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PREFAŢĂ 

Academia homână instituise încă din anulă 1889 unul 
din premiile sale pentru cea mai bună lucrare asupra 
subiectului : Sfadiă asupra basmeloru române în compara- 
ține cu legendele antice clasice şi în legătură cu basmele popd- 
velovi învecinate și ale tuturorii popărelori, romanice. Şi în 
sesiunea generală din 1894, Academia, în urma, rapor- 
tului părintelui Mariană, acordă în unanimitate premiulă 
Statului Eliade Rădulescu manuscriptului nostru, ce purtă 
devisa din Apuleiu: «Ego tibi... varias fabulas conseran 
aures[ue tuas benevolas lepido susurro permulceam...» 

Incuragiatii de unu resultatii atâti de măgulitoră, au- 

torulti s'a pusii din noi pe lucru, spre a umple lacu- 

nele și a face studiului s&ă- demni de înalta instituţiune, 
care-i acordase sufragiile sale. Fie-i permisu a indică în 

liniamente generale modului, cum a căutaţi să se achite 

de o sarcină atâti de anevoi6să.
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Studiului producţiunilorii spiritului poporali, și în spe- 

cialt alu basmelori, se pote face în două direcţiuni- 

Sai. se îmbrăţișeză totalitatea poporeloră antice și mo- 

derne, orientale şi occidentale, culte și inculte, şi din- 

w”unăi asemenea studii comparativă pe scara cea mai 

întinsă se tragi conclusiuni de natură antropologică. O 

asemenea metodă aii aplicato succesivi fraţii Grimm și 

folkloriștii contemporani IK&hler și Cosquin, celă din urmă 

cu idea preconcepută a prototipurilorii indice. 

Sai sfera comparaţiuniloră se mărginesce într unit clo- 

menit etnologicii, studiândi basmele unei naţiuni în le- 

gătură cu ale popârelorii din acelaşi cerci teritoriali și 

cu ale celorăi de aceeași origine, va să dqică în timpu și 

în spaţiu, sub raportulii istoricii şi geografici. Acâstă 

ultimă procedare a fosti urmată de Ilahn în adnotaţiunile 

sale la basmele neo-grecesci. Şi același criterii la avutit 

în vedere și Academia în circumscerierea subiectului pro- 

pusi. 

Ast-felă ni se indicase din capului locului direcțiunea, 

ce trebuiă apucată în studiului unei materii atâtă de vaste. 

In locă dea ne pierde în labirintul unoriă comparaţiuni 

vagi și adesea superflue, aveami înainte-ne o cale bine 
determinată, în care întimpinamă, ca totii atâtea jalone 
de orientare, cele trei puncte formulate: legendele clasice, 
basmele popbreloră învecinate şi ale celor romanice. 

Prin desa, alăturare a legendelorii antice cu basmele 
nostre şi prin scâterea în roliefă a trăsurilori analâge 
reese în deajuns caractevulă lori eminamente poporaliă 
şi comunitatea de origine a ambelori. | 

Prin comparaţiunea cu versiunile paralele din peninsula 
balcanică, din orientulă şi din oecidentulă Europei, se 
contirmă, tesa desvoltată în cursul întregului acestui stu-
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dit: fondulii antropologică ali basmeloriă pretutindenea 
și tot-deauna acelaşi în trăsurile sale fundamentale. 

Câti privesce metoda, ami urmati principiulii rațional, 
care a lostu la noi pusă în aplicațiune de d-lă Hasdeti cu 
privire la studiulii fenomenelor folklorice. Ele trebuesetă 
cercetate în primului rândă pe terenulă originară și na- 
ționalui, unde ati dobinditii acea formă particulară, ce le 
deosibesce de fenomene anal6ge la alte popâre, înveci- 
nate sai îndepărtate, înrudite sai străine. Urmărirea fe- 
nomenului în periferia etnică cea mai apropiată constitue 
ali doilea momenti ali investigaţiunei. Şi numai când aceste 

mijloce sunt insuficiente, se recurge treptată la mani- 

festaţiuni paralele în timpu şi în spații. Căci, cum dice 

asă de bine Mommsen în a sa Chronologie rumană: Ochiulă 

inclreptatăi peste prăpastia naţiuniloră e prea lesne cu- 

prinsi de ameţelă, și atunci se uită principiului adevă&rati 

si capitală alu ori cărei critice istorice, și anume că fe- 

nomenuli istoricii particulari trebue explicatii şi cerce- 

tatii mai întâi în cercului națiunei căreia aparţine, și numai 

resultatulă pâte servi investigaţiunei internaţionale. 
la” pe de altă parte, când e vorba de a pătrunde mai 

departe şi mai adiîncii în domeniuli creaţiunilori fantasiei, 

=pre a surprinde dre cum procesulu lori de elaboraţiune, 

comparaţiunea casurilori analoge este indispensabilă şi 

numai ele poti oferi acea basă largă și trainică, condi- 

țiunea neapărată a ori cărei interpretațiuni sciinţitice. 

„Pa groupant les mythes de mâme nature—dqice Tylor, I, 

323——suivant la maniere dont ils ont st6 trait6s dans 

LE: raranites regions, il est facile de saisir les procâdes 

(ua suivis Limagination et qui se reproduisent avec la 

râgularite constante des lois de lesprit humain ; ei des 
histoires qui, prises isolement, eussent €t6 de simples 

curiosites isol6es, prennent ainsi leur place entre les mo- .
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numents les plus caractristicpues et les plus solides de 

V'esprit humain.» 

Prima parţe a operei, Introducerea, e consacrată a 

relevă substratului antropologic şi suprapunerea facto- 

rului etnologicii în poveştile poporale: celu dintâi, de 

unii caracterii universală şi identicii în esența-i ca și 

natura umană ; celi-laltă, propriă unui grupă etnicu şi 

diferind în timpu şi în spaţiu. In acestă parte se ur- 

măresce toti de odată istoricului basmeloră în evsistenţa 

loră milenară, dela anticii Egipteni până la Italienii mo- 
derni. Mai departe se studiază basmele sub raportuli 
lori formală şi se acordă acestui elementi o atenţiune 
cu atâtii mai mare, cu câti eli este încă cu desăver- 
șire negligeatu în folklorit. In același țimpti se încercă aci 
o novă clasificațiune a basmeloriă, care îşi găsesce apli- 
cațiunea specială în corpulu operei. 

A doua parte este destinată studiului proprii disă alt 
basmeloră române, cercetate conform planului generalii 
ali clasificațiunei nâstre folklorice, după cicluri și tipuri. 
In fruntea fie-cărui tipu stă basmulă celă mai completii, 
urmată de diferitele sale variante, adunate nu numai din 
colecţiunile existente, dar şi din revistele literare şi 
diarele cele mai cunoscute. Opera n6stră constitue, sub 
acesti raportă, unii adevărații Corpus ală literaturei orale 
române. 

Atâtă basmuli-tipi câţi și variantele sale au fostii re- 
produse în resumati la sfirșitulă fie-cărui ciclu. Acele re- 
sumate conservă cu scrupulositate trăsurile mitice (adesea 
textuală reproduse), dar lasă la o parte repetiţiunile și 
formulele consacrate. Reproducerea a fostii omisă, când 

„ Varianta respectivă nu conţinea nici unt elementi noii.
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Acâsta s'a întimplati însă forte rară și mai tot-deauna se 

indică în text micile deosebiri. 

Difevitele tipuri ale clasificaţiunei nostre sunt însoțite 

de introduceri și comentarii, în cari se analiseză versiu- 

nile paralele străine, întru câtii intrati în sfera nostră com- 

parativă. lF'enomenele mitice cele mai interesante ai fostii 

cercetate când în Introducerea generală a operei şi când 

în studiile speciale cari precedu fie-cărui ciclu. Câtu pri- 

vesce am&nuntele şi punctele secundare, ele ai fostii re- 

servate adnotaţiunilorii finale, în cari se alătură și fe- 

nomenele paralele din domeniulii poesiei n6stre poporale. 

Basa acestori observaţiuni complinitore o constituesciă 

trăsurile mitice conţinute în resumatele basmeloru-tipti 

si întw'ale variantelorii 'corespunqătore. Iar indicele me- 

todicii grupeză materialele împrăștiate în cursulii între- 

gului studiil. Ne permitemiu a atrage atenţiunea speciali- 

stilori asupra acestui indice, unici în domeniuliă fol- 

klorului, care, îimbrățisândii anticitatea, orientul și 0c- 

cidentulă Europei, presintă ore cum în nuce manifestaţiunile 

variate ale imaginaţiunei poporale în conturele sale generale. 

In speciali, câtit privesce mitologia daco-română, indicele 

nostru formeză ună adevărată repertoriă de materiale foll- 

lorice. Elu ofere toti de odată ocasiunea de a constată 

întru câtii poesia artistică, antică saii modernă, a elaborati 

/ 

asemenea imnateriale. 

Câte-va observaţiuni încă asupra literaturei nâstre com- 

parative. 

Dintre popsrele balcanice; 

a locti însemnati În analisele nâstre folk- 
Grecii moderni, Albanezii și 

Serbii ocupă un 

lorice, mulţumită 

Sehmidt, Legrand și 

ae unui Vuk, Kraus 

o colecţiune de basme demnă de importanța. lori 

colecţiunilori preţiose ale unui Hahn,. 

Dozon pe deo parte, iar pe de alta 

s și Jagic. Numai Bulgarii nu posedii 

încă
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etnologică. E de speratii însă, că activitatea fecundă ce des- 

voltă în acesti domeniii Societatea, care dirigeză Sorniculă, 

va umple câtă mai curind o lacună atâtu de simţitore. 

Suntem din contră cu atât mai bine informaţi în pri- 

vinţa Ungurilorii, Sașilorii şi Țiganilor, mulţumită publi- 

cațiuniloră lui Stier, Jones, Haltrich, Barbu-Constantinescu 

și Miktosich. Ele ai putută ast-feli îmbogăţi într'o măsură 

largă comentariile n6stre comparative. 

Toti atâtă de bogate sunt referinţele n6stre la colec- 
țiunile slavice dela Nordă (şi în specială rusesci) ale lui 
Chodzko, Ralston, Leger și mai alesii marea colecţiune 
a lui Afanassiefi. 

Vote poporele romanice ai intrati în cerculă studie- 
lori nostre. Dar Franţa şi Italia ai oferită principalului 
contingentu, mulțumită numersselori publicaţiuni din mai 
tote provinciile acestori ţări. Spania e representată prin 
colecțiunile lui Caballero şi Maspons, Portugalia prin 
Coelho și Consiglieri-Pedroso, iar Tirolulti romanict prin 
Sehneller. | 

In privință anticităței, afară de mitografii Apollodor 
și Pausania, ai fostii puși la contribuţiune poeții (Ilomer, 
Hesiod, Apolloniiă) și în speciali Ovidit, ale cărui Metu- 
moyfose se poti consideră ca unica colecţiune folklorică 
antică, odată cu enciclopedica, operă a lui Plinit. De aceea 
scrierea poetului romanii revine atâti de desi în paginele 
nostre, ca singura contribuţiune integrală a tradiţiuniloriă 
anticităţei. 

Dintre mitografii moderni, ne-amti folositi de eminenta 
operă a lui Decharmes asupra Mitologiei Greciei antice, 
iar pentru înţelegerea fenomenelori folllorice ami tras 
celt mai mare folosi din Mitologia germană a lui Grimm 
şi din cartea fundamentală a lui Edward Tylor asupra ci- 
vilisaţiunei primitive. In fine, sub raportulii comparaţiu-
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niloră, adnotaţiunile lui Iâhler și mai alesi ale lui Cos- 
quin ne ad înlesnitii întru câti-va cercetările, dar indica- 
țiunile lori ati fosti în tot-deauna controlate cu colec- 
țiunile originale. | 

Unui capitoli speciali e consacrati bibliografiei bas- 
melorii române  (daco-române, macedo-române, istriano- 

române şi moravo-române); iar. la finele operei s'a înse- 

ratii lista colecţiunilori folklorice străine, ce ai fosti uti- 

lisate în acestii studii. 

Ne mai r&mâne o plăcută datorie de a mulţumi tutu- 

rorii acelori persâne şi instituțiuni, cari au contribuiti 

la desăvârșirea operei n6stre. In primul rândă Academiei 

tomâne, care a făcutit posibilă publicaţiunea ei; sf. sale 

părintelui Marian, raportorulă academicu, pentru relevarea 

lacunelorii manuscriptului dati! în cercetarea-i ; d-lui Tale 

lonescu, Ministru alu Instrucţiunei publice, care a bine- 

voiti a încuviinţă pe sema Bibliotecei naţionale procurarea 

literaturei bibliografice; d-lui Hasdeii, ale cărui convorbiri 

ati fostă tot-deauna pentru autori cea mai bună școlă 

practică ; d-lui dr. Gaster din Londra, care a bine-voitii 

a ne pune la disposițiune unele opere engleze de follloră, 

vare și greu de procurati pe calea librăriei; personalului 

bibliotecelori din Berlin şi Minchen pentru înlesnirea 

cercetăriloră ; în specială d-lui C.G. Cuţiana, meritosulu 

sub-directoră al Bibliotecei naţionale, ali cărui zel neo- 

sus de orice laudă; 
bositii în serviciulii sciinței e mai pre i 

e, dar eană 
răbdarea sa, a fostii adesea pusă la cercar 

încetată a răspunde cu 0 grabă îndatoritore la, insistențe 

oner6se şi multiple. 

ţisfacţiune amestecată cu du- 
1 simtemintii de sa u ună simțemiîntii 

dur 

a 
stă lucrare, care i-a fosti 

ioșie se desparte autorului de ace
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tovarăși nedespărţitii în ultimii trei ani de dile. Munca-i 
îndelungată și stăruitore va fi cu prisosti răsplătită, dacă 

„cetitorulă va pute să guste o parte din acele delicii, ce 
respiră atmosfera, poveștiloră. Ferice dacă, culundatii în 
acestă lume plină de încântare, elă nu va simţi opintirea 
muncitorului în coordinarea feluriteloră materiale desti- 
nate la ridicarea mărețului edificiă ală imaginaţiunei 
poporale. 

LAZĂR ŞĂINENU. 
Bucuresci, 1 Ianuarie 1893.



   
PARTEA ÎNTÂIA 

INTRODUCERE | 
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PARTEA INTAIA 

INTRODUCERE 

CAP. |. 

UNIVERSALITATEA POVEŞTILORU 

A fostă odată . . . . sună începutul tipicii ală nara- 

țiunilorii fabulose la poporele cele mai diferite. In tote tim- 

purile și în tâte zonele, omulii a simţitil'o firescă pornire a 

se transportă într'ună trecută îndepărtatiu, în lumea ideală 

a basmului. La rasele primitive poveştile constitue partea 

cea mai însemnată a capitalului loră intelectuală; fantasti- 

culu le procură explicarea fenomeneloriă naturei și, ascul- 

tândă la basme, sălbaticuli uită monotonia vieţei și toti cu 

ele vînătoruli pustiuiui își îndulcesce singurătatea nopței. 

Pretutindenea, în culmea civilisațiunei ca şi în cultura 

cea mai embrionară, bunicile şi mamele desmerdă primii 

ani ai copilăriei cu plăsmuirile 

. „unei lunii, ce nu mai este, 

Lune, ce gândiă în basme și vorbiă în poesii. 

care a încântati copilăria nostră, nu în- 

dinsa. Inchipuirea omului din poporii se 

1 

Și farmecului, 

ceteză odată cu 

Săinenu, Dasmele române.
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scaldă neîncetati, înviorându-se, în isvorulu nesecatu ali po- 

veștiloră. Ele formeză aprope unica distracțiune intelec- 
tuală în vieţa ţăranului din oră ce timpă şi din ori ce loci. 

Ele împlinescă, în cercul lorti modestă, același rolăfpe-lii . 

jâcă romanuli şi novela în societăţile culte. RARI 

Distanţa, altminterea, între ambele nu-i aşă de 

cum S'ar păr6, și câte-va din capo-d'operele geniului ' 

omenesci s'au inspirati din producţiunile imaginățiunei - 

poporale. “Tragedia ingratitudinei filiale și a devotamen- 

tului filială, care se numesce Regele Lear, a împrumutat'o 

Shalespeare dintr'uni basmu r&spânditi şi cunoscută mul- 

toră popore. Cele două mai profunde creaţiuni ale poesiei 
moderne, Hamlet şi Faust, se întemeiază pe tradiţiuni po- 
porale. Și Schiller, în ultimii ani ai vieţei, când spiritulă 
s6u creatorii ajunse la deplină maturitate, exclamă cu dorii: 
«Daţi-mi, dați-mi basme şi aventuri cavaleresci, căci ele 
conţină totii ce-i frumosi și mare.» | 

Orășenulă și sătânulu sunt de o potrivă avidi de Yi- 
raculosi, şi unuia și altuia le place a se transportă în re- 
giunile necunoscute ale fantasiei și a-şi creă acolo ună 
felu de patrie ideală, în care nedreptatea pămîntescă este 
compensată printr'unii simțemintă de justiţie universală; 
prin triumful binelui asupra răului si prin superioritatea 

   

inteligenţei asupra forţei brutale. i 
Dar la țâră mai alesi se pote constată însemnătatea li- 

teraturei orale ca, elementi de distracţiune. Acolo, cu! în- 
ceperea ploilori, în timpul tâmnei, flăcăi și fete, bărbaţi şi 
bătrâni se adună, şi alungă urituli vremei cu - povești şi ghi- 
citori. Pe când tinerii glumesei şi fetele torcă, moşnăgulii, 
care a vădutii și păţiti multe, își împrospăteză amintirile 
si ui + y , i | , : ȘI uimesce pe ascultători cu istorisiri din vremile bătrâne: 

“Semenea întrulocări pârtă nume diferite, după locali-
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tăţi: celii mai generalii e ședetâre şi clacă (Î), numită pe 

aiurea (în judeţul Ialomiţa) furcărie şi opaiță. (2) Le în- 

tilnimiă pretutindenea, în Rusia sub numele de besyeda şi 

în Bretania sub acela de filoua (filanderie) și veilloua, co- 

respundândti ast-felă şeqătorilorii și furcăriilori n6stre. (3) 

Antoni Pann a descrisă în culori vii şi reale, în «O șe- 

dătore la ţeră saii Povestea lui Moși-Albu», acele adunări 

intime dela ţeră, când căl&torulă vede pe înserate : 

Ună foci mare de fete înconjuratii, 

Care din satii se strinsese la ședătdre în furci 

Şi din glume, basme, risuri, hohotea ca nisce curci. 

Şi pe când spunea la ghicitori: 

Vine la dinsele unii bătrânii, | 

Care se părea că este uni prea desgheţată români 

Şi care ele-lu chemase să-le spue la povești, 

Fiina-că el sciă carte și-alte basme hpătrânescă. 

Fetele dacă-lii vădură, începură a-lă numi, 

Dicendii: Iacă şi moşii Negu veni a ne mulţămi. 

După ce şedu bătrânulii, una, care îndrugă, 

Incepu cu lingușire a-i dice şi a-lă rugă: 

Moșicule, scii prea bine, că noi tote te iubimi 

Si ca pe uni tată tocmai te avemii şi te cinstimă, 

De aceea tot-deauna te chemămii la ședători, 

Să ne spui vre 0 poveste şi niscai-va ghicitori, 

Fă bine dar ş'astă seră, fără a te supără, 

Cu ghicitori ori cu basme iarăşi a ne îndatoră. j 

Eli răspunse: Draga tatei! et sciii lucruri bhătrânesci, 

Si ca bătrână nu-mi prea place ghicitori copilărescă; 

Dar ca să vă "'mplinescă voia, îmi voi lăsă placuli mei, 

vă voii spune, dar scit bine c'o să le deslegi ţotu eă. 

  

(1) Clacă serile, când fetele torcii pe sema gazdei şi când torsulii e impreunatii 

cu jocii; vedi Albina Carpaţilor, L, M15—i: Ședătorile de fete. In Transilvania 

şedătorea mai portă numele de habă: vedi Lexiconul Budanii şi Marian, Nunta 

la Români, p. 90 nota. Cf. şi Mihăilescu «Ședătore în satulă Giulesci» în Sed 

tărea din Fălticeni, | (1892), p. 271 —213 şi Frâncu, Moi, p. 139141: Clacă. 

(2) Dobre Ştefănescu, Studii de literatură populară în Lumina, An. II, 1887, 

p. 533—384: Şedătore, furcărie, opaiții. Cf. Schott, Walachische Mărchen, p. 82. 

d (3) Rybnikoft a seristi ședătorile rusesci ȘI Luzel pe cele bretone: Ralston, 

Songs of the russian people, p. 360 şi Luzel, Vezllces bretonnes, Morlaix 1879. 

Cf. Schillot, Litteraiure orale de la Haute-Bre'ague, prif, III urm.
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Intr'unulii din cele mai frumosi povestite basme de 

Ispirescu «Inşir'te mărgăritari», asistămă de asemenea la 

o şedătore, dar de astă dată într'o casă boer6scă.: 

«Nu trecu multii după acâsta, şi boerulu făcu clacă, adu- 

nândi pe toţi copiii şi fetele din satu, ca să înșire mărgă- 

ritare. Se duse şi baba cu copiii săi. Acolo la ședătore, 

unde se strinseră toți de vorbiă la verdi şi uscate, spu- 

indiu la glume și la ghicitori, stă şi feciorulu de boeri. 

Eli se întimplase în acea di să fie cu voe bună şi dise: — 

Sciţi ce? copii! De câtu să flecăriţi la glume şi la câte 

nagode tote, mai bine spuneți-vă fie-care basmulă săi. Toţi 

într'o glăsuire primiră de bună cugetarea boerului. Și 

spuseră unii una, alţii alta, până ce veni și rendulit copii- 

lori babei, ca să-și spue şi ei basmulă lori.» (1) 

Ovidiii a făcuti în ale sale «Metamorfose» uni admira- 

bilă tabloi, cum dumnedeescile ţesătore adunate în șe- 
dători ascultă cu dragi minunatele povestiri: 

«Fiicele lui Minyas, despreţuindi serbările lui Bachus, 
lucreză în încăperile lori: ele torci lâna, învirtescii fusul 
sub degete, facă ţesături şi dati meret de lucru râbelorti 
loră. Una din ele, petrecândiă firulu printre degetele-i subţiri, 

dice suroriloră: «Noi, pe cari înțel&pta Pallas ne reţine aci, 
«să ușurămu cu diferite cuvintări lucrulă folositori alti 
«mânelorii nostre. Să spunemă pe vându câte o poveste, 
«nu simţimi lungimea, timpului.» Sur 

rogă să începă mai întâi. 

spue printre cele multe, 

ca, să 
orile se învoesci şi o 

Ea se gândesce, ce basmu să 
asi Aita Dece ae cunosce: Să povestâscă 6re 

1e1ţ Și e pomeni cu tr 
cu soldi și înfundată de atunci în bălțile Siriei? sat po- vesti-va, cum fiica ei, prefăcută, în pasăre iși „etroet ultimii ani pe turnuri înalte ? cum (ina Nais cu cânteculă 

upuliti acoperiti 

(1) Ispirescu, Basme, p. 67; Fung »p. ; es 5 i : i 113; 1. Popii-Neteganulii, partea, îl, o 20: si Shot, p- 104 Sbioraopi
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şi cu erburile-i vrăjite, a prefăcut flăcăi în pesci muţi, 

până ce ea însăşi suferi aceiași schimbare? cum în sfirşită, 

arborele, ce purtă pome albe, portă negre, de când fu 

stropitii cu sânge? Acestă poveste îi place, fiind-că e puţină 

cunoscută, și pe când lâna se prelungesce în firii, ea, 

începe să istorisescă trista întimplare a iubiţilorii neno- 

rociță, a lui Piram și a TLisbei...... Ea spune, și minu- 

nota poveste încântă pe tovarăşele ascultătâre. Unele negă 

întimplarea, altele dicăi că deii cei adevăraţi tote le potiu. 

După ce tăcură, veni şi rendulu Alcitoei, care începu ast-felu. 

să povestescă. . .»(1) 

Citind frumosele versuri ale anticului poeti, ne vinu în 

minte cuvintele lui Eminescu: 

Vremea trece, vremea vine, 
'Pâte 'sii vechi şi nouă tote. 

(1) Oviditi, Metan. IV, 32—368: 

„.,. Solae Minyeides intus, 

Intempestiva turbantes festa Minerva, 

Aut ducunt lanas, aut stamina pollice versant, 

Aut haerent telae, famulasque laboribus urgent. 

E quibus una levi deducens pollice filum, 

Dum. cessant aliae commentaque sacra frequentant. 

«Nos quoque, quas Pallas, nelior Dea, detinet, inquit, 

urile opus manuum vario sermone levenus; 

Perque vices aliquid, quod tempora longa videri 

Non sinat, în medium vacuas referamus ad aures.» 

Dieta probant, primamque jubent narrare sorores. 

Ia, quid e multis referat, nam plurima norat, 

Cogitat. < o c.. 

Dixerat; et factum mirabile ceperat aures. 

Pars fieri potuisse negant; pars omnia veros 

Posse Deos memorant: sed non et Bacchus in illis. 

Poscitur Aleithoe, postquam siluere sorores; 

Quae, radio stantis percurrens stamina telae, 

«Vulgatos taceo, dixit, pastoris amores 

Daphnidis daci. . . + ->



CAP. II. 

IMPORTANŢA ANTROPOLOGICĂ A BASMELORU 

De când fraţii Grimm ai dati! impulsuli pentru adu- 

narea, poveştilorii populare, colecţiunile de basme at sporită 
continuu, şi astădi mai că nu există poporă, care să nu fi 

dată contingentuli săi de materiale folklorice. Nu numai 
popârele europene, dar Chinezi şi Japonezi, Hotentoţi şi 
Eschimosi, Americani şi Australieni au fosti explorați sub 
raportul tradiționali. 

Și lucru remarcabilă! 

Analogiile mitice cele mai isbitore, incidentele miracu- 
lose cele mai caracteristice au eșitii la ivelă în basmele 
unori popore, cari n'aii venită nici odată în contacti unele 
cu altele. În acesti modi, basme cunoscute anticităței cla- 
sice, ca Amor şi Psyche, ori mitulii lui Polyphem, s'ată putut 
regăsi la popore independente în timpi şi în spaţiu. (1) 

  

(1) «Tout ce qui est dans le folklore francais se retrouve dans tous les autres ; il n'y a pas, ă proprement parler, | 
ou italien, mais un seul folklore europcen ; et telle croyance ou tel qui parait isolâe dans un coin isol d'une province de France, est soudain vepporice par un Vvojageur dans des termes analogues ou identiques de chez Que aus peuplades d'Afrique ou d'Australie.» James Darmesteter, Romania, 

de folllore francais, ou allemand, 

le legende,
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Asemenea coincidenţe nu poti proveni decât dela uni 

modu generală de a vede și simţi lucrurile, dela natura 

umană, care sub tâte climele rămâne esențială aceiași. 

Identitatea am&nuntelorii indispensabile se datoresce dar 

unei necesităţi psichologice: pretutindenea 6menii pe aceiaşi 

treptă de cultură văd prin aceiaşi prismă unele fenomene, 

şi ast-felă se explică şi unele credințe răspândite pe în- 

trega suprafață a globului. 

Acum ună secolă, unulă din cei mai adinci cugetători 

ai Italiei, Giambattista Vico, enunţase acesti! principii de 

universalitate a naturei umane: «La menite umana e natural- 

mente portata a dilettarsi dell Uniforme. Idee uniformi nate appo 

intieri popoli tra essi loro non conosciuti, debbon avere un molivo 

commune di vero» si stabilise în același timpii legea de 

progresiune inversă între imaginaţiune şi rațiune: «La fan- 

tasia tanto & pă robusta, quanto € pui debole il raziocinto.» (1) 

Rolulti preponderantii aiii fantasiei în cugetarea sălbati- 

cului ne explică, cum e plecati a crede tâte şi cum 

nimic nu-i pare absurdă. Elă împărtăşesce eu copilulii por- 

nirea de a înzestră lucrurile cu simțiri şi pasiuni, în ne- 

putinţa de a înţelege acţiunea și mișcarea fără voinţă şi 

consciinţă. Pentru omulii primitivi, nimicii nu există în stare 

inertă, totulu e plini de vi6ţă. 

Chiar pentru unii poporii atâtiu de înaintat în cultură 

ca Grecii antici, ună prisos de vi6ţă circulă în totă cre- 

aţiunea și sub paşii sprintenei lori imaginaţiuni totulu 

arătă urma unei divinităţi. Sârele nu eră pentru gi — 

precum nu-i nici pentru poporului nostru—o massă inertă 

de foci, ci maiestosuli Helios își încură dilnicii caii săi 

focoşi pe bolta cerâscă. «Aceste piscuri le umpleaii oreade, 

o driadă muriă cu fie-care arbore şi din urnele drăgă- 

Îi 

(1) Vico, Scienza Nova, Firenze 1847, p. 48, 53, 55.
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lașelorii naiade ţișnea spuma argintie a torenteloră. Acelă 

dafint imploră odinicră ajutori, fiica lui Tantal tace în 

acestă stâncă, jalea Syringei răsună din acea trestie şi du- 

rerea Philomelei din acea dumbravă.» (1) 

Animismulii devine ast-felu factorului creatori alt mitolo- 
giiloră şi alu superstiţiuniloră: eli identifică natura umană 
cu cea animală, admiţândă, conformii metempsicosei, tran- 
sițiunea sufletului omenescii în animale și supravieţuirea-i 
în plante, și acestă continuitate vitală a individului for- 
m6ză unulu din motivele cele mai poetice în cântece și 
în basme. 

Dragostea iubiţiloră nenorociţi nu mâre odată cu dinşii, 
şi din mormintele lori răsară, ca marturi supravieţui- 
tori ai nestrămutatei loru afecţiuni, doi arbori, cari î ȘI 
împreună ramurele : 

Iar din eliă, frate, a eșitti 
Unii brad verde cetinatiă, 
Pe biserică plecati; 

Şi din ea o viişâră, 

Inflorită, mlădidră, 
Ce din dori şi până 'n seră 
Pe biserică s'a 'ntinsă 
Și cu braduii s'aii cuprinsă. (2) 

Totii ast-feli în basme, din cadavrele copiilori 
sară doi mîndri bradi, cari ca marturi muţi ai 
irii s&verșite, umple de neliniște şi 

ucişi r&- 

nelegiu- 
groză inimile uci- 

gaşiloriă. 

Animalele n'a chipulă și graiul omenesc, dar ele potă căpătă și una şi alta fără a-și perde individuali- 
tatea lori. Omulii naturei convorbesce cu vitele 

> cum ari fi 6meni, şi Indianulă din America de N A 

(1) Schiller, Deii Greciei. 
(2) Alecsanari, Poessi populare: 

ca şi 

orduă dis- 

«Inelulă şi năframa», p. 20—24.
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cută cu calul, pare că ar fi o ființă. Ursulă pote luă fi- 

gura omenâscă, și chiar o unire sexuală între omi şi ani- 

malele inferidre nu este exclusă. (1) 

Animismulă nu se mulțumesce numai a identifică pe 

omi cu animalului, dar elu însufleţesce arborii și plantele, 

şi chiar natura mortă învi6ză şi respiră: munţi, isvore și 

păduri sunt tote locuite de spirite, de dei și dine. 

Lumea, cerescă nu-i deosebită de cea pămiîntescă și ten- 

dinţa de personificare universală ne înfățișeză sorele și 

luna ca fiinţe omenesci, 6re-cum ca flăcăi și fată, ca soră 

și frate, cari se iubesciă (după cum în mitologia grecă luna 

se îndrăgesce de Endymion) şi spre a scăpă de incestii, 

remână de apururea despărțiți: 

Di și n6pte plini de doră, 

Arși de foci nestingători, 

Vecinicii să vă alungaţi, 

Cerulii să cutreeraţi, 

Lumile să luminaţi. (2) 

După unit basmu muntenii, lucefărului de diuă a fosti 

odinioră Busuiocii, fiul împăratului, și lucâf&rulă de n6pte 

Siminocit, fiulii r6bei, a cărorii nascere minunată se făcu 

in acelasi timpii, şi câti fură în vieță trăiră în cea mai 

strinsă frăție. (3) 

Fenomenele fisice, ca vîntulă, viforulă și gerul, ducii 

o viţă întru tote asemenea omului: ele vorbesc, mănâncă, 

se căsătorescii și ai copii. In basmul muntenii «Omulii 

PI 

  

(1) Tylor, Civilisation primitive, Paris 1816—178, vol. 1, p. 230, 483, 543; vol. 

IP ecsandri, «Sorele şi Luna», p. 27—31; ef. și cele-ialte variante ale ha- 

ladei: dou ardelene «Ionii Bradă și soră-sa» (Pompiliă, P. 32) şi «Sora 

'Todosie» (Popu-Reteganuli, p. 1), una bucovinenă «Craiulă și soră-sa» (8. FI. 

Mariană, p. 152), una dobrogenă cu titlu identicii (Burada, p. 165) şi una mun- 

tenă «Serele și Luna» (G. Dem. Teodorescu, p. 410). 

(3) Ispirescu, P. 380—386.
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de pâtră» se face astu-felu portretulă vintului de primă- 

vară: «Uni flăcăi frumosi, cu părului lungi de aură, cu 

aripi de arginti și cu unii b&ţă în mână împletită cu totii 

felulă de erburi şi flori. Cum intră în casă, dise mă-sei: 

«Mamă, mie-mi mirdse a omu de pe tărimulu celu-laltu....» 

Şi când voiniculă se întârce cu isprava făcută, iată că 

se întilnesce cu trei inşi. Pasă-mi-te eră Vintuliă, Căldura 

și Geruli. Eli își luă căciula din capi şi cu multă plecă- 

ciune îi dise: «Norocii buni să dea Dumnedei, nea Vîntule!» 
y 

«Cale bună, draguli mei, îi răspunse Vîntulii.....» 

Uni factori mitopeicii de prima ordine este şi visulă, 
care tinde a da proporţiuni colosale lucrurilori neînsemnate, 
ce le țese și le împletesce în chipurile cele mai variate, 
și produce acele combinaţiuni fantastice atâti de analoge 
fenomenelorii miracul6se din basme. 

Poetulii romanii revarsă tesaure de poesie, când descrie 
palatulă Somnului, unde locuesce împăratuli viseloru, în- 
tro peşteră adincă în costa unui munte din țera Cime- 
rienilori, încunjurată de ceță și cufundati în adincă tă- 
cere. În fundul pescerei curge cu şâpte somnorâse riulii 
Lethe, iar la intrare crescii maculii și erburile adormitore, 
pe cari noptea le sârbe şi le r&spândesce pe pămiîntii odată 
cu umbrele sale. Pe uni patii de abanosă odihnesc în 
puli mâle membrele lângede ale deului, și împrejuru-i 
zaci visele cu forme deşerte, toti atât de numerâse ca 
spicele tâmnei, ca frunzele pădurei sai ca nisipulă de pe 
țermurile mărei . . . Somnul are o mie de copii, şi printre 
ei Morfea pote luă chipulii ori cărui muritori. Nimeni n'ar 
sci să imiteze mai bine ca dinsulti și umbletuli, si fata 
și glasulă, și portulă, și chiar vorbele cele mai Obicinuite: 
dar elu nu pote imită decâţ pe Gmeni. Unii altul iea chipă
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de feră, de pasăre, de şerpe cu lungi încolăciri. Uni alti 

treilea, Phantasos, se preface în pămîntiă, în petră, în apă, 

în lemnii: el imiteză lucrurile neînsufleţite. (1) 

lată aci unuli din elementele fundamentale ale bas- 

melorii, metamorfosele, atâtii de dese în mitologia clasică 

şi în poveştile populare şi cari represintă tote domeniile 

naturei într'o continuă mobilitate. Teoria acestori trans- 

formări, ale cărorii aspecte multiple constitue fondului operei 

lui Ovidiă, poetuli o expune ast-felii, conformă sistemei 

lui Pitagora: 

«Totulă se schimbă, nimici nu pere; spiritului rătă- 

cesce din locii în locii şi însufleţesce tote corpurile: elii 

intră din omiă în animal şi din animală în omă, dar nu 

more nici odată. Intocmai ca cera cea mâle, ce primesce mii 

de forme şi sub acele forme variate rămâne tot-deauna 

aceiaşi, toti ast-felă sufletulii rămâne acelaşi în tote co- 

lindările sale sub forme diferite şi în corpuri diferite.» (2) 

  

(1) Ovidiu, Metam. AI, 635—645: 

At pater e populo natorum mille suorun 

Excitat artificem, simulatoremque figurae, 

Movphea: non iîllo jussos solertius alter | 

Exprimit incessus, vultumque sonumque loquendi ; 

Adjicit et vestes, et consultissima cuigque 

Verba ; sed hic solos homines imitatur; at alter 

Fit fera, fit volucris, fit longo corpore serpens. 

Ilune Icelon Superi, mortale Plobetora vulgus 

Nominat : est etiam diversae tertius artis 

ile in humum saxumque undamque trabemquc, 
Phantasos: 

) 

a, feliciter omnia transit. 
Quaeque vacant anim 

(2) Oviaiă, Metam. XV, 165—112: | N 

Omnia mutantur: nihil interit; erzat et illine 

Iuc venit, hinc illue, et quoslibet ocoupat artus 

Spiritus, eque feris humana in corpora transit, 

Inque feras noster nec tempore deperit ullo. 

Utque novis facilis signatur cera figuris, 

Nec manet, ut fuerat, nec formas servet easdem, 

Sed tamen ipsă eadem est: animam sie semper eamdem 

Esse, sed în varias doceo migrare figuras.



Acestă credinţă în metempsicosă sai transmigrațiunea 

sufleteloră, pe care o găsimu de o potrivă în India și în 

Epiptă, precum şi la popârele indigene din Africa și 

America (1), a fostii asemenea unt factori însemnatii în plăs- 

_muirea poveștiloră, a cărorii realitate e ast-feli motivată 

prin seria de transformări perpetue. Celi mai vechiu basmu 

egipteni («Cei doi fraţi») se întemeiază pe acestă cre- 

dinţă a metempsicosei, a cărei urmă o regăsimi dejă într unii 

fragmenii din poema filosofică «Despre natură» a lui 

Empedocle (sec. V-lea a. Cr.): «E o legea Ananghei, unt 

decretii străvechi alui deilori, decreti eternu și întăritii 

cu jurăminte solemne. Dacă vre unulii dintre demoni, care 

a primită o vieţă lungă, a pângăriti din rătăcire mem- 

brele sale cu sânge sai a juratii strâmbii, elu e alungati 

„departe de dei în timpi de 30.000 de ani şi elit nasce suc- 

cesivă în corpuri de diferite specii, cutreerândi una după 

alța căile cele anevoidse ale vieței.: Ast-felu, eii însumi 

astădi sunt uni fugari rătăcindă departe de dei, sclavul 

discordiei furiose. Am fostă dejă băiată, fată, arbore, pasăre 
și pesce mută în mare.» (2) 

Tipulă clasicii ali metamorfoselorii este Proteă, dumnede- 
esculă fit alu lui Neptun, care a primiti darulu de a 
pute iîmbrăcă ori ce formă: când a unui flăcăi, când a 
unui leii saii mistreții furiosă, când a unui şerpe sai taură, 

  

(1) Vedi Tylor. op. cit., vol. ÎI, p. 3—21. 
(2) Mullach, Fragmenta philosophorum grecorum, ed. Didot, tom. I, poema 

fragmentară Ilegi qbazos (v. 1—12.): 

"Hân qâp no? Ec sţevâpen» u05pos re xp, ne, 
Biuvos s'oimvâz me ai eiv Gh “eNozoc iy5s.
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când a unui arbore sai a unei stâncă și când a unei ape 
sau flacări mistuitore. (1) 

Despre dinsuli ne povestesce străvechiulă poetă: «Um- 
blă pe aci unii bătrână de mare, care spune adevărul, 
nemuritorulit Proteii Egiptânulă, care cunâsce adincimile 
mărei întregi și este servitorulă lui Poseidon . . . Şi se va în- 
cercă să se prefacă în tote lighionele câte se nască pe 
pămintii şi în apă și în foci cumplită ardătoră..... B&- 
trânuli nu-și uită viclenulă meșteșug, ci în adeverit în- 
tăi și întâi se făcu leii cu frumâsă barbă, iar pe urmă 
balauri și pardalu şi mare porci sălbaticii; se făcea și 
apă umedă și copacii cu frunzele în sus.» (2) 

Visele jocă unii rol însemnatiu și în basme. In povestea 
bănăţenă «hoșii Impărati și Albă Impărati», împăratul 

discută cu învățații despre adincimea viselori și fie-sa, 

scapă în dou& renduri împărăţia. de primejdie cu visele 

ej, «cari negreșitu vinu dela Dumnedeii». Visulă nu-i în 

poveşti decât uni ante-mergătoră ali realităței viitore. (3) 
Ast-lelă este interesantuli basmu muntenă intitulată 

«Visulu», care a fosti analisată de d-lui Hasdei. (4) Prin 

caracterului săii protetic, eli aduce aminte de uni alti 

visti raportati de Cicerone (5). şi consideratii de oratorulu 

  

(1) Ovidiii, Metam. XIII, 612-677: 

Nam modo te juvenem, modo te videre leonem; 

Nune violentus aper, nune quem tetigisse timerent, 

Anguis eras; modo te faciebant cornua ftaurum; 

Saepe lapis poteras, arbor quoque saepe videri; 

Interdum, faciem liquidarum imitatus aquarum, 

Flumen eras; interdum undis contrarius ienis. 

(2) Odyssea, IV, 351—570; cf. și Virgiliă, Georgice, IV, 381—450. Proteulii 

romani e Vertumnus, despre care vedi Ovidiit, Metam. XIV, 640 — 682, 

(3) Vedi Schott, No, 9; Ispirescu, p. 380 și Pundescu, p. 55, 73. Cf. Hahn, 

Gyiechische und albanesische Miivchen, I, 258; Il, 241 şi Krauss, Mârchen der 

Sidslaven, Ji, 290, 

(4i Hasdeii, FEtymol. Magnum Rom. s. v. basmii. A se vede, în cap. V, 

teoria d-sale despre proveninţa basmeloră din vise. 

(5) Cicero, De divinatione |, 21 ap. Tylor I, 515 urm.
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romanii ca o pură inspiraţiune divină («Quid hoc som- 
nio dici potest divinius!»). Ca tipulii unorii asemenea 
vise se pote consideră episodulii biblicii relativu la Iosifă, 
care tălmăcesce diferitele sale vise cu sorele, luna și 
cele uni-spre-dece stele sait cu vacile grase și vacile slabe. 
lar despre vise în genere se poti repetă cuvintele în- 
țeleptei Penelope: «Cât despre vise, ele sunt îndoiel- 
nice, șovăitore şi nică nu se cam împlinescii tâte 6me- 
niloră; că sunt două feluri de porţi pentru visele cele 
fără de fire: unele sunt făcute de cornă, iar cele-lalte de 
fildeșii. Cari dar dintre ele vint prin fildeșulă cel pilită, 
acestea înșală, aducândă vorbe neimplinite; iar cari esti 
prin cornul celă cioplită, acestea se împlinescii cu ade- 
văratii, când le vede vre unulu dintre muritori.» (1) 

Și precum omulii din poporit crede în vise, toti ast-felu 
elă este dispusă a da credămîntii basmelorii, cari capătă 
în închipuirea-i aparenţa realităței sai celă puţină a unei 
posibilități. dintro lume de multă trecută. 

Am rugată pe unulă dintre „bunii noştri scriitori de 
basme să-mi descrie starea psichologică a povestitorului 
său, interesul și emoțiunile sale în cursulă narațiunei, 
participarea sa, instinctivă la momentele tragice și comice 
ae povestei, spre a, put6 constată ast-feli până la ce gradii 
omulă din poporă își asimilâză, elementul fantastică. şi-i 
dă caracterulti realităței. Și iată ce-mi comunică în acestă 
privință d-li Dimitrie Stăncescu: 

Dintre toţi cei dela cari am culest basme, figura cea maj originală e Ioniţă ală lui Radu Cojocaru. 'Tată-săi fusese pădurar la tatăli! mamei, care stăpâniă p 
culesci din Vlașca. Acolo m'a 
eram micit copilă. 
DI 

(1) Odyssea, XIX, 560—568. Cf, Genesa, e. 28, 40 şi 41. 

ână acum câţi-va ani moșia Chir- 
m împrietenită cu eli, de când



A trecută vreme până să începu a scrie basme. Atunci du- 
cendu-mă& odată la ţeră, m'am repeditii la Ioniţă și i-am disă 
să-mi spue ce scie. Na făcutii nazuri, mi-a r&spunsii că scie 
ȘI că-mi spune. 

„Pare că-lă audă încependii: 

«—A fostă odată, cocâne Mitică, 

«Când seriă musca pe perete, 

«Mai mincinosă cine n'o crede... 

«A fosti unii popă și o preotesă; preotâsa cică ar fi avuti 

stemii de frumâsă ce eră și fie-sa—c'aveaii o fată—eră leită po- 
leită mă-sa. .... » | 

Şi urmă basmului, rară spusă, frumosi, dândi Ioniţă califi- 

cative potrivite cu situaţiunile, dicândă «hoţulă de popă», în- 

jurându-li une ori, când i se părea lui, înduioşatii pare că cu 
câte uni «biată», cu câte unii «ea săraca, ce eră să facă, ca o mu- 

iere slabă ce eră?...» De vorbiă de vre ună zmei ori de altă 

dihanie urită, încruntă sprîncenile şi spumă cu vorba, cu fi- 

gura, cu gesturi une ori, trăi pare că grOza personagiilorii, ce se 

allaii în poveste faţă cu spurcăciunea. 
In ce privesce felulii lui de u trăi) ce spunea, îmi aduci 

aminte de uni basmu, ce-mi povestea odată, în care personagiile 

erai animale și pe care nu lam pututii scrie fiindă afară din 

cale trivială. La unii loci eră o vulpe, pe care o ţinea în pu- 

terea lui ună lupi şi care, ca să scape, îl sperie cu uni ursi, 

ce sar fi aflată la spatele lui. Lupulă neputându-se întorce să 

vadă, o luase la fugă, iar vulpea ţipă la elu: — Păzea, păzea 

lupule ....ha...ha... ha!te-a prinsă, vai de capul tău! 

Ioniță mimă scena, făcea un hazii de frica lupului, strigă cu 

vulpea şi sfirșiă basmul ridândă de păcălâla celui păcălit. 

Aci avemii a face cu unii bărbati și totuşi elii trăesce 

cu personagiile basmelorii sale. Se înțelege, că elementului 

emoțional va fi multi mai puternici la femeie şi mai 

alesi la femeia în virstă, la babe şi la bunici. Din ne- 

norocire, acesti isvori atâții de fecundă ală imaginaţiunei 

poporale, din care au sleită cu prisosit unii Grimm și uni



Pitre, a r&masi la noi aprope neexploatatii. De aceea m& 

voiu mărgini a adauge la profilului băsnașului români 

portretului povestitorei siciliene, a palermitanei Agafuzza 

Messia, aşă cum a fosti creionatit de Pitre. 

La Messia (aşă se numiă povestitârea) eră o femee 

înaintată în vîrstă, care învățase din copilărie dela o 

bunică a ei o sumă de basme, care bunică le sciă dela 

o străbunică și acesta dela unui strămoşii. Ea nu sciă carte, 

dar avea o memorie excelentă și povestea într'o limbă 

atâti de nemerită, în câţii punea în uimire pe cărturari. 

In fie-care di, erna şi vara, după ce se întorcea dela 
biserică —căci era forte evlavi6să-—se apucă de povestită. 
«Ea sciă mii de basme și nu uitase nici unulii. Le spunea 
tote cu graţie, vervă, căldură și cu expresiunea ce avea 
la 20 de ani. Eră o mimică uimitore, o mişcare continuă 
din ochi, din braţe, din picidre, din întrega-i fiinţă, o 
schimbare perpetuă de atitudini, o necurmată agitaţiune 
a corpului, care se plecă, se înălță, colindă prin odaie, 
se așternea mai mai la pămiîntă sat săltă pare că ar fi vrutu 
să sbore. Vocea-i luă tâte tonurile, percurgea, tote gamele, 
când dulce și gravă, când domslă și solemnă, sait repede 
și gâfâindă, când înduioșată şi înspăimîntată, când vibră- 
tore și veselă ca uni hohoti de risti. Ea se pricepea mai 
alesii să împrumute tote accentele, i6te intonaţiunile pei-- 
sonagiilorii sale.» (1) 

Basmele, prin cuprinsul lori în parte comună întregei 
omeniri, prin fondulă loră antropologic, conţinii o parte 
insemnată a credinţeloriă umanităței primitive. 
antropologice ai doveditii, 
ÎN 

Cercetările 
că multe din credinţele şi obi- 

(1) Pitre, Fiabe, norelle e vacconti siciliani, vol. |, prefaţă — Mare Monnier Les contes populaives en Ttalie, Paris 1880, p. 7. 

iu mita Pi ema 
$ “e pia a i E 
capii. 
E Ata i sa 

>
.
 

2 
Î 

  



= 
I
v
o
 

7 
— 

— 17 

ceiurile s&lbaticilorii moderni se regăsescii în mituri şi po- 

veşti; de asemenea, că trăsurile fantastice și absurde din- 

tr'însele aparţină unei stări mentale, ce le consideră ca 

reale și normale. 

Ast-feli se regăsescii în basme urme de antropofagie 

(s6rele însuşi e uni uriași antropofagi), de incesti și 

pruncucideri. Intilnimă într însele și credințe străvechi, 

ca nisce ecouri dintr'o lume de multă dispărută. Ast-felă, 

credinţa universală despre puterea monstrilorii asupra cor- 

puriloră ceresci, asupra s6reluj şi lunei, pe cari le poti 

fură sau mâncă, producendu eclipse, o conţine basmuliă 

munteni «Greucenu», care începe cu aceste cuvinte: «În 

qilele Imp&ratului Roșu, zmeii furaseră srele şi luna de 

pe certi» şi eroulii aflândă că monstrii le ascunseră într'o 

culă din codruli verde, pătrunse acolo, «luă în mâna 

drâptă sorele și în cea stângă luna, le aruncă pe ceri 

și se bucură cu bucurie mare.» (1) | 

sredinţa antropologică în farmece si vrăji, de unde re- 

_sultă zoomorfismulti ființeloră umane ca pedepsă pentru 

nesupunere sâiti r&sbunare (prefacerea femeci în ghionde 

și în scorpie, a omului în ursii), sati osindirea nemeritată 

de a purtă unii învelișă animală (de șerpe, porcă, buf- 

niță, etc.); dar acâsta numai pentru ună termini hotăritu, 

când se sfarmă farmecele și ființa revine la starea-i an- 

terioră. 

O adormire provisorie saii o letargie seculară nu numai 

a împăratului și a curței sale, dar chiar şi a întregei ţări, 

se datoresce mai multi fatalităței; dar în puterea vrăji- 

torului stă iarăși de a petrifică ființele animale sai 

umane, după care urmeză o înviere inevitabilă a eroului, 

operată obicinuitii prin apa vie sati mai rară cu ajutoruli 

  

(1) Ispirescu, p. 218 şi 224: cf. Tylor [, 358 și 876. 

Șăineuu, Basmele române. 
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sângelui, care funcţioneză în basme ca unii felă de re- 

medii universală. 

Dintre culori, cea roşie, culdrea sângelui, jâcă în basme 

ună rol demoniacă. Diavolulă însuși se înfăţișeză sub 

chipul unui omă roșu și elă locuesce în Deluliă roșu. (1) 

De aceea omul roșu e consideraţii de popori ca o piază 

rea, ca o mare primejdie. in povestea «Harapi-Albi» de 
Creangă: «Ține minte sfatului, ce ți dau: în călătoria ta 
o să ai trebuință și de r&i şi de buni, dar să te feresci 
de omulii roșu, iar mai alesii de celui spânii, câtă ei pute 
să nai a face cu dinșii, căci sunt forte şugubeţi.» Acelaşi 
lucru într”o superstițiune din Moldova: «De omă roșu, spânii 
și însemnatii (chiorii, ciunti etc.) să te feresci, căi bu- 
clucașii.» (2) 

„Împăratul, care pârtă în poveşti acesti epitetii ominosii, 
e caracterisati ca celă mai cruntă tirană ală timpului 
săi (3), în oposiţiune cu A/Bă-Impărată, representantulu po- 
poralu ali blândeţei și alii dreptăţei. In timpulu acestui 
împărați se petreci lucruri afară din cale: zmeii fură 
sorele și luna. Ca şi demonulu, Roșă-Impă&rati afecţioneză 
eniemele şi amenință cu peire pe protivniculă săi, de nu 
va îi în stare să le deslege. In slujba sa stati monstri infer- 
nali, ca Jumetate-de-omiă, care mâre și învieză în același timpi, 

  

(1) Ispirescu, «Măzăreli Impăratii» și Sbiera, «Dslu roşu.» 
(2) Crengă, Scrieri, 1, 198 şi Ședătârea TI, 65. 
(3) În povestea moldovenescă «Harapi-Albii» (Crângă, Scrieri, vol. ], p. 82): «Unii spuneai că Zmperatulă Roşu, avendă inimă haină, nu se mai sătură de a versă sânge omenescii; altuli spunea, că fata lui este o farmazonă cumplită şi că din pricina ei se faci atâtea jertfe . . . » Intr'o variantă a unui basmu sudu-slavică (Arehio fir slavische, Philologie, vol. II, No. 16) figureză Vintuliă Roșu, «fiinţă îngrozitore, care mâncă 6meni şi-i chinuiă complitii» ; iar în po- vesule ne cico e poreclitii cavalerul roşu (Stier, Ungar. 

. ŞI povești dracul pârtă o tichie roșie.
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și pe dinsulă împ&ratulă îlă avea celi mai puternici în cur- 
tea și în oștirea sa. (1) 

Fata cu urechea roșie, mortă fiindă, se ridică, la mieduli 

nopței din cosciugii cu ună rîti ca de porci şi ameninţă 

să înghiță pe pazniculă ei. (2) 

Cu un cuvintii, roşuli nu e lucru curati, e uni semniă 

răi, e o piază rea, și omulii cu părulă roșu trebue evitată: 
«Băiatuli audise încă de mai înainte, că Gmenii cei însem- 

nață, precum orbii, chiorii, ciunţii, şchiopii, stângacii, spânii, 

cei câte cu uni ochiă albi şi altuli negru, câte cu o 

mustață, albă și una negră sait roşie şi cei cu barba 

7oșie ca para, focului, iară cu p&rulă capului negru ca pana 

corbului, sunt forte răi la inimă şi primejdioşi.» (3) 

Intr'ună basmu ardelenii «Nu sciă Impăratiw, unii omii 

bătrâni sfătuesce pe fiului s&u în c6sului morţei să se fe- 

rescă a sluji la 6meni cu perulă roșu, căci aceia sunt 6meni 

răi.» Și într'adevării, erai zmei cu chipulii de 6meni. (4) 

Toti ast-telă în povestea săsescă «Cei trei inşi cu barba 

roșie», unii omi îmbrăcată într'o manta cenușie sfătuesce 

pe cei trei feciori al unui bătrână s&rmani «să se fe- 

rescă de 6meni cu barba roșie, că nu-i lucru curati.» Și 
într'adevăriă, cei trei inși cu barba roşie erai îrei draci, iar 

omulit cu mantaua, cenușie eră însuși Dumnedei. O dicătore 

ungurescă, sună : «Câne roşu, mânzii roşu, 0mă roșu, nică 

unulii nu-i bunii.» (5) 

Lucrul se. explică altminterea forte lesne. Părulu roșu 

este o excepţiune, și poporulii vede în cei roşcaţi uni ce 

(1) Schott, No. 9; Ispirescu, No. 21 şi Fundescu, No. 3. 

(2) Stăncescu, No. 23. 
(3) S. FL. Marianui, basmul «Bărnușca», No. 20 din colecţiunea Biblioteca 

copiiloră, apărută la Braşovu. 

(4) Biblioteca Pribunei, No. 31. | 

(5) Haltrich, Mărchen aus dem Sachsenlande, Wien 1885, No. 2; Jones și 

Kropf, Magyar Folk-tales, London 1886, p. 329.
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particulari și extraordinară, împreunatii mai adesea cu 

însuşiri şi apucături rele. 

Proverbulă «omi roșu și câne lânosiă, mai bine mortii de- 

cât cunoscutii» există la Francezi și la Italieni: Uomo rosso 
e cane lanuto, pii, tosto morto che conosciuto. Intr'o poemă la- 
tino-germană de pe la anuliă 1000, «Ruodlieb», figureză 
maxima: «Non tibi sit rufus unquam specialis amicus.» 

Intro poveste bască, «Cele 12 mistere», diavolul portă 
numele de Seigneur- Rouge, corespundendi întocmai omului 
roșcodună din versiunea muntenă mai sus citată. (1) Dar 
dejă la vechii Egipteni, diavolul se numesce cel YOȘU, 
iar Omenii cu pă&rulu roşu erai consideraţi ca aparţinendi 
lui Zyphon, adecă demonuiui. (2) 

Avemi: dar aci unulă din acele fenomene generale de 
natură antropologică, ce le putemi regăsi la rasele şi la 
poporele cele mai diverse. 

  

(1) Vinson, Le folklore du pays dasque, Paris 1883, p. 11. , 
(2) Ebers, Uarda nota la p. 58; CE. Andree, Ethnogiaphische Parallelen und 

Vergleiche, Neue Folge, Leipzie 1889: «Rothe Haare», p. 261—273. 

»



CAP. III. 

IMPORTANŢA ETNOLOGICĂ A BASMELORU 

Fondulti antropologici alii basmelor cuprinde unt nu- 

mării forte restrinsii de tipuri fundamentale, pe cari fie- 

care grupii etnică le variază până la infinitii. Ori care 

poporă coloreză cu o nuanţă proprie povestea, originală, 

care se resimte maj alesii de influența diferitelorii idei 

religi6se. 

Ast-feli.se pote observă suprapunerea factorului creștinii 

asupra, stratului primitivă păgânii: Maica Domnului a în- 

locuitii dîna primitivă, Archanghelulii s'a substituiti morți. 

Dinele cele bune ai fostii înlocuite cu sfinte creștine 

(Sfinta Duminecă, Sfinta Miercuri, Sfinta. Vineri), iar cele 

rele cu diavolulă. Dumnedeii însuşi se coboră adesea pe pă- 

mintii, însoţitii de Sân-Petru, spre a sondă gândirile 6me- 

niloră, r&splătindiă pe cei buni și pedepsindi pe cei răi. In 

acestă modă ni se înfăţișeză basmele îmbrobodite cu le- 

gende din domeniulii religiosti. 

Suprapunerea se pâte însă adesea recunosce și e in- 

teresântii a constată une ori presența separată a fie-cărui 

elementi în dout basme din localităţi diferite. (1) 

  

(1) Despre elementulă dualistă în folklorii: ef. G. L. Gomme, Ethnology în 

Folhlove, Londra 1892, p. 13— 17.



— 92 — 

Așă de pildă, în basmulii bănăţeni «Mama zidită de 

vie», care. face parte din tipul Camerei oprite, totulă a 

căpătati uni colorită creştinii. Maica Domnului mân- 

tuesce pe fată de necuratulii, şi luândo cu sine, îi în- 

credinţeză patru chei, cu cari putea deschide tote ușile, 

sfătuind'o însă să se ferescă de una singură, cea cucheia 

de lemni. Dar fata, n'ascultă şi, intrândii în camera interdisă, 

vede pe Maica Domnului vindecândui rănile Mântuitorului. 

In versiunea ardelână corespundătâre, «Nu minţi», Sfinta, 

Fecisră e înlocuită cu dina llina, cea mai măestră dină, 

care dă fetei trei-spre-dece chei şi-i interdice pe a trei-spre- 

decea, cea de către ră&sărită. lar când să intre acolo, 

cade leșinată de atâta mîndreţe şi degetul, cu care atin- 

sese unii scaunii, îi rămâne într'auritii. (1) 
„Alte ori, dar mai rari, întilnimi dualismul juxtapusit 
într'unulii și același basmii. Ast-feli în «Ursita sati Finulti 
lui Sân-Petru», vedemii combinate fatalitatea păgână cu ele. 
mentul creştinii. Sân-Petru trage în gazdă la unii săracă cu 
șepte copii şi peste nâpte nevasta omului nasce ună alti optu- 
lea. Sfintulu, care audise pe ursitore menindă copilului 
«să moră înecat când va fi mare», îlu boteză si rogă 

„pe tată-său să-lu cheme și la cununie. Dar cu tâtă paza 
sa, mirele more și Dumnegei răspunde sfintului, care se rugă 
la. dînsult: «Ceea ce este sortită, nu se pote înlătură», de- 
cât dacă părinţii ară voi să-i dăruiască din anii loră. Pă- 
rinții nu primesc, dar mirâsa îli scapă, învoindu-se la 
acesti sacrificiu. (2) 

Remarcabilă este şi degenerarea locală a poveștiloriu 
peniru a dice ast-felă, prosaisarea lori. Miraculosult 

dispare şi totulă capătă o înfăţişare banală. O asemenea 
  

(1) Sehott, No. 2'şi Popă- Reteganulii V, 
(2) Calendaruli dbasmelorii pe 1876, p. 16— 13
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“totală reducere a elementului fantastică îl întimpinămii 

adesea, în colecţiunea de povești ardelene a d-lui Popi- 

Reteganuli, și ca exemplu interesanti de asemenea adapta- 

țiune locală citămă basmul «Vizori, Craiului șerpilorti», 

care face parte din ciclulă părăsiriloră cu tipulă principală 

«Omi-animali» sai «Amor și Psyche». 

Pretutindenea, în cele-lalte variante respective (1), după 

arderea pielei animale, fiinţa supranaturală dispare, ca 

pedâpsă pentru o nelegiuită curiositate; în versiunea ar- 

delenă, după ce sâcra lui Petru săverşesce aceiaşi nele- 

giuire, femeia se resigneză: «N'avu ce face nevasta lui 

Petru, căci ca o muiere cu minte ce eră, trebuia să se 

supună socrei sale și să nu cârtescă în contra ei!» 

Urme de influență literară se poti asemenea constată 

în domeniulă literaturei orale. Cărţi fârte r&spândite în 

poporă şi desu citite (ca Alexandria, Minunile Maicei 

Domnului şi alte apocrife) n'aii r&masi fără de acţiune 

asupra imaginaţiunei sale. 

Dar şi inversii, unele elemente miraculose din basme 

sai împletitii în acele producţiuni artificiale, tocmai spre 

a le face mai accesibile şi mai corespundătore gustului 

“poporalu. Ast-felii incidente universale, ca apa vie sai 

munții cari se batii în capete, s'au introdusii de siguri 

din poveștile populare în fantasticulă romani ali Alexan- 

driei și în cărţile apocrife, iar nu inversii, cum susține 

d-lui Dr. Gaster. (2) Acele incidente fiindii de natură antro- 

pologică, ca şi credinţele astrologice, ele sunt cu multi mai 

vechi decât cărţile, cari at pătrunsii în poporil. 

(1) Cf. Ispirescu, No. 5 şi 20; Stăncescu, No. 4 și 22; Schott, No. 23, etc. 

(2) Gaster, Literatura populară română, p. 26—30. Despre existenţa Sim- 

plegadelori saii a munțţiloră cari se batii în capete în credinţele diferiteloră 

popore: cf. Tylor, vol. Î, p. 400 şi indicele nostru s. v.
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Astrologia şi domeniulii infinită alu superstițiuniloriă 

jocă unii rolă fârte însemnat în lumea basmului. 

Astrologulu, filosoful și vraciuli sunt pentru popori 

una şi aceiași ființă, puţinii deosebită de vrăjitori, care 

are o putere nemărginită asupra forțeloră naturei. (1) 

Spre a pute ave copii, împă&ratulu și împ&rătesa umblă 

«pe la vraci şi filosofi, ca să caute la stele și să le ghi- 

câscă, dacă ori să facă.» (1) Altă dată recurgii «la des- 

cântătore, ba la meşteri vrăjitori, ba la cititori de stele.» (95) 

Pentru bsla, feciorului de împărații «toţi vracii și citi- 
torii de stele se aduseră şi nimeni nu sciu să-i ghicescă 
r&ulă, de care sufere» (186); iar pentru ca împăratulă 
să-și recapete vederile «toţi vracii se adunară şi îi dă- 
dură lecuri, dar nici unele din buruienile lori nu-i dară 
în de bine. Vrăjitârele puseră apă la stele și-l aduseră 
și-i descântară, totii însă ce punea la ochi mai rău îi făcea, 
dar mai bine de loc. In cele din urmă apă cititori de 
stele și vraciă, mare tu adusă cu multă cheltuială din țări 
străine şi acesta spuse, că până când împăratulă nu va 
ave lapte de pasăre de peste apa Iordanului, cu care să 
se ungă la ochi, nu-i va veni vădulă.» (2) 

Și odată născută, omului rămâne sub influenţa mo- 
mentului de nascere: «Pasă-mi-te se născuse în câsă bună 
și eră ursiti să ajungă ceva.» (230) «Eli nu înțelegea, 
că steua sub care se născuse veniă să-l slujiască.» (231) 
«Impăratulu se supără până la sufletii, v&dându că lo- 
godnica fiului săi e piază rea, fiind-că de e 
ÎI 

ând a venită 

(1) Cifrele din parentese în citaţiunile de mai la vale pectivă din colecțiunea cea mare de basme a lui Ispirescu. Bucuresci 1882. 9 i. . . (2) Cf. și în Azerandria: «Netinavă-Impăratiă, carele eră fi mecătorti și cititorii de stele . 
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- „+ făcea, farmece şi bătea i - 

Ş Ori . | ş a oștile .... se duse la Macedonia şi se făcu Vrăjitoră doctori . . . . Vraciul dise: am 
erburi NI sa a. rburi de feciori - + Căută Netinavu pe stele și dise: să ţii puţinteli să nu nasci, că e ccsăirăi ....p aa



ea, na avutii parte de nici-ună lucru ce i-a fostă lui 

dragii.» (363) 

Acesta reese mai cu semă din basmuli munteni «Piaza, 

cea rea» (394): «Se siliă, bietulii împă&rată cu toţi cei doi- 

spre-dece fii ai săi să facă pace, să fie între omeni bună- 

învoire, să oprescă relele ce-l bântuiaii ; dar geaba, pagubele 

curgeai gârlă. În cele mai de pe urmă chemă ună cîtâtoră, 

de stele, să-i spue ce e pricina de-i mergi lucrurile ana- 

poda, şi nu pâte să dea înainte. Dacă veni filosofalii, 

îl puse la stele și a doua di îi dise să bage de semă în 

trei dile d'arândului, cum îi dormi copiii. Trecândi cele 

trei dile, filosofulii veni din noă. Impăratulii îi spuse, că 

băeţii dormiati care cu mânele de asupra capului, care 

într'o parte, care cu mânele pe peptii și care pe spate 

şi cu mânele pe lângă dinşii; iar fata dorme pe brânci, 

oră strinsă făcută ghem saii cu mânele între genuchi. 

Acesta este piaza rea a împărăției tale, răspunse filosofulu; 

de nu o vei depărtă din casă, nu se va alege nici pralulu 

de d-ta și de copiii dumitale.» 

Norocul stăpânesce apoi vița omului, şi favorisatii de 

el, celt mai umilă pote urcă treptele cele mai înalte ale 

mărirei pămîntesci. Elă pâte ajunge ast-felii împărati: «Dre- 

gătorii cei mari ieati unt porumbelă albă nevinovati, îlă în- 

carcă cu cordele forte frumose cu toti felulă de fețe, îlă 

aruncă în sus și pe cine s'o lăsă porumbeluli, p'acela îlii 

face împăratulu lori». Sai ginere de împărat: «Hotări 

dară să o mărite şi începu a-i spune de cutare și de 

cutare fii de împărații. Ea nu voiă să audă de nici unulă. 

lar dacă vădu așă împăratulii, adună iară sfatulă și boerii 

şi-i întrebă, ce să facă? Unul din boeri îi dise să facă 

uni foișoră cu portă pe de desubt, pe unde să irecă toți 

fiii de împărații şi de boeri, și pe care îl va alege fata,
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să-lă lovescă cu umi meră de aură (|), ce-lu va ţine în mână, 

și după acela s'o dea împăratul.» (153; cf. 168) 

Din acelaşi isvorii derivă şi credinţele în presagii sat 

semne prevestitore. Diferite obiecte sunt menite a predice 

isbânda sai peirea eroului: «Să iei tu basmaua mea, care 

am avut'o în diua de cununie, și eii ștergarulă celui văr- 

găţelui, ce mi-ai adusi de zestre. In tâte dilele să ne uitămi 

la dinsele; şi când vomi vede pe ele câte trei picături 

de sânge, să ne întorcemii acasă. Acesta, să fie semnul, că 
mârtea, sa apropiati de unul din noi.» (95) «Mai înainte 
da se despărți, își împărţiră câte o basma și se înțeleseră, 
dicendii: «Atunci când busmalele vorii fi rupte pe margini 
«să mai tragă nădejde unulă de altulii, că se vorti mai în- 
«tilni; iar când basmalele voru fi rupte în mijlocii, să se 
«scie, că unulu din ei este peritii.» Mai înfipse Și unii cuțatiă 
în pămîntă și diseră: «Acela din noi, care sar. întorce 
«mai întâi și va găsi cuţitulă ruginită, să nu mai aştepte 
«pe celu-lalti, fiind-că acâsta însemneză că a muriti.» (220) 

In sfirșitii, ordaliile sait judecăţile dumnedeesci nu sunt 
de altă origine. Ast-feli se pedepsescii frații perfid : 
«Imp&ratuli întrebă pe Prăslea, cum să-i pedepsâscă ? 
Vitezulii nostru dise: Tată, eu îi erti Și pelepsa să o 

  

(1) Alegerea bărbatului prin aruncarea mărului e unii obiceiti străvechiu, 
care se explică prin sensul simbolică ali acestori p6me. Până astăqi ti- nerii în Serbia își declară amorulii, aruncând unu mără iubitei. In 'Teocritu și în Virgiliii păstorițele aruncă mere păstoriloră în semnă de dragoste. Rolulii erotică ali mărulvi îsat alui gutuiului) resultă din versurile lui Virgiliă (Eglog. III): 

Malo me Galathea petivit, lasciva puella, 
Et fugit ad salices .... 

sau dintro epigramă a lut Platon, citată de Guber natis (My/hologie des - tes, II, 105) 
i pe see pin 

în traducere latină și alu cărei începută sună: 

Malo ego te fario; tu, si me diligis, 
y iliuă 

Suscipe, me imperti et virginitate tua
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iea dela Dumnedei. Noi vomi eşi la scara palatului şi vomit 
aruncă, fie-care câte o săgetă în sus, și Dumnedeii, dacă 
vomit fi cine-va greșiți, ne va pedepsi. Așă făcură. Eşiră, 

câte trei fraţii în curte dinaintea palatului, aruncară 

săgețile în sus, şi când cădură, ale fraţiloră celori 

mai mari le cădură drepti în creștetulu capului şi-i 

omoriră, dar a celui mai micii îi cădu dinainte.» (93) 

«Tată, înainte de a mulțumi lui Dumnedeii că m'am întors 

sănătosu, să mergemii câteși trei fraţii înaintea lui la jude- 

cată. Imp&ratuiă n'avu ce dice. Se aduseră fraţii înaintea, 

împăratului, cari dederă în genuchi şi cerură ertare de- 

la fratele celui mai micu. Elă le dise: «Dacă D-deii vă va 

«ertă, ertaţi să fiţi și dela mine.» Neavându încotro, se 

duseră înaintea bisericei și puseră trei ulee depărtate de 

o potrivă unulii de altulă. Intrară fie-care cu piciorele în 

câte unulii şi aruncară cu praștia în sus câte o petră: 

petrele fraţiloru celorii mari se întorseră şi loviră pe fie- 

care în capi cu așătărie, în câţi rămaseră morţi. Petra însă 

a fiului celui micii de împăratii cădu dinaintea, lui. Lumea 

se adunase, de se uită la, astă judecată dumnedeescă.» (305) 

Şi spre a dovedi adevărulii, se recurge la aceiași pro- 

cedere: «Ea nu voiă să credă cu nici ună chip. Atunci 

elă dise: «Dumnedei să-și arate dreptatea. Pe cine nu va fi 

«drepti din amindoi, să-lă cresteze sabia, care stă în cuiu». 

Şi îndată sabia sări şi crestă pe fată la degetă și atunci 

credu şi ea.» (383) «Ca să se încredințeze şi mai bine de 

adevării, dise şi elii sabiei să sară din cuii și să cresteze 

pe celă vinovată. Sabia sări și-lt crestă pe dinsulă la de- 

getulu cel mare.» (385) 
Credinţele şi obiceiurile locale găsesci un ecou în basme 

şi unele dintr'insele află acolo uni felă de refugiii, subsis- 

tândă multi timpă chiar după disparițiunea practicărei lorii. 

Ast-feli, datina de a pune perne sub mire, scăldarea
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în ajunul cununiei a tinerei perechi, obiceiulii de a se 

da. mirelui şi miresei după întârcerea dela cununie unu 

oi de găină, din care amindoi trebue să guste înainte 

de a mâncă din cele-lalte bucate, și altele asemenea, ati 

persistati în basme. (1) 

Urme din codicele criminală ali trecutului, pedepsa de 

a fi sfâșiată în fugă de cai sălbatică: «Porunci de aduse 
doi armăsari neînvățaţi; legă pe ţigani de c6dele cailorii 
și împreună cu 'dinsuli și ună sacă de nuci. Apoi dete 
drumulii armăsarilorii, de se duseră în lume, şi unde cădea 

nuca, cădea şi bucăţica de țiganii, până ce nici praful 
din elii nu se alese.» (71; cf. 204 şi 258) 

Se scie, că o asemenea pedepsă o suferi Mazzepa, îai- 
m6sa căpetenie a Cazaciloră, şi cu multi mai nainte de dinsult 
cumplita și ambiţi6sa Brunehilda, soţia lui Sigebert, regele 
Austrasiei. Prinsă de vrăjmaşuli ei Kiotar, ea fu legată 
de coda unui armăsari sălbaticii și sfâșiată de vie. (613 d.Cr.) 

Toti atâţii de desă e şi datina de a căută în capu, 
pe care o regăsimul la diferite popâre (2): «Caută-mă niţel 
în capă, şi când vei audi urletulă, să mă scoli .... și 
puse capuli în pola fetei: şi îndată adormi.» (342; ct. 361) 

Cao reminiscență din epoca invasiuniloriă tătare, vedemii 
figurândii printre uriaşii antropofagi și Tătarii mâncători 
de 6meni. Li găsimil într'unt basmu din Bucovina, «Dslulă 
roșu» de Sbiera. Ei năvălescii în eră şi r 
țărani, pornindii în Bugâcă: «Aicea Lat 
cămară şi-l hr 

obescii pe unii 
închisii într'o- 

ăniă numai cu sîmburi de nucă, Şi cu cârne 
de mare, ca doră sar îngrășă mai de grabă și apoi să-l 
mănânce, că așă făcea 'Tătarii cu toți robii.» 

In varianta muntână a acestui basmu 
nealții» de Ispirescu, 
DI 

(1), Vegi cituţiunile la Mariană, 
42) Cf. Cossquin, 

» «Unii diavoli ca 
necuratul, sub numele de St. Am- 

Nunta la Români, p. 297, 374 şi 505. Contes populaires de Lorraine I, 250 şi 1, 120.
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vrosie, vrândă să-și arate recunoscința către unii cio- 

banii, care-lă scăpase de unu lupi, îi face şi elt uni 

bine: «Tătarii năvăliră în ţeră și luară robii pe ciobani la, 

Crimii, și elit se gândiă cu jale la aj săi rămași în țeră. Chemă 
pe fratele Amvrosie şi încălecândiă pe c6da-i, îl cufundă 

mai întâi în mare, apoi îlii ospătă la elii acasă sub iadu...» 

Intr'o tradiţiune din Moldova privitâre la calea lactee 

sai Drumulă robiloră, se spune că Tăftarii, năvălindii odată 

în țâră, luară mulţime de robi: «Pe aceşti robi ducându-i 

în ţera tătărescă, după ce i-ai împărţitii între ei, câți-va, 

ai fosti luaţi de uni Tătari, duși acasă și aleşi; acei 

lăsaţi 
y 

tineri puşi în o cușcă mare de ferii, iar bătrânii 

pe afară şi întrebuințaţi la diferite munci. In cușca unde 

ati fostă viriţi, erai dejă mai mulți Gmeni tineri și copii. 

Acolo le dă demâncare numai pâne cu miedă de nucă 

și din timpi în timpii scotea câte unulii, care eră mai 

grasi şi pe care nu-lă mai aducea înapoi. Pe aceştia îi 

mânca, după ce-i frigeaii.» (1) 

Pe 'Fătarii canibali tradițiunea românescă îi învecineză 

cu Căpcăuniă sati Cătcdunii, monstri antropofagi cu capii de 

câne, pe cari îi întilnimi de o potrivă în poveştile hu- 

tenilortt (Pesigolouci), Bulgariloră (Pesoglauci) si Grecilorii 

moderni (Sxohozârenh). (2) 

Aceste fiinţe fantastice ai intrati în poporii prin desa 

citire a Alexandriei, și aci avemi uni exemplu interesanti 

despre introducerea elementelori literare în plăsmuirile 

poporului. Eroul macedonenii, cutreerândă pustiurile ne- 

cunoscute, dă peste felii de felu de monstri: «6meni cu 

obraze ca, de omit și cu trupuri de s6rpe», «pasări cu obraze 

ca de muiere», «pitică, aceia erai câtă cotulă de mari», «meni 

(1) Șegătârea, An. |. P. 233, 
| | 

(2) Veqi monografia: «Căpcânii saii Căpcăunii» în ale mele Studii folhlovice, 

Cercetări în domeniulă literaturei populare, Bucuresci 1894.
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s&lbatici, cari se mâncai unulă pe altulii», cană omă mare 

și lungă de o mie de coți», «6meni cu unii piciorii și cu o 

mână și cu unt ochii» (eorespundendă lui Jumetate-1e-omii 

din basme) şi în sfîrşită «6meni căteăună, dinainte cu obrază 

de omii, iar dindereptiă capă de: câne, ce latră cânesce.» (1) 

Acești Capcâni (BKynocephali sai Pesoglavci) deveniră apoi 

românesce unii apelativăi pentru nemurile barbare şi epi- 

tetulii caracteristică alu 'Tătariloriă. 

Fiinţele mitice din poveștile populare, deşi pretutindenea 

“fundamentală aceleași, îmbracă însă o formă particulară și 

variată, după diversele grupuri etnice. 

Alăturea, cu zmei şi balauri în vecinică luptă cu elementele 

bune, aparii Feţii-frumoși şi lina Cosinzena, apoi Dinele şi 
diferitele lorui manifestațiuni bune saă rele (lelele, Rusalii, 

Vilva, Mama pădurei), Uriaşi şi pitici (Strâmbă-lemne, Sfa- 
rămă-petră. Statu-palmă), monstri de felurite categorii (ca 
Jumătate-de-omit) şi întregul aceli complexi de personi- 
ficări ale fenomenelori luminose (Sore, Lucsfără, Zorilă) 
sau întunecose (Miaqă-Nâpte, Murgilă) şi chiar ale unorii 
abstracțiuni (Ursitorele, Norocul, Mârtea), cari constitue 
fondulă mitologiilorii poporale. (2) 

Dar ceea ce alcătuesce, sub raportulti formali elemen- 
tul etnologicii ali basmului, e acea limbă metaforică, acele 
idiotisme, acele formule variate, de cari ne vomă ocupă 
întruni capitolă speciali alii acestei Introduceri. 

(1) Cf. A. Geliii Noct. Ai. |. IX, 6. 4: «tem esse in montibus terrae Indiae 
homines canis capilibus et latrantibus; eosque vesci avium et ferarum venatibus: 
atque item esse alia apud ultimas orientis terras miracula homines 
nocoli appellantur, singulis cruribus saltuatim currentes, viv 
tatis... Pygmaos quoque, quorum 
quam pedes duo et quadrantem.» 

(2) Aceste elemente mitologice figurâză i 
odată cu cele-lalte materiale folllorice. 

qui rno- 
acissimae pernici- 

qui longissimi sint, non longiores esse, 

n indicele generali alii acestei opere,



CAP. IV. 

SCENERIA FANTASTICĂ A BASMELORU 

Ca pers6ne principale figureză în povești obicinuită unt 

împărată și o împărătesă saă unii feciori de împărații și 

o domniţă. In eolecţiunea lui Ispirescu aprope a treia parte 

din basme conținii asemenea eroi și eroine. Numele de 

craiă e aprope necunoscutii (mai desi crăiasă) si pretu- 

tindenea i se substitue cîimpăratulă», ca şi în poveştile 

slave. Irperatulii pârtă une ori epitete caracteristice, îm- 

prumutate din nomenclatura, colorilori; cele mai comune 

sunt: Albă-Imperată și Roșă-Impăratu, mai rară Verde-Im- 

perată sa Galbeni-Imperată; ani Negru-Imperată, eu sensuli 

simbolicii ali colorei respective, nu există şi rolului s&u îl 

împlinesce Roșă-Imperată, a căruia natură demoniacă a [osti 

relevată mai sus. | 
În locii de aceste înalte personagii, împărați și impărătese, 

întilnimă une ori ună feciorii de boerii mare, ună moșii și 

o babă (1), uniti pustnici (13, 1), o pereche de 6meni munci- 
tori (14), unii orfani (22) şi ună ciobănaşii (23). Dar toţi ace- 
știa, cât de josnică fie originea lorit, se înalță tot-deauna 

la rangulii supremi ală gloriei umane: fiulă moșului devine 

“
A
 

  

(1) Ispirescu, No. 3; No. 9, 15, 29, 30, 36. Cifrele din texti indică paginele 

saă numerele corespundătore din Basmele lui Ispirescu.
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împă&rată sat ginere de împăratu; fiulă de sufleti alu pust- 

nicului iea, de nevastă o fată de împăratu, iar orlanulă şi cio- 

bănașuli se cunună cu fete de împărați. Ce-i dreptu, la 

aceste măriri P&ti-lrumosii ajunge numai după ce a îm- 

plinită însărcinări grele și după ce a trecută prin mară 

primejdii. Și lucru curiosă, elui tot-deauna iea de soție 
pe cea mai mică dintre cele trei dine sat fete de îm- 
p&rată și totii dinsuli, deşi mai tinărit, moștenesce tro- 
nulă împărătesc (1), triumfândă asupra, celoru-lalți gineri 
prin vitejia sa, rămasă multă timpii ascunsă. (2) 

Eroulii basmului se deosibesce prin însuşiri alese: elit 
e în genere frumosi, voinici şi plinii de omenie; are pări 
de aură și trei renduri de haine mindre: câmpul cu 
florile; cerul cu stelele şi sorele în piept, luna în spate 
şi doi luceferi în umeri. (13) 

Eroina e adesea cu o stea în frunte (28), cu cosiţe de 
aurii (2), frumosă cum nu se mai află sub ssre și portă 
nisce haine mîndre, de la sore te poți uită iar la dinsa 
ba; unt rândiă e de aură, altulă de mărgăritare şi alu 
treilea, de diamante. (28) 

Părinţii ai de obiceiti trei feciori sau trej fete: acesti 
numeri revine în cele mai multe povești şi în mai tote 
fecioruliă celii mai mică și fata, cea mai mică reușescii singuri 
în întreprinderile loră. Nicăeri nu se confirmă mai bine 
ca în basme proverbul «aparenţa înș6lă»: unt exteriori 
o 

(1) In teogonia hesiodică, Zeus e celui mai tânării dintre fiii lui Kronos. (2) Lang, representantulă exegesei antropologice, consideră acestă par- ticularitate ca o reminiscență dintr'uniă primitivi obicei al pămîntului, în care dreptulu de moștenire reveniă celui mai tinără (ef. la Francezi: droit de jouveignevie). Acesta ni se pare a merge prea departe cu teoria supravieţuirilori Noi vedeinti în acesti fenomen o simplă trăsură a psichologiei poporale, asu- pra căreia vomii reveni în studiulă ciclului folklorieui «Cei irei fraţi».
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uritii (Pipelcuţa) şi o înfăţişare nerâdă (Cenușotca) ascundti 
sufletele cele mai nobile și eroice. (1) 

Și acesti adevării morali se aplică animalelori și chiar iu- 
cruriloră neînsufleţite: calulu celt mai jigărită şi mai bubosti 
se preface, când își găsesce stăpânuli, într'ună armăsară 
falnici și într'aripată (2); armele ruginite sunt cele mai efi- 
cace în isprăvi anevoivse. 

Ca și la Brutus, deșteptăciunea şi voinicia eroului esti 
la ivelă în vreme de primejdie. La începută batjocoriti 
de fraţii mai mari, Prâslea, prin minunatele sale isbândi, de- 

vine apoi unu obiecti de invidie şi cade adesea victima 

prigonirilorii lori. Dar în cele din urmă dreptatea triumfă, 

și vinovaţii îşi primesc pedepsa cuvenită. 

Feţii-frumoșşi se luptă necurmată cu duşmanii 6menilori: 

cu zmei, cari răpescu fete de împărați; cu balauri, monstri 

policefali (corespundândi hâdreloră din mitologia clasică), 

cărora se expună nevinovate fecidre; cu uriași sai pitici 

antropofagi şi cu dîne rele, cari răpesci Gmenilorit pu- 

terile ori vederile. Eroulu r&pune tote aceste elemente vă- 

tămătore, învingendu-le cu puterea braţului sau păcălindu-le 

prin istețimea duhului săi (zmeulu închisă în butoiii şi 

degetele Ieleloră virite printre crăpătura copacilor). 

Diavolulă j6că în basme ună rolă cu totul nevoiaşi și 

e adesea păcăliti sati redusă la neputinţă prin propria sa 

imbecilitate. Elu are o predileeţiune pentru enigme cifrice 

și în deslegarea lori e biruitii de victima sa (înlocuită 

(1) Pe Edip, care deslâgă enigma, Sofocle îlă numesce (Edip, v. 397: 6 pnăey 

ztâba) «celă ce nu scie nimicti, idiotulti.» In mitologia grecă, Hefestos e schiopii 

(îns atdas) «cel cu piciorele sucite», dar celă mai meșteri ... La Romani, 

numele de Brutus Lai purtată doi dintre cei mai înfocați revoluționari ai 

Italiei antice, , , 

(2) In mitologia erecă Pegas eră la începutii imperfectii (7przzi-j5). În tra- 

diţiunile s&rbesei, calul lui Marco, Charaţ, e ună mânzii leprosii; iar în poveştile 
maghiare, calul năsdrăvanii Tatos este la nascere urită, ciungii și slabi. 

Șăininu, Pasmele române. 3



2 84 — 

în acelă momentii cu Dumnedeii sai cu Şân-Petru). Mortea 

însăși nu scapă de ridicolă şi cade adesea în puterea unui 

Păcală. Dumnedeă apare în basme sub chipulii unui moșnegi 

blajină, dar lipsită de acea aureolă, cu care îlu încunjură 

cultului religiosă. 

Printre adversarii eroului nu trebue trecută cu vederea 

acea figură tipică a basmului români, f'ganulă, care portă 

și aci ponosulii originei sale: fălosă cu munca şi meritulit 

altuia, elui se substitue forte desii eroului pe nisce temeiuri 

aparente, dar tot-deauna e dati de goli şi pedepsiti cu 

cea mai mare asprime. Nu mai puţinii are de suferitii eroina, 

„din partea țigăncei, care, r&utăciosă şi pizmaşă, o învinu- 

esce pe nedreptii sai o înlătură mișelesce; dar şi dinsa 

primesce în cele din urmă o strașnică plată pentru ne- 

legiuirile sale. 

| Fă&tu-frumosu, după ce-și alege unii cală năsdrăvanii, por- 
nesce în lume după căutarea ursitei sale. Eli ajunge mai 
înțâă într'o pădure desă, unde dă peste nisce palaturi 
vrăjite, «cari se învirtiaă după s6re» (24): de aramă, de 
argintii şi de aurii (86), de zamfiră (115) sati de sticlă (194%), 
locuite de zmei sau cu totul pustii, dar pline de rân- 
duială și de tote bunătăţile, cari se puni singure la dis- 
posițiunea eroului sai a eroinei. Elii s'aşeză de multe ori 
într însele împreună cu mama sai soră-sa, cari de regulă 
se îndrăgescii după zmeulă rămasă în visţă Şi împreună 
cu dinsulii uneltesci zadarnici a r&pune pe eroii. 

Mai adesea însă Făţă-frumosii are de făcutii o călătorie 
multi mai depărtată. După multe și mari osteneli (eroina după 
ce a iocitii trei perechi de opinci de feri), ajunge la capătuli 
pămîntului și acolo, prin gaura unei prăpăstii, r&suflătâre între 
cele două lumi, se cobâră cu ajutorulii unei frânghii pe zări- 
mul celă-lalti. Acestă lume subterană, Lumea negră, diferă cu



totulu de cea pămintescă, Lumea albă, şi e în mare parte 

nelocuită, afară de zmei, dine şi r6bele lori. (1) 

Lumea, aeriană e locuită de fenomenele fisice personi- 

ficate: Vîntulu, Bruma, Geruli, Sorele și Luna (cu ma- 

mele și copiii lori). Cei dintâi trei ieai une ori neveste 

muritore şi atunci eroulii pornesce prin lumea aeriană 

să-și caute surorile şi cumnaţii. Nu arare ori unu arbore 

cresce mereu (dintr'o mazăre saii dintr'uni bobi), de se înalţă 

până în slava, cerului, şi eroului, urcându-se pe dînsulu, trece 

dincolo de vintulă turbati şi pote ajunge chiar în ceri 

sait în paradisti. | 

In drumului său, Făt-frumos întilnesce diferite animale 

(pesce, corb, tăunii, albină, etc.), cărora le aduce vre unii 

folosii și ele-lhi ajută apoi în grelele sale isprăvi, dându-i 

fie-care dintr'însele câte unu semni de apelu la nevoe 

(solză, penă, puf, aripă, etc.). Eli se opresce une ori și 

pe la diferite fiznțe binefăcetbre, dîne sati slinte, cari îi dat 

sfaturi şi diferite talismane sai lucruri minunate: o basma, 

ună săpună, o perie, o gresie şi uni inelu sai peptene. 

După ce scapă fata răpită, eroulu e urmăritii de zmei sai de 

zmedică şi atunci aruncă în urmă pe rândi acele obiecte, cari 

se prefacăi succesivii în apă, noroi, pădure, munte și zidi, 

zăbovindi pe prigonitori şi înlesnindii fuga tinerilorii. Când 

însă nici aceste expediente nu reuşescii a opri pe zmei, 

fugarii înșiși se supună la uni șir de metamorfose, spre 

a se sustrage urmăririloru. 

Odată ajunsă la ţinta călătoriei sale, PEtiă-frumosă de multe 

ori învinge din capuli locului pe zmei și ca întâiul semnti 

  

(1) Ispirescu, p. 84: «Prâslea ajunse pe tărimulii celă-laltii, se uită cu sfială, 

în tote părţile și cu mare mirare vădi tote lucrurile schimbate: pămîntuli, 

florile, copacii, lighioni alt-felă făptuite erai p'acolo.»
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alu puterei sale superidre, eroulă, la apropierea mons- 

trului, îi asvirlă înapoi buzduganulă, armă uriaşă şi năs- 

drăvană, care deschide porţile, sare pe masă și se acaţă 

în cuiă, vestindi ast-felu sosirea zmeului la masă. - Când 

însă puterile-i nu ajungă a-lă r&pune, atunci Fă&tu-frumost 

e nevoiti a recurge la viclenie, însărcinândi pe iubita-i 

a sondă pe zmei, în ce-i stă puterea (în trei insecte, vermi 

sait gândaci, mai rari în obiecte externe, paloşă sai ineli 
vrăjită). 

Mai adesea, însă zmeul saii împăratul, la care e trimesu, 
îlă însărcineză cu diferite întreprinderi primejdidse (obici- 
nuiti în num&rii de re), pentru săvârşirea, cărora e sfă- 
tuită de calu-i năsdrăvanii și de o babă sau de unt Moş. 
Ajutorul principală îlii capătă însă dela animalele re- 
cunoscăâtore sau dela nisce tovarăşi năsdrăvani (ca, Frânge- 
lemne, Sfarmă-pstră, Gerilă, Plămândilă, Setilă). 

Uni rolu curiosiă îlii jocă în povestile nâstre Arapiă (de 
origine orientală). La semnalulii unui inelti magic, ei răsar 
de odată spre a împlini poruncile stăpânului lori (10%); 
în palate vrăjite, ei slujescu la masă îmbrăcaţi în haine 
scumpe (238) și puterea lori e nemărginită: «Arapulă mei 
avea darulu de a înghiți o oştire câtă de mare, când 
sorbiă odată, şi apoi o da afară ca şi mistuită.» (193) 

La toţi aceşti agenţi se pâte adauge concursului a, fe- 
lurimi de talismane, în posesiunea cărora eroului ajunge 
adesea păcălindă pe stăpânul lori. Ast-telti sunt opincile 
cu cari treci marea ca pe uscati, câciula ce te face ne- 
văduti și biciulă care împetresce (215), sai chimârașulu 
cu care te poți face ori şi ce vei voi. (315) 

Ajutati de tâte aceste mijloce, Fă&tă-frumosti pâte înde- 
plini fapte extraordinare: a r&pune monstri, a aduce fiinţe 
supra-omenesci ca llena Cosinzena, (23) sau Dina Cră- 
iasă (77) și în sfirşitii a, procură obiecte miraculose, înţre
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cari figureză cheia raiului și lumina s6relui sai feredeă de- 
la Dumnedeii și dela St. S6re șterg&târe; ba chiar eroul e 
însărcinat de a aduce pe însuși Dumnedei la ospăţulii boe- 
rului. (1) 

Aceste isprăvi variază până la infinitii şi ele sunt menite 

a pune în evidență bărbăţia lui Făt-frumos, o bărbăţie 

care revine maj cu dreptii agenţiloră s6i auxiliari. 

In basme mai întilnimă şi isprăvi de altă natură, și menite 

de astă dată, a scâte la ivelă deșteptăciunea sat iscusința, 

eroului. De acestui felu sunt problemele enigmatice, cari şi 

ele poti îmbrăcă o mare varietate, dela extrema simpli- 

tate până la complexitatea cea mai obscură. 

Noţiunile reale de spații şi de timpă sunt necunoscute 
basmelorii. Vomii culege din diferite colecţiuni câte-va in- 

teresante am&nunte cu privire. la trecerea supra naturală 

a timpului în poveștile populare. 

In frumosulă basmu bănăţeni «Mama zidită de vie», 

Maica Domnului scapă de necuratulii o ținără fată şi-i în- 

credințeză cheile caseloru sale. Când deschise întâia ca- 

meră, rămase uimită de splendârea dintr'însa şi la întâr- 

cerea, Mariei, fata îi spuse că a petrecutii o di în paradisă: 

«Nu o de, răspunse Fecidra, ai fosti tu acolo, ci ună ană 

întregi.» In a doua cameră fata spuse că a petrecuti ună 

cesti: «Nu ună cesă, ci trei vecuri ai admiralii tu maiestatea 

divină.» In a treia cameră fata spuse că a petrecuti o 

minută. Atunci zimbi Maica Domnului și dise: «Greșesci, 

copilă, căci ai petrecuti o jumetate etermiate în locașulu 

fericițiloriă.» 

Când împ&ratulii se deștâptă din lunga-i letargie, nu-i 

pasă că trecuse 1000 de ani de când dinsulii cu totă 

  

(1) Sbiera, No. 8 şi 14; Popi-Reteganulii, partea III, No. 2.
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curtea-i fuseseră schimbaţi în stane de pâtră. Iar în basmulii 

despre llena Cosinzena, împăratului dice fiului s&ă: «Dacă 

pentru a veni în aceli oraşii ai avutit nevoe de ună an 

întregii, apoi nu poţi să te însoră, căci et am călăritii acolo 
într'o jumătate de di» (DD. 

Despre crescerea extraordinari de repede a copiiloria: 
«Copilul lui, când a fosții de trei luni de dile, eră crescuti 
cum se cade și putea vorbi tâte limbile.» «Când după nouă 
luni, iată că născuse tustrele câte uni fecioră. Aceştia 
eraii forte frumoşi, tustrei năsdrăvani şi cu părului de auriu, 
şi cresceaii ca din apă. Câti ară fi crescuti alții întrunaă 
nă, ei cresceaii într'o singură di.» (2) «Copiii cresceaii 

întruni anii ca în noue.» (3) «Şi erescea, copilulii, dar cre- 
scea ca din apă. Când eră de o lună eră ca alții de ună 
ani, când eră de două lună eră ca altul de trei ană şi 
incepu a umblă pe uliţă şi a vorbi tâte celea.» «Acesti 
copilii crescea, în trei dile câtă eresett alți copii în trei-spre- 
dece ană şi se făcu voinicii ca bradii munţilori şi ca ste- 
jarii câmpilori.» (4) 

QR
 

Intr o poveste ardelână, «Lupulii cu capi de ferit», eroului, 
după ce a lipsiti ună timpu îndelungatii trecând prin 
iadit şi prin raiă: «Apoi merse toți pe calea care venise 
Și ajunse acasă mai voinici de cum plecase. Şi ce gândiţi, 
câtă vreme o fi trecuti, de când plecase dinaintea lupului 
cu capii de ferit? Nici o minută, că ospeciorii nici nu 
se aşezară bine pe după mese, când ajunse elti acasă, 
apoi intră și elă după masă și se ospă&tară.» «Acum 
aşteptă calulă Crâncului pe alti zmeului şi merseră îm- 
preună până acasă la, iraţii Crâncului. Aceia erat bătrâni 

  

(1) Schott, No. 20 și p. 121. 
(2) Sbiera, p. 115 și 120, 
(3) Popă-Reteganulii, partea II, p. 35. 
(4) Popă-Reteganulă, V, 27 şi Fundescu, p. 27. 
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și plini de copii, dar Crâncu, prin câte trecuse, și toti 
eră, voinicti şi frumosi, de gândeai că nici uni gândi nu 

la mâncată în visţă.» «De atunci nu sunt mai multi de 

ani, de când. sunt ei aici, deci nu pricepi, dacă îmi 

ești frate, când te-ai pututii nasce; că doră nu eşti numai 

de 4—5 ani? Tu trebue să fii barem de 20 de ani/— 

Nu-i soră, ci numai de trei ani şi ceva, dar aşa mi-e 

felului. Să-mi spui acum, soră, ce semne face zmeulii, 

când vine?» (1) | 
De altminterea, ni se spune lămuriti în basme, că anul 

este echivalentii cu o di: «Mergi şi slujesce la ea uni anii 

(pe acolo e anulă numai de trei dile).» «Pe atunci anulă 

eră de trei dile.» (2) Intr'ună basmă muntnii cArăpuşca», 

eroului, ca să pâtă străbate repede imensa distanţă până la 

palatulă dinei, se preface în muscă şi călare pe ună cio- 

cârlanii şehiopii sbâră într'acolo: «Măre,. da iute sbori, 

dise feciorulu de împă&ratu, care abiă se ţinea să nu alu- 

nece jos.——Păi altminteri e cale de trei ani pân acolo, de-i 

umblă ca 6menii; d'aia te schimbaiii ei în muscă.» (3) 

In balada «lovanii lorgovani», sfintele, schimbate în 

lebede, opresci pe feciorii de Domni, cari vorii să le să- 

geteze, dicendu-le: 

Staţi pe loci, că nu sciți voi, 
Ce-amii aflatit şi ce seimii noi: 

C'o veni vremea d'apoi 

(1) Popi-Reteganuli, partea III, p. 41 și 55; partea V, p. 28. 

(2) Ibidem, III, 50 şi IV, 17. 

(3) Stăncescu, p. 62. 
(4) In legenda grecă se raportă, că Hermes se repedi din legănă în diuă 

nascerei şi eşi din pesceră; iar când fu de o di, fură vielenesce vacile lui 
Apolonă (ef. imnulii homerică la Hermes). În epopea slavă, Volga Vrestavici, 

cum se nasce, vorbesce şi glasulu săi răsună ca trăsnetuliă; toții aşă se spune 

despre împăratului Solomon, că fiindit încă în pântecele mamei sale, vorbiă și 

se certă cu dinsa. (Rambaud, La Russie Epique, p. 31 și 384)



D'o fi anul ca luna, 

Luna ca se&ptămâna, 

Săptămâna ca giua 

Şi diua ca cesulă scurtă, 

lar cesulă ca ună mânută. (1) 

Numerele jocă de asemenea unu rolă însemnatu în basme, 

ca în mitologiile și în doctrinele mistice din tote tim- 

purile. (2) 

Numă&rulu trei are pretutindenea o valdre sacramentală. 

In basmele nostre și aiurea împăratului are mai tot-dea- 

una 3 feciori sau 3 fete și isprăvile eroului sunt obici- 

nuitii în numără de 3. Tovarăşii lui P&tă-frumost (fie 

năsdrăvani, fie câni) sunt iar 3 și în cale întîmpină 
3 draci, 'cari se certă pentru 3 lucruri minunate. Tre- 
cândi pe la cele 3 sfinte (obicinuiti Sfinta, Mercuri, Sfinta. 
Vineri şi Sfinta Duminică, mai rari Sfinta, Luni și forte rară 
Sfinta Sâmbătă), ele îi dati 3 talismane spre a scăpă de 
urmărirea demonului. Soldatulii vitâzii trebue să petrecă. 
3 nopţi în casa oropsită, totă 3 nopți veghiază fecio- 
rii pe mormintulii tatălui lori şi iar 3 nopți păzesce 
eroulă €pa, năsdrăvană. Darurile, ce le capătă săracul 
dela Dumnedeii, sunt iarăși în număr de 3, că și hainele 
cerute de copilă spre a fugi din casa nelegiuitului ei pă- 
rinte. . . . In sfîrşit, numă&rulă 3 figureză în basme 
la fie-care pasti: personele, lucrurile şi incidentele se pre- 
sintă continui sub o formă triplă, 

La Slavi, acesti numărit e inlocuiti cu numărul moue: 9 

  

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii populare, p. 422. 
(2) Cf. Virgiliu, FEglog. VIII, 75: N 

bescă numerele nepăreche.> 
moniei perfecte. In mitologia, 
avea 3 capete... . Şi adi încă în 
Ci. şi p 

umero deus impare gaudet, «deii iu- 
In sistema lui Pitagora 3 eră simbolulă ar- 
Srecă eraii 3 Parce, 3 Furii, 3 Graţii, Cerberă a sri Orientii numerele nepăreche trecu de piază bună. »overbulii germanu: 4ile guten Dinge sind dei... .
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fii, 9 fraţi, 9 ani de bâiă....adecăcu uni multiplu ală lui 

3, care-i totă atâtă de frecuentă şi în basmele .nâstre. (1) 

In basmulă muntâni «Zorilă Mirenu» (2), o fată păzesce 

pe uni feciori de împe&rată împetrită 9 ani 9 luni 9 

s&pt&mâni și 9 dile. Când pornesce erouli după isprăvi, 

se duce peste 9 mări, peste 9 ţări (şi peste 9 vineţei). 

Toti atâtă de întrebuințată e numărulii 12, unt altii 

multiplu alu lui 3. Ca să-l seâță pe Lumea-Albă, pajura 

cere lui Fătă-frumosi 12 care cu buci, 12 care de carne 

şi 12 cuptore de pâine. Dintr'o piele de purice îţi lucreză 

Sucna-murgă uni lanţii de 12.000 oca de grei şi află că 

tainulă smeului este de 12 ialoviţe fripte, 12 coptore de 

pâne şi 12 butii de vină. (3) 

Ună altă numără forte familiară în basmele n6stre e 

d (la Slavi mai multă potențată: 77 haiduci, 77 răni, co- 

respundândi la Grecii moderni numărului 40). Petrea voi- 

niculii r&pune 7 zmei și dă mă-sei cheile dela tote cămările, 

oprind'o însă de a intră în a f-a. Când bătrânii orbi de 

1 ani de dile îşi recapătă vederile, ei vădii mai întâi ca unt 

copilă de 7? ani şi împăratului trimete în 1 părţi ale lumei 

să caute pe răpitorulă coronei. (4) 

Să ne oprim încă ună momentii asupra câtoră-va din 

fenomenele cele mai generale, ce întilnimit în basme. Și 

(1) E curios, că pe când numă&rulă 3 e fârte familiară mitologiei grece 

(cele 3 mere din grădina Esperidelorii, eroii Tesei și Pirithoos ai de să- 
verşiti câte 3 isptăvi, Titanului Hyperion are 3 copii, sunt 3 frați divini: 

Zeus, Poseidon și Hades sau Helios, Selene şi Eos), numărulă 9 e cu des&verșire 

necunoscutii anticităţei, pe când el jocă unii rolă însemnată în credinţele 

popârelorii moderne (germanice, slavice și romanice). 

(2) Stăncescu, p. 114. 

(3) Sbiera, p. 87, 91 şi 92. 
(4) Ibidem, p. 23, 40 și 42.
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mai întâi asupra diferitelori mijloce, cu cari se redă 

vi€ţa eroului r&pusii. 

Mijlocul celui mai desi intrebuințatit e apa vie, care, 

după cum observarămii mai sus, a intrati din poporii în 

istoria, romantică a lui Alexandru celii Mare. Ajungândi 

în țera fericiţiloră (Macarele), erouli dete peste împăratul 

Ivantă, sub piciorele căruia curgea o fântână cu apă ca 

aurulă: «Şi luă lvanti clondirulii şi-lii umplu de apă de 

sub piciorele lui, şi-lu dete lui Alexandru şi dise: ţine, Ale- 

xandre, ploconu deia mine. Alexanăru dise: de ce trebă este 

acesta? Ivantii dise: când îmbetrânesce omuli, să se scalde 

cu de acestă apă și va întineri de va fi ca de trei-deci de 
ană. Alexandru pecetlui clondirulii bine și-lii dede lui Aprodă, 

și aşă cugetă Alexandru: că de voiii îmb&trâni, et mă 

voii scăldă și voii întineri şi nu voii mai muri.» 

Intr unii basmu munteni de Stăncescu, «Fântâna, Sti- 

clișră», găsimu acâstă faimosă 

— la fontaine de Joreut 

qui fit rajovenir la gent. 

Cu apa Domnei Siiclișdre, dacă se spălă omulii, se făcea 
copili de 12 ani: «Cum puse mâna pe sticla cu apă, îm- 
p&ratulă se spelă pe ochi și se făcă taman ca cum ai fi fostii 
de doi-spre-dece ami.» 

Altminterea, apa vie e mulţii mai eficace: ea redă vița 
și puterile. Ast-feli, într'o poveste ardelenă (1), e vorba de 
o apă, ce curge la picidrele unei dine de pâtră de peste 
9 țări și cu care chiar şi morţii se poti sculă. 

In genere însă, acâstă apă învietore se aduce dela 
munţii cari se bati în capete, printre cari curgi 2 fântâni: 
una cu apă ve și alta cu apă mârtă, a doua servind a 
închegă bucăţile și osele mortului, iar cea-laltă a le în- 
<a 

(1) Popii-Reteganuli, IV, p. 91.
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sufleți. Acei munţi mişcători se odihnescii numai o jumă- 

tate de cesti, la amiadi, şi atunci e momentul a se luă | 

apa, dar cum prindă de veste, iar începi a se bate, şi 

de aceea numai cu mare primejdie se pâte căpătă. Chiar 

și păsările (şoimi, stîrci sait vulturi), cari se ducii într acolo, 

nu scapă tot-deauna, teiere. 

In basmuli bănăţeni «Florianii», apa din fântâna vieţei 

isvorăsce din pisculă Muntelui negru, care se ridică la 

țărmurile Lacului albii, și fântâna e păzită de însăși Mortea, 

care sfâșie pe eroi în mii de bucăţi. Numai qinele Lacului 

albii se potii apropiă de dinsa și ele învi6ză pe sumețuli 

Fătu-frumost. 

In basmulii muntânii «Ţugulea», se spune, că la apa 

Iordanului sunt dou fântână cu apă vie și apă mrtă. Aci 

avemă unt noi exemplu despre suprapunerea elementului 

creştinii posteriori asupra tradițiunei primitive și uni- 

versale. (1) 

Pe lângă aceste două feluri de ape (apă vie şi apă mortă), 

se mai vorbesce uneori în poveștile nâstre şi de o apă 

tare, care dă putere: «Aduce apă vie de-lă învie şi apă 

tare de-l întăresce, bagă în elu puterea dela trei bivoli.» 

“Potă acestă apă se va fi aflati în ulcica de lecuri întăritore, 

pe care le bea Ciuta nevădulă, părintele Cosinzenei. Voinicii 

le b&ură în locu-i şi.se făcură mai tari de cum erai. (2) 

In basmele neo-grecesci, apa vie sati Gdyuro vep6 are 

aceleași însușiri minunate: «Vedi acel munte? Eli se 

deschide la fie-care amiadi, și când vei pătrunde acolo, 

vei vede multe fântâni și fie-care va strigă: scâte dela 

mine! scote dela mine! Dar tu să aștepți până vei vede 

  

(1) Schott, No. 27 şi Ispirescu, No. 29. Vegi cele gise mai sus asupra mun- 

ţiloră cari se bati în capete, la p. 23, 

(2) Popi-Reteganuli, II, 45 şi V, 41.



sburândă o albină, şi ea va sci din care să scoță şi-ţi 

va aduce.» (1) - 

In basmulă rusescti «Maria Morevna», găsimii cele 2 fe- 

luri de ape: mertuaya voda, care întrupeză unt corpi ciun- 

titi, și jzvaya voda, care-lu însufleţesce. Aiurea sora tră- 

dătore trimite pe frate-său s'aducăapă vie din munţii aerieni, 

cari se întreciocnescii necurmatii, afară de 2—3 minute în 

timpulă dilei. Impăratulă Ivani scapă, dar picidrele calului 

sunt sfărămate de acei munţi (apoi vindecate cu apă vie). 

Intr'ună altă basmă rusescii, eroulii ajunge la Vichor sau 
Virteju, răpitorulă suroriloră sale, şi găsesce în pivnița. 
lui două urcidre cu apă: unul eră cu apă tare (3il- 
naya voda), din care sârbe Ivani și prinde la puteri, 
iar celă-laltă cu apă slabă (Bezsilnaya voda), din care sorbe 
Virtejulu și-și perde totă puterea, aşă că Ivanti (care 
schimbase loculit urcidreloră) putu să-li învingă. (2) 

Afară de apa vie, mai găsim în basme și alte moduri 
de înviere. 

Animalele năsdrăvane opereză adesea însufleţirea erou- 
lui prin suflare. După ce adună bucăţelele trupului, le po- 
trivesci și le lingă până se închegă, și lipsindă sufletului 
«acuma bivolii și-a pusi amindoi nările la gura mortului, 
aii suflatii odată aşă de tare, în câtă a săritii stăpânulu 
lorii dreptii în picidre.» «Baba adună bucăţică lângă bu- 
cățică, până făcu trupului băiatului cum fusese; iar boulă, 
după ce linse sarea, începu să lingă pe băiaţi, să sufle 
peste elă, aşă că băiatuli numai decât căpătă viţă.» 
«Bivolii, năsdrăvani cum erai, sai dusi glonţ, taman 
DI 

(1) Hahn, Griechische und albanesische Mâvchen, Leipzig 1864, vol. II, p, 280. 
(2) Afanassiev, Nardoniia rushita skarzlri, Moscova 1863, par 4 . ÎI, A : , rtea V „No. 8; 

VI, p. 249 și VII, p. 97. p a VIII, No. 8
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la locului, unde eră Danii îngropatii, și cum ui ajunsă, 

cum aii începută a săpă şi cu cornele și cu copitele, 

până sedseră tote bucăţelele; apoi le așezară bucăţică 

lângă bucăţică, suflară unulă de o parte şaltulii de alta, 

și-lă dădură omi la loci, cum'îlu făcuse mă-sa.» (1) 

Mai adesea sângele posedă acestă virtute supranaturală... 

Stropindă cu sânge de copilu stana de pstră a lui Afinii, 

ea începu să misce, apoi îaviă, și lăsându Alin să curgă 

din degetu-i sânge peste copilului omoritu, înviă și el 

numai într'o clipă. Cu sângele scorpiei se pâte vindecă, 

ori ce bâlă: cu elu îşi recapătă picidrele Prâslea ciuntitii 

de fraţii săi sati orbulă vederile, iar vulpea învi6ză pe bine- 

făcătorulă ei, picândă 3 picături de sânge din gâtului unei 

coţofene. (2) N 

Unii rolă întru câti-va analogii îlă împlinesce buruzana 

vieţei (3), cu care şerpele își invi6ză puiulu mortii, ungendu-li 

cu dinsa, și pe care o culege apoi mama eroului. Acea 

buruiană pâte vindecă ori ce rană, ea insdrăvenesce pe 

ciunţi, pe ologi şi în sfirşitii redă chiar viţa: «Impără- 

tesa, mumă-sa, ne mai sciindui nimici de Făti-frumosi, 

plecase să-lu caute. Mergând, mergândiă cale lungă să-i 

ajungă, dete peste dînsulii morti; şi începândiă a-lii boci, 

veni ună puii de șârpe, care îlu mușcă de picioră; mumă-sa 

însă luă și ea ună găteji, și lovindă pe șerpe, îlii omori. 

Atunci venindii muma șerpelui pe acolo și vădendi pe fiulii 

săi morti, se duse iute și veni cu o buruiană în gură, 

o dete pe la nasulii șârpelui și înviă; apoi lăsă buruiana, 

acolo şi plecă. Impărătâsa luă și ea buruiana, aceea, dete 

pe la nasul lui Fătu-frumosit și-l înviă.» (4) 

  

(1) Sbiera, p. 123; Fundeseu, p. 120; Stănceseu, p. 239, 

(2) Ispirescu, p. 119, 304 şi 345. 

(3) Schott, p. 142 şi Popeseu, IV, 18. 

(4) Fundescu, p. £2.
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Acestă buruiană magică o regăsimii şi în legenda ele- 

nică despre Glaukos și Polyidos. Fiului lui Minos, Glaukos, 

alungată de unii șdrece, cădu într'o putină cu miere, unde 

se înnecă. Acolo îlii descoperi agera privire a lui Polyidos, 
şi Minos pretindândă să-lă învieze, îlă închise în aceiași 
cameră cu cadavrulii fiului săi. Acolo Polyidos vădu uni 
șerpe, care ucise pe altulă, şi uni ali treilea aduse o 
„buruiană și înviă pe celă morti. Atunci luă și elit acea bu- 
ruiană și înviă cu dinsa pe Glaukoş. (1) 

  

(Î) Apollodori Biblioteca -mythica, III, 3, 1. Fragmente culese și traduse 
latinesce de Miiller în Fragmenta historicorum grecorum, ed. Didot, vol. 1 
Paris 1841.



CAP. V. 

ORIGINEA POVEŞTILORD POPORALE 

In consideraţiunile precedente amii admisi, întru câți 

privesce genesa şi constituirea basmelor, un fondii de idei 

comuni întregei omeniri, fond căruia popsrele individuale 

ai căutată să-i imprime unu caracteri particulari. Prin 

acesta nu voimii nică decum a exclude pentru unele 

dintr'insele probabilitatea unei transmisiuni literare sat 

orale dela unii poporii la altuli; dar suntemiă în con- 

tra aplicaţiunei exclusive a uneia din variatele teorii, ce 

Sai ivită de o jumătate secoli. pe orizontului folklorului. 

Subiectivismulii, ce distinge mai tote aceste teorii, împedecă 

ori ce progresii realii pe unii terenă, formati din aluviunile 

cele mai diverse. 

De alminterea, aceste teorii multiple nu sunt în mare 

parte decât o repeţire a vechilorii speculaţiuni despre 

natura, şi originea mituriloră, alt cărorii punctii de plecare 

este esenţialii identici cu ali poveștilorii poporale. 

Dela primii cugetători greci până la începutulu seco- 

lului nostru, interpretarea miturilorii a trecută prin fasele 

cele mai opuse. Ele ai fosti considerate când ca plăs- 

muiri artificiale, ca invențiuni de poeți și de preoţi in-



teresaţi; când iarăși ca depositarele unoră adevăruri înalte, 

conținendii în germeni tâte sciințele; când în fine ca 

isvoră de informaţiuni istorice pentru epoca primitivă a 

omenirei. 

Alegoria și realitatea, ca elemente de exegesă mitică, 

revină ast-feli mereu sub forme nouă, tot-deauna însă 

altoite pe vechia temelie. 

Simbolismul antică, după care miturile ară ascunde 

sub o haină alegorică cele mai profunde idei Iilosolice, 

astronomice şi religi6se, împrospătatu în timpurile moderne 

de Boccaccio, Bacon (1634) şi mai alesti prin «Originea 
tuturoră cultelori» de Dupuis (1795), reapare în primulii 
deceniă ali secolului nostru, sub forma unui corpi de 
doctrină, în «Simbolica» lui Creuzer (1810). 

Sistema, de a reduce fantasticul mitologiei la simplă 
prosă istorică, inaugurată în anticitate de Evhemer (sec. 
III a. Cr.), după care deii şi eroii n'ară fi decât Gmeni 
mari divinisaţi, şi reluată în secoluli XVIII-lea de către aba- 
tele Banier («Mitologia și fabulele explicate prin istorie»), a 
fostii astădi împrospătată în teoria, despre cultulă străbuni- 
lori divinisați a lui Herbert Spencer. (1) 

Adversarulii celi mai de frunte alu misticismului lui 
Creuzer a fostă genialulă elenistă Otttried Miller, care în 
ale sale «Prolegomene la o mitologie sciinţifică» (1825), 
expune vederile cele mai largi și maj temeinice, ce au 
fostă vre odată emise în domeniului fabulei, Miturile sunt 
resultatulă unui actit inconscientii, consecința, incapacităţei 
ii 

(1) Istoriculă exegesei mitice a fosti adesea ori 
cită următârele două opere mai recente: 

R. P. de Cara, same critico de lo sistena 
alla mitologia e alla scienză della 
den Gheyn, Fssais de mytholog 
1—47. 

P. Decharme, Mythologie de la Gvâce antigue, LL ed. P 

expusă; ne mărginimă a 

filologico e linguistico, applicato 
Religione, Prato 1884 (resumatii în J. Van 

ie et: de philologie comparte, Bruxelles 1835, p- 

aris 1885. Introduelion.



de abstracţiune a umanităței primitive. Spiritulă omului 

de rându nu pote concepe adevărurile de ordine religi6să 

şi morală decât sub o formă concretă şi vie In loci 

de alegorii şi simbole, Oitlried Miller vede în mituri pro- 

ducţiunile spontanee ale unei imaginaţiuni naive şi copilă- 

cesci. Eli cerea, ca istoriculă mitologiei să nu se mărgi- 

n6scă la orizontului lumei eleniceşi nici în sfera indo-europână, 

ci elu să se adape la isvorele cele mai diverse: religiunile 

orientale, panteonulii nordici, legendele cavaleresci medie- 

vale etc., ca ast-felii să dobândescă o concepțiune mai 

largă despre spiritul tradițiunei populare și unui simțemîntii 

maj justii despre puterea creatâre a mituriloră, ale. cărorii 

procedeuri instinctive sunt pretutindenea aceleași. (1) 

Partea, cea mai interesantă a mituriloriă antice (şi putem 

adauge: a poveștilorii poporale) e așă numitulă elementii 

anormalii, erime și viţii imputate deilori: lhronos muti- 

leză pe părintele s&ii Uranos şi înghite pe propriii săi copii, 

Apollon jupâie din invidie pe rivalulu său Marsias, ete. 

Dejă Xenofane (sec. VI-lea, a. Cr.) acusă pe Omer şi pe lsiod 

de a fi atribuitii deilori tâte infamiile, ceea ce face pe 

Platon salunge din Republica sa poemele omerice și ceea ce 

a provocatii exegesa alegorică a mituriloră, atâtţi de tami- 

liară în tote timpurile, dar atâtu de exagerată în presu- 

punerile şi în deducţiunile sale. Acele «păcătose povești 

de poeţi», cum ie numesce Euripide (2), dacă nu sunt 

reminiscențe dintr'o peri6dă primordială a culturei umane, 

apoi originea loră se datoresce de siguri fantasiei crea- 

(1) Ct. Hilebrand în introducerea sa la traducţiunea îranceză a Istoriei li- 

tevaturei grecesci de Otttried Miiller, ], 147- 206. 
(2) Hercule furiosulă, v. 1816: îm= 35senvot hint... 

Șăincnu, Basmele române.
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tore, care a pusii în circulaţiune sute și mii de plăsmuiri 

analoge în tote timpurile şi în tote zonele. (1. 

De aci intima legătură între mituri şi povești poporale, 

a cărori interpretare a preocupatit de o potrivă pe înte- 

meietorii folklorului și pe representanţii așă numitei mi- 

tologii comparative. 

Frajţii Grimm, iniţiatorii acestei noue sciinți a literaturei 

poporale, consideraii basmele ca nisce ultime ecouri din 

vechi mituri comune n&mului indo-europenii («wunderbare 

letzte Nachklănge uralter Mythen»). 

Ei compară elementele mitice din basme cu «fragmentele 

unui diamantă sfărămatiă, împrăștiate pe solulii acoperiti 

cu erbă și flori, şi numai ochii cei mai ageri le potii des- 
coperi. Insemnarea lori sa perdutii de mulţă, dar se 
simte încă și ea dă basmului valdrea sa, satisfăcendu 
toti de odată plăcerea naturală pentru miraculos.» (2) 

lar ' despre analogia incidentelori mitice în basmele 
poporelori diferite: «Se află situaţiuni, cari sunt așă de 
simple și de naturale, că revină pretutindenea, precum 
se află cugetări, cari se nemeresci dela sine; sat pututi 
dar formă independentă și în ţările cele mai diverse 
basme identice sai celi puţini forte analdge. Ele se poti 
compară cuvintelori isolate, puţini deosebite sai perfectit 
concordante, pe cari limbi chiar neînrudite le-ati produsi 
prin imitarea, sunetelorii naturale (LXII).» 

Teoria fraţiloră Grimm, deși conţine o mare dosă de 
adevării, posedă însă două lipsuri fundamentale: 

  

(1) Decharme, cp. cit, p. VIII: «Des crimes que toute murale râprouve, le meurtre, Vadultere, linceste sont attribuds en Grăce aux plus grands des dieux. Ces fietions qui nous &tonnent, que les Grecs homsriques repctaient dejă sans les comprendre, ont dă avoir leur source antique dans limagination po- pulaire et €tre doues ă leur naissance d'une signification raisonnable.» (2) Kinde» und Hausmiirchen 3 ed. Gotti 5 ” , . ngen 1856, vol. III, p. 409: cf. Hahn, op. cit, vol, I, Introducere. - ! DS e
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1. Ea nu are în vedere decât poporele: indo-europene 
şi eu iotă acestă circumscriere într'o singură familie etnică, 
ea identilică credinţele poporelorii aice cu ale umani- 
tăței primitive. 

2. Exclusivă ca puneti de plecare, ea este în aplicaţiune 

de o exagerată rigurositate, excludendii cui desăvârşire 

rolul fantasiei creatore (1) și ali istețimei poporale. 

Nevădendă în tote basmele absolută decâţă mituri și 

reminiscențe mitice, ea dă povestiriloră celoru mai naive 

o gravitate silită, care nu-i departe de ridiculii. 

Acesta se pote constată în multe din interpretările 

frațiloră Scehott, cari aplică basmelorii române vederile 

ilustriloriă întemeietori ai folklorului europânti. După dinșii, 

nu numai copiii cu pă&rulu de aurit din povești representă 

mitală deului solarii, dar chiar în aventurile lui Păcală 

se potu află urme de vechi tradiţiuni divine. (2) 

Teoria, frațilorii Grimm a găsitii la noi unt partisanii entu- 

siastii în persona venerabilului folkloristii bănățeni, d-lui Dr. 

At. Marienescu, care a publicatii acum vre o trei-deci de 

ani, sub titlulti «Descoperiri mari», o serie de interpretări 

mitice ale basmelor române. Ast-felă, d-lă Marienescu vede 

în «fata din Dafiniw» pe chiar deiţa Daphne, în «F&ti-fru- 

mosii cu p&rulii de aurii» pe chiar Phaeton, în «Dafini Im- 

perati» pe Apollo Daphneos, în «Delia Damian» pe Apollo 

Delios, în cei «Doi feţi-logofeţi» pe Dioscurii, în cArghiră și 

Ilâna» pe Apollon Argyrotox şi pe Diana, în «Urga-Murga» 

pe Hermes Demiurgos şi pe Mercur. Cu unu cuvintu, 

pentru d-lui Marienescu: «Poveştile sunt miturile religiunei 

păgâne... In poveşti împărații sait feciorii de împărați sunt 

de regulă dei păgâni, degradaţi la Gmeni, sunt fenomene 

  

(1) «Niemals sind die Mărchen blosses Farbenspiel gehaltloser Phantasie.» 

(2) Sehott, Walachische Miărchen, Stuttgard 1845, p. 360: «Auch in diesen 

niedrigen Eulenspiegelgeschichten sind Spuren alter Gottersage zu finden ...»
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naturale, fisice, etc. personificate după sistema mitologică 

veche, sunt continuarea religiunei de 2 -— 3000 ani.» (1) 

In fie-care din comentariile sale, d-lui Marienescu studiază 

basmul sub raportult filologiei, mitologiei, astronomiei şi [i- 

sicei,. aventurându-se în domeniulii infinitii ali ipoteselorii 

subiective. 

Sistema alegorică de interpretare mitică, atâtu de fa- 

miliară anticităţei, a fostii împrosp&tată acum vre o 30 de 

ani de Max Miller, care reduse mitologia la unit pură 

verbalismi, la simple ecuaţiuni linguistice. Mitologia e o 

bâlă a limbei: înţelesul vorbei odată uitati, mitulit e 

gata; epitetulii se transformă în substantivu și devine dei 

sai deiță. Divinităţile nu sunt dar decât nume si nimicit 

altii ceva: Numina nomina. 

Ast-feli mitul despre Datne, transformati în arborele 

omonimu «dafinu» ca să scape de urmărirea deului solarii, 

se explică de Max Miller ca ună simplu 7apsus memoriae. 

Ady n'ar fi altii ceva decât Dahana, numele sanscritit 

ali aurorei (ceea ce de alminterea se contestă), aşă că 

frumâsa auroră fuge dinaintea srelui r&sărindii şi more, 

îndată ce sorele o îmbrăţişeză cu radele sale. Grecii, uiţându 

semnilicațiunea primitivă a vorbei Dafne (adecă «aurora»), 

o confundară cu omonimulii ei 5ăoyr, numele dafinului. 

Admiţândii în principiu vederile fraţilori Grimm, Max 

Miller le dă o limitaţiune şi mai exclusivă. 
Multiplele forme ale miturilori simboliseză toti atâtea 

(1) Arghiră şi Iidna Consînaena, p.23. lată şi seria poveştilori comentate de d-lii 
Marienescu în Albina, VI și VII (1871—1872): «Fata din Dafini» după, l'undescu 
(No. 16), Pătii-frumosti cu părului de aurii» după acelaşi (No. 17), «Dafinti Imp6- 
ratu» după același (No. 48), «Delia Damian» culesi de autorii (No. 10 din 1870), 
«Doi feți-logofeţi» id. (No. 68 din 1871), «Seran și Dioran» (No. 98 din 1872). 
— Apoi <Piticoti» în Familia din 1871 (No. 34), «Psyche» în Federatiunea din 
182 (No. 64) şi broşurile: cArghirăi și Ilena Cosînzina» (Sehott, No 16) şi «Uriașul cu ochii în frunţe» (Ausland din 1851). | i



aspecte ale principiului luminosă: sorele şi aurora jocă 

rolul capitali şi unică în acâstă teorie. Fantasia spon- 

tanee și naivă a omului primitivi, precum şi accidentele 

istorice, cari transformă neîncetati materialele mitologice, 

sunt a priori excluse. Totulii se reduce la metafore și la 

erori de limbă. (1) | 

Unulii din discipulii cei mai fervenţi ai lui Max Miller, 

orientalistuli şi scriitorulă italiani Angelo de Gubernatis, 

împingândă până la ultimele consecinţe teoria solară, a 

discreditat'o cu desăverşire, incapabilă de a resistă unei 

mai largi aplicaţiuni. Gubernatis descopere auroră şi sore, 

și numai auroră şi sore, în concepţiunile cele mai naive 

ale imaginaţiunei poporale. 

Ne vomii mărgini a cită unit singuri exemplu. 

Cunoscutulti basmu «Cenuşeresa» nar fi decât «la re- 
presentazione del travestimento notturno dell'aurora» și 

autoruli descopere într'însulă următârele mituri combinate: 

Vauvova precede il sole; 

[aurora luminosa danza iunanzai al sole; 

11 sole insegue Paurora luminosă ; 

[aurora luminosa fugge innanzi al sole; 

11 sole perde le traccie delbaurora luminosa. 

In Francia llusson şi Lefăvre sunt fidelii acoliţi ai mi- 

togvatului italiani. (2) D-lui Charles Ploix, deși mai modestit, 

trădeză une ori aceleași veleităţi. Ast-felă, în recenta-i lu- 

erare despre supranaturalul în poveștile poporale, autorulii 

consideră pe croitorulă, care figureză ca, personagiii. prin- 

cipalii în basmele germane, ca unit representantă degenerati 

(1) Max Miler, Essais sur la Mythologie comparte, Paris 1839. Cf. Cox, The 

Mythology of the arian nations, Londra 1870. - 

(2) Husson, Chaîne traditionnelle, Paris 1874, și Lefevre, în ediţiunea has- 

meioră lui Perrault, 1875.



— BÂ — 

al lui Wronos, primitivi însă esenţială identici. tidicolulii 

se degagiază din simpla enunțare a unorii asemsânea păreri. | 1) 

Pe câna tâte aparii lui Max Miiller și școlei sale în 

plină lumină, ca fenomene ale sorelui și aurorei, orizontulii 

mitologicii se posomoresce și se întunecă în teoria mete- 

orologică a lui Nuhn: furtuna se substitue aurorei şi ploia 

iea loculii sorelui. Legendele mitice personifică de astă dată 

fenomene atmosferice, precum ele representaii înainte vic- 

toria sorelui asupra întunericului. (2) 

Teoriile lui Max Miller și Kuhn ai fosti aplicate bas- 

melorii române de d-lti: L.. Bachelin, care adoptă întru tote 

interpretările solare şi atmosferice și le mânuesce cu o rară 

abilitate. (3) Citirea introducerilori sale la mai multe 

basme române, atâti de frumosi scrise, îţi faci impresiunea 

unoră curate povesti, aşă că nu scii ce să admiri mai 

multi: fantasticulă basmului ori broderia ingeniosului co- 

mentatorii.. Ce să dici într'adevăru, când d-lui Bachelin te 

asigură cu o gravitate magistrală, că în poveștile romă- 

nesci, porculi «ne saurait 6tre autre chose u'une forme 

zoomorphique de la brume matinale, de la nuce orageuse 

ou de la nuit», că sfintele Miercurea, Vinerea și Dumineca 

«sont &videmment des dsesses aurorales», că împăratul 

(1) Ploix, Le surnaturel dans les contes populaires, Paris 1891, p. 12. Iată 

și argumentaţiunea autorului: greculi Kronos ar derivă dela radicaluli lar 
«a tăiă» și germanul Schneider toti dela schueiden ca tăia»! 

(2) Kuhn, Die Herabkunft des Feuers und des Goltertrankes, IL ed. Giites- 

loh 1886. Pe o seară mai întinsă, dar după același prineipiti exclusivă, a 

fostă aplicâtă teoria atmosferică de VW. Schwarz în operele-i: Ursprung der 
Mythologie (Berlin 1860) și Die poetischen Naturanschaungen de Griechen, Rime: 
und Deutschen (1864—1879). 

(3) Vedi introducerea la basmele românescă, traduse franţuzesce de J. Brun: 
Sept contes roumains, Paris 1894. Introducerea a fostii reprodusă românesce 
în Ateneul român, |, No. 2 şi 3. CE. Les XII files de Vemperewr, Paris 1893. 
Introduction: «Ces recits merveilleux ne sont apres tout que la transpo- si . 4 . « a . La . ” tion poctique des phenomenes metcorologiques ou naturels s'accomplissant 
dans le ciel ou sur la terre.» i |
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«c'est le ciel repandu partout», că fetele sale «sont des 
divinit6s crepusculaires, aurores du soir ou du matin», 
că până şi argatulă din grădina împărătescă «n'est autre 
que le soleil»; ba chiar figanca legată de c6da unei iepe 
cu uni sacii de nuci, cil ne sagit 6videmment de rien 
autre que de la mort de la nuit, qui, lice ă la jument solaire, 
sen va en lambeaux, tandis que les €toiles — les noix 
tombant du sac —se perdent une ă une dans la clart6 

du grand jour venu, ou Fătii-frumosii 6pouse l'aurore». 

Cu ună cuvînt, d-lă Bachelin întrevede pretutindenea în 

basme numai mituri, qei şi qîne, sâre şi crepusculi, acolo 

unde noi, simpli muritori, nu putemiă zări altii ceva decât 

pure producţiuni ale fantasiei, în cari sai amestecati 

ici și colea reminiscențe din alte epoce. 

__ Teoria solară şi cea atmosferică sunt parţiale şi nu atingi 

decât suprafața: ele nu ne explică nici nascerea mituri- 

iori, nici asemănările lori surprindătâre la atâtea n6muri 

deosebite prin origine şi graiii (ceea ce exclude o radiare 

dintr ună centru unici). Apoi ele lasă cu totulă la o parte 

asă numituli elementi absurdi și iraţionalu, acele inci- 

dente obscene şi monstrudse (familiare în miturile Gre- 

ciloră ca şi în ale Hotentoţiloră). Ile sunt incapabile a 

explică metamorfosele, intima legătură între omii și res- 

tulă creaţiunei, precum şi tendența de personificare uni- 

versală. 

O teorie diametrală opusă cu a fraţilorii Grimm a fostă 

stabilită de Benfey. Departe de a consideră poveştile ca 

o posesiune comună grupului indo-europâni, elii vede în- 

t însele proprietatea exclusivă a Indiei, de unde sar fi răs- 

pânditi peste lumea întregă. Transmise mai întâi pe ca- 

lea orală prin continuele comunicațiuni între Europa Și 

Asia (încă dela expediţiunea lui Alexandru celii Mare), 

producţiunile fabulose ale Indiei începură a se naturalisă



în Occidentii dela secolulăi VIil-lea după Cristi, prin tra- 

duceri făcute după copii persane și arabe. Și mai înainte 

încă poveştile indiene p&trunseră prin China şi Tibet până 

la Mongoli. (1) 

Deși acestă, teorie a fostă admisă de învățați folklo- 

rişti ca heinhold hier și Emmanuel Cosquin (2), eanu ne 
pare mai puţinii exclusivă decât aceea a fraţilori Grimm. 
Dacă aceștia monopolisaii pe sema unei singure rase avutuli 
intelectuală ali întregei omeniri, apoi Benfey localiseză 
într'o singură ţeră focarulii de radiare universală a po- 
veștilorii. Din India și numai din India ati porniti con- 
cepțiunile originare, cari prin succesive transmisiuni at 
produsi coincidenţe numerâse în basmele diferitelor po- 

-pore. 

Benfey credea a recunâsce o directă intluenţă budistă 
în tipul animaleloră recunoscătore şi în alte asemenea 
incidente de natură folklorică universală. Cercetări ulte- 
riore at dovediţi însă lipsa de temei a unor asemenea 
suposițiuni unilaterale. (3) 

Resultatele, la cari ajunge în timpul din urmă d-lă 
Joseph Bedier, în excelenta sa lucrare asupra, snâvelorii 
franceze (Fabliauz), sunt forte interesante și 
tătore pentru teoria lui Benfey. După o cercetare scrupu- 
l6să a, literaturei poporale medievale, autorului constată, 
că operele orientale traduse în secolele XII—NIIL au r&- 
masii ca și necunoscute scriitorilor poporali din Ger- 
ÎI N 

compromi- 

(1) Cf. Introducerea autorului la, volumul I din traducer operei Pantschatantra, Leipzig 1859, și Revista-i Orient und 
(2) K&hler în « Weimarer Beitrige zur Litteratur und Cosquin, Contes Populaires de la Lorraine, Paris 1888, Intr contes populaires europdens et les theories d 

presentati de d-lui Cosq 
(3) Vedi A. Marx, 

p. 4, 33 și 108. 

ea, sa germană a. 

Occident, 1860—66. 

Kunst» din 1865; 
od. Cf. și Lrovigine de 

e M. Lang, Pais 1891, memorii 
un congresului folklorică ținută la Paris în 1889. Griechische Mărchen von danl:baten Thieren, Stutigard 1889,
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mania, Francia şi Italia, cari toţi representă numai şi numai 

tradițiunea orală. Făcândi bilanțulii fufuroră naraţiuniloriu, 

ce povestitorii medievali puteaii cundsce din cărți, le în- 

sumeză la citra surprindătorui neînsemnată de trek-spre-dece 

istoridre. Pretinsulii curentă orientală, în genere admisi, 

cade ast-felu dela sine: Nici fabliaux franceze nu şi-au 

împrumutatii materialele lorii din India, nici Boccaccio și 

cei-lalţi novelisti italieni nu sai inspirată din fabliaux, 

ci unii și alţii at recursi la tradiţiunea orală. Cu unt 

cuvînt, teoria lui Benfey se evaporâză dinaintea unui 

controli rigurosă ală faptelorii. (1) 

Ori cum ar fi însă, teoria importaţiunei, desbrăcată de 

pretenţiosele-i aparenţe, pote explică une ori modulă de 

propagare a unui numeri restrînsii de poveșştă din Orientit 

în Occidentii şi a stabili principalele stațiuni ale migra- 

ţiunei lori dintr ună continentii într'altuliă. 

La noi. teoria istorică a lui Benfey a fosti în principiu 

admisă de d-lii Dr. Gaster, care a aplicat'o în a sa «Litera- 

tură populară română», modificând'o în sensul următorii: 

Originea basmelori este modernă și literară, ele s'au des- 

voltații anume din novele și povestiri, în cari poporulu a 

introdusă unt elementi fantastică şi supranaturală, îm- 

prumutată din vechile credințe sai din scrierile apocrife. 

Părerea nostră este diametrală opusă: basmele sunt siră- 

vechi, ele ai pututi fi produse în locuri și în timpuri 

diferite, iar elementuli loră fantasticii a fosti purii şi simplu 

amalgamatii în apoerifele istorice saii religi6se, după cum 

ami constatat'o mai sus (cf. p. 23). 

Tocmai din causa acestui substrati antropologici, ne pare 

  

(1) J. Bedier, Les Fabliauz, Ftudes de litterature populaire et d'histoire littdraire 

du moyen âge, Paris 1893, p. 99 și 112. Cf. p. XXIII: «Fabliaux, fârces, nou- 

velles italiennes ne sont que les accidents litteraires de Iincessante vie po- 

pulaire des contes.»



fecundă noua teorie a d-lui Ilasdeii despre formațiunea 

basmelorii. P&trundendiă mai adincii decât predecesorii sti 

în natura, fantasiei creatore, d-sa află originea elementului 

supranatural din poveştile poporale în visit, care, asemenea 

basmului, nu cunâsce nici timpu nică spaţii. 

lată în ce modi formuleză d-lui Ilasdei punctele de căpe- 

tenie ale teoriei sale: 

1. In vist iotulu capătă forme mai multi decât iper- 

bolice: aceiași ultra-exageraţiune în basme. 

2. Ceea ce viseză omulii, pote să se adeverescă în sta- 

rea-i de veghere...: de aci orice poporii crede în vise, 

și toti așă eli crede în basme, pe cari—la noi și pre- 

tutindeni — le începe mai tot-deauna prin “alirmativuli 

«fost'a-fosti. ..» 

3. In basm ca și în visă, spaţiulă se șterge, ca și 

timpulu. 

4. In basmă ca și în vis, sborulti este unit mijlocii 
forte îndemânatecă de locomoţiune. 

5. In basmiă ca și în vis, omulii vede dei sati dine 
și petrece cu sfinții. 

6. In basmii ca și în vist, ne întimpină monstri, cu cari 
ne luptămii şi pe cari maj tot-deauna, îi învingemil. 

1. În basmii ca şi în visii, deosebirea de limbi nu există, 
toți se înţelegi unii cu alţii, ba vorbescti omenesce până 
şi dobitâcele. 

8. In basmi ca și în vis, metamorfosele cele mai ex- 
travagante sunt ceva forte normali. (1) | 

Psichologia popsrelori primitive, animismuli şi visulti 
sunt elemente menite a explică problemele importante, 
la pragulii cărora se oprescii teoriile anteriore. Mann- 
hardt, fundatorulu mitologiei vegetale, după ce adoptase 
  

  

(1) Etymol. Magnum Rom. s. v, basniuă, vol. III, p. 2612—2614
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mai întâi părerile lui huhn şi Schwarz, nu se sfiesce 

a le condemnă formali în prefața din ultima-i operă: 

«Cea mai mare parte a resultatelorit dobândite în dome- 

niulă mitologiei indo-europene sunt defectuose, premature 

şi incomplete.» (1) | 
Causa acestei sterilități în resultate positive și temei- 

nice provine în primulă rendiă din causa cercului îngustii, 

în care se mişcaii maltoți aceşti mitografi. In studiile lori 

ei nu îmbrăţișaii în mare parte decât grupulii etnicii indo- 

europeni. 

Vastele publicaţiuni asupra poporeloră sălbatice, în- 

treprinse de Bastian și Waitz, şi mai alesi admirabilele 

cercetări ale lui Tylor asupra civilisațiunei primitive, ati 

deschisă orizonturi nouă şi studiilori folklorice. Pe basa 

loră Andrew Lang a formulaţi teoria antropologică în 

considerațiunea genetică a basmelor. Explicaţiunea originei, 

formaţiune, universalităţei și elementului anormalii ali mi- 

turiloră trebue căutată nu în reminiscențe mitice, în sim- 

bole sai erori logice, ci în condițiunea mentală, în psicho- 

logia umanităţei primitive. Elementul absurdă şi irațional 

e în genere o remășiţă (suroizal) din peri6da de sălbăticie 

sat unt împrumutii făcută din acea periddă, din acea stare 

sufletâscă, inferioră și anterioră civilisațiunei. Ceea ce pote . 

păr€ acum absurdi și monstruosil provine dintr'o ordine 

de idei considerată şi aqi de sălbatici ea forte rațională. 

Așă, de pildă, poveştile, în cari se vorbesce de antropoiagie, 

(1) Mannhardt, Antihke Wald und Feldkulte, Berlin 1877, prefaţă. Cf. Gaidoz 

în Aelusine, LI, 97: «Terminulii de mitologie comparatieă, acaparatii și dena- | 

turatii de o şcolă ce nu compară, căci se mărginesce la o singură familie de 

limbi şi exclude tradiţiunile poporale şi monumentele figurate.»
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dateză dintr'o epocă, când acestă datină eră o realilate 

sai celă puţini când amintirea obiceiului eră încă vie. (1) 

Sistema. antropologică, prin caracterului ei mai sciințilicii, 

prin procederea-i comparativă pe scara cea mai întinsă, 

deşi nu tot-deauna lipsită de exclusiune și precugetare, 

şi mai alesi prinrecurgerea-i frecuentă la etnopsichologie, 

a inauguratii o eră nouă în aceste studii. 

Este incontestabilii, că în concepţiunile mitice ale po- 

porelorii fenomenele solare și atmosferice, ca și ale ve- 

getațiunei, au jucată unt rolă dre-care; că într însele residă 

ună substratii psichologicăi comuni întregei omeniri, ceea 

ce explică analogia creaţiunilorii fantasiei (a cărori inli- 
nită fecunditate ascunde în realitate unt numără fârte 
restrinsi de idei fundamentale): fie acelea mituri, povesti 
sait credințe; și în sfirșitii, că în aceste plăsmuiri sai 
furișaţii unele elemente externe, datorite comunicaţiunei 
literare saii orale. 

Evitândă ori ce unilateralitate, scrutătorulă seriosti cată 
să se folosescă de diversele teorii emise dintr'unt puneti 
de vedere subiectivă şi a le aplică după împrejurări. Uti- 
lisarea prudentă a tuturori acestori resurse pote îndrumă 
la o cercetare mai temeinică a materialelori folklorice. 

  

(1) A. Lang, Custom and JMyih, Studies of early usage and belief, 2 ed. 
London 1885. — J2yth, Ritual and Religion, London 1887. — Za Muthologie, 
Paris 1886 (cu o importantă prefaţă de Charles Michel). — Etudes traditiounistes, 
Paris 1890, și introducerea-i la Cos, Cinderella, London 1893.



CAP. VI. 

ISTORICULU BASMELORU 

La scriitorii vechi nu se află nici o singură notiță di- 

rectă privitâre la existența basmelorii. Dar cum că po- 

vestă circulati la popârele antice ca și la cele moderne, 

ne arată în deajunsi caracterulă de universalitate ali 

acestui genă de literatură orală. 

Numerose trăsuri de natură folklorică s'află în miturile 

elenice și multe din legendele lorii sună la audulă nostru 

întoemai ca nisce basme. Ast-felu sunt de pildă: isprăvile 

unui Ilercule sait Bellerophon, ale unui Teseii sai Perseii, 

povestea Dafnei şi a Niobei, a Circei şi Medeei, sau tra- 

diţiunea despre Phryxos și Helle etc. (1) 

Singura deosebire între ele și poveştile poporale e ca- 

racteruii generală ali: celori din urmă: mitulă e unit basmu 

individualisatii. Mitulă cunâsce persone anumite și locuri 

  

(1) s.a mythologie, au moins dans ses parties essentielles et originales, n'est 

I'euvre ni des sages, ni des potes, mais du peuple et de esprit enfantin 

des hommes primitifs, et elie consista d'abord en traditions populaires allant 

ă Poceasion jusqu'aux contes de nourrice.» Baudry, în prefața traducerei cărţei 

lui Cox, Les Dieu et les Heros.— «La mythologie sexplique par le folklore 

et les recits mythiques sont la combinaison et le developpement d'idses du 

folilore.» Gaidoz, Md/usrne.
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anumite, pe când basmuli se învârtesce într'o regiune 

ideală, căreia îi sunt străine noţiunile de individi, de 

timpii şi de spaţii. De altmintrelea, ideile principale, cari 

formeză substratulă acelor ti legende mitice (nascere fatală, 

expunere, scăpare, isprăvi, prefacere în arbore sau stâncă, 

operaţiuni magice, mamă vitregă, etc.) se regăsesci în po- 

veștile tuturoră popârelori. (1) | 

Dacă însă nu găsimii nici o scire positivă despre cir- 

cularea poveștilorii în anticitatea clasică, câte-va alusiuni 

semnificative la seriitorii antici potii da mărturie despre 

acesta. Terminuli w5fcs corespunde adesea la dinşii sen.- 

sului modernă de basmu. 

Ast-feli, în Hercule furiosulu, Euripide pune în gura lui 

Amfitrion aceste cuvinte (v. 98): «Liniştesce-te, o Megara, 

și opresce cursulii lacrimiloră, ce varsă copiii tăi; mân- 

gâe-i cu vorbe dulci, udemenindu-i cu povești (u50u6).» 

Plutareh relateză, în viţa lui Teseă, că în vechime 
mamele din Atena spuneaă poveşti (p56o )Eyovrat) copiilori 
spre a-i îmbărbătă ast-felu, înainte de a căd6 jertfă Mi- 
notaurului din Creta. 

lar în «Metoda de a ceti pe poeţi» (cap. ID): «Vedeţi-i 
pe copii, cu câţi interesii şi cu ce plăcere cetescu, nu 
dică numai fabulele lui Esop sai operele pline de ima- 
ginaţiune, ca Abaris de Eraclide ori Licone de Ariston, 
dar și spectlaţiunile asupra sufletului, amestecate cu re- 
care mituri.» 

In «Vespile» lui Aristofane (v. 1182) o fabulă are în- 

  

e) Ast-felă multe din povestirile sf, Seripturi ati unii caracteri folkloricii: 
scrpele năsdrăvani și arborele interdisă (Adamii și Eva), duşmănia între Cainii și Abel, pedepsa nevestei lui Lotii, jerifirea benevolă a lui Isacu, Losifi prigonită de fraţii săi (visulă lui Faraonti și episodulă Putifarei) fatala fă- găduinţă a lui Iefta, puterea uriaşă a lui Samsoniși tipulti trădătorii alti Dalilei, ete. sunt totii atătea incidente, ce le intilnim la toti pasul în poveştile poporale.



ceputuli familiară și caracteristici ali basmelor: 4 fostă 

0 dată (oz 20719)... 

In fine, Platon manifestă dejă pentru aceste producţiuni 

ale poporului dispreţulii suverană alu filosofului (în Re- 

publica: «ca babele, cari spunii la povești»), unii dispreţiă 

care, perpetuati până la începutulii secolului nostru, ex- 

plică forte bine lipsa de poveşti integrale în literatura, 

clasică. (1) 
Existenţa, basmeloră pote fi urmărită până la cea mai 

înaltă vechime. 

Vomii cercetă sub acestit raportii pe principalii repre- 

sentanți ai culturei antice, pe Egipteni și pe Indieni, pe 

Greci şi pe Romani, după cari vomii urmări într unii modă 

sumarit factorii propagatori ai basmeloriă în Orientă şi în 

Oceidentiă, de-alungulii evului mediă şi până în timpurile 

moderne. 

(1) Vedi și alte citaţiuni la B. Schmidt, Griechische Mărchen, Sagen und 

Vollslieder, Leipzig 1877, p. 11-13.



EGIPTENI. 

Acesti popori gravii şi superstiţiosii cetiă cu desfătare 

povesti, şi cărturarii săi, așternându-le în serist, îmbogăţiaii 

literatura cu asemenea producţiuni. Ele aveati de altmin- 

terea, pentru dinșii, cari numărat metempsicosa printre 

dogmele religiunei lori, toti interesului realităţei. 

Dejă krodot, în ale sale Istorii, pe lângă unt numări 

însemnaţii de elemente legendare (1), conţine şi câte-va 

fragmente de adevărate poveşti, ce le vomit cercetă mai 

la vale. 

Dar vre uni basmi egipteni în originală nu se cunoscea 

până la, 1852, când egiptologuli francezii de Rouge a publi- 
cati, după unii papyrus rătăcitii în Italia, faimosa poveste 
despre «Cei doi frați». Manuscriptulă datându din secolul 
alti XIV-lea a. Cr., versiunea egiptenă este ast-felu celă mai 

  

(1) Vedi poveștile despre Gige şi Candaule (|, 7). despre tinereţea lui 
Ciru (|, 109) și Cresu (|, 34); despre falșuli Smerde (IL, 68), Intafern și 
soţia sa (III, 119), despre mediculi Democede (III, 129) și Orete (III, 120). 
despre Siloson (III, 139) şi Zopir (III, 153). Călătoria lui lRampsinit în iadi 
(|, 121), apoi cugetulă incestuosti alui lui Mycerinus (II, 131), piramida Rho- 
dopei (II, 134) și tradiţiunile despre Arimaspii uniochi—sunt totii atâtea motive 
folklorice. Asupra unora dintr'insele vomii reveni în adnotaţiunile la basme.



vechiti basmu cunoscutii până astăqi. Și cum că istoria aşter- 
nută în scristi de grămăticuli Iinnană (din a XIX-a dinastie), 
contemporanii cu Moise, merită acesti nume, o va ar&tă 

următorea traducere prescurtată după restituirea completă 

a lui Maspero:.(1) 

CEL DOL FRAȚI 

A fostii o dată doi fraţi dintro singură mamă şi dintrunii 

singuri tată, anume Anupu și Bitiu. Anupu avea casă și nevastă, 

iar fratele sei celii mai micii slujiă la dinsulă, mânându- vitele 
la pășune, arându-i ogorulii și făcendiă alte treburi de ale casei. 

Intro di, pe când amîndoi fraţii lucraii la câmpi, Anupu trimise 

acasă pe Bitiu după nisce seminţe. Acolo cumnată-sa, îndrăgită 

de voinicia tină&rului, căută să-lii amăgescă. Eli se înfuriă ca o' 

panteră audindii cuvintele rușindse ale femeei și se întorse grab- 
nicii la câmpi, fără a spune o vorbă măcar fratelui sâi. lar sera, pe 

când Anupu se întorcea acasă şi Bitiu mână vitele la staulu, 

iemeia de frică se unse cu o grăsime negră și dise bărbatului: 

«Fratele tăi mi-a grăită cuvinte ruşinose şi fiind-că lam res- 
pinsi, m'a bătutii, ca să nu-lă spună. De-lii mai lași să trăiască, 

et voii muri, că elti va mai căută şi altii prilejii să m& necinstescă.» 

Anupu, înfuriată, puse mâna pe uni cuţitii și se așeză la pândă 

înd&rătuli staulului, ca să omâre pe Bitiu la întorcere. Dar vaca, 

care păşiă în capuli turmei, gise păstorului: «Feresce-te, că fratele 

tău caută să te omore» A doua vacă îi grăi acelaşi -lucru și 

eli zări înderătulii” staulului pe frate-stii cu cuţitulu în mână. 

Atunci Bitiu o luă la fugă şi, urmăritii de frate-săii, se rugă de 

Phra, (eul s6relui), care făcu să se ivescă între amâîndoi o apă 

mare și plină de crocodili; iar de pe celă-laltă mali Bitiu dise 

featelui s&ă: «Rămâi acolo până la răvărsatulii zorilorit; atunci 

vei află adevărulii, că ei nu voii mai sta cu tine nici odată; 

mă duci în valea Salcâmului». ” 

(1) Maspero, Les contes populaires de PEgypte ancienne, traduits et commentes, 

Paris 1882, p. 5—28. Cf. pentru elementulă mitologici: Lenormant, Pre- 

mitres civilisations, |, 375-401; iar pentru materialulii comparativii : Cosquin, 

Contes de la Lorraine, vol. |, p. LVII—LAVII. 

Șăintnu, Basmele române.
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Când se lumină de diuă, Bitiu, după ce se îndreptăţi de 

urici6sa acea învinuire mutilându-se, gise fratelui săi: «Imi void . 

orăji inima şi o voi pune în vîrfulă florei saleâmului ; şi dacă se ru 

tăiă saleâmulă şi inima mea tu cădt pe pămîntii, atunci să vii so 

cauţi 7 ani și, când vei găsi-o, s'o pui întrunii vasii cu apă prâs- 

pătă şi eii voii înviă. lar când apa din urcioră va spumă în mâna 

ta, vei sci că mi sa întîmplati ceva. Atunci nu mai sta o clipă 

şi pornesce.» Elu se duse în valea Salcâmului, iar Anupu, des- 

nădăjduitii, se întorse acasă, ucise pe nevastă-sa și se puse să 

jelescă pe frate-său. 

In vremea aceea Bitiu petrecea singurii în valea Salcâmului 

și se culcă sub arborele, în florea căruia și pusese inima. Acolo 

deilori fiindu-le milă de singurătatea sa, îi zidiră o temee frumosă 

ca o dînă şi pe care Ursitorele o meniră să moră de morte sil- 

nică. Bitiu o iubiă fârte şi, când se ducea la vânătâre, o rucă să 

nu 6să din casă, de temă să n'o răpâscă riulii, de care n'ar pute 

so scape, că tdtă puterea lui, inima-sa, sajlă în vînfuli Jlorei sal- 

câmului. 

Dar într'o di ea eşi din casă și riult se apropiă de dinsa. lu- 

gindii înapoi, o cosiță din pără îi cădă în apă şi, dusă până în 

Egipt, se opri la loculii unde se spălaă hainele împăratului. 

Luându-se după mirosului ei, marele spălători o scose din apă 

şi o duse lui Faraonii. Acesta chemă pe cărturarii vrăjitori cari îi 

spuseră, că cosița e a fiicei lui Phra, şi-lu stătuiră să trimeţă 

omeni s'o caute în valea Salcâmului. Dar trimişii nu se mai în- 

torseră, căci Bitiu îi omori pe toţi, afară de unul, care să ves- 

tescă împăratului nenorocirea. Atunci Faraonii trimise mulţi arcași 

și ofemee cu daruri, care s'o ademenâscă. Femeiă o aduse în Egiptit 

și împ&ratulii o iubi forte. Intrehbată de puterea soțului săi, ea îi 

descoperi taina şi arcaşii, tăindă florea salcâmulut, pe care eră inima 

lui Bitiu, elă cădii morti odată cu dînsa. 

In vremea aceea Anupu vândă apa spumegândă în uvcioră, În- 

țelese că sa întîmplat ceva și porni la valea Salcâmului, unde 
găsi pe Bitiu întinsă mortii. După ce-l jeli, se puse să-i caute 
inima și abia după patru ani găsi unii bobi (eră inima fratelui 
săi), pe care-l puse într'o ceşcă cu apă prâspătă şi o dede 
mortului so bea: atunci inima i se prinse la loci şi înviă. 

Fraţii se îmbrăţișară şi Bitiu Qise: «Acum et am să mă facă
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ină taură, tu aşeză-te pe spinarea mea și du-mă la Faraonă, 
ca să-mi resbunit asupra nevestei-mele.» | 

Așă şi tăcu. Taurulă, intrândii în haremă, începu să mustre 
pe iubita împăratului pentru faptele ei nelegiuite. 

Ea, temându-se de vorbele bărbatului săi, rugă pe împărată 
să-i dea să mănânce din ficatulă taurului. Cu multă părere de răi 
se înduplecă laraoni și, pe când îli înjunghiaii, cădură două 
picături de sânge dinaintea, porței împărătesci, din care r&săriră 
două mari şi frumose perstle (arbori consacraţi lui Osiris). 

Când veni împăratulii cu iubita lui să le vadă, perselele în- 
cepură din noii să mustre pe femeea cea necredincisă. Ea rugă 
atunci pe împăratii să le taie spre a face din ele scânduri. Pe când 
dulgherii le tăiaii, o fandără sbură și intră în gura femeei: ea o 

înghiți și rămase însărcinată. 
- Peste câtă-va vreme ea născuuni băiatii, care, făcendu-se mare, 
moșteni tronului după msrtea împăratului. Atunci adună pe toţi 
sfetnicii, fiindă de faţă şi nevastă-sa. Eli povesti în auduli tu- 

turora întîmplarea şi sletnicii, judecând'o vrednică de morte, 
eli porunci să li se. împlinescă judecata. lar pe fratesău îlu . 

făcu moştenitorulă tronului după mortea sa. 

Să ne oprimii acum asupra trăsurilorii miraculose cu- 

prinse în acestii basmu vechiii de peste 3000 de ani. 

Fondulă săii— falsa acusare a femeei seducătore—ilu în- 

timpinămă în literaturile cele mai diverse. E una din 

acele concepţiuni naturale, cari saă pututii formă inde- 

pendentii în timpii şi în spaţiu. 

Nu altulă este episodul biblică ali Putifarei cu Iosifii; 

nu altulii legendele grecesci despre Phedra și Hipolit, sau 

despre Anteia şi Bellerophon; nu altuli pervazult roma- 

nului indianti Sindabad, nu altul subiectulă diferitelorii 

poveşti din 1001 de Nopți. 

Dar să trecemi la an&nunte. 

Vieţa tinărului Bitiu e legată de a arborelui (în care şi-a 

pusti inima): arborele tăindu-se, trebuiă neapăratiu să moră, 

Intr'o mulţime de povești puterea eroului (zmeă sat uriași)



se află într'ună anume loci şi întrunit anume lucru: taina 

o trădeză iubita-i, întocmai ca și în basmulii egipteni. 

în care dina, acestă nouă Pandora, îi devine fatală prin 

revelarea misterului existenţei sale. 

Aşă într'ună - basmă munteni: «Puterea mea, (lise 

zmeul, stă într'o scrâfă, care se tăvălesce câtii e diulica 

într'o lăcovisce de lapte dulce. Acea lăcovisce nu este tocmai 

departe de aci. In ser6fă este uni iepure, în iepure o 

prepeliţă și în prepeliță sunt fre viermă. Aceștia sunt puterea 

mea.» Sai într'o versiune paralelă: «In muntele Hiriului, dise 

Jums&tate-de-omi, este uni lacii de lapte dulce, şi acolo este 

unti porcii, şi în porcii este unt iepure, şi în iepure unii 

cocoșii, și în cocoși sunt trei gândaci, și în gândacii aceia 

îmi stă puterea.» (1) 

Revelatorulă misticii ali peirei eroului — turburarea şi 

ferberea lichidului—este unulii din acele semne prevesti- 
tore atâtu de familiare basmelori și despre cari ami dati 
mai sus câte-va specimene. 

Episodul cosiței de părăi aduce aminte incidentulii 
eroinei, care, găsindii pe drumii o cosiță de auriu, e în- 
sărcinată s'aducă pe stăpâna ei, adecă pe Ilena Simziana, 
pe care împăratulă voiă s'o iea de nevastă. (2) 

In sfirșiti, partea finală şi cea mai interesantă — ciclul 
metamortoselorii — e toti ce pote fi mai comuni în po- 
veştile populare. Precum Bitiu se transformă succesivi 
într'ună animală (tauri), arbore (persea) şi lucru (scânduri), 
după care urmeză o nouă incarnaţiune, totă ast-feli în 
versiunile paralele ale basmului «Copiii de aurii» (3), copiii 
uciși se prefac succesivă în doi arbori (meri, peri, brad, 

  

(1) Ispirescu, No. 24 şi Yundescu, No. 3. 
(2) Ispireseu, No. 2. 
(3) Ispirescu, No. 6; Fundescu, 5 şi 16; Stăncescu, 10; Schott, 3; Sbiera, 9; Arsenie, I, 1; Popescu, |, 4; Popii-Reteganulii, U, 2.
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nucă, etc., din cari se facii scânduri de pati), apoi în două 

animale (mieluşei), renăscendă din măruntaiele lori spre 

a mărturisi crima, şi, întocmai ca în basmulă egiptenii, 

spre a pedepsi aspru pe muierea vinovată (care însă de 

astă dată nu e mama lori). 

Următorulă basmu munteni, «Dani şi bivolii ăi albi», 

conţine o parte din metamorfosele şi unele din incidentele 

basmului egipteni. Iată-lă în resumatii: (1) 

Unii unchiași avea ună feciorit năsdrăvană, anume Danii. Când 

fu să pornâscă lăsă în grija tatălui sii doi bivoli albi totă năs- 

dvăvani. La despărţire trase basmaua dela brâu și o dădu un- 

chiașului so ţie atârnată în cuiă. Şi de o vede vr'o dată, că 

curgii trei picături de sânge din ea, «să scie că ori morti e, ori 

în primejdie de morte.» 
In vremea aceea feciorul unchiașului luă de soție pe fata unui 

împărat, după ce dovedi pe toţi peţitorii cu armele-i vrăjite. 

Dar împărătiţa iubiă pe altulă și plănui să ture armele vrăjite 

ale lui Dană și să-l ucigă. Şi așă făcu. 

Unchiaşulti vădu atunci picurândii sânge din basma şi trimise 

îndată pe bivolii cei năsdrăvani, cari înviară pe flăcăii. Cum se 

vădu tât&rii, se hotări să-şi isbândescă pe fățarnica-i de nevastă 

şi pe ibovniculii ei. Eli porunci bivolilorii să se facă doi un- 

cheși, iar elă se făcă ună armăsară minunată şi tu vînduti după 

sfatulă săi ibovnicului nevestei sale. 

Dînsa, cum văd armăsarulii, îl cunoscu după ochi şi-i spuse:— 

«N'ai cumpăratii armăsari, ci morte . . . . Ăsta e Danii, îlii cunoscă 

după ochi!» Ea se învoi cu ibovniculă să-lă ardă. Dar o scântee 

sări în pola unei babe, care, după rugăciunea lui Danii, o aruncă 

făcu din ea ună răfoiă cu totulă şi cu totulii de 

să-lă prindă, împărătița şi ibovniculii (după ce lăsă 

jos armele vrăjite şi răpite lui Dani de nevastă-sa) intrară în 

apă după răţoiti. Dar elii, odată se repedi afară din apă, se făcti 

omi la loci şi puse mâna pe arme. Apoi îi ucise pe amîndoi. 

în gârlă şi se 
aurii. Vrendii 

O legendă eroică rusescă, «Ivan, fiulă paraclisierului», 

  

(1) Stăncescu, No. 16.



presentă o avalogie isbitâre cu basmulit de mai sus, com- 

pletândi în același timpii seria metamorfoselori. (1) 

Ivan, ca și Dani, eră în stăpânirea unei arme vrăjite 

(sabie), cu care birui în mai multe rânduri pe urci și 
primi drepti răsplată pe împărătița Cleopatra de soţie. 
Dar dinsa îlă trădă, dete Turcilori sabia-i vrăjită şi, 
când Ivan muri în bătălie, luă de bărbatu pe Sultanul. 
In vremea aceea paraclisierulă înţelegândă de peirea fiului 
săi după semnuli ce-i dedese («când calu-i va înnotă în 
sânge până la genuchi»), porni să-lii găsescă și, după sfatului 
calului, înviă pe Ivan cu apă vie. Cum se vâdu tefâră, Ivan 
plecă şi pe drumi se învoi cu uni (Grant, ca dînsulu să 
se prelacă întruni armăsari minunată cu coma de aură 
iar ț&ranulu să-lu vindă Sultanului. Când ve&du însă Cle- 
opatra calulii în grajduli Sultanului, strigă: — «Nu-i calu 
ci Ivan, fiulă paraclisierului, poruncesce să-li omâre!b 
Din sângele calului se făcu uni tauri cu pielea de aurit, pe 
care iarăşi îlu omori Cleopatra. Atunci din capuli taurului, 
îngropatii în grădină, răsări unt pomit cu mere de ami. 
Doboriţii din noi de Cleopatra, o țandără sări în baltă şi se 
prefăcu întruni mindru rățoiă. Sultanul, vrendu să-lă 
prindă, se desbrăcă şi intră în apă; dar rătoiuli eși pe malului 
din faţă, se îmbrăcă în hainele Sultanului, puse să ardă 
pe acesta împreună cu femeia viclenă și luă de soţie pe 
o altă fată de împăratu. 

Trecendă peste cele-lalte basme din colecțiunea, lui Mas- 
pero, reproducemu tradiţiunea lui Erodot despre «Tesau- 
rulă lui Rampsinit» (2), ală cărei caracterii egipteni a fostii 

  

(1) Rambaud, La Busste cpigue, p. 377-380. 
- (2) Erodot, ÎI, 121. Cf, Pausania j » IX, 8 farehitecţii Acamedio şi 'Triforio pradă tesaurală din Trio).
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demonstratii de ilustrulă egiptologi şi a fostii cu drepti 
cuvintă cuprinsi în a sa colecţiune. 

Precum povestea precedentă representă celt mai vechiit 
basmu cunoscutii până astădi, toti ast-felă istoria lui Ero- 
dot conţine prototipulă celt mai vechii alu unei snâve 
și, sub acestă titlu, ea merită să atragă unt momentii 
atențiunea nostră. 

TESATRULĂ LUI RAMPSINIT. 

Acesti împărată avea o comoră aşă de mare, în câți nici unulii 
dintre urmaşii lui n'ai pututo ajunge, necum covîrşi. Pentru 
buna ei păstrare împăratului puse să zidâscă din pâtră o că- 
mară, care să aibă unii părete în afară de îngrădirea palatului. 
Dar meșterulii zidarii așeză una din petre așă în câţi doi Omeni, 
și chiar unul singuri, so pâtă urni din loci. Gătindu-se că- 
mara, împăratulii își puse acolo tote averile. 

Puţini după aceea zidarulii, fiindit să moră, chemă pe fiii sti 

iavea doi) şi le spuse, cum le purtase de grijă și cum, ca să potă 

trăi cu îmbelşugare, zidise comâra cu acelii meşteșugi. După 
ce-i făcu să înţelegă chipulă cum să scoță petra, le dede m&- 

surătârea și le dise că, luândi bine aminte, vori ajunge vis- 
tiernicii împăratului. Apoi muri. 

Atunci flăcăii se puseră pe lucru. Făcură ocolul palatului, 
găsiră pâtra, o urniră înceti din locit și luară o sumă însemnată. 
Dar când fu să intre împăratul în cămară, rămase uimitii de 

lipsa banilor. Elă nu sciă pe cine să pue vina, de vreme ce 

peceţile eraii neatinse și cămara eră închisă şi bine încuiată. 
Dar intimplându-se aşă de două-trei ori (că hoţii jăfuiaii în- 

truna), elit porunci să se facă nisce laţuri și să le așeze lângă 
lădile de bani. Hoţii veniră ca și înainte: unulit din ei intră, 
sapropiă de ladă și fu prinsii în lații. Atunci înțelegendi pri- 

mejdia, chemă iute pe frate-săii, îi spuse întimplarea și-li sfătui 

să-i taie capulii, ca să nu-i fie și lui pricină de peire, de lar 
recunâsce. Fratele pricepi că avea dreptate și făcu cum îlii sfătuise: 

apoi potrivindă pâtra la loci, plecă acasă cu capulii fratelui-sei. 

Cum se lumină de diuă, împăratulii intră în cămară și în- 

cremeni vădândi în laţii trupulti hoţului fără capă. Cămara eră
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neatinsă și nu se vedea locii nici de intrare nici de eșire. Ne- 

sciindă ce să facă, eli chibzui să se spînzure trupulii mortului 

pe zidulă cetăţei și să pue paznici, ca să-i aducă pe ori-și-cine 

ar ved6 bocindu-lă sai compătimindu-lii. Pe când mortuli 

eră ast-felu spînzuratii, mamă-sa, prăpădită de durere, spuse 

celui-laltii fiii şi-i porunci, ori cum o sci, să-i aducă trupulii, 

amenințându-lă că de nu, îlit va spune împăratului. 

Vedendi că mamă-sa stăruiă cu totii dinadinsulă și nu voiă. 

să scie de nici o primejdie, elit scorni acestii vicleșugă: peste 

samarele unorii măgari puse nisce ugere pline cu vină şi mînă 

pe măgari la loculi sciutii. Acolo, în fața paznicilori, elu des- 
legă 2 sai 3 ugere: vinulă începândă să curgă, elii se lovi în 
capi și ţipă, ca și cum n'ar fi sciuti în spre care măgarii să 
apuce. Paznicii v&dendi că se vărsă atâta vină, alergară cu sticle 
spre a luă, parcar fi cursii spre desfătarea, loră. 

Omulii nostru se făcu că e supărată, începu să-i înjure şi apoi 
se potoli când paznicii se arătară mai omenoşi. La urma ur- 
meloră abăti măgarii din drumi şi le potrivi sarcinile. Toti 
vorbindă cu paznicii, unulu din ei îl luă peste picioră şi-lit 
făcu să rîdă: elă, dreptă mulţumire, le dede unii ugerii, Ei îndată 
se puseră pe b&utii, poftindit și pe neguţători să bea cu dinşii, 
și ar&tăndu-se din ce în ce mai prietenoși, el le mai dede uni 
ugerii. Bendi într'una, paznicii se îmbătară de toti și adormiră 
pe locii. Atunci elii, cum înseră, deslegă trupulii fratelui săi şi, 
că să-și bată joc de paznici, le rase la fie-care falca dreptă, puse 
mortulă pe măgari și apucă spre casă, împlinindă ast-felă 
porunca mamei sale. 

Când află împăratul că furase cine-va trupul mortului, se 
cătrăni de mânie și, vrândii cu ori ce preţii să descopere pe acel 
hoți dibaciă, făcti ună lucru, care mie unuia mi se par 
dutii: porunci fiicei sale să 
dar 

e de necre- 
: po! primâscă în casa ei pe toţi de o potrivă» 
înainte de a le face pe voe, săi pue a povesti, ce făcu- seră în viţa loră mai isteţii şi mai nelegiuită; și că îndată ce ar da peste hoţi, să pue mâna pe dinsulii şi să nu-lti lase să plece. Pe când ea făcea cum îi poruncise tată-săă, hoţulu, aflândă șiretenia Şi, vrendi să păcălâscă şi de astă dată pe împărat, tăiă pretul a or eat de curind, iu viri sub haină Și intră 

pu fata să-lii întrebe ca şi pe cei-



a lalţi, ce făcuse mai rău, elit îi povesti, că tăiase capulu tratelui 
stu prinsă în laţii și apoi îlă furase, îmbătândi pe paznici. Cum 
isprăvi, ea puse mâna pe dînsuli; dar fiindă întunerică, hoţulii 
îi intinse mâna de mortii şi ea o apucă, credendă că ea lui; el 
i-o lăsă, deschise uşa și fugi. 

Când audi împăratulii tâte astea, îlu prinse mare mirare de 
iscusinţa și îndrăsnsla hoţului. Puse crainici să strige în tâte 
părţile, că-l va ertă și-lă va umple cu daruri, numai să se 
arate. Hoţulit se încredu şi veni înaintea împăratului. Rampsinit 
se minună torte privindu-l, îi dede pe fii-sa în căsătorie ca 
celui mai vrednici dintre toţi, care păcălise pe Egipteni, cei 
mai șireţi dintre 6meni. 

Acsstă povestire a lui Erodot e ună basmu r&spânditit 

la tote popârele. (1) 

La noi elii există în câte-va versiuni și partea finală din 

basmulă muntenă «Hoţiă Impăratii» e din punct în punctii, 

întru câtă privesce trăsurile esenţiale, povestirea lui Erodot. 

lată pe scurti basmulă munteni: (2) 

HOȚI IIPERATI. 

Unu feciorii de împărati învăţă tâte meşteşugurile, între cari 

și hoţia. Elu se băgă ucenici la nisce hoți, pe cari îi întrecu 

cu timpulă. După ce scăpase vicța unui altii feciorii de împă&ratii 

şi dobândise intrare slobodă la palată, elii își puse în gândii să 

fure împreună cu unit tovarășii ali său haznaua, împărătescă. 

Pricependu-se la zidărie, scose într'o n6pte două cărămidi, câtă 

(1) Cf. Prato, La leggenda del 'Tesoro di Rampsinite nelle varie tradizioni italiane 

e straniere, Como 1882. Cox, Mythology of the Aryan Nations, |, 115, aduce ca 

paralelă indiană povestea lui Karpara și Gata: ea diferă însă în unele puncte 

fundamentale, aşă că nu pote fi vre o conexiune cu basmulii lui Erodot. Meş- 

terulă-hoţă în mitologia srecă e Hermes, care pentru furtului boiloră lui 

Apollon meritase supranumele de ăp/0s qi 

(2) Ispirescu, No. 34.



putea omulii să intre, umplu 2 căciuli cu galbeni şi eși. A doua 

Qi toţi se miraii, nesciindii pe unde să fi intrată tâlharii. 

După câte-va dile hoţii se întârseră şi veni rendulii tovarăşului 

să intre. După ce luă banii, se simți prinsă în laţii şi numai 

putu eși. Fiului împăratului îi tăiă capul, îlii luă cu elă şi fugi. 

Ca să împace pe muierea ucisului, el îi făgădui că-i va aduce tru- 
puli. 

Când slujitorii împărătesci, puși de pază, aduseră dimineța 

împăratului trupului fără capii, acesta «se da de câsulii morţei 

şi mai multe nu, cum de să nu prindă pe tâlhari viii nevătămatii.» 
Cei 12 boesi ai statului împărătesei găsiră cu cale a pune 

trupulă celă fără capii în mijloculi pieţei pe o schelă cu 3 trepte 
și păzitori de jurii împrejuriă. 

Fiulă împăratului, hoţulii, încărcă uni butoiă de rachiă (ames- 
tecatii cu afioni) pe o căruţă trasă de o rablă de calit şi o porni 
spre locului, unde eră pusi mortulti. Calul înnomolindu se, hoţulă 
făcu mare gălăgie de atrase pe slujitori, cari-li ajutară să-și 
scoţă calulii. Dreptă mulţumire, elit ie dede de bâutii până ador- 
miră. V&dândui lungiţă, fiulit împăratului îi desbrăcă de hainele 
lori și îi îmbrăcă în haine călugăresci. Apoi, luând trupulu. 
plecă acasă. 

Când se înlăţişă a doua di înaintea împăratului astă câtă de 
călugări, îli umilă risuliti şi, ertândui, începu să chibzuiască la 
altii mijlociă: hotărî să dea uni ospățit și să cheme tâtă boe- 
vimea, între cari fu poftită şi fiulii de împăratii celii străini. 
După ce mâncară și petrecură, împăratul îi rugă să r&mâie cu 
toții în palată până la diuă, dormindi alăturea de cămara fiicei 
sale. lar ci îi poruncise să însemneze cu unti mucii de lumînare 
pe celii ce ar veni la dînsa. 

Hoţulii, simţindii șiretenia, mănji cu muculă pe toți Gspeţii. A 
doua di împăratulii, vădendu-se păcălitii şi de astă-dată, făgădui 
inaintea tuturora că va ertă pe hoţi și îi va da pe fie-sa, 
dacă se va descoperi. Atunci se înfăţișă străinul ti fiii de împeratit. 

Intr'o variantă întitulaţă «Maţehi sait Hoţulă sir 
crurile se petrecă în același chipă, dar cu 
deosebiri. Imp&ratulă poruncesce, ca să pr 
se facă unt ș 

etii», lu- 

Ore-cari mici 
indă pe hoţi, să 

anță astupati cu pânză negră, unde rămână
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doi din tovarășii săi, unulă vit și altul morti, fără 

capu; iar în n6ptea ospățului, hoţulii unge cu smolă și taie 

urechile cismelori la toţi ospeţii. (1) 

Următorea poveste moldovensscă s' apropie şi mai multi 

de istorisirea lui Erodot: (2) 

O câtă de tâlhari e prinsă de poterași, afară de căpitanulii loră 

Bujoră, care? isbuti să scape. Tâlharii se judecă de împ&ratulii şi 

toți se osândesci la morte; numai celui mai bătrânii i se lasă 

vița, ca pote vre o dată să fie de folosii. 

Intro qi, împăratulă dă veste în ţeră, că va dărui cu daruri 

scumpe pe cine sa află să-i zidescă o casă trainică, în care să 

își pue tâte avuţiile sale. Printre alți meșteri veni .și căpitanulii 

Bujoră, care singură putii să facă împăratului pe placii. Peste 

dout săptămâni, după ce împăratulii își pusese bogăţiile acolo, 

căpitanulă își luă ună tovarășii şi se duse la casa de bani, scose 

o pstră din zidă şi, după ce luă bani câti putu, puse pâtra la 

loci şi se întârse. Şi așă făcu în mai multe renduri, cărândii 

averea împăratului pote pe jumătate. 

După o bucată de timpă împăratului băgă de s6mă lipsa, se 

supără foci şi, după statulii hoţului bătrână, căruia îi cruţase 

vieţa şi care cunoscea pe Bujorii, porunci să pue o capcană 

la loculă, pe unde eră pâtra mișcătore. Venind iar căpitanulii 

Bujorit, trimise pe tovarășul săit înăuntru şi, v&dându-lii prinsi 

în capcană, îi tăiă capuli și plecă. Atunci hoţulii celii betrânii 

sfătui pe împăratii să-i facă trupului fară capii o petrecane fru- 

mosă şi să-lti plimbe pe tâie uliţile, că dâr o prinde pe cine-va 

hocindu-se. Bujoră pusese la cale să se îns6re cu nevasta mor: 

tului, dar când trecea alaiul, femeia nu se putu stăpâni și 

începu a plânge cu hohotii. Bujorii resturnă atunci o Slă cu 

uncropi ferbinte peste piciorele copilului acelei femei şi co- 

pilulii prinse a, se văietă, de-ţi luă auduli. Cei cu mortulă dederă 

năvală în casă, dar acolo vădură pe Bujorii văicărindu-se, că 1 

sa opărită copilului. Omenii împărătescă credură şi plecară. 

(1; Calendarul basmeloră pe 1511. 

(2) Sevastos, Povești, p. 44—55,
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Atunci hoţulă celi bătrânii sfătui pe împărată să pue pe celi 

omorîtii în spânzurătore şi să renduiască soldaţi de pază, ca să 

pue mâna pe celt ce are să-l fure. Dar Bujorii porni acolo 

cu 0 căruţă și o balercă de rachii și, înglodându-se întrunt 

pîrîuţă din apropiere, soldaţii îi veniră într'ajutori. Eli îi cinsti 

atunci pe toți, până adormiră bine (că pusese în rachiii o bu- 

ruiană adormitore). Cum v&du asta Bujoru, aduse o altă căruţă 

cu straie preoţesci și, desbrăcândii pe soldaţi, îi îmbrăcă pe toți 

preoțesce; apoi luă mortului și straiele milităresci şi plecă. 

După atâta batjocură, hoţulii celă bătrâni îndemnă pe îm părati 

să facă unii balii mare și peste n6pte paznicii să caute tote cio- 

hotele şi care va avea talpă de aurii să i-o scoţă şi după aia se 

va cunosce căpitanulii (care purtă o asemenea, talpă). Dar Bujorii, 

cum simți lucrulă, desprinse talpele dela tâte ciobotele. Neis- 

butindă nici aşă, hoţul celu bătrâni sfătui pe împ&ratii să lase 

pe fie-sa să se plimbe singură în grădină şi căpitanulă n'are să 

rabde și va vr6 so sărute, atunci împărătița să-i facă uni 
semnii pe obrază. Dar Bujorii însemnă pe toţi musafirii. 

In cele din urmă împăratulă vesti în ţeră, că va da vitezului 

pe domnița și jumătate din împărăție, numai să se arate. Bujori 
se înfăţișă înaintea împăratului, care se ţinu de cuvîntii. 

lată, și o versiune macedo-română intitulată «Unit mare 
meșterii» (Ună mari mălăgară), asă cum a fosti culâsă în 
satuli Epiră de d-li Papahagi, care mi-a comunicat'o în- 
tr'uni scurti resumatu: 

Uni omi bătrână căută unit servitorii, care să potă răbdă 
fomea trei dile şi trei nopţi. După multă alergare, găsi unii ştren- 
garii de băiatii, care îlă păcăli; bătrânulă, deși înţelese viclenia, 
îl primi și amîndoi se învoiră să fure vistieria împărătescă. 
Marele meşterii (aşă se numiă băiatulii priceputii) puse în nisce 
simiţi erburi adormitâre, cu care adormi pe toți cei dela palat 
cu imperatii cu totii. Ca să potă căpătă şi, cheile vistieriei, eli 
se îm brăcă în hainele cafegiului împărătesc și, spuindii o po- 
veste imperatului pe jumătate adormiti (eră chiar povestea ispră- 
viloră sale hoţesci), isbuti să le iea. 

După ce hoţulii fură bani în câte-va renduri fără să pâtă [i prinsă,



impăratulii porunci să se pue acolo unit butoiii cu catranii. Ve- 

nindu iarăși hoţulu la vistierie, puse pe bătrânul s&ă stăpânii 

să intre mai întâi și, v&dendu-li prinsă în cursă, îi tăiă capului 
și fugi. Atunci împ&ratulii dete porunca să se plimbe mortuli 

prin oraşii și să prindă pe ori cine ar plânge la vederea sa. Pă- 

rinţii și nevasta mortului nu se putură opri anu plânge şi ho- 

ţulii sparse atunci nisce farfurii, înşelândii ast-felii pe 6menii îm- 

părătesci. Când se spânzură mortulii la porta orașului, hoţuli 

adormi pe paznici şi-lii fură. Eli mai fură și o cămilă cu scum- 

peturi împ&rătesci. Trimiţendi împăratulit mai multe babe să 

caute carne de cămilă ca l&cii de doctorie, una dintr'însele des- 
coperi casa hoţului şi o însemnă cu tibişirii spre a o pute re- 

cunsce. Dar «marele meșteri» însemnă apoi tote casele cu 

tibişirii. 

Când împăratulă făcti cunoscutii că-l 6rtă, hoțul se îniăţișă 

dinaintea sa și împăratului îli rugă să fure ceva și dela uni 

altii împărat, duşmani ali săă. Meşterulii se duse acolo și, fă- 

c&ndu-se îngeri, fură chiar pe împă&ratulii și-li aduse. (1) 

Incheiemii cu o versiune ţigănâscă, «Cei doi hoţi», a 

aceleiaşi povești, aşă cum a fostii culesă din gura unui 

țigani din judeţulu Ilfovi: (2) 

Doi hoţi, unulă de ţâră şi altul de tâigii, sai prinsi Îraţă şi 

ai porniti la casa de bani a împăratului. Acolo ai spartii în- 

velișulă şi hoţulu de ţâră luă 200 de pungi. Impăratulii, sfătuită 

de ună hoţii bătrână, ce se află în temniţă, puse unii butoiti 

cu smâlă în dreptuli gaurei făcută de hoți. Ei ducendu-se 

iarăși nâptea acolo, hoţul de țâră cădu în butoiul cu smâlă 

şi dise fratelui s&ă să-i taie capulii, și aşă făcu. 

Atunci împă&ratulii, după sfatulă hoţului bătrâni, spânzură mor- 

(1) Versiunea macedo-romănă coincide în trăsuriie-i particulare cu basmulti 

neo-grecă «Hoţii din fire» (Legrand, Recuei! de contes populaires grecs, p. 205— 

216): Spargerea farfuriiloră [ca pretextiă de plângere)—cămila cu scumpeturi— 

trimiterea unei babe (sub cuvint de I6cii) — însemnarea uşei . . . Incidentulii 

finală alu basmului greci cu mâna de mortii ca și in povestirea lui Brodoi. 

(2) B. Constantinescu, Probe de limba şi literatura țiganiloră, No. 6.
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tului la portă și puse soldaţi să-l păzescă. Dar hoţulti rămasă în 

vi6ță se făcu bătrână, cumpără o €pă și o cărucidră și, mai luândi 

unii butoiii de 20 vedre de vinii, porni dreptii acolo. Ajunsia la lo- 
culii unde tovarăşului s&ii eră spânzurată, se făcu că a scăpatii bu- 

toiul din căruță și începu să plângă și să se vaiete. Soldaţii îi 

așezară butoiulii în căruţă și se puseră pe băută până se îmbătară 

și adormiră. Atunci hoţul fură pe mortul din spînzurătâre şi-lu 
îneropă. 

Neputendi dovedi pe hoţi, împăratulit făcu o f6ie de zestre şii 

promise împărăţia, numai să se facă cunoscutii. Hoţuli se arătă și 

impăratul îl puse la cercare, poruncindu-i să fure boului, de 
ia jugulii lui și pe popa din biserică. După ce fură boulii, luă 300 
de raci şi, legându-le la fie-care câte o lumînare de piciorii, se 
puse în poduli bisericei şi, pe când popa cântă, îl lăsă jos. Popa 
îi socoti de sfinți și fu păcălitii de ţigani, care îlă puse întruni 
sacă şi-l duse împăratului. 

Făcendi şi acestea, elui dede pe fată după hoţii și-lu făcu împ&- 
ratii în locui.



N. 

INDIENI. 

Dintre tote poporele antice Indienii posedă o literatură 

forte bogată în fabule, povești şi basme. Nu numai căr- 

țile vedice și marile epopei naţionale conținu—ca şi poe- 

mele omerice—importante materiale folklorice, dar mai in- 

tevesantă e că dămi aci pentru întâia oră în anticitate 

de o literatură, care să numere opere speciale compuse 

exclusivii din poveşti şi basme. 

Dintwaceste opere cea mai importantă, atâti prin ve- 

chimea, câtă şi prin expansiunea-i extraordinară în litera- 

tura asiatică şi europână, este Punciatantra (literală «Pen- 

tateuch») adică «Cele 5 cărți» (1), colecţiune formată sub 

infinenţă budistă în secolulă II-lea după Cristu. Ea fu tra- 

dusă în secolulii VI-lea în medio-persana sait pehlvi, din or- 

dinulu regelui sasanidă Chosroe Nușirvan, și în secolulu 

VIII-lea în cea arabă (singura, conservată) sub titlului de «a 

lilah și Dimnah», după numele celorii doi şacali, cari jocă 

rolulu principală în prima carte. Cu multi mai înainte se 

pote constată influența Panciatantrei, prin intermediulu ]i- 

teraturei budice, asupra Chinezilori și Tibetanilori, dela, 

  

(1) Pantschatantra, Piinf Bicher indischer Fabeln, Mărehen und Erzăh- 

lungen aus dem Sanscrit iibersetzt mit Einleitungen und Anmerkungen von 

Th, Benfey. 1 Theil (Einleitung). Ueber das indische Grundwerk und des- 

sen Ausfliisse, sowie tiber die Quellen und Verbreitung des Inhalts dersel- 

ben. IL 'Theil. Uebersetzung und Anmerkungen. 2 vol. Leipzig 1859.—Cf. și 

Lancereau, Pantschatantra, recueil d'apologues et de contes, Paris 1871. Nu 

facemti decât a menţionă marea celecţiune de povești şi fabule indiene: «Ocea- 

nulii piraieloră de povestiri» de Somadeva Bhatta din Cașmir, traduse din 

<anserita de Brockhaus sub titlul: Katha-Sarit-Sagara, die Mărchensammlung& 

des Somadeva, 3 Theile, Leipzig 1839—1866.
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cari trecu asupra Mongoliloră și, prin dominaţiunea se- 

culară a acestoră din urmă, asupra Europei orientale. (1) 

Aceste poveşti, atribuite multi timpi lui Bidpai (nu- 

mele filosofului indiană, care jocă rolulii principali în tra- 

ducerea arabă) își făcură intrarea în Europa prin tradu- 

cerea grâcă, făcută pe la 1080 de către Simeon Seth sub 

titlulă de Stephanites le Ichnelates, «Incoronatulu și Isco- 

ditorulii». In Occidenti, prima traducere latină, după una 

ebraică perdută, se făcu în a doua jumătate a secolului 

XIII-lea de către Ioanii de Capua sub titlul de «D- 

rectorium humane vite» şi dintr'însa derivă tote cele-lalte 

versiuni europene. (2) 

() Cf. St. Julien, Les Avâdanas, -contes et apologues îndieus, Paris 1859, 3 

vol. (poveşti indiene extrase din două enciclopedii chineze).— Ralston, Tibetan 

tales, Londra 1875 (povești indiene din cărți tibetane).— Sidahi- Kir, Balmiihi- 

sche Mărchen v. B. lilg, Leipzig 1866 și Mongolische Mărchen uni die Geschichte 

des Ardschi-Bordschi Chan v. B. lulg, Iunsbruck 1868. 

(2) Iată tabloulă chronologicii alii traducerilorii europene cu omiterea celorii 

orientale (făcute și ele totii după redacţiunea arabă): 
Panciatantra (sec. II-lea d. Cr.) 

i 
Redacţiunea pelhvi perdută (sec. VI-lea d. Cr.) 

| 

Redacţiunea arabă (sec. VIII-lea d. Cr.) 
Kalilah Wedimnah 

| 
. *. i 

Versiuni europene 

  

Redacţiunea. grecă Redacţiunea spaniolă Redacţiunisa ebraică 
Stephanites ke Ichnelates Catila € Dymna de Rabbi Ioel (e. 1250) 

(sec. XI-lea) (sec. XIII-lea) | 
. Redacţiunea latină 

de Ioanti de Capua(1263—1278) 
Directorium humance vite 

| 
| 

"Pa N ES x . i : 3 Traducerea germană Traducerea spaniolă Redacţiunea italiană 
Buch, dev Weisheit Ă , Exemplavio de los engaiios Filosofia morale de Doni (sec. XIV-lea) (1493) (1552) 

NRedacţiunea italiană 
Discorsi degli animals de Firenzuola 

(1548)
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Titlulu traducerei latine indică forte bine destinațiunea 

originară etico-politică a acestorii poveşti: ele pornescii 

dela o discuţiune asupra vieței omenesci şi servescii a 

călăuzi pe tinerii principi în noua lorii posiţiune. In juruli 

acestei idei fundamentale se grupeză şi se întreţesăi po- 

vestirile morale cele mai variate. 

După cercetările aprofundate ale lui Benfey, fabulele 

cuprinse în acâstă colecţiune arii derivă cele mai multe 

din Europa, fiindă nisce modificări mai multi sati maj 

puțină însemnate ale fabulelorii esopice ; din potrivă, poveștile 

și basmele ară fi de origine indiană şi majoritatea lori sari 

fi r&spânditi din India peste lumea întregă. O cercetare 

obiectivă a datii o totală infirmare unori aserțiuni atâti 

de generale. (1) Dar unii lucru rămâne necontestată, că unii 

numării vre-care de basme a percursi lunguli itinerari 

din India în Europa, fie pe cale orală, prin întâiele 

atingeri între Mahomedani și Creștini (mai alesi în tim- 

pulă Cruciatelorii), fie pe cale literară, prin traducerea de 

cărți indiene de povești, între cari figureză în primulă rând 

Panciatantra. 

Ea merită dar totă atenţiunea nostră şi prin repro- 

ducerea prescurtată a unei povești cunoscute şi aiurea, 

vomit căută a da o idee de caracteruli generali alu acestei 

opere. (2) Apoi vomi ave ocasiunea de a reveni asupră-i 

în adnotaţiunile la basmele nostre. 

ANDIALELE RECUNOSCETORE ŞI OMULU NERECUNOSCETORU. 

Intrunti locu 6re-care trăiă unii brahmanii, care avea o spuză 

de copii și n'avea cu ce săi hrănescă. Femeia sa îl îndemnă 

să se ducă în lume și să caute mijlâce de traiil. Elă porni şi, 

  

(1) Vedi cele dise mai sus la p. 58, | | 

(2) A doua poveste suplementară la cartea 1 din Panciatantr 

198--132. Cf. vol. 1, $ 71, p. 207. 

Şăincnu, Basmele române. 

a: Benfey, II,
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ajungendi într'o pădure, vădu o grâpă, în care căduse uni tigru, 

o maimuţă, un şerpe şi ună omi. Animalele, ca și omulii, se 

rugară de brahmani să le scâţă și, făcendu-le acestit bine, fie- 

care îli îmhbiă să vie la locuinţa lorii, să-i arate recunoscinţa. 

Neputendi găsi nimici în pădure, brahmanulii se duse la mai- 

muţă, care îi dede fructe dulci; apoi la tigru, care îi dede uni 

colanti de aură, răpitii dela unii principe omoritit. Aducendu-și 

aminte și de omulii din grâpă (care eră aurar), se duse și 

pe la elă, ca să-i vîndă colanulă. Eli, cum puse mâna pe sculă 
şi recunoscând'o că e a împăratului, lăsă pe brahmanii s'aștepte, 

iar diînsuli se duse să-lii pîrască împăratului, tatălu principelui 
ucisti. Luându-lă drepti ucigașulii fiului săi, împăratul îlii 

osândi să fie trasi în ţepă. 

Cândii fu să-l lege, brahmanulă își aduse aminte de şerpe 

şi se rugă să-lii scape. Şârpele mușcă de morte pe împărătesă 

și spuse brahmanului, că numai dinsuli o va pute vindecă, 

atingend'o cu mâna. Eli făcu aşă şi împăratului, recunoscători, 

îlti încărcă cu cinste și bunătăţi. Intrebatii dela cine dobândise 

colanulu, brahmanulii povesti tâte şi împăratulă, aflând de re- 
cunoscinţa animalelorii şi de nerecunoscința omului, aruncă pe 
aurarii în închis6re, iar lui îi dărui o mie de sate şi-lă făcu 
ministru. 

Cu tote că Benfey însuși recunâsce, că, concepţiunea des- 
pre gratitudinea animaleloră a pututi prinde rădăcini în 
Occidentii pe cale independentă, el totuși o crede de 
origine budică, de 6re-ce acestă religiune recomandă bună- 
voință și compătimire pentru tote ființele vieţuitâre, ba încă 
într'o măsură mai mare pentru animale decât pentru 6meni. 

August Marx, în interesanta-i scriere «Basme grecesci 
despre animale recunosc&tore», în care reproduce o sumă 
insemnată de asemenea motive, culese din operele zo- 
ologiloră antici (Pliniă, Elian) şi din paradoxele istoricilori 
(Diodor, Justin, Quintu-Curţiă), a demonstratii răspândirea
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extraordinară a acestei teme în Grecia antică şi deci 

formațiunea ei independentă. (1) 

Noi nu stămu, la îndoială, că tipulă folklorică ali anima- 

leloră recunoscătâre (în oposiţiune cu nerecunoscința 

omului) e o concepţiune universală umană și acesta explică 

existența ei la poporele, cari nai venită nici odată în 

atingere nici cu India nici cu Europa. 

In diferitele versiuni românesci, cari tracteză acestă 

temă (2), recunoscinţa animalelorii se regăsesce sai întrunit 

modi isolati sau în legătură cu nerecunoscința omenescă;: 

purtarea, trădătâre a surorei sau a mamei eroului. Pe când 

ele caută în totă chipului să prăpădescă pe bine-iă- 

cătorulii lori, animalele rămână nestrămulate în credința 

loră și-lu scapă din tâte primejdiile. Altminterea nerecu- 

noscința fraţilor mai mari către Prâslea, pe cari dinșii caută 

să-lu răpue cu tote binefacerile sale, formeză uni tipă 

isolatii şi va figură în clasificațiunea n6stră a poveștilorii 

poporale sub rubrica «Cei 3 fraţi». 

(1) Vedi acum și artea sus citată a lui Bedier (p. 64-17), care ajunge la 

conclusiunea: «les fables devaient dâjă &tre infiniment vieilles en Grece au 

temps d'Esope, infiniment vieilles dans YInde au temps du Mahâbhârata et 

des Djâtakas» (povestiri despre incarnaţiunile lui Budha). 

(2) Ispirescu, 4 și 30; Popescu, I, 1; Fundescu, 9; Stăncescu, 13, ete.



III. 

«RECI 

Ami adusi mai sus o serie de mărturii indirecte despre 

circularea basmelori în anticitatea clasică; dar cea mai 

bună dovadă despre acesta este existența poemeloră omerice, 
cari sunt ca şi impregnate de elemente folklorice. , 

Epopeele poporale din tâte timpurile s'au constituit 
pretutindenea pe basa diferiteloră tradiţiuni naţionale, din- 
tre cari unele—prin caracterulu lori antropologicii—se re- 
găsescii la popârele cele mai diverse. Ast-felu se poti ex- 
plică analogiile parţiale şi curidse între Iliada și Odyssea, 
Mahâbhârata și Ramayana, Şah-Nameh şi Niebelungen, 
Kalevala, şi bylinele rusesci. Despre aceste din urmă unit 
eminentii istorică literară se exprimă ast-felu: 

«On dirait, en parcourant les bylines, que le monde 
vient de naitre: les hommes, les dieux et les animaus Y 
vivent encore dans la promiscuită primordiale. C'est tou- 
jours le temps ou les bâtes parlaient, ou les rivitres 
pouvaient s'animer. Solovei le brigand et Marina, Penchan- 
teresse sont presque des Oiseaux, Dounai etţ Nastasia 
deviennent des fleuves. A chaque page, on trouve des



serpents qui entrent en nâgociations avec les hommes,ides 

chevaux «ui conversent avec leurs "maitres, des corbeaux 

«ui prononcent des paroles prophâtiques, des aurochs qui 

sont des heros, des eygnes qui sont des jeunes [illes. Les 

choses inanimâes ont elles-mâmes une vie et une in- 

telligence. Le bogatyr, avant de lancer sa fieche d'acier, 

lui adresse un discours.» (1) 

Dar şi epopeele artistice sai formatii în mare parte 

din elemente poporale de originea cea mai diversă (celtică, 

antică, orientală), cari constituescit substratului aşă numite- 

loră cicluri. Şi aci vomii av6 de relevati unele analogii 

caracteristice. (2) ” 

Dintre poemele omerice, Odyssea e incomparabil mai 

bogată decât Iliada în elemente folklorice: ea, dela unii 

capătă până la altulă, nu-i decât o țesătură de poveşti arti- 

stici îmbinate, între cari câte-va ai păstrată încă, cu totă 

împletivea, lorii mitologică, unii caracterii pronunțată de 

basme. (3) 

In Niada întilnimii, printre alte trăsuri poporale, Pig- 

mei (|opuica), omenă mari cât pumnulă, cară locuesci la sudi 

de Olkeanos şi trăiescă în luptă cu cocorii. (4) 

Legenda, lui Bellerophon e unt curati basmu. 

(1) Rambaud, La BRussie €pique, Paris 1876, p. 108. 

(2) Pentru byline: cf. opera citată a lui Rambaud.— Pentru epopea medievală: 

Grăsse, Tehrbuch einer allgemeinen Literăvgeschichte aller bekaunten Volher der 

Welt, Leipzig 183'—60, vol. II, secţ. III («Die Sagenkreise des Mittelalters»)- Şi 

în speciali pentru cea franceză: Nyrop, Storia delepepea francese nel medivevo, 

Firenze 1886 şi Gaston Paris, La Lit/frature frangaise au moyen-âge, Paris 1888. 

(3) Vedi: Gerland, Altgriechische Mârchen în der Odyssee, Bin Beitrag zur 

vergleichenden Mythologie, Magdeburg 1869 (monografie mediocră, releveză 

unele analogii cu poveşti indiene) şi Bender, Die mărchenhafte Bestandiheile - 

dei homerischen Gedichte, Darmstadt 1878 (monografie excelentă, ce ami uti- 

lisat'o adesea).—Cf. Marx, Griechische Mărchen von danlbaren 'Phieren, Stutigard 

1889 și Rohde, Der gviechische Roman und seine Vorlăufer, Leipzig 1316. 

(4) Iiad. II, 3—7; ef. Odys. V, 272, ”
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Erouli greci, «căruia deii îi dăruiră frumusețe și băr- 

băţie», nevoindi a cedă (ca și fratele celii micii din po: 

vestea egiptenă despre «Cei doi frați») stăruințelorii ru- 

şinâse ale Anteei, soția regelui Proetos, e piritii de dinsa, 

că ar fi vrută s'o amăgescă. Regele, temându-se de a-lu 

omori, îlă trimite (ca şi Davidu pe Uria în legenda biblică) 

cu o scrisore perfidă la socru-săi, regele Liciei. Acesta 

îlă însărcineză cu tradiţionalele 3 isprăvi, între cari figureză 

r&ăpunerea Chimerei, unu monstru ibridiu (cu capi de lei, 

trupi de capră şi c6dă de şerpe), corespundători balaurului 

din poveştile nostre. După ce scapă din tote primejdiile şi 

cursele mortale, regele îi dă apoi pe fie-sa în căsătorie 

și jumătate din împărăție. (1) 

Caii lui Achile sunt năsdrăvani ca și în basme: aflându de 
mârtea lui Patrocle, a conducătorului lori, et plângă și 

încremenesctt locului; şi când însuşi Achile merge să r&s- 

bune pe amiculu săi, calulii Xanthos își plecă capuli și, 

năsdravanii, predice eroului apropiata sa peire. (2) 

Totu ast-felu, în cartea poporală a Alexandriei, faimosulit 
Bucelalu plânge la mortea eroului șşi-li r&sbună ucigendi 

pe asasini: «Și Alexandru qise: aduceţi-mi şi pe dragulii meii 

Ducipalu, şi-lu scoseră din grajd şi-lu duseră la Alexandru. 

Şi vedendi Ducipalu pre Alexandru murindă, rincheză tare 

fără de semă şi dădu cu picirele în pămînti, şi se apro- 

piă de Alexandru şi-şi plecă capului la domnul săi, şi 

curgeati lacrămile din ochii hr isvorii. Liu luă Alexandru de 

comă, şi-lii sărută pre obrază şi qise: o dragulii mei Du- 

cipală, altulu ca Alexandru nu te va mai încălică! lar 
Ducipalu îşi ridică capulu şi căută preste domni, şi văEdu 

_pre Levcadus, cela ce otrăvise pre Alexandru, şi se repedi 

la elă și-lă lovi cu cornul la inimă, şi-lu puse sub pi- 

  

(1) Iiad. VI, 156—202, 
(2) Diad. XV, 427 şi XVIII, 408-417.
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ciorele lui şi-lu călcă până-lu omori, și Ducipalui nu se 

sciu ce să făcu.» (1) 

In cântecele sârbesci calului lui Marko ISralevici vestesce 

plângendi sfirşitulu apropiati alu eroului și în bilinele 

vusesci calulă însciințeză pe stăpânu-ssă, pe llia Muromeţ, 

de apropierea primejdiei. In Ramayana, calului lui Ravana 

predice cu lacrămi eroului învingerea și mortea. 

Idea fundamentală a Odysseei—lipsa îndelungată a soţului, 

nestrămutata fidelitate a femeei, întorcerea-i străvestiti în 

cersetoră şi recunâscerea finală —e o formulă folklorică 

universală. Incidentele miraculdse sunt în mare numeri 

si se poti regăsi şi în cele-lalte concepțiuni poporale. 

Ast-felă palatulă strălucită ali lui Alcinou (Ahxty5rs), 

faimosulă împăratii alu Feacienilorii, semănă cu palaturile 

vrăjite din basme: «lar Odysseii mergea la vestitele palaturi 

ale lui Alcinou; stândi însă înainte de a ajunge la pra- 

gulu celt de aramă, multe îi clocotiaii în inimă ; căci eră 

ună luciă ca de sâre sati de lună prin palatulă celui cu 

înaltuli acoperiș ală mărinimosului Alcinou. Pentru că, 

ziduri de aramă se întindeaii pe de o parte și de alta 

dela pragii până în fundu, iar împrejurii cerdaculii eră 

vînătii şi porți de auri închideaii înăuntru palatului celă 

tare; şi uşeioră de arginti erai aşezaţi pe pragului de 

aramă; de argintii eră și pragului de sus alti uşei şi belciu- 

  

(1) In basmul muntenii «Țugulea» (Ispirescu, No. 29), calulii eroului om6- 

ră pe fraţii trădători şi lăcrămeză de bucurie la revederea stăpânului stu: 

«Calulă lui Țugulea sări şi omori pe amindoi fraţii cu picidrele, apoi veni 

lângă stăpânulii lui celi adevăratii, lăcrîmă şi-ă linse mâinile.» In povestea 

moldovenescă «Harapi-Albi» (Crengă, 1. 278): «Şi îndată calulă lui Harapă- 

Albă mi-ti inşfacă pe spâni cu dinţii de capă, sboră cu dinsulit în naltulit 

cerului și apoi, dându-i drumulit d'acolo, se face spânulă până jos prafă 

şi pulbere.»
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gulti eră de auriu. Și pe de co parte și de alta erai câni de 

aură și de arginti, pe cari îi făcu Hephestos cu priceputele 

sale minți, ca să păzescă palatulă mărinimosului Alcinou, 

pentru că eraă nemuritori şi fără de bătrâneţe pentru tot- 

deauna. (1) | 

înșiși sunt nisce corăbieri năsdrăvani, 
4 y 

Peacienii (Puiuzes) înşis 

cari sboră cu aripi şi împetresci corăbiile. 

Dar în Odyssea avemi celu puţină două episode, cari 
se poti consideră ca basme proprii dise: episodulă Circei 
și alu lui Polyphem. (2) 

Circe, dina cea cu frumosele cosiţe şi cu multele vrăji 
(Kir moheăpuaoc), locuiă într'ună ostrovă şi în nisce 
palaturi încunjurate de fiare selbatice (cari erat omeni vră- 
jiți): împrejuruli loră erau lupi de munte și lei, pe cari 
ea îi îmblândi cu vrăji, după ce le dede buruieni rele. 

Ulise, trecendă prin ostrovulti plutitor, înconjurati cu 
ună zidi de aramă, unde se afla palaturile lui Zoli, ale 
stăpânului vînturiloră și ale celori 12 copii ai săi, multi 
pățitulă eroi ajunge apoi la ostrovuliă lea, unde erai 
«palaturile Circei, care face pe toți sai porci, 
lei, ca să-i păzescă marele palati.» 

Vrăjitârea, uimi cu cântecul ei fermecătorii pe nenorosiţii 
tovarăși ai lui Ulise, îi pofti înăuntru și-l ospătă: «Iar în 
pâne amestecă buruieni triste (900 0%, ADTpU), ca să uite 
de toti ţera lori părintâscă. Iar după ce le dădu și b&ură, 
îndată apoi, lovindu-ă cu o vargă, îi închise în cotețulii 
de porci. Iar ei aveau capete și glasi și peri 
de porci, mintea, lori însă eră neclintită ca și maj 

Ulise, însciințată de sorta tovarășiloră săi 
îi 

(1) Odys. VII, 82. Iixtractele din Od 
romândscă a d-lui |. Caragiani, 
prosă, lași 1876. 

(2) Odys. X, 183—168 și IX, 177-566, 

sai lupi, saă 

ȘI trupi 

înainte.» 

> porni însuși 

yssea sunt reproduse după traducerea 
Odyssea şi Batrachomyomachia, "Traducere în
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la locuința faimosei vrăjitore. In drumi îlă întimpină 

Ilermes, celui cu zarga de aurii (1), asemenea unui ţinări 

cu barba d'abiă încolțită, şi-i dede o buruicnă «la rădăcină 

negră, iar ilorea-i asemenea laptelui, pe care deii o nu- 

mescit moly», care să-lu apere de vrăjile dinei. 

Uimită că fermecele-i n'aii nici o putere asupra eroului, 

Circe se înduplecă a-i scăpă pe prea iubiții tovarăşi: «Circe 

eși din palatu, ţiindi varga în mână, şi deschise ușile co- 

tețului de porci şi-i mână afară, şi sem&naii cu vieri de 

nouă ani. Ei dar apoi stătură înaintea ei, iar ea umblându 

printre ei, ungea pe fie-care cu o altă doctorie; și începură să 

cadă de pe mădulările lor perii, pe cari îi făcu să crescă. 

doctoria cea rea, ce le o dede cinstita Circe; şi îarăși din 

noă se făcură Omeni, mai tineri decât erat mai înainte și 

cu multii mai frumoși şi mai mari la vedere.» 

De acolo după sfatulti dinei, Ulise porni la «locașurile 

lui lades şi ale crudei Persephone», ca să întrebe su- 

fletulă orbului proroci 'Tiresia, despre sorta-i viitâre. Ajunse 

la marginile Oceanului, unde «o n6pte rea este întinsă peste 

bieţii muritori» şi acolo, săpă o gropă, făcendi jertie și rugă- 

ciuni, și iată că se pomeni cu popărele de morți băutori de sânge: 

«Incepură să se adune de sub Ereb sufletele morţiloră ră 

posaţi, și neveste şi flăcăi, şi bătrâni multă păţiți, şi teciore 

cu inima de curind în jale, și mulți răniţi cu lăncă potrivite cu 

axamă, bărbaţi omoriţi în răsboi, cu armele mânjite de 

sânge, cari mulţi se îngrămădiati împrejurulii gropei, ve- 

hindi mereu unuli dintro parte şi altul dintralta, cu 

(1) CE. Odyss. XXIV, 2: «Şi avea Hermes în mâni varga sa cea frumâsă de 

aurii, cu care vrăjesce ochii omeniloră Cărora vrea, şi cu care iarăși și pe cei 

cari dormi îi deșteptă.» — Ovidiu, Metan. 1, 672: virgam somniferam : Ibid. 

WI, 706:... qua somnos ducit, et arcet, Virga. .... Caduceulii (xrgbu20v) 

mai avea și însuşirea de a schimbă în aură totii ce atingea: de unde epite- 

tul onesăpas:i, aplicată deului.



unii vueti dumnedeescă; iar pe mine m& cuprinse o frică 

galbenă.» 

Acolo eli întilni pe mamă-sa, care îi explică misterului 

morței: «Acesta este sorta muritoriloră, când morii; căci 

vinele nu mai aii cărnuri şi se, ci pe aceste le potolesce 

vîrtosa putere a focului ardătorii, când odată vi6ţa pă- 

răsesce albele 6se și sufletului sbâră perindit ca unii visă.» 

Reîntorsu la Circe, «grozava deiţă pămiîntescă» îi dă 

sfaturi profetice, cum să scape în lunga-i colindare de 

numer6se primejdii (1): «Mai întâi dar vei ajunge la Sirene 

(Sewp'7vec), cari farmecă pe toţi 6menii, cari ajungi la ele. 
Cine în nesciință sar apropiă de Sirene și le-ar audi 

glasulă, acestuia nici decum nu-i esi înainte, nici nu se 

bucură nevastă-sa și copiii săi cei prunci de întârcerea 

lui acasă, ci Sirenele îlti farmecă cu o cântare duidsă 

ședândi într'o livede; iar împrejurul lori se află o mare 

movilă de dse de dmeni putrediţi și pielea li se topesce 

împrejurii., Dar să treci pe dinaintea lori şi, încăldindi 

ceră dulce, să astupi urechile tovarăşilorii tăi, ca nimenea 

dintre cei-lalți să nu audă. Iar tu să audi, dacă vrei, 

după ce te vorii legă în corabia cea iute de mâni şi 

de picidre drepti la rădăcina catartului și de elt să se 
lege frânghiile, ca să petreci ascultându glasulu celori 

două Sirene.» 

Scăpatii de Sirene, Ulise și tovarășii săi voriă da peste 
nisce «stânci boltose și de ele se isbesce cu vuetii marele 
vală ali Amphitritei celei cu ochii albastri; deii cei fe- 
riciți le numescit Stânci rătăcitore (Ilhocpwuzai Tezeu). Pe 
acolo dar nică păsări nu trecă, nici porumbii spărioşi, cari 
aduci, ambrosia părintelui Joe, ci și din ei răpesce din când 
în când neteda stâncă câte unuli; dar părintele trimite 

  

(1) Odys. X, 37—142,
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pe altulti într însele, ca să fie la numără. Pe acolo dar nici o 

corabie de 6meni, care ar ajunge la ele, ma scăpatii până 

«acuma, ci valurile mărei şi val-vîrtejurile focului dărămă- 

toră ducii totii de odată și scândurile corăbiilorii și tru- 

purile Gmenilori. In adevării, singura corabie călstâre pe 

mare, care trecu pe lângă ele, fu acea Argo, de care toți 

se interesau, cândi plutiă dela Eete. Și pe ea pâte iute 

acolo ar fi isbit'o de stâncile cele mari, dar Ilera o pe- 

trecu pe dinaintea loră, pentru că Iason îi eră prietenii.» 

Si apoi peste o pesceră negurosă, unde locuesce «Seylla 

(S4Dhh) grozav lătrândii. Glasulă ei ajunge atâta de- 

parte câți a unui cățelu de curind născutii, iar ea din 

potrivă este o dihanie rea; și nimeni nu sar bucură 

vădând'o, nici chiar uni qeă, dacă i-ar eși înainte. Căci 

ea are 12 picidre, tote scurte, şi 6 gâtură fârte lungă, iar pe 

fie-care gât are câte unu capi îngrozitori și în fie-care 

capu câte trei rânduri de dinţi ascuţiţi şi deși, plini de 

nâgra mârte. Jumătate dar este virită în adinca pesceră, 

ia capetele le ţine afară din grozava prăpastie și de pe 

loci, căutând cu lăcomie împrejurul stâncei, pescuesce 

delfini și câni de mare şi ori ce chitu mai mare ar pute 

prinde unde-va, din cari miliâne hrănesce Amphitrita cea 

cu prea multele suspinuri. Pe acolo dar nici odată până 

acum nu s'a lăudat corăbierii, că ai scăpată cu co- 

rahia nevătămaţi; ci cu fie-care din capetele ei, răpindă 

câte unt omii, îlu scâte din corabia cea cu prora albastră.» 

Eroulă va scăpă şi de cea-laltă stâncă, unde sub uni 

smochintt mare dumnedeesca Charibda (Xăpvpâre) «nevedută. 

de 3 ori pe qi revarsă apa cea negră şi de 3 ori o 

înghite», împreună cu cei ce plutescii asupră-i. 

In sfirşiti vorii ajunge la ostrovului, unde pascit vitele 

Sorelui, ale grozavului dei, «care vede tâte şi aude tote». 

In ostrovuli Trinacria «pascii multele vacă și oi grase ale
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Sorelui, șepte ciredi de vaci şi alte atâtea frumose turme de 

0j, câte cinci-deci de capete în fie-care turmă. Ele însă nici 

nu faţă, nică nu se împuţineză vre odată. lar păstorii lori 

sunt deiţe, nimie cu frumose plete, Phaetusu și Lampetia, 

pe cari le născu Sorelui Ilyperion dumnedeesca Neera.» 

In povestea Circei e vorba de o grozavă dină vrăjitore, 

care are puterea de a schimbă prin farmecele ei pe 6meni 

în animale. lia aduce aminte de soră-sa, laimosa Aedeea, 

ale căreia buruieni vrăjite (cantatue herbae) făcură pe lason 

invulnerabili și adormiră pe monstrii cei cu piciorele 

de aramă şi cu nările de fieră. Ca vrăjitore, Medeea avea. 
o putere nemărginită: ea eră în stare a pune în mişcare 
riurile și a opri în loci marea sbuciumată, a risipi saii 
a stringe norii, a goni sait a chemă vinturile, a r&pune 
cu vrăji monstri, a strămută stânci, stejari “şi păduri 
întregi, a lace munţii să tremure, pămîntul să mugescă 
și umbrele morţilorii să e6să din morminte. (1) 

Şi precum Circe avea lecuri (PUG) pentru înviere, 
totii ast-felă Medeea cu filtrulă vrăjită (făcută din sucuri 
și erburi) putea întineri unii moşnegii muribundi. 

Irba vrăjită, cu care dina face pe tovarășii lui Ulise 
să uite de patrie, are o analogie cu minunatul Jotos din 

  

(1) Ovid. Metan. VII, 198—206: 
Quorum ope, cum volui, ripis mirantibus, amnes 
In fontes rediere suos; concussacue sisto 
Stantia concutio cantu freta; nubila, pello, 
Nubilaque induco; ventos abigoque, vocoque, 
Vipereas rumpo verbis et carmine fauces ; 
Vivaque saxa, sua convulsaque robora terra, 
Et silvas moveo; jubeoque tremiscere montes; 
Et mugire solum, manesque exire sepuleris. 

i Despre Medeea vedi: Diodor, IV, 46; Apoilod. I, 9, 23; Apoll. Rhod. III, 844. cr gene fra aut, ut Ai Pa eat demne infimare, sidera extinguere, Tartartum ipstni Muminate. mDimare, deo
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țera Lotofagilori: «Lotofagii nici nu gândiră peirea tova- 

răşilorii noștri, ci le dădură să guste loti. Cine însă din 

ei mâncă fructulă de loti celui dulce ca mierea, nică nu mai 

voi să aducă veste înapoi nici să se întârcă, ci vroiă să 

rămăe acolo mâncândi lotă cu Gmenii Lotofagi şi să 

uite de întorcerea acasă.» 

De asemenea rîului infernali Lefhe (apa uitărei) făcea 

pe toţi câți beau dintr'însulu să uite bucuriile și durerile 

din vicţa pămîntescă. 

Acea 6rbă vrăjită mai aduce aminte și de leculu fără 

durere (irpuuniv vrizevăc)», care făcea pe Elena să uite 

ori ce suferință: «Atunci iarăși alte lucruri născoci Elena 

cea de Joe născută; îndată dar puse în vinului de unde 

beat o Daruicnă, care alină jalea și mânia și care face să 

uite cine-va de tote relele. Cine ar înghiţi-o, după ce sar 

amestecă în ulciorii, în acea di n'ar put să verse lacrimi 

de. pe obraji, nici chiar dacă i-ar muri maică-sa şi tată- 

săi, şi chiar dacă 6menii i-ar sfâșiă, înaintea sa cu aramă 

pe fratele sat pe iubitulă sâă [ii și elu ar vede cu ochii. 

Ast-felt de iscusite şi de bune buruieni avea fiica lui Joe, 

pe cari i le dădu egiptena Polydamna. (1) 

Sirenele sai femeile păsări şi mai alesi Stâncile ră- 

tăcitore sat Symplegadele (qi Irprădes mErpuL), cari se 

cioeniaă în capete (2), sunt elemente de natură folklorică, 

universală. Din acele stânci se aducea ambrosia saii mân- 

carea divină, precum eroii aduci din munţii cari se bati 

  

(1) Odys. IV, 219. Elian pomenesce unii arbore de uitare, care crescea în 

țera Hiperboreilori. Rutenesce pelinulă se numesce <buruiena uitărei»(zabuto) ; 

cf. Gubernatis, Mythologie des pluntes, II, 18, 210, 238. 

(2) «Corăbiile Argonauţilorii se temeati de ciocnirea Symplegadelorii, cari 

se isbiai în mijloculu valuriloră spumegânde (Metam. XY, 36—3%): 

ah. timuit concursibus Argo 

Undarum sparsas Symplegadas elisarum».



în capete apa vie menită a redă visță morţilorii. De aceeași 

origine este și cisvorulu nemuritori» (ă0avares mi, des- 

coperiti de Glaukos şi apa, în care Hera redeveni fecidră. 

Ficţiunea munţilorii vi şi mișcători (1) intră din poporii 

în Alexandria, unde vedemi munţii apropiindu-se ca să 
închidă limbile păgâne: «veniră munţii unuli lângă altul 
aprope de 12 coţi de nu se împreunară.» Și totii Odyssea 
pare a fi inspirati coborirea lui Alexandru în iadă (unde 
îlă întimpină diferite vedenii ca şi pe Ulise), precum şi idea 
unei țări fericite, Macarele, anal6gă insulei bine-cuvintate 
a Feacienilorii. 

Seylla, fecidra prefăcută în monstru, face parte din seria 
numeroselorit metamorfose povestite cu atâta farmec de 
Ovidiă. Toti ast-felă Kalisto fu prefăcută în ursâică, Io 
în vacă, Antigone în cerbâică, Procne în rîndunică şi Phi- 
lomela în privighetore. 

Ali doilea, basmu, Polyphem sai uriaşulu orbită (Koxd- 
sta), a cărui existenţă a. fostii constatată la poporele cele 
mai îndepărtate (2), va pute ilustră faptulă formaţiunei inde- 
pendente a uneia şi aceleași concepțiuni poporale în medii 
cu totulău diferite. 

In colindările sale pe mare, Ulise ajunse în fera ciclo- 
pilori nelegiuiţi, cari nici nu sem&naii, nici nu araă și, 
lipsiți de adunări sfătuitâre și de legi, locuiau în creștetele 
munțilori celori înalţi sai în pesceri adinci. Umblândi 

  

(D Vedi afară de Odyssea: Apollodor, Biblior. 
nautica, II, 310, 616; Pindar, Pythia, IV, 310. E 
(at Koâvenu 5 

I, 9, 22; Apoll. Rhod. Argo- 
le se mai numiat și Cyane "gat) după culdrea lorii cea închisă. Cf. Plin. Fist. Nat. VI, 32: Insula in Ponto Planetae, sive Cyaneae, sive Symplegades. (2) W. Grimm,Die Sage von Polyphem, Berlin 1857 şi adausele lui Krek, Ejn- leitung în die slavische Litteraturgeschichte, p. 665—159. 

7
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să cerceteze pe omenii locului, dederă peste o pesceră 

înaltă umbrită de dafini: «Acolo dar dormiai multe vite 

me&runte, oi şi capre; iar împrejurii eră făcută uni ocoli 

înaltă cu petre îngropate în pămiîntă și cu braqi înalță 

și cu stejari cu virfurile înalte. Acolo dormiă şi unt omit 

uriași, care păscea singuri turmele la o parte; și nici nu 

se amestecă cu alţii, ci stând departe sciă lucruri nele- 

giuite. Căci în adevării eră o minune de uriașă şi nici nu 
seme&nă cu omit mâncători de pâne, ci cu ună piscă pă- 

durosă de munţi înalță, când se vede despărțitii de cele-lalte.» 

Alegendi 12 tovarăşi din cei mai voinici și luând 

cu sine merinde și unit fâle cu vinii dulce, Ulise porni 

într'acolo. La pesceră nu găsiră pe uriașii, celui mai faimosi 

dintre cielopi, că eră la păşune cu grasele-i turme: înăuntru 

erati coşuri încărcate de brânzeturi, ocdlele gemeat de 

miei şi edi, fie-care închisă deosebiti, iar vasele şi gălețile 
[97 

de mulsii înnotaui în zeră. Neascultându pe tovarăși, cari 
3 

y . RI 

ii sfătuiră să iea din brânzeturi şi din miei şi să se 

întârcă la corăbii, Ulise vru să aștepte pe uriași. 

Eli sosi aducândii o sarcină uriaşă de lemne pentru 

cină şi, făc6ndă mare gălăgie, drumeții de spaimă se re- 

traseră, în fundul pescerei. După ce mulse vitele mărunte 

şi lăsă la intrare afară din ocolă pe cele de soiulu băr- 

bătescii, puse la ușă o petră uriașă: «pe ea n'ar pute să. 

o misce din loci 22 de care sdravene cu patru roți; atâtii 

de înaltă petră puse la ușă.» Apoi, zărindi pe drumeți, îi 

întrebă: «Cine sunteţi şi de unde plutiți pe căile umede ?» 

Ei se speriară de glasu-i de uriașă, dar Ulise îi răspunse 

că sunt Achei rătăciţi din Troia pe mare și îlă rugă să 

le dea vre ună darii de ospeţie, cinstindi pe qei şi pe Joe, 

aperătorulu străiniloră.— «Eștă copilii, străine, r&spunse 

uriaşulii cu inima nemilosă, sau vii de departe, dacă mă 

îndemni să mă temi sait să mă păzescii de dei? Ciclopiloră.
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nu -le pasă de Joe care portă egida, nici de deii cei 

fericiți; pentru că suntemii cu multi mai tari. Când m'aş 

păzi de dușmănia lui Joe, ei naș cruţă nici pe tine nici 

pe tovarășii tă, dacă nu mă îndemnă inima.» 

Intrebatu unde oprise corabia, Ulise îi r&spunse vi- 

clenesce, că a fosti sfărămată de stânci, iar elu cu to- 

varăşii săi scăpară de peire: cAst-ielu diseiu, iar eli nimica 

nu-mi r&spunse cu nemil6sa-i inimă, ci repedindu-se puse 

mânele pe tovarăși și, răpindi doi de o dată, îf loviă de 

pămâîntii ca pe nisce căţei; şi creerii se scurgeai jos și 

mânjiai pămîntulă. Şi rupendu-i în bucăţi, își pregăti cina 

şi mâncă ca unii leă hrănită în munţi, fără să lase nici 

m&runtaie, nici cărnuri, nici dsele cele me&duvâse. lar noi 

plângândii ridicarămit mânele la Joe, vădendit lucruri gro- 

zave, și nu sciamii ce să facemu.» Ciclopulu, după ce se să- 

tură cu carne omenescă şi b&u lapte, seculcă lungitii între 

oi. Ulise ar fi pututi atunci să-i străpungă peptulii cu 

sabia, dar gândulit că n'ar fi putută înlătură pâtra uriașă 

dela ușa, pescerei şi ar fi peritii acolo cu toții, îl ţinu 

în loci. 

El aşteptă dar până dimingţa, când uriaşulii mână spre 

munte grasele-i turme și-i lăsă pe drumeţi închiși în pe- 
sceră. Chibzuindii cum să-și r&sbune, Ulise tăiă dintr'o 
caţă a ciclopului, mare câti catartulti unei corăbii de martă 
cu 20 de visle, o bucată câti unt braţii de lungă, o ne- 
tedi, îi ascuţi virfulă, o căli în foci şi o ascunse. Apoi 
traseră la, sorţi, cine. trebuiă cu dinsulă să vire pîrghia 

în ochiul uriaşului adormiti și eşiră patru din iubiții să 
tovarăşi. 

Venindii sera uriașulit cu vitele, le băgă pe tote în pe- 
scenă le mulse pe rendi și apoi, răpindi iarăşi doi dintre 
ovarăși, își făcu cina. Ulise îi dede atunci să bea din dul- 

cele i vină și, el maj cerândii, îi dede în 3 renduri, de-lă
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b5u totă prostesce. După ce vinuliii se sui în capă, uria- 
șuli îlă întrebă de nume, iar şiretulii, cerând unii dară 
de ospeție, îi r&spunse: «Nimene (05rws) este numele mea 

Nimene mă chiamă mana și tata și toți cei-lalță tovarăși 
ai mei.» (1) Ast-felu disei și el iarăși îmi răspundea cu 
inimă nemilosă: «Pe Nimene ei îlii voii mâncă celă din urmă 
după tovarășii săi, iar pe cei-lalți mai înainte şi acesta 
iți va fi darulii de ospeţie.» 

lise și, îngreunat de vină, îli cuprinse somnulii. Atunci 

tovarășii virîră pârghia înferbîntată în ochiu-i şi Ulise o în- 

virțiă, «precum unii omi ar sfredeli cu sfredeluli o grindă 

de corabie», în câtă ţișni sânge caldu şi i se arseră genele 

și sprincenele. Pescera vui de grozavu-i gemă&tii, își scose 

pirghia mâmjită cu sânge și, zăpăcitu de durere, strigă tare 

pe ciclopii de prin prejuri. La strigătulu său, ei se adu- 

nară în jurulit pescerei și-lă întrebară: «Ce ai pățită, Po- 

Iypheme, de ai strigatii așă de tare în dumnedgeesca n6pte 

și ne faci să nu putemii dormi ? Nu cum-va vre unii mu- 

ritorii îți gonesce oile fără voia ta ? sai chiar pe tine te 

omoră cine-va cu viclenie sai cu silă ?» — lar lorii le r&s- 

punse din pesceră puternicul Polyphem: «O prieteni, Neme- 

nea mă omâră cu viclenie, nu cu silă.» (2) Şi ei, r&spun- 

dendu-i, îi diceaii vorbe sburătore: «Dacă dar, singuri fiindu, 

nimene nu-ţi face silă, apoi de bola marelui Joe nică de- 

cum nu-i cu putință să se păzescă cine-va. Dar tu ro- 

gă-te tatălui t&u, stăpânului Poseidon.» 

Dicândă ast-felu, plecară; iar lui Ulise îi rise inima 

de bucurie, că a nemeritii aşă de bine cu iscusita-i vi- 

clenie. Ciclopulu, gemândi de durere, pipăi cu mânile 

împrejură, luă pstra dela uşă și se așeză la ntrare, dor 

(1) Obae îpni "[dvopaa. Obay 88 we mwhbotobaty 

peijeng “ră aaa d” UhhoL novees Erminet. 

(2) Oăzie pe amaiver d6hp 083 fijzty. 

Șăinenu, Basmele române 7
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va prinde pe vre unulă mergendiă afară printre oă. Dar iscusitulu 

găsi o nouă viclenie: legă cu nuele împreună câte 3 ber- 

beci mari, celă de mijlocă purtă omului, pe când cei doi 

mărginaşi îlu ascundeau; iar elii însuși se ascunse sub pân- 

tecele celui mai bună berbece şi se ţinea cu mânile de mi- 

țele lui. Când se iviră zorile, eşiră ast-felui încărcate la 

păscuti şi stăpânulă loră le pipăiă spatele tuturori, dar 

nu înţelese viclenia. Când pipăi pe celu din urmă berbece, 

care purtă pe Ulise, puterniculu ciclopă îi qise: «Dragă 

berbece, de ce mi-ai veniti să eşi din pesceră așă celi 

mai din urmă dintre vitele mărunte? Mai înainte nică de- 

cum nu veniaj lăsată în urmă de oi, ci cu paşi mari păsciai 

celu dintâi florile cele moi de erbă, și celui dintâi ajun- 

geai la apele cele curgătore ale riuriloră, şi celu dintâi 

doriai să te întorci sera la stână, acum însă celui mai 

în urmă de toţii. Negreşiti pe tine te dore pentru 

ochiulă stăpânului tău, pe care uni omu răi mă orbi 
y y impreună cu ticăloşii s&i tovarăşi, doborindu-mi minţile 

cu vină, Nimenea, care credu că nu este încă scăpati de 

peire. Dacă acum aj av6 minte, precum am ei, şi te-ai 
face vorbitori, să-mi. spui în ce loci se păzesce elu de 

mânia mea; atunci, isbindu-lă de pesceră, creerii lui sarit 

scurge încoce și încolo pe pămiîntă și inima, mi sar ușură 
de relele, ce mi-a făcutu ticălosulu de Nimene.» 

Și dicendi acestea, îi dete drumul; iar Ulise, vedendu- 
se puţini departe de pesceră și de ocoli, se desfăcu el 
mai întâi și apoi desfăcu pe tovarăşi. Mânară vitele până 
la corabie, unde tovarășii se bucurară vădându-i în vicță 
și plânseră pe cei morţi. Porniră cu corabia și, fiindă la 
o depărtare câti se aude strigându, Ulise qise ciclopului 
vorbe cârtitore; iar uriaşuli, rupendu virfulu unui munte 
mare, ii asvirli spre corabie, în câti eră p aci să se înnece. 
La o îndoită depărtare, cu tâtă desfătuirea tovarăşilorie
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săi, el îi strigă iarăși mâniosi, că la orbită cuceritorulă 
de oraşe, fiulii lui Laerte, care locuesce în Itaca. 

Și Polyphem răspunse gemendi : «O Dâmne! fârte ade- 

văratu în sfirşitti că me ajungii prorocirile spuse de multi...» 

Apoi îli chemă să vie să-i dea daruri de ospeţie şi să 

îndemne pe părintele s&ă Poseidon să-lii petrecă acasă. 

Despreţuitii de Ulise, uriașşulu se rugă atunci la puter- 

niculă Sguduitori al pămîntului să zăbovescă întârcerea 

lui Ulise în ţera, părintescă, s'ajungă pe o corabie străină, 

după ce va perde pe toţi tovarășii şi să găsâscă neno- 

rociri în casa sa. Apoi, ridicândii o pâtră cu multă mai 

mare, o aruncă spre corabie cu totă puterea şi puţină 

lipsi s'o înnece. Când ajunseră în ostrovi, Ulise cu tovarășii 

își împărţiră vitele ciclopului și aduseră prinose lui Joe, 

care însă nu le primi. 

Făcendti abstracţiune de adausele mitologice, W. Grimm 

a aflată acesti basmu nu numai la poporele indo-euro- 

pene (germanice, romanice şi slavice), dar încă la Finezi, 

Tătari și Arabi; iar Krek Pa urmăritii pe scara cea mai 

întinsă, studiându-li la Slavi (Sărbi, Maloruși, Buteni, Cehi, 

Poloni), Germani, Celţi, Romani (afară de Francia, Spania, 

Portugalia şi în parte România), Albanezi, Greci, Semiţi 

(Arabi, Aramei), Ugro-Finezi (Unguri, Finezi, Carelieni, Es- 

tonieni), Oguzi și Basci. | 

Vomiă completă acesti studiti ali eminentului slavistu, 

resumândii versiunile românesci cari i-ai r&masi necu- 

noscute. 

1. Versiunea muntână «Balaurul celi cu 7 capete»: (1) 

Ca să scape ţara de unii balauri, mai mulți voinici pândiră 

nâptea în jurulii unui focii, rămânendu tot-deauna unulit să ve- 

  

(1) Ispirescu, No. 18.
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gheze, ca să nu se stingă foculă (sub pedepsă de morte). Venindi 

rândulă unui viteză să vegheze, r&puse balaurulii, dar sângele 

monstrului stinse foculii. Pornindii să caute foci, merse până ajunse 
la o pesceră mare, în care zărise locil. 

«Aci dede peste alte nevoi. In pesceră acolo trăiait nisce vmeni 

uriașă, cară aveai, numai câte unii ochiă în frunte. Ceru foci dela 

dinșii, dar ei, în locii de foci, puseră mâna pe dinsulu şi-li le- 

gară. După aceea așezară şi unii cazani pe foci cu apă și se 

gătiaă să-lă ferbă, ca să-lii mănânce. Dar tocmai când eră să-lu 

arunce în căldare, unii sgomotii se audi nu departe de pescera 

aceea; toți eşiră și lăsară pe unit bătrână de ai lori, ca să facă 

astă trebă. Cum se vădu vitezulu nostru singuri numai cu un- 

chiașuli, îi puse gândi r&ii. Unchiaşulii îlti deslegă, ca să-lit bage 

în eazanii, dar voiniculi îndată puse mâna pe umă tăciune şi-l 

asoîrli dreptă în ochiulă bătrânului, îlă orbi şi apoi, fără să-i dea 

răgazi a dice nici cârcă, îi puse o pedecă şi-i făcu vîntii în 

cazanii. Luă foculă, după care venise, o apucă la sănătâsa și 
scăpă cu fața curată.» 

2. Varianta muntenă «Jumă&tate-de-omtw : (1) 

Din 3 fraţi, cei doi mai mari porniră după foci şi nu se mai 
întorseră. Se duse atunci şi fratele celt mici și într'o poiană 
zări în jurulă unui foci mare-o jumătate-de-omă, care întorcea unii 
boi întregii într'o irigare, iar pe fraţii sti îi legase la câte unit 
copaciil. 

Vă&dendu-lă așă dirză, uriaşulă slobodi pe fraţi, iar pe celă micii 
îl luă de slugă și-li puse să-i gătâscă de mâncare. El puse 
tigaia cu untură la foci și, pe când uriașulii dormiă, băiatulă îi 
aruncă untura ferbinte în ochi. Jumătate-de-omii sări în sus, pipăi 
în tăte părțile şi se așeză la portă. Băiatulă, ca să scape, jupui 
ună berbece tăiatiă şi-şi puse pielea în spinare ; apoi vârîndu-se printre 
oi, eși pe pârtă. Când fu departe, Jum&tate-de-omi îi aruncă ună 
ineliă să-l pomenâscă. Dar abiă îl puse în degetă şi inelului 
începu să strige: «Inc6ce, 6rbe, încâce!» Monstrulă se ţineă într'u- 
na după băiatii şi eră paci să-l atingă lângă o apă. Ca, să scape, 

(1) Măldărescu, No. 3.
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băiatulă îşi tăiă degetulă cu inelul și-l aruncă în apă. Jumătate- 

de-omiă se repedi după el și se înnecă. 

Nesciindi acum unde să apuce spre a se întilni cu fraţii săi, 

o căpățină de om morti îi tăgădui să-lii ducă, numai să jure că, 

ori când i-ar porunci să vie după ea, să pornescă îndată. Trecut 

vreme multă și băiatulă vru să se însâre. In sera nunţei, taman 
când saducea colaculi de nuntă, odaia se deschise şi pe pragii 

se aşeză o căpă&ţină de omii morti, care strigă pe sinere. Pe 

când toţi r&maseră încremeniţi şi ginerele se ridicase să plece, 

colaculă dise: «Ai răbdare, căpăţină secă, şi plesnire-ai!» şi în 

aceiași clipă căpăţina se făcu prafu. 

3. In versiunea din Moldova (1) uriaşulă uniochiii e înlo- 

cuitii cu altă fiinţă monstruosă și rău-făcătore, cu Mama 

pădurei, ca și în două versiuni slavice de mai la vale. 

lată acestă poveste în resumatti: 

Trei feciori de vînători se duseră la vinati într'o pădure mare. 

Apucându-i acolo n6ptea, făcură unii focii mare şi cei doi frați 

mai mari adormiră, numai mezinulii rămase trezi. Intr'unii târqii 

Saudi unt elasă strigând: «Măi voinici, măi!» Celii mai mici 

nu răspunse şi, luândi pușca, se dede după unii copacii. Atunci 

vădu venindă pe Mama pădurei, carenumără pe cei adormiţi dicendii: 

«Las că m'oiti sătură şi cu aceştia» Apoi scose-o mână de omii 

mortii şi-i împrejură, de r&ămaseră ca morţi. Dar când fu să-i 

înșface şi să-i mănânce, îratele celii micii trage cu pușca drepti 

în ochiulă că, «care eră mare câtii unii talgerit», și 0 chiorăsce. Dînsa 

o luă la fugă, lăsândii în urmă-i o .cărare de sânge. 

Fratele celă micii luă atunci mâna de mortii şi trezi cu ea pe 

fraţii săi. Cu toţii porniră apoi pe urma cea de sânce după 

Mama pădurei şi în creerii codrilorit dederă peste ună palată, cu 

12 uși de feriti. Mama pădurei primi să-i ospăteze şi, vîrîndu-i 

înt”o odae, se duse chipii să le gătescă de mâncare, dar în faptii 

se dosise să-şi ascuţă dinţii. Voinicii, vEdendit în jurulii lori 

numai capete de Gmeni morţi, înţeleseră primejdia şi, jupuindă 

ră berbeci de acolo, se îmbrăenră în pielea oră şi se dederă în un- 

(1) Sevastos, p. 191—194.
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gherulu, unde ședuse berbecii. Iaca atunci intră şi baba şi, cum 

eră 6rhă, pipăi cu mâna, până dede de berbeci și-i duse la adă- 

pată. Voinicii noştri, v&d&ndu-se afară din portă, aruncară pielea 

de pe ei şi începură a sări strigând: «Aha ! babo, cami scă- 

pati!» Neputendu-i ademeni să se întorcă, îi ruoă să primâscă 

în darit măcar ună inelă, pe care-l puse într'o prăjină. Fratele celii 
mare îli luă şi, cum îlii puse pe degetii, inelulă începu să strige: 

«Na-ţi-lă, babă, că lam prinsi '» Fratele celui micii, care îlu stă- 

iuise să nu-l iea, scâse iute cuțitul și tăindu-i degetuli cu ineli 

cu totu, îlii asvirli în fântână. Dar inelulă toti strigă și baba, 

luându-se după glasii, cădu în fântână. 

Voinicii, cum se vădură mântuiţi de baba, alergară la palatu, 

unde cercetară tâte încuietorile. Acolo dederă peste nisce cusce 

de feri, în cari erai omeni, pe cari îX hrăniaă cu nuci, de-i îngrășă 
pentru mâncare. 

4. Versiunea ardelână, «Uriaşuli învins», sună ast- 
felu: (1) 

Uni omi bătrâni avea trei feciori şi o turmă. Trimiţendu-i 
la păscutii, îi sfătui să nu r&spundă n6ptea. Odată audiră n6ptea 
că cine-va le strigă: «Măi feciori!» şi fratele mai micii r&spundendi 
«iată-ne!» se pomeniră cu ună uriașă cu ună ochii în frunte, care 
le porunci să-i frigă berbecele celi mai grasi şi apoi să mâie 
turma la curțile sale. Cei trei fraţi cădură ast-felii în mânile 
uriașului, care îi duse la locuinţa sa, lăsând oile în ocolulă 
învecinatii. Pe cei doi mai mari îi tăiă, îi ferse şi îi mâncă. Ve- 
nindii r&ndulă celui mai mică, elă înferbîntă o cratiţă de unsâre 
pe focă şi o turnă în ochiulii uriașului adormiti, apoi căută, scăpare 
în ocoluli vitelorii. Acolo tăiă ami berbece şi se vîrî în pielea, lui. 

  

(1) După Austand din 1856, reprodusii de Schuller, Vebey einige merkiciirdige 
Volkssagen der Rumănen, Hermanstadt 1857, p. 10. Toti acestă versiune a 
fosti adoptată şi de Dr. At. Marienescu în Uriașulii cu ochiu în frunte, Pesta 
1873. D-sa comunică acolo o variantă, «Mama pădurei», unde, că şi în versiunea 
nostră din Moldova, cielopulii e înlocuitii cu o ființă monstrudsă, dar îotii 
antropofagă. După ce mănâucă pe cei doi frați mai mari, Mama pădurei e 
orbită, de cel mai mici, care seapă într'o piele de die. Episodulă finală cu ine- 
lulă «încoce, orbe!»
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Uriaşulii, nesciindă viclenia, dede drumuli oilorii cu gândulii 

să prindă pe păstori, care scăpă ca berbece, bătendu-și joci de 

dinsuli. Uriașuli se făcu atunci că nu-i supărată şi îi strigă: 

«Stăi şi iea drepti amintire acestă înelă din degetulă celii micii.» 

Ylăcăulii se amăgi, luă inelului şi-lii puse în degetii. Atunci inelul 

începu să strige: «Aci orbute, aci!» Flăcăulu sări încolo, dar 

uriașulă se luă după eli și, când fu aprope să-l atingă lângă 

o apă, iute îşi tăiă degetulii şi-lă aruncă în apă. Şi acolo ineluli 

strigă într'una : «Aci, orbule, aci!» Uriașul sări în apă şi se înnecă. 

5. Versiunea bănăţenă «Feciorulă celui voinicii»: (1) 

Uni păstorii bătrânii, înainte de a închide ochii, sfătui pe cei 

trei feciori ai sti să se ferâscă de ună uriași numai cu uni ochi 

în frunte din pădurea apropiată și, de-i va strigă cine-va n6ptea, 

să nu r&spunqă. Două nopţi d'arenduli se audi uni glasi stri- 

gândi: «Măi feciori, măi, dar aicea sunteţi!» și ei nu r&ăspun- 

seră. A treia nâpte fratele celi mică răspunse: «Aicea suntemit, 

măi, ce vrei tu cu noi?» Dar abiă sfirşi vorba şi uriașulii uni- 

ochii îi luă pe tustrei și-i duse de-i închise împreună cu turma 

în curtea palatului săi. După ce mâncă pe cei doi fraţi mai 

mari şi le aruncă 6sele peste ziduli curţei, se gătiă să taie şi 

pe celi micii. Dar acesta «luă ună tăciune aprinsă și țopii cu elii 

în ochiulă uriașuluă, care căqu la pămîntii de durere, scăpândă și 

înclulă din mână.» Copilului luă repede inelulii şi fugi pe ușă 

afară, iar uriașulă orbită după dînsuli. In curte copilul se vîrî 

sul fălele umui berbece mare, dar când fu să 6să, orbuli îlă pi- 

păi şi-lu opri înlăuntru. Atunci feciorulă se așeză sub folele umei 

oi şi aşă putu scăpă teleri. 

Cum se v&du scăpati din curtea uriașului, se duse la osele 

fraţiloră săi și, rugându-se la Dumnedeii să-i învieze, îi pică inelului 

pe 6se. Atunci fraţii începură a se trezi şi a vorbi cu dînsuli. 

6. Interesantă e completa degenerare a basmului în 

unele variante locale şi transformarea-i în snovă sati po- 

veste glumeţă. 

(1) G. Catană, Poveștile Banatului, Gherla 1893, No.1. 
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Ast-ielă, în basmulă muntenii «O prinsâre» (1), twei frați, 

umblândiă după focu, dederă într'o pădure peste o Jumt- 

tate-de-omi îrigendu unii omii. Elă legă de copacii pe fraţii 

mai mari, nesciindă să-i spue o minciună, dar celui mici 

ilă păcălesce şi-lu omâră. 

Totă așă în varianta ardelână «Ce a fosti şi nu va 

fi» 0): Fraţii aflară în jurulă focului pe unii balaură cu 
dinții de oțelu. Numai fratele celt micii sciti să spue pove- 
stea «ce a fosti și nu va fi» și r&puse pe balauri. 

7. Ba partea curi6să a basmului omericii — episodulii 
numelui — a, nimeritii chiar prin năsdrăvăniile lui Pă- 
cală: 

Pe când Pepelea își irigea o bucată de slănină la jăratecă, 
iată şi unii dracii co broscă rîi6să, so prăjescă la focă. Toti în-. 
desându-lii, Pepelea se răsti la el şi dracul îl întrebă, cum 
îl chemă: «Lă mă chomă Eu-singură...» Apoi înhăţă slănina de 
pe jăraticii și lovi pe draci peste ochi. Atunci a prinsă draculi 
a strigă, a ţipă și a răcni, că îndată măre s'a strînsti dracii câtă 
irunză şi €rbă şi nisipi în mare, şi ait începută a-l întrebă: 
Că ce-i este? Elt a arătatu la ochi, că i-ai plesniti soâiţii. 
«Cine ţi-a făcutii ţie ce-va, cine ţi-a scosii ochii?» îli între- 
bară dracii mai departe. Dar elii r&spunse : «Jă-singură ! Eă-sin- 
gură » ar&tândii pe Pepelea, pentru că socotiă că aşă-lu chiamă 
pe eli, după cum îi şi spusese mai nainte. Cei-lalţi draci nu-lit 
pricepură şi cugetară că eltă singurii, adecă el însuşi şi a fă- 
cutii aceea şi îi diseră: «Hm ! apoi ce-ţi suntemii noi de vină, 
dacă ţi-ai fript ochii! Să ieai samă în altă dată mai bine !» Dar 
elu bietulă nu-și află loculă de țip&tă şi de vaietii, şi totii strigă: 
«Pă-singură, Eă-singură mi-aă scosă ochii » (3) 
  

  

  

(1) Fundescu, No. 8. 
(2) Biblioteca Tribunei, No. 3. 
(3) Sbiera, p. 16. Basmul românii din Bucovina publicaţi de Staufe (Wolf's Zeitschrift fiir deutsche M, ythologie und Sittenl:unde, Il, 208 —210) coineide perfecti cu ali lui Sbiera. .



— 105 — 

Mai adaugemit încă câte-va observaţiuni privitorii la ver- 

siunile românesci. 

Idea de a umblă după focii (ună incidentii bine mo- 

tivati în prima versiune muntenă) e proprie basmelori 

române şi fără analogie aiurea. 

Jumetate-de-omi e în fondi uni uriași echivalentă cu 
ciclopului uniochii. Substituirea unei fiinţe femeesci totii 

monstrudse în unele din versiunile n6stre (în cea din 

Moldova, şi în cea din Ardâlii) revine în versiunea ma- 

lorusiană (Licho, «Miseria») şi în cea rutenă (Baba bud- 

oidka, «Baba cu unii ochii»), corespundendu ast-felu cu 

Mama pădure; din poveştile nostre. 

Pe când în tradiţiunea grâcă eroulă scapă strecurân- 

du-se sub pântecele berbecelui, în mai tote versiunile 

moderne (în oghuza ca şi în greca, în serba ca şi în ro- 

mâna) elă scapă îmbrăcaţi cu pielea animalului. 

Episodulă inelului (sai alu altui obiecti) vrăjită, străini 

Odysseei, figurâză şi în diferitele versiuni paralele. 

Ast-felă, în varianta sârbă (1), băiatul primesce dela, 

uriași unti toiagii de mânatii vitele. Dar, cum pune mâna pe 

elă, i se lipesce unii degetii şi, ca să scape, și-l taie. Uriașulii 

orbi nu se lasă şi-l urmăresce până la o apă, unde bă- 

iatulă îlu împinge și se înnecă. 

In basmul boemi şi în celt sasi (2) ineluli vrăjiti strigă 

uriaşului ciată-mă!» Cum îlă pune, copiluli nu se mai 

pote mişcă din locui şi, apropiându-se uriaşulii, băiatulit îi 

taie şi-l aruncă în apă. In versiunile italiene şi în cea bască 

(citate de Krek) inelulu face pe băiati să încremenescă lo- 

cului si elti nu pote scăpă decât recurgendit la expedientult 

cunoscutii (tăiarea. degetului). | 

Câtu privesce episodului isolată ali numelui imaginari; 

  

(1) Vuk. Karagic, Srbske narodne pripoviethke, No. 38. 

(2) Krek, p. 684 şi Haltrieh, No. 37.
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cu care Ulise păcălesce pe Polyvphem (numindu-se « Nimeni»), 

el revine și în unele versiuni germane («Selbst»), franceze 

(« Moi-meme»), acesti din urmă corespundendu lui «Ea 

însumi» din varianta bucovin6nă sati şi lui «Nimeni» din 

alte variante române. Dar în tote aceste variante episodulă 

pare a fi de origine literară. 

In fine mai relevămi particularitatea interesantă, că 

unii basmu, așă de cunoscutii și r&spânditii în numerâse 

paralele la nâmuri de diferite origini, lipsesce cu de- 

săvirșire în literatura scrisă și orală a Indiei, deși figureză 

în 1001 de Nopți, ceea ce nu e de siguri în sprijinulii 

teoriei lui Benfey, ale cărei pretenţiuni exagerate sau 

discutatii mai sus.



IV. 

ROMANI. 

Gustulă pentru așă numitele poveşti milesiace pătrunse 
de timpuriu în literatura, romană și sub împărați ele 
ajunseră la modă. De acâstă categorie sunt dou& pro-. 
ducţiuni romantice, ambele importante “pentru folkloruli 
antici. 

Prima e romanulă Satiricon de Petroniti Arbiter, care 

trăi sub împăratului Claudii. In acesti romani se află 

unt faimosii episoduă, «Matrona din Efes», de o însemnătate 

folklorică universală: o regăsimu la Chineză şi pe întrega 

suprafață a globului. (1) Prin La Fontaine şi Voltaire 

(în Zadig) ea-și făcu intrarea în literatura artistică, după 

ce cu multi mai înainte ea pătrunse, sub forma-i clasică 

sat sub cea orientală, în novelistica italiană și în fabliaux 

franceze. 

Mai importanti încă decât «Satiricon» alu lui Petroniu 

e romanulii lui Apuleiu despre Asinulă de aură sai cele 

11 cărţi de metamorfose («Metamorphoseon sive de Asino 

aureo libri XI»). Partea cea mai admirabilă a romanului 

(1 Vedi Griesebach, Die Panderung de» Nocelle von der treulosen Wituwe durch 

die Weltitteratu, Berlin 1886.
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e acelui episodi câmor şi Psyche» (cart. V şi VI), care 

a trecuti multi timpi drepti o alegorie, ca unirea mMis- 

tică a sufletului omenescă cu amorulii cerescă, și care 

nu este în realitate decât unii basmu în totă puterea cu- 

vîntului, o poveste băbescă (anilis fabula), cum o numesce 

4 
însuși autorulii. Negreșită nu tocmai sub forma trans- 

misă va, fi circulati ea la Romani, de ore-ce Apuleiă a 

căutați s'o împodobâscă cu diferite ame&nunte filosolico- 
y 

mitologice, ceea ce ascunse atâta timpi natura-i originară. 

Dar cu tâtă îmbrobodela artistică a autorului, basmul 

se recunâsce la totă pasul şi fondului săi e unulu din 

tipurile cele mai cunoscute în clasificațiunea poveştilorii 

poporale. 

lată acesti basmu în traducere prescurtată: 

” AMOR ŞI PSYCHE. 

A fostii odată într'o ţâră unit împărati şi o împărătesă, cari 

aveaii trei fete, tote forte frumose. Puteai să laudi frumuseţea ce- 

lori dou& mai mari, dar a celei mai mici, Psyche, eră aşă de 

rară, aşă de minunată, în câtă graiulii omenesci n'avea cuvinte 

deajunsă spre a o face. (1) Locuitorii din acea ţeră sait străinii, 

ce venial p'acolo atrași de acea minune, își perdeaii minţile, de 

cum priviaii la acea frumuseţe fără semănii, şi se închinau la 

dînsa ca la o a doua Venere. 
Deiţa frumuseţei, mâni6să pe protivnica-i pămîntescă, chemă 

pe într'aripatulă ei fii și, lăcrămândă de ciudă, îlu rugă so r&s- 

bune, înflăcărândă inima fecidrei pentru unii omiă nevrednicii, 

ticălos şi prăpăditii. 
In vremea aceea, fie-care din surorile Psychei, logodite după 

(1) Erant în guadam civitate rez et regina. Ii tes numero filias, forma con- 

spicuas, habuere. Sed majores quidem natu, quamvis gratissima specie, 
idonee tamen celebrari posse laudibus humanis credebantur; at vero puellae 

minoris, tam praecipua, tam praeclara pulchritudo, nec exprimi, ac ne suf- 
ticienter quidem laudari sermonis humani penuria poterat.
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ieciori de împărați, făcură câte o nuntă strălucită ; numai ea, s&r- 
mana, deși totă lumea eră uimită de frumusețea ei și i-o lăudă, 
numai ea r&mânea fată mare şi nu s'află nimeni — împărată, fe- 
ciorit de împărat saii măcar omit de rândi-—care să vie s'o câră. (1) 

Tatălui ei, desperatii şi temendu-se de urgia deilori, se duse 

să întrebe pe oracolulă din Miletă, care dede următârea ho- 

tărire: «Feciora, gătită ca de nuntă, să fie părăsită pe o stâncă 

prăpăsti6să şi acolo își va află unii soţii, nu din nemii de mu- 
ritorii, ci o dihanie din soiulii şerpilorii, crudă și cumplită, groza 
lui Joe şi spaima Styxului.» (2) 

Părinţii, cu inima obidită, căutară să împlinâscă voinţa ursitei 

şi, urmaţi de popori în jale, o duseră la loculă arătatii și o lăsară 

singură pe viriuli stâncei. Acolo ea se simţi ridicată în vezduhi 

de dulcele Zephyr, care o duse într'o vale, unde pe o pajiște verde 

ea se lăsă in voia somnului. Deșteptându-se, se pomeni într'o 

pădure desă, în mijlocii cu o fântână, și nu departe ună mândru 

palată, ziditii nu de vreună muritorii, ci de unii măiestru dum- 

nedeescii (3): stâlpi de aură sprijiniai o boltă pardosită cu fil- 

deșii şi cu cedru, podela eră de petre scumpe şi pereţii, căp- 

tuşiți cu aură, scânteiaii ca unit sore. Dar o minune! Psyche 

nu găsi acolo nici zăvoră, nici îngrădire, nici vrună păzitori. (4) 

Pe când priviă încremenită la atâtea comori, ună glasă nevădută (5) 

îi dise, că tote acele minuni erai ale ei. Şi totii atunci se po- 

meni cu bucatele cele mai gustise, deşi nu vedea pe nimeni şi audiă 

(1) Interea Psyche cum sua sibi perspicua pulchritudine nullum decoris 

sui fructum percipit. Spectatur ab omnibus, laudatur ab omnibus: nec quis- 

quam, non rex, non regius, nec de plebe saltem, cupiens ejus nuptiarum 

petitor accedit. Mirantur quidem divinam speciem, sed ut simulacrum fabre 

politum mirantur omnes. Olim duae majores sorores, quarun temperatam 

formositatem naulli diffamarant populi, procis regibus desponsae, jam beatas 

nuptias sunt adeptae. Sed Psyche viro vidua domi residens, deflet desertanm 

suam solitudinem, aegra corporis, animi saucia; et, quamvis gentibus totis 

complacitam, odit in se suam formositatem. 

(2) Nec speres generum mortali stirpe creatum, 

Sed saevum atque ferum vipereumgue malumu . . . 

(3) Aedificata non humanis manibus sed divinis artibus. 

(4) Quod nullo vinculo, nullo claustro, nullo custode totius orbis thesaurus 

ille muniebatur. 

(5) Vox quaedam corporis sui nuda.
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numai nisce glasuri, cari o serviaii. (1) După ce ascultă, totă 

pe nevădute, viersurile cele mai dulci, Psyche se dede odihnei. 

Atunci veni .soţulii ei necunoscutii şi se împreună cu dînsa, 

perindă la revărsatuliă 2orileră. 

In vremea aceea nenorociţii părinţi erai cufundaţi în nesiîr- 

şită durere. Fiicele lori cele mai mari, cu inima mâhnită, îşi 

lăsară casele și veniră să-i mângâe. Chiar în n6ptea sosirei lori, 

soţulii nevăduti grăi ast-felui Psychei : 

«Draga mea Psyche, sorta înverşunată îți pregătesce cea mai 

primejdidsă dintre ispite. Să veghezi fără pregetiu. Lumea te 

crede mârtă şi surorile tale, mâhnite de peirea ta, se află acum 

pe urmele tale. Ele vorii veni la p6lele acestei stânci. Dacă va- 

ietele lori vorii ajunge până la audulii tăi, feresce-te a le res- 

punde saii măcar a le privi. Altminterea îmi vei pricinui mie 

cele mai mari supărări, iar ţie cele mai mari nenorociri.» 12) 

Induplecatii însă de lacrămile ei, Cupidon îi dede voie să-și vadă 

surorile şi să vorbescă cu ele, dar o opri în diferite renduri și 

o îngrozi, ca nu care cum-va, sfătuită de surori, să caute săi 

cadă chipulă, căcă o asemenea nelegiuită dorință ar prăvăli-o din 
culmea, norocului într'o prăpastie de nenorociri și ar lipsi-o de 
apururea, de îmbrăţişările sale. (3) 

Surorile Psychei, aduse de Zephyr în palatulii minunati, 

r&maseră încremenite de atâtea bogății şi pizma începu să în- 
colţescă în inimile lori. La tote ale lorii întrebări Psyche se 
feri a r&spunde și, dăruindu-le bogății, porunci lui Zephyr să le 

(1) Nec quemquam tamen illa videre poterat, sed verba tantum audiebat 
excidentia, et solas voces famulas habebat. 

(2) Psyche dulcissima, et cara uxor, exitiabile tibi periculum minatur. For- 

tuna saevior, quod observandum pressiore cautela censeo. Sorores jam tuae 
mortis opinione turbatae, tuumque vestigium requirentes, scopulum istum 

protinus aderunt. Quarum si quas forte lamentationes acceperis; neque res- 

pondeas, immo nec prospicias omnino. Ceterum, mihi quidem gravissimunr 

do ore tibi vero summum creabis exitium. - 
€ ed identidem m i i niz 

cioso consilio suasa, de forma marii ueeat e se iapa cu state : acrilega curiositate 
d N e tanto fortunarum suggestu pessum dejiciat; nec suum postea contingat 
amplexum. 

-
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ducă înapoi la loculii sciutii. Turbate de o așă purtare trufașă, 
ele urziră nelegiuite uneltiri în potriva surorei nevinovate. [1] 

Din noă Cupidon sfătui pe Psyche, că două lupâice sati în 
telesu so pergă. «Planul lorii este să te înduplece « descoperi 
taina chipului mei. Dar cum ţi-am mai spus'o, tu nu-lii vei vede 
decât spre a nu-l mai reved6. (2) Nu ascultă nimicti, nu răspunde 
nimicit. Tu porţi în sînulă tăi ună copilași: elit va fi dei, de 
vei tăce taina mea: iar de nu, muritori.» 

Venindă dar pentru a doua 6ră surorile Psychei, aduse de 
Zephyr, ele sciură să-i câştige încrederea prin prefăcuta lorit 
dragoste. Dar înțelegendi din răspunsurile ei îndoelnice, că Psy- 
che nu văguse încă nici odată fața bărbatuluă ei, ele îi vorhiră ast- 
fel: «Ascultă ce am aflată și ce dragostea nâstră nu-ţi pote as- 
cunde. Uni șerpe îugrozitoră cu trupuli încovoiatii în nenumă- 
rate încolăciri, cu gâtuli umflată de unt sânge veninosi, cu o 

gură deschisă ca o prăpastie fără fundă, iată cine vine nâptea 

pe îurișă în patulă tău. Adu-ţi aminte de oracolii și de dihania 

prevestită, ba chiar ţăranii, vînătorii și locuitorii din vecină-. 
tate Lai v&dutii sera întorcendu-se dela pășune şi trecendă rîulie 

d'a înotulii (3;. 

Femeia cea lesne credătâre, înmărmurită la auduli acestei 

grozăvii, se perdu cu firea şi uită sfaturile bărbatului şi făgă- 
duinţa ei. Ea ceru, nenorocita, ajutorulii surorilorit nelegiuite, 

cari o sfătuiră să iea unii brici ascuţitii și o lampă plină de 

uleiă şi, când. va vede pe soţu-i adormiti, să se arunce asupră-i 

şi să-i taie capuli. 

ură șârpele şi iubiă pe soţulii ei. Şi când făcu cum 0 înv&- 

țaseră surorile, ce să vagă? In loci de unii șerpe, eu sădă pe 

La plecarea lori Psyche șovăi o clipă: în aceiași ființă ea 

(1) Dolum scelestum, îmmo vero parricidium, struentes contra sororem 

însontem. 

(2) Perfidae lupulae magnis conatibus nefarias insidias tibi comparant : 

quarum summa est, ut te suadeant meos explorare vultus, quos, ut tibi saepe 

praedixi, non videbis, si videris. 

(3) Immanem colubrum multinodis roluminibus serpentem, veneno. noxio colla. 

sanguinantem, hiantemque ingluvie profunda, tecum noctibus latenter a- 

quiescere.
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însuşi Cupidon, deulii drăgăiași. (1) Uimită, ea privi multi timpii 

acel chipii încântători, când o picătură de uleiăl Fevbinte căţi 

de pe lampă pe umărulă drepti ali deului. Blu sări în sus, înţe- 

lese cele petrecute și, fără să spue o vorbă, îşi luă sborulă. Psyehe 

sagăţă de picioru-i drepti, dar ajuneendă până la nori, obosi 

şi cădu la pămîntă. j j 
Desperată, ea vru să se înnece; dar riulă o aruncă nevă- 

tămată pe ţărmulu săi. După ce merse multi timpu, ajunse în 

oraşulit, unde domniă bărbatul surorei mai mari. Ea îi povesti 

nenorocita întîmplare, adăugindii că Cupidon o doriă pe dinsa 
de soţie. Lesne credătore, sora cea mare se duse la stâncă şi 
află acolo o mârte grozavă. Şi totii aşă o păţi și sora mijlocie. 

Pe când Psyche colindă lumea în căutavea luă Cupidon, el, bol- 
navi de arsura căpătată, gemeă pe patulii mumei sale. Dar pu- 
stvea cea albă, care sbâră de-asupra mărei, vesti deiţeă cele petrecute, 
ațiţând'o în potriva fiului ef. După ce-li dojeni straşnici, Ve- 
nerea cea frumâsă căută să găsâscă pe Psyche, clocindii în min- 
tea-i cea mai cumplită r&sbunare. Ea rugă și pe deiţele Junona 
și Cererea s'o ajute în căutarea ei. 

In vremea aceea Psyche rătăciă, di şi nopte, căutându-și soțulă. Ea 
ajunse mai întâi în templul Cererei, dar deiţa o respinse şi toti aşă 
lăcu și Junona. Alungată din tote părțile, ea hotări să se predea 
însăși deiței. Venerea chemă pe servitorele ei Grija și Tristeţea 
și o dede pe mânile lori. După ce o bătură și o chinuiră în totii 
chipulit, Venerea o puse la încercare, dându-i felurite sarcini. 

Mai întâi deiţa o puse saltgă diferite soiuri dinti”unăi anormanii de 
râne şi până sâra să le aşeze în grămedi diferite. (2) Unei furnici 
i se făcu milă de Psyche şi, strîngendă pe cele-lalte ale ei 
tovarășe, le puse la muncă și într'o clipă într 
mani eră alesă, împărţitii și renduită în ge 

Apoi îi porunci saducă unii Fulgă din lâ 

egiu acelui mor- 

rămedi. 
na de aură a oiloră, ce 

  
  

  

  

(1) Videt omnium mitissimam ferarum, dulcissimamque bestia, ipsum illum Cupidonem formosunm deum formose cubantem. (2) Discerne seminun istorum passivam congeriem singulisque gianis rile «lîspositis atque sejugatis, ante istam vesperam opus expeditum approbato miki
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păsceaii singure într'o dumbravă apropiată. (1) Ea vru din not 
să se înnece, ca să scape de atâtea suferințe, dar o trestie verde 
din matca apei începă să-i vorbescă şi so sfătuiască, ca nu cum- 
va să se apropie de turmă la nămiedi, căci atunci oile sunt 
turbate. Dar îndată ce vremea se r&coresce, se scutură crăcile 
pomiloră și cad fulgi din lâna de aură. Şi aşă i-o aduse. 

In urmă îi porunci saducă ni urcioră din isvorulă cu ape negri- 
ciosă, ce porniă din stânca înaltă a muntelui și udă bălțile sti- 
fpiene. Pe amiîndou& malurile se vedeai capete de balauri cu ples- 
pele nemişcate, dar cu ochii neîncetatii deschişi. Apele înseși stri- 
gaă: «Inapoi! ce faci? la sema, fugi! Vei muri W» (2) Pe când 
ea sta încremenită, iată ună cultură răpitoră îi luă urciorulă și 
i-l aduse plină cu acea apă. 

In cele din. urmă deiţa o trimise în iadă, în palatul întune- 
cost ali lui Pluton, să câră înt”o cutie dela Proserpina puțină 
din frumusețea-ă îndestulătâre pentru o di. (3) 

Cum să se pogâre, strmana, în locașulii morţilorit? Ea apucă 
spre ună turnii înaltă, cu gândulă să-și facă sema, când din 
susul turnului cauţi ani glasă, care o sfătui cum să facă. «De.- 
la Lacedemona, prin locuri neumblate, ajungi la, Tenar., care este 
6 răsuflătăre a iadului. Intrândă p'acolo să înaintezi până la pa- 
latulă Orcului, dar nu cu mânile gâle, ci să iei în fie-care mână 
o tută din tăină de orzii frămîntată cu miere și în gură doi 
Vănuți, din cari unulă să-lă dai ca vamă lui Caron, să te trecă 
peste apa întunecâsă pe malulă din faţă. Sarunci una din pră- 
jituri paznicului iadului, strașnicului câne cu 3 capete, și vei 

(1) Videsne illud nemus quod fluvio praeterruenti, ripisque longis atten- 

ditur: cujus imi gurgites vicinum fontem respiciunt? Oves ibi nitentes, 'au- 

rique colore florentes, incustodito pastu vagantur. Inde de coma pretiosi vel- 
deris floccun mihi confestim guoque modo gudesitum afferas, censeo. 

(2) Jamque et ipse semet muniebat vocales aquae. Jam et, Discede, et; Quid 
facis ? Vide; et, Quid agis ? Cave, et Puge, et Peribis subinde clamant. 

(3) Sume ipsam pyxidem (et dedit protinus), et usgue ad Inferos et ipsius 

Ovci ferales penates te dirige. Tune conferens pyxidem Proserpinae, Petit: de 

te Venus, dicito, modicum de tua mittas ei formositate, vel ad unam salten: 

«lieculam sufficiens. - 

Săintnu, Daamele române, 3
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ajunge atunci la Prose»pina, care-ţi va împlini cererea. [1] Cand 

te vei întârce, aruncândit cânelui a doua prăjitură şi bd ândit 

sgârcitului corăbieră ală doilea bănuţă, vei revede alba lumină a ce- 

rului. Dar să nu care rum-va să deschidi cutia şi să privescă la 

tainica comâră a frumuseţei dumnedeesci.» 

Ea, făct tâte întocmai, cum fusese învățată. La întorcere nu 

se pută însă împotrivi dorinţei de a află şi deschise cutia. În ace- 

iaşi clipă unii aburii dătţătorii de morte îi cuprinse simţurile şi 

o întinse ţâpănă în mijloculii drumului. Acolo o regăsi Cupidon 

şi o deşteptă, atingând'o cu una din săgețile sale. Apoi o tri- 

mise la Venerea cu darulii Proserpinei. 

Joe, rugati de Cupidon, făcu pe Psyche nemuritâre și o uni 

cu iubitulă ei înaintea tuturoră deilorii. Din căsătoria lori se 
născu o fiică, Voluptatea. 

  

Amor şi Psyche e dar unt adevărati basmu, cu totă 

introducerea de ornamente mitologice (la cari se raportă 

însuşi titlulii), ca gelosia motivată a Venerei, consultarea 

oracolului, datorite fantasiei lui Apuleiă, care a încărcatii 

încă fabula cu scene alegorice şi parodii butone de cre- 

dințe antice (bănuţii daţi lui Caron). 

(1) Mihi ausculta. Lacedaemon Achaiae nobilis civitas non longe sita est. 

Hujus conterminam, deviis abditam locis, quaere Zrenarum. Înibi spiraculuiit 

Ditis, et per portas hiantes monstratur îter invium: cujus te limite trans- 

meato viae simul commiseris, jam canale directo perges ad ipsam orei re- 

iam. Sed non hactenus vacua debebis per illas tenebras incedere, sed or- 
pas polentae mulso concretas ambabus gestare manibus, at etiam în îpso ore duas 

ferie stipes.... Nee mora, cum ad flumen mortuum venies, cui praefectus 

Charon protinus expetens portorium, sic ad ripam ulteriorem sutili cymba de- 

ducit commeantes. Ergo et inter mortuos avaritia vivit! Nec Charon île, 

Ditis et pater, tantus deus, quidquam gratuito facit; et pauper moriens via- 

ticum debet cjuaerere ; et aes si forte prae manu non fuerit, nemo eum €s- 

spirare patietur ? Huic sgualido seni dabis nauli nomine de stipibus, quas feres+ 

alteram.. Sie tamen, ut îpse sua manu de tuo sumat ore... Canis namque 

pergrandis trijugo et satis amplo capite praeditus, immanis et formidabilis: 
conantibus oblatrans faucibus, mortuos, quibus jam nil mali potest facere, 

frustra territando, ante ipsum limen et atra atria Proserpinae semper excu- 

bans servat vacuam Ditis domum. Hunc oftrenatum unius oitulae praeda fa- 

cile praeteribis: ad ipsamque protinus Proserpinam introibis: quae te co- 
miter excipiet, ac benigne
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Idea tundamentală a povestei—despărţirea îndelungată a 

doi iubiţi nenorociţi din causa unei greşeli a femeei (sau 

une ori a bărbatului) și reunirea loră după multe suferinţe 

—se regăsesce, sub mii de forme, în tote timpurile şi în 

tote continentele. (1) 

Aci se raportă mitulă vedicii despre Purăruvas și 

Urvagi. Dina, o nimiă aquatică sai apsara, îndrăgită după 

regele Purtiruvas, se împreună cu dinsuli, însă cu învoiala 

sc na-lă vadă nică odată golă, «că aşă e datina, femeilorii». 

Dar deii pismătareţi împinseră pe nenorocitulă, golă cum 

eră, să sară în ajutoruli dinei, care peri în acea clipă 

dicendi: Viu iarăși! Pornindu s'o caute, o regăsi printre 

cele-lalte nimfe, înnotândă sub chipu de lebedă. In favorea, 

(inei, el însuşi deveni dei şi se însoţi cu iubita-i Urvagi. (2) 

Nu altminterea (dar cu rolurile schimbate) sună legenda 

medievală, despre frumosa Melusina, femeea-pesce din cas- 

telulu Lusignan, care figursză în diferite romane îranceze 

din secolului AIV-lea. 

Contele Raymond din Poitou, rătăcindii într'o pădure, 

ajunse la, o poiană şi vădu lângă uni isvori 3 lecidre 

îmbrăcate în albă, cu p&rulii lungi de aurii şi chipulă de 

o nespusă frumuseţe. Una din ele se duse să întimpine 

pe Raymond şi în curindă nimfa aquatică îlu luă de băr- 

(1) Vedi Friedlănder, Sittengeschichte Roms, ed. V, vol. I, p. 468—504 (apen- 

dice: câmor și Psyche» cu indicarea literaturei paralele de Kuhn), Leipzig 

1881. CE. Liebrecht, Zu Polshunde, p. 239—250; Collignon, Essai sur les mo- 

numents grecs et romains velatifs au Mythe de Psyche, Paris 1817, şi Zinzow, 

Psyche und Eros, Ein milesisches Mărchen in der Darstellung und Aulfas- 
sung des Apulejus beleuchtet und aut seinem mythologisehen Zusammen- 

hang zuriickgefiihrt, Halle 1881. Referințele bibliografice din tâte continentele 

și ţările le indică, St. Prato întrun articol publicatii în Bulletin du folklore 

«callon din 1892, p. 316 — 335. 

(2) Cf. Kuhn, Die Herabhunfi des Feuers, Il ed. p. 91—19; Max Muller, 

Essais sur la Mythologie compare, p. 131 urm. şi Bergaiene, La Religion Ve- 

dique, vol. II, p. 90—98.
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bati, dar cu învoiala so lase singură în tote Sâmbetele și 

să nau între în camera €ă, că altminterea o va perde pentru 

tot-deauna. Câţi-va ani tote merseră bine, alară numai 

că copiii frumâsei Melusine erai mai toţi pociţă. Dar lumea 

incepândă a birfi de acea retragere singuratică, contele 

deveni bănuitoră si se hotări a pătrunde taina. Intro 

Sâmbătă intră în încăperile deșerte ale dinei, până ajunse 

la o cameră zăvorită, care da într'o baie. Privindu prin 

gaura, cheei v&du pe contesa prefăcută dela brâi în jos 

întruni pesce și scăldându-se ca o nimfă în apă. Aflândi 

despre acâsta, ea peri pentru tot-deauna. (1) 

Sat vechiulă romani francezii Pastenopeus de Blois, 

una din composiţiunile cele mai atrăgetore din secolulit 

XII-lea: este prima imitaţiune franceză (cam amplifi- 

cată) a fabulei lui Apuleiu inainte de a fi trecuti prin 

mânile artistice ale unui Latontaine și Moliere. 

Cavalerulii Partenopeus, nepotului regelui din Paris, ră- 

tăcindii la vînati într'o pădure, ajunse la ţermulii mărei, 

unde zări o corabie mîndră, care singură (eră vrăjită) îl 

duse la uni palati strălucitii. După ce /u ospetati și des- 

_brăcată, de mână nevădule, se pomeni noptea cu dina Me- 

liure din Constantinopole, stăpâna corăbiei şi a palatului, 

care se dede în dragoste cu dinsuli, însă cu învoiala să po 

vadă doi ani. După câtă-va timpi, pirită de vrăjmași car 

fi unii demoni (cu pielea n6gră, ochii albi și dinţii roșii), 

cavalerulii vru să se convingă de adevării. Cu o lampă 

în mână elii o privi şi r&mase surprinsi de frumuseţea ei; 

dar din nenorocire, o picătură de uleiă îi cădi pe peptă: 

ea se deșteptă şi, mânidsă, îli alungă din palat. Numai 

după multe restriști ei se revădură și se căsătoriră. (2) 
  

(1) Dunlop-Liebrecht, Geschichte der Prosadichtungen, Berlin 1851, p. 406 
și G. Paris, op. cit, p. 265. 

(2) Dunlop, Ibidem, p. 174-—177
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La aceiași ordine de idei se raportă următorele două 

tradițiuni din anticitatea clasică. 

Legenda grecă despre Zevs și Semele. Frumosa muri- 

tore cert lui Joe, după perliduli îndemnă ali Junonei, 

să se înfăţişeze înaintea ei în tâtă splendârea-i divină; 

dar nenorocita, mistuită de flacăra fulgerătore, peri vic- 

tima, cutezărei sale: | 

corpus mortale tunultus 

Non tulit aetherios. ....... (1) 

Legenda romană despre geria, divina soție şi oraco- 

luli lui Numa. Nimfă aquatică ca şi Urvaqi, ea avea cu 

regele întilniri misteriose în fundului dumbrăvilori sacre 

zi la mârtea iubitului, ea umplu cu gemete și suspine 

intunecatele păduri âle Ariciei, până ce sora lui Apoilon 

schimbă nimfa într'o fântână nesecată: 

RR pietate dolentis 

Mota, soror Phoebi selidum de corpore fontem 

Fecit, et aeternas artus tenuavit în undas. (2) 

Nu altii ceva este Domnului de rouă, basmu oltenti, ver- 

sificată de Bolintineanu: Leru-Impăratii e ursiti să se 

prefacă în rouă, de-l va află sorele în cale: 

Află că odată sorele pe cale 

De te va găsi, 

Intr'o rouă dulce cu dilele tale 

Ţe va risipi! 

ubita-i, făcendu-lii să zăbovescă, elă peri pentru tot- 

deauna, topindu-se la întâiele rade ale sârelui și prefă- 

cendu-se în rouă. 

O tradiţiune identică circulă la Serbi despre împăratul 

  

(1) Ovidii Metam. III, 267—368. Cf. Liebrecht, Zur Voll:sunde, p. 240. 

(2) Ovidii Festi, IN, 258 urm.
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Troiană, care cercetă pe iubita-i numai noptea. Odată, 

zăbovindii până la qiuă, el. se topi ca ghâța la radele 

sorelui. 

lar la Poloni aceeaşi tradiţiune se raportă la Sburătorit 

(datawiec»), care, prefăcându-se întrunit flăcăi mîndru, 

farmecă femeile şi le face saştepte sera cu dorii sosirea 

iubitului ceresc. Eli nu pote veni decât noptea, căci 

odată cu dorile, eli își perde puterile și more după 1 

dile; atunci plânge până la morte pe iubita-i muritore și ia- 

crimile sale cadă la pămînti în chipii de rouă frumosti 

mirositore. (1) 

Interdicerea de a vede figura o regăsimii și într uni 

basmu corsicanti, în care dina, nevoită a luă de bărbatit 

pe uni muritori, se căsători cu dinsulii, dar condiţionalii 

(«Ne cherche jamais ă voi» mon 6paule nue, sinon je dis- 

paraitrai ă instant»). După ce avură 3 băieţi și 3 fete, 

bărbatuli nu mai putu resistă curiosităței şi descoperi 

umă&rulu; dar în aceiaşi clipă fetele şi dina periră. (2) 

Dar mai adesea eroului (sati mai rari eroina) a fosti 

vrăjitii să porte câti-va timpă o formă animală (pe care o 

lepădă n6ptea, făcându-se uni flăcăii frumosi) şi nenoro- 

cirea, provine din descoperirea tainei și din nimicirea înveii- 

şului animal înainte de termini. Acesta este forma cea 

mai cunoscută, sub care se regăsesce fabula lui Apuleiu, 

şi de când M-me Leprince de Beaumont a publicati bas- 

(1) Vedi Karlowiez, La belle Melusine et la veine Wanda în «Archiv fiir slav. 

Philologie», 1, 594—609. Despre «Sburătorii» în credinţele poporului nostru, 

unde jocă mai multit rolulii de incubus saii duhi r&iă, care chinuesce pe fe- 
meile însărcinate, vedi S. FI. Marianii, Nascerea la Români, Bucuresci 1892, 

p. 23—25 şi G. Dem. Teodorescu, Poesii populare române, p. 319. 

(2) Ortoli, Contes de Pile de Corse, Paris 1883, p. 283—287. Totuși, forma 

acestui basmu pare a trădă o influenţă literară, cum resuită mai alesii din 

cuvintele dinei: «Tu as voulu voir mon paule, eh bien! regarde-la, mais ce 

sera pour ton malheur. Vois ce trou qui sy trouve; il est plein d'ossements. 
Cest le squelette de notre amour, que tu viens de tuer ă Linstant.»
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mulă «La belle et la bâte» până la colecţiunile poporale. 

moderne, ea există în numer6se variante la tâte poporele. 

Ne vomii mulţumi a relevă versiunile paralele române, 

în cari eroulii vrăjiti apare când sub forma de şerpe, de 

balauri sai de monstru (1), când sub aceea de porci, 

urstt sait dovleci (2); iar eroina se înfățișeză sub chip 

de brâscă, de bufniţă, de mrenă sai de capră (3). 

Aceste diferite versiuni şi variante se vorii cercetă cu de- 

am&runtulă în clasificaţiunea n6stră a poveştilori sub rubrica 

«Ciclulă părăsiriloriw» cu tipurile folklorice: Amor și Psyche, 

Melusina, Neraida. 

Să revenimi acum la câte-va am&nunte. 

Formula iniţială: Erant în quadam civitate rex ei regina 

e începutulă tipicii ali poveștilorii populare în tote tim- 

purile și în tote ţările. 

Expunerea eroinei unui monstru (vipereum malum), pa- 

latul vrăjită, pizma rafinată a surorilori mai mari și 

candida naivitate a celei mică, bărbatii cu chipul de șerpe 

sat balauri (îmmanem colubrum), interdicerea de a-i vede 

figura, sub pedepsa disparițiunei (perpetue sai temporare): 

tote acestea figureză şi în versiunile paralele (arsura din 

picătura lampei echivalândi în basme cu arderea pielei 

animale). 

(1) Stăncescu, No. 22 «Ş&rpele moşului» — Ausland d. 185 «Şerpele» (citată 

de Benfey, vol. I, pag. 266) și Popescu, IV, 3 «Şerpele unchiașului». — Con- 

zovbivi din 1891 «Uitatuli». —Stănceseu, No. 1 «Fratele Bucăţică.» , 

(2) Ispirescu, No. 5 «Porculu celă fermecatii» și Crengă, No. 4 «Povestea 

porcului». — Sbiera, No. 3 «Petrea F&tii-frumosti și Dinele».—Schott, No. 23 

«Trandafirii» şi Ispirescu «Dovleculii (ineditu). Cf. și Dr. At. Marieneseu «Psyche» 

în Federaţiunea din 1812. 

(3) Ispirescu, No. 20 «Dina dineloră» şi No. 3 «Brosca țestâsă». — Măldă- 

vescu, No. 8 «Omulă de feri». — Popw-Reteganuli, V, 4 «Dina apelorii». — 

Cosmescu «Fata cu pielea de capră» (basmil macedo-românii).



—— 120 — 

Dar scriitorulu latină a amalgamată în fabula sa, deși 

în modă incompleti, încă ună altii basmu, care face parte 

din tipulăi animalelorii recunoscătâre. La acesta se ra- 

poriă sarcinile impuse Psychei, primitivă probabilui în 

numă&rii de trei (ca și pretutindenea aiurea): a alege di- 

feritele soiuri dintr'uni mormaniă de grâne, la care o ajută 
o furnică (în basme animalulă o face din recunoscință, 

pentru o bine-facere dobândită); a aduce lână dela oile 

cu lâna de auriu, la care o ajută o trestie năsdrăvană 

(probabilă în loculă animalului); și în sfirşitii, a aduce 

apă dintr'o fântână păzită de balauri, la care o ajută unt 

vulturiă. 

A patra însărcinare e probabilu invenţiunea lui Apuleiii, 

cum arată nuanța-i mitologică și tendința-i parodistă: a 
se cobori în infernit și a cere Persephonei puţini din fru- 
museţea-i divină. Şi în basme eroulă se cobâră pe tări- 
mul celă-laltii printr'o r&suflătore (sprraculum Ditis) și 
ese apoi din lumea n6gră în lumea cea albă (candida asta luce). 

Credința familiară a anticităţei clasice despre vămuirea, 
lui Caron, care oferă autorului ocasiunea unori glume de- 
plasate (1), o întilnimă pretutindenea ca o credință an- 
tropologică. 

La noi şi la multe alte popâre subsistă încă acesti 
obiceită. 

Cu bănuţuli, ce ise pune în mână, sufletului mortului 
trece, condusi de îngeri, prin cele 24 de vămă ale văzdu- 
huluă (simbolisândi păcatele omenesci), păzite de draci, până, 
ajunge înaintea lui Dumnedeii. Căci sufletuli după morte 
rătăcesce multă timpi încă în acâstă lume, venind în 

  

(1) aAșă dar avariţia trăesce și la morţi. Nici Caron, nici Pluton chiar, 
acestă dei așă de mare, nu faci nimieti gratuită. Sărmanulă murindă tre- 
bue să-și procure bani de drumiă și, dacă cum-va n'ar ave bani la îndemână, 
nu lar lăsă 6re nimeni să-și dea sufletul» ?
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atingere cu cei r&maşi în vi6ță și cerendu-le diferite ser- 

vicii. Numai după scurgerea unui timpi îndelungată şi 

după ce trece peste podurile a 24 de ape (constituindii 

vămile tradiţionale), ajunge purificatiăi în lumea, cea-laltă. (1) 

Precum Grecii antici puneaii în gura mortului unit 

obolti (yz5h5y), pentru care Caron îl transportă în Hades, 

toti aşă facă Gredii moderni și cele-lalte popore bal- 

canice, Bulgari şi Albanezi. In catacombele creștine din 

Roma Sai găsitii monete, cari aveaii aceiași destinaţiune, 

si același obiceiti se află la poporele cele mai diverse. (2) 

Nu ne putemă despărţi de anticitate fără a vorbi măcar 

în trâcătă de opera enciclopedică a lui Pliniă, de a sa 

«Istorie Naturală», care constitue uni adevăraţi reper- 

torii de materiale folklorice. (3) | 

Vomi reproduce câte-va din cele mai curiose fenomene 

de natură mitică, pe cari le întilnimă și în basme și că- 

rora autorul pare a le acordă o existență istorică. 

Aşă de pildă: «Monumentele istorice raportă, că 4 

plouată cu lapte și cu sânge sub  consulatulă lui Acilit 

şi ală lui Porcii şi în multe alte împrejurări; cu carne 

sub consulatul lui Volumniii și Sulpiciu; ceea ce nu 

fu răpită de pasări, n'a putreditii. De asemenea 4 plouată, 

cu feră în Lucania, ună ani înainte de a fi fostă Crassu 

omorită de Parţi şi cu dinsulă toți soldații lucani, din- 

tre cari erat unii mare numării în armată: acelu feri 

(1) S. FL. Marian, Tumorinântarea la Români, Bucur. 1892, p. 79—83 (Obolulă 

funebru), p. 122—448 «(Sufletulă) și p. 448—4357 (Vămile). Cf. Tylor II, 58 urm. 

(2) CE. Andree, op. cit, p. 24—29: «die Totenmtinze.» | 

(3) Iată ce dice un eminentă mitografă despre opera lui Pliniit: «C'est lă 

le Pere-oesan d'oi coule tout le folklore savant du moyen âge et des temps 

modernes. Une cdition de Pline annotce avec les extraits de toutes ces eu- 

res, se trouverait englobce la moiti6 du folklore d' Europe». (James Darmesteter)
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avea uni aspectii spongiosi și aruspicii vestiră că se 

puteă aşteptă la răni de sus. Sub consulatulă lui Pauli 

şi Marcel a plouată cu lână în jurulă cetăţuei Carissa, 

pe lângă care fu omoriţă peste uni anii Anniă Milone: 

şi în timpulă procesului săi a plouat cu cărămidă, după 

cum Sa raportat în Actele acelui anti.» (2) 

Intr'o serie de basme-snove (sub titlului colectivă «l'emeia 

ner6dă») regăsimiă, ca nisce incidente comice, aceste ploi 

mitice, din cari face parte şi proverbuli nostru: «be 

când plouă cu cârnaţi...» 
Dar iată ceva şi mai curiosi. 

După ce autorulă enumeră totii soiulă de nemuri 

ciudate, între cari figureză 6menă cu capele de câne, 

cari latră în locă de a vorbi (corespundândii căpeăunalori) și 

dmenă ca câte ună singură picioră (corespunqândi lui Ju- 

metate-de-omi din basmele n6stre) precum şi alte varietăți 

produse de ingenidsa natură —jucării pentru dinsa şi mi- 

nuni pentru noi — Pliniu trece apoi la câte-va observa- 
țiuni necontestate făcute asupra omului, şi în primuliă 

r6ndu la metamorfosa sexeloriă,: 

«Schimbarea femeiloră în bărbaţi nu este o tabulă. 

Am găsiții în Anale, că sub consulatul lui Crassu și 

Longin, o fată, fiindu încă la părinți, se făcuse băiată la 

Casinum şi fuse transportată din ordinul aruspicilorii 

într'o insulă pustie. Licinit Mucian rapârtă, că a văduti 

la Argos pe Aresconte, care -purtase numele de Arescusa 

(2) Plin. Hist. Nat. II, 57: «Praeter haec, inferiore caelo, relatum in monumenta 

est, lacte et sanguine pluisse M. Acilio, C. Porcio Coss. et szepe alias: sicut carne, P. 
Yolumnio, Servio Sulpicio Coss., excţue ea non putruisse, quod non diripuissent 
aves. Item ferro in Lmucanis, anno antequam M. Crassus a Parthis interem: 
ptus est, omnesque cum eo Lucani milites, quorum magnus numerus in 
exercilu erat: elfigies, que pluit, spongiarum fere similis fuit; aruspices 
priemonuerunt superna vulnera. L. autem Paullo, C. Marcello Coss. Zana pheiz 
circa castellum Carissanuimn, juxta quod post annum T. Annius Milo occisus 
est. liodem causam dicente, lateribus coctis pluisse, în ejusanni Acta relatum est.»
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si se măritase chiar; în curînd, căpătândi barbă şi pu- 

tere virilă, s'a însurată. Toti asă sa întimplată cu uniti 

băiati din Smirna, pe care l'a văduti același Mucian. 

Eă însumi am vădutii în Africa pe Cossicii, cetățeni din 

Thysdris, care din fecidră se făcuse flăcăi în diua nunței 

sale.» (1) 

E curiosi, că chiar în acele basme, unde se vorbesce 

de o asemenea metamorfosă (cf. cicluli nostru «Feciora 

răshoinică»), ea nu se face decât prin mijlocirea unei 

fiinţe superidre și ca pedâpsă divină pentru o profanare. 

Istoria de astă dată e mai credulă decât mitulă. Și cu 

tote acestea, autorulii vorbesce mai departe de graeca cre- 

dulitas: «Nullum tam impudens mendacium est, ut teste 

careat !» 

Despre păsări năsdrăvane: «Se găsesce în Anale, că în 

cuprinsulă Ariminului sub consulatul lui Lepid şi Catuli, 

în vila lui Galerii, uni cocoșă a vorbiti: asta e singurului 

casă pe câtu sciu.» (2) 

Şi despre arbori simțitori, cari simpatisaă când cu pa- 

tricienii și când cu plebeii: «Nu sciu, dacă mirtulă nu-i 

celă dintâi arbore săditi la Roma în locurile publi- 

ce, plantaţiune profetică şi de memorabilă prevestire. 

Intre cele mai vechi temple se consideră alii lui Quirinus, 

adecă ali lui însuşi Romulii: acolo trăiră multi timpi, 

(1) Ibid. VIII, 4: «Ex feminis mutari în mares, non est fabulosum. Invenimus in 

Annalibus P. Licinio Crasso, C. Cassio Longino Coss., Casini purerum factum ex riv- 

ginesub parentibus, jussuque aruspicum deportatum in insulam desertam. Licini- 

us Mucianus prodidit, visum a se Argis Arescontem, cui nomen Arescusae fuse 

set: nupsisse etiam; Mox barbam et virilitatem provenisse, uxoremque duxisse. 

Ejusdem sortis et Smyrnae puerum a se visum. Ipse în Africa vidi matatume 

în marem, nuptiarum die, L. Cossicium civem Thysdritanum.» | 

12) Ibid. X, 25: «Invenitur în Annalibus, în Arimeusi agro, M. Lepido; Q. 

Catullo Coss., în villa Galerii locutunz gallinaceum, ' semel, quod equidem sci- 

am.»—Cf. şi X, 60, unde pomenesce de unii corbă vorbitori.
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doi mirți sacri, plantați pe dinaintea templului, unulu numitii 

patriciană, iar celu-lalti plebei. Mulţi ani mirtulu patricianii 

eră, covirsitori, plină de sevă şi de vigore, și pe câtă timpii 

senatulă înflori, elii fu enormi, iar mirtuli plebei piperniciti 

şi nevoiaşii. Dar după ce se înălță la rândulă său, mirtuli 

patriciană începua se veşteji, când slăbi în răsboiulu marsicit 

autoritatea, senatoriloră, şi puţini câte puţinii acesti arbore 

maiestosti cădu în lâncedelă și sterilitate.» (1) 

O asemenea simpatie între lumea vegetală și cea ani- 

mală, e una, din trăsurile caracteristice ale basmelorii. Omuli 

primitivă a asimilati planta cu sine însuși, dăruindu-i unit 

sufletii şi asociându cu fenomenele vegetaţiunei principa- 

lele evenimente ale vieţei. 

Intr'o poveste bucovinenă, «Petrea Voiniculă și Ilena Co- 

sințana» (2) cetimu: «Lângă curtea aceea se află ună mără 

înaltii și frumosă, carele înfloriă îndată ce sosiă feciorulii 

babei acasă şi, când se ducea de acasă, pică ilorea. Mă&rulii 

acesta eră aşă dar semnulit celă mai buni, de sciă baba, 

când îi vine feciorul acasă.» 

Nu altii cevă este arborele supra-vieţuitorii, în care se 

transmite fidelitatea r&posaţiloru, spre a eternisă, fatala lori 

dragoste. 

In China, din mormintele despărțite ale iubiţilori' neno- 

rociți r&sarui n6ptea doi cedri, cari îşi împletesci ramurele 

și rădăcinile. 

Din mormîntul lui “Tristan r&sări o plantă, care, pre- 

(1) Ibid. XV, 36. «Ilaud scio, an prima omnium in locis publicis Romae sata, 

fatidico quidem et memorabili augurio. Inter antiquissima namque delubra habe- 

tur Quirini, hoc est, ipsius Romuli; in eo sacrae fuere myrii duae ante aedem 

ipsam per longum tempus, altera patricia apellata, altera plebeia. Patricia, 

multis annis praevaluit, exuberans ac laeta, quamdiu senatus quoque floruit, 
illa ingens: plebeia retorrida ac squalida. Quae posteaquam valuit, flavescente 
patricia, Marsico bello, languida auctoritas patrum facta est, ac paulatim in 
sterilitatem emarcuit majestas.» 

(2) Sbiera, No. 2. 
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lungindu-se de-alungulii zidului, se plecă pe mormintuliu 

reginei. De trei ori fu tăiată din ordinulii regelui, dar 

vlăstarulii se ridică în fie-care dimineţă mai verde ca îna- 

inte şi de atunci minunata plantă umbresce mormintulii lui 

Tristan şi alti Isoldei. 

Into poesie poporală sârbă, din mormintele iubiţilorii 

răsarti doi brad:, ale căroră ramure se împletescă la olaltă 

ca mătasea în jurulă busuiocului. Intr'una bulgărâscă: din 

mormintulă tinărului crescu ună trandafiră, iar dintr ali 

mîndrei o viță de vie și dragostea le împleti la olaltă. In- 

t'una albaneză: din mormîntul iubitului crescu primă- 

vara ună Dradă şi dintr'ali iubitei o viță dalbă cu struguri 

încărcată, îmbrățişândui plăpândă pe maiestosului bradii. 

Iar într'una cipriotă: pe mormiîntulii iubițilori crescu ună 

chiparosă și ună chitru; chipaxosuli se ridică şi s&rută chi- 

trulă, iar chitrulu se ridică și sărută chiparosuli. (1) 

In balada ardelenă «Două morminte»: 

Si din mormiînţelulii lui 

A eşiti ună mării gutăi, 

Şi din morminţeluliă ei 

A eșitii viță de vie: 

Viţa-atâta sa întinsii, 

Până mărul la cuprinsi. 

Sati într'alta, «Chiva»: 

lea tu giulgiii din patru la, 

Să ne 'ngrâpe ca pe fraţi; 

Dela, mine să totii crâscă 

Unii firuţii de famnfiril. 

Dela Chiva prandafiră; 

  

(1) Vuk Karagic, Sbsha piesme, vol. ÎI» p. 345.—Miladinov, Bălgarshi piesni, 

p. 455.— Rada, Rapsodie d'un poema albanese, p. 253. — Sakellarios, Roagiază, 

vol. 1, No. 13. Despre plante supravieţuitore: cf. Liebrecht, Zar Volhshkunde, 

p. 167 şi 182; Gubernatis, Mythologie des plontes, 1, 9, 53, 108, 234 și cer 

cetările despre arborii împletiţi de Gaidoz, Psichari şi Karlovicz în Melusine, 

tom. IV și V.
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Să totii crescă și lăţescă, 
In capete să se 'ntilnâscă, 
Ca să vadă lumea totă 
Ca fostii dragoste curată 

Dintruniă june şi o fată. (1) 

In feumosulii basmu munteni «Cele 2 sălcii», iubita, 

aflândă că feciorului de împeratu se căsătoresce cu altă 

femee, se înnâcă de dorulă lui și feciorulu de împărati, 

vedend'o mortă, se stinge de durere şi lasă cu limbă de 

morte să-lu îngrope în aceiași gropă cu fata: «Dar împă&- 

ratulă n'a vrutii de locii, ci a pustii de l'a îngropatii toc- 

mai în partea de dincolo a bisericei. Dar n'a apucat să 

se bătătorescă pămintuli pe mormiînti și a r&săritii e 

salcie, şi toti în diua aceea a .răsăritii o salcie și pe mor- 

miîntulu fetei de partea cea-laltă a bisericei, și au fostă 

crescuti aceste sălcii într'o di ce crescii altele într'uni 

ană, și curind ai trecuti de susulă bisericei, şi dacă ai 

trecuti, at începuiii a se întinde pe coperişi, până li sat 

întîlnit ramurele și de atunci, din ce trecea, din aia se 

amestecati ramurele și crăcile mai tare, şi amestecate și 

alăturate stau într'una.» (2) 

La poporele romanice revine acelaşi motivil. 

În romanţa portugeză «Peregrina»: pe mormîntulii ca- 

valerului răsări ună buchetă de pini funebri, iar mormiîn- 

tului principesei se acoperi cu trestii tânguitore. Castelana 

porunci să le taie, dar ele încolţiră din noi și nâptea 
castelana le audi suspinându. . . . Intr'altă romanță, «Con- 
tele Nillo»: pe unul din morminte răsare unii chiparosă 
şi pe celit-laltă unii portocală, amindoi cresc, își împreună 
ramurele și-și dai sărutări,. .. Intr uniti cântec bretonii: 

  

(1) Popu-Reteganulă, Zrandafiri şi viorele, 2 ed. Gherla 1891, p.. 16—18 şi 
Frâncu, Moţii, p. 230. 

(2) Stănceseu, A?fe basme, p. 90.
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«Ce fut merveille de voir la nuit, qui suivit le jour ou 

on enterra la dame dans la me&me tombe que son mari, 

de voir deux chenes s'6lever de leur tombe nouvelle dans 

les airs....» Şi într'unii cântec normandă, culesi de 

Beaurepaire: 

Sur la tomb'du garcon on y mit une €pine, 

Sur la tombe de la belle on ş mit ae olice, 
L'âpine crut si haut qu'elle embrassa Lolive.... (1) 

Arborele supra-vieţuitorii nu servă numai a perpetuă 

ună amor nefericiti, ci şi a trădă o crimă, uni asasi- 

natii, Din cadavrulă celorii ucişi mișelesce răsare uni ar- 

bore, în care continuă a trăi răposaţii. 

Ast-feli din cadavrulă lui Polydor, fiuli lui Priam, 

asasinată de Polymestor, răsări uni corni și, când Enea 

vră să rupă câte-va din ramurele sale, uni sânge negru 

mânji pămintulă, unii gemăti se audi şi unii glas r&- 

sună la audulă săi: «De ce să sfâşii, Enea, pe unu ne- 

norocitii ? Cruţă-mi mormintuli și feresce-te de a mânji 

cu o crimă mânile tale pi6se. Născutii la Troia, nu sunt 

ună străină pentru tine şi nu dintr'unti buştenii a cursui 

acesti sânge. Ah! fugi de acesti pămiîntă crudu, de acesti 

termă avari. Căci sunt Polydor: aci cădui străpunsi 

de mii de săgeți, ale căroru virfuri ascuţite ai intrati în 

corpulii mei.» (2) 

De siguri că Dante și-a adusi aminte de acâstă scenă, 

  

(1) Puymaigre, Romanceiro portugais, 

Breie, vol. |, p. 45. 

(2) Virgiliu, Fneida, UI, 20—68: 

aQuid miserum, Enea, laceras? jam parce sepulto; 

Parce pias scelerare manus. Non me tibi Troja 

Externum tulit, aut cruor hi de stipite manat, 

Heu! fuge crudeles terras, fuge littus avarum. 

Nam Polydorus ego. Hic confixum ferrea texit 

Țelorum seges, et jaculis increvit acutis.» 

No. 4 şi 12. — Villemarqu6, Barzas-
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când descrie în «Infernii» arborele vieţuitori ali nenoro- 

citului Pier delle Vigne, sinucisi în închisorea-i: (1) 

Allor- porsi la mano un poco avante, 
E colsi un ramuscel da un gran pruno: 
E il troncă suo gridă: Pereche mi schiante? 

Da che fatto fu poi di sangue bruno, 

Ricomincio a gridar: Perche mi scerpi ? 

Non hai tu spirto di pietate alcuno ? 

Uomini fumino ed or sem fatti sterpi; 

Ben dovrebb' esser la tua man piu pia, 
Se state fossim' anime di serpi. 

Come bun stizzo verde, che arso sia, 

Dalt'un de'capi, che dall'altro geme, 

E cigola per vento che va via; 

Cosi di quella scheggia usciva insieme 
Parole e sangue: ond'io lasciai la cima 

Cadere, e stetţii come luom che teme. 

In basme, copiii uciși de mama lori vitregă supra-vie- 
țuescii în arbori și, după o serie de metamortose, revinii 
la, forma, loră primordială. (2) 

In povestea ardelenă «Cei doi copiii cu părului de aurii: 
«Din loculă, unde aut fosti îngropaţi copiii împărătesei, 
copiii cei adevăraţi, a doua di răsăriră doi peri, iar la 
a șeptea di perii ai fostii mari, înalți şi rămuroși și plini 

(1) «Atunci întinsei mâna și rupsei unii rămurelă dintr'unti pruni mare; iar 
trunchiul său strigă: De ce mă sfâşii? Şi umplendu-se apoi de unt sânge 
mohorită, strigă iar: De ce mă rupi ? Nu simţi dre ună picii de milă ? Am 
fostii Omeni şi acum ne-am făcută bușteni. Negreşitu mâna- ți ar trebui să ne 
cruțe, chiar de ami fi suflete de șerpi. Cum unu tăciune verde, arsi la ună 
căpătâiă, geme din cel-lalții și pirăe de vintulii trecătorii, așă din acelă trunchiii 
eşiat. de odată vorbe şi sânge: apoi lăsai să cagă ţandăra și stătui ca omulă 
ce se teme.» 

(2) Vedi Cicluli nostru «Copiii de aurii.» Cf. Bolintinenu «Cerhulăi» (Poesii, 
], 278—976): 

. 
Din mormîntu-mi o să crescă 

Prădişorii cu virfulă lină, 

Cii-a lui vxamuri să umbrescă, Domne, 

Grâpa-ţi Qe străină.
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de pere frumose, galbene ca aurulă şi strălucea ca s6- 
rele. Când se ducea împăratul pe acolo, ramurele perilorii 
se plecat în jos către împăratulă, ca şi când Vară îmbiă 
să-şi culegă, iar când mergea ţiganca saii surorile mai 
mari, atunci ramurele se ridicaii și le loviau peste ochi.» (1) 

Intr'o poveste din Moldova: «Pe mormîntulii cerşetorei 

a crescuti ună plopi mare până la Dumnedeu sub picidre. 

Când vîntulă bătea, jalnici se legănaă crengile plopului, 

se păleau una de alta șuni glasii tânguiosă se audiă eşindi 

din plopă, ce strigă: ticăloso, ce mi-ai tăcutu pita şi pescii?» (2) 

Dar» nu numai arborele întregi, ci şi fie-care fragmenti 

dintr'însulu e dotatui cu vitalitate. Flautulu făcută din 

arborele supra-vieţuitoră capătă glasu şi povestesce (obici- 

nuită în versuri) crima săvârşită. 

Din fântânuţa, în care ţiganca înnecase pe împă&rătesa, 

(fata-lebădă), răsări o răchită cu 3 rămurele şi ună păstorii, 

tăindu-și din rămurelulă de mijlocu o tilincă, ea începu 

singură a cânta şi a spune: 

Nu cântă băiete tare, 
Că răi inima mă dore 

După ală mei copilaşă, 
Ce-a rămasi în legănaşii, 
'Țiţă sterpă mi-lă adapă, 

'Țiţă de nceră ţigancă! 

lar din scorbura, în care mama vitregă ascunse inima 

şi 6sele băiatului ucisi, eşi o păstrică, care incepu să 

cânte pe copacii: 

Maştionea m'a tăiatit 

Si cu tata m'a mâncati, 

Dar ei în cucă mam sehimbati 

Şi de maştione-am scăpati! (3) 

    

(1) Popii-Reteganulă, II, p. 31. 
(2) Sevastos, Poveşti, p. 21. 

(3) Marian, Ornitulogia, IL, 364 și I, 16. 

9 Șăinenu, Basmele ron âne. 
.
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De asemenea în basmuli francezi «Le pigeon blanc», 

div osemintele ucisului ese o păsărică, care cântă: (1) 

Ma tante m'a tus, 

Mon păre m'a mangs, 

Ma petite sceur Marguerite m'a ramasst, 

Ma mis sur un petit aubâpin, 

M'a dit: fleuris, fleuris, mon petit frere. 

Gâthe, marele admiratori alu geniului poporalu, își 

aduse negreşitii aminte de uni asemenea cânteci auditiu 

în copilărie, când puse în gura Margaretei, aruncată în 

închisâre, aceiași melodie: | 

  

(1) Pineau, Folklore du Poitou, Paris 1891, No. 9. Cf. Scbillot, Literature 

orale de la Haute- Bretagne, Paris 1883, p. 2286—229 «le siiflet qui parle»: o 

soră omoră din gelosie pe alta mai mică şi o îngrâpă la p6la unui stejari, 

unde unii negustori găsesce unii flueră și, ducându-lii la gură, cântă: 

Sitftez, sifilez, marchană; 

Ce n'est pas vous qui m'avez tude câans. 

Ibidem, p. 220—221 «les trois freres»: ună frate mai mare omâră pe celi 

mijlocii şi, după ce-l îngrâpă, ună osă în formă de flueriă cântă: 
Mon frăre m'a tu6 

Dans ia furât d'Ardennes. 

'Toţă ast-felă Carnoy, Littdrature ovule de la Picardie, Paris 1883, p. 236—240 

«le sifflet qui parle»: fratele omoră pe soră-sa și o îugrâpă la pla unui ste- 

jarii; unii porcară, făcendu-și uni fluerii dinte ună osti smulsi dela mor- 

mintulii fetei, începu să cânte: 
Menez-moi, menez-moi vite, porcher ; 

te n'est' pas vous qui m'avez tuse. 

CE. încă Blad6, Contes populaives de. la Gascogne, Paris 1886, vol. II], p. 101 

da flate»; Comparetti Novelline, No. 28 «la penna delluceito griffone»; Gon- 

zenbach, Sicilianische Mărehen, No. 51 «despre cimpoiulă cântăreţi»; Grimm, 

Mărchen, No. 28 «der singende Knochen» și lia trich, No. 43 «der Rohrstengel.» 

La Afanassiev, V, 27, o soră ucide pe frate-seti Vaniușka pentru fagi roșii 

şi flueruuii trădeză asemenea crima comisă. 

.
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EVULU-MEDIU. 

Relaţiunile între Orienti şi Occidentă deveniră dela 
secolului X-lea din ce în ce mai numerâse. In secolul 
Vil-lea. unii călugări, care probabilă călătorise în In- 
dia, şi ascultase biografia legendară a întemeietorului Bu- 
dismului, scrisese grecesce în vre o mânăstire din Palestina, 
vieţile sfințilorăi Varlamiă şi Ioasaf (celi din urmă sub- 
stituindu-se lui Galkya-Muni, creștinată de pustniculi Var- 

lamă), împletind'o cu totu felulă de pilde de origine bu- 

dică. Acestă romanu de proveninţă indiană, unii felii de 

apoteosă a ascetismului, pătrunse în Europa printr'o tra- 

ducere latină în secoluli XII-lea și se bucură repede 

de o mare răspândire, datorită mai ales frumâselorii sale 

parabole, intrate unele şi în «Învățăturile lui Neagoe-Vodă.» 

Cruciatele şi în urmă invasiunile Mongolilori importară 

în liuropa pe cale orală o cantitate însemnată de mate- 

riale legendare. 

Nu toti atâtii de importantă a fosti influența exerci- 

tată de imaginaţiunea orientală pe cale literară, prin tra- 

duceri de cărţi poporale. Expansiunea lori porni din 

două centre: pede o parte Bizanţulii, care prin traduceri
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din siriaca popularisă producțiunile fantasiei orientale 

mai alesii în Europa răsăritenă; iar pe de alta, Arabii, 

cari atâtă în Siria câtă şi în Spania serviră de colportori 

intelectuali între aceste două lumi. 

Dintre cele mai vechi cărți orientale, cari ai aflată în 

oceidenti o mare răspândire, se numără (afară de Pancia- 

tantra, despre care ami tractati mai sus) aşă numite 

«Pildele bă Sindibad», operă de provenință indiană dar 

conservată numai în traduceri: cea mai veche dintr însele 

e una grâcă, făcută după cea siriacă către sfirșitulu se- 

colului XI-lea de Michailti Andreopulo, sub titlulă «Syn- 

tipas». În oceidenti ea sa propagali prin numerdse ira- 

duceri, mai alesit franceze, în versuri (secoluli XII-lea) 

şi în prosă (secolulă XIII-lea), servindu-le de prototipi 

o versiune latină (făcută după una ebraică) sub titlulă 

«Doloputhos sive Historia VII Supientium», de unde: Li ro- 

mans des sept sages, Libro dei sette savj di Roma, Die 

sieben weisen Meister, etc. (1) 

Cea mai veche traducere românescă, după una neo- 

grâcă tipărită în Veneţia la 1744, e de pe la sfirșitulii 

secolului trecută și portă titlulă «Istoria Syndipiă Jiloso- 

fului». (2) 

Acestă operă, care prin renumele și expansiunea ei a 

ajunsii aprâpe— cum dice Gărres — celebritatea cărțilori 

sfinte, se învirtesce în jurulă următorei istorii fundamentale: 

Uni fiă de împăratii împotrivindu-se stăruințelorii rușinâse 

(1) Loiseleur-Deslongechamps, Essai su les fables indiennes et sur leur 

introduction en Europe, Suivi du roman des VII sages de Rome en prose, 

publi& pour la premiăre fois, avec une analyse et des extraits du Dolopathos 

par Le Roux de Lincy, Paris 1838. Vedi Comparetli, Usservazioni întorno al 

libro dei sette savj di Roma, Pisa 1865 şi Ricerche întorno al libro di Sindibad, 

Milano 1869.. 

(2) Despre diferitele ediţiuni și cuprinsulii cărței: Gaster, Literatura popu- 

lasă română, p, B4-—-178.
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ale uneia din femeile iatţălui s&i—în versiunile europene eiă 
resistă mumei sale vitrege — ea îlă învinui, că ar fi 
căutată s'o necinstâscă și împăratul, turburată şi spăi- 
mintată, se hotări să-l osindescă la mârte. Dar cei 7 

„ Vizir sau înţelepţi (filosofi) ai sfatului împărătesc, sci- 
indu-lă vevinovati şi silită de unii oroscopui a tăce în 
timpă de 7 dile, căutară a prelungi terminulă, spu- 
nendi împăratului totii feluli de poveşti despre firea cea 
stricată a femeiloră şi primejdia de a se luă după spusele 
lori. Peste n6pte femeile împăratului, ca să zădărnicescă 

istoriile înțelepţilorii sfetnici, povestiaii la rânduli lori des- 

pre apucăturile nestatornice ale bărbaţiloră. Și aşă împă&- 

ratulu stete în cumpănă până la trecerea terminului fatali, 

când fiu-s&ă putu vorbi şi a descoperi nelegiuirea, femei, 

care își primi pedspsa cuvenită. 

Acelaşi motivă de perfidie şi viclenie femeiască Pamii 

întilnită mai sus în povestea egiptenă a celorii Doi frați, 

unde ami adusii şi o serie de paralelisme din diferite li- 

teraturi. 

Elă este îndestulă de fecundi spre a procură frumosei 

Şeherazade materială de povestitii în timpi de 0 mie și 

una de Nopți, acestii ocean în care sai revărsatiu piraele 

fantasiei orientale. Prima, lori redacţiune pare a dată, de 

ia, secolulă XIII—XIV şi de atunci a sporitii din secoli 

în secolă. Autorulă, saii mai bine disii autorii acestei ce- 

lebre colecţiuni s'aii adăpată la isvorele cele mai diferite: 

India, Persia, Arabia, Grecia. 

Deşi cunoscute în Europa abiă dela 1704, prin faimosa 

traducere franceză a lui Galland, ele trebue să fi circu- 

lati orală cu multit mai înainte. 

La noi, aceste «istorii arabicesci» erai dejă cunoscute 

în a doua jumătate a secolului trecuti, şi sub titlulă de 

Halima (numele povestitârei în versiunea neo-grecă din
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1757, prototipulii traducerei române) le pomenesce dejă 

Sulzer în 1782. Din cercetările d-lui Gaster (1) re- 

sultă, că în traducerea română, ca şi în cea neo-grecă, 

s'a contopitii o parte din colecţiunea arabă (numai 86 din 

1000 de Nopți) cu întrega colecţiune persiană de 1001 

de Dile. , 

Dar chiar sub acestă formă spurie, pe care o vomu 

utilisă după ediţiunea iui Gorjan (2), regăsimi o serie de 

tipuri şi de incidente cunoscute şi dejă studiate. 

Ast-felă istoria lui Sinibad marinarului (la Gorjan nu- 

mele e corupti: Săvah, căl8torulii pe mare) are mare 

analogie cu a lui Ulise. Şi eroulă arabă ajunge în ali 

treilea taxidă pe mare într unii ostrovă, unde toţi tovarășii 

săi sunt înghiţiți de unu uriași uniochiu și de care nu 

scapă decât crăpându-i ochii cu icre roșşite. 

lată în originală, prescurtată, acesti taxidă de alu tre- 

ilea ali lui Săvah, călătorul pe mare, care reproduce din 

punctă în puneti şederea lui Ulise în insula ciclopului 

Polyphem şi pâte sta ast-felă alăturea de versiunile pa- 

ralele mai sus citate: (3) 

TAXIDULU DE ALU TREILEA ALU LUI SĂVAH CĂLETORULU PE MARE. 

Petrecerile cele bune și desmierdările întru tote gusturile, ce 

trăsesemii în trecutele mele taxiduri, şi mai virtosă că începuse 

a mi se scârbi de atâtea desfătări și desmierdări; asemenea şi 

tinereţele mele mă îndemnă prea multi şi sănătatea trupului nu 

mă răbdă a șede în loci; acestea îmi porniră pofta, ca să mai 

(1) Literatura populară română, p. 94. 
(2) Halima sai povestiri initologicesci-arăbesci, pline de băgări de s6mă şi 

de întîmplări forte frumâse şi de mirare, Compuse în limba arăbâscă de 

prea învăţatuli derviși Abubekir şi traduse din alte limbi străine în cea 
românescă de Gherasim Gorjan, profesoră, 1 ed. 1835; Il, 1857; 11, 1877, 4 

tomuri. În extractele de mai la vale ne vomă folosi de ultima, ediţiune. 
(3/ Gorjan, tom. II, p. 29—36.



— 135 — 

vădi și alte locuri noue, alte oraşe şi alte naţii de Gmeni sat 
și alte obiceiuri prin deosebite ţări şi, gătindu-mă despre totii 
felului de marfă şi despre ale drumului și întovărăşindu-mă cu 
alţi negustori, plecarămi într'o corabie cu aeri priinciosii spre 
ostrovele Indiei cei din lăuntru. 

Şi după o plutire de trei-deci de dile ajunserămiă la nisce 
ostrove, în care vindurămi vre o câtă-va marfă, bani peşină şi mai 
făcurămiă și trampă cu alte mărfuri de p'acolo, şi după cinci dile 
când plecarămiă de acolo, ne apucă o furtună atâta de mare și 
tare, în câți ne băgă prin alte mări depărtate şi perdurămiă dru- 

mulii. Acestă furtună ne duse până aprâpe de uni ostrovii, la 

care traserămă de nevoe spre revărsatulu zoriloră, siliți fiindă 

de vremea cea urită şi cu totul împotrivă. 
Intrând mai înăuntru prin ostrovii vădurămii de departe o 

zidire mare, ca cum ar fi fostii palati, şi ajungândi acolo v&- 

durămiă cu adevăraţi, că eră palati zidită prea frumosi, ale cărui 

porţi erati de chiparosi, săpate cu mare meşteșugi, și nu se vedea 

a fi nici ună omi într'insulii. Intrândă în lăuntru, vedurămiă 
o curte forte largă şi răsfăţată și o scară ce ducea în foişorele 

palatului și, ocolindă prin curte încâce și încolo, vedurămă în- 
trun colții o movilă de 6se de omii şi frigări de friptă. Atunci 

pricepurămiă toţi, că nenorocirea, nâstră ne adusese aci în mor- 
mîntulu celă de veci şi în prire cumplită şi ne speriami cu 

toții de morte, căci o vedeamii cu ochii şi o așteptami să ne 

înghiță din clipă în clipă. 
Dar nevădendă nici ună omi pe nicăirea și fiindii prea obosiţi, 

căci apunea, s6rele, eră în desâră şi se apropiă n6ptea, tremurândi 
de frică şi chibzuindu-ne unde să fugimiă, iată vădurămi fără veste 

că se deschide o uşă dela uni becii şi eşi afară ună uriașă negru și 

grozavă: avea numai ună ochii rotundă în frunte, atâta de roșu în cât 

se vedea ca o potedvă roșită în focă; dinţii lai cei dinainte eraii 
lungi ca deo palmă şi ascuţiţi ca, viriulă de secere și erai eşiţi 

afară ca colții de vierii s&lbatecă; gura lui era ca a calului; buza 

cea de desubt îi atârnă până la brâi; urechile îi eraii mari ca 

de unii cotii și mai bine, late şi flocâse ca de elefantii, cari îi aco: 

periaii spatele mai de toţii; unghiile sale eraii ca ghiarele vulturului 

şi ca ale leului şi trupuli săă părosă și negru peste totu ca 

unii ciclopă sait ca ună satiră (ce se v&dii zugrăviți pe la unele
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case) atâtii de grozavii şi de mirare, în câti numai ce-l vtdu- 

rămiă, încremenirămi cu toţii, ca cum ami fi fostii de petră fără 

vr'o simţire. 

Se apropie de noi și, privindu-ne niţelii, îşi întinse mâna în- 

tâiași dată la mine şi, apucându-m& de cefă. mă pipăi ca mă- 

celarii când pipăe mielul pe câdă, ca să vadă de e grasii ori 

nu pentru junghiată; așă îmi făcu și elă mie, cercetându mă pre- 

tutindenea de grăsime, şi, aflându-m& slabi și mârșaviă, m& lăsă 

şi apucă pe cei-lalţi câte unu unu și le făcu ca și mie. In cea 

mai de pe urmă, 'găsindi mai grasă decât toţi pe corăbierulu 

nostru, îl răpi de după câfă cu o mână și cu cea-laltă îi băgă o 

frigare din cele ce eră p'aci prin şedutii şi o răspunse după cefă, 

precum ar fi fostii ună puiit de găină în mânile unui măcelariă 

puternicii, pe urmă făcti unii foci mare și-l fripse numai decât 

şi-lă mâncă pe toti înaintea nostră. 

Şi isprăvindă acestă a sa cruntă şi herosă cină, se duse în- 

tr'uniă beciii de ale palatului şi se culcă să dârmă şi, după ce adormi, 

horcăniă atâtă de tare, în câtă se părea că tună şi r&sună hor- 

cănâla sa până peste mare prin nisce munţi, ce eră departe ca 

la șepte-deci de miluri; și dormi până la divă întru aşă hor- 

cănâlă. La diuă, după ce se deșteptă acelii uriași grozavă, se 

sculă și eși afară din palati şi pe noi ne lăsă aci ca pe nisce 

vite în oborulă zalhanalei. Dar după ce înţeleserămii că se de- 

părtase multi! de palatii, începurămă să ne jelimiă totii întruni 

glas, în câtii răsună acelii palatii, care eră pentru noi o mă- 

celărie cruntă! Petrecurămi t6tă diua umblândi prin ostrovit 

şi plecarămi pe la sfinţitulii srelui, ca să ne ducemii la palatulii 
acelui spurcată ciclopii cu ast-felă de hotărire, ca noptea, când 

dârme el şi horcănesce, să-i scâtemii ochiulă cu o frigare din 

ale sale. Toţi într'o unire la acestă hotărire, ajunserămii la palatii 

cam pe la ună cesă din n6pte şi ne ascunserămit întruni colții 

întunecosă și ne făcurămiă mârcă acolo, trăgândi cu urechea 

să-lă audimă horcănindă şi ne mirami prea multii că nu se 

audiă, în vreme ce horcănela lui r&sună tocmai prin munţi 

altă dată. 

Abiă trecu niţică vreme și audirămi o repediciune și unit 

sgomotii, şi sberă acelă ciclopi ca unii taurii sălbatecii și grozavii 

şi intrândi în curte, aprinse unii foci forte mare şi începu a
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alergă prin curte în t6te părţile, căutându-ne ca unii leii turbată; 

noi de frica mare r&maserămii şi atunci încremeniţi cu totulii 

şi mai multi morţi decât vii; el, îndată ce ne vădu, năvăli la 

noi şi răpi pe celăi maă grasă dintre noi şi numaă decât îlă înfrigări, 

îl fripse şi îlă mâncă; pe urmă se duse totii în acelit beciii de 

desubt şi, culcându-se pe spate, adormi numai decât și începu 

a sforăi atât de tare, în câtii se cutremură și răsună totii palatulu. 

Atunci noi, aflându-ne mai multă îndirjiţi spre r&sbunare decât 

spăimîntaţi, /uarămiă toți câte o frigare, le arserămă în focă până 

ce le roşirămii; pe urmă ne duserămi la, dînsuli nouă inși din 

cei mai viteji şi cu mine dece, și i lebăgarămă în ochii și așă îli 

orbirămnă. 

Durerea, ce pătrunse pe acelui spurcată ciclopă, îlă făcu să 

shiere atâtii de grozavii, în câtii se spăimântai și cele neînsufle- 

ţite lucruri din lume; se sculă cu necazii și mânie mare, își în- 

tinse mânile încâce şi încolo, că d6ră va prinde pe vrunuli 

din noi, ca să-ltt facă fărâmi de necazii şi de durere; iară noi 

ne traserămi pe unde nu putea elii să ne nemerescă; după ce 

ne căută în zadarii şi nu ne nemeri, dibui prin curte pezidiă şi ne- 

meri porta şi eşi afară, strigândi şi răenindi forte tare şi grozavit. 

Noi, îndată ce pricepurămiă pe răenetuli săi celi prelungitii, 

eşirămi numai decât din acel hierosii palată şi ajunserămi 

la ţărmurii mărei, unde aveamii pregătite leşile, şi le aruncarămă 

numai decât în mare, şi așteptamii tâtă nâptea până la diuă, casă 

intrăm în leşi şi să începemi a plutipe mare. Dară îndată ce 

se lumină de diuă, vădurămii pe acelii ciclopă sălbatecii orbi încă, 

cu doi asemenea cu dinsuli, cari îl ţinea aducendu-lu spre 

țărmurii mărei, întovărăşiţi de o mulţime de ciclopi asemenea cu 

dinşii. 

Noi, îndată ce-i vădurămiă, intrarămi numai decât în leșile 

nâstre şi prin ajutorulă lopeţilorii ne depărtarămii dela țermuri. 

Ei luară petre forte mari şi aruncară după noi cu atâta putere și 

repediciune mare, în câtii ajungeaii până la noi, ce eramit departe 

ca la ună câsii de ţărmuri, şi înnecară cufundândi pe tte cele- 

lalte leşi cu 6meni cu totii, şi numai eii scăpaiă cu lescidra mea, 

iară cei-lalţi fură înghiţiţi de valurile mărei. 

In taxidulă ală patrulea, Sindibad nemeresce după unii
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naufragiii în ostrovulă împărătesei Lnb, Circea orientală, 

care-i preface pe tovarăşi în dobitâce. Nisce Arapi îi aduseră 

în locuinţa ei şi le dederă să mănânce rădăcini și erburi. 

Tovarăşii mei începură a mâncă fără să bage de semă, că 

cei ce ne da erburile nu mâncă de lect, iară ei, prevădendi uni 

ce că o să se întîmple, nu vrui să mănânci și în puţine mi- 

nute vădui în faptă puterea acelori erburi, adecă: după ce mân- 

cară tovurășii mei dintr'însele, se îmbătară atâta de multii, în câtii 

îşi eşiră din minţă, vorbiaii aiurea şi înnebuniră cu desăvârșire. Pe 

urmă ne dederă colărizii de oreză cu nuci de India, care îngrașă 

prea multă pe cei ce mănâncă desi o ast-felii de mâncare; din 

acestă mâncare luaiii şi ei de cinci-şese ori, iară tovarășii meă 

ce înnebuniseră, mâncă întocmaă ca porciă jiri, târă vre unii saţii, Şi 

în prea puţine dile se îngrăşară cu o grăsime nespusă. Atunci 

vădui pe Arapă, ce erai Căpcăuni, adecă mâncărori de omenă, că 

începură a junghiă pe câte unu unu la câte două-trei dile și 

a-i mâncă. 

Ei, carele eram firesce mârşavii, slăbănogit şi uscăţivă, şi mai 

vîrtosii când vedeam vrednica de jale morte a tovarăşilorii 

mei, m& topiam din câsă în câsă ca câra de foci, puindi în 

gândi că o să-mi vie și mie renduli paharului morţei. Atunci 

pricepui mai bine viclenele fapte ale acelorit Arapi cu acele er- 

buri, ce dedeseră tovarășiloră mei de mâncaseră, căci printr'în- 

sele 3 făcuseră ca nisce dobitoce, ce nu mai gândescii la morte 

nici la altă ceva din lume şi mâncă fără vr'o grije şi se îngrăşă, 

câtii nu se pote spune. | 

In fine, istoria, celui de ali treilea dervişii sau kalenderi 

conține ună tipi forte cunoscută în clasificațiunea basmelorii 

«Camera oprită». 

Dervişulă ajunse într'ună palati, unde mai multe femei 

îlă îndrăgiră și-i făcea vieța dulce. «Pe la siirșitulu 

anului veniră tote împreună la odaia mea cu ochii plini 

de lacrămi, ca să-și iea diua bună dela mine, căci eră să 

plece şi să se întârcă după 40 de dile. Ne îmbrăţișarămia
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şi-şi luară diua, bună dela mine, și-mă dederă slobndenie a 

umblă prin tote casele ce eraă 99 și să mă destăteză întru 

privirea atâtoră lucruri minunate şi nepreţuite ce erai prin- 

tr'însele, asemenea şi prin grădinile palatului, ce nu se 

poti povesti de limba omensscă, şi să aflu prin acestea ori 

câte-mi va pofti sufletulă. lar ușa cea de aură să nu în- 

drăsneseii a o desch'de, căci mă voii căi forte multi şi m& 

voii scârbi până ia, morte. După ce plecară ele, eii ca să 

îmi mulțumescii vederea, deschisei tâte acele uşi şi vădui 

lucruri ce nu se poti povesti nică prin grai nici prin 

condeiii. Mai pe urmă de tâte mă îndemnă prostia și neas- 

cultarea mea, ca să deschidi şi acea uşă de aură şi, 

pe lângă cele-lalte scumpeturi şi bogății, găsii și ună 

cală negru fârte frumosi; îl trăsei în curte și-l încă- 

lecaii cu o bucurie mare, mulţumindu-m& prea multi că 

am găsitii cu ce să-mi petreci vremea. Plimbându-mă& 

peste acele câmpii frumâse, îlii lovii ca să umble şi eli 

stă încremenitii, dar după ce îli lovii până de trei ori, 

deschise misce aripi forte agere și sbură cu mine în vînt 

atât. de repede, în câtii mă perdusemil de frică. Sburândii 

calulă pe sus cu mine se pogori şi atunci se scutură atâtil 

„de tare, în câtă mă aruncă la păminti ca pe uni saci 

cu mălaiă şi, lovindu-mă cu coda pe obraziă, îmi sări ochiulii 

cel drepti câți colo ca dintro praştie şi peri ca 0 nălucă.» 

In povestea arabă, ca in mai tote versiunile paralele 

din Europa, orientală, curiositatea e slăbiciunea bărbatului 

şi nu a femeei, ca în Occidenti. Vomi reveni maj pe largi 

asupra acestui tipu în adnotaţiunile ciclului respectivu de 

basme. 

Ne grăbimi a trece acum la cea mai veche carte de 

9 9 . Le N 
ma- 

poveşti a, evului-medii creştinii, la Gesta Romanorum,
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rele magasinii de naraţiuni moralisate, isvorulă novelişti- 

lori italieni, acea curi6să amestecătură de povestiri cla- 

sice, apologuri orientale și legende monacale, din care sai 

inspirati pe rendi Boccaccio, Shakespeare și Schiller, spre 

a scrie: unulu «Doi amici», alii doilea «Neguţătorulă din 

Veneţia» cu «hegele Lear» şi ali treilea «Fridolin». 

Compilată în prima jumătate a secolului XIV-lea, 

întâia ediţiune latină tipărită pe la 1472 conţinea 151 na- 

rațiuni, cari însă sporiră în urmă, aşă că în ediţiunile 

ulteridre ele se ridicară la 181 şi acestii numări rămase 

definitivi. (1) Deşi colecţiunea pârtă titlulă de: «Faptele 

Romanilorii», ea cuprinde şi povestiri curati fantastice, 

pe cari compilatorul le pune în gura împăraţiloră şi ca- 

valerilori romani. Fie-care naraţiune e urmată de o «mo- 

ralisatio», de o interpretare mistico-alegorică a povestei. 
Căci tendenţa ei imediată eră instrucţiunea morală, ce o 
urmăriă, şi convertitulu spaniolii Petrus Alphonsus în a sa, 
«Disciplina clericalis» (sec. XII-lea), isvorulii principală alu 
truverilori francezi. Ba chiar şi predicatorii medievali 

insera în ale lorii cuvintări povești morale de diferite 
origini, numai dacă corespundeau vederilori lori etice. Şi 
la Indieni principala loră preocupare, în colecţiuni de 
asemenea natură, eră toti morala și una din aceste cărţi, 
uni felu de prescurtare a Panciatantrei, pârtă chiar nu- 
mele de «Instrucţiunea folositore» (Hitopadegu). 

In considerațiunea, importanței acestei cărţi pentru folk- 
lorulă europenii şi pentru novelistica comparativă, ne 
vomi opri câtă-va timpu asupră-i, reproducendă dintr'însa 

(1) Ediţiunea critică completă e cea de H. Oesterley, Gesta Romanorum, 
Berlin 1871. Ea conţine, afară de tradiţionalele 181 numere, încă 102 adause 
suplementare după diferite manuseripte. In reproducerile de mai jos utilisămu 
acestă ediţiune.
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următorele trei naraţiuni, pentru cari avem interesante 

paralele române: a XX-a, în care e vorba de puterea ur- 

sitei; a LĂVill-a despre limba păsărilori și a CCIXXIII-a, 

ce conţine prototipulii regelui Lear. 

DE MISERIA ET TRIBULACIONE. 

Conradus regnavit, cujus tempore erat quidam comes nomine 

Leopoldus, qui, iram r&gis metuens, cum uxore sua în silvam 

fugiens, in quodam tugurio latitabat. In qua silva memorata 

dum Cesar Conradus venaretur nocte superveniente, in eodem 

tugurio ipsum oportuit hospitari. Cui hospita pregnans vicina 

existens partui decenter, ut potuit, stravit et necessaria minis: 

travit. 
Eadem nocte mulier filium peperit et Cesar vocem audivit 

dicentem: Accipe, arcipe, accipe! Expergetactus ipse a sompno to- 

tusque timidus et tremetactus ait intra se: Quid signat ista vox: 

Accipe, accipe, accipe? Quid debes accipere? cogitabat et statim 

obdormivit. Et ecce secunda vice audivit vocem, dicentem ad 

ipsum: Redde, redde, redde! Cesar expergefactus a sompno con- 

tristatus est valde et ait inter se: Quid est hoc? primo audivi: 

Accipe, accipe, accipelet nihil accepi; modo dicit: Redde, redde, 

redde! Quid debeo reddere, ex quo nihil accepi. Cesar iterum 

incepit dormire. Et ecce tercia vice audivit vocem dicentem sibi: 

Fuge, fuge, fuge, Conrade! hic puer  primogenitus gener tuus erit. 

Cesar vero cum talia audisset, commota sunt omnia viscera 

ejus. Mane vero surgens, duos armigeros suos secretarios ad se 

vocavit, dicens. lte et parvulum illum de manibus matris vio- 

lenter auferte et ipsum per medium scindentes corcjus michi apportate. 

Conterriti euntes de gremio matris puerum rapuerunt, quem 

videntes elegantissime forme misericordia moti ipsum super 

quandam arboris superficiem, ne a feris devoraretur, reposuerunt, 

et leporem scindentes, cor ejus Cesari detulerunt. Eodem die dum 

guidam duz inde transiret et puerum vagientem audiret, ipsum 

in gremio suo private nullo sciente accepit, et, dum filium non 

haberet, uxori attulit et nutriri eum fecit et a se et uxore sua 

genitum fingens, Henricum vocavit.
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Cum puer jam crevisset, erat corpore pulcher nimis, ore fa- 

cundus et omnibus graciosus. Quem cum tam decorum et pru- 

dentem vidit Cesar, a patre peciit, et in curia sua manere fecit. 

Sed cum videret puerum omnibus graciosum et ab omnibus 

commeudari, dubitare cepit, ne post se regnaret, et ne iste sit, 

quem occidi mandaverat. Volens igitur esse securus, lifteras manibus 

suis scriptas uxori dirigit in hunc modum: «In quantum est tibi 

cara vita tua, mox, ut istas litteras receperis, puerum hunc ne- 

cabis.» Dum vero pergens în quandam ecclesiam hospitatus fuisset 

et super banchum quiesceret, et bursa*in qua erat littera, de- 

penderet, sa-erdos curiositate ductus, bursam aperuit et legens 

scelus abhorruit, et radens subtiliter, ubi dicebatur: Paueramn hune 

necabis, scripsit: Filiam nostram în uzorem ips: dabis. 

Cumque regina istas litteras legisset et regis sigillo munitas 

videret et de manu imperatoris scriptas esse cognosceret,: con- 

vocatis principibus nupcias celebravit, et suam filiam eidem in 

uxorem dedit; que nupuie Aquisgrani celebrate sunt. Dum autem 

Cesari Conrado narraretur, quod solempniter nupcie filie sue 

essent celebrate, ille obstupuit, et cum a duobus armigeris et 

duce et sacerdote veritatem comperisset, ordinacioni dei resis- 

tendum non esse vidit, et ideo pro puero mittens eum esse suum 

generum approbavit et post in imperio regnare instituit. 

lată acum. în resumatii. şi versiunea românâscă a ace- 

leiași teme, ce a inspirată lui Schiller pe «Fridolin», într”o 

variantă ardelenă, « Aflatulă », culesă de Popă-Reteganuliă: (1) 

Uni boerii nemeri întruni sati, unde mase la unii ţărani, a 

cărui nevastă trebuiă să nască în acea n6pte. După ce femeia 
născu, boeruli audi pe una din Ursitore dicendă: «Acestă coprliă 

va moșteni totă averea boerului, ce ai e în casa nâstră.» A doua 
qi, punându-și în gându să prăpădâscă copilulă, boerulia 4/ă cun- 
pără dela părinţii săi pentru 10U de galbeni și-lă părăsi în scor- 

  

(1) Povești ardelenesci, I, 2; cf. o variantă identică «Puterea ursitei» de 
Simon în Familia din 1884 şi alta «Ursita Gâsitului» de Mărginenu (Tribuna 
din 1887), unde nu Si. Petru, ci cună omi lînării» aruncă serisârea în apă și-i 
scrie alta.
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bora unui copacii din pădure. Acolo ună ciobană găsi copilaşulă, 
îlu duse la stână și-li crescu. 

Când Aflatulă (aşă îlă botezase) se fă cuse de 20 de ani, nimeri 
în avea stână boerulii, care, cum îlii vădu, îi trecu unit feri rece 

prin sînt. Il cumpără iar dela ciobani pentru 100 de galbeni 

şi, ca să-lu prăpădâscă, îl trimise cu o carte la cocona bocrtsă. In 

acea, carte scriă: «D ta, jupânesa mea, să scii că flăcăulu, care duce 

cartea acesta, se chiamă Aflatulii, și eii doresci şi ei poruncesci 

ca, îndată ce ajunge acasă, să-lă mâni în pivniţă după ceva, iar 

ţiganuli nostru să fie ascunsii după ușa pivniţei și, cum va vede 

că intră acolo Aflatulii, să-i tame capul. Dacă nu vei face cum îţi 

poruncescii eă, să nu mă aștepți acasă, fără să mergi câtu te 

vorii duce doi ochi. Peste o săptămână și ei mergii acasă. Nimeni, 

afară de ţiganuli nostru, nu are să scie de toti lucrului.» 

Pe drumii, adormindă lângă o fântână,: Dumnedeă și Sân- Petru 

trecură, p'acolo şi, cetindă cartea boerului, o înlocuiră cu alta, care 

dicea: «Să scii că flăcăulii, care duce cartea asta, se chiamă 

Aflatulă, e din nâmă mare şi voesciă şi poruncescii ca, îndată ce 

va sosi cartea la mâna ta, tu să chemi preotulă satului şi să-i 

spui să lă cunune cu cocâna ndsiră Săftica. Asta e dorința şi po- 

runca, mea şi, dacă nu o vei împlini, să mergi câtu te voră duce 

doi ochi, să nu te aflu acasă. Ei voiii sosi acasă peste vreo 

săptămână.» 

Cum ceti cocâna cartea, ea și cunună pe Aflatulă cu fie-sa. 

Boeruliă, întorsi acasă, rămase uimitii de cele întîmplate şi ia- 

răşi îi puse gândit r&ă: porunci vieruluă să împusce fără milă pe 

ori cine ar veni n6ptea în vie și n6ptea trimise pe Aflatulu să-i 

aducă struguri. Aflatuli însă se întârse cu cofiţa plină de stru- 

guri şi boeruli plecă să pedepsescă pe vieră, că nu sa supusi 

poruncei date. Dar abiă făcu uni pasă şi se r&sturnă, atinsă de 

glonţulă vierului. Eli îşi dede sufletuli dicendă, că ună omă. pă- 

mîntenăi nu trebue să se pue împotriva Ursităreloră,; iar Atlatuli moşteni 

averea și boeria. 

Literatura comparativă a povestei despre «Fatalitate» 

sat «Profeţia. împlinită» o indică Oesterley. (1) Noi vomă 

  

(4) Op. cit., p. 715 și 1749, (relativit la No. 283, esenţială identică cu No. 20.
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completă datele sale cu versiunile paralele dela popo- 

rele balcanice şi romanice. 

Legenda, elenică despre Bellerophon şi tradițiunea bi- 

plică despre Uria sunt concepțiuni fundamentalii analoge. 

Credinţa în fatalitate este altminterea adinci înrădăcinată 

în poporul nostru, ca la tote poporele din peninsula balcani- 

că. Expresiunile caşă i-a fostă scrisa, așă i-a fostă să fie» 

sapropie mai multă de fatalismul orientali; dar con- 
y 

cepțiunea însăşi despre Ursitore pârtă încă caracteruli 

eminamente pagâni alu Destinului elenicii: putere orbă, 

surdă, inexorabilă, înaintea căreia se plecă chiar și părinte- 

le deiloră, căci «deii însişi nu poti scăpă pe eroul iubiti de 

mortea comună tuturora, odată ce Moira (Fatalitatea) pri- 

mejdi6să l'a apucat, spre a-lu cutundă în somnulă adinci 

ali mormîntului.» (1) 

In basmulă română, ca şi în unele versiuni paralele, 

elementul creştină sa suprapusă şi asimilată cu concep- 

țiunea necreştină a fatalităţei. 

Acâstă, suprapunere este isbitâre mai alesii în povestea 

«Ursita, şi finulă Sân-Petrului» mai sus analisată (cf. p. 22) 

şi la care putemii adauge următdrea variantă macedo-ro- 

mână, intitulată «Trei ursitâre și doi sfinți» : (2) 

Uni bărbatit şi o femee de t6tă bunătatea se simţinii forte 

nenorociţi, că nu le trăiaii copiii. Pe când femeia era lehuză de 

două dile, găzduiră la dinşii pe doi drumeţi (erati St. Gheorghe 

și SE. Dumitru). 

A treia nâpte dela nascerea copilului veniră cele 3 Ursitore, 

ca să-i hotărască sorta. Cum intrară Ursitorele, părinţii copilului 

adormiră, iar sfinţii veghiai și ascultaii vorbele lori. R&mase 
după vorba. celei mai mici din Ursitore, ca copilulii să crescă 

mare și, când va, trece cu mir6sa peste cutare rii, să se înnece, 

cădendi de pe cală. A doua di, înainte de a plecă, cei doi sfinți 
  

(1) Odyss. 'Ill, 236. 

(2) Colecţiunea manuscriptă de basme macedo-române (No. 16), ce mi-a 

pus'o la disposiţiune d-lă Cosmescu.
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rugară pe stăpânulă casei să-i cheme şi pe dînşii la nunta; fiu- 
lui săi. 

Copilulă se făcuse mare și se logodi cu o fată din altă sati. 
Tată-stii chemă pe cei doi sfinţi la nuntă şi ei veniră. Când eră 
să trecă riulu celui ursiti, Sf. Dumitru schimbă calulă săi cu 
ală mirelui. Nu scii însă cum potieni calulii sfintului și cu coda-i 
stropi pe mirele, care cădu mortii. 

Sfinţii se duseră în ceri de rugară pe Dumnedei să-lit învieze, 
dar Dumnedeii le a spusă, că nu pâte schimbă hotărîrea sârtei, 
decât dacă părinţii îi vori dărui din anii lorit. Ei nu primiră, 
dar miresa o făcu cu multă bucurie. 

Intro poveste sud-slavică (1) eroulă portă, ca şi în 

versiunea românescă, numele A/fatuli («Najdenik»). Uni 

măcelarii mase peste n6pte la nisce Gmeni s&ărmani într'o 

pădure. In aceiași nopte nevasta omului născu unt copilu 

şi atunci veniră trei femei albă îmbrăcate și fie-care ţinând 

în mână câte o lumînare (erati Ursitărele). Cea dintâia îi 

meni să se facă soldatii, a doua să ajungă în spânzurătore, 

iar a treia îi ursi să se cisătorescă cu fata cea bogată a mă- 

celarului ; și aşă r&mase. După ce plecară Ursitorele, mă- 

celarulă, care audise toti, luă copilulă și-lă părăsi într'o 

pădure. Acolo fu găsitii de vînătorulă contelui și, aducendu-lu 

stăpânului său, contele îli luă de sufletii și-li crescu, bo- 

tezându-li «Aflatulii». Când se făcu mare, veni pe acolo 

măcelarulii şi, recunoscendu-lă, îi dede o scrisdre către ne. 

vastă-sa,-ca să-lă omâre şi să-i ascundă cadavruli în pivniță 

sub ună butoiti. Dar elii scapă (lipsesce întervențiunea mi- 

raculdsă), povestesce cele întimplate contelui, care osîn- 

desce la mârte pe măcelarii și căsătoresce pe Aflatulă cu 

fiica măcelarului. | 

Intr'o variantă (2), călâtorulă masi în casa unde ne- 

(1) Krauss, vol. I[, No. 88. | | 

(2) Japic în Archiv fii sluvische Philologie, An. I, No. 14. 

10 
Săinnu, Basmele române.
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vasta născu unt băiatii, audi do? îngeri, dicendu că no- 

roculă copilului născută stă în mânile sale. Eli îlu 

cumpără şi-lu părăsi într'o pădure, unde-lii găsi ună ciobană, 

îlă luă şi-lă crescu (botezându-li c«Aflatulii»). Când se făcu 

mare, nimeri la stână călătorulă, care, recunoseându-li, 

îlă cumpără iarăși şi-lă trimise la nevastă-sa, cu 0 scrisdre, 

n care îi porunciă să-lă ombre. Pe drumu ună câlugări 

îi înlocui scrisrea cu alta, în care dicea să-l cunune cu 

fiica lorii. Intorsii acasă, boerulă porunci slugiloră să omore 

pe ori cine ar veni sâra după apă și trimise pe Allatuliă 

să-i aducă. Dar tinăruli scăpă şi socru-săii fu omoritii 

în locui. | , 

In basmulii neo-greci «Profeţia împlinită» (2), unui ne- 

guțătorii forte bogati dar fără copii, i se predise, că 

—
 

fiulu celui mai mici alu unui omu săracii îi va risipi 
averea. Elă vru atunci să cumpere copilului, însă tatălui 

lui nu vru să-lă vindă, ci-lu dede de sufletit bogatului. 

Neguţătoruli, ca să scape de profeție, aruncă copilului 

într'o apă, de unde fu scăpatit de ună c'obană şi crescuti 

până la 15 ani. Atunci nimeri și neguţătorulu în casa, 

ciobanului şi, înţelegândă din spusele lui că-i fiulu său 

de sufletii, rugă pe ciobani să-lii trimeţă la nevastă-sa cu o 

scrisdre, în care porunțiă să omore ori cum pe aducătorulii ei. 

Pe drumu însă ună omă dumnedeescă îi schimbă scrisorea 

cu alta, în care spunea să căsătorescă pe aducătorii cu fiica 

loră. Ea făcu aşă, Intorsă acasă şi uimiţii de cele întimplate, 

neguţătorulii trimise o serisâre verului, în care-i porunciă 

să împusce pe ori cine ar intră în vie la cutare şi cu- 

tare cesă, şi trimise pe ginere-s6i după struguri tocmai 

la acelui cesi. Dar ajungându mai de vreme, putu culege 

strugurii și a se întorce. Neguţătorulă, nerăbdătorii s'afle 

(2) Hahn, No. 20.
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ce se întimplase, porni într'acolo, dar abiă intră și fu 
împuşcată de păzitori. Tinărulă, cetindă scrisârea, per- 
fidă, se întârse acasă Și, punându-se pe ună traiă des- 
frinatu, risipi în scurti timpi totă averea. 

In versiunea albaneză «Copilulă perdutiă sati Ursita» (1), 
faptului se petrece ast-feli. A treia nâpte după nascerea 
unui copilă, ună pașă veni în gazdă la un bătrâni. Peste 
n6pte audi pe una din ursitâre, dicendă: acesti copilă 
va omori pe paşă şi se va căsători cu fie:sa. A doua di 
pașa cumpără copiluli cu: 9.000 de lei şi pe drumu 
îlă aruncă într'o apă, unde fu hrănită mai înţâi de oca- 
pră și apoi găsitii de ună ferană. Crescendă băiatulă mare, 
pașa trecu din noii p'acolo și fu găzduitii la ţărani, care 
spuse istoria băiatului. Iarăşi vru să-lă omdre, trimiţendu-lă 
cu 0 scrisdre ia nevastă-sa; dar în drumii, pe când dormiă, 

ună arapă o înlocui cu alta, în care dicea să-l primâscă 

cu totă cinstea şi sâ-lă cunune cu fata lorii. Intors acasă 

și v&dendu-şi tâte planurile zădărnicite, se gândi la altă 
mijlocii: porunci unui ferară să omâre cu barosulă pe cine 

va trimete să ceră unu lucru. Și de cu seră spuse băia- 

tului să se ducă dinsuli la feraru. Dar fiulă pașei, mer- . 

gândi în locu-i, fu omorită şi băiatului se întârse cu lu- 

crulă cerut (eră capulă fiului s&i). Atunci porunci vizitiului 

să-lu omâre n6ptea, dar în locu-i fu omorită pașa, care 

se dusese să vadă ce se întimplase. Așă se împliniră vor- 

bele ursitârei. | 

In fine într'unt basmu florentini, «Fiorindo e Chiara 

Stella», uni rege din Spania, întrebândi pe unit țăranii 

de ce se uită la stele, elă îi r&spunsecă cetise viitoruli 

copilului pe cale de a se nasce şi aflase, că va ajunge 

rege ali Spaniei. Sub cuvinti de a-i da o crescere re- 

(1) Dozon, Contes albanais, No. 13.
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gescă, elii luă copilulii noii născutii, Tiorindo, şi-lă dede pe 

mâna unei slugi să-li omâre. Dar acesta ucise în locu-i 

ună mielă şi părăsi copilului în pădure, unde fu găsitii de 

umă boeră, care îl crescu până la virsta de 13 ani. 

Atunci plecă dela părinţii săi de sufletă și intră în slujba 

vegelui, care avea o singură fică, Chiara Stella. Tinerii se 

îndrăgiră și, aflândă de acâsta, regele trimise pe fiică-sa 

la fratele săi regele Portugaliei şi mai târdiu trimise 

toti acolo pe Piorindo, cu ordinului de a îi trasi în țepă în 

prima săptămână. Dar iubita înlocui scrisorea cu alta, în 

“care spunea ca să o cunune cu aducătorulu scrisorei. La 

nuntă veni scirea, că murise regele şi ast-felă se împlini 

spusa steleloru. (1) 

O temă înrudită, fatala însoţire a fiului cu mamă-sa, 

se 'rapârtă la cunoscutuli mită alu lui Edip, alu cărui 

caracter folkloricii a fosti recunoscuti de Comparetti. (2) 

In evulă medii concepţiunea incestuosului inocent îm- 

bracă forme diferite, între altele legendele (latine și slavone) 

privitore la Iuda Iscariotânulă sai la St. Grigorie celui 

Mare, cesti! din urmă făcendi parte din Gesta Romanorum 

(1) Imbriani, Le Novellaja Fiorentina, No. 34. Ci. încă o variantă ligură «Le 

fils predestine» (Andrews, Contes ligures, No. 25) întru tote asemenea ver- 

siunei lui Imbriani, cu care coincide în mare parte varianta siciliană «Lu 

mircanti 'Smailitu Giumentu». (Pitr&, No. 100) și alta «Il Re di Spagna» (Gu- 

bernatis, Novelline di Santo-Stefano, No. 7). Vedi și Grimm, No. 29: «Diavolului 

cu ce 3 peri de aurit. 
(2) Comparetti, Edipo e la mitologia comparata, Pisa 1861, întimpinare la 

„monografia lui Breal, le Mythe d' Edipe (in ale sale Melanges de mytholog'e et de 
linguistigue, Paris 1868). Poveştile slavone despre basmulă lui Edip ai fostii 
studiate pe o seară întinsă de Dragomanor în Sbornik, V (1891), p. 261— 311 
şi VI, 239—311.
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1No. 81) şi formând subiectulii mai multoră romane fran- 

ceze medievale. (1) 

lată pe scurtii o poveste ardelenă, «Puterea ursitei», 

în care revine cunoscuta istorie a lui Edip. (2) 

In cesulii nascerei Ursitorele se boceai: acesti copilă va 

omori pe tată-său şi va luă de soţie pe mumă-sa. Părinţii, 

când audiră acesta, oropsiră copilulă: punându-l într'o lă- 

diţă pe apă. Un pescari îlii găsi şi-lu crescu. Când se făcu 

mare, porni să-şi caute părinţii. Se băgă îngrijitorii într'o 

vie din satului părinţiloră săi şi, venindii tată-s&u pe acolo, 

îl împușcă fără să-lii cunâscă. Apoi se băgă slugă în altă 

oraşii și totu acolo intră mamă-sa, cu care se căsători. 

peste câti-va timpi. 

Unii asemenea motivii se regăsesce în basmele diferi- 

teloră popâre (3) şi elă diferă fundamentalu de tipulu în- 

cestului intenţională între tată, și fiică, care pare a fi su- 

pra-vieţuirea unei datini străvechi şi asupra căruia vomit 

reveni în tratarea ciclului despre «Copila persecutată». 

Incheiemii cu o versiune macedo-română, «Fatalitate», 

comunicată de d-lă Cosmescu şi care atinge o temă analogă. 

O femee avea nouă copiii şi eră lehuză pentru a decea ră. 

A treia di după nascere venind Ursitorele, cea mai mică rosti 

următorele: să-i moră toţi copiii şi bărbatulă, și copilului acesta 

so iea de soţie. Femeia, audindă hotărîrea ursitârei, părăși a 

doua qi copilulit pe malului unui rîi. Unii ţărani îl găsi şi-lă luă 

(1) Despre aceste prelucrări: Constans, Edipe au moyen ge, Paris 1880. Cf. 

d'Ancona. Leggenda di Vergogna e la leggenda di Giuda, Bolonia 1869. Inserip- 

ţiunea incestuoşilosă inocenți «Qui giaeciono due corpi, madre e figliuolo, e 

fratelli e sirochia, e moglie e marito» aduce aminte diferitele insoţiri de 

aceiași natură povestite în «O şedătore la ţară» de Anton Pann: «Frate din 

tată, fiul nevestei mele, du-te spune tată-t&ă, că a venitu fiu-săă, bărbatului. 

nevestei lui.» 

(2) Familia din 1884. 
(3) Cf. :Hahn, No. 98; Schmidt, p. 247-250; Legrand, p. 107-—113: Domnulă 

şi cele trei fete; Luzel, Legendes chietiennes de la Basse- Bretagne, vol. II, p. 18-29.



— 150 — 

de -sufletă, numindu-lă copilulă dela rîi. Când se tăcu maj mare, 

țăranulii îi spuse pentru ce se numesce ast-felu. Fără să scie, se 

duse odată în satuli nascerei sale și trase în gazdă la o bătrână. 

Dînsa îi spuse că, dacă vrea să se însâre, are o vecină văduvă 

şi bogată. Tînărul primi şi preotulă îi cunună. Atunci își aduse 

âminte femeia de hotărirea Ursit6reloră și, după spusa tin&rului, 

înţelese că bărbatulă ei este chiar fiului săă celui mai mici, 

A doua povestire din Gesta Romanorum sună ast-felt: 

DE NON SUBTICENDA VERITATE USQUE AD MORTEM. 

Gordianus regnavit, în cujus regno erat quidam miles gene- 

rosus, qui pulchram uxorem habebat, que sub viro sepius erat 

adulterata. Accidit semel, quod maritus ad peregrinandum per- 

rexit, illa vero incontinenti vocavit amasium suum. Domina illa 

quandam. ancillam habebat, gue cantus avium întellexit ; cum vero 

amasius venerit, erant tunc temporis tres galli in curia. Media 

nocte cum amasius juxta dominam jacuisset, primus gallus can- 

tare cepit. Domina cum hoc audisset, ait ancille: Dic mihi, ca- 

rissima, quid dicit gallus în cantu? Illa respondit: Gallus dicit 

in cantu suo. quod tu facis injuriam domino tuo. Ait domina: 

Occidatur gallus iste! Et sic tfactum est. Tempore debite post 
hec secundus gallus cantavit ; ait domina ancille: Quid dicit 

gallus in cantu suo? Ait ancilla: Socius meus mortuus est pro 

veritate, et ego paratus sum mori pro ejus veritate. Ait domina; 

Occidatur gallus ! Et sic factum est. Post hec tercius gallus can- 

tavit. Domina cum audisset, dixit ancille: Quid dicit gallus in 
cantu suo ? Illa respondit: 

Audi, vide, tace, si vis vivere in pace ! 

Ait domina: Non occidatur gallus iste! Et sic factum est. 

O curidsă și interesantă paralelă ofere versiunea mun- 

tenă «Baba cea înțelepta» de Ispirescu. O reproducemi în 

resumată. (1) 

(1) Legendele sai Basmele Românilor, Partea I, Buc. 1872, p. 128—131. Oster- 
ley, p. 723, nu aduce decât paralele literare, între cari fipureză Hans. Sachs 

:şi Tuti Nameh. Nu cunbscemiă basme analâge la alte popore din Balcani sati 
din Occidentului Europei.
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Unit împ&ratii avea o împărătesă tînără și frumâsă. Intr'una 
din dile sosi la curte ună solă, fiulii unui împărată arapu. Eli 
se îndrăgosti de împărătesă şi, ca, s'o potă amăgi, se întârse după 
câtit-va timpi şi se băgă feciorii. 

O babă cerșetâre, înțelegând gânduli arapului și voindi'să 
scape pe împărătâsa de pacoste, o rugă so însăreineze a face 
să vorbescă păstrile din curtea împăratului. După câtii-va timpi 
baba veni speriată: «Ce ami audită dela păsări mi-a băgatit 
groză până la măduva 6seloră. Prea frumâsă împărătesă, rațele 
alergă şi (aci sgomoti, dicândii: 

"“«Impărătesa, mac, mac, mac, 

«Multi iubesce p'uniă arapă!» 

«Mintii afurisitele!» — răspunse împărătăsa. 
«Cureanii — mai dise baba— se umflă în pene, strigândi: 

«Chiau, chiai, chiai, 
«Sciii și eu, scii și ei! 

«Și ei mintă, ticăloșii.» 

«Gâscele — dise iar baba — spun cureanilorii și raţelori: 

«3! s! s! tăcere, tăcere. 

«Cine spune multe, piere!» 

A doua di împărătesa rugă pe împărati să gonescă pe arapă; 

apoi poruncindi babei să taie rațele şi curcanii, îi dede o pungă 

cu galbeni, iar puiului de gâsce porunci să nu se mai lepede, ci 
să fie întrebuinţatii la aşternutulu ei. 

In fine, mai reproducemuă și următorea naraţiune, care 

cuprinde în esenţă subiectulii celui mai tragică din capo- 

d'operele lui Shakespeare, alii regelui Lear, acea durerâsă 

istorie de credulitate și slăbiciune a firei umane. 

Chronicaruli bretonii Geoffrey of Monmouth redă ast-felu 

versiunea din Gesta. Romanorum : 

Lear, regele Bretaniei, avea numai 3 fete, Gonerilla, Regana 

și Cordelia, pe cari le iubiă cu pasiune, mai alesi pe cea din 
urmă. Când se simţi bătrâni, îi veni idea să-şi împarţă regatulă
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între fiicele sale;. dar mai întâi vru să pue la cercare amorulă 

lori filiali şi întrebă pe fie-care în parte, câti de multi îli 

iubiaii. Pe când fetele mai mari îi spuseră, că-lii iubiaui mai 

multă decât ori ce în lume, cea mică, mai sinceră, îi spuse că-li 

iubiă ca o fiică şi nimicit mai multii. Regele înfuriatit o desmo- 

şteni şi împărţi regatulă între cele-lalte fiice, pe cari ie căsători 

cu ducii de Cornualia şi de Albania. Dar nici Cordelia nu r&- 

mase nemăritată : pentru frumuseţea ei fu îndrăgită de regele 

Franciloră, care o luă de soţie fără zestre. La urma urmelorii fii- 

cele mai mari se ar&tară forte ingrate către părintele lori şi nu- 

mai cea mică îlă ajută să redobândâscă tronulu, pe care-lit mo- 

şteni după mortea, regelui singura sa fiică devotată, Cordelia. 

Negreşiti marele dramaturgu datoresce palidei copii 

a ehronicarului numai idea grandidsei sale opere: îi lip- 

sesce pateticulu mișcători și tragica ordre a adevăratu- 

lui Lear 

Nebunia şi miseria cumplită a regelui le regăsimu în- 

tr'unele din versiunile paralele, ce vomi aduce mai la 

vale, ceea ce ne face a crede, că Shakespeare va fi augditii 

și cunoscuti o variantă locală a acestei teme, r&spândite 

în poporu (o veche baladă engleză din colecţiunea lui Percy 

celebreză asemenea tristă istorie a lui Lear). Ori cum ar 

fi, iată cum expune autoruliu idea fundamentală a dramei 

sale (Act. I, sc. ]): 

Lear .. . Fiicele mele, fiind-că într'acesti cesă vremi să ne 

lepădămi de tâtă domnia, de administrarea proprietăţilori şi de 

grijile de stati, spuneţi-mi care dintre voi ne iubesce mai multi? 

Pentru ca cea mai largă bunătate să se reverse asupra aceleia 

ale cărei simţeminte naturale vorui merită o mai mare recom- 
pensă. Gonerilo, fiica mea cea mare, vorbesce întâi. 

Gonerila.— Dâmne, vă iubescă mai multi decât o potă spune 
vorbele, mai dragii îmi sunteţi ca ochii, aerulă și libertatea; mai, 
presus de ori ce bogăţie și scumpătate; nu mai puţinii decât 
vi€ța înzestrată cu graţie, sănătate, frumuseţe și ondre; atâta pe
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câtă a iubită vre odată unit copilii sati pe câtu uni părinte a fostă 
vre odată iubiti; amorului mei face suflarea săracă și graiului 
neputinciosii; așă v& iubeseii, mai presus de.tâte ce am po- 
menitii. 

Lear— "Te facemiă suverană peste totii ce e cuprinsi înti'aceste 
limite, păduri umbrâse și bogate câmpii, pîraie mănâse şi în- 
tinse livedi, acâstă moștenire să r&mâe în veci urmaşiloră tăi, 
Albaniei şi ţie. Ce dice a doua nâstră fiică, prea scumpa nâstră, 
Repana? Vorbesce. | 

hegana. — Eă sunt făcută din acelaşi metală ca soră-mea și 

mă& preţuescit după valdrea ei. În fundulă inimei descoperii, că 

ea i, numitii natura însăși a amorului mei; numai ea rămâne 

mai pre jos decât mine, întru câti eii mă declari inimică tuturorii 

celor-lalte bucurii, ce posedă preţiosulii domeniu alti simţemin- 
telori, și nu m€ simtii desăvârșită fericită decât în amorulit 
scumpei vâstre Alteţe. 

Iear.—Ţie şia lorii tăi să rămâe în veci moștenire acestă vastă 
treime a frumosului nostru regatii, parte de o potrivă în întin- 

tindere, valdre și. frumuseţe cu cea dată Gonerilei. Şi tu, bu- 
curia n6stră, fiica n6stră cea mai tînără, dar nu cea mai puţinii 
iubită, ce-mi poţi spune spre a dobândi o parte și mai bogată 

decât a suroriloră tale? Vorbesce. 
Cordelia. — Nimicii, Maiestate. 
Lear. -— Nimicii! 
Cordelia. — Nimic. 
Lear. — Nimicii. vine din nimici. Mai vorbesce. 
Cordelia. — Nenorocita de mine, nu poti av6 inima-mi în gură: 

iubescă pe Maiestatea vostră după datoria mea, nici mai multii 

nică mai puţini. 

Lear. — Cum, cum, Cordelio! Indrepteză- ți vorbele, de nu vrei 

să-ţi perdi noroculă. 
Cordelia. — Bunul mei Domniă, m'aţi născutii, crescutii, iubiti 

şi ei vă întorci aceste datorii cum se cuvine: vă iubescii, vascultiă, 
vă onorezii mai presus de toţi. Pentru ce mai au surorile băr- 

baţi, dacă spună că vă iubescii numai pe voi? Pote, când mă 

voiii mărită, soţulii, care-mi va primi credința, va duce cu mine 

jumătate din amorulă mei, din îngrijirea mea, din datoria mea:
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negreşitii, nu mă voii mărită nici odată ca surorile mele, spre 

a iubi numai şi numai pe tatălu meu. 

Lear. —- Dax 6re pornescii vorbele astea din inima ta? 

Cordelia. — Da, bunulii mei Domni. 

Lear. — Așă de tînără şi așă de puţinii gingașă. 

Cordelia. — Aşă de tînără și așă de sinceră, Domne. 

Lear. — Fie, apoi sinceritatea, să-ți [ie de zestre; căci pe sfinta 

lumină a s6relui, pe tainele Hecatei şi ale nopţei, pe tote în- 

tocmirile stelelor, prin cari existămi şi încetămii de a fi, mă 

l&pădii aci de tâtă grija părintâscă, de totă rudenia şi dreptul 

meii de sânge şi de acum înainte te privescii străină de inima 

mea şi de mine. Scituli barbară sait omuli, care-și sugrumă 

copiii ca să-și stîmpere fâmea, voră [i totii așă de aprope de prie- 

tenia, com pătivo rea şi ajutoruli mei ca şi tine, fiica mea de 

odinidră.... Afară, piei dinaintea ochilorii mei! . 

laţă acum şi versiunea cuprinsă în Gesta Romanorum: 

Theodosius in civitate romana regnavit prudens valde et potens, 

qui tres filias pulcras habebat, dixitque filie seniori: Quantum 

diligis me? At illa: Certe plus guam me ipsum. Ait ei pater: Et 

te ad magnas divicias promovebo. Statim ipsam dedit uni regi 

opulento et potenti in uxorem. Post hoc venit ad secundam 

filiam et ait ei: Quantum diligis me? At illa: Tantum sicut me 

ipsam. Imperator vero eam cuidam dusi tradidit in uxorem. Et 

post hoc venit ad terciam filiam et ait ei: Quantum me diligis ? 

Al illa: Tantum sicut vales et non plus negue minus. Ait ei pater: 

Ex quo ita est, non ita opulenter ero maritare sicut et sorores 

tue ; tradidit eam cuidam comiti in uxorem, 

Accidit cito post hec, quod imperator bellum contra regem 

Egipti habebat. Rex vero imperatorem de imperio tugabat, unde 

bonum refugii habere non poterat. Scripsit literas anulo suo sig- 

natas ad primam filiam suam, que dixit, quod patrem suum plus 

quam se ipse dilexit, ut ei succurreret in sua necessitate, eo 

quod. de imperio expulsus erat. Filia cum bas literas ejus legisset, 

viro suo regi casum primo narrabat. Ait rex: Bonum est, ut- 

succurramus ei in hac sua magna necessitate. Colligam exer- 

citum meum et cum toto posse meo adjuvabo eum. Ait illa:
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Istud non potest fieri sine magnis expensis. Sufficit quod ei con- 
cedatis quamdiu est extra imperium suum quinque milites, qui 
ei associentur. Et sic factum est. Filia patri rescripsit, quod 
alium auxilium ab ea habere non possit, nisi quinque milites 
de sumptibus regis in societate sua. Imperator cum hoc audisset, 

contristatus est valde et infra se dicebat: Heu mihi, tota spes 

mea erat in seniore filia mea, eo quod dixit, quod plus me di- 

lexit quam se ipsam, et propter hoc ad magnam dignitatem 
ipsam promovi. 

Şcripsit statim secunde filie que dixit: Tantum te diligo quan- 

tum me ipsam, quod succurreret ei in tanta necessitate. At illa 

cum audisset, viro suo denunciabat et ipsi consiliavit, ut nihil 

aliud ei concederet nisi victum et vestitum quamdiu viveret ho. 

neste pro tali rege, et super hoc literas patri suo rescripsit. 
Imperator cum hoc audisset, contristatus est valde dicens: De- 

ceptus sum per duas filias. Jam temptabo terciam que mihi dixit: 

'Tantum te diligo quantum vales. Literas seripsit ei, ut ei suc- 

curreret in tanta necessitate, et quomodo sorores sue ei res- 

pondebant. 
Tercia filia cum vidisset inopiam patris sui, ad virum suum 

dixit: Domine mi reverende, mihi succurre in hac necessitate. 

Jam pater meus expulsus est ab hereditate sua. Ait ei vir ejus: 

Quid vis tu, ut ei faciam? At illa: Exercitum colligas et ad de- 

bellandum inimicum suum pergas cum eo. Ait comes: Volun- 

tatem tuam adimplebo.. Statim collegit magnum . exercitum e 

sumptibus suis propriis cum imperatore perrexit ad bellum. Vie- 

toriam obtinuit et imperatorem in imperio suo posuit. Tune ait 

imperator: Benedicta hora, in qua genui filiam meam juniorem. 

Ipsam minus aliis filiabus dilexi et mihi în magna necessitate 

succurrit, et alie filie mee defecerunt, propter quod totum im- 

perium relinquero post decessum meum filie mee juniori, et sic 

factum est. Post decessum patris filia junior regnavit et in pace 

vitam finivit. 

In versiunea paralelă muntână, «Sarea în bucate», de 

Ispirescu (1), după cum arată și titlulu, răspunsului fetei 

  

(1) Revista Nouă d. 1888.
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celei mai mici a împăratului sună, că-lă iubesce ca sarea 

în bucate. Acesti motivii îlăi vomi regăsi în versiunile 

occidentale ale povestei, pe când el pare necunoscutii po- 

porelorii slavice şi balcanice. 

Reproducemiă mai întâi basmulă românescu în unica, 

variantă ce cunoscemu: 

Ună împăratii avea trei fete, pe cari le iubiă torte multi și 

ele de asemenea. Intr'una din dile, ce-i veni împăratului, că numai 

întrebă pe fete cum îl iubescă: cea mare răspunse ca mierea, 

cea mijlocie ca zahărulă, iar cea mică ca sarea în bucate. Pe câtă 

fu de mulţumitii împăratulii de răspunsurile feteloră mai mari, 

pe atâta se încruntă la audulii vorbelori celei mici și o goni 

dela curte. Biata fată fu nevoită să plece din casa părintâscă, 

și ajunse la curtea unui altii împărații, unde intră ca ajutrea 

chelăresei. Pentru vrednicia ei, împărătesa o luă pe lângă dinsa 

şi o iubiă ca pe copilului ei. 

Feciorulii împăratului, întorsă rănită din răsboiui, fu îngrijită 

și mângâiatu de fată, după care se îndrăgi și se logodi cu dinsa. 

La nuntă pottiră, după cererea fetei, şi pe împăratulu cutare, 

fără însă să fi spusii că e tatălui ei. Miresa însăși găti bucatele 

pentru aceli împărată și porunci slugiloriă să le pue înaintea lui. 

Dar vrândi să mănânce din ele, nu putu (că erai fără sare) şi 

vădendiu p'ale vecinilori așă gustose, se plânse împăratului. Atunci 

se ridică mirâsa şi spuse tâte cum se întîmplase, adăugindă: 

«Acum am vrută să-ți dovedesciă, tată, că fără miere şi fără 

zahării pote omulii să trăiască, dar fără sare nu.» Apoi se îm- 

brăţişară şi se veseliră cu toţii. 

In versiunea bretonă «La Pouilleuse» (1), împăratul are 

numai două fete și făgăduesce aceleia împărăţia, care îlă 

iube=ce mai multi. Cea mare spuse că-lă iubesce ca lu- 

mina ochilorii, iar cea mică ca sarea în bucate. Mâniosi de 

ună asemenea, r&spunsiă, elti o goni dela curte şi dede îm- 

părăţia, fiicei mai mari. Cea mică, îmbrăcată ca, cerșetâre, 

  

(1) Sebillot, Lifterature orale de la Haute- Bretagne, Paris 1881, p. 45—54.
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se băgă la altă curte împărătescă să păzescă oile, şi acolo 

pentru murdăria ei fu numită Piduchidsa. Odată îmbră- 

cându-se cu hainele-i de domniță, o zări feciorulă îm- 

p&ratului, care rătăcise p'acolo, şi se îmbolnăvi de dra- 

gostea ei (că perise dinainte-i). Descoperind'o iarăşi, se 

cunună cu dînsa şi la nuntă fu chemată și împăratului, 

tatălu miresei. Ea porunci, ca să i se gătescă bucate fără 

sare şi dînsulii, plângându-se că sunt anoste, ea-i aduse 

aminte de r&spunsuliu ei. 

În versiunea gasconă «La gardeuse des dindons» (1), unii 

împă&ratii are trei fiice. Intrebate cum îliă iubescu: întâia și 

a doua r&spunseră «plus que tout au monde», iar cea 

mai mică c«autant que vous aimez le sel». Impăra- 

tuli, supăratii de acesti răspunsii, împărți ţera între 

cele două fiice mai mari şi porunci unei slugi să 

omore pe cea mică şi să-i aducă limba ca adeverinţă. 

Sluga de milă o cruță şi ucise o căţea, a cărei limbă o 

aduse. Biata, fată, rătăcindii multă timpi, ajunse la o curte 

împerătescă, unde intră să păzescă curcanii. Dar arătân- 

du-se la o petrecere în totă mindreţea, feciorulu împă&- 

ratului, descoperind'o, o luă de nevastă și la nuntă veni 

si împăratul, tatălii fetei, pe care apoi îl ajută să-şi re- 

capete împărăţia (lipsesce episodulă bucateloră fără sure). 

In versiunea walonă (2), cele trei fete, întrebate cum iubescii 

pe împ&ratulii tatălui lori: cea dintăia răspunse ca pâinea, 

cea d'a doua ca vinulă, iar cea de a treia ca sarea. Pe 

cea din urmă o alungă şiea se duse la curtea unui altii 

împărati. Odată dândi o masă mare, polti și pe tatălii 

ei; tote mâncările erau îorte scumpe dar nesărate. Intre- 

bândă pe împ&ratulă de-i placi bucatele, elii răspunse: 

(1) Blade, Contes populaives de la Gascogue, Paris 1886, vol. £, p. 251—266. 

(2) Monseur, Le Folklore iallon, p. XXX.
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Da, păcată că nu e sare. La urmă pricepu luerulii și-și 

luă fata înapoi. 

In versiunea corsicană «Marie la fille du roi» (1), îm- 

păratulii are două fete și unu fiu. Făgăduindă a da, domnia. 

copilului, care îli iubesce mai multi, întrebă pe fie-care 

în parte: fata mai mare spuse că-l iubesce mai multă de- 

cât vicța; tînărul, maă multă decât domnia ; iar cea mai mică, 

ca o fată supusă și devotată. Alungată, ea se străvesti în 

păstoriță. Vădând'o fiulii împăratului, la care slujiă, o în- 

drăgi şi o luă de soţie. La nuntă vru să poftescă și pe . 

tatăl ei, dar află că înebunise de purtarea, cea rea a celoriă- 

Jalţi copii. Ea îlă aduse și, îngrijindu-lă bine, eli își veni 

în fire şi se putu veseli la nunta fiicei sale devotate. 

In versiunea italiană «Ochi urduroși» (2), răspunsurile 

celoră trei fete de împărații sună: guantal pane. . . quant 

al vino . . . quantal sale. Cea din urmă, abia de 18 ani, 

alungată dela curte, pornesce cu doica sa şi pe drumit 

cumpără pielea unei babe morte la virsta de 100 de ani. 

Ea se îmbracă întrînsa şi ca babă bătrână e primită să 

rămâe la palatul unui alti împăratii sub numele de Occhi- 

marci. Impărătesa e uimită de frumuseţea torsului şi cu- 

săturei sale şi feciorulă împăratului se pune la pândă 

şi o surprinde desbrăcată de pielea babei. La nuntă e che- 

matii și tatălă eroinei, căruia se pune la masă bucate 

fără sare. ... 

In povestea, portugeză «Sarea și apa» (3), fiica cea mai 

mare răspunde, că iubesce pe tatăl ei mai multi decât lu- 

mina sorelui, a doua mai multii decât pe ea însăşi, iar 

cea mai tînără ca bucatele cu sare. Gonită din casa părin- 

tâscă, ea, călătoresce multă timpi până ajunge la curtea 

(1) Ortoli, Contes de bile de Corse, No. 9. 

(2) Comparetti, Novelline popolari italiane, No. 6l. 

(3) Braga, Contos tradicionaes do Poro portuguez, |, p. 122.
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unui altii împărată, unde intră ca bucătăresă. Acolo e des- 
coperită printr'unii inelă pusti în plăcintă și se căsăto- 

resce cu feciorul împăratului. La nuntă, tatălui eroinei 

se convinge de valrea sărei și de dreptatea fiicei 

sale. (1) 

  

(1) Acesti motivi — judecata regelui Lear — revine în mai multe alte ver- 

siuni analisate acum în opera d-şârei Cox (Cinderella, p. 80—86; cf. prefața 

şi mai alesii p. LĂVI ) apărută în urma redigiărei textului nostru.



VI. 

TIMPURILE MODERNE. 

Italia, dintre tote ţările Europei, se pote consideră, ca 

centrului celă mai importanti alu novelisticei moderne. 

Numeroşii s&i povestitori, între cari strălucesce în primului 

rendit Boccaccio (morti la 1375) cu ali săii Decamerone (1), 

at elaborati în producţiunile lori materiale folklorice de 

originea cea mai diversă şi, introducându-le în literatura 

artistică, le-ai dati prin multiple imitaţiuni o forte mare 

răspândire. 

Dintr aceștia doi mai alesi presintă uni deosebitit in- 

teresii din punctulii nostru de vedere speciali, veneţianuli 

Straparola şi neapolitanuli Giambatistta Basile. 

Celu dintâi, în ale sale Zredici piacevol Notti (Trei- 

spre-dece Nopți plăcute) apărute la Veneţia între 1550— 

1554, a inserată uni numără de povești (t6te naraţiunile se 

ridică la, 74) de origine poporală necontestată. /2) Ne vomit 

(1) Vedi Landau, Quellen des Decamevone, 2 ed. Stulteard 1884. 

(2) Le pracevoli Noiti di M. Giovan Francesco Straparola da Caravaggio. 

Nelle quali si contengono le favole con i loro enimmi da dieci donne, et duo 

giovani raccontate, cosa dilettevole, ne piu data a luce. M. D. [,. Traduce- 
rea cea mai bună e cea germană de Val. Schmidt, Die Mărchen des Strapa- 
rola, Berlin 1817. Cf. Giuseppe Rua, Iatoruo alle apiacevoli Notti» dello Stra- 
parola, 'Purin 1890.
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mulțumi a reproduce, în prescurtare, o singură naraţiune, ' 

şi anume pe cea dintâia din n6ptea a XI-a, care corespunde 

versiunei muntene «Cotoșmani năsdrăvani» de Ispirescu. 

PISICA LEI CONSTANTINI NOROCOSULU. 

A fosti o dată în Boemia o femee săracă, anume Soriana, care 

avea trei feciori şi celu mai micii se numiă Constantinii Noro- 
cosulii. Totă averea ei sta în 3 lucruri: o copae, în care fră-: 

mîntă pâne, unt coși şi o pisică. La morte lăsă fie-cărui din 

fiii sti unulă din aceste lucruri, şi așă pisica fu partea lui Con- 

stantini. 
Acestă pisică eră năsdrăvană (fatata) și purtă grijă de stă 

pânu-stii. Prindendă uni epure și omorîndu-lă, ea-li duse în darii 

împăratului şi-i vorbi de Constantinii ca de omulă celui mai bună, 

mai frumosi și mai puternică din lume. După ce împeratulu 

o ospttă, ea-și umplu pe nevădute traista cu lucrurile cele mai: 

hune şi se întorse la stăpânu-săi. 

Constantiniu eră băiatit frumosi, dar din piicina traiului p&cătosu 

eră plini de riie şi de chelie. Pisica îlă duse la pîrâii şi acolo 

începu a-lă linge din capii până în picidre şi ali pieptănă, aşă 

că în câte-va, dile fu vindecată. Apoi ducendu-lii aprope de riul 

de lângă palaturile împărătesci, pisica îli povăţui să facă toti 

ce i-o spune, că și-a pusii în gândi să-lu îmbogăţescă. După 

ce desbrăcă pe stăpânu-săii şi-lă cufundă în apă, ea începu a 

strigă din tâte puterile: Ajutoră! ajutorii! Constantinii se înnecă! ' 

Impăratulii trimise numai decât Omeni într'ajutoră. Constan- 

tinii fu scosă din apă, bine îmbrăcată și dusi înaintea împă&- 

ratului. Acolo pisica povesti, că, stăpânu-săi veniă încărcati 

cu giuvaeruri pentru împărată, dar nisce hoţi îl despuiară de 

tote şi-li aruncară în apă. Impăratulii porunci să fie îmbrăcatit 

şi îngrijită; apoi vedendu-lii așă de frumosi și sciindu-l bogată, 

lu cunună cu fie-sa, dându-i o zestre mare. 

După ce se isprăvi nunta cu petrecerile, împăratului puse să 

încarce 10 catiri cu aurii şi împreună cu mai mulți boeri şi, 

slugi în haine mîndre, trimese pe tineri la casa ginerelui. 

Constantinii eră fârte îngrijată, dar pisica îi făgădui că ea va 

purtă grijă de tâte. Ea o luă pe dinainte şi, întilnindi nisce că- 

Șăininu, Basmele române. 
11
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lăreţi, îă speriă că vori fi atacați de nu voră spune, că sunt ai 

Domnului Constantin. Mai departe întilni ciredi de vite şi spuse 

ciobanilori acelaşi lucru. 

Când trecură nuntaşii pacolo și întrebară pe călăreţi şi pe 

ciobani: Ai cui sunteţi? ei răspunseră cu toţi: Ai Domnului Con- 

stantinii! aşă că 6menii împăratului îlii credură forte bogati. 

Ajungând pisica în cele din urmă la unii mindru palati, ea 

îngrozi pe păzitori, că vine asupră-le o câtă numerâsă, care-i 

va tăiă în bucăţi, de nu vorii spune, că palatulii eali lut Con- 

stantinii Norocosulii. Când sosiră nuntaşii și aflară ali cui e pa- 

latulă, intrară şi se aşezară într'însulă. 

In vremea aceea adevăratulii stăpânii alui palatului, Domnulă 

Valentină, ună soldaţi vitezii, care plecase să-și aducă soţia de 

curînd luată, muri pe drumiă și Constantin rămase stăpânii în 

locu-i. 
Puţini după aceea murindii împăratulă, Constantinii moşteni 

tronul şi aşă din săracii şi cerșetorii Constantinii ajunse Domni 

şi împ&rati. | 

Și mai importantă încă pentru istoriculti poveştilorii po- 

porale e colecţiunea lui Basile întitulată Pentamerone, adecă 

«Cele 5 dile sai povestea poveșştilorii pentru desfătarea 

mititeilorii», publicată la Neapole în 1637. (1) Scrisă în 

dialectulă neapolitani şi într'unii stili adesea burlesciă, ea 

formeză uni repertoriii bogatii de 50 basme, culese di- 

recti din gura poporului, dar împodobite cu floricele re- 

torice şi încărcate cu metatore exagerate până la ridicolă. 

Aşă de pildă, eroulii esclamă într'unii basmu (2): «R&- 

mâi cu bine, tu protocolă ali tuturorii privilegiilori na- 

turej, archiva tuturori darurilor ceresci, r&mâi cu bine, 

tu registru generalii ali tuturorii titlurilori frumuseţei.» Şi 

(1) 11 Pentamerone, ovvero lo Cunto de li cunti, trattinimniento de peccerille, 

Napoli 1637. Cea mai bună traducere e cea germană de Liebrecht, Der 

Pentamerone oder das Mârchen aller Mărchen, Aus dem Neapolitanischen iiber- 
tragen, 2 vol. Breslau 1864. 

(2) Basile-Liebrecht, I, 296.
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eroina nu rămâne mai pre jos în răspunsului ei: «Fii de 
o mie de ori bine veniti, tu cămara grației, tu magasi- 
nulă virtuţei, tu vama amorului!» 

La, mai fie-care basmu din Pentamerone s'ar put aduce 
paralele românesci. Ne vomă mărgini a resumă unul 
singură (conservândii une ori bizareria stilului), avândi 
ocasiunea a, reveni adesea asupră-le în adnotaţiunile n6stre 
la. basme. 

Povestea reprodusă mai sus din Straparola pârtă la Ba- 
sile numele de Gagliuso. 

A fostă odată la Neapole unii părinte care, când îi veni vre- 
mea să scuture saculii vieţei, lăsă de moștenire celoră doi fii 

ai săi uni cotoșmanii şi ună ciur. Celii mai mici, Gagliuso, 

căpătase pisoiul, care eră năsdrăvanii și căută să îmbogăţescă 
pe stăpânu-săti. 

In fie-care dimineţă, «la cesulii când sorele, cu momela luminei 

la, undiţa-i de aură, pescuesce umbrele nopţei», pisoiulii se ducea 

de prindea mrene şi crapi aurii și apoi îi ducea în dară împă- 
ratului din partea seniorului Gagliuso. Şi când împă&ratulă în- 

datoratii dori săli cunâscă, pisoiulu îi făgădui, că a doua di 

dimineţă, «când s6rele va aprinde miriștile cerului», va veni ne- 

greşitu cu luminăţia sa. 
Dar a doua di pisoiuli veni de spuse împăratului, că seniorele 

Gagliuso. nu putea să vie la palatiă, tle Gre-ce cămărașuli îi fu- 
gise cu tâte hainele. Impăratulă îi trimise haine mîndre şi atunci 

veni la palatii, unde fu bine primiti și ospătatii. La masă Ga- 
gliuso totă uită unde se află și pisoiulă îl povăţui de mai multe 

ori să-și mai înstrune gura. 
Când rămase numai cu împăratulii, pisoiul îi lăudă vitejia 

şi cuminţenia lui Gagliuso şi mai cu semă întinsele-i moşii, ce 

avea în împrejurimile Romei şi Lombardiei. Impăratuli, vrândi 
să-i cunâscă averea, trimise câţi-va 6meni să cerceteze. Pisoiuli 

o luă înainte și speriă pe ciobani şi pe arendași, că vine o cstă 

de tâlhari și, dacă vori să fie cruţaţi, să spue că ciredile şi mo- 

şiile sunt ale seniorelui Gagliuso. Ast-felii pretutindeni Gmenii 

împăratului întrebaă și aflati de numele stăpânului. Apoi po-
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vestindui de marele sale bogății, impăratulă îi dede pe fie-sa de 

soţie. 

După nuntă, Gagliuso se duse cu nevasta la domeniile sale şi, 

după sfatulu pisoiului, cumpără în Lombardia case și o moșie, 

care îi aduse ţitlulii de baronii. Făcendu-se fOrte bogatii, Gagliuso 

mulțumi câţi putu pisoiului, care prin mintea lui îli înălțase 

la ună rangii aşă de mare. Elă se arătă i6rte recunoscători, ju- 

rândă că după mortea-i îli va îmbălsămă și-lu va pune într'o 

raclă de aurii, pe care o va aşeză în camerai, ca so aibă tot- 

deauna înaintea ochiloriă. 

Pisoiuli, vrândă să-i cerce credinţa, se prefăcu mortii şi Ga. 

gliuso îlu apucă şi-li aruncă pe ferâstră. Atunci pisoiulii îlii mustră 

aspru pentru necredința sa: «Asta ţi-e răsplata, pentru că te-am 

curăţitii de păduchi? Astea-ţi sunt miliânele de mulţumiri, că te-am 

scosit din sdrențe, cerşetorule şi golanule ?... Piecă, blestemată 

fie totii ce făcui pentru tine, că nu meriţi să te scuipe cine-va 

în faţă. Frumosă raclă îmi pregătiai! frumosă înmormîntare erai 
să-mi faci!...» 

Și dicândi aceste vorbe, plecă cu tote rugăciunile lui Gagliuso 
și nu se mai întorse. 

La Perrault, cu care ne vomit ocupă imediatiă, anima- 
lulă se numesce «Le maftre chat» sai «Le chat bot», după 
cismele ce-i făcuse băiatulii, o particularitate, care lipsesce 
în citatele versiuni italiene, ca şi în cele române (dar nu 

în cele germanice: Gestiefelter hatter, Puss-in-boots, etc.). 
In varianta franceză, uni tată lasă celori 2 fii aj săi 

o m6ră, unii măgari şi (celui mai micii) ună pisoi nă- 
sdrăvani. După ce ceru băiatului uni saci și o păreche 
de cisme, prinse unii epure şi-lii duse împăratului din partea. 
marchisului de Carabas (aşă îlti numiă pe stăpânu-săii). Apoi 
inveţă pe băiatii să se scalde și, tocmai pe când se ducea 
la plimbare împăratului cu fiica sa, pisoiul strigă ajutori, 
că nisce hoţi îi furase hainele. După ce i se trimiseră haine 
şi se înlățişă inaintea împăratului, îlă îndrăgi domniţa, și elu 
fu luati în trăsura împ&rătescă. Trecendi prin câmpii pline
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de grâne, împăratulii întrebă pe cosaşi și pe secerători, ale 

cui sunt și cu toţii r&spunseră (pisoiul, care o luase înainte, 

îi speriase, că de vorii dice altminterea, vorii fi tăiaţi în bu- 

căţi): est ă monsieur le marquis de Carabas! Pisoiuli ajunse în 

siirşită la ună palati străluciți, unde locuiă unt uriași 

mâncătorii de omeni (ogie) şi-lii omori păcălindu-lu (uria- 

şuli se făcu şorece şi pisoiulă îlă înghiţi). Apoi primi 
acolo pe împă&ratu, care, uimitu de bogăţiile marchisului 

de Carabas, îi dede pe fie-sa de soţie. «Le chat devint 

grand seigneur, ei ne courut plus apres les souris que 

pour se divertir.» | 

In versiunea muntenă, « Cotoșmanulii năsărăvană», unt pi- 

soit cu minte, după ce cresce pe copilaşulii orfani (din 

recunoscință că părinţii săi îlă luaseră de sufleti și-lii 

crescură înainte de a [i născuti copilulii), însoră apoi pe 

Mătăhuzit- Imperată (așă-lii poreclise pisoiulă) cu o fată de 

împărată şi-lă face stăpâni peste moșiile şi palaturile 

zmeului. 

lată acesti basmu: (1) 

Unit uncheşii și o babă, neavendiă copii, luară să crescă pe unii 

pisoi, care eră forte cuminte. Nu multii după aceea femeia” se 

siinţi îngreunată şi născu ună copilași, pe care-li crescu 1M- 

preună cu pisoiulii. Când muriră bătrânii, copilulă rămase ou 

cotoşmanulă, care, fiindii năsdrăvanii, începu săi vorbescă şi să-l 

sfătuiască; apoi plecară întro pădure și se aşezară într'o scor- 

- bură mare. 

Când băiatuli se făcu flăcăii de însurati, pisoiul îi spuse să 

se numiască de atunci înainte Mătăhuză-Impirată și se duse la 

ună boerii să-i peţiască fata. Acolo se făcu omi şi sciu să în- 

cânte pe boerii, în câtă îi făgădui fata pentru Mătăhuză-Imp&ratit. 

Apoi luândi pe stăpânu-săii, care eră cam golişoră, îl duse 

(1) Ispirescu, No. 26.
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aprâpe de palatuli: boerului, unde făcu mare gălăgie, că i-aii 

jefuiti hoţii şi ceru haine pentru stăpânu-stiă. 

După ce se cununară, porniră cu toții la moșiile lui Mătăhuzii- 

Imp&ratii. Cotoşmanulii o apucă înainte, ameninţândii pe văcarii 

şi pe.ciobanii unori zmei, să spue că sunt ai stăpânului său; 

apoi băgă gr6ză și în zmei, cari fugiră să se ascundă. («Fugiţi, 

zmeiloriă, şi v& ascundeţi, căci iată că vine Ilie, Pălie, să ve po- 

topescă, să vă pârjolâscă și după elii Luceflenderu să v& ieasu- 

flengheru!»). Dar elii îi păcăli şi-i arse. Tocmai atunci sosiră și 

nuntașii pe porta palaturilorii. Tinerii se așezară întriinsele și 

trăiră fericiţi. 

Intr'o variantă locală (1), eroul portă numele de Peneșă- 

Impăvată şi corespunde ast-felii basmului săsescii cu același 

nume, «Federlnig». (2) 

Interesanti este, că trăsura finală despre ingratitudinea 

tin&rului către pisoiulu bine-făcătoră, relevată în basmul 

din Pentamerone, o regăsimii în versiunea moldovenescă: 

«Fă bine să-ţi augi r&iw (3) care e pe scurtii cea ur- 

mătore: O fată, făcendii uni copil din. flori, îlti părăsi sub 

ună gardi, unde o mâţă îlă hrăni şi-lii îngriji. Când Ionică 

se făct mare, mâţa îlii însură co fată de împ&ratii (după 

ce lonică îi făcu uni podii de cristalii: am&nuntii stre- 

curatii de aiurea) şi apoi moşteni tronului. Intr'una din 

dile, vădândi pe mâţă rostogolindu-se peste nisce flori 

frumâse și turtindu-le, împ&ratulă porunci să se alunge 

dihania, care îi strică florile. «Mâţa, când a v&dutii una 

ca asta, sa sculatiă, a venitu drepti înaintea împăratului 

și i-a trasă o palmă dicându-i: na, asta-i pentru că am 

avută milă de tine și te-am scosii la lumină din ceea ce 

erai, şi te-am făcută omi; şi i-a mai trasi o palmă: na, 

  

(1) N. D. Popescu, Basme, III, No,3. 

(2) Haltrich, No. 13. 

(3) Sevastos, p. 122--126.



— 16% — 

asta-i pentru că n ai făcută dihanie; şi l'a lăsatii pe Ionică 
împărați în împărăţia lui, iar ea cu lacrimi în ochi a 

apucatiu încotro a îndreptat'o Dumnedei, dicendă: Fă bine 

să-ți auqi rău.» 

Același mofivi figureză în versiunea macedo-română 

« Morarulii  împerată», ce mi-a comunicat'o în resumatii 

d-lui Cosmescu: 

Uni morari prinse odată o vulpe, carei mâncă găinile. 

Vrendii s'o omâre, ea se rugă de dinsuli: s'o cruţe, făgăduindu 

să-i dea de nevastă pe fiica împăratului. Vulpea se duse la îm- 

păratii şi-i peţi fata pentru uni feciorii de împărată frumosă şi 

puternicii. 
Impăratuli primi și hotări qiua nunței. In acea di vulpea veni 

în grabă şi vesti împeratului, că pe când treceaii peste unii riit 
mare, S'aii înnecatii nuntaşii mirelui, iar eli însuşi abiă a scăpatii 

cu vi6ţa, Atunci împe&ratulii trimise morarului haine scumpe, și 
la masă vulpea îl dojeniă într'una să nu se toti uite la haine, 

ca să nu se dea de goli. Morarulii se însură cu fata împ&- 

ratului și cu toţii porniră apoi la casa ginerelui. 
Vulpea spuse nuntașilorii să tragă acolo unde vorii vedea lumii 

multi și dînsa, șirâtă, se duse la casa Lamiei (Mama pădurei), 

pe care o speriă că vine lume multă so omâre şi o păcăli să 

se ascundă într'o căpiţă de fini, căreia îi dede focii. Acolo so- 
siră nuntaşii şi fata împăratului se așeză în palatuli Lamiei şi 

fu mulțumită de noroculi ei. 

In versiunea grsâcă, «Omulă cu cele trei bbe de stru- 

gure» (1), regăsimit aceiași trăsură a ingratitudinei ca şi 

în povestea neapolitană şi în cea din Moldova. 

Unii săracii leneşi sădesce uni cepii de viţă, care rodesce trei 

bâbe de strugure. O vulpe furându-i-le, jupânulă Zriorhogas (așă 

se numiă săraculiij vru s'o împusce, dar ea se rugă so cruțe 

şi-i făgădui să-lu facă împ&rati. 

  

(1) Legrand, No. 15.
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PI . a 
Vulpea se duse apoi la împărătesă și împrumută o baniţă, 

pe lundulii căreia lăsă unit galbeni, spunendiui împărătesei că 
stăpânu-săii are averi nenumărate. Când fu să-l aducă la palati 
ca ginere, pretextă trecerea peste uni rii și dobândi ast-felii 

haine mîndre pentru Triorhogas, care se şi însură cu fata îm- 

părătesei. 

După aceea porniră cu toţi la palatulă ginerelui. Pe drumi 

vulpea speriă pe unii ciobani, să spue, că turma-i de oi este a 

stăpânului s&i Triorhogas și, ajungendi la palatulii celă cu 40 
de balauri, ea îi păcăli să intre în cuptorii, unde le dede foci 
“Şi arseră. 

Acolo se așeză stăpânu-săii, care se purtă cu vulpea ca și cu 

mamă-sa, făgăduindu-i s'o pue după morte întrunit cosciuott de 

arginti. Prefăcendu-se mortă, Triorhogas porunci s'o arunce pe 

ferestră. Atunci vulpea îlii mustră pentru nerecunoscinţa sa şi-lit 
făcu de ruşine înaintea nevestei sale. 

În versiunea, maghiară, «Prințului Csihan (Urzici)» (1), unt 

morar ascunde o vulpe dinaintea vinătoriloră împ&rătesci 

şi ea, recunoscătore, îlu ajută să iea, de soţie pe fata împ&- 

ratului. Prinţulă arătându-se nerecunoscători către vulpea, 

ea amenință să-lti aducă iarăși în starea dinainte și atunci, 

de temă, începe so tracteze cu blândeţe și respecti. 

In versiunea rusâscă citată de Gubernatis (2), erouli 

pârtă numele de Buhtan Buhtanovică şi vulpea iea loculi 
pisoiului. R&masii numai cu patru copeici, vulpea le schimbă 

și se duse la ari să-i ceră baniţe spre a măsură banii. 

Cer6ndi din ce în ce baniţe mai mari (în fundulii cărora lăsă, 

câte unii bănuţă), Ţarulă, uimitii de bogăţiile lui Buhtan, 
îi dede pe fie-sa în căsătorie (după ce îi procură vestminte 
într unit modă analogă ca în cele-lalte versiuni) și după 
nuntă trimise pe tineri acasă. Vulpea îi conduse întruni 

  

(1) Jones and Kropf, p. 1 şi 306. 
(2) Gubernatis, JMythologie zoologique, vol. II, p. 141.



— 169 — 

palată vrăjiti, de unde alungase viclenesce pe stăpâni: 
uni șerpe, unit corbii și unt cocoşti. 

In altă variantă rusâscă, erouli Cosma Shorobogatoi «celt 
repede îmbogăţitii» n'avea altă avere decât ună GOCOȘII 
și cinci găini. Eli prinse o vulpe, tocmai când eră să-i mă- 
nânce și, cruţând'o, ea din recunoscinţă îi făgădui să-l 
îmbogățescă repede. Vulpea duse în dari Țarului din par- 
tea stăpânului s8i 40 de lupi, pe cari îi ademeni viclenesce, 
precum în alte două rânduri urși şi dihori. Uimiţă de 
bogăţiile lui Cosma, Ţarului îi dede pe fie-sa de soţie, după 
ce cercetase înainte averile-i în vite. Ca şi în versiunea 

lui Ispirescu, vulpea, sperie pe ciobani, că vori fi prăpădiţi 

de craiuli Poca şi de crăesa Losna (fulger), de nu vori 

spune, că ciredile sunt ale lui Cosma. Apoi se aşezară în 

palaturile, de unde vulpea gonise în același echipă pe șer- 

pele-ulană, adevăratulă stăpânii alu ciregilori şi alu pala- 

turiloru: păcălindu-lui să se urce întruni stejari, îi dede 

foci şi sșerpele arse. 

La Slavii meridionali eroul se numesce Zlatumbeg (1), 

pe care o vulpe recunoscătâre îlă căsători cu o fată de 

împărați şi duse apoi pe tineri în cetatea uriașilorii, după 

ce r&puse pe stăpâni: păcălindu-i să se urce într unu stogit 

de fini, vulpea îi dede focu şi arseră. 

Intr'o variantă sudă-slavică, «Palatele lui Șaterbeg» (2), 

unti morarit cruţă o vulpe, care din recunoscinţă pețesce o 

fată de împărat pentru bine-făcătorulu său; și totii așă în- 

tro variantă bulgărescă citată de Kohler (3), unde însă 

eroului pârtă numele de Kotanbeg, iar palatulă usurpati 

e ală căpcăuniloră. Ca şi aiurea, vulpea se face mortă, 

ca să pue la cercare recunoscinţa stăpânului..... 
  

(1) Krauss, vol. II, No. 24. 

(2) Archiv făr slavische Philologie, , NO. 12. 

(3) Cf. Gonzenbach, vol. II, p. 245.
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Totă o vulpe figureză în versiunea siciliană «Conte Pi- 

ro» (|), în care uni băiatii îi dăruesce 6rna uni coșuleți 

cu pere dela uni pă&rii tot-deauna înfloriti și vulpea 

le duce împăratului ca din partea stăpânului săi, Con- 

tele Pă&ri. Pestuli ca şi în povestea neapolitană, afară 

de incidentuli cu furarea hainelorii, ce vulpea i le pro- 

cură dela unit croitoră: motivit care lipsesce — ca şi p&- 

ruli pururea verde — în cele-lalte versiuni. (2) 

După cum o observase dejă Benfey (3), Cotosșmanulii 

năsdrăvană nu-i decât o formă particulară a tipului ge- 

nerali despre animalele recunoscătâre (şi omul nerecu- 

noscătorii) şi acesta o confirmă acele versiuni, în cari ni 

se spune anume, că pisoiul caută să se arate bine-făcătoru 

către băiat din recunoscinţă pentru milostivirea părinţi- 

lori săi, sat vulpea, fiind-că o cruțase (ca în povestea gre- 

câscă, rusescă şi cea macedo-română). 

La 1697 apărură în Franţa «Les contes de ma mâve LOye» 

de academicianul Charles Perrault. Cele opti basme 

cuprinse în edițiunea princeps (4) fură apoi traduse în di- 

ferite limbi şi găsiră o forte mare răspândire şi mai mulţi 

imitatori, între cari merită a se cită domnele d'Aulnoye 

și Leprince de Beaumont, ale cărorii povești apărură în 

cunoscuta colecţiune Bebliotheque Bleue. 

(1) Ibidem, No. 65. 

(2) Cf. și versiunea florentină «Re-Messemi-gli-becea-l fumo» (Imbriani, 

No. 10): din causa nerecunoscinţei sale, tinărulă rămâne pe drumuri și serie 

împăratului să-și iea înapoi pe fie-sa. 
(3) Punciatantra, vol. 1, p. 220, 

(4) Histoires ou Contes du temps pass€ avec des moralites, Paris 1697 (verso: 
Contes de ma mere l!'Oye). Cf. ediţiunea lui Andre Lefovre, les contes de 
Charles Perrault, Paris 1875 (cu un Essai sur la mythologie dans les contes) 
şi comentarulă lui Ch. Deulin, Les contes de ma mire POye avant Perrault, 
Paris 1878.
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Titluli de «ma mere l'Oye», care a datii nascere la 

atâtea, suposiţiuni fantastice, se raportă probabilii la ve- 

chiulu fabliau francezii, în care o mamă gâscă povestesce 

diferite basme bobociloră săi. Celă dintâi basmu publi- 

cati de Perrault, Peau-d'Ane, deveni apoi basmulă-tipii, 

care servi de apelativi unorii asemenea narațiuni şi încă 

în 1678 Lafontaine esclamă: 

Si Peau-d'Ane m'âtait cont6, 
J'y prendrais un plaisir extreme. . .. 

Deşi aceste povesti sunt întru câtii-va aranjate şi drese 

cu unt sosit de galanterie, ele ai fostii directă luate din 

mijloculă poporului și se distingit mai alesi prin simpli- 

tatea şi stilulă lori naivi şi printrună toni de abso- 

lută încredere, ceea ce explică farmecului loră. 

Pentru unele din.basmele lui Perrault n'am reușitu încă 

a găsi versiuni integrale române. Ele merită să ne atragă 

uniti momentii atențiunea. 

Mai întâi, «La Belle au bois dormant», unulu din cele 

mai frumâse basme din acâstă colecțiune, care figureză și 

în colecţiunea fraţilori Grimm sub numele de « Dornros- 

chen» saă «Rosa între spini», lipsesce sub acâstă formă 

şi la poporele slave. 

lată esenţa acestei povești. 

Uni împărată şi o împărătesă, căpătând după dori în- 

delungată uni copilii, chemară la botezit pe cele septe dine 

ursitâre (fees) şi fie-care dintr însele îi dărui câte unu darii: 

frumuseţe, graţie, talenti... Dar o dină bătrână, care nu fusese 

chemată la serbare, ursi de ciudă, că domniţa va muri, înțepân- 

du-și mâna de unii fusii; o altă dină adause, că va fi cuprinsă 

de unii somnă adinci, care va ţine 100 de ani, şi la urmă 

va fi deşteptată de uni feciorii de împărati. Impăratulu 

luă toțe măsurile spre a feri pe domniţă de primejdie,
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dar ursita-i se împlini: la 15 ani se înţepă de uni fusu 

și cădu leşinată și, odată cu dinsa, adormi totă curtea 

(afară de împ&ratuli şi de împărătâsa). Imprejurulă palatului 

crescură copaci, buruieni, spini și mărăcini. Aşă dormi 

frumâsa domniţă ca într'o pădure în timpi de 100 de ani, 

când unii feciori de împărati, pătrundândi într însa, sfă- 

râmă vraja şi ea se deșteptă impreună cu totă curtea. 

Idea însăși de adormire sati mai bine disă de împetrire 

(ca. la noi şi la. Slavi) revine une oră şi în basmele nostre. 

Așă este, de pildă, povestea bucovinenă «Imperatulă îm- 

petrită» (1), în care e vorbă de o Cetate de petră, unde 

cai aflati tote împetrite, şi curți, şi 6meni, şi dobitoce, și 

'erburi, şi tote câte numai se află în cetatea aceea..... 

Umblândi ei în tote părţile prin cetate, aii datit peste o 

casă cu 12 chei în uşă, dară şi acestea de pâtră. Fi ab 

privită multi la dinsele și după aceea ai şi descuiati ușa. 

“Intrândă în lăuntru, at aflată tote forte împodobite și 

mîndre, dar ce folosii, că erai tote de pâtră,. Sau dusi 

dintr'o cameră în alta, până ce aii venitii într 'o sală forte 

mîndiră și frumâsă. Aici erai nisce mese întinse cu felii 

de felu de bucate pe ele. Fi s'a așezată la una şi dai 

să mănânce din bucatele cele gustâse, dar vai! că şi ele 

erai împetrite, măcar că-ți părea acuma aduse de pe vatră.» 

- Impetirea e aci efectulă urgiei divine, ca pedepsă 

pentru sumeția omenâscă, şi ea nu înceteză decât după 

ce feciorulti unui căprarii petrece 3 nopţi turmentatiă de 

demoni, cari pieri la cântători. (2) 

„lată acesti basmu bucovineni «Împăratului împietritii» : 

Trei cătane şi un căprară, ajungând la o cetate de pâtră, 

  

(1) Sbiera, No. 13; cf. Schott, No. 7. 

(2) Cf, și basmulu paraleli din Banată «Mângiferii» (Schott, No. 21), ale 
cărui incidente prosaice contrasteză cu nota gravă din versiunile corespun- 

- dătore din Bucovina şi Muntenia.
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aflară înăuntru: tâte de pâtră și se puseră a pânâi să vadă ce-i 
p'acolo. La miedulii nopţei veni o măgueţă negră şi fiorâsă, care, 

ca să nu fie împuşcată de căprară, dise: «Pe locurile acestea a 

fostii o împărăție forte mare. ImpeEratulu eră tare puternicii şi 

tâte poporele se temeaii de dinsulii şi i se închinaii lui. V&dendu- 

se eli temuti și mărită de toţi, a socotitii, că nu este altulii 

mai mare și mai puternicii decât diînsuli în totă lumea şi a, 

începutii a nu ţine semă nici de 6meni, nici de Dumnedei, și 

se împotriviă lui. Atuncea și Dumnedeă la pedepsită pentru mîn-. 

dria lui și la prefăcut pe dinsulii și totă țera lui în petră» 

Ea le mai spuse, că sunt patru fete de împăratii căsătorite cu 

patru draci, de cari arii vre să scape; că voru veni în patru nopți 

şi vor căută să-i ademenescă, iar ei să nu grăiască nimică, căci îndată 

se vorii preface în petră. Şi așă sa întîmplată, dar cătanele, ne- 

ţinându-se de cuvîntii, grăiră a patra nopte și împetriră. 

Căprarulă, după spusa lori, se tocmi unii ani la ună omit din- 

colo de apa cea nâgră și se cunună cu [ie-sa. La anulii nevasta 

căprarului făcă unii copilă cu părulă de aură şi cu picidrele de 

mărgăritare. Făc&ndu-se mare, îşi luă cărticica subsudră și merse 

spre Cetatea de petră, unde ceti 3 nopţi fără a se îngrozi de 

amenințările dracilorii. Atunci tâte se despetriră, Omenii înviară 

şi fetele scăpară curate și frumâse din mâna dracilorii. 

Impăratulă, înviat, îl însură pe voiniculit cu fata ce& mai 

mare, iar pe cele-lalte trei le dede cătanelorii, cari se făcuseră 

sietnicii săi. 

Dămă acum resumatulă basmului muntenii «Voiniculi 

cu cartea în mână născutii» (1), care corespunde versiunei 

bucovinene: 

O babă şi unti uncheşi, neavendi copii, se rugară la Dumnedei 

să le dăruiască unulii. Dumnedei le ascultă ruga şi peste puţinii 

baba se simţi îngreunată. După 9 luni născie ună copilă cu o carte 

în mână. 

A treia seră după nascere veniră ursitorele și uncheșulii, me- 

putendii să dârmă de bucurie, audi totii. Cea mai mare din ur- 

(1) Ispirescu, No. 9.
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sitore dise: «Acesti copilă are să fie unti Fătă-trumosti și are să 
ajungă bogatii.» Cea mijlocie dise: «Pe acesti copilu, când va 

fi elii de 12 ani, are să-li răpescă duhurile rele.» Cea mai mică 

dise: «Dacă va scăpă de duhurile rele, acesti copilii are să 
ajungă împăratii.» 

Unii feri arsi îi trecu prin inimă, când audi vorba ursitârei 

de a doua şi, când sapropiă terminulă ursitii, rugă pe toţi me- 

gieşii să se adune la biserică și să se râge pentru fiului săi, spre 

a-l scăpă de duhurile cele rele. In sera când eră băiatuli să 
împlinescă 12 ani, toți se adunară la biserică și, punândii pe 
băiat în mijloculă loră, începură a se rugă, când de odată se 
pomeniră, că se umple biserica de o ceţă grâsă. Dar rugându-se 
ferbinte, câţa se risipi şi r&maseră teferi. 

A doua seră, totii pe acea vreme, biserica se umpit de șdreci, 
lilieci și bufniţe, dar rugându-se, tâte acele lighi6ne periră. A 
treia seră se rugară până la miequlii nopţei și odată începu a 
se cutremură biserica și duduiă îngrozitorii: în toiuli rugăciunei 
se cobori unii călugării, răpi pe băiati și se înălţă cu dînsulă. Dar 
băiatul nu slăbiă cartea și călugărul, vrendă să-i o smucâscă, 
îlu scăpă şi fiulă unchiașului cădu într'o prăpastie. 

Rătăcindă multă vreme, dede peste grămedi de căpăţini şi 6se 
de 6meni, apoi de nisce palaturi strălucite și cu totulii pustii, unde 
află dela portarulă curţei, unit moşnegei pipernicitii și cocoșatii, 
povestea acelei împărăţii. 

Impăratuli şi împă&rătâsa locului, neavendi copii, alergară la, 
ună fermecătorii și căpătară o fată nespusii de frumâsă, dar ursi- 
torele o meniră să nu se pută mărită, până nu se va găsi cine-va să 
petrecă o ndpte în camera, ei umbra fermecătorului veniă n6ptea de 
chinuiă pe bieţii tineri) și să scape tsfări. Neisbutindă întâiul 
peţitorii, tâte orașele se dărimară şi din Gmeni rămaseră numai 
osele. 

Tinăruli se încumese a veghiă, și a doua di îl găsiră toti 
cu cartea în mână, sârbădă și galbenă. Fata, deşteptându-se, îi 
dise: Tu să fii soţulii mei! și în acea clipă toţi şi tote înviară. 

După ce trăiră multi timpi fericiţi, îlu încinse pe Fătu-fru- 
mosii dorii de părinți şi, înainte de a plecă, împărătâsa, soţia lui, 
îi dede uni inelit vrăjiti (uitându-se la eli și dorindă unii palatii, 
se făceă unul fără s6măni). După ce treci prin împărăţia lui,
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Sefer impărată și prin 'Ţ&ra dinelori şi după 3 ani ajunse la satulir 
părinţilor săi. Acolo le făcu, cu ajutorulă inelului, uni mîndru 
palatii (stăpânului acelei moşii se încercase să-i fure inelulă, dar 
îlu dobândi iarăși) şi după câtii-va timpi se întârse la împărătesă, 
și trăiră nesupă&raţi. 

In basmuli munteni «Spată-lată și Inimă putredă (1), o 
„meoică, ca să-şi r&sbune pe o fată de împărată, care nu 

voiă să iea, de bărbatii pe fiulă ei, prefăcu câmpiile împărăției 

„într'o pustietate nisiposă, satele și orașele în crânguri 

pline de 6se omenesci și fere sălbatice, pe 6menii şi slugile 

ii amorţi schimbându-i în petre, iar pe domniţa o adormi 

dicendu-i: «Să te scoli, când o r&sbi până aci şi te-o deş- 

teptă Spată-lată.» După ce voiniculti mântuitori pătrunse 

cu mare greutate în acelui palati părăsitii, ajunse într'o 

cămară, unde pe unu pati înaltă, încunjurată de 13 făclii 

aprinse, dormiă o fecidră frumosă ca o dină. Cum o să&- 

rută, fata tresări şi se deșteptă din lunga-i amorţire. 

Concepţiunea însăși despre unu somnii letargicii se află, 

dejă în tradiţiunea (raportată de Diogene Laerţiu) despre 

poetulă cretană Epimenide, care ar fi dormiti într'o pe- 

sceră 57 ani, şi în legenda despre cei șepte frați martiri, 

cari, adormindii într'o pesceră, fură regăsiţi vii peste 157 

de ani. 

Dar dejă divinulă amantă ali Selenei, mindrulu păstori 

(sa vinătoru) -Endymion, ne ofere prototipulu unui ase- 

menea somnii letargici. Eli adârme somnulă veciniciei 

într'o pesceră din muntele Latmos, căci dorindă nemu- 

rirea şi o eternă tinereţe, elă fu cufundatu de stăpânulu 

deiloră într'ună somnă fără de sfirşiti. (2) 

Endymion deveni ast-felii simbolul adormiţiloră, pentru 

cari unii secolă este o singură di. 

(1) N. D. Popescu, |, No. 3. 

(2) Apollodor. Bibhioth. I, 7, 5.
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Tradiţiunile diferitelorii popâre consideră mortea unorit 

faimoși stăpânitori ai lumei ca o adormire îndelungată, dar 

provisorie. Barbarossa își schimbă posițiunea la fie-care 

7 ani, Carol Magnu tresare pe tronui la același intervalti, 

Arthur dormiteză în Avalon, aşteptându să fie treziti a 

liberă Britania, iar Boabdil zace vrăjită în colina din Al- 

hambra până la vremea St. loaniă. (1) 

Intr'o saga din Niebelungen Sigfried deșteptă pe Brun- 

hilda adormită întruni palati vrăjiti în mijlocul unei 

păduri dese. Totu ast-felu în vechiului romani francezii 

Percetorest (din secolulă XIV-lea) frumâsa Zelandina e 

asemenea, trezită dintr unii somni vrăjitii de Troylus, tran- 

sportati (ca și Psyche) de Zephyr în turnulii fermecat. 

Altă basmu este «Le petit chaperon rouge» sai «Pata cu 

scufița roșie». O iată, trimisă de mă-sa la bunica ei cu o 

clătită şi o 6lă de untii, întilni pe drumiă unii lupii, cu 

care se puse de vorbă, și lupulii, aflândi despre bunica 

ei, o luă înainte, ajunse la baba şi o mâncă întâi pe dinsa 

și apoi pe iata sosită mai târdiiă. 

In versiunea germană întitulată «Rothhăppehen» (2), lu- 

pulă, după ce înghiţisepe babă și pe fata, fu spintecatii 

de ună vinătorii, care le scose pe amîndouă vii din pân- 

tece. Intr'o variantă a acestei versiuni, bunica şi fata pă- 

călescii pe lupii, care se înnâcă într'o albie. 

Ac6stă poveste are dre-care asemănare cu o fabulă 

animală, «Capra cu iedii» (3), despre care vomit vorbi la lo- 

culă săi. 

_ (1) Cox, Mythology, vol. 3, p. 412 urm. 

(2) Grimm, No. 26. 

43) Crengă, No. 1; Sbiera, No. 22 şi Măldărescu, No. o



— 1191 — 

Trecendui peste «Biguet ă la Houppe» (Riquet Moţatuliă), 
care pare a fi de origine artificială, ajungemi la acele 
basme, ce le regăsimi pretutindenea sub formele cele mai 
variate. 

Așă «Peau-d' Ane» nu-i decât o versiune a tipului despre 
incestii, care face parte din ciclul nostru despre «Copila 
persecutată»: titlulă se rapârtă la haina, din pielea de mă- 
gari, ce îmbracă nenorocita spre a scăpă de nelegiuiţuli 
ei părinte. 

De asemenea «Parbe-bleue» e o formă particulară a ti- 
pului folkloricii despre «Camera oprită»: uni bărbati cu 
barba, albastră omdră tote femeile, pe cari curiositatea 

le impinge a-i călcă ordinele; precum «Cendriilon» sai 

Cenușeresa, ca şi «Les Fees» sai inele, face parte din 

tipului despre «Mama vitregă». 

In fine «Ze petit Poucet» sa «Statu-palmă» (1), asupra 

căruia d-lui Gaston Paris a scrisu o erudită monografie, în- 

tipărită însă de exageraţiunile fantasiste ale teoriilorii mi- 

tologice ale lui Max Miiller. (2) 

Iată pe scurti acesti basmu: Nisce 6meni săraci aveai 

1 copii, dintre cari celui mai micii era de totii m&runti și, 

când se născuse, nu eră mai grosii ca unit degeti (de 

unde şi numele de «micul Policari»). Pe câți eră însă de 

pitică, pe atâta eră de isteţii şi de trâbă. Părinţii, neavendă 
cu ce-şi hrăni copiii, îi părăsiră într'o pădure și mititelulu, 

(1) Intrebuinţămii acestui nume ca traducere literală aproximativă: în realitate 

Statu-palmă e ună piţică pe câtii de cumplită pe atât de prostă, ca și zmeii 

și însuşi diavolului. 
(2) G. Paris, Le petit Poucet el la Grande-Ourse, Paris 1875. După dinsuli 

Poucet (nu acela din basmul lui Perrault, ci celă adevăratii din versiunile 

germano-slave) ar fi uni eroii solarii, ună deii arici, care, ca şi eleniculi 

Hermes, fură boii cerescă; şi autorul ajunge la nisce conclusiuni toti atâtiă 

de premature: că acestă basmu, propriii Slavilorii și Germaniloră, ar fi necu- 

noscută popsreloră romanice. 

ȘSăinenu, Basmele române. 12
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zărindă o licărire dintr'ună virfii de copacii, își duse fraţii la 

o căsuţă luminată. Acolo locuiă unii uriașii (ogre), care vru 

să-i mănânce (strigătulă «Je sens la chaire fraâche» corespunde 

lui: «Mie-miă mirdse a omă de pe tărimulă celă-lalti»), dar 

îi lăsă pe a doua qi. Uriașulii avea 7 fete și femeia sa 

culcă pe băieţi în aceiaşi cameră cu fetele. Noptea mi- 

titelulu, ghicindă că uriaşuli vrea să-i înjunghie, luă co- 

rânele de aurii de pe capetele fetelorui şi le aşeză pe ale 

fraţilori săi, aşă că fetele fură omorite în locului lori. 

Apoi fugiră cu toţii și scăpară de prigonirile uriașului, 

care se luă după diînșii cu nisce cisme de 1 poşte (boites 

de sept lieues). (1) | 

După cum se vede, versiunea franceză e unt amalgamii 

de mai multe elemente legendare: expunere sati părăsire 

în pădure, căderea în mânile unui uriași antropofagi și 

scăparea, fraţilorii prin istețimea celui mai micii. 

Ne vomii opri numai asupra trăsurei fundamentale: co- 

pilulă câtă degetul de mare, dar de o inteligență su- 

perioră. 

In poveştile românesci elă figureză sub numirile de /i- 

părușă, Sfredeluși, Nană din Găvană, Ghemișă, Nuculiţă, 

Prichiduţă şi mai alesi Neghiniţă. 

lată, în diferite variante, versiunile române ale lui 

"«petit-Poucet.» 

Prima versiune muntenă, întitulată «Prichiduță», a fosti 

publicată de Dum. Stăncescu. O reproducemui în re- 

sumatii: (2) 

Nisce 6meni sărmani n'aveait copii şi nevasta se rugă la Dumne- 

dei să-i dăruiască unulii. Ea rămase însărcinată și născu o spuză de 

(1) In versiunea rutenă corespundătore (Krek, p. 688), căpcăunulă, care-şi 

omorise fetele, păcălită de cei 11 fraţi, se iea după dinşii incălțată în cis- 

mele sale cele repede-alergătâre: toboti skorochodi. . . . . 

(2) Catendarulă Lumei Ilustrate pe 1894. “ /
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copii mititei ca gândaculă și mulți torte la numără, cari începură 
să plângă și să ţipe. Bărbatulă, vădendă o aşă sumedenie, îi 
aruncă întruni ciuri şi-i lepădă la o răspântie. Atunci vaiete 
pe nevastă sa! 

Veni vremea mâncărei şi, la sfirșitii, mai rămăsese uni codru 
de mămăligă și o bucată de brânză. Atunci nevasta suspină: 
«căci navemii și noi uni copilașii barem, care să guste» — «Ui- 
te-mă aci, mamă! se audi de unde-va unti strigătă şi, căutândi 
să vadă de unde veniă, găsi pe ciurii uni copilașă din cei mulți. 

Eli cert lui tată-săui să mergă cu plugul să are şi, intrândă 

în urechea boului, începu să strige: cea! hăis! La păşune se dede 
jos din ureche şi se aşeză sub o frunză de teii. Nisce tâlhari 
vrendă să ture boii, Prichiduţă strigă: te vădiu! te vădii! Se 
speriară hoţii şi, găsindu-lă, vrură să-li omâre ca să-i iea boii 
dar elu le răspunse: să ne facem tovarăşi. 

Prichiduţă duse pe hoţi la stâna satului, îi ascunse acolo şi 

elii însuși, întrândă în urechea oei, se puse să strige: săi, ciobane, 

că-ți tură Gia! Şi așă făcu de trei ori, iar a treia oră o fură și 
o dede pe mâna hoţilorii, mânând'o din ureche. Toti aşă fură 

o pâne şi ună butoiaşii de vinu. Hoţii se bucurati multi cu 
dinsulii şi-lă duseră în pădure la scorbura, unde grămădise bo- 
găţiile. Atunci Prichiduţă se vorbi cu tată-său şi, păcălindu pe 
hoţi să fugă, încărcă sculele și bănetulă. De atunci rămase îată-său 
bogati. 

E] 

A doua versiune muntenă pârtă titlul «Xa din Gă- 

vană» şi face parte din colecţiunea inedită a r&posatului 

Ispirescu. Ea sună pe scurtă ast-feli: 

O babă și ună uncheşi doriai saibă unii copilu, fie şi o 
sterpitură. Ună vrăjitorii îi sfătui să-și deșerte 40 de dile și 40 
de nopți pântecele de vînturi într'o trogă și să-i pue dopii. Când 

deşertară troga, eși ună copilă câti o schidpă, pe care îlii botezară 

Nană din Găvană. 
Mă-sa îlii trimise la plugă să ducă de mâncare lui tată-săi. După 

ce-li scăpă să nu-li mănânce unii bobocit de gâscă, tată-stii îl 

băgă în sînt. Pe când ducea altă dată de mâncare, fu apucat 

de ploe şi, adăpostindu-se sub o ciupercă, fu înghițită de o vacă.
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Când fu să mulgă vaca, Nanii din Găvanii își bătu jocii de femeie 

şi dinsa sfătui pe bărbatu-s&ă să vîndă vaca unui măcelariă. 

Acesta, tăind'o, dede pe gârlă măţişorulu, în care era Nani. 

Inghiţită fiindă de ună lupă, el începu să-i urle din pântece și 

lupul speriati o luă la iugă până plesni, și Nanu din Găvanii 

se întorse la părinţii săi. 

A treia, variantă muntenă portă numele mai obicinuitii 

de «Neghiniță» și sună pe scurtă ast-felu: (1) 

Unii ţiganii avea 3 feciori: întâiul înaltii de unii coti, ali 

doilea d'o palmă și ali treilea mică câtă o neghină. V&qndu-i așă 

pociţi, se hotări să-i omore. ... Ucise pe cei doi mai mari, 

dar pe Neghiniţă nu putu să-lii omâre, că se ascunsese după mă- 

tură. În timpului mesei ţiganulii se plânse, că nare copili să-i 

aducă o ploscă: «ME duci eu, tată», dise Neghiniţă, eşindă de 

după mătură. Se duse la hangiii, luă uni burii și se făcu ne- 
văduti. Toti așă făcu la brutarii. 

Intr'o di, jucându se pe uni firii de troscotii, 4Jă înghiți o vacă 

şi, când stăpânulă vru so taie, Neghiniţă strigă să-lti scâţă. 

Eli omori vaca și nu dede de Neghiniţă, care scăpase întruni 

măţișorit aruncati pe gârlă şi se oprise de craca unei sălcii. 

Acolo îlă înghiți ună lupă şi Neghiniţă din lupă ţipă mereii la 
Gmeni să se ferâscă. Lupulii credu că are pe necuratuli și vulpea 
îlu sfătui să se dea da rostogolu de pe calii. Neghiniţă eși şi-i 
dede și elu brânci. 

O a patra variantă muntână cu același fitlu, de Dela 
Vrancea, presintă o desfăşurare diferită de a celori pre- 
cedente, dar fonduli e totii poporală și-lă regăsimi într'o 
versiune engleză mai jos menționată. 

lată o într'untă scurti resumatii: (2) 

O babă, dorindă unii copili, fie şi maă mică decât ghemulă, se aaa ai raza ca - js : pomeni într'o di cu Neghiniță, gândulă lumei, că-i ese din ureche 

  

(1) Măldărescu, No. 11. 
(2) Revista Nouă, An. UI, p. 22—297.
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și-l strigă: mamă! Apoi porni îndată la arătură să vadă pe ta- 
tă-săui. 

Dar dinsulă, lacomi din fire, îlă vîndu unui negustorii pentru 
20 de pungi de bani și acesta îli duse la împăratulă, care multi se 
minună v&dendu-lii micii câţi o neghină și aşă cu minte de ghiciă 
gândurile tuturorii. 

Neghiniţă rămase multii timpi acolo, șoptindi mereii în urechea 
împăratului, ce gândiaii sfetnicii săi, până întro di, strigândiă 
din tote puterile, împăratului își trase o paimă peste ureche şi 
Neghiniţă cădu afară leşinatii şi, după porunca împăratului, fu 
înnecatii în puţulii din curtea domnescă. 

In fine iată şi versiunea ardelenă «Petru Piptrușă» : (1) 

Doi b&trâni, neavendi copii, într'o di (după cum visaseră), ză- 
riră în Glă totii copii micuţei câtă bobii de mazăre. Se duseră la o 
vrăjitâre, care îi bătuci până periră toţi, afară de unulii, care se 
ascunsese sub pragiă. | 

Pe când vorbiă b&trânulă, saruncă piticul din borta cheie 

și, dute ca ună piperușii, se sui pe cidrecii moşului, rugându-lu 

să-lu ducă Ja plugă, ca să mâie boii. Acolo se ascunse în urechia 

unui bou și strigă. Apoi ajută pe nisce hoţi a fură oi din stână. 

Hoţii îlă trimiseră la birtașie saducă uni butoiașii de vinii și Pi- 

părușii îlă Juă fără să-l vadă cine-va. Eli r&mase la dinșii, petre- 

cendu-și vieța cu hoţia. 

Trecândii la, versiunile paralele, vomii începe mai întâi 

cu poporele romanice. 

In versiunea lorenă «le petit Poucet» (2), nisce omeni 

aveai între alți copii și unulă nu mai mare decât ună degeli, 

de unde şi numele-i de micul Policară. In lipsa mamei 

sale, se duse la câmpii şi se ascunse în primului mănunchiii 

de 6rbă, ce mă-sa dede vacei, şi fu înghițită de vară. lar 

când fu să mulgă vaca, micului Policară începu să vor- 

bescă dintr'însa. Tăindu-se vaca, ună lupă înghiţi pântecele 

(1) Familia din 1884. , 

(2) Cosquin, No. 53 cu două alte variante. Cf. și adnotaţiunile respective.
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în care saflă Policarulă şi, apropiindu-se lupulii de o 

turmă, piticuli începu să strige: ciobane, păzesce-ţi turma. 

Lupului de spaimă îli aruncă dintr'însuliă. 

In versiunea gasconă «Grain-de-Millet» (1), o țţărancă, 

dorindă uni copilă pe când frămîntă aluatulă în cuptori, 

se pomeni că cine-va îi răspunde: mamă, ai unuiii! sunt 

prea mici şi nu mă vedi, d'aiasă mă numesci Grăunte- 

de-meii. Trimisă cu mâncare la tată-său şi, ajungendu la 

arătură, se puse în virfulă cornului dreptii alu boului și 

ară cu dinsulu. Elu fu apoi înghiţitii de unii boi şi în urmă 

de ună lupă. Scăpândit din pântecele lupului, se furișeză 

în buzunarulii unui căpztană de hoţi si, când hoţii se îni- 

h&tară, piticulu luă banii căpitanului şi se întorse la pă- 

rinţii săi. Tată-s&u pentru o sumă mare de bani îlii vinde 

atunci unui episcopi ca vizitiu; dar Grăunte-de-meiit pă- : 

călesce pe episcopi că ar [i muritii și, strecurându-se pe 

nevădute, pornesce acasă. 

Intr'o poveste din Languedoc, citată de Gaston Paris 

în studiulii menţionatii, piticulii se numesce Peperelet sait 
«Pip&ruşi», ca şi în versiunea nostră din Ardelii; iar în 

două poveşti italiene (citate de Cosquin), eli pârtă numele 

de Detto-Grosso «Degetulu celi grosi» și de Ceczno «Mă- 

zărelu sat Bobii de mazăre». 

in versiunea catalană şi portugeză (citate de același), nu- 

mele eroului e «Grăunte-de-meii», ca și în cea gasconă 

de mai sus. 

Incidentele se presentă sub o formă mai multi! sai mai 

puţină completă, dar pretutindenea identice. 

In Grecia, copilul pârtă nume analoge: Grăunte de pi- 

peră, Jumătate-de-mazăve, iar la Albanezi: Tâlharulă Nuca. (2) 

(1) Blade, vol. II, p. 78—86. 
(2) Hahn, No. 55 şi 99.
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In primului basmu, Jumătate-de-mazăre înghițită de 
unulii din Voi tatălui săă, pe când le da fini, strigă din 
pântecele animalului, sâra când părinţii săi ședeaii la, 
masă: vreait partea mea, vreati partea mea! 'Tăindă 
boului, tatălii dă măruntaele unei babe să le spele și 
dinsa, vrendi să le spintece, Jumă&tate-de-mazăre îi strigă: 
babo, nu-mi seste ochii, că ţi-i scoti pe ai tăi! Baba 
speriată o iea la fugă și o vulpe, trecândii p'acolo, 
înghite mă&runtaele odată cu Jumătate-de-mazăre.. Dar în- 
dată ce vulpea se apropiă de o casă, piticul strigă din 
r&sputeri: păziţi-v&, 6meni buni, că vulpea vrea să vă mă- 
nânce găinile! Vulpea, lihnită de fome, cere sfati lupului, 
care o îndemnă să se arunce din virfulă unui arbore. Fă- 
cândi așă, more vulpea și lupul o înghite impreună cu 

Jumătate-de-mazăre. Dar ori de câte ori sapropiă de o 

turmă, lupuli audiă strigândă din pântecele săii: hei cio- 

baniloră, lupulă cată să.v& mănânce o 6ie! Desperatai, lu- 

pulu se prăvălesce din virfulă unei stânci. Atunci Jum&- 

tatea-de-mazăre ese dintr'însulu și se întorce la părinții săi. 

La Germani, micului erou se numesce «Dăumiing» şi e 

înghițită de o vacă, apoi de unii lupă. La urmă pătrunde 

prin o crăpătură în visteria împ&rătescă, de unde aruncă, 

pumni de aurii. (1) 

In Anglia, el pârtă numele de om Thumb (Loma Po- 

licarulă), pe care mă-sa îlu culcă într'o câjă de nucă, şi 

devine apoi omi însemnată la curtea regelui Arthur. (2) 

La, Slavi, şi în speciali la Ruși, piticulu isteță se nu- 

mesce Malt;k's-palcik «mare câtii unti degetii», oră Mizinicil: 

«Degeţelii», Potkaagoroșel «mazăre rostogolitore», ori Mu- 

jitol's-ulatok «omulețulti câtă pumnuli» și în. stirșitii 

(1) Grimm, No. 31 și 45. 

(2) Brueyre, Contes populaives de la Bretagne, No. 1.
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Mujicole s-nogotole-boroda's-lokotol «omuleţulii mare câtă un- 

ghia, cu barba câtă cotulii», corespundându ast-felă, sub 

raportulă formali, lui Statu-palmă-barbă-cotii (1), care însă. 

servă la noi a desemnă o ființă mitică, caracterisată prin 

micime şi imbecilitate, a cărei lungă barbă e prinsă în 

crăpă&tura arborelui de F&tţu-frumosii. 

Intr'o frumâsă legendă de Alecsandri, «R&sbunarea lui 

Statu-palmă», piticulu r&ăutăciosti e pusi în legătură cu 

uriași năsdrăvani: 

Uriaşulu Strâmbă-lemne cu ali său gemeni Sfarmă-petră 
Aă vedută trecendă potopuli ș'aii trecuti potopu 'n notă, 

De când sunt povești în lume și se spunit pe lângă vatră, 

Ei duci dile cu piticulii Statu-palmă-barbă-cotă. 

Și acestă asociaţiune revine într'o serie de basme, ce 

le vomit analisă sub tipului «Tovarăşii năsdrăvani.» 

Intr'o baladă poporală figureză eroul G/emiși, a cărui 

micime contrasteză cu puterea și iscusinţa sa: 

Că de-i micii şi ghemuitu, 

Are faţă de îngrozitii; 

Si de-i mare câți unt ghemii, 

Turcii toţi de el se temi. 

Eli purcede la Măcinii și fură din grajd calulă mira- 
laiului: 

Dar de piticii ce eră, 
Nime 'n s6mă nu-l băgă. (2) 

Intr'una, din versiunile rusesci cu acestă temă, povestea, 

(1) Ralston, Songs of tlie russian people, p. 83. Cf. Popii-Reteganulii, IU, p. 
63: «Era buturuga câtu o nucă, adecă omulu câtii schiopulii, cu barba câtti 
cotulă, p'unii epure șchiopii călare, cu căpăstru într'o chiotâre, rezematiă d'un 
paiă de secară.» 

(2) Alecsandri, Poeşii populare, p. 129—133.
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despre Maleih's-paleil (1), o babă, tocândă odată varză, 
își tăie degetulii cel mică: ea îli smulse și-lă aruncă 
după sobă. De odată audi de acolo unii glasu: mamă, 
scote-m& daci, sunt fiu-tăii, m'am născută din degetului 
t&t celu micii! Ducendu-se la tată-săă cu mâncare, De- 
geţelu întră în urechia caluhă și axă în locul tatălui-săă. 
Acesta, îl vinde apoi pentru o mic de ruble unui boerii, 
care îli pune în buzunară. De acolo se strecoră şi scapă. 
Pe drumii se întovărașesce cu trei tâlhari, fură cu toţii boulit 
unui popă și Degeţelii, căpătându maţele, se culcă în- 
trînsele. Dar: ună lupă, înghițindă maţele, piticuli se po- 
meni în pântecele săi, de unde strigă ciobaniloră să-si 
păzescă oile de lupii. Acesta se râgă de dinsulă să plece, 
că more de f6me: du-mă la părinți și voiă eşi, răspunse 
Degeţeli. Ajunsu acasă, Degeţeli ese din pântece pe dinapoi, 
sașeză pe coda lupului și începe să strige: ucideţi pe 
lupă! Părinţii alergă şi-lii omâră. - 

Pretutindenea, începutuli acestorit versiuni sună cam 

așă: Părinţii, dorindă uni copilii cu ori ce preţi, capătă 

unulii mare cât unii bobă de mazăre, de piperi sati de 

mei, câtă pumnulu sait degetulă, câtit o nucă, cât unt 

ghemi sat o neghină. Acelui copilu se arată apoi de o 

istețime afară din cale, sfătuindiă pe domni și împărați (ca. 

în a patra variantă muntână și în citatulii basmu englezi). 

Inghiţitu de o vacă sai de alte animale, elit scapă tefări 

și devine une ori tâlharii (ca în varianta ardelenă, albaneză, 

rusă, etc.), uimindă o lume cu isprăvile sale. 

Dela, Perrault trebue să trecemi unii intervalui de 

peste ună secoli, ca să ajungemii la «Poveștile de copii 

(1) Afanasief, V, 21 și Leger, No. 3. Cf. și Krauss, I, No. 19, unde însălip- 

sesce incidentului inghiţirei de ună lupti.
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şi de casă» ale fraţilori Grimm (apărute în 1812), dela 

cari dateză începutuli unei ere noue pentru studiile folk- 

lorice. 

Prin acestă colecţiune fundamentală și prin îndemnulii 

inițiatorilori ei, învăţaţi din tote țările începură a-şi în- 

drepiă atențiunea asupra tesaurului de poveşti poporale 

acoperite până atunci cu dispreţii și lăsate în uitare. 

Din tote părţile muncitori zeloși se puseră pe lucru și 

scoseră, la lumină colecţiuni de basme, alt cărorii numării 

crescendi pe di ce merge dovedesce înteresulii, cu care 

se urmăresce pretutindenea adunarea comorilorii spiritului 

poporalu.



CAP. VII. 

LITERATURA BASMELORU ROMÂNE 

Cei dintâi culegători de basme române fură fraţii Schott, 

cari, trăindi mai mulţi ani în Banati, publicară în 1845 

la Stutgard o importantă culegere de poveşti bănăţene 

sub titlul «Basme române». Cartea e precesă de o in- 

troducere asupra poporului români și urmată de unii 

apendice pentru interpretarea mitologică a basmelori, 

în care se resimte influența covirșşitore a teoriilor lui 

Grimm. (1) 

Poveştile propriii gise în numări de 27 (cu 16 bucăţi 

mărunte, legende și sn6ve, și câte-va notițe relative la 

superstițiunile poporului români), fură comunicate auto- 

rului în mare parte de ună domni Drăgoescu, advocati 

români din Oraviţa, şi traduse de autori în nemțesce. 

In genere vorbind, cojecţiunea frațilorii Schott e una din 

cele mai bune ce posedămi până astăqi dintr'o provincie 

românescă, care abiă a începutii a fi explorată sub ra- 

portului folkloriciă. 

Nu facemi decât a menţionă recenia culegere de po- 

(1) Vegi cele qise la p. 51—52.D-lti Mira începuse să reproducă în Coșumua 

din 1870 originalele basmelorii bănăţene, dar publicaţiunea lor se mărgiui 

la ună micii număr.
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vești bănăţene (numai cinci apărute) a lui Cătană, me- 

diocră sub tote raporturile: reproducere serbădă și stilu îm- 

pestrițatii cu neologisme (succese, tempestăţi, tesauru, etc.). 

Trecendă peste cele câte-va povești cuprinse în bro- 

sura neînsemnată a lui Stănescu Aradanuli (apărută la 

Temişora în 1860), primele colecţiuni făcute în România 

liberă, şi anume în Muntenia, fură cea, de Pundescu ( ed. 

1867) şi cea de Ispirescu (i ed. 1872). Ambii posedă câte-va 

basme comune, cari provinii dela unulii şi același po- 

vestitoru, dela Nicolae Filimon, celui dintâi care a pu- 

blicată la noi basme în f6ia «Ţăranului Românii» din 1862. 

De acestă categorie sunt: Dafinti Impărati (la Ispirescu: 

Omulii de pâtră), Fă&tă-frumosă cu părul de auriu, Fata 

de împărații şi pescarului, Balauruliui cu 12 capete, etc. 

Broșura d-lui Fundescu conţine vre o 15 basme și într'a- 

cestea unele interesante dar publicate în condițiuni pri- 

mitive, fără nici una din acele neapărate indicaţiuni de 

loci și de persone, cari releveză însemnătatea adevărati 

sciinţifică a poveştilori. 

Din potrivă, r&posatulu Ispirescu, ascunsi multă timpi 

sub modestulă pseudonimii de unii «culegătoriăr-tipografii», 

nu uită nici odată a notă locult şi persâna, dela care 

audise basmulu. În acestă modă aflămă, că a recurs 

la isvorele cele mai diferite: la părinți, amici, școlari, 

soldaţi, lucrători-tipografi, calfe, etc. 

După alte dou& broşuri, apărute între 1874—1816, Is- 

pirescu strînse în 1882 basmele sale într'o mare colec- 

ţiune, în care însă n'a intrati decât o parte dintr însele. 

Câte-va forte interesante ati r&masi în broşurile anteridre 

și altele risipite prin diferite reviste. Vomă da mai jos 

completa lorii enumerare. 

Colecţiunea, lui Ispirescu este sub tote raporturile celui 

mai bogatii repertoriu de basme române (în numără de



— 189 — 

31). Noi lamii luati în acesti studiit ca punctii de ple- 

care şi ca mijlocii de orientare într'unti domeniu atâtă 

de vastil. 

D-la N D. Popescu a publicatii într'o serie de Calendare 

(1874—1885) unu numării însemnatii de basme (fără a 
spune de unde şi dela cine), dar remaniate și amplificate, 

aşă că-și perdii o parte din valdrea loră. Cele mai multe 

(vre o 18)le-a întrunită acum autorulit în patru broșuri, apă- 

rute în 1892. 

Ca adevăratulii urmaşi alu lui Ispirescu se pote con- 

sideră tin&rulu scriitori Dum. Stăncescu, care a publicati 

până astă-di dou& importante volume de basme muntene 

(peste toti în numără de 30). 

Pentru Bucovina, d-lui I. G. Sbiera a scosi la lumină o 

preţiosă colecţiune de povești adunate între anii 1855—1859 

în mare parte din satulu Iorodniculu-de-jos. Poveştile 

mitice sunt în numeri de vre o 30, restulă legende și snove 

saii porogănii. 

Pentru Transilvania există acum colecţiunea lui Popă- 

Reteganuli, care conţine, în ale ei cinci broşuri, vre o 30 de 

povesti. Unui numări și mai mare se află împrăștiatu în 

diarele locale şi în primulu rendiă în Tribuna din Sibiii. 

Pentru Moldova nu posedămi încă nici o colecțiune 

seri6să, căci cele câte-va poveşti publicate de r&posatuli 

Crângă (vre o 7) şi acum în timpului din urmă de d-şora 

Sevastos nu corespundii cerințelorii unei colecţiuni sciin- 

ţifice. Crengă eră excelenti scriitorii, dar ca povestitorii 

de basme e ditusit şi prolixu. Câti privesce pe d-şora, Se- 

vastos, titlurile numai din fruntea poveştilorii trădeză o 

preocupare, care e departe de a fi sciinţifică. 

Pentru Românii din Macedonia, d-lii Cosmescu mi-a pusi 

la disposiţiune o însemnată colecțiune de vre o 40 basme, 

umplândii ast-felu o lacună importantă.



— 190 — 

Afară de acesta, numerâse povești aii fosti încă pu- 

blieate prin reviste și publicaţiuni colective. Mai jos enu- 

merămi pe tote acelea, de cari ne-ami folositi în pre- 

sentulii studiil. 

Arsenie T. M., Noua colecțiune de basme saă istorii populare culese 

și prelucrate. Partea |. Bucuresci 1872. Partea 

II, Turnu-Măgurele 184 [cele mai multe arti- 

ficiale). 

Dasmele Românilorii, No. 1—12. Braşov 1879. 

Biblioteca populari a Tribunei: 

No. 3: Ce na fostii și nu va fi, poveste de Mera. 

No. 4: Pipărușă Petru, de același. 

No. 7: 'Teitt-legănatii, de Gr. Sima ali lui loană. 

No. 9: Fiica a 9 mame, de Silv. Moldovani. 

No. 10: Povestirea lui Ilenati, de același. 

No. 12: Inderătniculit, de acelaşi. 

No. 19: Cenușotea, de Mera, 

No. 31: Nu seci Împăratit, de Mărginânu. 

Bogdan N. A., Povești și anecdote. laşi 1892. 

Bota loanit, Culegere de cele mai frumdse poveşti. Braşoviu 1891. 

Cătană Gheorghe, Poveştile Banatului. Tom. LI. Gherla 1893. 

Columna Îui Traiană dela 13816—1882: 

An. 186: Tatălă, muma și puiulii de leii, de Ispirescu. 

« Cei 3 frați dornici, de același. 

« Fiul vinătorului, de același. 

1882: Comană Vinătorulii, de același. 

Convorbiri literare dela 1867—1892: 

An. VI (1872!: lena Cosinzana, de M. Pompiliii. 

« lena cea şiretă, de L Slavici. 

« Dina zoriloru, de același. 

« Floriţa din codru, de același. 

VIII (1874): Doi feţi cu stea în frunte, de acelaşi. 
IX (1875): Codrena Sînziana, de M. Pompilit. 

« St. Vinere, de St. Stefurea. 
XV [1881): Băeti săracă, de IL. Slavici. 

XVII (1883): Impărătâsa furată, de Mera. 

« Pajura, de Gr. Sima.
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XIX 11885): Dunăre Voiniculii, de Ispirescu. 

« lonă Pripilă, de I. Broju. 
XX (1886): Fata de împăratii cu stea înfrunte, de Mera. 

« Portocaluli și balaurulii, de Morii. 

XXV (1891): Uitatulă, de Pitișu. 
« I'rumâsa, de IL. Broju. 

XXVI (1892): Voinici de plumbă, de IL. Bologa. 

Cosmescv, Basme macedo-române (colecţiune manuscriptă). 

Crengă L., Serieri. Vol. I, Povești. laşi 1890. 
Familia din Oradea-Mare dela 1864—1892: 
An. XIX (1883): Voinică de teii, de Gr. Sima alu lui loană. 

« Feciorul de împărati, de V. Gamulea. 

« Pădureţulii, de Mera. 
« Busuiocii și Maghirani, de Gr. Sima. 
« __ De când nu-i dracii, de Tuducescu. 

IN (18841: A cui să fie fata cea frumosă, de Gr. Sima. 

« (1881): Cum a îmbătrânitii muierea pe dracu. 

« Nebunii, de Gr. Sima. 

« Puterea ursitei, de P. Simoni. 

« Pip&ruși-Petru, de Al. Tuducescu. 

XXI (1885): Impăratii Verde, de Dologa. 

« Piperuși Vitezuluă, de același. 

XXV (1889): Cenuşotea, de Gr. Sima alii lui loani. (1889) 
NXVI (1890): Niculiţă miculii mamei, de V. L. Luci. 

XXVII (1891): Firiceli Petru, de Aurelit Jana. 

XXVIII (1892): Feciorulii cu cămaşa de auri, de E]. Voronca, 

« Ionică Fătă-frumosă, de aceiași. 

Y'râncu T. şi Candrea G., Românii din munță apuseni (Aloții). Bu- 

| curesci 1888 (6 basme). 

fundescu I. C., Basme, poesăă, păcălituri și ghicitori. . . . Cu o în- 

troducere de B. P. Hasdeii. Bucuresci 1867; 

IL ed. 1870; a III şi ultima, 1873. 

Ispirescu P., Legende sait Basme ale Româniloră, adunate din gura 

poporului, scrise şi date la lumină de ună cu- 

legetoviă-tipografă. ... Cu o introducere de B. 

P. Hasdeii. Partea I, Bucuresci 1872. Partea 

II (două tascicule) 1874—1876. 

« « Legende saă Pasmele Româniloră adunate din gura po-
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poruhiă. Bucuresci 1882 (nouă ediţiune iden- 

tică, 1892). 

Ispirescu P., Pasme, snâve și glume. Craiova 1883 (nouă ediţiune 

identică 1892). Conţine 4 basme. 

« « Basme inedite |colecţiune pusă la disposiţiunea auto- 

rului de văduva r&posatului). Ea conţine 

următorele 10 poveşti: Lucerii și Amani 

Cătcăună — Sân-Petru — Voiniculă celii 

cu 3 daruri — Dovleculă — Muma, cu nasuli 

- mușeatii de fiu-săi — Fata de împărați 

cu 3 logodnici — Fătit-frumosti și fata ne- 

oustorului — Yata moşului şi fata babei— 

Săvuică — Nanii din Găvani. 

Măldărescu I., Din șeqători. Basme. Bucurescă 1889 (11 basme. 

Marianii FI. S., Ornitologia poporană română. 2 vol. Cernăuţi 1883. 

Conţine, ca legende zoologice, unii numeri 

de basme forte interesante. 

Marienescu Dr. At. M., Povești în Albina din 1871 — 1872 (ei. 

cele dise la p. 52). 

Obedenaru L. G., Tezte macedo-române. Basme și poesiă populare 

dela Cruşora, publicate de Prof. 1. Bianu. 

Bucuresci 1891. Conţine 2 basme macedo- 

române. 

Obert Fr., Rumănische Mărchen und Sagen aus Siebenbiirgen, în 

«Ausland» din 185 şi 1858. 

« »  Rumânische Mărchen (în numări de 10) gesammelt und 

tibertragen, în «Magazin fiir Geschichte Sie- 

henbtirgens», 1 (1859), p. 112—121. 

Petrescu V., Mostre de dialectulii macedo-română. Partea | şi II. 

Basme şi poesiă populare, culese și traduse. Bu- 

curesci 1880—1882. 

Popescu N. D., Calendavulii basmeloră, Bucurescă 1814-1885. 

« « « Carte de basme, culegere de basme și legende po- 

pulavre adunate de... Ed. II, partea L—IV. Bu- 

curesci 1892. 

Popit-Reteganulii I., Povești ardelenesci culese din gura poporulii. 

Brașovii 1886—1888 (5 broșuri). 

Rezista critică literară, red. Ar. Densușianu, |—Il. lași 1893—1894.
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Revista Nouă. LV (1888 —1892): 
An. l (1888): Sarea în bucate, de Ispirescu. ' 

«  Deli-Satirii, de Speranţia. 
«  Șotia babei, de acelaşi. 
«  Busuiocii Verde, de același. 

Il [1889): Neghiniţă, de Delavrancea. 
« Poveste, de acelaşi. 

III (1890): Uni ochii plânge, unulii ride, de Pitișu. 
«  Miadă-n6pte și şina de feri, de acelaşi. 

IV (1891): Feciorulă de împă&ratii, de acelaşi. 
V (1892): Noroculi dracului, de Delavrancea. 

» Departe departe, de același. 
Sbiera loan ali lui G,, Poveşti poporale românescă din popori 

luate și poporului date. Cernăuţi 1886. 
Schott Arthur u. Albert, Walachische Mărehen, herausgegeben mit 

einer Einleitung iiber das Voll der Walachen und 
einem Anhang aur Erklărung der Mărchen. Stuttgard 
und Tirbingen 1845. 

Sevastos Elena, Povești. Iaşi 1892. 
Stăncescu Dum., Basme culese din gura poporului. Bucuresci 1885. 

Ed. IL. (completă) 1893. | 
« « Alte basme culese din gura poporului. Bucuresci 1893. 

Stănescu Aradanuli, Prosa poporală. Poveşti culese și corese. Tom 
|, broș. I. Temişra 1860. 

editove. F6ie poporală red. de losifu Vulcanii. Pesta 1875. 
Ședătirea. Revistă pentru literatura şi radițiană populare. Directori 

Artur Gorovei. Anului I şi II. Fălticeni 1892—1894. 
Tribuna dela 1884—1892: 

An.I (1884): Nănașa dreptă, de Silv. Moldovani. 

« Povestea omului ce înţelegea limba dobi- 
toceloruă, de Gr. Sima ali lui loani. 

II (1885): Marţolea, de Silv. Moldovanit. 
Aripa câmpului, de Al. 'Tuducescu. 

III (1886): Aripa frumâsă, de N. Trimbiţoniu. 
« Mă&ră și Peri, de același. 

« Cei doi copii cu părulii de auriu, de acelaşi. 
« Orbi Imp&ratu, de Gr. Sima alu lui loanii. 

« Feciorulii de împărati, de Vasile Gană. 
. 4 13 

Șăinenu, Basmele române.
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IV 11887): Ursita Găsitului, de Mărginenu. 

«d Lina Rujulina, de Stef. Țarina. 

« Petrea ferecatulit, de I. homonţanii. 

« Porumbulii raiului, de același. 

V (1888): Mia-loani de Gr. Sima. 

« Puterea Ursitei, de Emanoilă. 

« Petrea, de Î. G. Bogdani. 

« Cuminte fără s6emă, de ÎI. Berescu. 

VI (1889): Felinaruli ruginită, de Emanoilă. 

« Lisandra, de (?). 

VII (1890): Darulii lui Christosii, de Oreste. 

« Fecioruli moşului, de același. 

IX (1892): Bobocelă, de Stef. Cotoră. 

Tera Nouă. An. I—li. 

Urechiă V. A., Legende române culese și adnotate. Bucuresci 1895. 

Weigand, Wlacho-Meglen. Line historisch-ethnographische — i ntev- 

suchung. Leipzig 1892 (două basme). 

In acestă modi aprope 500 de basme au fosti utilisate 

în acesti studiu. Ele conţină mai tote tipurile fundamentale 

din clasificarea poveştiloră şi fie-care din aceste tipuri e 

'representatu prin ună număru însemnatu de variante. 

Dintre ţările române cea mai bogatii representată e Mun- 

tenia, apoi urmeză Transilvania (cu Banatulu), Bucovina 

şi în ultimul rendi Moldova, care aşteptă încă pe uni 

culegători seriosi și la înălțimea unei asemenea sarcini. 

Inainte de a încheiă acesti capitolii, se cuvine a ne 

opri unii momenti asupra cestinnei : cum trebuesci culese 

basmele și în ce modii se pote obține o conservare fidelă 

a cuprinsului lori. 

O asemenea întrebare se impune cu atâtui mai multă, 

cu câtii puţini dintre culegătorii noștri și-a dati sema de 

importanţa lucrului; de unde mediocra valore sciinţifică a 

multora din colecţiunile nâstre folklorice.



Adevărului este, că basmuli ofere o mare. greutate în 
privința reproducerei. Pe când la cântece melodia ajută 
memoria, poveştile n ai şi nu poti av6 o redacţiune fixă: 
doi inși nu povestescă nici odată uni basmu în același 
modu și chiar aceiași persână nu-lă povestesce de două 
oră într'ună felă. Condeiulii neputendă urmă repediciunea, 
vorbei, nevoiţi suntemu a întrerupe pe povestitori şi atunci 
continuarea devine anevoidsă dacă nu imposibilă: băsnașulii 
se încurcă și nu-și mai pâte reluă firulă. Unii aă recurs 
din acestă causă la stenografie în reproducerea basmelorii, 
dar o asemenea procedere e negreșiti puţină practicabilă. 

Singurul mijlocii rămâne dar toti memoria, luându-se 
note la. istorisirea repetată a basmului. R&posatulu Ispi- 

rescu compară diferitele redacţiuni ale aceluiași basmu po- 

vestitii de diferite persone, alegea și cernea părţile ce-i 

păreaii mai potrivite şi reconstruiă ast-felă întregului. Eșiti 

din rendurile poporului şi crescândă în mijloculă săi, elu 

se identiticase cu vederile şi simţirile lui, cu instinetuli 
și gustului poporalu. Cu tote acestea, Gre-care cultură li- 

terară şi natura-i de artistii se oglindesci întru câtu-va și 

în basmele publicate de dinsuli: ele aă ună stilu și unii 

mare meritii literară. Poporului nu vorbesce nici așă de 

frumosii nici-așă de bine; dar fondulă, formuleleşi locuţiunile 

-stereotipe aparțină graiulii poporală. | 

- Procederea, de redacţiune a lui Ispirescu, strictă luată, 

nu este nici ea sciinţifică. Acestă metodă sintetică, pe 

care de altminterea at urmato şi fraţii Grimm, lasă în 

voia, culegătorului eliminarea unori anumite amănunte, 

cari poti ave uniti interest deosebitii pentru folkloristii 

şi cari se sacrifică în vederea rotunjirei totalului. 

Variantele at în basme, ca şi în cele-lalte producţiuni 

ale literaturei orale, o: mare însemnătate. - Nu odată po- 
veştile se presintă într'o stare fragmentară și lacunele
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loră nu poti fi complinite decât avendi la disposiţiune 

exemplare de variante mai multă sai mai puţini integrale. 

Așă, pentru a cită unii exemplu, poveştile relafive la 

tipului incestului eventualii (între tată și fiică) conțină mai 

tot-deauna acestii motivă iniţiali, pentru evitarea căruia 

fata orfană cere tatălui ei diferite soiuri de haine, cari 

de cari mai imposibile, iar în cele din urmă fuge din casa 

părintescă. (1) Intr'o variantă din Valea Hațegului, «Fata 

din buturugă», culesă de d-lă Ar. Densuşianu, lipsesce 

acestii motivi, fără de care totii basmului r&mâne o cu- 

rată enigmă. (2) Şi ca să nu se cr6dă că lipsa a fosti in- 

tenționată, observămii că într'o variantă muntenă, într alta 

bănăţenă şi într'o atreia sud-slavică, întîmpinămi aceiaşi 

lacună a motivului inițiali ali incestului. (3) 

Ca contrastii, poporului îi place adesea a acumulă două 

sat trei motive diferite şi a le amalgamă într unulu și 

același basmu. Ori cum ar fi, excesă sait lacună, fenome- 

nului este de o potrivă de interesanții pentru scrutatoruli 

tesaureloru spiritului poporali. 

Așşă fiindu, o esactitate scrupuldsă se impune culegăto- 

rului consciinţiosi. Evitându procederea eclectică sau 

reconstructivă, e de datoria sa a păstră pe câtă se pote 

particularitatea individuală a povestitorului. 

 Negreșiti, a trecuti de multi timpul, când unii dintre 

culegătorii de basme își permiteaii modilicări linguistice 

mai multi sait mai puţini radicale: procedere condemnabilă 

  

(1) Ispirescu «Găinăresa» (No. 28) și «Impăratuli celii fără, de lege» (Basme, 
sndve, glume, No 1); Stăncescu «Fata popei a cu stea» (No. 14) și «Fata din 

sfeșnicii» (Alte basme, No. 9); Schoti «Fata împăratului în cotensţă (No. 3), 
«Pajura» (Convorbiri din 1883), «Fata de împăratiu cu stea în frunte» (Ibid. din 
1886), «Frumosa» (Ibid. din 1891) şi Sevastos, p. 239—243. 

(2) Revista critică literară, An. |, Iași 1893. 

(3) Cf. Ispirescu «Dina munţilorii (No. 16); Schott «Fata împăratului gâs- 
căresă» (No. 4) şi Jagic, Archiv fâr slavische Philologie, II, No. 23.
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și reluată din nenorocire de d-lă Cătană în cele câte-va 
povești bănățene ce a publicatii. Idea chiar a unei schim- 
bări sai îndreptări subiective trebue să rămâe cu de 
severșire străină de spiritului folkloristului, fie elă harnică 
adunători de materiale, fie elt elaboratorulă loră sci- 
inţifică. (1) 

Pe lângă condiţiunea esenţială a unei fidele reproduceri, 
culegătorulii trebue să noteze tot-deauna locul şi persona, 
dela, care a auditi basmului: modalitate, care a fosti însă 
trecută cu vedere de majoritatea culegătorilori noştri. 

Apoi virsta şi sexului povestitorului merită de aseme- 

nea o menţiune specială, Dejă Platon şi Cicerone ai ob- 

servajii, că femeile sunt mai conservatâre în privinţa for- 

melorii limbei (2) și toti așă în privinţa materialelorii folklo- 

rice, în specială a basmelori. Intr 'adevă&ră, femeile în genere 

uită mai cu greu decât bărbaţii poveştile ce at încântatiă 

pruncia lori şi le repetă mereu și cu dragii copiilorii. 

Cele mai frumâse basme germane le datoresce Grimm 

unei femei bătrâne. La noi, cum amiit observată mai sus 

(cf. p. 123), acestă mină bogată abiă a fosti aiinsă și 

ea rămâne încă unii isvori de apă vie pentru cei în- 

setaţi după ” 
basme mindre, îmbrăcate în flori și steie. 

(1) Vedi și cele dise mai sus ip. 52) despre publicaţiunile folliorice ale d-lui 

Dr. At. M. Marienescu. o 

(2) Platon, Fratylos: Femeile, cari conservă mai îndelungată limba cea 

veche . . Cicero, De Oratore: «Când audă pe s6eră-mea vorbindii, pare c'ași 

audi pe Plaut sati Neviu, fiind-că femeile păstreză neștirbită limba cea veche. 

(facilius enim mulieres incorriplein antiguitatem conservant). Nevenindii în con- 

tact cu felă de felu de 6meni ca bărbaţii, femeile conservă timpă mai în- 

delungă ceea ce ai învățată în tinereţele lori.»



CAP. VIII. 

BASMU, LEGENDA, SNOVA 

Poveştile poporale sunt desemnate la noi, mai alesi în 

Muntenia, cu terminuli basmu sau basnu. Sub raportulit 

formalii, acestit cuvintă e de origine slavă, dar ca sensu 

elă este proprii limbei române. 

Intr'adevă&ru, la nică unulă din poporele slave poveștile 

fantastice nu portă acesti nume. La Huşi ele se numesc 

skazka, la Bulgari prikazha, la Serbo-Croaţi pripoviedha, ia, 

Sloveni pravlița, la Poloni bajha ete. lar paleo-slaviculu 

basnă are unii sensi cu totulti specială, «fabula, incantatio» : 

la Sârbi (basna sai basma) însemnâză «descânteci, iar 

la Ruși (basi, basnja) «fabulă animală sau apologii». 

Şi acesti sensi primitivă îlu conservă încă vorba mai 

alesii în vechile tipărituri, în care desemnă ori ce productă 

ali imaginaţiunei, în oposițiune cu istoria sat realitatea 

obiectivă. (1) | 

Este interesantă de relevatii, că tocmai fabule animale 

sati «Thiermărchen» — sensului terminului basni la Ruşi — lip- 

sescu la noi, ca la mai tote poporele romanice, aprâpe cu 

desăverşire, pe când ele sunt bogatii representate la Slavi. 

(1) Vedi citaţiunile apud Hasdeă, Etgymol. Magnum Rom. s. v. basmu.
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Dacă dar unit termini atâti de specială a fostii aplicati 
în limba nostră spre a desemnă genulă celt mai impor- 
tanti alu literaturei orale, acâsta dovedesce, că numai vorba 
e străină, dar nu și sensulă, nu şi fonduliă ei, adecă nu 
basmul proprii disii. 

In Moldova şi aiurea se aude mai alesi poveste, care în 
limbile slave e un apelativit pentru naraţiune în genere 
şi corespunde ast-felii terminului romanicii conto (din la- 
tinulă computus): fr. conte, it. conto, sp. cuento.... 

Vorba poveste, deşi obicinuită sinonimă cu basmu, are 
și românesce o sferă multă mai întinsă, putând desemnă 

alternativi: legendă, snâvă și chiar proverbi (povestea 

vorbei). De aceea ambii termini se asociază adesea cu acea 

nuanţă distinctivă, că unul — basmulii —se reservă pen- 

tru narațiunea, fantastică propriu qisă, iar celu-lalţii — po- 

vestea —pote, prin caracterulu ei mai comprehensivă, să 

îmbrăţişeze şi alte ramure ale literaturei orale. 

La ltalieni basmulu are o bogată nomenclatură. Iată, 

două interesante notițe în acestă privinţă: 

«Plabe la (novellina) dicono i Friulani; fiaba il piu de 

Veneti, ma rosariu a Verona; esempio usa in quasi tutta 

Lombardia, ma storia a Brescia, e a Chiari pastoccia, e a 

Romano, in quello di Bergamo, panzanega, e proverbio a, 

Pavia; nel Piemonte c'€ storia, ma a Quargnento, nell'Ales- 

sandrino, cuintuie ; foa a Genova, fola a Bologna e nelle 

Romagne, favola a Roma, cuntu in Sicilia; e, con piu gra- 

ziosa voce in qualche luogo di Calabria, romanzella.» (1) 

«Queste tradizioni popolari che con nome generico si 

dicono Fiake, Nowelle prendono vari nomi dappertutto. GI Ita- 

liani del mezzogiorno le appellano Conti; ma mentre i 

Siciliani di Palermo, Trapani, Siracusa e Caltanissetta le 

  

(1) Tesa în Jahrbuch fii” vomanische Philologie, VIII (1867), p. 269.
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adimandano come i Calabresi e i Napolitani Cute; quelli 

di Catania e di qualche comune del Messinese le chiamano 
Javuli e corrottamente frauli, qualche Terminese Rumanzi 
e gli Albanesi di Piana, Palazzo-Adriano, Contessa e Mez- 
zojuso Pugaret. A Roma piacciono Favole o Contajavole, 
Novelle in Toscana, Foe nella Liguria, Fole nel Bolognese, 
Lsempi nel Milanese, Storie nel Piemonte, Fiabe nel Veneto.»(1) 

Grecii antici dedeai naraţiunilorii fabul6se numele de 
p5dee sai pane p.5Bos, corespundendi ast-felti expresiunei 
anils fabula la, Apuleiă. Grecii moderni le numesciă TOGO 
uDfhu, terminii trecuti la Țigani și la Românii din Mace- 
donia;: părămath (mai rari prikazma, la Weigand). Albanezii 
le numescit tosc: prală (parabola) şi gheg: cafșă (causa), 
Ungurii mese, Germanii Mărchen şi Englezii (fairy -tales. 

PBasmulă e o formă a genului narativă, alti cărei carac- 
teră esenţială e miraculosulă, supra-naturalulii, prin care 
se deosibesce de romanulii şi de novela din literatura ar- 
tistică. 

Deosebirea-i de legendă e ast-felă marcată de fraţii 
Grimm: «Basmulu e mai poeticii, legenda mai istorică; 
basmul subsistă aprope dela sine, în eflorescența și ex- 
pansiunea-i proprie; legenda, de ună coloritii mai puţinie 
variatii, are încă particularitatea, că se ţine de ceva cu- 
noscută și sciuti, de o localitate sai de ună nume istoricii.» 

Sndva, numită în Bucovina şi poroganie, diferă de ambe- 
le: e o poveste în miniatură, o novelină (cum îi arată şi nu- 
mele: slavă îznova = Gy&x0z6y), în care elementulă comică 
se substitue sai (mai rari) se alătură miraculosului. Eroul 
ei e acea liință diavolscă (ca neghiobie și ispravă), care 
portă la noi numele de Pacală (slav. pulă «infernă») şi 
ai B . 

(1 Pitre, Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, vol. IV, p. LXIII.
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de Pepelea (slav. «pepeli» cenușă, literali «Cenuşotcă») şi ale 

cărui aventuri caraghidse figureză în mai tote colecţiunile 

nostre de basme. 

Pretutindenea se poie regăsi acestui tipi alii imbecili- 

tăţei. In Bretania elit portă numele de Jean le Dot sati V Idiot, 

numiti şi «Jean Innocent, Jean le Fou, Jean b Hebete, Gar- 

con sans idee, eroulu favoritii alti ședătoriloră bretone, 

pe sema căruia se punui tote naivităţile şi întimplările 

comice. (1) In Picardia, Păcală se numesce Gribouille, 

tipului nerodului, care, ca să scape de o primejdie, se a- 

runcă într'alta mai mare, care nu înțelege multe şi iea 

lucrurile aşă cum i se spună. (2) 

La Italieni apare sub numele cele mai diverse: în 

Sicilia Giufă, în Neapole Vardiello, în Piemont Simonett, 

în Toscana Gucea, în Veneţia EI mato, în Tirolii Turluli, 

în Lombardia Aeneghino, în Bolonia, Bertoldo şi Bertoldino. (3) 

In Spania Benoyt, în Rusia Juan Durak (loani Idiotulă) etc. 

Aci mai atingemii încă în trecăti despre intima rela- 

țiune între basmu și cântecă. Une ori acelaşi subiecti fi- 

gureză sub ambele aceste forme. Diferitele nostre versiuni 

în prosă ale ciclului «Fecidra, răsboinică» circulă în oc- 

cidenti mai alesii sub formă poetică. De asemenea «Că- 

J&toria mortului» există la, noi-în basme și în cântece. 

_Vomiă ave ocasiunea a reveni asupra acestui puncti în 

adnotaţiunile basmeloru. 

Partea cea mai interesantă sub raportului sciințifică în 

domeniul poveştiloră poporale e aceea, în care predo- 

mină elementulă fantasticii: de aceea basmele cu carac- 

teră mitică voră ocupă primul rang în clasificaţiunea. 

nostră folklorică. Cele cu caracterii psichologică, în cari 

    

(1) Sebillot, Littevature orale de la Haute- Bretagne, p. 89. 

(2) Carnoy, Literature orale de la Picardie, p. 177. 

(3) c Cr, Pitre, Biblioteca, IV, p. LXXXIII.
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etica coloreză producţiunile imaginațiunei, merită o con- 

sideraţiune totu atâti de largă. 

Din contră, legendele esi întru câtt-va din sfera, strictă 

a cercetărilori n6stre şi ele ne intereseză numai întru câtii 

noua religiune a sciuti să-și asimileze elementulă primi- 

tivă, păgâni şi universală. 

Și mai puținii încă ne poti preocupă snoveie proprit 

dise, în cari partea fantastică sai dispare cu totuli, sai 

capătă acea nuanţă de exageraţiune ridicolă şi absurdă, 

ce contrasteză isbitorii cu gravitatea basmului.



CAP. IX. 

LIMBA BASMELORU ROMÂNE 
  7 

In diferite renduri s'a atrasi atenţiunea asupra elemen- 

tului metaforici din basmele nostre. (1) Ele sunt carac- 

terisate printr'unu stilu particulari, prin o fraseologie pro- 

prie, mai bogată şi mai poetică decât ori unde aiurea. 

Până acum folkloriştii străini au dati puţină atenţiune 

acestei părți atâti de interesante, elementului formală alu 

basmelori. Expresiunile stereotipe, formulele iniţiale și fi- 

nale (6re-cum prologuli şi epilogulii basmelorii), de ase- 

menea cele mediane, precum și întregă acea terminologie 

caracteristică a povesștilorii, merită o seriosă cercetare din 

partea, specialiștilori. Ele sunt în mare parte originale și 

difere adesea dela ună popori la altulu. 

Formulele iniţiale sunt la cele-lalte popore puţinu nu- 

merâse şi se mărginesci adesea la una singură, pe când 

ele îmbracă în basmele n6streo mare varietate, deşi nu 

atingi numă&rulii superiorii ale formuleloră finale. 

Cea, mai întrebuințată dintr'insele e formula, inițială: e 

  

(1) Jarnik, Sprachliches aus rumânischen Volksmărchen, Wien 1877. Ci. O. 

Dem. Teodorescu, Poesis populare române, p. 410—417 şi Săinenu, Semastiolo- 

gia limbei române, p. 153—166.
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fostii odată. . . care există și a existati pretutindenea: ami în- 

tîmpinat'o mai-sus în celi mai vechiti basmu egiptenii, într'o 

fabulă animală de Aristofane si în povestea lui Apuleii. 

Dar acestă formulă, se diferențiază și se amplifică, presen-: 

tându-se sub modalităţile cele mai variate, servindă a ex- 

primă unii timpu îndelungată, o epocă mitică, când tote erau 

cu putință. Unele dintr'însele sunt înţipărite de o nuanță 

ușoră de sceptică ironie din partea povestitorului. 

La poporele balcanice, formulele iniţiale sună ast-felii: 

La Albanezi: îș moș îș ceră nu eră»,ca și la Unguri: 

volt nem volt «a fosti n'a fostii» sati «unde eră unde nu 

eră» ; cf. la Românii din Macedonia: cî-și era, ci nu-și cra. (1) 

La Grecii moderni obicinuită: ută op ruy codată 
[i 

2 
eră» sai dpy] 705 Rugapoiod aa, Ten Guc, TG Grevie 
Gas! 

amplificări burlesci: odată, într'ună timpii şi în vremea 

«începutulii povestei: seră bună, boerilori!» ori cu 

veche, când 'Lurcii serbai ramazanuli întruni cazanui 

mare. . 

Me popă 2 Eva up ij oa, ir hgalapvi a goga ur Bord ta 23) Sora Tu AOCauvt, 

Îlo5 zom i Tabpes: panta 

Szoa pobao ta e (2) 

La Țigani: sas ef; data, kana sas «a fosti odată, când 

(unde) a fostii». (3) 

La Ruși: neukatorom ţarisve i neulutorom gosudarstve «înta'o- 

împărăție ore-care și întro stăpânire dre-care.» 

La popârele romanice ele sunt cu multii mai numerse, 

în specială la Francezi şi la Italieni. 

(1) Dozon, p- 202. 
(2) Cf. Sehmidt, p. 222. 

(3) Barbu Constantinescu, p. 79.
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In Bretania: 

Il y a de cela bien longtemps, 
Quand les poules avaient des dents. 

Ceci se passait du temps, 

Ou les poules n'avaient de dents. 

îl y avait une fois, il y aura un jour, 
C'est le commencement de tous les contes, 
Il n'y a ni si ni peut-âtre, 

Le trepied a bien 3 pieds. 

Ecoutez, si vous voulez, 

Et vous entendrez un joli conte, 

Dans lequel il n'y a pas de mensonges, 

Si ce n'est peut-âtre un mot ou deux. 

Ecoutez et vous entendrez; 

Croyez si vous voulez, 

Ne croyez pas si vous ne voulez pas; 

Mieuz vaut croire que d'aller voir. 

Il ş avait une fois, comme on dit toujours, 

Quand on veut conter un joli petit conte. (1) 

In Gasconia: 7ou sabi un counte «je sais un conte». 

In Italia: era una volta, ca si în Portugalia: era de 

una vez «eră odată». ... 

In Sicilia: si cunta e si vuccunta «se povestesce și iar 

se povestesce.» 

La, noi formula iniţială cea mai obicinuită este: «a fostă 

odată ca nică odată, că de mar fi nu sar povesti», care însă 

se amplifică în numerdse variante. 

Vomi reproduce cea mai mare parte dintr însele. 

A fostii odată ca nici odată, că de n'ar fi nu sar mai povesti; 
de când făcea plopşoruli pere și răchita micșunele, de când se 
băteaii urșii în cde, de când se luai de gâti lupii cu mieii de 

se s&rutaii înfrăţindu-se, de când se potcoviă puricele la un pi- 

ciori cu nou&-deci şi nouă de oca de feri și saruncă în slava 

cerului de ne aducea poveşti: 

  

(1) Luzel, vol. I, pref., p. 3, 66, 98, 158, 177 și 241.
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De când seriă musca pe perete, 
Alai mincinosi cine nu crede. (1) 

A tostii odată ca nici odată, când eră cerulă aprope de pă- 
mântii, în câţi Gmenii cei mai înalți satingeali cu mâna de eli; 

dacă n'ar îi fostă, nu sar povesti. 

A fostii odată ca nici odată, dacă nar îi nici că sar povesti, 
când pescii cei mici înghiţiaii pe cei mari și lumea le dicea tâl- 
hari. 

A fostii odată ca nici odată, de nar fi nu sar povesti; că, 

nu suntemi de când cu basmele, ci suntemiă de când cu min- 

ciunile: de când se poteoviă purecele la uni piciorit cu nou&- 

deci și nouă de oca de feri şi călcâiul toti: rămânea golă, şi 

se urcă în slava cerului şi totii i se părea că este ușorii. 

A fostă odată cea nici odată, că de nar fi nu sar povesti, 

pe când se băteait urșii în câde. 

iostii odată ca nici odată, când se coceaii ouăle în ohâţă. 
şi noptea se făcea de dimineţă. (2) 

Odată, pe vremea de demultă, 
Când mâneca șorecii pe pisici 

Și erati mai înalți ăi pitică. 

A fosti odată, de muliii, de multi răi, 

Când fugiaii șorecii după pisică 

Şi erai mai nevoiaşi ăi voinici, 

A fosti odată ca .nici odată, şi de vreţi a sci cea fosti o. 

dată și altă dată n'a mai fostii, ascultați până oiti sfirși, căci abiă. 
începui. 

A fostii odată ca nici odată, 

Când se băteaii urşii 'n câde, 

Pân' se betejiaii la n6de, 

Când trăiă lupu pin satu 
Şi pescii pe useatii. 

A fostii odată ... e multă d'atunci și de m'aţiapucă de scurti, 
nici naș sci când. 

A fostii ci-că, măre, odată, da demulti de toti, 

(1) Ispirescu, p. 1. 

(2) Fundescu, p. 21, 27, 61, 77 şi 97.
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Când avea ursului e6dă 

Si dădea salcia râdă, ... 

A fostă odată ca nici odată, când mâncă ţiganulii mămăliga 
cu unti, de-și lingea degetele pânapucă clescele. 

A fostii într'o vreme de multi, pe când se potcoviă puricele 
cu câte 99 de oca de ferii și cu câte 99 de oca de oţelă la unt 

picioră, și sbură în slava cerului și se lăsă pe fâia teiului, de 
se spurcă în gura grecoteiului, şi se lăsă pe fâia lipanului, 

de se spurcă în gura ţiganului; datunci şi nici d'atunci, că e 

mai d'incoce cu vro trei conace, de când își ungea fetele feţele 

şi flăcăii mustăţiie. .. (1) 
A tostii odată ca nici odată, când nar fi nu sar povesti, ca 

unii cuvinti de poveste, basmu de aci 'nainte se gătesce; 

pe când se potcoviă puricele la ună piciorii cu nouă oca de 
feri și totii îi r&mânea călcâiulă goli și dicea: aoleo și vai de 

mine, că nu sunt potcoviti bine!... (2) 

Ci-că a iostă odată ca nici odată, că de nar fi, nu sar po- 

vesti, că nu-si datori a minţi, ca şi unii purice aș plesni; că 

eii nu-si de când ferestrele, ci ei îsti de când poveștile. Când po- 

veştile pe la noi trecea, mama atunci m& făcea, și apucai una 

de chică și o aruncai într'o vică; şi-am apucatii una de piciorii 

şi-o arunca după cuptorii şi-o bătui bine, bine, să mă 'nveţe şi 

pe mine, după aceea o am lăsatii şi iată că ma învățatul. (3) 

Poveste, poveste! at disă cai fostii odată n lumea lată, că 

de n'ar îi, nu sar povesti. (4) 

A fostă odată ca nici odată, când n'ar fi nu sar povesti, dar 

fiind-că este, de aceea se povestesce. 

A fostă şi sa întîmplatu &sti basmu înfocatii și forte ade- 

văratiă, pre când erai muscele câtii găluscele, de le prindeait vi- 

nătorii cu puscele, pre când pescii cei mici înghiţiai pre cei mari, 

iar lumea le dicea tâlhari; când se poteoviaiu puridii cu nout- 

deci și nou oca de ferit la unii piciorii şi aşă la ceră sbură 
v Au 

și pre sfinţi îi chişcă. 

(1) Stăncescu, p. 21, 39, 55, 83, 125, 153, 187 și 333. 

(2) Popeseu, IV, p. 3. 

(3) Popă-Reteganulu, III, 10. 

(4) Sbiera, p. 17%,
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A fostii odată ca nici odată, dacă n'ar fi, nu sar povesti; eră 

pre când urşii se băteau în code și munţii în capete, pre când 

ousle se coceaii în ghâţă și sera se făcea diminsţă. (1) 

A fosti odată a fosti, că de nar fi nici sar povesti; că nici 

eii nu-si de o dată cu poveștile, mânca-mi-ar pita fălcile, ci-sit mai 
micii cu o di cu două, mânca-mi-le-ar pe amîndouă. Imi aduci 

însă aminte, când poveștile pe la pârta nâstră trecea, maica 

atuncea m& făcea, și eii luai o poveste de c6dă șo ţipai la noi 

în ogradă, și o bătui bine, bine, să m& înveţe şi pe mine. (2) 

La Românii din Macedonia formula iniţială sună: era 

ci nu-și era, ună dră ștu nă etă (vc) era. ... sa: ra 

nă oră ce nu-și era, dit eta (veculii) acea cându dumni- 

dzău era pri padi di lu alindzea boili cu limba. 

Şi cra gi nu-şi era, 

Cara (dacă) nu era, 

Nu va să spunea, . 

Formulele mediane sunt mai puţinii numerâse şi se 

redau obicinuitii în versuri. 

lată câte-va, dintr însele. 

Vorba ţigăncei audindi povestirea nelegiuirei sale: 

Unu tăciune 
Ş'uni cărbune, 

Taci, băete, nu mai spune! 

Vorba împăratului întimpinândii pe ţigancă: 

Unui cărbune 
S'ună tăciune, 

Spune, băete, spune! 

(1) Arsenie, II, 11 şi 33. 

(2) Convorbiri Literave din 1892 («Voinic de plumbi»).
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Locuţiune stereotipă pentru luptă fără pregetu: 

Şi se luptară, 
Şi se luptară, | 

Pi de vară până sâră. 

Rugăciunea băiatului către dafinulă înflorit: 

Dafine, dafine, 

Cu săpălugă de aură săpatu-te-am, 

Cu năstrapă de aură udatu-te-am, 

Cu ştergarii de mătase ștersu-te-am, 

Dă-mi darului d'a mă face să nu fiii vădutii de nimeni. (1) 

Ruga fetei din dafinu: 

Deschide-te, dafinii verde, 

Să esă fata curată, 

De sre nev&dută, 

De vintii nebătută, 

De plâie neudată, 

De voinică nes&rutată,; 

Căci se duce la fântână, 

Unde este apă lină; 

Feţișora să și-o spele 

Şi s'adune floricele. 

Locuţiune stereotipă pentru cale îndelungată: 

Di de veră 

Până seră, 

Cale lungă, 

Să-i ajungă. (2) 

Feciorulă de împărații găsesce în camera oprită chipul 

încântătorii ali dînei din palatului de aură: 

Si apoi mi-ţi vedea, 

Că'n palati ședea 

(1) Ispirescu, p. 68, 87 și 235. 

(2) Cf. Popi-Reteganulii, III, 17: «se duseră multă lume împărăție, ca Dumne- 

deii să ne ţie, că din poveste multi înainte este, mai mîndră şi mai frumâsă, 

s'ascultaţi şi d-vostre; cine a ascultă, bine a învăţă, cine a adormi, bine 

s'a hodini.» 

Șăinenu, Basmele române. 14
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Dâmna Chiralină, 

Tînără copilă, 

Flore din grădină. 

Strigătulu băiatului în. primejdie de morte către anima- 

lele recunoscătore (vulpe, lupă, ursi): 

U! N'aude, 
Na, vede, 

Na greulă pămîntului, 
Ușurelulă câmpului, 

Că vă pere stăpânulă: 

Chemarea, păsărilor din curtea St. Vineri: 

Puii mamei șai mătușei! 

Alergaţi de unde sunteți, 

Ca să vă dea mama de mâncare, 

Alergaţi în fuga mare. (1) 

Jalniculi strigătă alu cerbului la chemarea surorei ucise: 

Be-a, be-a! 

Suriora mea! 

Be-a! 

Strigătulti zmeului către calu-i năsdrăvani la apropierea 

podului, sub care stă ascunsii Păti-frumosii: 

Hi! cală de leii, 

De paraleă, 

De buni vitezii alu mei! 

Ce stai 

Şi r&saj, 

" Şi 'ndărătii te dai? 

Glasuă jalnicii alt călugăraşului, sub care se sirăve- 

stise fata iubită şi părăsită de feciorulu de împăraiii 

după arderea, tainicului învelişu alu soțului său: 

(1) Fundescu, p. 22, 30, 47, 91 și 111.
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De cu seră fecidră, 

Peste n6pte mămuşâră 

Si de dimincță veduvidră. (1) 

Ruga femeei părăsite: 

Scolă, Petre, scolă! 

Să m& scapi de bolă, 

Că-i demultă de când te cercă, 

Să plesnescă cerculă mei, 
Să nasci copilaşulă tăă, 

» Să-mi alini durerile, 

Să-mi scurtezi cărările! (2) 

Strigătulu tânguitoru ali cerbului, alu fratelui nenoro- 

citei surori înnecată de ţiganca trădătore: 

Suridră, suridră! 

Prinde-te de răqişoră, 

Că ţiţa umplute-te-ati, 

Apa milulii suptu-te-ati. 

Si pe prunculi tăi, 

Nepoţelulii mei, 

Ii aplecă ţiţa sterpă 

Si-lt mângâe cea ciordică! 

Strigătulă crăiesei din fundulă lacului, unde fusese îm- 

pinsă de ţiganca trădătore, către fratele-i schimbati în 

cerbi: 

Frate, frate Tirione, 

Vino, baga tale corne 

Toema în funduli &stii de apă, 

Unde soru-ta se 'necă; 

Că petra răi o apasă 

Şi-i sdrobesce a, ei 6s8, 

lar apa.o înăbușesce; 

Frate, frate te grăbesce, 

De morte o mântuesce! 

(1) Stăncescu, p. 48, 9 şi 120. 

(2) Sbiera, p. 46 şi 176.
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Nenorocitului Constantiniu, neavendi odihnă în gropă de 

blestemele mamei sale, se scolă în mieduli nopței şi grăesce 

mormiîntului: 

Dragulu meă, mormîntul mei, 

Fă-te tu căluţuli meii; 

Iară tu pânzuca mea, 

„Să te faci o cărărea, 

Să mă ducii la sora mea, 

S'o aducă la maica mea; 

Că de nu ma blestemă ... 

Pămiîntulă nu ma răbdă. (1) 

3 
Capra își sfătuesce iedii să nu deschidă uşa până 

nu-i vorii audi glasulă și n'o voră cunâsce după cuvin- 

tele ei: 

Trei ieqi cucuețţi, 

Ușa mamei descueţi! 

Că mama v'aduce: 

Yrunze în buze, 

Lapte în ţiţe, 

Drobiă de sare 

In spinare, 

Mălăieşti 

In călcăieșiă, 

Smocu de flori 

Pe subsuori! (2) 

Formulele finale sunt pretutindenea multi mai nu- 

merse. Unele din ele exprimă regreti pentru acele vre- 

muri fericite, altele din contra constată că astădi suntemu 

mai fericiţi. Adesea povestitorul îndemnă ironici pe as- 

cultătorii săi să mergă înșiși întwacolo spre a se con- 

vinge de adevărului spuselorii sale. 

(1) Popi-Reteganulă, 1, 48 şi IV, 67. 
(2) Crengă, I, p. 20. 

i
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La Albanezi: umbliak e ulrașigua cimbătrâni şi fu fe- 
ricitii»; sait: ata miră edhe neve înă miră «ei bine, iar noi 
și mai bine», corespundendă finalului grecă: cei trăiră 
acuma fericiți, dar noi aci şi mai fericiţi.» 

La Greci: nu v'ami spusă o poveste, ci o păcălelă, saii 
nu eram pacolo și nici voi n'aveţi zoră să m& credeţi, 
ori se căsători și trăi bine şi în veselie: | 

or? re ari n îe Rt XAU "[UOV 40 AG: 

aci Sepâvrwzats umhrie. 

Apoi finale burlesci ca: 

Wor x) &ihdera, 
îs fe: ETSAy a Topaubiia; 

Hagrapbf ubdapos, 

"1, xobhă cas mibdupos . . . 

La Ruși: «Am fostii și eă p'acolo şi am băută miedu, mi-a 

cursii pe barbă şi nu mi-a intrati în gură»: 

i ia tam biiu, 

mied-vino piiu; 

pa baradze tsello, 

a u gube ne bylo. 

La Unguri finalul obicinuitii sună întocmai ca la noi: 

«și de nau muritii, trăesci încă»; cf. la Bulgari: ako ne 

su umrâli, oste si Zivi «şi de nu-si morți, îstt încă vii....» 

La, Ţigani: şi de unde am venitii și eu am spusi, sati 

şi i-am lăsatii acolo şi am veniti de vam spusii d-vostre. 

Cf. la Macedo-Români: şi ioi ani vini di colo. 

In Bretania: Il eut alors de grands iâtes et des festins 

magnifiques au palais. Moi-mâme, je pus me glisser parmi 

la foule des serviteurs jusqu'ă la cuisine. Mais, comme 

je trempais mon doigt dans toutes les sauces, le maitre-
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cuisinier m'apercut, me donna un grand coup de pied, ou 

vous savez bien, et me lanca jusqu'ici pour vous conter 

mon conte. 

J'etais par lă aussi, avec mon bec frais, 

Et comme j'avais faim, je mordis tât; 

Mais un grand diable de cuisinier qui tait lă, 

Avec ses sabots ă pointe de Saint-Malo, 
Me donna un coup de pied dans le derriăre 

Et me langa sur le haut de la montagne de Bretagne. 

Et je suis venu de lă jusqu'ici, 

Pour vous raconter cette histoire. 

J'tais lă cuisiniere, 

Jeus un morceau avec une goutte, 
Puis un coup de euillisre ă pot sur la bouche, 
Et depuis, je n'y suis pas retournce. 
Si javais 500 cus et un cheval blanc, 
J'y serais retourne demain; 
Avec 509 6cus et un cheval brun, 
J'y serais allce demain en huit. (1) 

In Gasconia formula finală sună: 

E tric, tric, 

Moun counte es finit; 

E tric, trac, 

Moun counte es acabat (acheve). 

Eu passau dans un prat (pre), 
Marcheri sur la cucto (queue) d'un gat, 
Que fasquet: «Couic! Couie! Couae! Couace! 
E moun counte es acabat. 

Crie, crae, 

Moun counte es acabat; 

Per un ardit (liard), 
Digo men un mai poulit (joli). (2) 

  

(1) Luzel, vol. |, p. 22, 385 și vol. II, p. 79. 
(2) Blade, 1, p. XLII urm.
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In Normandia: Lă-dessus, je bus une croite, je man- 
geai une chopine ei je m'en revins. — Je prins par les 
grands moulins, je bus un coup et je m'en revins. (1) 

Intre Menton și Genova: & mi era sout a taura qu€”ru- 
sillava u onass€; issa crica, a faura € ditcha «și eu. eram 
sub masă, unde rodeam uni osă; ridicaţi zăvorulii, po- 
vestea e spusă». 

S'ils ne sont pas morts, ils y sont encore. 
Et le mariage fait, le fils du roi et Terra-Camine ont 

eu plus d'enfants qu'un balayeur de rues n'a de poux sur 
la tâte. | 

Maintenant passe par une porte, passe par une autre, 
va, chez le roi qui t'en racontera une autre. 

De grandes fetes accompagntrent ce mariage; quant ă: 
moi, en passant sous les fentres, jai recu un os sur le 
crâne et jen ai encore mal de tâte aujourd'hui. 

Il fut fait un grand repas de noce; quant ă moi, ils 

m'ont jete un os, que jai encore au genou. - 

Il y avait trois plats: un poisson frit, une immense 

omeleite, un chat sale; et moi, jai fini de conter. 

Tous les invites faisaient un bon repas de poulets bien 

rOtis et de rage et de venin on ma jete la marmite. (2) 

In Italia: E vissero felici tutti assieme, e cosi & finita, 

la novella. | 

Se ne stettero e se ne godettero, 

i E a me nulla mi dettero. 

lo peră lă non cero 

E non tho detto îl vero. 

Dilla tu la favoletta, 

Che la mia io lho detta. (3) 

(1) Fleury, p. 185. | 

(2) Andrews, p. 7, 14, 88, 99, 176, 219, 225 și 301. 

(3) Comparetti, p. 308, 310.
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La Florenţa: 

In santa pace pia, 

Dite la vostra, che ho detta la mia. 

E stretta la foglia e larga la via, 

Dite la vostra, che ho detto la mia. 

E si vissero e si godettero, 

E în pace sempre stettero, 

E a me nulla mi dettero. 

Il fosso sta tra il campo entra la via; 

Dite la vostra, che ho detto la mia. 

Se ne vissero e se ne godettero, 

A me nulla mi dettero; 

Mi dettero un confetino: 

Lo messi in un bucolino; 

Vai a vedere se c'ă sempre, 

E, cosi termina la novella: 

Ditene, si ve pare, una piu bella. 

Stretta la foglia e largo il boceiolo, 
Della. pelle di mi'nono io ne fard un lenzolo. 

La mia novella non € piu lunga: 
Taglaitevi il naso e io mi taglio l'unghia, 

Fece le nozze, e un bel confetto: 
E a me mi tocco un bel calcio nel petto. (1) 

In Sicilia: 

Iddi arristaru filici e cuntenti, 
Nui semu. ccă e nni stricamu li denti. (2) 

In Portugalia: E assim acaba este historia de que: 

A certidao estă em Tondella; 
Quem quizer vă lă por ella. 

  

(1) Imbriani, p. 65, 9, 205, 250, 307, 521, 557, 585 și 612. 
(2) Pitre, vol. IV. p. 31.
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Viveram sempre muito felizes e acabou. (1) 

Trecemi acum la formulele finale românesci, fârte nu- 
merose şi caracteristice. Cea mai obicinuită sună: îar eă 
încălicaă po șea și ve spuseă dumne-vostre așă. Altmintrelea, 
ele imbracă forme variate și se amplifică într'unti gradii 
și mai potenţati încă decât cele finale. 

lată cele ce ni sai părutii mai interesante. 

Eram și eti p'acolo și căscam gura pe din afară pe la tâte 
serbările, căci nică pomendlă nu eră să fii și eu poftită, şi apoi 
se scie, că nepoititulă scaun n'are. 

Eram și eu p'acolo. Şi fiind-că am dobândită și eii ună 

osii de rosă, mi-am pusă în gândi să vă povestescii, boeri 

dumne-vâstră, lucruri cari, de sar crede, m'arit da de minciună. 
Şi de n'orii fi murită, trăesct şi astădi. 

Trecui şi ei p'acolo şi stătui de m& înveselii la nuntă; de 
unde luai 

O bucată de batocu 

Sună picioră de epure schiopii, 

Bz
 2
 Și încălicai pe o şea şi v& spusei dumne-vostră 

Eram și ei pacolo și la masa împărătescă 

Căram merei la vatră lemne cu frigarea, 

Duceam eti la masă glume cu căldarea, 

Pentru care căp&tai 

Ună năpăstrociă de ciorbă 
Şi o sfintă de cociorbă 

Pentru cei ce-sti lungă vorbă. 

Şi încălecai p'o şea şi v'o spusei d-vostre aşă. 

Şi mai încălecai p'o lingură scurtă, so dai pe la nasulă cui 

n'asculită. 

(1) Coelho, p. 50 și 19.
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Si m'am suilu po şea, 

Şi am spus'o așă; 

M'am suită p'o râtă, 

Şi am spus'o tâtă. 

Eram și ei p'acolo și dedeam ajutori la nuntă, unde căram 

apa cu ciuruli, iară la sfîrșitulă nunţei aduseră uni coși de 

prune uscate, să arunce în ale guri căscate. 

lară ei: 

Incălecai p'ună mărăcine, 

Să m'asculte ori şi cine. 

Iară eu: 

Incălecai p'unii lemnt, 

La bine să vE îndemnu; 

Incălecai p'unti cocoșă, 

Să vE spuiu la moşt pe groșă. (1) 

Si 'ncălecai p'o lingură scurtă, 

S'o bagi în gura cui ascultă; 

Lingură de prună ori de teii, 

Plină de minciuni, de care vă spusei! (2; 

lar eii încălecai p'o viespe. 

Ş'o lăsai la d-vâstră în iesle; 

Să te duci, cocâne, că eşti stăpânu, 

Să pui să-i dea şi ei niţel fânrt. 

Și încălecai p'o şea și slirşii povestea, că dor nați îi gân- 
ditii că-i minciună, că et nu-sit de când cu minciunile, ci-sti 
de când cu minunile. 

M'ar fi poftiti şi pe mine la masa lori, că eră bună şi drepti 
împ&ratuli, dar nu putea trimite omiă pe jos ori călare, că eră 
departe ţâra lui de a nâstră. Şi iac'așă, înghiti şi ei în seci 
şi-mi lingă buzele, numai gândindu-mă la vinurile şi mâncările 
împ&rătesci. 

(1) Ispirescu, p. 10, 32, 40, 61, 94, 139, 182, 204, 252 şi 332. 
(2) Fundescu, p. 126.
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Și eu încălecai pună gătejă uscati, 

Să fie basmulă băsmuitui și în altă sati, 

lar eii venii călare punt cocoşii, 

Ca să nu vit pe jos: 

Şi v& spusei v poveste, 
Care-a fostă, da nu mai este. 

pacolo, bate-m'ar noroculu, cabii m&ncăpea 

Si-am mâncati, 

De m'am umflatiă; 

Si-am rămasă grosi, 

Ca unii greere borţosii. 

Incălecai p'o epă bălțată, 

Să-mi fie povestea ascultată; 

Si încălecai p'o miea piîrlită, 
Să fie povestea răspândită. 

lar ei, isprăvindii povestea, încălecai po șea şi v& spusei 

d-vâstre aşă ; încălecai p'unii fusă, să fie de minciună cul a spusă; 

încălecai p'o lingură scurtă, să nu mai aştepte nimica dela mine 

cine ascultă; iar descălecândi pe după șea, aşteptă uni bacșişti 

dela cine mi-o da. 

Basmu băsmuitu, 

Gura i-a trosnitii 

Si cu lucruri bune 

I s'a umpluti. (1) 

Cine vrea să-i vaqă, mârgă că eu nui oprescii; e unulă însă 

n'oiti merge, că nici nu sunt învățații a colindă pe la curţi dom- 

nesci şi mă și prinde somnulii N6pte bună! 

  

M& suii po șea, 

S'o audii așă; 

M& suii p'o găină, 

Si venii prin tină: 

Mă suii p'o cosă, 

Si-o spusei mincinosă. 

  

(1) Stăncescu, p. 38, 65. 136, 164, 243, 257, 201, 296 şi 822.
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lar et mă suii p'o şea și o spusei așă; şeua a fosti cam ru- 

ginosă şi povestea mincin6să. 

Ei încă am fostii pacolo și am vădutii, căci de n'aș fi văduti 

n'aș sci povesti. 

Când de acolo am plecată, 

Pre unii calu am călecati, 

Şi “povestea o am gătati, 

Căci acolo o am uitatii. 

Chemaţii ai fostii aleși totă din crai și împărați. Eu încă mă 

aflami pe acolo, tăiam lemne cu sapa și căram apă cu ciu- 

rul. Eşiă z6ma pe virlulii curţei și carnea pe fereşti. Cânii um- 

blaă cu colaci în c6dă şi lătraii că mori de fome. Ei, neavendă 

vreme să mănânci, luai unii hîrbuţi cu ceva de mâncare şo 

lingură de lemnii, apoi mă arăduescii către satulă mei. Pe drumi 

mă vEdu o ţarcă, ce mă totii cârâiă și mă loviă cu aripile. 

Sciă că vină dela nuntă și simţise, că am și ceva carne în hirbi. 

Când ei o hâșiami, ea mă batjocoriă, făcendi totii mereii: si-r-cu! 

si-r-cu! Eu, fiind supăratii și de fome îmb&tatiă, aruncă lingura 

după ea șacesta se împlântă de-asupra codei! De nu mă credeţi, 

v& uitaţi la ele, că de atunci ai coda ca o lingură. 

Eă mă suii p'unit cuiii și până în altii rendi nu v'o mai spui; 

mă suii po custură rugin6să și pote povestea fu cam mincin6să. 

Cine o scie mai departe, ei nu-lii oprescu, spună-o, că e atâta 

o am auditii câtă vam spus'o. 

Cine nu crede, să se ducă să vagă. (1) 

lar eii m'am încălecati pe unii paiti de secară şi vam spusit 
o poveste în astă sâră! Plătiți-mi-o! — Plătescă-ţi-o Dumnedeii 
cu bine, iar nu cu râu! 

Și am fostă și eii la nuntă, 

De vam spuso vouă frintă. | 

La nunta fetei acesteia m'am timplati și ei de faţă. Eră o 
nuntă alesă, boerescă, şi nuntași pozderie. 'Toţi erai voioși şi 
chiuiai și juca, de răsună pămîntul sub dînșii! Până și mir6sa 
era voi6să, măcar că nu-i prea eră ei de măritată. Dar la masă 

  

(1) Popă-heteganulu, 1, 42, 79; IL, 21, 40; III, 9; IV, 28, 60.
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ce bucate şi ce băuturi, câtii te-ai (i descinst şi ai fi toti mân- 
cată şi b&utii, numai de ai fi avută unde băgă latâta! Intre tâte 
bucatele eră nisce plăcinte atâtii de gustâse, că tăcea poznă, nu 
alta! Mai alesii ei nu m& puteam sătură de ele, aşă de tare îmi 
plăcea! Eraă călduţe şi molcuţe, câti le-ai fi mâncată şi cu ochii. 
O plăcintă de acestea am băgat'o în sînii, ca să o am de 
merinde pe drumiă, când m'oiă înturnă acasă. Când pe la mij- 
loculii căei, mi-a veniti poftă de plăcintă şi am scos'o din 
sini şi voiam s'o mănânci. Atunci numai ce mă trezescii ia cu 
cutare omi drepti în faţă. Vădendu-mi plăcinta în mâni și plă- 
cendu-i şi lui se vede ca și mie, unde n'aii prinsă a mă rugă 
și a mă pofti ca să i-o dau lui numai decât şi numai decât, 
că de nu i oii da-o, elit e în stare să crepe de poftă, nu alta! 
Totii îmbulzindu-mE& cu cererile și poftele sale, nam avutit 

dela o vreme încotro și i-am aruncato, ca so prindă. Eli 
însă, în loci să întindă mânile şi s'o apuce, închide ochii și pl&că 

capului în jos. Atunci plăcinta liopiă! tocmai în viriulă capului, 
şi pentru că era molcuţă şi călduţă, i sai lipiti toti părului de 

dinsa. Dândi el s'o iea, şi-ait smulsii toţi perii de pe capu, de 
ai r&masti pleşuvii până astădi. De nu mă credeți, ia să vă ui- 
taţi numai la capuli luj, când vE veţi întilni cu elii, și ve 

veţi încredinţă, că vE spunii adevărulu! 
Dar ei, care am fosti marturii la tote acestea, vădendă 

răpăiala cea din casă, mam speriată şi, ca să nu capătii și eu 

vre o prescură de ale lori, am rupto la fugă, de mi-am per- 

dutii călcâiele dela ciobâte şi, ajungendu aici, 

Am intrati pe uşi colea, 

De vam spusii povestea așă. (1) 

Şi eram și eii acolo de faţă, şi îndată după aceea am încă- 

lecată iute pe o şea și am veniti de vam spusii povestea, așă; 

şi am mai încălecată pe o rotă și vam spusti jitia t6tă; și 

unde n'am mai încălecatii şi pe o căpşună și vam spusă, 

&meni buni, o mare și gogonată minciună. (2) 

  

(1) Sbiera, p. 48, 38, 147 şi 243. 

(2) Crengă, p. 34.
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Adaugemii în sfirşiti şi formulele finale macedo-române, 

ce mi le-ait comunicatii foștii mei elevi la Șceola normală 

superidră, d-nii Cosmescu și Papahagi. 

Părmisă (basmi) fii (eu) sciamiu. 

Părmisu fiii spuşiii: 

Cătă putui, 

Ahătă vă ariși (înșela); 

Saci de bumbacii, 

Tumbă după capi. 

Gi-i golă (minciună), ci-i nig6lă, 

i-aveamii vindoa (câte-va) căstăâi n polă, 

Tricui pi la Şimiiicolă (sati în Gopeșii), 

Me-acăţă (prinseră) cânli di p6lă 

Și căstăfii-le fii-le măcă tâte. 

Vă aduciamii pudumate (eisme) aroşe, 

TPrecui pe la şoputulă aroşii, 

M'inşi (eși) cănlialu 'Toșe, 
Di li feci partașini (bucăţi); 

Știu pudumate erai căstăie. 

La nuntă eram șio şi nu-li căftai altu civa, dicăt maşi d6u& 

"higi mâghisiti (smochine fermecate) sli dai acilorii ce nu va. 

facă ghini. Sli mâcă (mănânce) tra si scotă corni, s-li cunâscă 

lumea, că sunt a răi. Ma, cum ao0dăi (audii) că ficiorlii a mei 

asculta, li dedii a unui bou, ce li criscură cârni altuahăndu 

di câtii li avea. 

Şi bănâdză (trăescii) până astădi, cara idacă) snu muriră. 

Părămith sciam, părămithi dișiă, cari s'vă minciuna, digi v& 
aspuşiii: 

"Niribaţi și pi Cata alu Cătuşiă, 

Și vulpea cu oslu di gălinușiu, 
Ge lu mâcă 
Si li se ascăluă, 

Ași părmithi mi sciamă, părmithii vă spuşiă; nu scii cum: 
feciii, ma nu vă arişit cașă basmu sciam basmu, vă spusei, 
eii seci cum făcui, dar nu vă înșelat.» (1) 

  

(1) Obedenaru, Zezie macedo-române, p. 34.
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Formule stereotipe şi caracteristice, cari revinti pretu- 

tindenea la ocasiuni anal6ge şi constituescii fraseologia par- 

ticulară a basmeloru. 

Citămiu pe cele mai desi întrebuințate. 

Când mama trădătore trimete pe fiu-său sub cuvinte 

mincinose după diferite lecuri, a cărori aducere ar put6 

pricinui mârtea eroului, sfătuitârea exclamă: «Hm! dragulii 

meii! dise Ilena Cosînţana, mă-ta nu umblă să le crescă, 

ci să te prăpădescă. . . .» -— «Tiii! flăcăiaşu mamei, cin te-a 

trimesti, nu te-a trimesă ca să te crescă, ci șă te prăpădescă». (1) 

Şi când zmeulu taie pe Fătă-frumosi, elit pune bucăţile 

în desagi pe cală, dicendu-i: «Du-lă și mortă, pe unde 

Vai purtati când a fostii viii.» — «Pârtă-lu morti, pe unde 

Vai purtată vit!» (2) 

Apoi când eroul, omoritii mișelesce, e înviatii, întâiele 

sale cuvinte sunt: «Oh! soru-mea, dar greă somn dor- 

mii! — Greu, fratele mei, şi ai fi mai dormită tu multi și 

bine, de nu veniă omulii acesta.»—«Of! Dâmne! grei somni 

mai dormii, dise elii. — Puteai tu să dormi multi şi bine, 

dacă nu eramit noi.» — «Of! că grei am maă fostă adormiti! 

Ba ai fi fostii adormiti câtu-i lumea, să nu fi fostă et.» (3) 

Amenințarea în cast de nesăverşire a isprăvilorii: «Să-mi 

aduci pe stăpâna acestei cosițe, căci de unde nu, unde 

îți staă tălpile, îţi va sta și capuli.» — «De nu-i a aduce ca- 

luli, apoi 3-a sta capulă, unde-i stai acum tălpile.» (4) 

Când ţiganulii (sai ţiganca) se legă de cai sălbateci 

împreună cu unii sacit de nuci şi li se dă drumului: «Și 

unde cădea nuca, cădea și bucâţica, până ce nu se mai 

alese nici prafulă de dinsa.» — «Caii o luară la fugă prin 

(1) Sbiera, p. 25 și Stăncescu, p. 170. 

(2) Ibidem. p. 32 și 56. 

(3) Ispirescu, p. 197, 345 şi Sbiera, p. 56. 

(4) Ibidem, p. 23 şi Sbiera, p- 4 

 



smircuri și unde cădea nuca, cădea și bucâțicu, până ce 

sa prăpăditi şi țigani și totă.» (1) 

Când eroulă nemeresce calu-i năsdrăvană, acesta întrebă 

pe stăpânu-s&ă, cum să-lă ducă: «ca vintulu ori ca gân- 

dulii ?» Și găsindă ceva în cale, eli.dă răspunsulu echi- 

voci: «De o vei luă, te vei căi, de nu o vei luă, iarăşi 

te vei căi; dar mai bine este să o iei.» —«De cum-va o vei 

luă, de mare necazii ne-ar fi; iară de nu o vei luă, îţi 
bănui după ea.» (2) 

Când zmeuli află de sosirea lui F&tu-frumosi, el intrâbă 

pe calu-i: «Dor nu i-o fi adusi vintul perișorulă și cidra 
osciorulă. »>-— «Nu credi să-i fi adusă corbulă osciorulă și vin- 
tulă perișorulăI» (3) 

Apoi întilnindu-se cu dînsulă, întâiele sale cuvinte sunt: 
«Cum vrei să ne batemi? în busdugane să ne lovimi, 
în săbii să ne tăiemi, ori în luptă să ne luptămi?» (4) 

Amenințarea femeei, de nu-i se va împlini dorinţa: «De 
nu-i vei tăiă, ed nu mai mănâncă. pâne și sare cu tine pe 
ună taleră.»—«De nu-ţi vei duce fata de aici, pâne și sare 
pe uni taleră cu tine nu mai mănâncă.» —«De nu-i vei tăiă, 
să, scii că nu mat mănâncă pâne și sare cu mine.» — «lm- 
păratulă spuse împărătesei, că mai multi pită și sare pe 
0 masă nu potă mâncă.» (5) . 

In basme găsimă nu numai formule stereotipe, dar şi 
dialoguri întregi. 

Ast-felii este convorbirea luptătoriloriă cu corbulu, che- 
matii într 'ajutoră: «Corbule, corbule, iea săi în unghiile 
tale și pune peste mine, că-ți voii da stirvulu &sta ţie. 

  

(1) Ibidem, p. 71 şi 204, 
(2) Ibidem, p. 22 şi Popi-Reteganulă, III, 17. 
(8) Stăncescu, p. 96 şi Fundescu, p. 31. 
(1) Ispirescu, p. 86. 
(5) Ibidem, p. 64, 347 şi Popi-Reteganuli, L, 33; II, 33.



Corbule, Corbule, îi dise și Prâslea, dacă vei pune peste 
mine sei, ei îţi voii da trei stirvuri.» (1) 

De asemenea convorbirea între copiii de aurii, omoriţi 
de țigancă și pretăcuţi în doi arbori Şi apoi în două scân- 
duri de pati: «Peste n6pte ţiganca audiă cum vorbiat 
scândurile.—Dado, dise băiatulă, grei ţi-e ţie ?—Greă, răs- 
punse fata, căci e păgâna pe mine.—Dar ție, greii îţi este? 
—Mie nu-mi este greii, dise băiatului, că este tata pe mine.» (2) 

Apoi expresiunile metaforice, acele comparaţiuni con- 
crete, acele representări sensibile pentru evitarea abstrac- 
țiunilori (adjective sait verbe), aprope necunoscute chiar 

graiului poporală. Ele constituescii elementulu retoricii ali 

basmeloră şi nu ne întimpină decât într însele. 

lată câte-va din aceste perifrase poporale (luate mai ales 

din colecţiunea lui Ispirescu). 

Pentru noţiunea frumosă : ruptă din sâre, cum nu se 

mai află sub sore, la srete puteai uită dar la dinsa ba, 

îți veniă s'o sorbi într'ună pahari cu apă, s'o sorbi cu 

privirea, s'o mănânci cu ochii, so vedi şi să no mai 

uiţi... 

Pentru învățată: sciă câte în lună şi în sore, sciă carte 

până în glesne (până la brâi, se făcuse burdufii de 
carte . . . 

Pentru prostă: nu scie nici cum să mănânce mămăliga, dă 

în gropi, nu-lă taie capului nici dou mere degerate. . . 

Pentru r&ă: cu maţe pestriţe, ca o viespe, o scorpie de 

dînă, sgripțorâică, cânele de tată-stu.. . . 

Pentru tristă: nu-i sunt toți boii acasă, parcă i sati 

înnecati corăbiile, nu-i în apele ei, e cu cuiul la inimă. 

  

(1) Ibidem, p. 86. 

(2) Ibidem, p. 65. 

Şăintnu, Basmele române.
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Pentru veselă: n'o mai ţinea pămiîntulă (n'o mai încă- 

pea pelea sati câsa) de bucurie, a apucaţii pe Dumnedei 

de unii picioru, îi ridea inima. , 

Pentru a dori: li se scurgeaii ochii, se topiă dan pi- 

cidrele, îi lăsă gura apă. . - 

Pentru 4 dormi: dede ochii (pledpele) în gene, trase unii 

"puiă de somnii, îl fură somnulii (sfintulii), își făcu povara, 

de somnil.. 

Pentru a povesti (minciună): a tocă (spune) câte în lună 

și în sore, a îndrugă verdi și uscate, a spune cai verdi 

pe pereți, a tăiă la lavre și palavre, a înşiră la mărgă- 

ritare.... 

Pentru a fugi: o luă (o apucă) la sănătosa, îşi luă pi- 

cidrele pe umere, își luă tălpășiţa, o luă la papuci, își 

luă lumea în capi, o șterse din cale, o tuli (o eroi) la 

fugă.... 

Pentru a înșelă: a fostii trasi pe sforă, îi puse calipuliă, 

a umblati cu șoşele cu momele, la poteoviti, la căp- 

tușitu, la boitu.., | 

Pentru a (se) speriă: o băgă pe mânecă, o sfecli, i se 

făcu părului măciucă (i se sui totu părului în virfulă ca- 

pului), îi trecu uni feri arsă prin inimă, îi sări inima 

din loci, r&maseră ca scriși pe părete (ca bătuţi de Dum- 

nedeii), intră în grozile morței, mi-a băgatii grâză până, 

în măduva, 6selorii, îi băgă fiori în 6se, o apucară nisce 

r&cori, se perdu cu firea, inima i se făcu câtii unii purece. 
Apoi a chibzui: se frămintă cu firea; a se dumer:; îsi 

veniră de acasă; a se îmbărbătă : își luă inima în dinţi; « 
însciință: a da sfâră în ţeră; a se mâhui: se da de câsulu 
morţei, i se rupseră rărunchii; a necăp: a tace dile fripte; 
a omori: îi luă miruliă, să-i sorbi dilele; a placea: îi cădu 
trone la inimă; a prăpă: la mâncatiă fripti; a stări: 
se făcea, luntre şi punte....
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In fine, zmedica vine «cu o falcă în cert și una în 
pămiîntii» şi totuli se face în basme cu o repediciune 
axtraordinară, de unde numerbsele metafore poporale pen- 
tru a exprimă noțiunea adverbială de «repede, iute»: câtă 
te ştergi (te îreci) la unii ochii, câtă să te scobesci în- 
trunii dinte, câtă ai da în amnarii (cremene), câtă ai 
imbucă odată, .



CAP. X. 

CLASIFICAȚIUNEA BASMELORU 

Totalitatea basmeloră publicate până astăqi, fie şi nu- 

mai în Europa, se ridică la o sumă însemnată, care de- 

vine din di în qi mai considerabilă. Şi cu iote acestea, 

acea multiplicitate e numai aparentă şi ascunde în faptii 

o infimă minoritate de concepţiuni originale. Miile și iar 

miile de povești poporale pornescii dela unii numării de 

toti mărginitii de idei fundamentale, pe cari geniulii po- 

porului a sciutii să le fecundeze în tote sensurile, presentân- 

du-le sub aspectele cele mai variate. 

De altminterea, acesti fenomenii e propriii tuturorii crea- 

ţiunilorii spiritului omenescii. Și graiulă dispunea la în- 

ceputii de ună capitalii forte restrinsii de vorbe, și expan- 

siunea extraordinară, ce au luată câte-va din instrumen- 

tele cele mai perfecţionate ale cuvîntului—de pildă limba 

sanscrită şi cea grâcă —- pote fi redusă la unii stoc minimu 

de forme radicale sai primitive. Alfabetulii și numeraţiunea 

încă sunt exemple de imensa putere de combinaţiune a 

inteligenței umane. Şi în domeniului literaturei pure, în 

romanii şi în dramă, la câte infinite variaţiuni nai fosti 

supuse cele câte-va stări psichice fundamentale! 

Procedarea cea mai obicinuită în diversificarea produc- 

țiunilorii poporale e amalgamarea sai simpla juxtapunere
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a două și chiara trei tipuri folklorice diferite. Dacă luămă, 
de pildă, povestea bucovinenă «Petrea fătu-frumost şi Di- 
nele» (1) şi o cercetămiă sub raportului principalelor mo- 
tive ce conţine, constatămti următârea acumulațiune: mo- 
tivulii inițiali aparţine ciclului interdicerilorii (loci opriti 
de a. pasce, cameră oprită de a intră), celt mediană se 
raportă la ciclulă peţirilori (eroulii sare cu calu-i până 
la fata din foișorii și-i iea corâna) şi cel finali representă 
tipulă Psychei sub o formă cu totulă particulară. 

Și aşă mai fie-care basmii ne oferă procesulă, cum mintea 
omului din poporii elaborâză materialele folklorice. De aci, 
pe de o parte dificultatea unei clasificațiuni rigurâse, iar 
pe de alta necesitatea, de a raportă unulti şi același basmu 
la două (une ori şi la trei) tipuri speciale. 

l'enomenulă inverst, ca ună basmu să se presinte sub 
o formă incompletă și detectudsă, deși mai rari, se pote 
totuși constată în tâte genurile literaturei orale şi mai 
„alesi în cântece şi poveşti. 

Fusiune sati lacună: iată formele, sub cari se presintă 

în majoritatea, casurilorii poveştile şi cântecele poporale. 

Meritul primei clasificațiuni sistematice a motivelorti 

cuprinse în poveștile poporale revine lui Hahn, autorulii 

Basmelorii grecesci şi albaneze (1864), una din cele mai 

sciinţifice colecţiuni ale folklorului europenă. Eli împarte 

basmele în 3 mari secţiuni: prima relativă la legăturile de 

iamilie, a doua de natură mixtă şi a treia dualistă, privitori 

la lupta între eroi şi demoni. Aceste 3 secțiuni cuprindă 40 

de grupuri, fie-care purtându numele principalului perso- 

nagiii ali unui mită anticii sat alt unei poveşti moderne. 

Nu vomă supune acestă clasificaţiune unei critice, de 6re-ce 

(1) Sbiera, No. 3.
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tâte încercările de asemenea natură sunt provisorii și sus- 

ceptibile de treptată ameliorare. De asemenea nu vomii 

vorbi nici de clasificaţiunea propusă de mitografulă rust 

Orest Myller şi pe care Krek o reproduce cu parțiale mo- 

dificări în a sa Introducere în istoria literaturei slave. (1) 

Ne mărginimii a spune, că acesta din urmă e cu multii in- 

ferioră clasificaţiunei lui Hahn: şi ca punctit de plecare, Myl- 

ler și Krek atribuindi o val6re dogmatică teoriilorii proble- 

matice ale lui Max Miiller şi Kuhn; şi ca sintesă, aceea 

a lui Hahn fiind multă mai coprehensivă și mai completă. 

După o matură reflexiune ne-amii încercați a stabili o 

nouă clasificaţiune, care, deşi cu aplicaţiune imediată la 

basmele n6stre, să fie totuşi susceptibilă de cea mai largă 

generalisare. 

Totalitatea basmeloră române a fosti ast-feli împărţită 

înt””o serie mărginită de cicluri, representate prin totii 

atâtea idei fundamentale de natură mitică, etică sai psicho- 

logică. Fie-care ciclu cuprinde două sait mai multe tipuri, 

cari representă principalele aspecte ale concepţiunei pri- 

mordiale. Fie-care tipi cuprinde la rendulu său câte-va 

basme tipice cu variantele lori corespundătâre, culese din 

tâte provinciile locuite de Români. 

La finele părţei a doua a acestui studii vomă da ună ta- 

blo sinopticii ali ciasificațiunei nostre, în care cele vre o 

20 de cicluri, cu numărului loră îndoitii de tipuri, îmbră- 

țișeză mai tote motivele conţinute în poveştile poporale. 

Fie-care dintr'aceste cicluri va formă subiectulu unui“ 

studii specială, în care se va urmări concepţiunea mitică, 

etică sai psichologică și legendară sait novelistică prin an- 

ticitatea, clasică, la poporele învecinate şi la cele romanice. 

(1) Binleitung în die slavische Latteraturgeschichte, p. 628 urm.



PARTEA A DOUA 

BASMELE ROMÂNE 

SECŢIUNEA |. 

POVEŞTI MITICO-FANTASTICE 

CAP. 1. 

CICLULU PĂRASIRILORU SAU OMU-ANIMALU 

Acestă ciclu, alii cărui elementii caracteristici e părăsi- 

vea (mai tot-deauna provisorie) a fiinţei iubite în urma 

unei greşeli, cuprinde 3 tipuri fundamentale și anume: 

A. Tipul bărbati-animalu sai Amor și Psyche, cu urmă- 

târele 2 peripeții: | 

a) Femeia greşesce şi bărbatulă (sub uni învelișii 

animalii) o părăsesce; 

b) Ea, rătăcesce multi timpi spre a-lă căută şi, regă- 

sindu-lă, se împacă. 

B. Tipuli femee (Qină)-animali sai Melusina, asemenea, 
cu 2 peripeții: 

a) Bărbatul greşesce şi (ina) femeia îlii părăsesce; 

b) Elă pornesce s'o caute şi (mai tot-deauna) o regăsesce. 

C. Tipuli femee-lebădă saii Nerazda, cu 3 peripeții: 

d) Fătă-frumosi răpindi hainele dinei la scăldati, ea 

cade în puterea, sa; 

5) Dina, recăpătându-şi hainele, îlu părăsesce; 

c) Fătă frumosi se duce în căutarea ei și o regăsesce.



A. TIPULU AMOR ŞI PSYCHE. 

Acestă tipi pote fi ast-felu resumată în trăsurile sale 

esenţiale. 

Nisce 6meni bătrâni, neavându copii, se hotără&scuia luă 

de sufletii ce arii găsi în cale. Moșulii găsesce obicinuiti 

unii șerpe (sait balauri), care peste câtii-va timpii începe 

să vorbescă și trimete pe moşii să peţescă fata împăratului. 

Acesta, nu se înduplecă decât după ce-i dureză poduri saii 

palatură (în alţe versiuni elii capătă fata după o juruință 

făcută, lui înainte). După cununie, şerpele îşi l&pădă nâptea 

pelea şi se face uni flăcăi frumosi. Sfătuită de părinţi 

sait de alții, nevastă-sa îi arde pelea şi atunci dinsulii 

o blestemă să-lă revadă numai după ce va toci opinci 

de îeră și să nu potă nasce decât atinsă de dinsulă (când 
plesnesciă și cercurile din jurulă pântecelui ei). Sprijinită, pe 
ună toiagi de feră și încălțată cu opinci de feri, ne- 
norocita începe lunga-i colindare în căutarea soţului dis- 
părutii. Ea se opresce în drumi pe la Lună, Sâre și Vîntiă, 
dela ale cărori mame (sai dela sf. Luni, Vineri şi Dumi- 
necă: suprapunere posteridră) capătă felurite scule: paseri 
sati unelte de aurii, dar însufleţite. Transportată de ciocâr- 
lanuli Sf. Dumineci, ea ajunge în sfirşiti la, locul, unde 
se află ascunsi bărbatulii săi. Acolo recunâscerea se face 
obicinuitii prin venalitatea celei de a doua soții. Ca, și Pro-
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cris, soția iubită a frumosului Cephalos, ea se înduplecă, 
amăgită de darurile străinei, și-i îngădue să dârmă trei 
nopți în camera soţului, care în cele din urmă aude jalea 
ci și, atingendu-i cercurile, nasce copilulă. 

Variantele acestui tipă se grupeză în ordinea următâre : 
Basmulit-tipă «Șerpele moșului». (1) 
I. Variantă muntenă «Șerpele unchiașuluă» ; 
II. Variantă muntenă «Porculă cela fermecatit» ; 
III. Variantă muntenă «Tei fumosă și fata neg gustorului» ; 
IV. Variantă muntână «Dovleculă» ; 
V. Variantă muntenă «Fratele Bucăţică». (2) 
I. Variantă ardelenă «Șerpele» ; 
II. Variantă avdelenă « Uitatuli» ; 

III. Variantă ardelenă «Feciorulă AMoșului». (3) 
Varianta moldovenă «Povestea porcului». (4) 
Varianta, bucovinână «Petrea feti-frumosă și Dânele». (5) 
I. Varianta bănăţenă « Trandafiri» ; 

IL. Variantă bănăţenă «Psyche». (6) 
In introducere ami tractati pe largi despre variatele 

forme, sub cari ni se presintă în diferite literaturi cu- 
noscuta, poveste antică «Amor și Psyche», transmisă de Apu- 
leii. (7) Ne rămâne acum a cercetă modificările felurite 
ale acestei teme în basmele poporelorii, cari intră în sfera 
comparaţiunilorii nostre. 

Din basmele neo-grecesci relative la Psyche, numai două (8) 

(1) Stăncescu, N. 22. , 
(2) Popescu IV, 3. — Ispirescu, No. 5 (şi două inedite). — Stăneescu, No. 4. 
(3) Ausland din 1857. — Conrorbiii din 1891. — Tribună din 1890. 
(4) Crengă, No. d. 

(5) Sbiera, No. 3. | 
(6) Schott, No. 23. — Dr. At. M. Marienescu în Federaţiunea din 1812. 
(7) Vegi p. 114 — 120. Cf. asupra metempsicosei, din care face parte ciclulii 

nostru, cele dise ia p. 11 și 12 ale Introducerei nostre; despre zoomorfismi, p. 17. 

(8) Hahn, No. 7 şi Sehmidt, No. 10.
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conţină introducerea (juruinţa făcută demonului), care nu 

figureză decât în două din variantele n6stre (a treia mun- 

tenă şi a doua ardelenă), pe când ea nu lipsesce din ma- 

joritatea versiunilori occidentale. 

In celii din urmă basmu, «Fata cea mai frumdbsă», fiica cea 

mai mică cere împăratului la plecare să-i aducă o rosă. 

Și când vru so rupă la întorcere, se pomeni cu un șerpe, 

care nu-lii lăsă să iea florea decât cu tocmâla de a-i tri- 

mite pe fie-sa pentru unii timpii 6re-care. După ce se 

cununară, domnița îi ceru voie să petrecă câte-va dile 

acasă, dar zăbovindi cu întorcerea, nu mai găsi şerpele şi 

rămase nemângâiată. Int” una din dile, zărindu-lii mai mortii 

întruni buduroii de fântână, îlă luă și-lu îngriji. Peste 

câtii-va timpi șerpele plesni şi se făcu unii flăcăii frumosi: 

fusese vrăjităi de o dină saii Neraidă (a cărei iubire o des- 

prețuise) să se facă şerpe. 

Intr'altă basmu neo-grecă, « Raculă»(1), flăcăulă vrăjiti în 

racii cere în căsătorie pe fata împăratului, cu care se cu- 

nună, după ce s&verşesce diferite isprăvi: să ridice unt 

zidi înaltă, pe care să înflorescă felii de felu de flori; să 

facă o grădină cu 3 isvore de aurii, diamante şi briliante. 

Apoi, trădândi taina, existenţei sale, raculi o părăsesce, spre 

a se revede după uni timpi îndelungati. 

Pe când în primulă basmu neo-grecti, «Nuiaua de aură», 

omului a fostii vrăjitii în porumbelă, ca şi într'o variantă 
albaneză a acestui tipi (2), și pere odată cu trădarea tainei, 
elă ligureză ca arapă în «Filek; Țelebi» (3); iar în « Ahaned 
Țelebi» (4), motivulă vrajei stă în părul capului: soţia, 
dându-lă unei vrăjitore, elă o părăsesce, după ce o încinse 

(1) Hahn, No. 9. 

(2) Ibidem, No. 102. 

(3) Ibidem, No. 73. 

(4) Ibidem, No. 71
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cu unit brâit și o blestemă să nu nască până n'o va atinge. 
ka pornesce să-lii caute şi în cale cap&tă daruri dela 
trei dine: o potârniche de aurii, o corână de aurit şi unt 
meri de aură. Ajungând în țera, unde soțu-i stăpâniă 
ca împărat şi-şi luase altă soţie, ea obține dela dinsa 
cu prețulă lucrurilorii minunate să dormă trei nopţi d'a- 
rendulă în camera împăratului, care, grei dormind, nu 
putu ascultă rugăciunile ei: «Ahmed Ţelebi, descinge-mi 
brâul, să poti nasce!» Numai a treia nâpte nenorocita 

fu ascultată şi născu copiluli. 

Intr'o variantă, «Stăpânul lumei sub-pământene» (1), de - 

unii coloritii orientali pronunţat și care are multă ase- 

mă&nare cu a treia n6stră variantă muntenă, unii moșii se 

vede nevoită a jurui unui arapă pe una din fiicele sale, pe 

care o adormiă în tâte nopţile, când se făcea flăcăi frumos. 

Sfătuită de surori, ea se prefăcu că dorme şi întorse cheia 

ce avea bărbatu-săă în burict şi prin care se vedea lumea 

tâtă. Deşteptându-se, se mulţumi a o alungă, spre a se 

xeluă, după nisce peripeții intrate de aiurea. 

Versiunea albaneză « Copilulă-șerpe» (2) se apropie şi mai 

multi de varianta n6stră muntenă (Fratele Bucăţică). Uni 

împ&rată se învoi cu vizirulu, că de va căpătă unu băiatu, să 

iea pe una din fetele vizirului. Dar împărătesa născendii unii 

șcrpe, vizirulă întâi nu vru să se ţie de cuvintă, dar apoi i-o 

dede. După ce trăiră câtă-va timpii împreună, șerpele peri 

fiind-că soţia îi trădase taina (fără însă de a arde pelea 

ca de obicei). Pornindă în căutarea lui, femeia ajunse 

Ja sora Sdreluă, care îi dede o nucă, o alună şi o migdală 

şi, spărgându-le, eșiră dintr însele: o cloșcă cu pui de aurii, 
9 

pu 
unii papagali frumosi și unii legănii de aură. Cu aceste 

(1) Legrand, No. 1. 

(2) Hahn, No. 100.
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trei lucruri ea obţin dela noua soție a bărbatului săi 

să dormă 3 nopţi în camera sa şi numai în ultima nopte 

se cunoscură şi se impăcară. 

Multii mai interesante sunt cele două variante s6rbescă 

întitulate «Miresa șerpelui» (1), caxi presintă o mare ana- 

logie cu unele din variantele nostre. 

In prima, o femee nasce unii șerpe, care la 20 de ani 

trimite pe mamă-sa să peţescă pe fata împăratului. Elu 

nu vru să i-o dea, decât după ce-i făcu uni podii de măr- 

găritare şi de pietre scumpe, apoi curți și palaturi mai 

mîndre decât ale sale. După ce se cununară, soția des- 

coperi sâcrei sale taina şi ea arse pelea șerpelui. Când 

șerpele îşi veni în fire din arsura, ce simţi la arderea 

pelei, dise: «Ce aţi făcuti ? Dumnedei să vă pedepsescă!» 

Dar apoi se potoli și rămase uni flăcăă frumosi. 

In a doua versiune sârbă, şerpele iea de soţie pe 

o fată orfană, care trădeză asemenea socrei taina şi ea 

îi arde pelea. Atunci flăcăulă (șerpele eră nâptea flăcăi) 

sări în sus dicendi”: «Ce aţi făcută? Dumnedei să vă pe- 
depsescă. Nu mă vei mai vede, până nu vei toci opinci de 

feri şi toiagii de feri și să nu nasci înainte dea te atinge 

cu brațului meu drepti!» După ce rămase însărcinată trei 

ani de dile, ea porni în căutarea bărbatului săi și ajunse 

la, mama Sdrehiă, care o ascunse îndărătul uşei, căci Sârele, 

întorcându-se obosită şi necăjiti pote de nori, i-ar pute 

face vre ună râu, Cum sosi Sorele, dise: «Mamă, mie-mi 

mirâse a omu!» Nesciindi nici Sorele, unde se află bărbatu- 

său, ea se duse (după ce căpătase dela. mama Sârelui ună 

caierii de aurii) la Lună și mama ei o trimise (după ce îi dede 

o găină cu pui de auriu) la Pântă, care, ca şi Luna, şi Sorele, 
strigă la sosire: «Mamă, aci mirâse a omi.» Apoi Vîntuli 

(1) Vuk, No. 9 şi 10,
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spuse nenorocitei, că bărbatuiii ei domnesce în altă ţsră, 
unde sa căsătoriţi din noi, şi o povăţui să mârgă într'acolo 
(mama Vintului îi dede și ea unt răsboiii de ţesutii cu 
totulu de auru). Cu aceste trei lucruri obținu dela a doua 

nevastă voia de a se culcă în camera împăratului, unde în 

deşertii se rugă de dînsulii două nopţi d'arândulti (împ&- 

vătesa îi dedese o băutură adormitâre) şi abiă în a treia 

nopte eli audi vaetele ei şi, cum o atinse, născt unu copilii 

cu părulă şi cu mânile de aurii. 

In basmulii sasă « Copiluli- Purcelă» (1), care corespunde 

în genere versiuniloru n6stre cu acelaşi nume, isprăvile, 

ca să pâtă dobândi pe fata împăratului, sunt: să facă unt 

palati de aurit şi uni podă de diamanti. După peirea 

bărbatului (în urma, arderei pelei) soţia pornesce în lume: 

ea trece întâi pe la Vântă, upoi la Lună, pe la Sore şi 

în sfirșită la Lucefără. Dela cei din urmă trei capătă 

nucă, fie-care conținândii câte-o rochie de argintă, de aurii 

și cerulii cu stelele. Recunâscerea se face în același modii 

ca în ultima versiune sârbă. 

Povestea ţigănescă, cul6să în satulă Budesci, județul 

Ilfovă, și întitulată «Șerpele, ginerele împăratului» (2), se pre- 

sintă într'o stare cu totulă fragmentară, lipsindu-i epi- 

sodulă esenţială alti pelei arse şi alu părăsirei inevitabile. 

In basmului rusii «Șerpele apelorii» (3), motivulă Psychei 

e combinatii, ca şi în versiunea n6stră bucovinenă, cu altă 

Neraidei. După căsătoria şerpelui cu fata unei babe, ea 

îlă rugă să se ducă să vadă pe mamă-sa. Acolo îi spuse 

numele bărbatului săă şi baba se duse la baltă şi stri- 

gendu-li pe nume (îi dicea Ios/ă), șerpele se arătă cre- 
> 

dendă că e soţia sa şi baba ilă omori cu o secure. De 

(i) Haltrich, No. 44. 
(2) Barbu Constantinescu, No. 3. 

(3) Ralston, No. 18.
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durere nevastă sa se prefăcu într unu cuci și remase pa 

săre pentru tot-deauna. 

Trecendi la poporele romanice, întilnimi motivuli «băr- 

bati-animală» în primele basme publicate în Europa: în 

«Re Porco» de Straparola şi în «Prince Marcassin» de 

d'Aulnoy. In povestea venețiană a lui Straparola (I, 2) 

Galeotto, regele Angliei, are uni fiii născută porci, care 

de trei ori se însoră şi lepădându-și pelea de porci, se 

face unii flăcăi frumosi, supranumită Regele Porcă. 

In Pentamerone se află o poveste anal6gă, «Lo Serpe» 

(No. 15). Doi bătrâni crescu unu șârpe ca pe copilulia 

lori și, făcându-se mare, cere de soţie pe fata regelui. Ca, 

să-şi bată joci de dinsuli, regele răspunse că va con- 

simţi, de-i va preface tote fructele grădinei în aurii, pă- 

mîntuli în pietre scumpe și palatului într'o grămadă de 

aurii. Şerpele sem&nându simburi de fructe şi coji de 

nucă, simburii produseră arbori și cojile pietre preţiose, 

apoi frecându palatului cu o buruiană, îlă schimbă în aurii. 

Luându-şi nevasta, lepădă pelea-i de șerpe şi se făcu 

unii flăcăii frumosi. Regele, aflândii despre acesta, îi arse 

pelea și şerpele, vrândă să tugă, sparse ferestra şi se 

răni la capii (modificare burlescă introdusă de autori). 

In versiunea florentină «Zelindo e 2] mostro» (1), care, ca 

tote variantele occidentale, are caracteristica introducere. a 

promisiunei părintelui către fiicele sale, monstrulăi are 

chipulă de balaurii, dar restul basmului se raportă la 
altii motivii. In varianta «II! re porco» (2), nenorocitulii eră 
vrăjită a fi diua porci «per castigo della signora madre». 
Elă omoră pe primele două neveste, cari a trădatii taina, 

(1) Imbriani, No. 26. Cf. Comparetti, No. 64: «Bellindia.» 
(2) Ibidem, No. 12.
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iar pe cea dea treia o părăsesce, blestemând'o să tocescă 
«sette mazze di ferro, sette vestiti di ferro, sette paja di 
scarpa di ferro ed empire sette faschettini di lacrime». 
Fa, întimpină în cale «una vecchia», care îi dă o alună 
cu scule, în schimbul cărora își ajunge scopulii. 

Mai aprope de versiunile nâstre e basmul din San- 

Stefano di Calcinaja, (1) A treia fată se căsătoresce cu 

șerpele, care, întorsti în palatulii s&ă, iea chipul unui flă- 

căi frumosi sub numele de Sor Piorante. Dar descoperindi 

surorei sale taina, bărbatulii dispare şi nu-lă regăsesce 

decât după ce umpluse 7? buţi cu lacrimi. Daruriie căpă- 

tate dela dină sunt, ca şi în versiunea săsescă, o nucă, 

o migdală și o alună, conţinând fie-care câte o rochie 

mîndră. (2) | 

In versiunea gasconă «La belle endormie» (3), împăratul, 

vrândi să rupă o flre ce promisese fiicei sale mai mici, 

se pomeni cu uni balauri (cerf-volant), grosă câtă uni 

plopă, care îlă ameninţă să-lii mănânce, de nu-i va da 

pe fie-sa în căsătorie. Şi când fata primi, elit se lepădă 

de învelișulă vrăjită și porunci însuși soției să-l ardă. La 

miedulă-nopţei unii omiă r&ă îi răpi nevasta şi o duse pe 

uni munte înaltii, unde n'o regăsi decât după multe în- 

cercări. — Concepţiunea primitivă s'a alteratii aci cu desă- 

vârşire şi nu cunâscemii altii exemplu de sonfusiune și 

dedublare a eroului. | 

In versiunea bretonă, « [/homme crapaud» (4), introducerea 

e asemenea alterată. Un omii, ducându-se după apă, se 

pomeni cu unii broscoiii, care se lipi de dînsulii şi nu-l lăsă 

  

(1) Gubernatis, No. 14. , _ 

(2) Alte variante italiene se află înşirate la Prato, Quatro novelline popolari 

livornesi, Spoleto 1880, p. 144 urm. 

(3) Blade, vol. |, p. 181. 

14) Luzel, vol Î, p. 351.



— 240 — 

până nu-i jurui pe fie-sa de soție. Noptea eră uni flăcăii 

mîndru, iar diua broscoiil. Surorile invidi6se aruncându-i 

pelea în focă, elii dise furios soției sale: «Nenorocito, acum 

pleci şi nu mă vei mai vede». Dar ea se luă după dinsulii 

şi nu se opri decât când o ishi cu pumnuli în față, de-i 

țișni sângele şi-i stropi cămașa cu 3 picături. Atunci ea 

strigă: «Să nu ţi se ștergă nici odată aceste 3 picături 

de sânge de pe cămaşă, până n'oiă veni eu!» Apoi iar 

se luă pe urmele sale și după o călătorie îndelungată 

(călare pe unii iepure)ajunse la o curte, unde o slujnică 

spălă de doi ani o cămaşă fără să fi pututi scâte petele de 

sânge. Cum puse ea mâna, cămaşa se făcu curată. După 

ce intră la curte ca păzitore de oi, recunoscerea se face 

dormindi 3 nopţi în camera bărbatului săi. 

In versiunea, lorenă «Le loup blanc» (1), monstrul e uni 

lupu albă, dar nâptea eră «un beau seigneur» și la masa-i 

eră scrisă: aci nu se vorbesce! Fata descoperindii suro- 

rilorii sale taina, se audiră urlete ingrozitâre și lupulii albi 

cădu mortu la piciorele ei. 

Dou8 versiuni walone cu același titlu ca și basmului loreni 

sunt mai completii conservate. (2) A treia fiică cere tatălui săi 

la plecare să-i aducă o păsărică cu capulii de auril şi cu spi- 

narea de argintii, care vorbesce şi trăesce. Lupului albii 

din pădure se însărcină să aducă împ&ratului lucrulu ceruti, 

de-i va da pe cine va întilni mai întâi la întorcere, şi el fu 

întimpinată de fata cea mai mică. După făgăduinţă, o duce 

lupului, care eră, vrăjiti de o dină să porte pelea ani- 

malului timpi de 7 ani (canmarfose par une vieille f€e: gris 

loup du jour et gentilhomme du soir»). Dar trădândă suro- 
riloră sale taina, lupul dispare şi femeia, ducându-se în cău- 

(1) Cosquin, No. 63 și observaţiunile dela vol. II, p. 224—930 și 249-249. 
(2) Bulletin du folklore scatlou, vol.I, p. 193 urm.
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tarea-i, îlu regăsesce ca de obiceiă, prin mijloculi a trei nucă 
căpătate dela o vrăjitore. 

Versiunea portugesă «Cocenă de varză» (1), se apropie de 
forma primordială a povestei despre Psyche. O fată sărmană 
udândi în gradina unii cocâni de varză, elii crescu şi se făcti 
o scară, pe care se putea cobori în pămîntii. Lăsându-se 
fata în jos, se pomeni întrunit palatit cu o masă şi unii 
pati, în care dormiă n6ptea alăturea, cu unii animală. Mama 

ei pândindă descoperi pelea, dar trei picături din can- 

delă cădură peste animalul adormiti, care îndată se pre- 

făcu într'unii feciori de împăratii şi dise: «Ai făcutii forte 

rău, aj spartii vraja și acum nu m& mai poti însură cu 

fata ta.» Elu spuse fetei să părăsâscă palatului, dându-i o 

pereche de pantofi de fert și ună toiagi: când va toci 

pantofii, să se întorcă la palatii. In drumi o babă îi dede 

ună legăni de aurii, unii fusu și o virtelniță de auriu, în 

schimbulii cărora isbuti să-și revadă bărbatulu. 

Introducerea despre promisiunea făcută animalului, 

aflată mai alesii în versiunile occidentale, se raportă la 

ciclulă juruinţelori, pe cari le vomă studiă pe largi în- 

trunulă din capitolele următore. 

Dintre versiunile nsstre, două sunt de uni caracteri 

amalgamantii: basmulă muntenii «Porculă cel fermecat» 

conţine şi motivulii Camerei oprite, iar povestea bucovi- 

n6nă (ca şi cea rusă) a introdusă la începutii motivului 

Neraidei. 

Episoduli permisiunei, cu preţul unori lucruri minu- 

nate, de a se culcă în camera bărbatului e alteratii în 

prima n6stră variantă ca și în cea ardelenă, iar în a doua 

(1) Consiglieri-Pedroso, Ne, 20. 
18 

Șăindnu, Basmele române.



— 242 — 

lipsesce cu totulii și şerpele more (ca, şi în versiunea lorenă). 

Basmulă munteni despre porcul fermecatii se potrivesce 

mai bine cu a doua variantă sârbă, întru câtu privesce 

trecerea nenorocitei pe la S6re, Lună și Vîntu, dela ma- 

mele cărora capătă diferite lucruri minunate. In povestea, 

n6stră, miraculosulă obiecteloră dispare, ca şi episodului 

mituirei celei de a doua soții. 

Formele, sub cari apare ființa vrăjită, ca monstru (Bucăţică) 

în a treia variantă muntenă și ca dovlecă în a treia muntenă 

și în cea bănăţenă, nu le-amii regăsit aiurea; dar modului 

cum se face recunâscerea în prima din aceste variante (baie 

publică unde trec&forii spunii o istorie din viţa lori) 

se află și în basmului neo-greci «lacului», citati mai sus, 

în care nenorocita își uşureză durerea ascultândi la povești, 

până ce uni moşi îi spune, că a vădută întruni loci 

12 vulturi (la Hahn, 12 porumbi) prefăcându-se în bărbaţi 

și unulii dintre ei pomenindă cu dori de nevastă-sa. 

Cum se vede dar, omulii vrăjitii pâte luă diferite forme 

animale de: rac, porumbelii, şerpe (neo-greci), porcii (sasi 

și italiană), broscoiă (francezi și bretoni), lupi (lorenii şi 

waloni); dar forma cea mai respândită, ca şi în basmele n6s- 

tre, e cea de şerpe: versiunea neo-grecă, albaneză, serbă, 

rusă, italiană, etc. 

Și totii unui şerpe figureză în povestea indiană «Paul 

vrăjită ali Brahmanului». (1) Femeia unui brahmanu, nea- 

vendă copii, rămâne grea în urma unui sacrificii şi nasce 

unii șârpe. După ce cresce mare, brahmanulii cere pentru 

fiulti săii în căsătorie pe fata unui alti brahmanii. In n6p- 

tea nunței șerpele își lepădă pelea şi sc face unt flăcăii 
frumosi. Dimineţa brahmanulii intră în cameră şi aruncă 
în foci pelea șârpelui. Și cu asta se sparse vraja. 

(1) Bentey, vol. II, p. 144,
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Benfey dă o mare importanţă acestui fapti și atribue 
origine indiană motivului despre peirea farmecului prin 
lepădarea învelișului animali. Uni asemenea motiviă, susține 
dinsulii, putea luă nascere numai într'o ţeră, unde însăşi 
natura presintă fenomene, cari puteai conduce la asemenea 
credinţe. Ii de prisosti a mai relevă caracteruli unilateralti 
ali unoră ast-felu de suposiţiuni. (1) | 

Urm&ză acum resumatulti basmuiui-tipă şi ali varian- 

teloră corespundătâre, într'o ordine identică cu cea ex- 

pusă în fruntea, tipului (unde se află indicate și isvorele). 

Basmulii-tipă Șerpele Moșului de Stăncescu: 

x 
Ună unchiaşă, dorindii a luă de sufleții unii copilă, găsi ună 

şerpe («cu capă de omii»), pe care îlă dede babei să-lu crâscă. 
La 15 ani se pomeni, că şârpele începu să vorbâscă și spuse 

bătrânilor, că a fostă vrăjitii să nu potă vorbi decât la acâstă 
vîrstă şi că peste 9 ani (lepădândi 9 pei) se va face omu. 

Apoi trimise pe moșulii să peţescă pe fata împăratului, care îlii 
însărcină pe rând a face (dela palatii până la bordeiulii moșului) 

unii podiă de feriti, unulii de arginti şi altul de aurii, pe care 

le-a săverşiti cu ajutorul unui toiagii şi paloşi vrăjită. Imp&- 

ratulii îi mai porunci să ridice o pereche de case în văzduhi 

«ca să se mute după sore». Le făcu şi pe acestea și atunci îm- 

păratuli îi dede pe fie-sa de soție. | 
Peste nspte fata se pomeni, că şârpele își lepădă pelea şi se 

făcea omi. După unii anii nevasta i-o arse, sfătuită de părinţii 

săi. El o blestemă : «Să umble rătăcindă prin tâtă lumea, avendu 

în capii o căciulă, iar pe trupii vestminte și în picidre opinci, 

tâte de feri, dar împrejurul pântecelui, unde începuse să se ză- 

misl&scă copilulă, să fie încinsă cu cercuri iar de ferit și până 

nu i-oră plesni cercurile, să nu potă nasce, iar până nu i-o eşi 

părulii prin căciula de feri, până nu i s'orui rupe hainele fășii 

şi până nu sori toci opincile, să nu dea de elu.» Și peri. 

(1) Ibidem, vol. I, p. 165. CE. Introducerea nâstră, p. 56 și 82.
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Fa-şi făcu tote de ferit și porni la Sf. Luni, care îi dede o 

cloşcă de aurit cu pui de aurii şi o sfătui, când îşi va găsi băr- 

batulă dormindă, să-lit ocolâscă de 3 ori, dicendă: «Te-am 

căutatii fără încetare şiacum te găsii dormindii» şi va plesni 

unii cerceii. Făcu cum o învăţă şi se duse la părinţi. Apucândo 

dorul, porni iarăși şi ajunse la St. Vinevi, care îi dede unii pur- 

celă de aurit, pe care să-l dăruiască dinei, cu care trăiă bărbatu- 

săi, ca s'o lase în casă, să-lă vadă. Ocolindu-li de trei ori, plesni 

alt doilea cerceii, după care se întorse iarăși la părinți. Apu- 

când'o din noi dorulii, porni pentru a treia 6ră la St. Sâmbătă, 

care îi dede doi porumbei de aurii. Ea făcu toti așă și 

plesni ali treilea cerci. Apoi se întorseră îndărătă, luândii dinei 

și darurile sfintelori. 

a) Prima variantă muntenă Șerpele Unehiașului de N. D. 

Popescu: 

Uni unchiaşi luă de sufletii unii șerpuleți, care, când se făcu 

mare, îl trimise să peţescă pe fata împăratului, dându-i uni inelă 

de aurii cu o pâtră de diamantii, pe care eră săpată o pecete cu 

închipuirea unui şerpe întraripată (eră ineluli împ&ratului șer- 

pilori, celii făcătorii de minuni). 

Imp&ratuli, vădendi inelulă, răspunse unchiașului, că dacă 

fiu-s&ii vrea să se facă ginerele săi, să-i facă până dimineţă uni 

palatii de aurii pardositit cu rubină, apoi să ocolâscă palatului cu 

unii zidi de marmoră şi cu o grădină de flori și copaci tot-dea- 

una înfrunziţi ; şerpele le făcu întocmai. Atunci împăratului îi mai 

porunci să facă o biserică dintr'o singură pâtră de matostati, cu 

turnurile de bălaşii și pardosâla de perozele. 

După ce făcu tâte acestea, şerpele, în chipulă unui tînă&rii fru- 

most, se cunună cu fata împăratului. Totă săptămâna sta şerpele 

ca omit lângă nevasta sa, dar Vinerea nu eşiă la ivelă decât 

s6ra. Imp&rătiţa rugându-l să-i spue taina, eli îi descoperi, că 

nu e omi, ci împăratulit șerpiloră şi că odată pe s&ptămână 

petrece ca șerpe într'o pesceră sub palati. 

Fa îlii rugă atunci să i se arate ca șerpe și astă vedere gr6z- 

nică o făcu să r&mâe în locă ca o stană de pâtră. Domnița ho: 
tări atunci să facă de petrecanie acelei pei de șerpe şi-i dede
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fosă: «Ti! dragă nevestică, mi-ai mâncâtu vieța friptă; nu te-ai 
mulţumitii să m& aibi cum eram, acum n'o să me mai aibi de 
loci 1 să scii că peste nouă dile ai să m& îngropi.» Și așă fu: 

elu cădu la pată şi muri a noua di de diminţă. 

b) A doua variantă muntenă Porcul celă fermecată de 

Ispirescu: 

Unii împăratii avea, trei fete şi, trebuindă a porni la răsboiă, le 

dede voie să intre în tote cămările: «numai în cămara din fundă 

să nu intraţi, că nu va fi bine de voi.» Dar neputendă învinge 

curiositatea, intrară şi găsiră pe o masă o carte mare deschisă, 

în care citiră: «Pe fata cea mare a acestui împărati are so iea 

unii fit de împărată dela r&săritii. Pe fata cea mijlocie a acestui 

împă&ratii are so iea uni fii dela apusii. Pe fata cea mică a 

acestui împărati are s'o iea de soţie uni porci.» Fata cea mică 

începu a lăncedi şi la întârcere împăratul înţelese pricina, dar 

navn ce face. Puţinii timpii după aceea, cele două fete mai mari 

se cununară cu feciori de împărați. 

Int'o di împăratulii se pomeni cu unit porcii, care veni săi 

peţâscă fata, cea mică, In n6ptea nunţei fata împăratului simți, 

că lângă dînsa eră unii omi, nu unii porci: «Porcul sera se 

desbrăcă de pelea de porcii, fără să simţă fata, şi dimineţa, până 

a nu se deşteptă ea, elii iară se îmbrăcă cu dînsa.» Pasă-mi-te 

eră fermecatii să fie aşă. 

Intro di o vrăjitâre, vădend'o mîhnită, îi dede l&curi, cari să-i 

taie fermecele, învăţând'o să-i lege strînsii, când dormiă, o aţă 

de piciorulti stângă și dimineţa va rămân omi. Când să strîngă 

noduli, se rupse aţa: «Ce aă făcutii, nenorocito! Mai aveam trei 

dile şi scăpami de spurcatele astea de vrăji; acum cine scie, 

câtă voiti mai ave să portii acestă scârbosă pele de dobitoci. Şi 

numai atunci vei da cu mâna de mine, când vei rupe trei perechi 

de opinci de feri şi când vei toci ună toiagii de oţel, căutându-mă, 

căci et mă ducă.» Dise şi se făcu nevă&dutii. 

S&rmana femee îşi făcu trei perechi de opinci de feri și unii 

toiagii de oţelă şi porni să-şi găsâscă bărbatulii. Ea ajunse după 

multe colindări la o căsuţă, unde şedea St. Lună. Mama St. Luni, 

nesciindăi să-i spue de bărbatu-stit, o trimise la Sf. Sre, dândui
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o găină friptă, cu sfatuli să nu perdă nici uni osciorii. După 

umbletii îndelungatii și anevoiosă ajunse la palatuli Sdrelui. Muma 

Srelui avu milă de dînsa și îi făgădui să întrebe pe fiu-săii 

de bărbatulă ei: «o ascunse în pivniţă, ca să n'o simţă Sorele, 
când o veni acasă, căci stra se întârce tot-deauna supărată.» A 

doua di află fata de împărată, că eră so paţă, fiind-că Sorele 

cam mirosise a omii de pe altă lume. Dar mumă-sa îli linişti cu 

vorbe bune, dicendu-i că sunt păreri. Fiica de împărati prinse 

curagii, când vădu cu câtă bunătate este primită şi întrebă: «Bine 
frate dragă, cum se pote ca Sorele să fie supăratu, elu care este 

atâtu de frumosi şi face atâta bine muritorilori ? — lacă pentru 

ce, răspunse muma Srehui: el dimineţa stă în porta raiului, şi 

atunci este veseli și ride la totă lumea. Peste di este plini 

de scârbă, fiind-că vede t6te necurăţiile Gmenilorii și d'aia își 

lasă arşiţa aşă de cu zăpușşelă; iar s6ra este mâhniti şi supă&ratii, 

fiind-că stă în porta iadului; acesta este drumuli lui obicinuiti, 

de unde apoi vine acasă» Dândui şi dinsa o găină friptă,o tri- 

mise la Vânt. După multe greutăţi ajunse la «o văgăună, care 

eră întruni colții de munte mare, de putea să intre șepte cetăţi 

întriînsa: acolo şedea Vîntuli.» 

Muma Vîntului o primi de milă şi oascunse, ca să nu o simţă 

Viîntulii. A doua di, dându-i şi dînsa o găină, îi spuse, că băr- 
batul s&ii locuesce departe, într'o pădure mare și desă. Acolo 

nemeri o casă singuratică fără ușe şi fără ferestre. Ea își făcu 

o scară din oscidrele celori 3 găini şi mai lipsindii o treptă (per- 

duse unii osciorii), își făiă degetul cel mică, îlă lipi de scară și intră. 

Când sosi bărbatulă s&i şi vădu scara de oscidre în virf cu 
degetulu celui micii, credu «că-sii farmece și se făcii ună porumbeliă, 

ca să nu se lipescă farmecele de eli.» Dar recunoscendu-şi fe- 

meia, se făcu numai decât omii, se îmbrăţișară şi se întorseră 
la părinţi. 

6) A treia variantă muntenă Fe/i-frumosă și fata negusto- 

ruluă de Ispirescu: 

Uni negustorii, înainte de a porni la ostrovulă cel fermecatit 
după mărluri minunate, întrebă pe fetele sale (avea 3): ce să le 
aducă la întoreere? Intâia ceru ună comaşii de roche ca cerulii
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cu stelele, a doua o oca de mătase din tâte fețele pentru unii co- 
vori, iar a treia ună cufită cu totulă şi cu totul verde. După 
ce-și încărcă corabia cu mărfuri, plecă să se întrcă şi, adu- 
cendu-şi aminte în mijloculă mărei de cuţitulii celi verde, seâse 
unii oftată lungă. Atunci se deschise ușa corăbiei şi unii arapă, 
înfăţişându-i-se, îlă întrebă: Pentru ce l'a chemati? («oră-cine oţ- 
teză pe mare, pe mine m& chemă») şi-lă ameninţă să-l asvirle 
în mare, de nu-i va, spune pricina. Cum o audi, se duse la stă- 
pânu-săi: arapulă eră robi la uni feciorii de împărati, fătu- 
ivumosit năsdrăvanii, care stăpâniă peste ostrovii. Elă dede ne- 
gustorului cuţitulii celii verde şi-i spuse, că robulii s&i va legă 
pe fie-sa la ochi cu o năframă și o va aduce aci. 

La întârcere negustorulă căută să se împotrivescă cu sluji: 
tori de ai stăpânirei, dar arapulă peri cu fata. O duse în palatit 
şi o băgă într'o cămară muiată numai în firit, rămânândi de 
pază şi împlinindui tote poruncile. După ce mâncă şi gustă nisce 
băuturi ră&coritore, adormi întruni somn sori cu mârtea. Arapuli 
o puse pe pati şi peri. A doua di fata, sculându-se, îşi aduse 
aminte a fi visati, că a tostii veniti n6ptea la dinsa cine-va, dar 
nu-şi putea da semă ce fu. Aşă adi, aşă mâine, până întro di 
dorindi să scie, se puse pe uni plânsii şi spuse arapului, că 

i-s'a făcutii dori dWacasă. Atunci feciorulii de împărată porunci 

arapului so ducă la părinţii săi numai pentru 3 dile. Acolo ea 

povesti mamei tâte şi dinsa o învăţă să se prefacă, că bea din 

b&uturile adormitore, spre a vede ce se petrece. | 

Intârsă acasă, ea făcu cum o învățase. Simţi, că vine cine-va 

la dînsa în patit, se desmârdă şi apoi adârme bstă de plă- 

cere. Pipăindu-li la capi, dede peste o cheiță în creştetulii ca- 

pului. O luă şi, mai pipăindă, dede peste unii lacăti la buricii Și, 

când să se uite prin lacăti, vede unii tergii mare și frumosi, 

unde toţi lucraii pentru copilul ce avea să nască. Apoi vrendi 

să li închiqă, nu băgă de sâmă, că unit colții de roche rămase 

înăutru. Aprindândă o lumînare săli vagă la faţă, vEdu o fru- 

museţe de omii, chipii potriviti și plină de nuri. De temă să 

nu se deştepte, îl tremură mâna și, când eră so stingă, îlă pică de- 

la lumînare şi eli odată sări din somni. Vrendi să se depăr- 

teze, vădu că se trage şi rochea ei după dinsulă. El se facu 

focă şi porunci arapului s'o omâre şi să-i aducă ochii pe taleră



— 248 — 

dreptă încredințare. Fata căi în genuchi, dar nu fu cu pu- 

tinţă a muiă inima lui fătă-frumosit. Arapulii mai milosit o cruţă, 

luândă ochii unui căţelii, și ea se legă cu grele jurăminte să 

nu mai 6să în lume. | 

După ce rătăci multă timpii, ajunse la ună palată, unde una din 

din r6be o adăposti în căsuţa ei. Peste puţinii sosi și fratele Dâmnei 

cu mai mulţi ostași. VEqându-lă cerniti, soră-sa îlii întrebă şi 

elt îi spuse tâtă povestea, părenduii ră că sa iuţitii așă și în- 

cepu să plângă, cuprinsi de patimă. Fata negustorului, zărindu-l 

pe f&tii-frumosă şi credândi că venise s'o caute, aflândiu că n'o 

omorise, eşi binișorii şi după multii umbleti sosi la alti palati, 

unde stăpâna abiă o primi, așteptândi şi ea pe îratele săi cu 

mai mulţi 6meni: eră iar fătu-frumosiă. Fata văendu-lii, fugi 
din noi şi ajunse la palatulii, unde locuiă sora cea mai mică a 

lui făti-frumosă. Ea fu găzduită acolo și atunci sosi fratele stă- 

pânei. Pe când vorbiai, povestindu-i tote, iată că fata negusto- 

rului născu ună copilii de aură, cheia în creștetii, lacătii în burică, 

s6re în pieptă, luna în spate şi luceferi în umeri. Ast-felă ti- 

nerii se recunoscură şi se împăcară. 

d) A patra varianta muntenă Dovleculă celă năsdrăvani 

de Ispirescu: 

Unu unchiașă şi o babă, neavendii copii, puseră la cale să iea 

de sufletii ce vori găsi. Moșulit găsi o săminţă de dovleci, care, 

pusă în pămîntii, odrăsli și se făcu unii dovlâcii frumosti. Tâmna, 

după ce sa copti, dovleculii qise unchiaşului să-lii ducă în casă, 

să ședă cu bătrânii. După câti-va timpi dovleculă îi spuse, că 

i-a venitit vremea de însurătâre şi-l trimise la împăratulit să-i 

ceră fata. Impăratulu i-o făgădui, de va îi în stare să facă trei 

poduri (de aramă, arginti și aurii). 

După s&verşirea lorii, se cununară. Nâptea mirele eşiă din do- 

viâoik şi se făcea flăcăii frumosi. Nevasta, sfătuită de -moşii, 

aruncă dovleculii în cuptorit. Atunci bărbatuli-s&i dise plinii de 

scârbă: «Trei dile mai aveam să mă chinuescii în acelă putri- 

gaiii de dovlecii și scăpam, r&mâneam omu; să scii că până 

noii întinde mâna peste tine, nu vei nasce. Noi ne vomi mai
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vede, dacă vei pute străbate până la Câmpu-frumosti, la Mânăs- 
tivea diutr'ună osii». Şi peri. | 

Nenorocita îşi porunci unii toiagii de oţeli și o pereche de 

opinci de ferii şi porni să-lii caute. Ea trecu pe la Sfintele Mier- 

curi, Vineri şi Duminecă, căpătândii dela fie-care în dară: o furcă 

de aurit care torcea singură, o cloșcă cu pui de aurii şi o masă 
de aură ce se întindea singură. Ciocârlanulii St. Dumineci o 

duse la loculii căutatii, după ce o trecu printr'o câmpie înflăcărată. 
Acolo se aşeză la fântâna dinaintea palatului, unde locuiă băr- 

batu-s&ă, care se însurase cu altă fată de împ&ratii. Dinsa, aflândii 

dela, râbele sale de lucrurile cele seumpe ale străinei, îi îngădui 

în schimbuli lorii să vorbescă şi să dormă cu bărbatu-săă. Dar 

abia a treia n6pte putu dînsuli să audă plânsetele și rugămin- 

tele nevestei sale. 

e) A cincea variantă muntână Fratele Bucăţică de Stăn- 

cescu: 

Unii dulgheri şi unii zidarii se învoiră cu zapisii şi jurămâîntii 

să-şi căsătorâscă copiii ce vorit nasce: femeia dulgherului născu 

o fată, iar a zidarului o bucăţică de carne, de sta t6tă diua la foci 

într'o mânică de cojocii. Dar Bucăţica de carne eră năsdrăvană, 

că vorbiă toti şi sciă totii dinainte. 

Când veni vremea însurătorei, dulgherulă nu vru să dea fata, 

dar împăratulti îl sili: nâptea se făcea unii tînării frumosi şi 

diua iar Bucăţică. Eli rugă pe nevastă-sa, «să nu cum-va să 

spue cui-va ceva, nică chiar mumă-sei, că elti e vrăjiti şi mai 

are o lună şi se face omii la loci; dar dacă cum-va o spune 

cui-va, îlu perde.» Ea spunândii mă-sei taina, Bucăţică veni acasă 

prăpăditi. «Ei! muiere, ai spusii mă-tei! M'ai perdută. Na ! lea 

punga asta de bani, de unde &i luă să nu se mai sfirșescă, 

şacă plecă .....» 

Doi cerşetori, unit orbit şi unit şchiopă, ajunseră întrunit palatit 

vrăjitit, în care veniaii 11 porumbei, cari, dându-se peste capii, se 

făceau 11 tineri frumoși : erait fraţii lui Bucăţică, care sosi la 

urmă șoptindi: «Doră mi sa, făcutii de nevastă 

In vremea aceea nevastă-sa cu banii daţi făcuse o baie publică. 

Cine se scăldă, primiă haine și spunea o istorie. Sosindii și cer
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şetorii la băile «Cuc6nei mil6se», ea află de cele întîmplate și, 

dusă de ei acolo, își regăsi bărbatulă. 

f) Prima variantă ardelenă Șerpele de Oberi: 

Uni bărbatii şi o femee nu aveai copii. Femeia rămase grea 

dinti'o fldre şi născu un șerpe, pe care îlu crescu alăptându-lit. 

După 10 ani șârpele trimise pe tată-săi să-i peţescă pe fata îm- 

păratului, care făgădui să i-o dea, de-i va face unii podii de ara- 

mă dela bordeiă până la palatii. Şerpele șueră odată cu limbai 

şi podulii fu gata. Atunci făcură şi nunta. 

Nâptea şerpele îşi lepădă pelea şi se făcea unii feciorii de îm- 

p&rati frumosi. Domnița îi arse pelea: «Te blestemii, îi dise 

șerpele, să nu poţi nasce până nu te-oiii atinge.» Şi pe dată îi 

crescură împrejurulii pântecelui 7 cercuri de feri şi se simţi 

însărcinată. 

Elă însă porni înainte și intră ca văcari la unii împărati. Căl- 

cândii porunca împăratului, mână odată vitele în pădurea zmeu- 
lui. Zmeulii se aruncă furiosii asupra-i, dar elii îlă trânti la pămîntit 

şi îi răpi tote comorile; arătă apoi împăratului comorile şi se 
căsători cu fie-sa. 

Nu multi după nuntă sosi și fiica împăratului, care căutase 

pe bărbatul săi timpi de 20 de ani, îlii recunoscu şi se stre- 

cură noptea sub cămara-i de culcare, unde dise plângendiu : «Vino, 
vino, de mă atinge!» Bărbatulii, audindă, se scobori prin ferestră 

şi o atinse. Atunci plesniră cercurile și născăi ună copilă câtă ună 
flăcăii. Cum se născu, trânti pe tată-s&i la păminti și-lii omori, 

g) A doua variantă ardelenă Vitatulă de Pitișă: 

Unii împ&ratii plecă la răsboiu și-și luă diuă bună dela cele 

3 fete ale sale. Fie-care din ele îlii rugă să le aducă câte uni 

darii: cea mare dori cercei, cea mijlocie unii inelii, dar cea mai mică 
ceru să-i aducă o flre frumâsă, «ca să nu se mai găsâscă nici 
în ceri nici pe pămîntii aşă de fru mâsă.» 

Aprope să uite de făgăduială, pe când se întorcea cu armata, 
zări uni palatii cu o grădină minunată și vru să rupă o flâre. 
Atunci se ivi unit capi de balaură şi nu-l lăsă decât cu în-
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voiala să-i dăruiască «Uitatulii», adică pe fata cea mică. Ea se 
şi cunună cu dinsulă și trăiră împreună. Florea era tot-deauna 
îmbobocită şi într'o qi, scoţenduii domniţa 3 solzi din capii, ea se 
prefăcu în feciorii frumosă şi voinici (perindi toti de odată 
îl6rea din paharii), care_însă se făcu iar balauri. 

Fata povesti mamei, că balaurulii lep&dă nptea 9 pei şi se 

face frumosă şi voinici. Ea sfătui să-i bage peile în foci. Balaurulu, 
deşteptându-se, strigă: «M'ai mâncatii friptă, mai aveam 3 dile 
să mă facu omi. . . Pleci și te blestemii: să se încingă unii 

cercii de feri în jurulii păntecelui tăi şi până nu „voii atinge 
ei cerculii să plesnescă, să nu se nască copilulu.» 

Pornindă cu opinci de feri şi toiagi de oţeli, trecu la st. 
Luni, Miercuri şi Vineri, cari ii dederă 3 lucruri şi îi spuseră, 

“că bărbatulă ei e bine și totii împărații este (avendi altă soţie): 
«să te duci şi vei da de o apă, să nu treci puntea și să scoţi 

în lie-care di ună lucru. Impărătesa le va vede şi va voi să le 

cumpere, să nule dai pe Dani, ci să ceri a te culcă cu împă- 

ratulii.» 
Ajungândii acolo, ea începu a scâte lucrurile căpătate: în prima 

di scâse dout furci şi unii fusti de aurii, care singurii torcea. Im- 

ptrătesa poftindu-le, se înduplecă la cererea-i, dar n6ptea împera- 

tulii dormiă şi n'audiă rugăciunile ei. A doua di scose două mere 

de aurii şi iarăși nu putu fi ascultată de împ&ratii. A treia di sodse 

o cloșcă cu 12 pui de aurii. De astă dată împăratul ascultă ru- 

găciunile ei, o atinse şi, cerculii plesnindit, născu copilulii. 

n) A treia variantă ardelenă Feciorulă Moșului de Oreste: 

> - 1% u ra aj L - . a oi 

Uni moşii crescu de copili unii şerpe, care îlu trimise apoi 

să peţescă pe fata împăratului. După cununie noptea, eră on Și 

diua şârpe. Ardendu-i pelea, bărbatu-seu peri, blestemând'o 

nu nască până la găsirea lui. | PI 

Pornindă să-lă caute, ea căpătă dela St. Miercuri o cămașă din 
. [9] . M lar 

tortii de păiajini, dela St. Vineri nisce fuse de aurii su pini, dat 

dela St. Duminecă unii caieră de fire de păiajini . ace te 
. > a ii ă -seu 

daruri ea ajunse la Mama pădurei, care vrăjise pe bărbatu-s 

6 i jiă și a dinsa. ş&rpe şi slujiă şi acuma | | . su sugă 

Cămaşa de păiajini, vrăjită de St. Miercuri, o feri să nu-i sug
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sângele şi, cu preţulii lucrurilorii căpătate, ea fu îngăduită să se 

culce cu sluga, care în cele din urmă o recunoscii şi se împăcară. 

s 

i) Varianta, moldovenescă Povestea Porcului de Crengă: 

Unii moşii, dorindă să crâscă vre unii copilii, porni să iea cei 

va eşi înainte și dete de unii purcelii, pe care-lii luă de sufletiă. 

După unit timpi 6re-care moșulă povesti babei, că împăratul 

locului făgăduise pe fata sa de nevastă celui ce va fi în stare 

să-i facă (dela casa aceluia până la curtea împăratului) unii podii 

de aurii pardositi cu pietre scumpe. Porculii ascultase şi dise 

moșului uimitii, că elii se însărcineză a-lii face, trimițendu-lii totu 

de odată să peţâscă pe fata împăratului, care i-o dede. «Purceluli 

t6tă diua mușluiă prin casă, după obiceiulii s&it; iară noptea, 

la culcare, lepădă pelea cea de porci și r&mânea unii feciorit 

de împăratii forte frumosi.» 

Mama domniţei o învăţă să-i ardă pelea. «Alei! femee nepri- 

cepută, strigă elă, ce ai făcută?! De te-a învăţatii cine-va, râu 

ţi-a priit; iar de-ai făcut'o din capulii tăi, rău capi ai avutiiW» 

De odată se pomeni încinsă de unit cercii de feri peste mijlociu 

şi diînsulii blestemă să nu nască, până ce nu o va atinge. Apoi 

spunendu-i să-lă caute la Mănăstirea de Tămâe, se făcu nevădutii. 

Ea porni şi ajunse la St. Miercuri care îi dede o furcă de 

aurii, ce torcea singură; la sora sa St. Vineri, dela care primi o vîr- 

telniță de aurii (care depănă singură) şi la sora sa St. Duminică, 

o cloșcă cu pui de aurii. Ca şi cele-lalte, St. Duminecă întrebă 

tote vietăţile, în ce parte e Mânăstirea de Tămâe? Numai unit 

ciocârlani şchiopă sciindit, eli o și duse într'acolo. 

Aci scâse lucrurile minunate și «îngrijitârea dela palatuli 

lui f&tă-frumosii, o vrăjitâre strașnică, care închegă apa», o 

lăsă pe hatirulă lori să stea n6ptea în odaia împăratului. Două 
nopți d'arânduli vrăjitârea îi dede lapte sadormă. Insciinţată de 

credinciosul sti, f&ătă-trumosă rămase trezi a treia nâpte şi 

îmbrățişândă pe nevastă, plesni cercul și ea născu copilulit. 
Pe babă o pedepsi, legând'o de coda unei iepe sirepe.
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j) Varianta, bucovinenă Petrea fătă-frumosă și Dânele de 
Ape 

” Sbiera: 

O femee, avendii ună pometă de nuci, puse pe ună băiatit ală 
ei să pândescă să nu se fure din el. Câtre seră vădu o cidră, 
care înhăţă o nucă şi sbură. Luându-se după dinsa, nemeri în- 
tro pădure la unit foci, lângă care stă unii uriașă: «Uriaşii sunt 
ca Gmenii, dar mai înalți și mai groși decât copacii cei groși 

și at și codă îndărătit. Uriaşulii acela smulgea copacii din rădă- 
cină şi-i punea pe tocit cu crengi, cu rădăcină cu totii; şi după 

aceea se încolăciă împrejurul focului, își punea capulă pe c6dă 
și dormiă aşă.» 

Băiatul se viri în nădragii uriașului adormită și când se deş- 

teptă, îl luă la sine să-lii crâscă. Dar urându-i-se acolo, se duse 

la, nisce bătrâni orbi, cărora le păscea oile. Ei îlă sfătuiră să nu 

trccă nici odată pe moșia dineloră, cară le-ai scosă ochii. Dar voi- 

niculă se duse dreptii acolo, ameţi dina cu jocii şi băutură și 
apoi, păcălind'o, îi vîri mânile într'o crăpătură și o sili să spue 

unde saflaii ochii moşnegului şi ai babei şi cum să-i pue iar 
la loci. Eli făcu întocmai şi bătrânii își recăpătară vederile. 

A doua di ei dederă lui Petrea cheile să se plimbe în tote 
cimările, numai în cea din fundă să nu între. Dar elu o deschise 
şi v&du acolo ună cală de aură îmbrăcată într'o pele de ursă: «ca, 

lulit mâncă jăratică şi băligă galbeni». Intoreându-se bătrânii, 

îlii băgă repede înăuntru și se puseră cu toţii şi ospătară. La 

ospăţii voiniculă află dela bătrâni, că Roșii-Impăratii avea o 

fată forte frumâsă întruni foişoră şi lângă elii eră uni glodi 

fârte mare «şi că acesti împărati a dati veste în totă țera sa, 

că cine va sări peste gloduli acela şi va veni la fata sa şi va să- 

rută-o şi îi va luă corâna, aceluia-i va da fata şi jumătate de im- 

părăţie.» 

Toți peţitorii cădeaii în glodii şi se făceat de risului curte- 

nilori. Voiniculti luă calul din cămara oprită şi, ajungândă la 

foişoriui, sărută fata, îi luă corona și se făcu nevădută. Impă&ratulii 

tvimise 6meni, cari să afle pe cel ce luase corâna și, găsind'o 

la Petrea, îlă duseră la împărată să-li cunune cu fata. Inainte 

de plecare, bătrânii îlii povăţuiră să pu dea calulă de sub elă nici 

di nici nopte, nici la cununie, nici ori unde sar află. Nevrândi
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să lase calulă cu tote rugăciunile împăratului, elii porunci să 

culce pe tineri într'o poiată. Fata se linguși pe lângă dinsulit să 
desbrace calulii de pelea cea de ursă şi de şârpe şi «îndată 
s'a luminatii poiata aceea, ca cum ar fi fosti aprinsii mii de 

făclii.» | 

Fiica împăratului, învățată de nisce babe, aruncă pelea cea de ursă 

şi de ştrpe în focă. «Atunci s'a stîrnitii voiniculii mâniosă și a disii: 

Hei, tu spurcată, da ce-ai făcutii ? Cine te-a învățată, răi te-a 

învăţatii şi de ai făcut'o tu din mintea ta, rea minte ai avutii. 

Acuma să scii, că ei te-oiă lăsă și m'oiti duce în lume, încotro 

morii duce ochii.» Dar înainte de a o parăsi, îi puse pe pân- 

tece unii cerci de feri şi-i dise: «Când oiit pune eii mâna pe 
cerculii acesta, atunci să plesnescă elu şi tu să nasci prunculii.» 

Şi ea îi răspunse: «Atunci să ţi se albâscă cămașa ta de mire, 
când ţi-oiu spălă-o ei.» , 

Nevastă-sa își făcu papuci de ferit și toiagii de feri și porni 

în lume, să-și caute bărbatulii. După ce trecu pe la St. Luni, 

care îi dede o furcă ce torcea singură, la St. Miercuri (o vîrtel- 

niţă ce depănă singură) şi la St. Vineri (stativă ce ţesea sin- 

gură), ajunse la curtea unde împărăţiă bărbatulă săi, care luase 

altă împărătesă. Acolo vădu hargate spălândă o cămașă, care nu 

se mai albiă; o cunoscu şi cum o luă în mâini, îndată se albi. 

Apoi dărui împărătesei lucrurile minunate, lăsând'o să dormă 

3 nopţi în cămara împăratului. In cele dintâi 2 nopți, adormindiă 

pe o pernă de somnă (pe care, dacă se culcă, nu se mai stîrniă), 

împ&ratult nu putu ascultă rugăciunile femeei. Dar a treia nâpte 

aflândi dela copilulă de curte, care dormiă cu dînsulii, de cele 
întimplate, porunci să-i tragă perna de somnii de sub capi 

și așă, audindă tânguirile nenorocitei, o lovi cu mâna peste cerci 
și îndată plesni și născu unii pruncii frumosi. Apoi Petre trăi 

în pace cu amindou& nevestele. 

SLaey 
l) Varianta bănăţenă Trandafirii de Schott : 

Ună omi avea unii fiii, care diua eră uni dovitcă, iar nâptea, 
unii flăcăii forte frumosi (de unde şi numele de Trandafiri). El 
trimise odată pe tată-său să peţescă fata împăratului, care i-o dede 
Mama domniţei, aflândii de taina lui Trandafiri, sfătui pe fie-sa
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săli omore, virindu-lă întruni cuptoră aprinsă. Acolo audi 
glasulii bărbatului: «Femee necredinci6să, te blestemii să nu 
nasci înainte de a te îmbrăţişă.» Şi dicendi acestea, peri. Su- 
fetulii lui Trandafirii părăsise dovlâculii şi fu dusi de duhuri 
bune la unit locii departe, unde fu alesii împăratiă. 

Biata nevastă, rămasă însărcinată, simţiă dureri aşă de mari, 
în câtă trebui să-şi pue unii cerci de ferit în jurulii pântecelui. 
Apoi porni în lume să-și caute bărbatulii. Trecti pe la St. Mier- 
curi, care îi dede o furcă de torsii de aurii, Sf. Vineri ovirtel- 

niță de aură şi St. Duminică, o cloșcă cu 5pui deaurii. Acâsta 
din urmă o sfătui cum să facă: ajungendii în ţera unde îm- 
părăţiă bărbatulu săi şi unde luase o nouă soţie, să arate acele 
lucruri minunate şi, dorindu-le împărătâsa, să.nu i le dea decât 
cu învoiala de a dormi 3 nopţi darenduli în camera bărbatului 

stă. 
In cele dintâi două nopţi, împărătesa dândiă împăratului o 

b&utură adormitâre, elă rămase surdii la rugăciunile întâiei sale 

neveste. Dar a treia nâpte, rămânândii deșteptii, își recunosci 

femeea şi, îmbrăţişând'o, plesni cercului din jurulă pântecelui. 

Fratele de cruce ali împăratului, care dormise în acea cameră, 

cu dinsulă, îu însărcinatii de împărații a tăiă capulii împărătesei, 

«care iubise mai multii aurului decât pe bărbatului săi». (1). 

(1) A doua variantă bănăţenă, publicată de Dr. At. M. Marienescu, coincide 

cu cele precedente.



B. TIPULU MELUSINA 

Acestă tipi se confundă cu celit precedenti, numai ro- 

lurile sunt schimbate: aci bărbatulu calcă interdicerea 

dinei metamorfosate și pornesce apoi în căutarea, ei. Unele 

din versiunile nostre (a doua muntenă şi cea ardelenă) 

conținu peripeţia sarcinilori impuse bărbatului și cari 

aduci aminte de însărcinările' Psychei din partea Venerei, 

mai alesii porunca de a se duce pe lumea cea-laltă (să aducă 

inelulă de logodnă ali mă-sei sai pe însuşi Dumnedei) 

coincide cu coborirea, în infernii spre a cere Proserpinci o 

porțiune din irumuseţea-i divină. In variantele nostre sai 

strecuratii însă și epis6de de origine creștină și străine tipului 

primitivă, ca deceurile (întrebări mistice) și jertfirea: benevolă 

a propriului copilă, motive proprii legendeloriă religi6se. 

Variantele acestui tipă poti fi ast-felă grupate: 

Basmul tipi «Dina Dineloră».(1) 
l. Variantă muntenă «Brosca țestosă» ; 

II. Variantă muntână «Omulă de ferăt».(2) 

Varianta ardelână «Dina apelori».(3) 

Varianta macedo-română «Fata cu pelea de capră». 
II. Variantă macedo-română «/mpăratulă cu Dina dine- 

loră». (4) 

  

(1) Ispirescu, No. 20. 
(2) Ibidem, No. 3.— Măldărescu, No. 8. 
(3) Popi-Reteganuli, partea V, No. 4. Cf. Shiera, No. 14: Zoană Săraculă. 
(d) Cosmeseu (co'ezţiunea inedită). Obedenaru, No. 1.
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Inceputului basmului nostru munt6nit, alegerea ursitei 

prin aruncarea săgețţilori, îlii regăsimi pretutindeni aiurea. 

Ast-felii o poveste indiană, citată de Benfey (1), conţine 

acesti începulii caracteristici: Feciorii de împărați să-şi 

alegă neveste, aruncândi fie-care câte o săgstă şi, unde 

va căde, acolo îşi voră găsi ursita. Săgâta celui mai mici 

nimeresce o tamarindă, cu care se căsătoresce, dar ade- 

vărata, lui miresă e o ma'muţă. Ea însă se arată la 6spă- 

tală împărătesci ca o fecioră forte frumâsă, apoi dispare 

în momentulă, când bărbatulii săi arde pelea-i de mai- 

muţă. Eli o regăsesce mai târdiu ca regina maimuţelori 

în ceră, unde r&mâne şi dinsulu. 

Povestea, sud-slavică (2), care pârtă aceiaşi titlu şi are 

acelaşi cuprinsi ca şi a doua nostră variantă muntenă, 

începe astii-felă: A fostă odată ună împărată, care avea 3 fii 

şi, când se făcură mari, elă le porunci să se urce pe unii turnii 

şi fie-care s'arunce d'acolo câte o săgstă; unde va căde, 

de acolo împ&ratuli le va aduce câte o soție. Săgeta 

celui mai micii feciorii nimeri într'o gaură de fântână și 

lângă ea s'află o broscă țestosă, care la nuntă se ar&tă 

ca o fată mîndră şi rămânea așă în fie-care n6pte. Im- 

p&rătesa, mama. feciorului, plănui atunci să-i ardă înve- 

lisulii de brâscă şi ea, ne mai găsindu-lii, rămase cu chipulit 

de fată. Din causa frumuseţei sale excită invidia s6crei, care 

făcu pe împărată să însărcineze pe feciorulii său cu di- 

ferite isprăvi (spre a se scăpă de diînsuli): a sătură 100 

de porci cu a opta parte dintro baniţă de meiii, a adăpă 

100 de boi cu oălstă șia aduce pe Omulă de feră, tratele 

fomeei-brâsce, care-lă ajutase în primele două însărcinări. 

«Elti e mare și groznicii la vedere; el tirasce în urma sa, 

o măciucă, care brăzdeză pămiîntulit ca și cum ar ară 

  

1) Pantschatantra, vol. |, p. 261. | | Sa , 

2) Krauss II, 147. Jagi€, Archie fiir slavische Philologie, vol. II, No. 18. 

17 

Săinenu, Lasmele române,



— 298 — 

cu opt boi.» Omulă de feră, sosindă la palatu, ucise 

pe împăratii şi puse în locu-i pe cumnatului sei. 

Totă sub chipii de brâscă se înfățișeză eroina în fru- 

mâsă poveste din Mahâbhârata despre fata împăratului bros- 

celorii (1), care ademenesce pe feciorulă de împ&rati în 

pădure sub forma unei mîndre fecidre şi consimte a-lu 

luă de bărbat, cu tocmâla să n'o pue să vadă nici odată 

apa; dar călcândă învoiala, ea dispare în fundului lacului. 

Intr'o poveste rusescă, ca şi în prima, n6stră variantă mun- 

t6nă, domniţa, a fosti vrăjită în brâscă (2); iar în cea neo-grecă, 

ea se nasce în formă de capră şi arderea pelei rămâne fără 

consecință, ca şi în a doua n6stră variantă muntenă. (3) 

Din occidentă putemă cită uni basmu francesii din 

Poitou, «La Grenouille» (4): «c'stait une jolie demoiselle 

ă qui il avait ete d'âtre en grenouille, d'ici qu elle aurait 

trouve ă se marier.» Restulu este de o banalitate surprin- 

dătore, ca o mare parte din basmele acestei colecțiuni. 

" Versiunea florentină «Cei trei frați» (5) coincide cu bas- 

multi nostru Brosca ţestesă. Şi aci locului unde cade săgeta, 

nhotărasce ursita, tinărului fecioră de împăratii, care se în- 

soțesce cu dina vrăjită în broscă. 

Acelaşi motivi îlu conţină poveştile portugeze « Păiajent» 

şi «Mica insectă». (6) In primului, unii flăcăă fără nici uni 

temeiii se căsătoresce cu unii păiajenu, iar în celui de alii 

doilea cu ceva forte rece și cleiosii (eră o gongă). 

Dintre versiunile nâstre, a doua variantă macedo-ro- 

(1) Benfey, 1, 257. 

(2) Afanassiev, II. 23. 

(3) Hahn, No. 14. 

(4) Pineau, p. 95. 

(5) Imbriani, No. 20. — Cf. Comparetti, No. 4. — Alte versiuni italiene la 
Prato, Quatro novelline popolari livornesi, p. 135 —143. 

(6) Consiglieri-Pedroso, No. 27 şi 28.



mână presintă unii interesă deosebiti. Deși amestecată cu 
diferite elemente străine tipului, ea conţine atâtii concep- 
țiunea-i fundamentală — fâna în chipă de ciulă — câti şi 
ame&nuntulu curiosi, condiţiunea, inevitabilă a eternei loră 
însoţiri: ori ce va vede, bună sai r&ă, să nu întrebe 
ce e, ci tot-deauna să tacă, «căci dinele nici odată nu facti 
lucru uritii». După căsătorie dina aruncă fără milă pri- 
mulă copilii în gura unei sgripţorâice, iar pe alu doilea 

în mijlocului focului. Eli păstreză tăcerea la săvârsirea, 

acestorii nelegiuiri aparente, dar când dina îi strică me- 

rindele pentru ste, elă nu mai pâte răbdă şi o blestemă. 

Atunci dinsa, după ce-i aduce copiii vii și nevătămaţi . 

(sgripțorsica şi para de focii eraii surorile ei, cărora le 

dedese copiii să-i crescă), dispare cu copilaşii, spre a se 

revede după unt intervală de 12 ani. 

Trăsura caracteristică de a încredință focului copiii, spre 

a căpătă prin acestă purificare o vieţă fără de morte, 

aduce aminte tradiţiunea elenică despre Metanira, soţia, lui 

Keleos, primulă rege mitică din Eleusis. Dinsa încredință 

Demetrei crescerea copilului ei Demophoon: deiţa îlu 

ungea cu ambrosie şi n6ptea îl ascundea în focă, ca 

ună tăciune, fără scirea părinţiloră sei. Dar într'o di, 

Metanira zări pe Demetra punândă copilulu în flăcări și 

speriată scâse ţipete p&trundătore, inchipuindu-și că co- 

pilulă se va prăpădi. Deiţa scâse atunci copilului din foci 

neatins şi făcu aspre mustrări Metanirei: dina voiă să-lu 

facă nemuritoră. (1) 

Urmeză acum basmulu-tipă cu variantele sale: 

Ş ă-tipu Di â "a Ispirescu: Basmult-tipă Dina Dineloră de sp 

Cei 3 fii ai unui împărati traseră cu arculit spre a-și vede ursita: 

  

(1) Decharme, Mythologie, p- 383.
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«trageţi cu arcul, copii, le dise împ&ratulă, şi unde o cădesă- 

gâta fie-căruia, acolo îi va fi noroculi». A celui micii cădu pe 

ună copaciii dintr'o pădure. Acolo nu află nimici, dar la întorsii 

se luă după elit, agăţându-se de spinare, o bu/niţă, urmată de 

alte 6 butniţe. Intrândiă în cămară, bufnița din spinare se aşeză 

în patit și adormi. A doua di zări o dină frumosă cu 6 r6be şi 

în colţulii cămarei 7 pei de buiniţă. 

Peste câti-va timpi acesta aruncă în foci peile, atunci ele se 

prefăcură în 7 porumbei şi dina dise fiului mai mici: «Ai fosti 

nerecunoscătorii. Cu bine te-am găsită, cu bine să rămâi. Până 

nu vei isbuti să faci ce n'a făcută omii pe lume, să nu dai cu 

mâna de mine.» Şi peri. Eli se duse în căutarea ei. Pe drumu 

păcăl) 3 draci, cari se certaii pentru nisce lucruri minunate ȘI 

le luă (impetrindu-i): opincă cu care treci marea ca pe uscati, o 

căciulă care te face nevădută şi unii bici care împetresce. 

Luându-se după uni stolii de porumbei, colindă prin ţări și 

pustiuri și intro pesceră descoperi palatulu, unde locuiă lina. 

Elă intră acolo nevădutit şi s'așeză la masă între ea şi copilaşulu 

_ce născuse. Acesta îl zări întâi şi la urmă se cunoscură şi se 

îmbrăţișară,. 

a) Prima variantă muntenă Brâsca festâsa de Ispirescu: 

Uni împărații avea 3 leciori. La vreme de însuratii se duseră 

în peţitii. Cei 2. mai mari se logodiră cu 2 fete de împărati. 

Celă mai mie, făcendă cu o nuia cercuri întruni heleștei, 

vădu o brâscă şi uitându-i-se în ochi, se simţi săgetatii la inimă. 

Atunci dise: asta să fie logodnica mea! «iţi forte mulţumesci, 

dragulii meit iubiti, îi răspunse atunci brâsca. Cuvîntulii tăi a 
sfărămatii tâte farmecele, ce mă ţineau înlănţuită. Tu ești ursitulii 

inimei mele.» 

Ea se dede de 3 ori peste capii şi se făcu o dină gingașă şi 

frumâsă. Când se găti să mârgă la împărat, ea îi dise: «Dra- 
gulă mei logodnică, trehue să scii, că şi ei sunt fată de îm- 

păratu, şi încă fată de împărati mare şi avutii și puternici. 

Dar blestematele de farmece ne-ai acoperiti palaturile cu apa 

acesta murdară, împărăţia ne-ati lostii răpit'o dușmanii şi pe mine 
m'au făcutii precum m'ai vădutii.» Făcendii unii semnii cu mâna, 

în locii de heleșteii se v&dură nisce palaturi strălucite.
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După ce se îmbăiară, se înlățişară înaintea împăratului și se 
cununară: la masă dina băgă bucatele în sîni și scotea în locul 
Jorit mănuchi de flori. 

b) A doua variantă muntenă Omulă de feră de Măldărescu: 

Unii feciorii de împăratii porni să-și caute o nevastă şi pe 

marginea unui păriii se pomeni, că-i sare pe șea o brâscă festosă, 

care nu voiă să se misce din loci. [li o duse acasă și o luă. de ne- 
vastă. Peste n6pte fata frumbsă se desbrăcă de câja-i de brâscă. In- 

v&ţatii de o vrăjitore, elii aruncă -câja într'unit cuptori ferbinte. 
Ea odată sări, dicendi: «Răi ai făcutii, eram dină, blestemată 

să fit brâscă 9 ani, şi mai aveam câte-va ţile şi scăpami de 
blestemi. ... dar nu e nimici.» 

A doua di împă&ratulă, vădendi pe nora sa așă de frumâsă, 

îşi puse în gândi să prăpădâscă pe fiu-săă şi so iea de nevastă. 
Elă îlă însărcină dar, ca până dmin€ţă să crescă în ogradă 3 

meri cu 3 mere de aurii. Dar nevastă sa îl trimise la Omulă 

de ferii, fratele ei, care-li ajută. 

Apoi îi porunci să se ducă pe lumea cea-luliă și să-i aducă de 

la mă-sa inelulă de logodnă.:Omuli de ferii luă o funie și îm- 

preună cu cumnatulii săă se duse până la sfirșitulii lumei, «unde 

pămîntulii e mâle ca piftia», și printr'uni puți se coboriră pe 

tărîmulti celă-laltii. Acolo năsdrăvanulii îi spuse, de ce unele 

pasări cântaii (erai copii botezați) şi de ce altele plângeait (erai 

copii nebotezaţi) și avu încă felurite alte vedenii. In cele din 

urmă împăratulă îi porunci să-i aducă unii omii de leri, cu 

care să se lupte. Aceli omi de feri eră însuși cumnatulu s&ă, 

care r&puse pe împ&ratii. 

c) Varianta ardelână Pina apeloră de Popă-hReteganuli: 

Unii tînără pescarii, anume Alexandru, pescui odată o mrână 

şi, când vru so spintece, se pomeni în locu-i cu o fată ca ruptă 

din s6re: eră Dina apeloră, ursită săi fie soţie. 

Intoreându-se la casa băiatului, ina făcu în loculă colibei din 

pădure nisce curți domnesci. Stăpânuli locului îli chemă atunci 

pe Alexandru şi-i dede mai multe sarcini grele: sare pădurea 

şi să-i aducă făină din mălaiulti semEnati, bivoliţe să făteze viței 

şi să-i aducă laptele lorii. . .: tote astea le săvârşi cu ajutorulii ne- 

vestei sale.
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In cele din urmă stăpânu-seii îi porunci să-i aducă pe Dumnedei 

la prânză. Elă porni şi ajunse la o «pă, care, aflândă că se duce la 

Dumnedeii, se desfăcii în două şi trecu prin mijloculă ei ca pe uscati: 

apa îlă rugă să întrebe pe Dumnedei de ce nu e în ea nici pesce, 
nici altă jivină. Trecendi dincolo ajunse la unit câmpă cu €rbă 

mare, unde păscea o ciredă de boi mari dar slabi, iar mal 

încolo pe o câmpie nisiposă o cir6dă de boi mici şi graşi. Mai 

departe v&du nisce pasări mari, unele ţipândi de fome și altele 

cântândă de bucurie. Minunatii de aceste vedenii merse înainte. 

Ajungândă la curţile lui Dumnedeii Sfintului, intră cu sfială și-i 

spuse porunca Domnului săi. Dumnedeii îi spuse că în acea apă 

nu-să pesci, fiind-că nu s'a înecată încă nici uni omi într'iînsa; că 

acei boi mari și slabi sunt 6menii bogaţi, iar cei grași 6menii săraci; 

că păsările cari ţipau sunt sgirciţii, iar cele cari cântai muncitorii. 

Intorsă acasă, domnuliă îl puse în fere şi-lu aruncă în temniţă, 

audindi răspunsul săi semeţi. Dar Dumnedeii veni acolo și făcu 

să-i cadă ferele și se duseră împreună acasă. Dumnedeii cerendi să-i 
frigă ce ave mai dragă, Alexandru aruncă copilulii săi în cuptorulii 

aprinsă, să-lă aducă friptă lui Dumnedeui. Dar când sălii scoţă 

din cuptori, minune! copiluli eră viii și se jucă cu 2 mere de auriu. 

d) Prima variantă macedo-română Fata cu pelea de 

capră de Cosmescu : 

O temee bogată, neavendiă copii, se rugă la Dumnedei să-i dăru- 

iască unulă, fie ce o fi. Dumnedeit îi dede o fată cu pelea de capră. 

Fata crescendii, se făcu nespusii de frumbsă și, când eră singură, 

se desbrăcă de pele. Intr'o di o surprinse în astă stare fecioruli 
de împărată şi o îndrăgi. 

După ce se căsătoriră, merseră să petrecă la o nuntă. Pe când 

jucă în horă, începi de odată să ţipe și să se vaiete, că socră-sa 

poruncise unei slugi să-i ardă pelea. Toti ţipândii, ea se făcu 

flacără și apoi stea. Feciorulă de împărată sa înjunghiatii şi sa 

tăcut asemenea stea. De atunci unulii e lucefzrulă de stră, iar 

celă-laltă Zucefărulă de diminăță. 

e) A doua variantă macedo-română Impăratulă cu Dina 

împerălesă a dineloră de Obedenaru: 

Unii feciorii de împăratii zări la vinătore o ciută, care avea
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de gâtii o salbă de mărgăritare, iar mai sus de genuchi câte o 
brățară de auri. Impăratuli cu tovarășii săi, vrendii s'o prin(ă 
vie, o urmăriră până se cufundă într'o baltă și se puseră cu 
toţii să veghieze acolo până adormiră. Când se deşteptară, vă. 
dură în locii de baltă uni palată strălucitii şi înăuntru împă- 
ratuli vădu pe unii scaunii împărătescii o fată încunjurată de 
alte 12 fete: eră ciuta, dîna împărătesă a dînelorii, care, tre- 
când prin locurile acelea și plăcendu-i fecioruli de împăratii, 
se pretăcuse în ciută, ca să-lii înșele să alerge după dînsa. 

După o despărţire de trei ani (murise mama dinel) şi fecio- 
vulii de împe&ratii rămânândii credinciosi, dîna îlu luă de bărbatii, 

nu însă înainte de a-i fi dati cuvîntul săi de omenie: «Ori ce 
ei vede cu ochii tăi, ori buni! ori rău, să n'ai dreptul să în- 

trebi ce e, ce nu e; nici să ai dreptulii să judeci lucrurile ce 
ei vede cu ochii tăi, bune ori rele; ci tot-deauna să te prefaci 
că n'audiși şi nu văduși, dacă vrei să trăimi totă împreună. Că, 
dacă nu ei face cum îţi disei, atuncea trebue să trăimiă despărțiți 
şi nevă&duţi unulu de altul; decât trebue să scii, că inele nici 
odată nu facă lucru urită.» 

După unii ană dina, născendi uni băiată, îlă luă din mânile 
împe&ratului și-lii aruncă, fără să-i fie milă, în gura unei sgrip- 
țorâice, dicendu-i: «lea căţelulii &sta d'acilea, că nu-mi poti ochii 
să-l vadă !» Imperatulă câti p'aci să cârtâscă, își ţinu firea şi 
tăcu. După nouă luni dina născu o fată, pe care după câte-va, 
dile o aruncă fără jale și fără milă în para unui foci mare. 
Deşi plinti de durere, bărbatu săi nu-i dise nici astă dată ni- 
mica, ca să nu-și calce cuvîntulă datii. 

Pornindă apoi cu 6ste împotriva dușmanului, dina îi promise 
să vie să-lu scape. Dar în loci de ajutori, dînele stricară tote 

merindele oștirei. Imp&ratuli nu mai putu răbdă și începu să 

blesteme pe dină. Ea îi lămuri atunci noima faptelor sale: 

sgripţordica eră soră sa cea mai mare care luă băiatul să-lu 

crescă, para de focii sora-i mijlocie care luă copila, iar stricarea 

merindelorii o făcuse, căci dușmanului le otrăvise dinainte. După 

ce porunci să se aducă copiii şi împăratulit îi găsi fragedi și 

plini de viţă, dîna luă copiii de mână şi cu lacrămile în ochi 

peri dinaintea împăratului. Nenorocitulit se închise întro odaie 

a palatului, unde r&mase 12 ani, după trecerea cărora, «după 

datinele. dînelorii», își revădu nevasta și copilașii.



C. 'TPIPULU NERAIDA 

Acesti tipi, în trăsurile esenţiale ale versiunilorii nostre, 

conţine următârele trei forme: 

Nisce dine în chipă de paseri (lebede sati porumbițe) se 

scaldă într unu laci şi unii flăcăi fură celei mai tinere hainele, 

în cari stă totă puterea dinei. Nevoită ast-felu să se cunune 

cu dinsulii, ea caută să le recapete şi pere într'o cetate 

nevădută, unde bărbatulii săi o regăsesce ca porumbiţă. 

Uni feciori de împărată se scaldă în lacul diînelori 

și adorme. Trei dile darenduli dina îlă chemă jelindu-se, 

dar în zadară. A treia di dispare, lăsându-i uni inelui cu 

numele săi. Deșteptându-se din amorţelă, f&tii-frumosi 

pornesce. în căutarea inei şi după multă rătăcire ajunge pe 

tărimulă celă-laltă, unde o găsesce şi se cunună cu dinsa. 

Dina, îi încredințeză tote cheile, oprindu-lă să intre într'una 

din camerele palatului. Elu nu ascultă şi zmeulu, ascunsti 

acolo, răpesce pe dină. P&tu-frumosăi nuo pâte recăpătă 

decât dobândindu mânzuli unei iepe năsdrăvane, pentru 

care servesce uni ani la o babă vrăjitâre. 

Unii flăcăi se scaldă în laculă dinelorii şi p&ru-i se dauresce. 

Elu fuge cu hainele dinelorii şi, punendu-și o beşică de cirvişi 

în capi, sebagă argati la grădina împărătâscă. Pe când lipsiă 

d'acasă împăratul şi omenii curţei, elii cutreeră grădina cu 

mîndrele-i haine și e văqutii de domnița cea mai tinără, care 

r&măsese acasă. Ea îlă alege atunci de bărbații între mai 

mulți feciori de împărați, cari veniseră s'o peţescă.
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In prima formă qina părăsesce pe bărbatul său de bună 
voe, în a doua disparițiunea e motivată de curiositatea 
bărbatului, iar în a treia motivulă a luaţi o desvoltare 

particulară. | 
Variantele acestui tipă poti fi grupate în 3 clase, fie- 

care cu câte unu basmu-tipii: - 

a. Basmulă-tipă «Joană Buzdugan» (1), cu următorele va- 

riante: 

Varianta muntenă «Dinele». (2) 

I. Variantă ardelână « Voiniculă Parsionă» ; 

II. Variantă ardelenă «0ulă de aură».(3) 

Varianta bănățenă «/iulă gonită». (4) 

I. Variantă, macedo-română« Dumnedeii din lumea cea-laltă». 

II. Variantă macedo-română «Perpiliţă păstorulă cu Fru- 

mosa pamântului». (5) 

3. Basmulă-tipti «Ilena Cosinzena» (6), cu următorele va- 

riante: 

[. Variantă ardelenă «Jlena Cosințana» ; 

I]. Variantă ardelenă «lonică fetă-frumosi». (1) 

Varianta bănăţenă «Pocurarulă și Elena». (8) 

“7. Basmuli-tipii «Petă-frumosă cu perulă de aură» (9), 

cu următorele variante : 

(1) Fundescu, No. 11. 

(2) Calendarulă Basmeloră pe 1816, p. 54—58. 

(3) Popă-Reteganulii, V, No. 5. — Botea, No. 4. 

(4) Schott, No. 19. 

(5) Cosmescu (colecţiune inedită) și Obedenaru, No. 2. 

(6) Pompiliă în Conzorbirt din 1873. 

(2) Frâncu, No. 4. — Familia din 1892. 

(8) Dr. At. M. Marienescu în Foișora Telegrafului Român din 1876. o 

(9) Ispirescu, No. 13.—Fundescu, No. 16. Cf. Ispirescu, No. 14 (sub-variantă) 

«Fătă-frumosă cel rătăcit» cu următorele deosebiri: Pemeia unui muncitori 

rămâne grea dintr'ună mără, ce-i dase ună vrăjitoră. Copilului, facendu-se mare, 

se scaldă în laculă dineloră şi le tură hainele. Ca argată la grădina împără- 

tescă (mănunchi de flori în locă de pepeni), el sarată măreț în biserică 

şi pe câmpulii de răsboii. E preferiti de fata cea mică și aduce lapte de 

pasăre (de peste apa Iordanului), ca să lecuiască pe împă&ratulă orbitii.
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Varianta muntenă «Cheleșă Imperată». (1) 

Varianta macedo-română «Zinărulă de aurit». (2) 

Afară de aceste variante, tipulii Neraidei există și sub 

forma poetică. Una din cărţile nostre fârte poporale, «Js- 

toria prea frumosului Arghiră și a prea frumâsei Elena cea 

măestră cu părulă de aurii»; nu e altii ceva decât versificarea 

secundului nostru basmu-tipii și a variantelori sale. Rodele 

pomului, ce pereaii în fie-care n6pte; prinderea unuia din 

cei 7 păuni (fete-păsări), care se preface întro mîndră 

cră6să şi părăsesce apoi pe iubitului ei Arghirti; căutarea 

dinei în Negra-cetate şi întîlnireai cu unt uriași, care 

îl trimete cu ună satirii (ciocârlană) șchiopii la locului 

doriti; somnu-i letargici, care îlu face să r&ămâe surdi 

la jalnicele chemări ale dinei; păcălirea celori 3 draci, 

cari se certati pentru 3 lucruri minunate: plaşcă, papuci 

de pele şi biciă (cu care încinsă și pocnindi, unde gân- 

du-i este, acolo se pomenesce); și în sfirşiti revederea 

iubiţilorii: — iată totu atâtea elemente familiare basmelorii 

acestui tipi. (3) 
Aceste fecidre-păsări apară întruni vestminti creşti- 

nescii, ca fecidre-lebede în balada muntenă «Trei lebede» :(4) 

Feţi-frumoşi și trei coconi, 

Feţi-frumoşi feciori de Domni, 

Arcurile nu 'ncordaţi, 

Săgeţile nu 'nţăglați, 

Pe noi nu ne săgetaţi, 

Că nu stemit lebede albe 

Cu capului de diamantii 
Si eu ochiulii de smarandi; 

(1) Popescu, IV, No. 2. 

(2) Cosmeseu (colecţiune inedită). 

(3) Of. Hasdeu, Cusente, ÎL, p. XĂVIL urm. și Dr. At. M. Marienescu, Ar. 

Jhiră şi Jena, Pesta 1872. 

(4) Teodorescu, Poesii populare, p. 421.
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Nici trei fete de împărati, 
Ce-au plecatii la măsurată, 

"Ci noi suntemi qile mari: 
Una este Vinerea, 

A doua Sâmbăta, 

A treia Dumineca. 

Și mai alesti într'o frumâsă poveste din Bucovina, ra- 

portată de d-lii Mariani. (1) Ună împărat, vinândi într'o 

pădure, zări într'ună iazi o lebădă fârte frumosă şi, vrându 

s'o împusce, ea îi dise: | 

Inălţate împărate! 

Stăi în loci nu mă "mpușcă, 
Că m& dâre inima!... 

Pringqendui lebăda, împ&ratuli o dede acasă unei bucă- 

tărese ţigănci, ca s'o gătescă de cină; dar lebăda se 

smâci din mâna-i şi se prefăcu întro fetişoră frumâsă 

fără sem&nui. Ea povesti împeratului, că e fată de împă- 

ratii, că mai are două surori prefăcute în lebede din bles- 

temuli părinţiloră şi împăratul, fermecati de frumu- 

seţea-i, o luă de soție. Dar pizmaşa de țigancă îi puse gândi 

rău şi îmbiând'o să se plimbe la fântânița din grădină, o 

aruncă înăuntru şi se înecă. Odată uni ciobani tâin- 

du-și dintr'o ramură a răchitei crescute din fântâniță o 

tilincă, ea începu singură să cânte şi ducându-se la nunta 

împăratului cu ţiganca, tilinca povesti, cântândă, crima 

săverșită. Țiganca de ciudă o asviîrli tare, şi îndată ea se 

prefăcu într'o domnă tinără și frumosă: eră împ&rătâsa 

aruncată de dinsa în fântână. 

va 

Motivuli fecidrelori-păseri i 

poveşti din 1001 de Nopți: îstorza luă Gianșah şi a lui 

Hassan din DBassora. 

li găsimit mai întâi în două 

  

(1) Ornitologia, II, 359.



lată pe scurti cuprinsulă celei dintâi. După mai multe 

aventuri Gianşah, feciorului unui Sultanii, ajunse la uni 

bătrânii, care îl primi în palatulti său. Odată trebuindu 

să plece, b&trânulă dede tinărului tote che:/e palatului, 

oprindu-lă, a deschide o singură ușă. Elă însă o deschise 
și se pomeni într'o grădină măreţă, în mijloculă căreia 

eră unii lacă. Peste puţinii sosiră sburândii 3 păsări mari 

în formă de porumbife, cari, depunendu-și penele, r&ma- 

seră fecire frumose și intrară în lacu să se scalde. Apoi 

își puseră penele şi sburară. Gianşah, neputendi îndu- 

plecă pe cea mai tinără să-i fie soţie, fu cuprinsi de o 

adincă întristare. Bătrânului la întorcere v&du îndată, că 

tinăruli a deschisi uşa oprită, dar îl ertă şi-i spuse, 

cum trebue să facă spre a-și ajunge scopulu. Când cele 

trei porumbiţe, cari erai fetele împeratului geniilorii, ve- 

niră să se scalde, Gianşah râpi hainele de pene ale celei 

mai tinere și nu mai vrusăi le înapoieze. După ce 

luă de nevastă, ea reuşi însă să-și recapete penele de 

porumbiță și sbură, dicendii bărbatului, că dacă o iubesce, 

so caute în Cetatea de diamantă. Gianșah, pornind în 

căutarea ei, întrebă pe împăratulă păstrilorii, apoi pe 

împăratul animalelori și pe împăratul geniiloră, unde 

să fie Cetatea, de diamantă, dar nimenea nu audise despre 

dinsa. In cele din urmă, uni mare vrăjitoră îi spuse 

saștepte adunarea tuturorii geniiloră, păsărilorii şi ani- 

maleloră, cari tâte erai sub a lui stăpânire. La acea adu- 
nare numai o pasăre, care sosise întruni târdiu, sciă 
diumulă și duse pe Gianșah întracolo, unde-şi regăsi 
nevasta. 

Amă reprodusă acestă poveste arabă liind-că ea ne 
pare ai isvorulii variantelorit europene cu acesti motivi,
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necunoscutii anticităței clasice. (1) Apoi versiunea arabă 

conține motivulă fecidreloră-păsări combinati cu acela 
despre Camera oprită, o particularitate, pe care o vomi 

întilni în mai tâte cele-lalte versiuni, mai alesii din Eu- 

“ropa orientală. 

Ast-tfelă în basmului neo-grecii «Feciorul de împărată și 

Neraida» (2), tinăruliă ajunse la uni mosnegă încătușati 

de zidu cu lanţuri grele. După ce-lu deslegă, bătrânului îi 

dede 39 de chei să intre în 39 de camere, casă se des- 

făteze privindiu la comorile d'acolo. Cerândi și cheia a 

40-a, moşnegulti îlă povățui să se ferescă de acea cameră, 

căci acolo e uni lacii, unde vinii dilnicăi să se scalde 3 

Neraide, cari sunt forte frumâse, dar tot aşă de cumplite, 

căci sfâşie în bucăţi pe cine zărescii. Totă puterea loră 

stă în haine şi, luându-le, rămâneau slabe ca ori ce femee. 

Dar v&dândă că nu-lii pote abate, bătrânulă îi spuse, cum 

să facă: să ţie hainele sub brațiă și nu cum-va săse în- 

duplece ai le înapoiă saii măcari a o îngădui să le atingă, 

căci va fi perdutu,. 

Venindă cele 3 Neraide la scăldată, elit aşteptă până 

veni rendulă celei mai mici şi atunci îi răpi hainele. lina - 

se luă după dinsulă şi rugându-se ferbinte s'o lase măcarii 

s'atingă pulpana hainei, elă se înduplecă; dar abia o atinse 

si eră să i-o smulgă, dându-i însă o strașnică lovitură, 

fugi cu hainele sub braţii şi, urmati de dinsa, se întorse 

acasă la părinţi. In drumu căpătă 2 lucruri minunate (unii 

Veţi care bătea până la mârte şi o căciulă care făcea nevă- 

(1) De altă natură e legenda, despre Afrodita scăldându-se în riulit Achelous : 

jlexmes prinde dragoste de dinsa şi insărcin6ză unii vulturiă să răpescă 

hainele dinei, care pentru a le recăpătă cedeză dorinţelorii sale. C. Guber- 

natis, Myfhologie zoologique, Il, 107.— Numele de Neraida aparține mitologiei 

neo-grece și e sinonimi cu celui de Dină. 

(2) Hahn, No. 15.
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dutiă), omorindă viclenesce pe posesorii loră, uni dervișă 

și ună jidovă, cari nu erat decât fraţii străvestiţi ai Ne- 

raidei. Ajungendi acasă, împăratulii de bucurie făcu o pe- 

trecere mare și, pe când Neraida jucă, uimindi lumea adu- 

nată, feciorul de împărată dede hainele-i în păstrare mă- 
tușei sale. Dar dina sciu să înduplece pe femee să-i dea 
o clipă hainele şi îndată sbură pe ferestra, strigândă către 
bărbatul săi: «Rămâi cu bine, dacă vrei să mă vedi iarăși, 
să vii în Cetatea de sticlă!» După multi umbletii, fu dusă 
întracolo de unii cocoș năsdrăvaniă şi se cunună cu fru- 
mosa Neraidă. 

La Bulgari același motivii circulă sub o formă poetică 
în cântecul «Samodiva căsătorită fără voe.» (1) 

Stoianii păscea, viţeii — în locul de joci alti Samodiveloră — 
și petrecea cântând din fluerii. — Samodivele se adunară, — se 
adunară şi jucară, — jucară şi obosiră; — apoi în sus sburară — 
prin bradii cei verdi.—unde-sti isvore limpedi — și prin livedile 
înflorite — până la câmpiile lucitâre. — Câteşi trele g6le se desbră- 
cară, — să intre să se scalde; — îşi scâseră rochiile și mara» 
mele daurite — cu brâuli verde fecioresci — şi pieptaruli de 
Samodivă. — Stoianit mână turma —şi coborindii poteca, — sur- 
prinse pe Samodiva.—Stoianii le fură rochiile, — Samodivele eșiră 
— gole câteși trele fără cămăși — și se rugară de Stoiană:--— Stoiene, 
tinere ciobani, — dă-ne, Stoiene, hainele — hainele de Samodivă. 
— Stoianit însă nu le dă. — Cea mai mare dicea;: — Dă-mi, Stoiene, 
hainele, — că am o mamă vitregă — și mama mă va omorî. —Stoiană 
nimici nu răspundea — și hainele îi da —A doua qicea lui Stoiani: 
— Dă-mi, Stoiene, hainele,—c'am vreo 9 fraţi—şi ne vorit omori, 
— pe tine şi pe mine. — Stoian nimici nu răspundea, — și hainele 
îi da. 

A treia cu numele de Mări6ra — dicea lui Stoianii: — Dă-mi, Stoie- 
ne, hainele, — hainele de Samodivă, — că sunt una la părinți— 
drepti fii şi drepti fiică. — Tu, Stoiene, nu cătă — p'o Samodivă 

  

(1) Dozon, No. 4; Miiadinov, No. 1 și 2,
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a luă: — Samodiva casa nu îmbogăţesce — şi de copii nu îngri- 
jesce. — Stoiană încetă îi vorbiă: — Așă o fată cautii, — care e 
una la părinți. — Şi la dînsulă o ducea, —cualte haine o îmbrăcă, 
— şi cu ea se însoţiă, — şi Sf. loan îi cunună. 

Trei ani trăiră, — s&rmana r&mase însărcinată, — născu odraslă 
bărbătâscă—şi Si. Ioan îl boteză.— Când copilulu se boteză,— 
mâncară și b&ură—St. loan chibzui — şi lui Stoianii grăi: — 
Stoiene, cumetre Stoiene, — haide cântă, cumetre, —cu cimpoiuliă 
tău de pele,— ca să jâce cumătra,— cum jocă Samodiva. — Sto- 
iană se puse pe cântati — și Măridra pe jucati, — cum jocă 6me” 
nii.— Sf. loanti îi qicea: — Măridră, dragă cumetriţă,— de ce, cume. 
triță, nu joci, — cum j6că Samodiva? — Cumetre, St. loane,—râ6gă, 
cumetre, pe Stoiani—să-mi dea hainele, — hainele de Samodivă, 
— fără de cari nu potii jucă.—Şi Sf. loanii se rugă — și Stoianti 
se înduplecă. —Stoianii însuși se amăgiă,—că-i făcuse uni copilu— 
și la întorsii nu se gândiă; — și sedte hainele, — le scotea şi ile 
da. — Și Măriora se învîrtiă — şi prin cămini sbură, — pe casă 
sașeză — și Samodiva flueră—și lui Stoiană îi cuvîntă : -—Nu-ţi 
spuneam, Stoiene, — că Samodiva casa nu păzesce?—Ea plesniă 
din mâni plesniă, — și în sus se ridică, —și departe porniă—în 

verdile păduri pustii —la locaşulă Samodivelorii, — la isvoruliă 
fecidreloră ; — acolo Măridra se scăldă, — feciră, iar se făcea — 
și la maică se ducea. 

In unele versiuni sârbesci Vila jocă unii rolă identici 

cu Neraida grecă şi Samodiva bulgară. In varianta croată, 

« Muntele de sticlă», citată de Jagic (1), Vila dispare în 

aceeași clipă cu redobândirea învelișului de dină. 

In basmul sârbă «Feciorul de împerată și cele 3 lebede» 

(citati de acelaşi) tinăruli fură cămășile unoriă feciore 

frumoâse în chipii de lebede, își opresce pe a celei mai 

tinere, pe care o iea de soție, dar sfătuindu-lu să nu arate 

nici odată învelişulă, căci altminterea va sbură d'acolo. 

Intorşi la curtea împărătâscă, dina înduplecă pe sâcra să-i 

(1) Archiv fir slavische Philologie, vol. I, No. 49.
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“arate cămașa şi în acea clipă peri, dicendii că o va pute 

regăsi pe muntele de sțiclă. Acolo ajunge cu ajutorulii 

împăratului vînturiloră şi e pusi să-și alegă, cu primej- 

dia, vieței, nevasta, dintre 300 de fecidre, tâte cu chipului de 

lebădă; dar ea făcându-i semnii, o recunoscu și se întor- 

seră împreună. 

Intr'altă versiune, «Meruli de aură și cele 9 păune» (1), 

revine forma comună cu ală doilea nostru basmu-tipi. Uni 

fecioră de împărată, pândindă pe furulit merelorii de aurii 

din grădina palatului, surprinse 9 păune de auriu, cari 

se prefăceai în 9 fecidre şi le culegeau. Pornindii pe 

urma lori ajunge la laculă, unde ele se scăldau. Dar o 

babă, pea căreia fiică prinţulu nu voise s'o iea de soţie, 

cumpără sluga-i și dinsulu îlu făcu să adormă, pe 

când se scăldaii cele 9 păune. Cea mai tînără sașeză pe 

calului prinţului, începu să-li desmerde, dicândă : des- 

tâptă-te, sufletului mei! Şi aşă făcu trei qile d'arânduli, 

apoi periră cu totele. Fecioruli de împ&rati, trezindu-se 

și aflândi de cele întimplate, tăiă capului slugei necre- 

dincidse şi se duse în căutarea dînei. Eli află dela unu 

pusniciăi unde eră palatulă păunelorii de aură și, sosindă 

acolo, se cunună cu cea mai tînără. Intr'una din dile îm- 

p&rătesa, îi dede cheile dela 12 pivnițe, oprindu-li să 

intre în a 12-a. Dar neascultândii, intră și dândii să bea, 

zmeului din mijloculă pivniței, elii plesni cercurile bu- 

toiului, sbură afară și răpi pe împ&rătesă. Nenorocitulti 

nu 0 putu redobândi decât câștigândă unii cali frate 
cu ali zmeului și pentru care fu nevoiti să păzescă trei 
dile epa unei babe. 

In versiunea săs6scă «Femeia-lebedă» (2), găsimi de ase- 
menea asociată motivului Camerei oprite: Uni ciobani 

(1) Vuk, No. 4. 

(2) Haltrich, No. 5.



tînără, luându-se după o pasăre, ajunse la ună bătrână, 
care îlu băgă slugă. A doua di îi încredință tâte cheile, 
dicendu-i că pote intră în tâte camerele, dar numai în 
cea din urmă nu. Deschidend'o, vădu într'însa ună lacă 
albastru, în care se scăldau 3 dine lebede, cari, zărindă 
pe flăcăi, își luară sborulii ca lebede albe. Bătrânuli, 
după ce-lii ertă că-i călcase porunca, îlă povăţui să ră- 
pâscă n6ptea din acea cameră cutia din colții (care eră 
a dinei celei mai tinere) şi s'o ducă acasă, că fecidra îl 
va urmă; dar să nu cum-va să privâscă înapoi. Aşă s'a și 
întimplatu. Acasă se logodi cu dina, care sosise după elă. 
V&dend'o tristă, făgădui să-i dea ori ce, numai so înve- 
selescă: ea ceru hainele şi, cum le îmbrăcă, îndată sbură 
ca lebădă prin coș. Nenorositulă porni s'o caute și află 
dela bătrânuli, la care slujise, că ea sa dusi peste 

mare într'o insulă, unde e păzită de unt balauri cu 7 

capete. In cale întilni 3 draci, cari se certa pentru 3 

lucruri: manta care făcea nevetduti, pălărie care ducea 

ori unde și satie a totii biruitore. Păcălindu-i, le luă lu- 

crurile și cu ajutorulă lori își putu regăsi nevasta. 

intr'altă poveste, «Părulă de aură» (1), revine forma din 

ali treilea nostru basmu-tipi. Uni băiatu, părăsiti de 

tată-s8i în pădure, intră la ună bătrâni orbi să-i păzescă 

capra. La plecare b&trânulii (lipsesce redobândirea vederei) 

îlă duse la isvorulă unei stânci întunecose și, udându-i 

capulă, totii părul i se dauri. Apoi băiatului se băgă, 

slugă la bucătarulă unui împărat, cu învoiala să nu-și 

scâţă căciula, că eră chelă. Restul coincide cu versiunile 

nostre. 

În bylinele sat legendele epice rusesci figureză feciora- 

lebădă Avdotia şi feci6ra-rindunică Marina. În povestea 

  

(1) Ibidem, No. 11. 
18 

Şăinenu, Basmele române.
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rusă «Șerpele apeloră», o variantă a Psychei analisată de 

noi cu acea ocasiune, e vorba asemenea, (deși sub o formă 

alterată) de feciora-lebădă: șerpele, strecurându-se în: 

cămașa, fetei, nu vru să €să până nu-i făgădui că-l iea, 

de bărbatu .... 

In basmul rusescii «Impăratulă apeloră și Vasilissa cea 

înțeleptă» (1), ună feciorii de împ&ratii întilnesce, în căl&- 

toria-i la împăratulă apelorii (căruia a fosti juruitii), pe vră- 

jitârea Baba-laga. Dinsa îli sfătuesce să mergă până la ţăr- 

mulă mărei, unde vori sbură 12 pasări, ce se voră 

schimbă în 12 fecidre, şi pe când se voriă scăldă, să pue 

mâna, pe cămașa celei mai mari. Ajunsă în puterea sa, 

ea-lu ajută apoi în diferite sarcini la curtea părintelui 

ei, care eră însuşi împ&ratulăi apelor. 

Trecendii în occidenti, întilnimii motivulii despre fecidrele- 

pasări mai întâi într'o versiune italiană din Tirol, « Cele 3 po- 

rumbiţe», asociată însă cu elemente de altă origine.(2) Unii 

tin&ri, care şi-a vîndutu toti până şi sufletul la joci, e . 

sfătuitu de Sf. Antoniti de Padua (care i se arată în chipii de 

călugări) să se ducă la unii podă, unde va vede 3 po-. 

rumbiţe albe, cari își voră depune penele și se vori schimbă 

în fecidre. Elă iea penele celei mai tinere şi sera i le. 

arată, cu toemâla să-i vie întrajutoru; atunci ea îi spune 

că e fiica unui vrăjitori și-lu ajută în sarcinile, ce tatălui 

ei impune tin&rului .... 

In frumosulă basmu italianii din Monferrato «Zfisola 

della felicită» (3), ună flăcăii, pornind în lume, nimeresce . 

într'o pădure la ună moşii, care-lă povăţuesce, cum să-și 

(1) Afanassief, partea V, p. 23. 
(2) Sehneller, No. 27, 

(2) Comparetti, No. 50.



caute Norocul (Fortuna), care odată în 100 de ani vine 
în chipul unei frumâse copile, de se scaldă în riuleţult 
din pădure: să fure hainele celei din mijloculii apei şi, de 
le va cere, să i le dea, oprindu-si însă din buzunarii cartea, 
cu care putea face ori ce. Eli răpi hainele celei mai ti- 
nere, care se luă după diînsulii şi, înapoindu-i-le, își opri 
cartea de porunci. După ce o luă de soţie, trebuindă să 
plece, lăsă acea carte în păstrarea mamei sale, rugând'o 
să nu i-o dea cu nici uni chipă. Dar abiă plecase şi so- 
ţia începu să roge pe socră să-i dea cartea şi o rugă atâta, 
până i-o dede. Atunci Fortuna îi dise: cAddio, addio. Io 
me ne vado. Se vostro figlio vuol venirmi a trovare o 

vuol aver notizia di me, venga nell'isola della felicită. 

Lă non si more mai, si sta sempre bene e gli anni pa- 

iono momenti.» 

Eli pornesce s'o caute. In drumii întilnesce 3 tilhari, 

cari se certat pentru 3 lucruri: o pânză sare procură 

toti feluli de mâncări, o pereche de papuci cari trans- 

portat departe şi o mantie care făcea nevădutii. Păcălin- 

du-i, se duce la Zunetă, pe care-lă întrebă de insula 

fericirei şi, nesciindă, îlă trimete la, soră-sa Zrăsnetă (Saetta) 
si de acolo la fratele-i Pulgeră. Acesta, rugati de tinăriă, 

întrebă pe cei 7 veri ai săi (vinturile: Libeccio, Tramon- 

tano, Marino, Scirocco, Ponente, Grecale e Zelfiro) și nu- 

mai Scirocco, care colindă pretutindenea, numai el sciă 

de insula fericirei. Ajunsi acolo, îşi regăsi nevasta în țera 

fără de morte. 

In povestea siciliană despre «Jos:fă care porni să-șă 

caute noroculă» (1), uriașulu sfătuesce pe tînără, când vorui 

veni cele 4 dine să se scalde în fântâna din grădină, să 

fure cămaşa celei mari, fără de care nu mai putea sbură. 

(1) Gonzenbach, No. 6.
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Luând'o de soție, se întorseră acasă și după câtă-va timpu 

dîna isbuti să recapete cămaşa și peri. Uriașulu îi ar&tă 

pe care drumi sapuce spre a ajunge la dinsa, unde o 

găsi în stăpânirea, unui zmei, pe care-li r&puse, aflându (ca 

şi în secundul nostru basmu-tipi) în ce-i sta puterea: 

episodă care aparține altui tipi folkloricii. 

In versiunea catalană (1) eroulă, perdândă într'o nopte 

tâtă averea sa, primesce ordini dela câştigători să 

mârgă la, Palatuli Sorel, de unde nimeni nu sa mai în- 

torsă. Oprindu-se în drumu la o femee uriașă, ea îlti sfă- 

tuesce, când cele 3 fete vori veni să se scalde, să fure 

hainele celei mai tinere și elu nui le înapoiază decât ară- 

tându-i unde e palatului Sorelui. 

Intr'altă poveste catalană «.Joanescas» (2), analogă ver- 

'siunei din Tirol, tinăruli, pornindiă în căutarea necuratului 

(care îi câștigase totu), trece la Lună, la Sore și în fine 

la Vinti, care-lă povăţuesce să fure hainele uneia din 

fetele diavolului, cari veniau. în chip de porumbiţe să 

se scalde în laculă apropiati. | 
In versiunea portugeză «Branca-flor» (3), totul se pre- 

sintă sub o formă alterată : propria fiică a regelui, care 

perdu și corâna la joci, se preface în porumbiţă şi sboră 

din palatii. ... 

Mai adaogemi încă, că legătura intimă între fata-pasăre 

și fata-lebădă explică legenda rîndunichii, după cum a 

cântat'o poetuli nostru Alecsandri. (4) 

Rindunica a fosti odinidră copilă drăgălaşă de mare 

(1) Maspons, Pondallayre, vol. |, p. 41. 
(2) Ibidem, p. 102. 

(3) Coelho, No. 18. 

(4) Legende, p. 19.
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imperati, căreia o dină îi dăruise o: dalbă de rochiţă, 
Pe . 2 * 7 x . _y » . Ei 7 - ! sfătuind'o să n'o se6ţă nici odată şi să se ferâscă deală 

luncei Sburători. Copila însă n'ascultă și, gătindu-se de 
scăldat, lepădă rochița și, când să esă din valuri: 

Ah! unde-i e rochiţa şi unde-ali ei norocă?... 
Ea vede Sburătorulii cu ochii mari de focă, 
(e vine șo cuprinde cu braţele într'o clipă ; 

Dar grabnicii se aude uni fremătii de aripă 

Si dalba impărătesă, din braţe-i dispărendii, 
Se schimbă 'n rindunică și fuge 'n cerii sburândi. 

lată acumt în resumatii diferitele basme-tipă, cu vari- 

antele lorii corespundătâre. 

4. Basmuliă-tipii Joană Puzdugană de Fundescu: 

Uni văcariă săracii găsi în pădure o comâră. Deși se îmbogă- 
țise, liu-stii loană nu vru să trăiască fără muncă și se apucă să 

pască capre. Intro di vădu 3 deițe scăldându-se întruni păriii, 

îuă hainele celei mai mari şi fugi. Dar ademenitii de strigătele ei, 

se întârse; ea fi dede o paluiă şi i le luă înapoi: toti aşă păţi cu 

cea mijlocie. A treia Gră luă hainele celei mai mici şi se întorse 

acasă. 

Tatăl băiatului găsi pe deiţa învelită întrunit cearcefii în po- 

dul grajdului. Se învoi să-i dea hainele şi să-lu iea de bărbatii 

pe loan. Ea primi, căci totă puterea ei sta în haine. La nuntă 

jucând, rugă pe socru să-i dea hainele şi, totă jucândă, se în: 

nălţă şi dise: să vie după mine în Cetatea din acri. 

loanii porni în căutarea ei. Pe drumii omori ună zmei cu 24 

de aripi, care luă puii împărătesei păsăriloră. Dreptă recunoscință 

o întrebă unde e Cetatea din aer. Numai uni piţigoiii sciă. Mai 

departe întîlni 3 amei ceriându se pentru 3 lucruri minunate 0 

cordnă care te făcea nevăduti, o batistă cu care sburai și nisce 

papuci cu cari treceai marea ca pe uscaţii. Le luă şi, imbrăcân- 

du-se cu ele, se pomeni în palatulii deiţelori, unde-și găsi nevasta: 

a) Varianta muntenă Pinele de N. D. Popescu: 

O mamă vitresă urgisiă pe copilulii bărbatului săti, care lii
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părăsi într'o pădure. Băiatul rătăci multi timpi şi ajunse la ună 

uriașă, care-lă primi, trimițându-lu la vinatii. Vrendu să se în- 

s6re, uriaşulii îlu sfătui să se ducă la apa, unde se scăldaii inele 

şi Ielele. Acolo, după două încercări zadarnice, isbuti să îea păivra 

de pe malii şi se cunună cu diîna, stăpâna ei. 

La o petrecere, dina, ca să-şi arate măestria jocului, recăpă- 

tândă păidra dela bărbatu-stii, se sui în văzduhi, dicândi: «De 
astădi nu mă vei mai vede, dar dacă vrei să m& cauţi, eu lo- 

cuescii în partea unde este pămîntulii ca piitia.» 
Pe drumii căpătă'dela nisce draci (păcălindu-): unii sșlică ce făcea 

nevădutii, unii foiagiă ce împetriă și nisce papuci cu cari treceai 

apa ca pe uscatii. Apoi unii piţigoiă șehiopii îlii duse întracolo, 

unde își regăsi nevasta. 

a) Prima variantă ardelenă Voiniculă, Parstonii de Popit- 

heteganulu: 

Uni moşnâgi avea 3 feciori şi pe celii mai micii îlă numiă 

Parsioni. Ducendu-se odată la secerati, se minunară vă&dân- 

du-și holda cu spice de aurii. Punându-se la pândă, veni pe la 

miedulii nopţei o pasăre și smulse ună spicii de grâu chiar din 
grămada păzită de Parsioni. Eli se luă după pasăre și, asvîrlindu-i 

o sburătură de lemni, îi rupse o aripă, care cădu jos, și până 

s'o găsâscă, pasărea cu spiculă de aură se făcu nevădută. 

Umblândii prin pădure, zări ună focii mare și în juru-i se în- 

colăcise unii uriașă. Parsionii se băgă în mâneca sumanului său 
şi uriașulii, găsindu-lii acolo când se deșteptă, îlu luă de sufletii. 

Apoi spuse băiatului, că ar fi buni de însuratii, dar pe aci nu 

sunt fete, nu sunt muieri, numai câtu vinii în totii anul odată 

trel dîne de se scaldă în tăulă celt din mijloculii pădurei ; mâne 

poimâne iar lex timpuli să vină ; vină în formă de porumbițe 

sburândi şi,dacă se slobodi jos din v&zduhii, își lasă aripele 

pe ţ&rmure, apoi se bagă in tăuli celi de lapte dulce și se scalâă 

cându-i cruce amiaqă-di. Du-te şi, când sori scăldă mai bine, tu 

fură dela una aripile și vino cu ele numai decât, dar să nu te ui 

îndărătii, că de te vei uită, nu va fi bine.» 

Parsionii făcu așă şi dina se luă după elii până acasă, unde îi 

dederă haine muieresci şi: se cununară. Peste câtă-va timpi
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lovindu-lă dorul de tată şi fraţi, Parsionti se rugă de uriași 
să-lu slobâdă pe câte-va dile la ai sti. Eli îlă lăsă să mergă 
cu muierea cu totii și ajunseră la ei în sati. Acolo cumnatele 
se minunară de frumâsele cântece ale dînei, dar ea dise: «hm! 
şi mai frumosi aș cântă, dar glasurile îmi sunt cusute în piep- 
tarului lui Parsioni şi acum nu cutezi să-l trezescă să mi le 
dea.» Cumnatele traseră pieptarulă de sub capuli' lui Parsiont 
adormită și i-l dederă. Cum căpătă aripile, sbură ca porum- 
biţă pe unit pomi, dicendii: Parsionă nu mă pâte află decât în 
Cetatea cea nevălută şi neaudită. Apoi sbură ca glonţulii. 

Trezindu-se Parsioni și aflândui de cele întîmplate, porni so 
caute. Ajunse la uriașulă, care-l trimise la frate-s&ă, împăratulii 
peste icrele pădurei, și elii îlii îndreptă la soră-sa, crăâsa păsă- 
rilorit. Intrebândă pe supușii să, păsări, numai o presură cu o 

aripă și cu unit spicii de aurii în gură (eră pasărea după care se 
Iuase Parsionit și pe care o rănise), sciă deracea Cetate şi ea-li 

duse într'acolo. Intrândi înăuntru, găsi 3 porumbiţe şi, recuno- 
scendu-şi femeia întruna din ele, ea se dede peste capi și se 

făcu nevastă cum fusese. Atunci îşi luară rămasă bunit dela 

cele-lalte două şi se întârseră acasă. 

6) A doua variantă ardelână 0uli de aură de Botea: 

Uni băiatii săraci se tocmi la nisce bătrâni orbi să le pă- 

zâscă oile. Intr'o di duse oile la pășune pe o cărare oprită, în 

pădurea cu frunze de aramă, și se pomeni cu unii ameăl cu 6 

capete, cu care băiatulu se împrieteni. La glasuli fluerului zmeuli 

jucă, până ce băiatulă îi spuse, căi s'a stricati fluerulii şi nu-iii 

pote drege decât cu inimă de stejaru. Băiatulii păcăli pe zmei, 

punându-i mânile în despicătura gorunului. După aceea îi tăiă cele 

6 capete și aruncă pe celii mai mare în podulii casei. Toti așă 

păţi zmeulii cu 9 şi celi cu 12 capete din pădurea cu frunze de 

argintii şi de aurii. Celui din urmă zmei spuse băiatului, unde 

saflă ochii bătrânilorii şi cum să-i pue la loci. 5 

Plecândă dela bătrâni ajunse la ună laci, unde văqu 15 po- 

pumbi, prefăcându-se în toti atâtea fete trumose şi intrândi 

în lacă să se scalde. Eli fură o haină a fetei a lă-a, Fiundsa done 

şi ea se cunună cu dînsultă. Impăratulii locului, îndrăgindi pe dina,
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-căută să perdă pe bărbatulu săi, dându-i felurite însărcinări ice 

le s&vârșiă dina cu ajutorulă unui inelă vrăjitiă), între altele saducă 

oulă de aură. Eli se duse la b&trânulii, unde slujise, și dînsuli 

îltt îndreptă la fata lui, ală cărei bărbată portă Vinturile, apoi la, 

celui ce portă Lama și în sfirşitii la celui ce portă Sorele. Căpă- 

tândă lădiţa cu oulă de aurii, o aduse împăratului și elii, deschi- 
dend'o, fu loviti de oi în capii şi muri îndată. 

au 
d) Varianta bănăţenă Piulă gonită de Schott: 

După îndemnulii mamei sale vitrege, ună Dbăiată fu alungati 
de acasă și părăsitii într'o pădure, unde dede de uni uriașă, care-lii 
luă de sufletii şi-li sfătui să vîneze ori şi cc, numai corbulii nu. 
Dar uitândi vorbele bătrânului, băiatulă îli împușcă și vădit 
3 picături de sânge şi pana corbului pe zăpadă. Atunci se deş- 
teptă în elii dorința d'a avea o femee cu corpuli albă ca zăpada 
cu obrajii roșii ca sângele şi ptrulă negru ca pana corbului. 

Moșuli îlă înv&ță cum s'o dobândâscă: să aștepte lângă unit 
lacii până la câsulă 12, când vinii 3 qîne cu corâne pe capi să 
se scalde şi, când vorii fi în apă, să răpescă cordna celei dintâi. 
Dar uitândii iarăși vorbele b&trânului, se uită îndăr&i la stri- 
gătuli dinei: ea îi dede o palmă și-și luă înapoi corâna. Toti aşă 
păţi cu cea, mijlocie. In sfirșitii isbutindi cu a treia, ea se cu- 
nună cu dinsulii. La nuntă jucândă cu înfocare, rugă pe băr- 
batul s&i, să-i dea corâna și va jucă mai frumosă. Dar abiă 
o căpătă şi peri, qicendii: când vei voi a mă vede iarăşi. mă 
vei găsi dincolo de rîuli, de focă. 

Pornindi so caute, întîlni 3 draci, cari se certa pentru 3 
lucru minunate: o bâtă care împetrii, o pălărie care făcea 
nevădutii și o mantie care ducea ori unde. Eli îi păcăli împe- 
trindu-i și cu ajutorulii lucrurilorii măestre îşi recăpătă nevasta. 

e) Varianta macedo-română Dumnedeii din lumea cea- 
laliă de Cosmescu: 

Unu omi, scăpândii unii copilaşă de a se înecă Și neavendii 
copii, îlu luă de sufletii. Copilulă se făcu mare, dar fiindii unii 
stricată, tată-săii îlu dusa în pădure, unde îlti legă de rădăcina
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unui arbore. Acolo băiatulă se hrăniă cu rădăcini. Odată săpândi 
cu unghiile, dede de trâpta unei scări, ce ducea în lumea de 
jos. Aci găsi unt Betrână şedendă la masă și se puse şi dînsuliă 
nepoititu. Bătrânului, fiind orbi, pipăi, dar nu găsi nimici. Atunci 
dise: dacă tu, care îmi mănânci plăcinta, ești băiati, fiti să-mi 
li; iar de eşti fată, fiică să-mi fii. 

Aflândă că e băiatti, bătrânul (care eră Dumnedeii din lumea 
de jos) îi dede cele 12 chei dela cele 12 camere, spunându-i că, 
pote intră în tte, dar în cea din urmă să nu intre. El însă nu 
ascultă. In acea cameră eră uni laci şi elii se ascunse în trestie. 
Peste puţini: veniră ouă dîne, îşi scâseră cămăşile și intrară 
în apă. Eșindii afară, nu mai găsiră cămăşile, fără, de cari nu pu- 
tea sbură. Ele se rugară de băiată şi elii spuse, că nu le va 
da, până când nu vor înapoiă bătrânului vederile. Elie îi ară- 
tară mărulă, din care trebuiă să mănânce bătrânul şi se vin- 
decă. Tin&rulii dede cămașa celei mai mari, iar pe fiica ei o luă 
de nevastă. 

Bătrânul veseli că și-a căpătată vederile, întrebă pe flăcăii 
ce r&splată voiă să-i dea, dar el: nu certi decât să-lii scâță iarăşi 
în lumea, de unde venise. Atunci chemă tâte animalele din îm- 
p&răţia sa şi nimeni nu sciă drumulă. R&măsese încă o cloşcă, 
care saflă în cuibă, şi ea dise că scie. După câtit-va timpii eşi în 
lumea, cea-laltă. In satulă săi eră nuntă şi se duse şi el. Tâtă 
lumea se minună de frumuseţea nevestei sale. Ea, deşi toţi o 
rugaii să joce, nu voiă decât dacă bărbatu-săă îi va da cămașa. 
Rugatii de toţi, elit, după ce închise ușile și crăpăturile, i-o dede,; 
dar abiă se învirtise de 3 ori și se făcu nevădută prin deschi- 
dătura coșului. 

Tin&rulă, desperatii, se duse în căutarea ei. Pe drumă în/4in; 
doi Gmeni cari se certaă, neputendu să impartă unii comănacă, ună 

sfeşnică şi uni toiagă. Cine luă comănaculi cu toiagulii putea să 

sbâre. Tin&rulă se însărcină să-i împace şi-i păcăli: punendiă co- 
mănaculi în capu și luândă toiagul în mână, se făct neveduti 

prin văzduh. Din sborii vădu într'o livede, sub umbra unui pomii, 

pe mama dină căutândii în capii pe fie-sa. Ce să mai fugă di- 

nele, că tiînărulii avea aceiaşi putere ca și ele! De atunci eli a 

trăitii împreună cu nevastă-sa până la adinci bătrânețe.
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1) A doua variantă macedo-română Perpiliţă păstorulă 

cu Frumosa pământului de Obedenaru: 

Unii moşii şi o babă găsiră unii copil, pe care luară să-l 

crâscă, botezându-lii Perpiliţă. La 16 ani, afiândi că bătrânii nu 

erai părinţii sei adevăraţi, se duse în lume şi se făcu păstori 

la o stână. Intruna din dile, pe când cântă duiosi din flueri, 

se pomeni cu «trei dine, tinere şi frumose, îmbrăcate cu o că- 

mașă subţire de borangici și câteşi trele jucândii». 

Dela ele află de Frosa, frumâsa pămîntului. Venindii la lo- 

cult unde se scăldai dinele împreună cu Frosa, elu se vită de 

două-trei ori la diînsa și dinele îlii schimbară în cerbă, rămâ- 

nândi în astă stare 3 ani de dile. Intro pesceră audi Ursitorele 

spunendă că sar put face iarăși omiă, ducându-se la Muntele 

de marmură, unde se scaldă Ielele: acolo trecu prin cămășile lori 

şi îndată se făcu omii, luândii cu sine și cele 3 cămăși. 

Cu ajutorulă calului breză înaripatiu, ce-i aduseră Ielele, eli 

putu scăpă pe Frosa de dinulii (zmeulii), care o răpise din mij- 

Joculă curţei şi o dusese în livedea de sub muntele cu apă zic 

şi apă ndrtă, unde o păziă sora dinului, o seripțoroică cu 7 capete 

Apoi se cununară și trăiră fericiți. 

3. Basmulii-tipii Ilena Cosinzena de Pompilii : 

Uni împăratii sfătui la morte pe fiu-săii, să nu se scalde nici 

odată în laculă qîneloră. Dar el nu-l ascultă şi se scăldă. Eşindă 

din baie, îlii cuprinse uni somnit adinci. O dină resări atunci 

din apă şi începu să-li sărute înfocată, fără ca împăratul să fi 
simţiti ceva, şi așă a doua şi a treia di. In cea din urmă eai 

puse inelulă săi în degetii, adăogindi, că de acum înainte so 

caute eli, căci venirea ei sa sfirșitii. Imp&ratulă audindii des- 

pre acesta, se întristă forte și jură a nu se odihni până nu o 

va găsi. Lăsă împărăţia, colindă jumătate lume, până ajunse la 

gura unei prăpăstii, unde părea sfirșitulii lumei. Intră în fun- 

duliă ej, acolo eră mâva Ilenei, unde fu recunoscutii de ea după 

inelul, ce-lii pusese în pânea făcută de dinsulii. Se veseliră și 
se cununară. 

După câtă-va vreme, trebuindu să plece la Divană, lâna îi în
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credinţă tâte cheile, cu tote să umble, numai cu una nu. Eli 

deschise însă uşa tainică și, făcendu-se vîntii, zmeulii, ce se află 

strînsii întrună butoiii, căpătă putere și fărâmă cercurile. Indată 

ce şi veni în puteri, opri pe llena şi porunci împăratului să plece 
de acolo. Invăţatii de o babă vrăjitore, eli rugă pe Ilena, să afle 

în ce sta puterea zmeului. Fa, se făcu bolnavă şi zmeulu îi spuse, că pu- 

terea-i sta într'unii mânză alti unei epe dela Mama Ciuma din 

marginea lumei, de lângă mările albastre. Eli are 7 inimi de 

cal într'însuli şi nu-lii pâte dovedi decât frate-sti, care are 

14 inimi. 

Fătiă-frumosă porni, trecendi pe la stiinta Miercuri, sfinta Vi- 

neri şi sfinta Duminecă, cari îi spuseră, că Mama Ciumei ea 

mai afurisită zmedică din lume, că se hrănesce cu carne de omiă. 

Argaţii, aducendă babei âpa acasă după o pază de 3 dile, își 

alegeaii, în locă de simbrie, uni cală frumosă. Ii mai dede și unii 

beţişorii care făcea minuni. Plecând dacolo, pe drumi legă aripa 

unei păsări şi rostogoli unii pesce în mare. Mama Ciumei nu 

eră nici omi nici cală, căci eapulii de omii eră câtă unu stogii 

de fină şi picidrele îi erai de cali, dinţii ca lopețile, iar ochii 

săi scânteetori ardeaii în fundulu căpăţînei ca dou hopăi roșii. In- 

trândă ca argatii, plecă cu 6pa la pășune. Acolo adormi şi după 

ce se sculă, &pa nu mai eră: pasărea i-o aduse; a doua di pes- 

cele, a treia di beţișoruli sfintei Dumineci. Făti-frumosii îşi 

luă mânzulă şi sbură în văzduhi până la Ilena, pe care o luă 

cu dinsulii. Zmeulă, luându-se după amindoi, calul lui îmbăr- 

bătati de calulă lui fătii-frumosă, îlă trânti de stâncă şi-li făcu 

bucăţi. Apoi se cununară din noii. 

a) Prima variantă ardelenă Ilena Cosinţena de Frâncu: 

Uni împărată avea unii feciorii Ioniţă făti-frumosi, căruia 

îi plăcea să mergă cu caii la pășune lângă lacul dineloră. 

Odată se duse loniţă cu stăvariuli la pășune şi adormi lângă 

țărmulă lacului. Atunci eşi o dînă din laci, îlă sărută de 3 ori 

şi, vădendu că nu se s26lă, se afundă în valurile apei. Trezin- 

du-se, stăvariulii îi spuse întîmplarea cu dina. A doua di totii 

aşă. A treia, somnuliă iar îlă fură şi dina, după ce-li sărută 

plângendiă, schimbă inelele şi peri, dicândi că nare să mai vie.
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Uitându-se la inel, vădu scrisă: «Ilena Cosînţana, din cosiță 

flori îi cântă, 9 împărați o ascultă» şi porni so caute. Trecu pe 

la, cei 3 cumnaţi ai săi, dar nimeni nui putu spune de iubita 

lui. Merse mai departe şi întruni fundu de pesceră dede deo 

mâră, unde uni moşă încărcă papuri cu saci de făină, de o 

ducea la. bucătarulii Ilenei. Ioniţă se viri întruni sacă şi ajun: 

gândi la palatul Ilenei, rămase la bucătari și băgă inelulă 

într'o pâne. Recunoscându-lă, Ilâna se cunună cu dinsulit. 

Ea-i dede tote cheile afară de una dela o pivniţă. Elă luândă și 

p'aceea, o deschise şi se pomeni cu unii zmei, care răpi pe 

Il€na peste 9 hotare. Plecă din noi s'o caute. Treci pe la Si. 
Vineri, care-i dede ună arci, şi intră slugă la o babă, «care avea 

nisce picidre ca de cală, dinţi de oţelă și nisce degete ca se- 

cerea.» Eli se învoi săi păzescă 6pa uni anii («anulii pe acele 

timpuri era numai de 3 qile»). Mergendi la pășune, loniţă cruţă 

o pastre și ea-lă ajută să capete îndărătii pa măâstră, care 

se făcuse pasăre şi se ascunsese, pe când elii adormise. A doua 

seră €pa se făcu iepure și se ascunse: ea fu adusă de unii iepure, 

pe care Ioniţă asemenea-li cruţase. A treia seră se făcu stejari 

și totit animalele recunoscătore i-o aduseră înapoi. Stirșindu anuliă, 

alese, după îndemnul pasărei, calulă celt mai urîtii, care însă 

avea 14 spline. Călare pe dinsulii ajunse la palaturile zmeului, 

unde, luândii pe Ilena, tugi. Zmeuliă, vrendă să-i urmărescă, iu 

sdrobiti de însuși calului săi, care trecu în partea lui fetu- 

frumosi. 

b) A doua variantă ardelenă Jonică fetă-frumosă de 

EI. Voronca: 

Uni omi avea 3 feciori. In grădina sa înfloriă peste nâpte 
uni pomi și rodele le culegea cine-va pe ascunsă. Feciorii 

se hotăriră a pândi. Fraţii mai mari nu putură descoperi nimici. 

Celti micii vădu, că vine o dină cu 2 păunițe şi le culegea. Elii. 

fură Qînei ună papuci, şi ea-i dise: să câră calulă lui tată-stit 

și să vie la «Negra-cetate, unde vîntuli nu bate.» 
Pe drumi înfâhui 3 draci, cari se certat pentru 3 lucruri mi- 

nunate : 0 cârjă care împetriă, unii papucă cu care treceai apa 
ca pe uscatii și unti comănacă care te făcea nevăduti. Eli îi îm- 
petri și le luă lucrurile. Ajunse la dină și se însură cu ea.
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Fa îi dede cheile să intre în tâte cămările, pumaă întunha nu: 

acolo eră legatit unii zmei întruni polobocii cu lanţuri de feriti. 
Dându-i apă, pentru care-i făgădui 9 vâcuri, zmeulii își veni în 

fire şi răpi pe dina. Ca so pâtă reluă, îi trebuia ună mînzi 

dela o babă, care avea o epă ce trebuiă păzită 3: dile, căci pe- 
viă din ochi. Ca so găsescă, fu ajutati de 3 vulturi, 3 ulii şi 3 

hulubi. Luă mânzuli şi ajunse la iubita lui, dar nu o putu fură 
de astă dată. Atunci se băgă ciobanii la zmei și puse pe fe- 
mee să-l întrebe în ce-i sta puterea. Eli răspunse: în 3 gân- 
dăcei, cari saflă într'o cutiuţă din inima unui iepure. Luânduii, 

se pici doctoră, răpuse zmeuli şi se întorse cu soţia sa. 

c) Varianta bănăţenă Pecurarulă și lena de Dr. At. M. 

Marienescu: - 

Mama pădurei avea ună copilit. Intro qi vinândiă, dede în pă- 

dure peste 3 gîne, cari se scăldaii. Urmărite, ele se prefăcură 

în cebdice, iar cea mai mare rămase înapoi, dicendi : «Nu m& 

săgetă, că ei sunt Elena, Domna codrilorii şi qina florilorit.» 

Eli se luă după dinsa și-i perdu urma. 

Flăcăulti porni So caute, mumă-sa dându-i ună rii de cală 

(scuturându li, se înfăţişă unit cală. îmbrăcati în aramă, arginti 

sait aurit) şi ajunse la uni roiii de albine. Matca, stringându-le 

pe tote, le întrebă de locuinţa dinei fioriloră. Numai una sciă 

şi-lă duse într'acolo, unde fu pusi să păzescă oile. Arătându-se 

la petreceri împărătesci în haine mâîndre, Elena îl vădu și-lă 

îndrăgi. 

=. Basmulti-tipă Petă-frumosă cu perulă de aură de Ispi- 

rescu: 

Uni pustnicii găsi întruni sicriașă unit copilii lepădati de o 

fată de împăratii. Il crescu și la mârte îi lăsă moştenire unii 

fită, pe care scuturându-lu, se prefăcu într'ună calu înaripatii,- 

din urechia căruia sc6se haine de se îmbrăcă. 

Pornindă, ajunse pe tărimulii a 3 gîne, la cari intră ca argatil. 

Calulu îi spuse că într'una din case dînele aveai o baie, «că acea 

baie, la câţi-va ani într'o di hotărită, curge aură şi cine se scaldă
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întâi, aceluia i se face părul de aurii». Binele îi dase voe să 

umble prin tâte casele, dar numai în camera cu baie să nu intre. 

Dar înt'o di, când lipsiai qiînele, elă se scăldă într'însa şi luândă 

şi legătura cu 3 rânduri de haine ale gneloră, fugi pe calulă săi. 

Iînele se luară după el, rugându-se să le înapoieze hainele, 

dar elii nu vru să le asculte. 
Apoi punându-și o bășică de cirvişi în capi, plecă și se băgă 

argati la grădinarulti împăratului, care avea 3 fete. Intro di 

fetele aduseră trei pepeni şi-i puseră dinaintea împăratului. «Im- 

păratuli se miră de acestă faptă şi chemă sfatulii împărăției 

să-i ghicescă, ce pildă să fie asta. Adunându-se sfatulii, tăiară 

pepenii şi, după ce vădură că unulii se cam trecuse, alii doilea 

era tocmai bunii de mâncati şi alu treilea dase în coptii, dise: 

Imp&rate, să trăesci mulţi ani! pilda asta însemneză virsta fe- 

telorii Măriei tale şi că a sositii timpului să le dai pe la casele 

lori.» 

Pe când toţi plecaseră la nunta celoră două fiice mai mari, 

f&tă-frumosii se îmbrăcă cu hainele qinelori (pe cari eră câmpuli 

cu florile), străbătu grădina fără a sci că fata mai mică îl ve- 

dea dela terestră. Toti așă făcu în alte două rânduri, stricânduă 

grădina. Impăratulii, vrând s'o mărite, hotărî: pe cine fata va lovi 

cu uni m&ră de aurii, peacela să-l ieade bărbati. Totă lumea 

trecu, dar în zadarii, până ce, trecândi și argatulă, îlă lovi pe dîn- 

sulii. După a treia încercare, împăratul îi însoţi, le dede unii bor- 

deiă în curtea palatului şi argatulii se făcu sacagiuli curţei. 

In răsboiele, ce vecinii avură cu împăratulă, f&ti-frumosii se arătă, 

tainicii în mijlocul luptei în hainele dinelorii și nimiciă pe dușmani. 
Intors acasă, împăratul se îmbolnăvi de ochi şi visă, că numai 

lapte de capră voşie Vaz pute vindecă. Porniră ginerii cei-lalți şi pe 

drumi întîlniră pe fătă-frumosii, care, după ce mulse lapte de 

la capre roșii, luă o doniţă de lapte de die și străvestită în cio- 

bani, o dede cumnaţiloră săi, pecetluindu-i ca robi. Laptele adusi 
de gineri nu ajută nimici împăratului, dar când, după multe 
rugăminţi, puse la ochi laptele mulsă dela capra roşie de fătă- 
frumosi, împăratuli se însănătoși numai decât. Dândi o masă 
mare, f&tii-frumosăi dede de goli: pe cumnaţii săi ca robi şi îm- 
brăcatit în mîndrele-i haine, împtratulii recunoscii pe binetă- 
cătorulii său.
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a) Varianta muntenă Cheleșiă împărată de N. D. Popescu: 

Uni bietii orfanti, anume Niţu, părăsită de tată-s&i în pă- 
dure de câra mamei sale vitrege, rătăci multi timpi, până zări 
6 capre roşii şi frumose. Luându-se după ele, ajunse într'unii 

palată deşertii, unde trăiă unii moșnegii orbi, care se hrăniă 
cu laptele lori. Eli îlii luă de sufletă și-lii puse să îngrijâscă, 
de capre. 

Moşulii îi dedese cheile dela tote ușile, pumai dela una nu, 

că întrinsa saflă unt calu sălbaticii, care muşcă ori ce fiinţă 
omenescă. Dar Niţu îmblândi caluli şi află dela dînsuli, că 
unchiașulă e unii vrăjitorii grozavă, care își r&sbunase asupra 
fratelui și suroriloriti sale, prefăcendu-li în calii și pe ele în ca- 

pre: caluli îmblânditit era acelă irate și caprele roşii erai su- 
rorile unchiaşului. Dar dîna, care nu voiă să-lii iea de bărbatii, 
mai vrăjitâre ca dînsulii, îi scâse ochii şi schimbă palatulă într'o 

baltă. 

Aflândă de acestea, Niţu porni la moșia qînei și acolo începi 

să dică din flueritașă duios, că qina sta, fermecată, ascultând. A 

doua di spărgându-și flueruli, rugă pe dina să-lă ajute a spin- 

tecă ună corni şi-i apucă mânile în buştânii. Află dela dînsa 

unde sunt ochii şi-i puse unchiașului la locă. Dar după cum îi 

predisese dina, cum recăpătă vederile, se repedi la el să-li 

mănânce; băiatulă însă, speriându-lii cu dina, se ascunse sub talpa 

casei, apoi, în locii de apă, îi dede plumbi topitii şi crăpă. 

După sfatului calului se făcu urîtii și sărăcăciosu (de unde 

numele de Cheleşi Impăratii) şi se puse în rendulii celoră-lalți 

fii de boeri, cari veniseră să peţâscă pe fata împăratului: cine 

prindea mărul de aurii aruncati de domniţa după o ferestră, 

de sus, p'acela îl luă de bărbată. De trei ori darendulii Cheleșă 

prinse mărulii domniţei și o luă de soţie. Imp&ratuli, mâniosii 

de o aşă alegere, îi oropsi dela curte; dar afiândi de tainiculii 

ajutorii, ce-i dase ginerele să potă învinge pe duşmani, 1Şi re- 

cunoscti greşâla şi-i primi cu braţele deschise. 

b) Varianta macedonenă Tinărulă de aură. de Cosmescu: 

Uni păstori îşi păscea turma într'o livede. Pe când sta sub
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o salcie, audi sunete de trimbiţe şi chiote de bucurie. Se sui în 

salcie şi se pomeni întruni palatii: eră alii Albeloră. O bătrână 

îi spuse să plece îndată, că o să vie Albele, aducendit miresa; şi 

o să-l reţie acolo pentru tot-deauna. Dar elu rămase acolo. 

Albele sosiră în curînd şi închiseră pe păstorași intro cameră, 

unde se mai află uni cală sburătorii. Păstorul, după ce se 

scăldă în fântâna de aurii d'acolo, deslegă caluli, îlu încălecă și 

eşi prin acoperișului casei. La o r&spântie, când să se desparță, 

calulii dede păstorului. trei peri din coma sa la nevoe, dân- 

du-le foci, calulă se arătă pe loci. 

Păstorulă, îmbrăcată în sdrenţe, intră slugă la grădina împ&- 

ratului. Intro di, fata mai mică a împăratului plimbându-se 

_prin grădină, zări la grădinaruli adormiti uni braţi de aură. 

Când veni timpulă, ca împăratulă să-și mărite fetele, hotări 

ca întro di anumită toţi feciorii de împărați să trecă pe dina- 

intea fetelorii şi pe care fata îli va lovi în spatecu uni mării 

_de auriu, pe acela să-lu iea de bărbaţii. În cele dintâi două dile 

ietele mai mari aleseră fie-care câte unii feciori de împăratii. 

A treia di veni rendulă celei mai mici. Trecură toţi feciorii 

de împărați, toţi fii de Gmeni bogaţi, toţi meseriașii și nici unulă 

nu i-a plăcutii. Veni apoi rândulă 6meniloră de jos și grădi- 

narulă trecendiă celă din urmă cu merulit de aurit, tocmai 

eli fu lovită. Imp&ratulă de necazii desmoșteni fata și numai 

voiă să scie de dînsa. 

In vremea asta se iscă răsboiii între împăratulu feteloră și 

altulu din vecinătate. Tinărulu grădinari plecă pe o mârţogă la 

xăsboii, dar înt'o mocirlă îi se înfundă calului şi pe când toţi 

trecură înainte, elit rămase locului. În urmă veni împ&ratulit cu 
cei doi gineri și trecând pe lângă dinsulii, rîseră de haluli lui 

și porniră înainte, dicendi că nau nevoie de vitejia lui. Gră- 

dinaruli, aprindendiă părul de cală, se pomeni cu calulit în- 

aripatii, care îi aduse unii rendă de haine mîndre și arme stră: 

lucitre. In bătălie ar&tă minuni de vitejie şi, rănindu-se la o 
mână, împăratul i-o legă cu năframa lui. Când se întârse 
împăratulii dela răshoiii, găsi iar pe ginere-săi înfundată cu 
mârțâga în acelit loci. «Fi, ei, băiete noi ne-amii dusă şi ami în- 
vinsă, îi diseră ginerii ceilalți, şi pe tine totii aci te găsimii.» 

Impăratulă, cădândii greii bolnavi, i se spuse, că se va, vindecă
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dacă va bea lapte de cămilă. Plecară cei doi gineri să caute lapte 
de cămilă în ț&ri depărtate. Ginerele celt săracii se duse şi elit 
cu calu-i sburătoriă și pe drumi, la întârcere, întilni pe cei-laltţă 
«oi gineri. Intrebatii unde se pote găsi lapte de cămilă, elu le 
vEspunse, că are chiar dînsulii, dar nu vinde cu parale, ci le 
va da numai dacă se vorii lăsă să le pue pecetea pe spinare. 
Și ginerii primiră. Intr'o di împărătesa trecu pe dinaintea colibei 
erădinarului şi vădu la ferestră năframa împăratului, pusă la sore 
să se usuce. Grădinarulii, învinuitii de hoţie, fu siliti să mărtu- 

visescă, cum a căpătato. Mai spuse împăratului, că dînsulă îi. 
aduse și lapte de cămilă, iar nu cei-lalţi gineri, şi dovedi acesta 
cu peceţile din spinarea cumnațţiloră săi. Se făcu atunci o mare 

veselie la curtea împăratului și grădinarulu, după retragerea so- 
crului s&ii, moșteni tronulii împ&rătescii. 

Şăindnu, Basmele române, 
19



CAP. II. 

CICLULU FEMEE-PLANTĂ 

Pe când în ciclului precedenti locuința provisorie a 

eroului sait a eroinei eră într'unii înveliș animală, de 

astă dată dina residă temporară într'o plantă (arbore, 

fruct). Caracterulii lori comuni stă în particularitatea, 

că acea metamorfosă, animală sai vegetală, e resultatulti 

unei vrăji, urgii sai blestemui și ea înceteză de îndată 

ce trece terminulu fatală. Trăsura de unire între ambele 

cicluri o potii formă cele două ale n6stre variante, a treia 

muntenă, şi cea bănăţenă (din tipul «Amor şi Payche»), în. 

care existenţa, provisorie a eroului se petrece într'unil 

dovlscă, tocmai precum în ali doilea tipi ală ciclului no- 

„stru dîna nu ese la lumină decât după ce a trăită câtii-va 

timpă închisă într'ună fructii (rodie, năramză, chitră). 

Acesti ciclu cuprinde două tipuri, după cum femeia- 

dînă viețuesce mai întâi într ună arbore (dafiniă) sai în- 

run fructi.



A. TIPULU DAPHNE. 

Acestii tip are următorele 3 peripeții: 

a) Dina trăesce fericită şi nevinovată întruni arbore; 

)) Ea-şi perde nemurirea iubită de fătă-frumostă, care 

mai întâi o părăsesce; 

c) Străvestită în călugăruă, ea-lii regăsesce şi (obicinuitiă) 

se căsătorescil. 

Variantele acestui tipi se grupeză în două clase, fie- 

care cu câte ună basmuc-tipă. 

a. Basmuli-tipii «Fata din Dafină» (1), cu următorele 

variante: 

I. Varianta muntenă «Fata din Dafini» ; 

II. Varianta muntenă «Fata din Dafină» ;(2) 

2. Basmuli-tipt« Călugărașă»(3), cu următorele variante: 

Varianta muntenă «Cele două sâlcii» ; (4) 

Varianta moldovenescă «Feciorul Pope» ; (9) 

Varianta bănăţenă «Dina minunată de frumosă». (6) 

Inainte de a trece la comparaţiuni, relevămui mai întâi 

  

(1) Fundescu, No. 1.—Bolintinânu a versificatii acesti basmu (Poesiă Î, 221— 

224). Cf. şi studiile d-lui Dr. At. M. Marienescu, în Albina din 1872 (No. 16 

i 48). o 

S &) Popescu, II, No. 1. —G. Dem. Teodorescu în Ateneul Românii din 1894 

(3) Stăncescu, No. 6. 

(4) Idem, Alte basme, No. 3. 

(5) Sevastos, p. 195—199. 

(6) Sehott, No. 24.



o forte interesantă reminiscență despre anticele driade 

şi în speciali despre gina Daphne transformată în dafină.(1) 

Frumâsa şi curata fecioră, îndrăgită de Apollon, fugi 

dinaintea deului alungătorii și, aprope să fie ajunsă, ea 

imploră pe părintele-i Penei, deuli apeloră. «Abiă-şi 

isprăvi rugăciunea și membrele ei se înțepenesci; o câjă 

uşoră înfăşură peptu-i delicati; p&ru-i se preface în frunze 

și braţele sale în ramuri; piciorele sale, adineaori aşă de 

repedi, prindă rădăcină și r&mână lipite pămîntului; uni 

verfu de arbore îi răsare pe capii și nu mai r&mâne din- 

tr însa decât strălucirea frumuseţei trecute». (2) 

Driadele locuiai în arbori și viţa lori; eră strinsti 

legată cu a copacilorii. Ele gemi, când se rănesce arbo- 

rele și mori odată cu dinsuli. «Ele trăescii multi; bra- 

dii şi stejarii cu creștetele înalte, născuţi odată cu diîn- 

sele, cresci pe pămîntului hrănitoră de 6meni, în munții 
4 

cei mari, frumoși şi înfloritori. Dar când sapropie ursi- 

tGrea morței, atunci copacii cei lrumoși începi să se usuce 

de-an piciorele, c6ja li se mistue, ramurele le cadă şi, odată 

cu ele, sufletţulă dinelori părăsesce lumina s6relui.» (3) 

Arborii se considerau ca divini și nu se vătemaii nepe- 

depsiti. Nelegiuituli Erisichton, tîn&rulă principe tesaliană, 

poruncesce servitoriloră să dobore uni stejari venerabilii 

și arborele, atinsii de secure, tremură și geme, foile şi ra- 

murele îi îngălbenesci și la loviturile înverşunate, cari îi 

(1) Despre metamorfosa Daphnei: Ovid. Metam. ], 7; Diod. Sic. 1V, 87; 
Aelian, Hist. div. X, 18; 'Theoerit, cartea 1, idila 7; Virg. Eylog. V. 

(2) Ovid. Metam. 1, 547—539: 

Vix prece finita, torpor gravis adligat artus: 

Molia cinguntur tenui praecordia libro; 
In frondem crines, in ramos brachia crescunt,; 

Pes, modo tam velos, pigris radicibus haeret; 

Ora cacumen obit: remanet nitor unus in illa. 
(3) Iymn. homer. 1V, 257 urm.
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stâşie trunchiuli şi-i spintecă coja, valuri de sânge curgi 
din rana-i. (1) 

O asemenea nelegiuire e tot-deauna urmată de o pe- 
depsă cumplită. Ezisiehton, care călcase trufaşi dumbrava, 
sacră a Demetrei, fu loviți de deiță cu o fome, ce nimic 

nu O putea îndestulă. Unii tăietorăi de lemne, vrândi să 

dobore ună copaciu, audi glasulă tânguiosti alu Hama- 

driadei, implorându-lui să cruţe arborele, în care trăise 

multi timpi. Neascultându-i rugăciunea, elă și urmaşii 

sei avură să sufere straşnice pedepse. (2) 

Până astădi cultulti arborilorii, atât de răspândită la: 

rasele inferidre, persistă în credințele poporelorii civilisate 

şi ecoulău lori răsună într'unii pasagiii din Wilhelm Tell 

alu lui Schiller (III, 3): 

Valter. Tată e adevărații 6re, că colea pe munte arborii sân. 

geră, când sunt loviți cu securea? 

Tell. Cine o spune, băiete ? 
TPalter. Jupânulii ciobanii o povestesce..... (3) 

Totă ast-felă vedemă în basme pe nevestele zmeilorii 

prefăcându-se, ca să răpue pe fătă-frumosă, în fântâni 

și arbori, din cari curge unii sânge negru, când le isbesce 

paloşuli eroului. ! 

E de observati însă, că în «Fata din Dafină» petrecerea 

în sînulti arborelui e involuntară şi temporară. Și aci e 

(1) Ovid. Meta. VII, 96—101 (amplifică pe Callimach, Hymn. III): 

. obliquos dum telum librat în ietus, 

Contremuit, gemituumque dedit Deoia quercus ; 

Et pariter frondes, pariter palescere glandes 

Coepere, ac longi palorem ducere rami ; 

Cupis ut in trunco fecit manus impia vulnus, 

Haud aliter fluxit, discussa cortice, sanguis..... 

(2) Apollonios, Argonaut. 1, 416. 

(3) CE. Mannharat, Bazmhultus, p. 34—38 şi Tylor, Civilisation primitive, vol. 

ÎI, p. 284—288 și 295 —298. Despre arborii simţitoră: ve(i cele dise în Intrp- 

ducere, p. 123--130.
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trăsura distinctivă între driadele antice și între Qina-arbore 

din basmele nostre: nu arborele e legati de dinsa, ci in- 

versă, arborele subsistă câtă vreme fata rămâne curată și 

pere odată cu perderea fecioriei sale. După ce fata, se 
- 

dă în dragoste cu feciorulă împăratului, dafinulu nu mai 

vru să o primescă în sinulă săi şi se închise peniru 

tot-deauna. 

Două basme din Pentamerone (1) conțin analogii în- 

depărtate cu fata din Dafini. In primulă, o țărancă, care 

doriă unt copilă, născu o ramură de dafinii. Unu feciori 

de împăratiă o îndrăgi și ramura se prefăcu înt”'o qină 

forte frumâsă. Feciorulă de împărati plecă, lăsându ra- 

mura în camera sa. În lipsa-i vinii nisce femei pizmașe 

şi omoră pe dina, care se ar&tase la atingerea ramurei. 

După multe suferinţe fecioruli de împărată recapătă dina 

şi, pedepsindă pe acele femei rele, se cunună cu dinsa. 

In a doua poveste neapolitană, Renza, ursită să moră de 

ună os, e închisă de tatălii ei intrună turnu, de unde 

iisbutesce să fugă, după ce se îndrăgostise cu uni feciori 

de împărati. Aflândă însă că iubitului ei sa logoditu cu 

alta, ea more de durere și fecioruli de împărati își face 

apoi singurii sema. 

Dar o perfectă analogie cu basmului nostru (afară de 

motivului inițială) îlu oferă versiunea neo-grâcă «Copi- 

lulă din Dafină» (Li Auovonooaxi), ali cărui cuprinsti e celu 

următori: (2) 

Nisce uncheși, neavândi copii, se rugară la Dumneqei să 

le dăruiască unulă, fie măcară şi ună grăunte de dafini. 

Dumnegei le ascultă ruga şi femeia născu ună grăunte de da- 

fină, care cădu la păminti și dintr'însulu r&sări ună da- 

(1) No. 2 şi 23, 
(2) Hahn, I, No. 21.
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fină de aură, ale cărui ramuri străluciati ca sorele. Mai 
mulți feciori de împărați veniaii să se minuneze de acelii 
arbore și unulu dintr înșii își aşeză cortuli sub dinsult 
și plecă la vinati. Bucătaruli săă, după ce găti bucatele 
plecă, şi dinsulă. Atunci se audi unt glasuă strigândă în 
arbore: «Dafinulii meii de sus, dafinulă meă de jos, 
deschide-te să esu!'» şi câja arborelui se deschise și se 
ar&tă o fată minunati de frumâsă, care, după ce mâncă 
din tote bucatele și aruncă ună pumnă de sare înti” însele, 
intră iar în arbore. La înt6rcere, găsindi bucatele sărate, 
feciorulă de împăratiă se puse la pândă și, după ce surprinse 
şi îmbrătișă fata, o părăsi și plecă. Atunci în zadarii strigă 
ea dafinului să se deschidă, elit nu mai vru s'o primescă 
și r&spunse: «Eşti sărutată şi în arbore nu vei mai intră 
nici odată» şi dicendii aceste vorbe, se veşteji. 

Fata, părăsită, se duse în căutarea feciorului de împărați. 

Pe drumi întilni ună dervișă (călugării) şi schimbă hainele 

cu dinsulii; apoi călare ajunse pe iubitul ei. Eli întrebă 

pe iata îmbrăcată ca unu dervişi, ce a văduti în drumii 
şi ea îi r&spunse: €V&dui o fată, care plângea şi suspină.» 

Atunci suspină şi feciorulu de împăratiu şi, călărind îm- 

preună mai departe, iar întrebă pe derviși, care dede 

același r&spunsu şi iar suspină feciorulă de împ&rată. Apoi 

prindendă dragoste de derviși, îlu rugă să rămâe la 

palatii şi să fie de faţă la nunta sa. Iata, rămasă în ca- 

mera iubitului ei, lepădă hainele dervișesci şi, imbrăcân- 

du-se în hainele-i de aurii, se arătă mindră înaintea tu- 

turori nuntaşilorii. Cum o vădu feciorulu de împăratii, 

o recunosc, trimise înapoi mirâsa, și se cunună cu fata 

din Dafinu. 

Nu tâte versiunile nâstre conţină elementele” grupului. 

In unele figurâză motivul caracteristici inițiali (promi- 

siunea, ca mijlocii de a face să înceteze plânsul copilului),
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ce-l vomi regăsi într'o serie numsrâsă de basme aparţi- 

nendi ciclului juruinţelorii. Dar în ali doilea basmu-tipi 

(şi în. povestea din Moldova) acesti motivii e înlocuitii cu 

altult diferiti. 

Incidentulă despre sărarea bucatelori din basmulii neo- 

grecii îlti regăsimi (în afară de a doua variantă muntenă) 

și în versiunea, necompletă «Cele două sălez», care nu con- 

ţine noţiunea principală de dină-arbore, ce lipsesce și în 

alte variante ale grupului. Dejă în varianta bănăţenă fata 

nu trăesce în interiorulă arborelui, ci pe virfulii său; dar 

trăsura esenţială e conservată, de 6re-ce, odată amăgită, 

ea nu se mai pote urcă pe dînsuli. În ali doilea basmu- 

tipi a dispărutii ori ce urmă despre relaţiunea între fecidră 

(Qînă) şi arbore și basmulă ni se presintă ast-felă sub o 

formă fragmentară. 

Urmeză resumatului celoră două basme-tipi şi ală va-" 

riantelori lor 

d. Basmuli-tipă /ata din Dafină de Fundescu: 

Impă&rătesa r&mâindă grea, înaintea facerei cu 6 săptămâni, 
sa pomenitit că-i plânge copilul în pântece şi nu tăcu decât după 
ce spuse, că-i va da pe Sanda Luzandra de peste 9 mări şi 9 
țări. Când veni în vîrsta de însurată, ceru dela părinți făgă- 
duinţa și, neputend'o căpătă, porni s'o caute. 

In mijlocul unei câmpii înflorite, udată de uni riuleţii, fecio- 
rulă de împărații dede de unii mare dafinii verde, sub care, 
întindendu-și cortulă, audi eșindă din dafină aceste cuvinte: 

Deschide-te, dafinti verde,. 

Să 6să fata curată, 

De sre nevădută, 

De vîntă nebătută, 

De plâie neudată, 
De voinicii nesărutată,... 

Dafinulă se deschise îndată şi din el eși o fată frumosă și 
cu totulă de aurii. Fecioruliti de împărată, uimită, o amă ăgi
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o părăsi adormită. Deșteptându-se. singură, se rugă dafinului să 
se deschidă, dar clă nu se mai deschise şi o respinse ca păcă- 
tosă. la plecă jelindu-se și pe drum schimbă hainele-i de 
aurii cu cele de lână ale unui călugără. 

In vremea aceea feciorul de împărată dede peste unii palat 
de aură şi, amăgitii de stăpânuli palatului, care îi dede pe fie-sa 
dreptit Sanda Luxandra, porni acasă să se cunune. Pe drum 
se întilni cu fata din dafinii, îmbrăcată călugăresce, care îi spuse 
chiar istoria ei. Ilin o ascultă cu dragii («spune, călugărași, spune»), 
o luă cu dinsulă și îi dede o cameră în palatii lângă a sa, ru- 

gând'o să povestescă mereii: spune, călugăraşă, spune.... 
In diua nunţei, călugăruliti nu se mai vă&du și după cununie, 

vrendi să-lu mai asculte povestindă, îl găsi spânzuratii de o 

irânghie. Descoperindi întrinsulu fata părăsită în câmpie şi 

aflând că aceea, pe care o luase, nu era adevărata Sanda Lu- 

xandra, o trimise înapoi şi se cunună cu fata din Dafinii, 

a) Prima variantă muntână Fata din Dafină de N. D. 

Popescu: 

O împtrătesă remase grea din lecurile unei ţigănci, care îi 
vesti, că nu se va bucură de băiati, de 6re-ce ohosise bunătatea 

lui Dumnedeii cu atâtea stăruinţe. Când să intre în a noua lună, 
copilulă începi să plângă şi nu încetă decât făgăduindu-i-se fata 

din Dafini. Ajungendii la 21 de ani, își alese calulii năsdrăvanii 

ali tatălui săi din tinereţe şi porni după ursita-i, despre care 

calul îi dise: «O înă după tărîmulii celă-laltii, care trăesce în 

trunehiulă unui dafină, peste care ai să dai cu mare greutate, fără, 

care nu poţi trăi, căci aşă ţi-e scrisi a te trage aţa totă spre 

ea şi, dacă vei dobândi-o, n'o să mai mori, nici să mai îmb& 

trânesci vre odată.» | 

Amândoi se eoboriră pe tărîmult celă-laltii într'o câmpie plină 

de 6se omenesci: erai 6sele fecioriloră de împărați, cari au încer- 

cati zadarnică să iea pe fata din Dafinit. Aprâpe să 6să, calul în 

shoru-i atinse o căpăţină de omii și, tote acele oseminte, ca şi 

însufleţite, se repediră spre făti-trumosit să-l _copleșâscă; dar 

scăpă în dumbravă. In capătuli pădurei, îi eși înainte unii bar 

laurii («care învenineză văzduhulă cu suflarea lui») şi îi reteză 

capulii cu paloșulu.
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Se pomeniră apoi într'o câmpie, în care în drepta erba şi bu- 

ruenile erai uscate de arşiţă şi în stânga pălite de geru,; iar 

în mijlocii flori de tâtă frumuseţea. Stăpânulă, unii balauri cu 3 

capete, frate cu păzitorulii 6selori, cu o gură suflă foc, cu alta 

îngheţă şi cu a treia adiă, cum e bine să crâscă. Când să 6să 

din câmpie, calului atinse una din flori şi abiă scăpară într'o pă- 

durice de furia năvalei lori. Răpuse balaurulu. După ce trecură 

și prin câmpia fereloriă sălbatice (calulii atinse c6da unei vulpi 

și tote lighionele se repediră asupra lui f&ti-frumosii), dederă 

de balaurulii cu 7 capete, frate mai mare alu celori-lalți doi, 

pe care îlă r&puse după multe opintiri: calulă, prefăcutii în 

păsărică, aduse stăpânului o picătură de apă. 

Ajunseră la urmă într'o grădină plină de mirodenii, unde ca- 

lulu părăsi pe fătă-frumosii şi, trecendu printr'o pădure desă, 

zări palatului strălucitorii și fermecati ală fetei din Dafină. In 

grădina palatului saflă uni dafini mare şi grosi în marginea 

unui riuleţi, încunjurati de stane de petră cu chipii voinicescă: 

erau voinici, cari venise so peţescă. In dafini locuiă dîna osândită 

să-și petrâcă dilele în sînulii părintelui său şi, până nu se lumină 

de diuă, ea culegea flori pe marginea apei. Rodulă dragostei 

unei qîine (Dina floriloră) cu ună muritoră, împărati peste lo- 

curile învecinate, ea fu pricina că bunică-sa, o dînă rea și răs- 

bunătore, schimbă pe tatălui ei în dajină şi pe fată o aruncă la tul- 

pina copaciului. «Tata, fu îngăduitii a-și desface trunchiulii, ca 

să-și primescă odorulii în sînulu s&i şi a-şi clădi sub rădăcina 
sa. uni palati măreţii, care se întinde pe sub pămînti departe 

multă de ramurele lui, în care te scobori prin inima copaciului 
schimbată într'o scară mai mare mîndreţea. Asemenea îi îngădui, 

ca să se schimbe iarăși în omi, câtii va sta în acel palati, ca 

să potă să mă crâscă şi să me înogrijescă; dar să 6să afară din 

trunchi, nu-i fu îngăduiti. Tata mă îngriji întocmai ca o mumă: 

zema, ce curgea din rădăcinile lui, îmi sluji drepti lapte și vir- 
furile acelorii rădăcini drepti ţițe. După ce mă făcui mai măricică 
și putui să alergii de colo până colo, trunchiulii tatei începu 
să se desfacă în vremea dilei şi să mă lase a mă jucă prin 
prejuri până la apusuli s6relui.» - 

Acea dină o blestemase, ca ori cine sar apropiă de ea să 
împetrâscă, și să scape de vrajă numai încetândii a fi fecioră.
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Odată îndrăgostită, dafinulă se închise și nu mai vru s'o primescă. 
In același timpi însă farmeculă peri: din dafint eși unii băr- 
bati chipeşi şi stanele de pâtră se însufleţiră. La întâresre, 
câmpiile cu fere, flori şi 6se periră și nici o urmă de balauri. 

b) A doua variantă muntenă Fata din Dafină de G. Dem. 
'Leodorescu: 

Unu fecioră de împărat, fiindă logoditi, plecă la vînătâre şi 
ajunse într'o pajişte plină de dafini înverdiţi. Acolo poposi și po- 
runci bucătarului să-i gătâscă de masă, iar dînsulii plecă să 

mai vineze. In mijloculii pădurei erai nisce palaturi măreţe, îm- 

presurate de dafini (numite de aceea şi Dafinulii-verde), unde 
Jocuiaii trei dîne. Vădendă sosirea feciorului de împtrată, ele se 

vorbiră să €să din Dafinulii-verde şi să calce pe pămîntului 6me- 
nilori. 

Bucătarulu, gătise bucatele şi adormise de oboselă. Atunci dîna 
mai mare se rugă de dafin, care se deschise și eşindi, sapropiă 
de cortulii feciorului de împărati, gustă din tote bucatele şi la 
plecare presără sare prin tote tingirile. Apoi rugându-se iarăși de da. 
lină, elii se deschise și (îna intră. Intorcendu-se fecioruli împăra- 

tului dela vinătore, elit nici nu putu să guste din bucate, de 
sărate ce erai. A doua di făcu totii ast-felii dina mijlocie. 

A treia di feciorul de împărati se puse să pândâscă pe celui 
ce sără bucatele și prinse pe dîna cea mică, o luă în braţe și o 

sărută. Dar la întârcere ea se rugă în zadarii, căci vai! dafinulă 

nu se mai deschise şi fu nevoită să se întorcă iar la cortului fe- 

ciorului de împ&ratii. Tinerii se desmerdară, până veni vremea 

de plecare, și dîna se pomeni părăsită de iubitul ej. Atunci ea 

porni să-lă caute cântândii cu jale. In drumi schimbă vestmin- 

tele-i daurite cu hainele sdrenţerâse ale unui călugără și ajunse 

la curtea împărătescă, unde iubitulii ei îşi serbă nunta. Feciorulii 

de împăratii, vădândui călugăraşulu, nu mai vru să se des- 

parță de dînsulă, rugându-l mere să-i dică cânteculă jalnicit 

alu fecidrei părăsite. In cele din urmă, ea, își lepădă rasa şi ti- 

nerii, recunoscându-se, se cununară. : 

3. Basmuli-tipă Călugărașă de Stăncescu : 

O fată de împărat, când împlini 16 ani, visă că bărbatului
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său e morti și că dacă-li va păzi 9 ani, 9 luni, 9 s&ptemâni 

şi 9 dile va înviă. La o vinătore împăratul dede peste palatului 
unui zmei, care, necăjiti pe nevastă-sa, o pămînteancă, că se 

iubiă cu fiuli lui Roși-Impăratii, o ucise, iar pe iubitului ei îli 

făcu stană de pâtră și toti palatulă asemenea. 

Domnița singură putu deschide porta, care se încuiă şi o în- 

chise, despărţind'o de părinţi. Acolo ea găsi în sală pe unii pati 

frumosi un steiii în chipi de omi și pe petră erau scrise vorbe 

aidoma cu ale visului săi. Ea se puse dar să păzescă şi când 

mai r&mase 9 dile până la termină, domnița cumpără o robă 

țigancă so ajute a păzi. Pe când dormiă iata, ţiganca o desbrăcă 

și punendu-și hainele ei, boci mortulă până se sculă. 

Eli luă de nevastă pe ţigancă și amîndoi porniră, lăsând acolo 

pe domniţa. Pe drumii împăratuli întîlni unii călugărașă cu ochii 
plini de lacrămi și îli luă în trăsură. Intrebată, de ce-i sunt 
ochii plini de lacrămi, r&spunse: «Cum să nu-mi fie? că trecui 

lângă unii palată mare și frumosi şi am augitii unui glast duiosit, 

ce cântă jalnicii așă: 

De cu seră fecioră, 

Peste nopte mămușoră 
Şi dimincţa văduvidră,.» 

Rugati să mai spue ceva, călusăraşulii oftă şi merett dicea: 

De cu seră fecidră . . . până ce impă&ratulii prinse dragoste şi nu 

mai vru să se desparţă de elui. Cu ajutorulii unui inelii vrăjiti 

făcu nisce palaturi minunate și, întrebaţi, călugărașulă se des- 

coperi şi feciorul de împăratii se pomeni cu fata, pe care o 

lăsase dormindiu. Elă se cunună cu dînsa și pedepsi pe ţiganca. 

a) Varianta muntenă Cele dout sălcii de Stăncescu: 

O femee, rugându-se la Dumnedei s'aibă unii copilu, se pomeni 

în nptea Pascelorii cu o femee bătrână, care îi dise, că pâte s'o 

ajute saibă unui copilii, dar va muri la 16 ani. Femeia r&mase în- 
sărcinată dintr'o scîntee şi născu o fată minunatii de frumâsă, care 
la 16 ani închise ochii şi biata mă-sa o îngropă într'o poiană în 
mijloculă floriloră. 

Unii feciori de împărată, vrându să-şi facă ună palati în pă- 
dure, nimeri tocmai poiana, în care eră mama fetei. Dar fata nu
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eră mortă şi n6ptea se desfăcea duşumcua și, intrândă în cuh- 
nie, aruncă pumni de save în bucate. Pândindiă, o prinse fecioruli 
de împeratu, o îndrăgi şi-i făgădui s'o iea de nevastă. 

Dar chemată de tată-săi să se îns6re cu altă fată, ea se înecă de do- 
rul lui. Aflândi acâsta, feciorul de împăratii fu cuprinsi de 
adincă durere şi lăsă cu limbă de morte să fie îngropatii într'o 
eropă cu fata. Imptvatuli însă nu vru şi-lii îngropă dincolo de 
biserică. Dar din mormintele despărțite răsăriră două sălcii, cari, 
crescendi, îşi împreunară ramurele. 

D) Varianta moldovenescă Peciorulă popei de Sevastos: 

Uni frate şi o soră, scăpândi de urgia necuratului (căruia fură 
juruiţi de tatălă lori), ajunseră întruni orași și fură duşi înaintea, 

împăratului. Eli, v&dendi fata, o luă de nevastă și pe fratele ei 

îl făcu sfetnicii. 
Atunci împă&ratulii primi veste dela o fermecătâre, cu care 

se dedese în dragoste, să vie fără întârdiere, că de nu, îi va îm” 
petri oraşulii. Impăratuli de frică porni tără să spue nevestei. Dar 

ea se luă dupt dînsulă îmbrăcată în haine călugăresc. Ă j 

Pe drumi o întilni împă&ratulă fără so cunoscă şi o întrebă 

ce mai eră prin tîrgă. Ea îi r&spunse, că a auqitii pe împ&rătesă 

văetându-se: 

De cu seră 

Miresă mare, 

Miedă de npte împărătiţă, 

Zori de diuă văduviţă, 

Pe urmă călugăriţă! 

Atunci pe împăratii l'a apucatii o jale, luă călugărulii în răsar 

i înai ângendii, până aj rmecătore. Dinsa 
şi porni înainte plângendii, până ajunse la fe r are. 1 asa, 

recunoscendii pe împărătâsa, legă pe călugări de uni ca a3 

făcu fărâme, fără să scie împă&ratuliă, care se cunună cu vrăjitorea 

Dar şi ea primi apoi pedepsa cuvenită. 

Ta ni xrxtână 7)? inunată de frumosă de Schott: 
€) Varianta bănăţenă Pina minunată de fiu 

> 

A ap > "i O 
Uni feciorii de împărată, vinândiă întro pădure, descoperi 0 

3 ' ă îm- 
casă singuratică, unde află o masă gata pusă, la care s așeză
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preună cu slugile sale. După masă, fecioruli de împăratii, pre- 
umblându-se, zări pe vâfulă unui pomiă (dafină) înaltă ună pată, 
de pe care se cobori o: fată frumosă,. 

Amîndoi tinerii se îndrăgiră, după care împăratulii o părăsi 

și feciora, îmbrăcată ca uni călugără, îlă ajunse şi-lă întrebă de 

numele amăgitorului. Feciorul de împărati luă pe călugărașii 

în camera sa şi nu se putu despărţi de elă nici în diua nunţei. 

Bătrânului împărată, bănuindi sexului călugărașului şi intrândă 

n6ptea, În camera, unde dormiaii tus-trei, recunoscu fata și puse 
s'o spânzure dinaintea porţei. Desperatii de mortea iubitei sale, 
feciorul împăratului se spânzură alăturea de nefericita fecisră.



B. TIPULU „CELE 3 NĂRAMZE”. 

Acesti tipu stă în legătură intimă cu tipul «dina- 
arbore»: fata, care trăesce închisă într'o rodie (sai aiu- 

rea într'o năramză ori lămâie), cum ese la lumină, cere 

apă şi, necăpătândi, pere în aceaşi clipă. A doua msre 

din acelaşi motivii și numai a treia r&mâne în vieță și 

se cunună cu feciorulii împăratului, după ce a trecuti 

prin aceleaşi incidente, substiţiuni și metamorfose, ca şi 

în versiunile din restului grupului. 

Acesti motivii e representati de basmulii-tipii «Cele 

3 rodiă aurite» (1), cu următorele variante (mai multi sau 

mai puţinii alterate): 

Varianta, muntenă «Pata moșului» ». (2) 

Varianta ardelenă «Codrea Sinzena». (3) 

Varianta bănățenă «Dina nendscută și nevedută». (4) 

Variantele nostre se 'presintă, tâte, într'o stare alte- 

rată: qina-fata nu ese da dreptulă din fruct, ci ea se 

nasce, după ce unchâșulii a gustati ună mării. Totuşi 

persistă trăsura, caracteristică din primulă nostru basmu- 

tipu : împeratulii zăresce fecidra în virfulă unui arbore. 

  

(1) Ispirescu, No. 33. 

(2) Delavrancea, Sultănica, p. 236—267. 

(3) Pompiliă în Conzorbiri din 18%5. 

(4) Schott, No. 25.
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Varianta muntână conţine şi episodului călugărașului, pro- 

pri tipulu anteriorii, pe când în cea bănăţenă sau amal- 

gamată elemente de diferită origine. 

Pentru tipulă «dină-fructii» putemii cită o serie de ver- 

siuni paralele, numerâse mai alesii în occidentul luropei. 

In Pentamerone (1) Cenzuelo, cutreerândi lumea în 

căutarea unci femei albă cum e cașulă și roșie cu sângele, 

capătă în ostrovulii qinelorii 8 lămâ: şi, tăindi pe una, din 

ele, ese o dină după dorința sa, care însă e omorită de 

o arăpdică și, prefăcută în porumbiță, sboră la palatii. Acolo 

e tăiată în grădină din ordinului arăpoicei şi în locu-i r&sare 

ună mindru chitru cu 3 frumose lămâi, eșindu_mai târdiu 

dinir'una, adevărata logodnică a împăratului. Feciorulii de 

împărat se cunună mai întâi cu arăpoica, dar desco- 

perindi viclenia, o osindesce la morte şi se căsătoresce 

cu dina înviată. 

Basmul neo-grecii din Asia-mică « Chira» (2) are mare 

analogie cu versiunea nâstră. Uni feciorii de împ&rati 

spârgendui 6la unei babe cu o chitră, ea îi doresce de 

nevastă acea chitră păzită de 40 de zmei şi-li povăţuesce, 

cum s'o capete. Pornindii so caute, ajută în cale nisce 
zmei, apoi o zmedică (drakaina), care curăță cu ţițele-ă ună 

cuptoră, și împăcă nisce animale, cari toţi îi înlesniră fuga 

la întorcere, după ce răpi 3 chitre din grădina celori 

40 de zmei. Cum tăiă o chitră, eși o fată frumoâsă, care 

ceru îndată: apă! și neavendii la îndemână, cădu mortă. 

Totu așă păţi cu a doua și patreia tăind'o lângă o fân- 

tână, feciora r&mase în vi6ță și fiulă împăratului o lăsă 

acolo să-lă aştepte la întorcere, ducându-se să dobân- 

descă bine-cuviîntarea părinţiloriă. 

  

(1) No. 17: La palomba, şi mai alesii No. 18: Le te cete. 
(2) Hahn, No. 49. Cf. Schmidt, No. 6: Cele 3 chitre.
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In lipsa iubitului ei, de frică, fata se urcă întw'ună ar- 
bore. Puţini după, aceea veni o țigancă după apă și, ză- 
rindă sus pe fată, o ademeni şi o aruncă în fântână, 
unde se prelăcu intr'unt pescișoră de aură. La întorcerea 
fiului de împărat ţiganca îlă întimpină, dicându-i că 
s'a înegritii de multă aşteptare. Elă prinse pescişorulă 
și împreună cu ţiganca se întorseră acasă. Acolo ca se 
făcă bolnavă și ceru să se taie pescişorulii: din sângele-i 
r6sări uni chiparusti, care, doboritii și arsi, se făcu iar 

fecioră. La o clacă, spunându-și povestea, fata fu recu- 

noscută, de impă&ratu, care porunci ca ţiganca să fie sfâ- 

şiată de cai sălbateci și apoi se cunună cu fata, din Chitră. 

In povestea maghiară «Cele 3 ndramze» (1), unit împă- 

rată trimete în lume pe cei 3 fii ai săi să peţescă. O babă, 

dă. fie-căruia câte o năramză, cu tocmela să n'o taie decât 

într'ună locii, unde ar fi apă. Celui mare făcându-i-se 

sete, o tăiă şi eşio fecidră frumâsă strigându «apă, apă, 

mori!» şi neliindii apă, muri. Toti așă păţi celă mijlociii. 

Ală treilea deschise năramza lângă o fântână şi-i dede 

să bea: ea rămase în vicță și tînărul porni în oraști 

să-i aducă haine. O figuncă în6că pe biata fată (care se 

schimbă întruni pescişori de aurit) și dînsa se căsătoresce 

cu fecioruli de împărații. Păcându-se bolnavă, ea cere să 

mănânce pescişorulu: ună solzişori, cădendiu pe pămînti, 

dede nascere unui pomi frumosi, care e tăialii şi arsă. 

O ţandără (capacii la 6la cu lapte) ajunge la o femee să- 

mană. In lipsa-i cine-va îi deretică casa. Baba, pândindi, 

vede eșindu din 6lă o dqiînă, dela care află totă întim- 

plarea. Țiganca e pedepsită. 

In basmele culese de Andrews între Menton şi Genova 

se află patru versiuni ale aceluiași subiectii, tote întitulate 

  

(1) Stier, No. 13. 

Șăinenu, Basmele române.
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«Les trois oranges».(l) In cea d'intâi, o vrăjitore bleste- 

mă pe unii feciorii de împărată să n'aibă odihnă până 

nu va găsi ramura celorii 3 portocale. După ce le do- 

bândi, numai a treia rămase în viţă, cele-lalte dou& perindii 

de sete. Lăsând'o lângă o fântână, o sevuitâre veni după 

apă şi o aruncă înăuntru, unde se prefăcu într'ună țipi ră; 

iar servitrea îi luă loculă şi la întârcere spuse fecio- 

rului de împărat, că aeruli fântânei o uriţise și se că- 

sători cu dinsulii. Intro di, prindendă ţiparulii și vrendii 

să-lă mănânce, elu se pomeni cu frumosa fală, care eşise 

din portocală, şi-i povesti t6te. In prima variantă, îmy&- 

rătesa e înțepată, de o vrăjitore cu unit acă și se pie- 

face îndată într'o porumbiţă albă, care sboră pe ferâsiră 

şi apoi, adusă la masă, împeratulii mângâind'o îi seste 

aculă şi îndată se pomenesce cu adevărata sa nevastă. 

Versiunea italiană «I melagrai» saii Rodiile(2) coincide cu 

cea raportată din Pentamerone; iar varianta «Le tre melan- 

gole d'amore»(3) se apropie de poveştile mai sus citate. A treia 

rodie, singura r&masă în viâță și apoi omorită de urila 

fată a ospetăresei, care îi viră unt acă în capii, se pre- 

face în turturică şi apoi revine la forma-i anteridră. 

De asemenea în versiunea [lorentină «Le fe melaran- 

ce» (4), fecidra din portocală, înțepată de o fată urită cu 

uni aci, se face (ca și în basmului nostru) o frumosă 

porumbiţă. 

In varianta siciliană «I'rumâsa cu cele 7 văluri»(5), avemii 

(1) Andrews, No. 50 și variantele 51, 60, 61. 

(2) Comparetti, No. 11. 

(3) Ibidem, No. 68. 
(4) Imbriani, No. 24. Vedi şi Gubernatis, Novelline di Santo Stefuno, N. 4 și 

10: Itre arauce. 

(5) Gonzenbach, No. 13. Pentru alte versiuni italiene: cf. Prato, Quatro 
novelline livornesi, p. 1—57: la bella dei sette cedvi.
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în loculă celoră trei chitre, 5 lădițe cu câte o fată, care, 
cum ese dintr'însa, cere apă. 

In fine, în versiunea, portugeză «0cle 3 chitre de amoră» (L), 
fata, din chitră se preface într'o porumbiţă, ca în mai tâte ver- 
siunile romanice; pe când în povestea maghiară mai sus 
analisată, frumâsa fată, înecată de ţigancă, se preface (ca, 
şi în versiunea neo-grâcă) întruni pescişoră de aurit. 

Elementul substitutivă — miresa înlocuită cu o ligancă 
saii o servitore — e destulii de r&spânditii în basme şi-l 

vomit întilni încă în unele versiuni ale ciclului metamor- 
foselorii («Copiii de auriu») și în cel despre Mama vitregă. 

Urmeză resumatuli basmului-tipă şi alti varianteloră sale. 

Basmulă-tipii Cele 3 rodii aurite de Ispirescu 

Uni leciorii de împăratii, spărgândiă tivga unei babe, fu bles- 
temată de dinsa să nu se îns6re, până nu va găsi cele 3 rodii 

aurite. lăcendu-şi 3 renduri de haine de feri, porni într'o că- 

lătorie mare. Pe drumi, învăţatii de o bătrână, dede bună-qiua, 

unui balaurii, curăţi o fântână, și ajută o brutărâsă, care ștergea unii 
cuptovă cu țițele sale. Dintr'o grădină, ca uni raiii, tăiă cele 3 ro- 

dii și fugi. Ne mai putendă răbdă, tăiă una din rodii: de odată 
eşi o fată frumâsă ca o dină și ceru: apă, apă, că mori! Nea- 

vendă apă la îndemână, fata muri, și toti așa păţi cu a doua 

rodie. 

După ce luă apă, tăiă a treia rodie și iar eși o fata ca s6rele 

de frumâsă, cerendi să bea. Voiniculiă îi dede și scăpă fata cu 
vi6ţă. Elă o povăţui să se urce în pomii și să-lu aştepte acolo, 

până se va întârce s'o iea. «Fata cea frumâsă dise copaciului să 
se lase jos şi elii se lăsă, apoi se puse în elu și se ridică. Fiulă 

împăratului rămase cu gura căscată, uitându-se la ea și la mi- 
nunea cum de se lăsase și se ridicase copaciulă» 

După plecarea împăratului veni o figancă după apă și vădendă 

chipuli fetei strălucind în apă, credu că e alu ei, se întârse 

  

(1) Consiglieri-Pedroso, No. 3: ef. Maspon y labros, Rondallayre, II, 11: las 

res taronjel as. | , .
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şi spuse mă-sei. Atunci ea însăși se duse la fântână şi vEdendi 

pe copacii aceli chipă îngerescii, se linguși pe lângă fată so 

iea sus lângă diînsa. Acolo ţiganca îi înfipse uni aci otrăvitii 

în capi, iar fata se făcu o păsărică, care sbură în grădina curţei, 

şi pe care pomă se punea de cântă, pe loci se uscă. Impăratulii 

porunci s'o prindă şi o puse într'o colivie de aurii. 

Impăratulii, întorcându-se și găsindii pe ţiganca (care îi spuse 

că de atâta așteptare sorele îi arsese feţiș6ra), după vorbele ei pare 

car fi credutii că-i qîna și se logodi cu dinsa. Cum auţi țiganca 

de pasăre, se făcă bolnavă şi cert s'o taie, că numai mâncândiă 

carnea-i se va însănătoși. Impăratulii numai cu grei se înduplecă 

şi, când se tăie pasărea, crescii din sângele ei la ferestra împt- 

ratului ună bradă înalții și frumosă. Țiganca se făcu iar bol- 

navă și ceru să se arqă bradulă. 

O cerșetâre luase o surcea dela o ţandără a bradului și v&- 

dendă ună aci înfiptii în surcea, îlu scose și făcu din surcea 

ună capacă ia dlă. Baba, plecândii în prostelă, rmase încremenită, 

găsindii la întârcere coliba măturată și dereticată. Ascundendu se 

să afle taina, văd cum din capaculă 6lei sări o fată mai albă 
ca nâua şi cu părulă de aurii. Fata rămase la baba și, cumpă- 

rându-i pânză şi mătase, ea cusu totă istoria ei pe 2 sangulii şi 
le trimise împăratului. Cum află împăratului, pedepsi aspru pe 

țiganca, care luase loculi fetei, şi se cunună cu adevărata sa 

logodnică, 

a) Varianta. muntână Fata Moșului de Delavrancea: 

Uni unchâșii căpătândi dela Sf. Vineri ună meră şi mâncân- 
du-lă, o fată i se născu din pulpă. In aceiași clipă unii vulturi 

o răpi şi o crescu în cuibului sâi. 

Acolo o zări uni feciorii de împăratiă întruni virfi de salcie. 

Neputând'o înduplecă să se cobore, o babă se însărcină s'o aducă. 
Dar o ţigancă îi luă loculii şi dînsa, schimbându-și hainele cu 

unit călugărașii, se duse din stână în stână, până ajunse la curtea 

împăratului, care o recunoscu și o luă de soţie. 

b) Varianta. ardelână Codrena Sinziana de Pompiliă: 

Unii unchâșii, neavendă copii, plecă întristati să caute unuli
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de sufletă. Ajunse la o pesceră fârte întunecâsă, unde găsi unii 
pustnici betrână, carei dete 2 jumătăți de miră, una pentru sine 
şi alta pentru nevastă-sa. 

Pe drumi î se făcă, sete și mâncă jumătatea de mărit a babei. 
N'apucă să înghiţă bine, că-l loviră durerile de facere și, pu- 
nendu-se jos pe florile de sînziene, adormi ca morti. Când se 
deşteptă, minune! găsi lângă elii o fetiță şi lângă fetiţă pe Inge: 
vuli Domnului, care o boteză Codrâna Sînziana. Ajungândii 
acasă, puse fetiţa într'o covăţică și intră să spue babei bucuria. 
Când să €să, fata nu e. Uni vulturi trecuse p'acolo și, audindii 
țipetele fetiţei, o luă sub aripa lui şi o duse la cuibul săi. Aci 
se află într'o fântână unii balauri, care omoră puii pasărei cu 

limbile sale de focă. Ingerul Domnului tăiă balaurului cele 12 
capete și vulturului de bucurie înghiți lata şi o scâse de 7 ori 

mai frumosă, | 

La o vînătore, feciorulă de împărații, luându-se după o feră 
sălbatică, zări minunata tată. Eli o rugă să se dea jos din cuibă, 
dar ea nu vru. Se întârse ca nebunii de dorulii fetei și porunci, 
că cine-i va aduce fata din pădurea fântânei va fi făcută mare 
sfetnicii. O babă se înfăţișă la împărati și ceru uni ceunii și o 

pereche de pirostrii, dicândiă că ea îi va aduce fata. Venindi în 
pădure, baba se puse la rădăcina copacului să facă mămăligă, 
dar ori de câte ori punea c6unuli pe pirostrii, elii cădea jos. 
Fata, care vedea tâte astea, o învăţă cum să facă şi la urma ur- 
melori se dede jos să-i arate. Bătrâna o luă în braţe şi fugi la 

împe&ratulii, care se cunună cu dinsa. 

c) Varianta bănăţână Dina nenăscută și nevedută de Schott;: 

O mamă făgădui copilului, când plângea, să-i dea de soţie, fă 

cendu-se mare, pe Dîna care nu se născuse și pe care nici 

ună omi n'o văduse. Când veni vremea, mama nu i-o putu da 

şi tin€rulii porni s'o caute. 

Precu pe la Sf. Miercuri, care îi dede ună mără de aurii pen- 

tru fecidra de lângă o fântână, dar să nu ili dea înainte de a 

fi gustati dela elă uni pică de apă. Negăsindo și fiindu-i 

sete, îl mâncă elii însuși. Sf. Vineri îi dede asemenea unii 

mări de aură cu acelaşi sfată: atunci îi eşi înainte o fe-
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cidră, care îi ceri apă şi neavendi la îndemână, peri. Simţindă 

însuși sete, mâncă şi de astă dată mărul. Si. Duminică îli sfă- 

tui de asemenea: atunci îi veni înainte o fecicră, forte frumâsă, 

care, îndată ce primi mă&rulu de aură, îli recunoscu de soţii 

și-lă trimise în oraşă saducă unii martorii la cununie. In lipsa, 

o sfătui să se urce pe copaciulă de lângă fintână. 
O țigancă, venindi după apă, vădu chipului feciorei oglinditit 

întrinsa şi-l luă dreptă ali ci, fălindu-se înaintea mamei sale. 

Atunci veni ea însăși la fântână și zărindi pe dina în vîrtulii 
arborelui, o rugă să se cobâre și dinsa îi spuse, că aşteptă pe 

mirele să se întorcă la cununie. Bătrâna ţigancă, şiretă, sub cu- 

vînti de a-i așeză părul, îi înfipse unit acă vrăjiti în capii şi 

ca se prefăcu într'o porumbiţă albă, care fugi dinaintea soripţo- 

roicei. Apoi îmbrăcă cu hainele dinei pe uricidsa-i fată și, ur- 

când'o pe arbore, îi spuse să aștepte acolo pe mire. Acesta, deși 
miratii la întorcere de schimbarea qînei, se cunună totuşi cu 

lata ţigăncei. 

In vremea aceea porumbiţa tristă sburase dela fântână la bise- 

rică şi dacolo la locuința mirelui, unde se așeză în grădină. Aci 

rugă pe slujnica ţigăncei so mute p'ascunsii în camera stăpă. 

nului. Acesta mângâind'o într'o di, atinse aculă și-lă scose: ea 

își veni în fire şi povesti înşelăciunea ţigăncei. Furiosti, eli po- 

runci să se lege femeia mincin6să de codile a patru cai şi s'o 

sfâşie în bucăţi ; iar eli se însoţi cu qina.



CAP. III. 

CICLULU INTERDICERILORU 
  

Interdicerile jocă în basme uni rolă însemnatii. La totii 

pasulă răbdarea eroului e pusă la cercare și mai tot- 

deauna, curiositatea neputândi resistă ispitei, el are să 

sufere urmările neascultărei sale. 

Visţa poporeloră primitive e dominată de asemenea 

superstițiose interdieţiuni, câtit privesce mai alesi locu- 

rile consacrate şi misteri6se. Termenuli de tabu (în gra- 

iuli polinesianu «inviolabilii, interdisii») s'a introdusii în 

folklorii spre a desemnă ori ce feli de prohibițiune, de- 

la excluderea, socială ori religi6să până la ordinulu ne- 

gativii dati eroului sait eroinei. 

Dintre interdicerile, ce le întilnimă mai desi, aceea 

de a nu se uită înapoi merită unii -momentii să atragă 

atenţiunea nâstră. Ea a preocupati în tote timpurile 

fantasia poporului. Nu alta este în legenda biblică reco- 

mandaţiunea făcută nevestei lui Lotii, care pentru ne- 

ascultarea ei se prefăcut într”o stană de sare. [lenuli 

Orphei nu pote redobândi pe iubita sa Eurydice decât 

cu o singură condiţiune, a nu-și aruncă ochii înapoi, sub 

pedepsa de a o perde pentru tot-deauna;:
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Hanc simul et legem Rhodopeius aceipit heros, 
Ne floctat retro sua lumina, donce averbas 

Exierit, valles; aut ivrita dona, futura. (1) 

In diferitele isprăvi, cu cari mama perlidă însărcineză 

pe Petrea Voiniculă, dina-i binefăcătore îlă povățuesce, 

cum să facă și nu uită mereii sadaugă: «Cum vei luă 

pas&rea măestră să fugi câtu va r&spute calulu și să nu 

te uiţi înapoi, ori câtii de grozave trăsnete și țipete ai auqi, 

căci cum &i cătă, pe loci îi fi prăpădită!» «Dacă vei răpi 

vre uni purcelă, apoi dă pinteni calului și fugi câţi va 

put alergă calulii și înapoi să nu te uiţi, căci cum te-i uită, 

pe locii te va înşfăcă scrofa și mai multi nu vei bea apă.» 

«Să iei apă într'o clipă și să fugi câţii îi r&spute şi să nu 

te uiţi înapoi, căci fântâna va începe să arunce apă după 

tine şi dacă te va ajunge vruni stropi, vei pică pe loci 

mortii jos.» «Insă după ce-i luă apa, să fugi câti îi respute 

și să nu cauţi înapoi, măcarii să audi ori şi ce.» (2) 

Altă intergicere e a nu vorbi, a cărei călcare trage după 

dinsa pedepsa împetrirei, cum se pote vede mai alesi în 

cicluli Dioscurilorii. «Să nu grăiți nimică cu noi, căci cum 

îţi călcă sfatului acesta, îndaţă vă veţi preface şi voi în 

pâtră.» (3) Intr'o legendă zoologică despre originea pa- - 

jureloră, muţenia surorei stă în legătură cu sorta fraţi- 

loră săi: «Dacă tu vei pute răbdă şâse ani de-arânduli, 

ca să nu vorbesc cu nimeni nici uni cuvînţelă, apoi vei 

pute ridică blestemuliă maicei nâstre de pe capulii nostru 

și ne vomii preface iarăși în 6meni cum ami fosti; iar de 

nu vei pute răbdă, de vei vorbi, apoi suntemi perduţi 

în veci !...» (4) In alte două legende zoologice despre 

(1) Ovid. Metam. X, 51—54. 

(2) Sbiera, p. 25, 26, 28 și 29. 
(3) Sbiera, p. 149. 

(2) Mariani, Ornitrlogia, vol. |, p. 181.
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originea, rindunelei, ce le vomi analisă cu ocasiunea, ci- 
clului despre ecidra răsboinică, fata rămâne mută până 
la regăsirea, inelului aruncată în apă. 

Intr'o baladă bulgărâscă «Căsătoria Sdrelui», o mamă re- 
comandă fiicei sale să nu vorbâscă bărbatului ei inainte de 
a decea lună: «Ea se înălță în mijloculă norilorii şi mu- 

mă-sa o slătui să nu vorbescă 9 luni nică cu socrulii, nică 

cu socra, nică cu logodniculi ei. Ea, neaudindi bine, ră- 

mase mută 9 ani și sorele desperatii eră să iea pe alta, 

când începu iar a vorbi.» (1) 

Totii aci se rapârtă intergicerea făcută femeei a nu des- 

coperi chipulă saii forma animală a bărbatului şi a cărei 

călcare trage după sine disparițiunea (mai tot-deauna) 

provisorie a ființei iubite, după cum sa vădutii în ci- 

cluli părăsirilori sait Omi-animaliă. 

O altă interdicere o vomă întilni în varietatea Phryxos 

din tipulă despre Mama vitregă (2): aceea de a nu beu 

dintr'o urmă de animalu și a cărei călcare trage după 

sine transformarea nenorocitului în animalulă respectivi 

(cerbi, viţelă, lupi, vulturi, etc.). 

Dintre tote aceste interdiceri, două merită a ocupă unii 

locă deosebită: frecuentarea locuriloră oprite în genere 

şi intrarea, într'o cameră oprită în specială. 

(1) Dozon, p. 42. Până astădi, în Bulgaria, felele de curind măritate nu 

vorbescă din pudâre sai respecti câtu-va timpi, o lună sai mai multi (da- 

tină numită gozeia: cf. la noi desgostla miresti). 

(2) CE. şi Marian, Ornitologia, vol. |, p. 181.



A. TIPULU LOCURILORU OPRITE. 

Acesti tipi are următorele peripeții : 

a) Interdicerea de a călcă sai de a vină întruni locu; 

b) învingerea, elementului r&i, stăpânulu acelui loci. 

Variantele sale poti [i grupate în 2 clase, fie-care cu 

câte ună basmiu-tipă: 

d. Basmuli-tipti «Imperăţia Arăpușchii»(L), cu următorele 

variante: 

I. Variantă muntenă «Ardpușca» ; 

II. Variantă muntenă «Sila Sumodiva». (2) 

Varianta moldovensscă «Busuiocă Verde». (3) 
Aci se pote adauge sub-varianta muntână «Jogărzea 

şi fiul seu» (4) și cea bănăţenă «Petre Piriceli» (5), ambele 

de caracteri amalgamanti: prima combină motivului lo- 

cului opriti cu alui Neraidei, ca și varianta bucovinenă 

«Petrea şi I)inele» (6), cea dea doua cu ali tovarășilori 

năsdrăvani. 

2. Basmuli-tipă «Lutele-pământului» (7), cu următorele va- 

riante: 

(1) Stăncescu, No. 3. 

(2) Popescu, partea III, No. 2.—Ibidem, No. 4. 

(3) Revista Nouă, An. I. 

(4) Ispirescu, Vegende sai basme, Buc, 18172, partea I, p. 106—112, 

(5) Schott, No. 10, 
(6) Sbiera, No. 3. 

(7) Popescu, IV, 1.
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|. Variantă muntână «Poveste jerânescă» ; 

Îl. Variantă muntenă «Fiul vinătorului» ; 

II. Variantă muntenă «Iana Cosânzena». (1) 

Variantă ardelenă «Trei frați vînători». (2) 

Intergicerea de a vină întruni loci oprită o întîlnim 

mai întâi întruni basmu neo-grecii «Tinerulă, vinâtoră, 

și P'rumbsa lumei» (3), care se apropie de versiunea nâstră 

muntenă «liului vinătorului». Feciorulă unui vinătoră, ce- 

rândii mamei sale armele de vinătore ale tatălui său, plecă 

să vineze pe unii munte opritii, unde tată-săi păţise o mare 

nenorocire. Acolo, împușcândii o pasăre cu o pâtră scumpă 

pe capii, care r&spândiă lumină în tote părțile, luă pâtra 

și se întorse acasă. Acea pâtră deveni apoi pricina mul- 

torii nenorociri, căci împeratulu, aflândii despre dinsa, 

i-o cumpără și Vizirulu (fiind-că nu voise să-i vindă pâtra) 

îlă pîri împăratului, care porunci să-i facă unii turni nu- 

maj din fildeşii. Apoi îlit însărcină să-i aducă pe Frumosa 

pămîntului (Ilena Cosînzâna. poveșştilorii grecesci şi al- 

baneze). Restulii aparţine motivului despre Tovarășii năs- 

drăvani. 

In versiunea, sârbă «Berbecele cu lâna de aură» (4), ber- 

becele înlocuesce pasărea măsstră dîn basmuli grecescii 

şi însărcinările sunt aceleaşi: să dureze ună palatiă din fil- 

deși şi să aducă pe fata împăratului vecină, pe care o 

ademenesce cu scumpeturi să se urce în corabie. 

(1) Ispireseu, No. 24. — Ispirescu în Columna din 1876. — Popescu, II, 1. 

Afară de acesta, motivul interdicerei de a vină mai figureză şi în versiu- 

nea muntenă «Aleodor Impăratii» (Ispirescu, No. 4) inserată în ciclulii despre 

Animalele recunoscătore, pe când în primulii basmu din colecţiunea Ispire- 

scu «Tinerețe fără Vătrâneje», ina stătuesce pe bărbatu-său muritorii să nu 

mergă în Valea plângerei, unde-lii apucă doră de părinți. 

(2) Stăncescu, Alte basme, No. 7. 

(3) Hahn, No. 63. 
(4) Vul, No. 12.
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Varianta croată « Feciorulă vinătorului și ministrii ptemașă» (1) 
combină motivului muntelui opritii cu ali tovarășşilorii năs- 

drăvani, ca, şi versiunea neo-grâcă şi a nostră bănăţenă, 

de care se apropie mai multi altă variantă croată «Pi- 

nițele de aură». (2) Uni fiti, gonită din casa părintâscă, 

ajunge la doi bătrâni orbi, cari îlă însărcineză să le pă- 

zescă turma, dar nu cum-va să calce pe iniştea verde, 

căci acolo stăpânesce o Vilă grozavă. Băiatul însă se 

duce cu turma într'acolo, îmblândesce dina cu fluerulă și 
o amețesce cu vinii; apoi o silesce să mărturis6scă, unde 
a pusi ochii b&trânilori: în mierea dindărătuli coșului. 
După ce le puse la loci ochii, cânii voinicului sfâşie pe 
Vila şi pe alte trei tovarășe ale ei. Dreptii recunoscință 
pentru redobândirea vederilorii, bătrânii îi promiti 12 
pivnițe cu aurii. . 

Jagic mai citeză alte 2 variante sudi-slavice forte ase- 
m&nătore: în cea, din Bosnia unii moșii orbit dintr'o pe- 
sceră povățuesce pe fiuli alungati de părinţi să nu vîneze 
pe ali noulea munte, ca să nu-i scâţă Vila ochii... 

O altă variantă croată «Veliko Lovic și Kușlio» presintă 
o mare analogie cu citata versiune muntenă. Veliko moş- 
tenesce dela uni moșii calulii Kușlio, care-li opresce 
de a vină o pasăre cu pene de diamanti. Dar el nu 
îlă ascultă, o împușcă, iea 3 pene şi intră ca vinătoră la 
împeratulu Tatarină. Acolo, piritii de curteni invidioși, îm- 
p&ratulu poruncesce să-i aducă pasărea peneloră. Luândi 
o corabie cu 9 cuptâre de pâne și 9 poveri de carne, 
Lovici ajunge la orașulii Medieniţa, unde trăiă împ&ratuli 
Radomanii cu frumâsa-i fată, înconjuratii de uriași şi de 
12 căpcăuni, pe cari îi satură cu pânea, şi carnea adusă, 

  

(1) Jagi€, Archio făr slae. PL, An. |, No. 7, 
(2) Ibidem, An, V, No. 39 și 53.
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de dinsuli. Elă fură pasărea din colivia de diamantă şi 
o aduce împăratului, care-lă însărcineză atunci să-i aducă 
colivia și apoi chiar pe fata împăratului (ademenind'o în 
corabie cu mărfuri scumpe). 

Intr'o baladă bulgară « Pădurea Samodiveloră»(1), mama 
lui Stoianii povăţuesce pe tinărulă ciobani să nu-și ducă 
turma în pădurea Samodivelorii, căci ele se vorii luă la 
luptă cu dinsulit. Stoian n'o ascultă și, călcându-le moșia, 
se pomenesce cu o Samodivă în chipii de băiatii, care se 
luptă 3 dile cu dînsulă și, când să învingă ciobanulii, Sa- 
modiva châmă într'ajutoră «Stihiile şi Vijeliile, surorile 
sale», cari se repedi, sfâșie pe ciobanii în bucăţi și-i ri- 
sipescit turma. 

Versiunea săsescă «Perulă de aură» (2) se asâmănă, ab- 

stracțiune făcândă de unele elemente străine, cu ultima 

nostră variantă. Și aci eroulii se sluțesce, punându-și o 

beşică de vacă în capi şi câștigă iubirea domniţei, pe 

care o iea de nevastă. Dar lipsesce motivului interdicerei, 
ca și în a doua n6stră variantă din Muntenia. ” 

In basmulit loreniă «/Păstorașulă» (3), e vorba de o pă- 

dure interqisă, moşia a 3 uriași. Ciobănaşuli merge într'a- 

colo, îmbată pe uriași şi dă peste unii palati de oțelii, 

de arginti şi de aură. Imbrăcată în oţeli, arginti și aură, 

el se înfăţişeză înaintea împăratului și, câștigândii cele 

3 ole de flori, se cunună cu domniţa. 

In versiunea italiană « Păstorulă norocosi» (4), e vorba de uni 

rii interdisă, pe care ciobanulă nu trebuiă să-l trecă 

cu primejdia vieţei. Dar eli îl trece, omoră unii șerpe cu 3 

capete şi, despicându-le, găsesce în ele cheile, cu cari intră 

(1) Dozon, p. 149. 

(2) Ialtrich, No. 11. 

(3) Cosquin, No. 43. 

(4) 'Comparetti, No. 22.
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în palaturi de cristalu, de arginti și de aură. Restul 

coincide cu basmuli lorenii. 

Pentru întâiele variante din prima clasă relative la Ară- 

pușca sait dina sburătore îmbrăcată bărbătesce, a cărei 

putere sta în paloșii, se poti celi interesantele observaţiuni 

ale d-lui Iasdeii. (1) | 
Acea Arăpușcă sat fată-pastre şi acea Sila-Samodiva, care 

sub chip de păserică ademenesce şi ucide pe Omeni, co- 

vespundii ambele /larpiiloră, virtejuriloră de vint, cari 

în trădițiunea grâcă răpescii pe fetele lui Pandarei şi le 

daii blestematelori Erynii, ca să le slujâscă. Virgiliu și 

Dante daii asemenea Ilarpiilorii figuri de femei într'aripate: 

Ali hanno late, e colli e visi umani, 
Pie con artigli e ponnuto il gran ventre. 

Şi precum Ilarpiile sunt virtejurile (Zayellae), totii ast- 

felii Samodivele sunt Purtunele (Vichri) în mitologia slavă. 

Arăpuşca și Samodiva representă ast-felii două fiinţe 

sinonime, una împrumutată din mitologia greco-italică 

(Arpuia) și cea-laltă din mitologia slavo-bulgară (Samodivi). 
A treia variantă combină motivul locului opriti cu epi- 

sodulă cosiţei de pără, causa nenorociriloră ulteri re, şi cu 
motivul Dalilci, pe care-lă întilnimii și în varianta, bănă- 
țenă; iar în ultima variantă lipsesce motivul iniţiali, ca, şi 
în alte versiuni din acesti tipă. 

lpisodulii căutărei focului şi legarea astrelori (cei doi 
luceferi Murgilă şi Zorilă, apoi pe Miadă-nâpte), spre a ză- 
bovi cu revărsarea luminei, figureză în basme mai alesii 
în ciclulă uriașilorii. 

1. . . . CVA Să ._ - Chiar și sorele pâte fi opriti în mersuli săi. Intro po- 

  

(1) Fiymol. Magnum Rom. s. v.
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veste bănăţenă (1), o vacă năsdrăvană se duce la orizonții şi 

împinge sorele cu cârnele ei până dincolo de amiadi, spre 

a lăsă eroului vreme să-și termine însărcinarea. 

În varianta n6stră ardelenă, cei trei fraţi vinători se 

învoiescu a pândi n6ptea în 3 locuri oprite (pădurea Scor- 

piei, a Porcului mistreţii și a Miaqă-nopței) şi focului stin- 

gendu-se în ultima nâpte, fratele celui mică plecă după 

foci. «In cale, umblândi prin pădure, iacă o fată frumâsă 

rău și îmbrăcată numai în albi păşiă încetii-incetii și lăsă 

diîră de lumină după ea; iar pe lângă dinsa, sărindă din 

copacii în copacii, o ciocârlie cântă de o minune. Pasă- 

mi-te femeia asta eră una din trei surori, Zorile, cari 

gonesci întunericulii nopței și aducii pămîntului lumina 
ay 

dilei; își făcea calea după datina ei, că venise vremea 

să gonâscă bezna. Flăcăulu, vedi dumnea-ta, sciă cine eră, 

că audise dela o mătuşe bătrână, cum erai ele trei su- 

rori, cum umblaii, care în câte o parte a pămîntului cu 

câte o ciocârlie lângă ele. Şi ce se gândi flăcăulă? Măre, 

dacă se duce ea în spre unde-mi sunt fraţii, se lumineză 

de diuă şi se deștâptă şi dai de focii stinsii și v&dii că 

nu sunt acolo. Ia să o încercă ei să faci altă-feli..... 

Și nu sciă cum se repedi pe la spate, după ce-şi desfăcu 

briulă, şi mi ţi-o prinse şi mi ţi-o legă bine de unii copacii, 

ca să nu se mai ducă înainte şi să nu se mai facă diuă, 

până n'o veni elă cu niţelii foci să-lii aprinqă pe alu lori.» 

Intr'o altă poveste ardelână (2), flăcăulii, pornindă după, 

fociă, l6gă în drumă de câte uni copacii pe De-cu-scră, Mieu- 

de-nâpte și De-către-diuă, pe cari îi deslegă la întorcere. 

In basmulă nostru corespundători (3), eroulii l6gă cobză 

(1) Schott, p. 163. 

(2) Popă-leteganuliă, III, No. 4. 

(3) Ispirescu, No. 18. Cf. Arsenie, |, 5: «Păti-frumoatt».
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de arbore pe Murgilă, Miadă-ndpte și Zorilă, oprindu-i 
ast-ieli în loci ca să mai întârdie noptea. 

Același episodu îli găsimi în basmele Greciloră, Alba- 
neziloră, Serbilorii și Unguriloră. 

In versiunea grecă (1), eroul, pornind după foci, întil- 
nesce pe o babă: «Cine eşti tu? întrebă elă; baba r&s- 
punse: [ii aducii lumei qiua.» Atunci el îi dise: «Rămâi 
aci, până voiii luă focit» și ea răspunse: «bucurosi». Dar 
elit nu se încredu și, temându-se să nu-l înșele, o legă 
de unit arbore și plecă după foci. 

Intr unit altii basmu neo-grecă (2), voiniculi întilnesce 
prin întunericii o femee, care îi spune, că dinsa regul6ză 
diua și n6ptea, ţinând în mâni doue gheme, unulă albi 
și altulă negru, după cum vrea să se facă intunericii sai 
lumină. Voiniculii rugând'o să depene mai înceti firul 
celă negru, ea nu vru și atunci o legă de uni copacii. 
Apoi luândi ghemele, plecă după foci. 

In povestea albaneză (3), eroul întilnesce pe mama nopţei 
și, după ună dialogii identică, o legă, spre a o împedecă 
de a face diuă. 

In versiunea, croată « Vintuli Roșu» (4), băiatulii, pornindi 
după foci, întilnesce uni drăcușori, care depănă aurora; 
să r&sară mai repede. Eli îlu legă până la întorcerea-i, 
când îi dă drumuliă, şi atunci se face diuă,, 

Tote aceste versiuni (grece, albaneze, slave) aparținii 
însă ca fondă tipului despre Fraţii-cumnaţi. 

Acestă credință despre înfrângerea legilor naturei, des- 
pre supunerea corpuriloră ceresci la voința omului, e 
respândită la tote popârele sălbatice și e înrudită cu cre- 
PN INI 

(1) Hahn, No. 82. 
(2) Legrand, p. 147, 
(3) Dozon, No. 15. 
(4) Jagiă, Archie, An. II, No. 16.
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dința despre furarea corpurilori ceresci de către monstrii 
“antropofagi. (1) 

La Maori, o populaţiune din Noua Zelandă, există mai 
multe asemenea legende, citate de Mannhardt. Intr'una, 
unit răsboinici din Samoa l6gă sârele cu o viță de vie 
până va sfirşi să-și dureze o casă din pâtră; la Taiti, deulti 
Maiu, trebuindă a clădi uni templu până seră, apucă s6- 
rele de radele sale și-lă legă de unii arbore. 

In legenda biblică, Iosua, opresce sârele spre a prelungi 
diua și, invers, în tradiţiunea grecă, Joe opresce ssrele 
spre a prelungi o n6pte voluptâsă. 

Revenindi la diferitele variante ale tipului nostru, con- 
statămu, că locurile interdise de a fi visitate sunt: îm- 
p&răţia și muntele Arăpușchii, muntele vinătă ală lui Bu- 
suiocuă Verde; moșia Ieleloriă sai a Dinelorii; pădurea Scor- 
piei, muntele Porcului și pădurea despre Miadă-nâpte; în 
sfirşită pădurea fildeşilorii. In a doua variantă muntenă 
motivului inițială e înlocuitii cu o veghere funebră; iar 

în ultima variantă a tipului interdicerea se referă la o 
fântână a Vulturului, care prinde robi pe toți câţi beau : 
dintr însa. 

Urmeză acum resumatuli basmelori și ali variantelor 
corespundătore relative la tipulă locurilori oprite. 

t. Basmulu-tipiă Imperăţia Ardpușchii de Stăncescu: 

Unii împ&rată sfătui, înainte de morte, pe cei 3 fii ai sti să se 

lupte cu toţi vecinii, ca să mărâscă ţera loră, dar pu cum-ra să. 

între în împărăția Arăpuşchii, căci nu se vorii mai întârce. După 

ce muri împăratul, feciorii se învoiră să se ducă cu ste mai 

întâi celt mare și de nu s'o întârce până întruni anii, să plece 

altă doilea și apoi ală treilea. 

(1) Cf. Introducerea, p. 17. 

Săinenu, Ba:mele române. 21
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Pornind dar fratele mai mare cu oștenii s&i, dede peste 

unii palată străluciti, unde băură și adormiră cu toţii. Peste 

n6pte veni în soră o fată frumdsă, făcu sgomoiii de se sculară 

soldaţii, dar ea numai îi amenință cu paloșulă şi-i înlemni pe 
toţi, apoi îi tăiă și pre diuă sbură. Fratele mijlociii păţi totii aşă. 
Atunci porni și celui mici. El, în locii să se îmbete cu oștenii 

săi, se urcă întruni copacii şi vădu venindi pe Arăpuşea și 
r&punendu-i oștenii. 

Luându-se la plecare în gonă după dinsa, ajunse în împărăția 

sticlețiloră, unde o perdu din ochi. Numai unii ciocârlană șchiopă 

putu să-l ducă la împărăţia Arăpuşchii, a cărei putere sta în paloşă. 

Schimbati în muscă, fu dusă acolo și sfătuită de ciocârlanit 

cum să-i fure poloșulii. Fără paloșii rămase femee ca tote femeile 

și se cunună cu feciorulă de împărati. «Pasă-mite, Arăpuşca ură 

Gmenii și cu puterea paloșului ei îi prăpădise, dar acum, fiind-că 

nu-lă mai avea, tote lucrurile își veniseră în fire. Ba a înviată 

şi oștirile frațilorii băiatului, cu fraţii lui cu toti.» 

a) Prima variantă muntenă Ardpușca de N. D. Popescu: 

Unii împerati avea 3 feciori, pe cari îi sfătui la cesulti morței 
să nu încerce să se urce în muntele Arăpușchii, care se învecină cu 
împărăţia sa, nici să calce cuprinsurile ei. Murindii împăratulii, 
feciorii nu urmară sfatului părintescii, ci hotăriră să plece fie-care 
pe rândii într'acolo. Fratele celă mare porni cu oştiri şi, ajun- 
gândi în palatulii din virfulii muntelui, se ospătară şi chefuiră 
până adormiră. Numai strejile rămăsese deştepte şi pe la miedulă 
nopţei se pomeniră cu o fetișiră ca o dină, îmbrăcată jumătate 
femeesce și jumătate soldăţesce, în mână cu unii buzdugănaşii de. 
aură și la copse cu o sabie cu două tăișuri. Ea ameninţă cu buzdugă- 
nașulă spre streji și ele înţeleniră în loci, apoi prăpădindă pe 
ostași și pe împăratii, sbură în slava cerului. Fratele mijlocii, ple-. 
cândii peste uni anii, păţi acelaşi lucru. 

Atunci porni și fratele celi micii, care eră năsdrăvanii, adecă 
sciă din vreme ce are să se întîmple. Ajungândiă în palaturile 
Arăpuşchii, lăsă pe cei-lalți să mănânce, iar el eși afară şi se. 
urcă întrunit copacii dinaintea palatului să afle astă taină. Eli 
vEdu dacolo venindii pe la mieduli nopţei dîna, care prefăcu
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pe toţi în stană de pâtră și. le tăiă capetele. Când sbură în văz- 
duhi, se luă şi el în fugă după dînsa, dar fu silitii să se oprâscă 
la, jghiaburile munţilorii. Impăratulă ciocârlaniloră îi dede însă 
de călăuză uni ciocârlani șchiopi, să-l ducă la Arăpușca, âm- 
părătesa dinelorii, care pedepsiă pe aceia ce-i căleau cuprinsurile- 
Făcendu-se voiniculă muscă, ciocârlanulă sbură cu elă în slava, 
cerului și se cobori în palatului de aură ali Arăpuşchii. Orașulii 
dacolo eră pustii, că dina din r&utate împetrise tâte vieţuite. 
rele. Ciocârlanulii îl sfătui, cum să pue mâna pe buzdugan şi 
sabie, în cari sta totă puterea Arăpușchii. Luându-i armele şi ame- 
nințândi cu ele, tote se însufleţiră, iar dîna biruită i se supuse: 
fusese ursită să rămâe feci6ră și să facă numai rele, până ce 
unii voinici se va face stăpâni pe armele sale. Odată cu pu- 
terea, Arăpuşca perdu și însuşirile sale de dină și se făcu mu: 
ritâre ca tâtă lumea. 

După ce se întârseră la împărăție și se cununară, începu să 
muncescă pe împăratii dorulă de fraţi și porni cu Arăpuşca în 
căutarea, Jori. Ajunseră la uni palată pustiit. Stăpânul palatului 

eră unii împărații tîn&rii şi voinici, care iubise odată pe Ară- 
puşca și ea pornise cu urgie asupra lui. Eli se împrieteni cu 

bărbatului Arăpuşchii şi, furându-i sabia și buzduganuli, răpi şi 

pe Arăpușşca; dar voiniculă isbuti să capete înapoi armele şi pe 

soţia sa. Apoi Arăpuşca înviă pe cei-lalți doi fraţi şi, dându-le fie- 
căruia câte o împărăție, elă și cu nevastă-sa plecară la împărăţia 
Arăpuşchii, unde trăiră fericiţi şi nesupă&raţi de nimeni. 

b) A doua variantă muntenă Sil Samodiva de acelaşi: 

O diînă ademeni în chipii de păsărică pe sora unui băiatii să- 

raci. Elă, aflândii în vis că se află în palaturile Silei Samodiva, 
se duse în căutarea ei. Ajunse la o casă singuratică, unde lo- 

cuiă ună moșnegii (eră împăratul ciocârlanilorii) și ună ciocâr- 

lanii șchiopă îlă duse la palaturile de auri ale Silei. Vătatult 

curţei îli sfătui să se facă muti și să se înfăţişeze înaintea, stă- 
pânei. 'Irei dile se sili ea cu toti felulă de îmbieri să-lu facă 

a scâte glasii, dar nu fu cu putinţă: «Stăpâna mea nu e muiere. 

rea, dar are ună cusuri, qise portarul, îi place să ţie pe lângă 

dînsa ună anii încheiată câte unii tînării sai tînără -adusă de 

aţă spre dînsa de meșteșugurile ei şi pe urmă le dă drumuli;
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ce folosii însă? că într'uni anii le scurge totii sângele din ei şi 

îi lasă să plece mai multi morţi, căci băeţilori le storce pute- 

vile prin blestemăţii de cari este nesăţiosă și fetelor le suge sân- 

gele nptea în vremea somnului, căci ea numai cu sânge de fată 

mare se hrănesce, ca să fie în veci fragedă şi frumosă.» 

Apoi ea spuse tinerilor, că se învoesce să trăiască împreună, 

dar nu a le da drumulii. In cele din urmă se înduplecă să-i dea 

pe soră-sa, dar întâi să-i aducă calulă din tinerețe ală luă Austru. 

Eli porni şi pe drumu mântui unit tînără (eră fiuliu lui Austru) 

de unii balaură şi tatălă tinărului, dreptii recunoscinţă, îi dede 

calu-i din tinereţe și-lti aduse Silei. Ea-li mai însărcină săi 

aducă pe una din cele 3 dine, fete ale Crirățului. Sfătuitii de ca- 

lulă lut Austru, elii fură din grădina dîneloră hainele uneia din 

ele, dar uitându-se înapoi (eu tâte că calulă îlii învățase să no 

tacă), dîna îi trase o palmă şi luă hainele înapoi. Totu așa păţi 

cu a doua. La a treia rămase neînduplecati, luă dina şi se 

întârseră, 

* Calul, sciindi că Sila are de gândi să-i prăpădescă pe toți, 
sfătui pe stăpânu-să&u s'o înduplece a se urcă pe dinsulii. Şi cum 

o simţi pe dînsulă, calul o sfâșiă în mii de bucăţi: «Ast-felu 

peri Sila Samodiva, după urma căreia sa prăpăditi o mulțime 

de tineri, băeţi și fete, pe cari îi atrăgea spre ea cu şoşele și cu 

momele și de cari se desbără îndată ce-i vedea pe pragului morţei.» 
+ 

c) Varianta moldovenescă Busuiocă- Verde de Speranţia: 

Unii vînătorii b&trânit avea 3 feciori, pe cari îi învățase totii 

vinătorea. Eli îi sfătui să vineze pe ori unde, numai pe muntele 
vînătă să mu se ducă, că cine sa dusi acolo, nu sa mai întorsă. 

Dar ei apucară tocmai spre muntele vinăti şi, când intră celit 

mai mare în nisce palaturi dacolo și se puse a mâncă, se pa- 

meni cu Voiniculă Vînătă, care-lă apucă de pării şi-li tăiă cu 

paloşulă. Toti așă păţi şi celt mijlociil. 

Când intră și celu mici, nu atinse bucatele şi, sosindi Voini- 

culu Vinătă, băiatulă îl înhăţă de părit și începusă-li lovescă 
cu paloşulii, fugărindu-lii până la mare, unde avea nisce palaturi 

pe unii ostrovă. Cum şedea băiatult pe maluli mărei, nesciindă 
ce să facă, iacă şi nisce zmei, cari îi spuseră, că loiniculă Wînătă
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sui băiată, ci fata unui împărată mare, care de vitejiile ei n'a 

putut sta acasă. Cu ajutoruli zmeilorii, cu cari se prinse frați 

de cruce, ajunse în acelii ostrovii, unde Voiniculi Vînăţi îi ceru 
ertare şi elii, rănitii de frumuseţea fetei, se însură cu dînsa. 

Intr'o di, peptănându-se,. femeia scăpă uni firă de pără în apă 
şi flăcăulii îşi găsi nevasta plângând de temă să n'aducă acea în- 

timplare o mare nenorocire. lirulit de p&ră fuse înghiţitii de 
o mrenă, care peri și tu adusă mortă la împăratului, tatălui fetei. 

Spintecându-se, se găsi firulii de pării şi împăratului cunosc îndată 

că eră alii fiicei sale și puse crainici să strige, că cine s'o găsi 

să-i aducă pe stăpâna părului, îi va da orice. O babă șchidpă se 
oteri împăratului s'o aducă. Ea porni pe o corabie încărcată cu 
erburi și burueni și ajunse la ostrovii. Acolo, primită de fata 

împăratului, află dela ea, că î6tă puterea bărbatului ei sta în paloșiă. 
Baba, îl fură n6ptea și-lit aruncă în mare, «şi cum a aruncatii 

paloșulii și băiatului a muriti.» Vedendă pe femeia plângendi, 

baba, ca s'o mângâe, o îmbiă la corabie să-i dea burueni de 
lecii. Dar cum se urcă într'insa, corabia porni, luândi şi pe fata 

împăratului. 

In vremea aceea, tată-s&ii, aflândit de mortea lui Busuioci (eli lă- 

sase ună inelă şi bătrânul vădu eșindir dintr'insulii 2 picături de 

sânge), plecă să-lit caute şi-l găsi mortii. Dar zmeii, fraţii s&i de 
cruce, îi seoseră paloşulă din fundulii mărei şi cum îlui aduseră, se 
și deșteptă Busuioci Verde. Eli îndată porni călare pe «calulii 

de isbândă» după nevastă-sa, pe care o răpi şi se întorseră îm- 
preună. Tatălă fetei, aflândiă cine o răpise, trimise în două rânduri 
oste cu fii săi, dar Busuiocii-Verde îi nimici pe toţi cu paloșului stii. 

Atuncă împăratul trimise pe Spulberă- Vânt, «care nu mai avea 

morte, măcarit să-l fi şi arsu şi să-lă fi şi aruncati în vîntii»- 

Vădendă că nu-l pâte omori, că înviă mereii, Busuiocă spuse 

paloșului să-i taie lui capulă şi Spulberă-Vîntii luă fata și fugi 

la împărati. 
Inviată pentru a doua Gră de tată-stă, elit intră ca tambu- 

ragiii la împăratulă, tatăli fetei, şi acolo o puse să întrebe pe 

Spulberă-Vînti, în ce-i sta puterea. Eli, după ce o înșelă de mai 

multe ori, îi spuse în sfirșitii: «Puterea mea este la Laculii cu 

lapte, acolo este uni gligană, în gliganii este unii ogari, în 

ogari o prepeliţă, în prepeliţă o racliță şi în racliță 3 gărgăuni;
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când va ucide cine-va acei 3 gărgăuni, atunci morii și ei». Bu- 

suiocii, ajungândi la laculă cu lapte, omori gliganuli, ogarulit 

şi prepelița, scâse gărgăunii din racliță şi omori pe unulii. 

Când se întârse la împărat, Spulberă-Vînti eră bolnavi (din 

pricina gărgăunului ucisi) şi Busuiocii, făcendu-se doftori, fu 

chemati de împăratii să-li vindece. Dar eli ucise şi pe cei- 

lalţi doi gărgăuni și Spulberă-Vîntă cădu mortii. După ce tăiă 

pe toți vrăjmașii, își luă nevasta şi se întorse acasă la tată-săi. 

d) Sub-varianta muntână Mogărzea și fiulă săă de Ispirescu: 

Unit orfanii, ne mai putendi suferi mustrările nedrepte ale 

epitropilorit săi, se duse în lume și ajunse într'o poiană la unii 

foci forte mare, în juruli căruia eră unit omă mare câtit: unii 

uriași. Se băgă în craculă nădragului s&ii și mase nâptea acolo. 

Omului îl însărcină să-i pască oile pentru mâncare, dar nu cum-ea să 

trecă hotavulă. Sera după masă, întrebându-lii de cei totii tristi, Mo- 
gărzea îi spuse istoria sa: «Ei, precum ţi-am spusă, m& numescii 
Mogărzea; sunt feciorii de împărati și am plecată la faculă cu 

lapte dulce, care nu este departe de aci, ca să mă însorit cu o dină. 

" Audisem că acolo sunt trei dine. Dară noroculi mi-a statii împo; 
trivă, căci nagodele de Iele dederă peste mine și-mi luară inima, Și 

de atunci m'am aşezatii aci și mă hrănescii cu oiţele mele pe 

moşiora asta, fără să mai am poftă la ceva, fără să m& potii 

veseli măcari uni minutii sai fără să poti ride şi ei odată. 

Pustiile de Iele sunt aşă de gălcevitâre, în câtii nu sufere pe 

nimeni să trecă peste hotarului lorii, care să rămâe nepedepsită. 

De aceea te stătuescii să fii cu luare aminte, ca să nu păţesci 

şi tu ceva.» 

A doua di mai multe oi intrară în livedile înflorite ale Ielelori. 
Elă, cântândă, se luă după oi şi de odată se vădu faţă în faţă 

cu trei fete sbuydalnice, că-li oprescii și începi a jucă în jurulii 

lui. Jucară până sera şi-li slobodiră cu făgăduiala să se întorcă 

a doua di. Atunci cântă iar până sera, când se făcu că-i scapă 

flueruli şi-lă sparse ca din greşală. Spre a-și face altuli, el 

se rugă de ine să-i ajute a despică inima unui cireş de 7 ani şi 
le prinse degetele în crăpătuva lemnului. Ca să scape, ele mărturi- 
siră, că inima lui Morărzea e pe feristră întro' sticlă şi-l învă&ţară
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cum s'o pue la loci. Intorsii acasă îi făcu să 6să lui Mogârzea 
inima de putrigaiu şi-lii puse să înghiţă p'a lui. Mogârzea luă co- 

paciuli în spinare cu Iele cu totii și se întârse la împărăţia ta. 
tălui seu. 

Băiatulii porni apoi după laculă de lapte dulce să iea de so- 
ție pe una din cele 3 dine. Ajunsii pe moșia dinei, începu să 
cânte pe marginea lacului, de unde eși o diînă frumâsă cu păruli 

de aurii şi începu a jucă. A doua di totii aşă, iar a treia di 
diînsulă o sărută și-i smulse trandafirulă dela capă. Cum și-lă | 

puse la pălărie, dina se şi duse după dinsulii: se căsătoriră şi 

Mogărzea împărţi ţera cu mântuitoruli săi. 

e) Sub-varianta bănăţenă Petru Piricelă de Schott;: 

Gonitii din casa părintescă de o mamă vitregă, Petru se duse 
în pădure, unde se împrieteni cu Sfrâmbă-lemne şi Sfarămă-pttră. 

Ei își făcură acolo o căsuţă și pe când doi umblaii la vînătore, 
unulit remânea acasă. Atunci veni piticuli Barbă-cotă şi arse 

peptuli lui Sfarămă-pâtră, care romăsese să gătâscă bucatele. 

Toti așă păţi și Strâmbă-lemne. 
Când veni rândulă lui Petre să rămâe acasă, elă vru să-lă 

apuce de barbă; piticulă fugi în pădure şi acolo intră într'o pe- 
sceră. Petre cu o funie se lăsă jos, prinse piticulă şi-l tăiă. Când 

vru să se urce,nu mai găsi funia: tovarășii sti, credendii că sa 

prăpăditii, o luaseră şi fugiseră de frica piticului. Numai cu 

grei putu eşi Petru din pesceră. In pădure fu luati de suflet 

de o bătrână 6rhă, căreia zmeii îi răpise vederile. Elu îi păcăli, 

vîrîndu-le ghiarele în cr&pătura stejarului, le luă ochii şi-i puse 

bătrânei la loci, după ce se spălă de 3 ori în lacului cu lapte. 

Apoi cruţândă o vulpe, uni lupi şi ună ursi, căp&tă câte uni 

uni puii dela fie-care. In urmă ajunse la curtea unui împerată, 

a cărui fată eră să fie nâncată de ună balauri. Ela o scăpă, tăindă 

balaurului cele 12 capete. Dar adormindii, veni ună țigani, care 

îi tăiă capulii și luândă cele 12 capete, se dedea de mântuitori. 

Puii însă înviară pe celii morti cu o buruiană vrăjită jcu care 

ună şerpe vindecase puiulă săi) şi, stropindu-li cu apă vie, se 

însănătoși. Apoi arttândă limbile, se cunună cu fata împăratului; 

iar ţiganului, drepti pedepsă, fu rostogolitii de pe uni munte 

întruni butoiă bătutii cu cuie.
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2 3. Basmulă-tipă Iutele-pământului de N. D. Popescu: 

Uni vînătoriă, care avea 3 feciori, îi povăţui la cesulii morţei 
ÎI a 

să vîneze în tâte pădurile, în toți codrii şi în toţi munţii, dar 

în pădurea Scorpiei, în muntele Porcului mistreți şi în codruli despre 

- Miaqă-nopte să nu calce, că vi€ţa li se va, r&pune. După mortea b&- 

trânului vînătorii, feciorii sti se sfătuiră și hotărîră a plecă îm- 

preună spre locurile oprite, învoindu se ca nptea unulu să ve- 

_gheze în jurul focului și să na-lă lase să se stingă cu primejdia 

vieței. In n6ptea dintâi se duseră în muntele Porcului mistreții, 

unde avea să păzâscă fratele celi: mare, pe când cei-lalţi dormiaii, 
La miedult nopţei veni porculit mistreți, se luă la luptă cu 
voiniculii care-lă răpuse şi-i îngropă stîrvulă. A doua nâpte veni 
renduli celui mijlociii să vîneze în codrulă despre Miaqă-di: elă 
se pomeni cu o femee grozavă eşindi dintr'o negură mare, și 
o r&puse. 

A treia nopte porni spre pădurea Scorpiei fratele celt mică și 
pe la miedulă nopţei veni Scorpia grozavă cu 12 capete şi numai 
după multe opintiri putu s'o ucigă, dar sângele scursă din feră 
stinse focul cu desăvârșire. Suindu-se întruni copacii, zări spre 
r&săriti o licărire și porni întracolo. Pe drumi se lud la luptă cu 
Duccfirulă dimineței şi-lă legă de ună copacii. După ce mai departe 
legă şi pe Zorili, ajunse la uni foci mare, în jurul căruia stati 
culcaţi 9 zmei, iar pe focii Iutele-pământuluă ţinea de târtă ună 
cazan de lapte. Prinsi de zmei, voiniculi, ca să-și scape vicţa, 

„le făgădui a le aduce pe fata împăratului cu stema în frunte. Zmeii 
ii dederă unii inelă vrăjită, cu atingerea căruia se descuiat porţile, 
şi porniră cu toţii în căutarea fetei. Când ajunseră, zmeii r&ma- 
seră la porta palatului, iar voiniculă, pătrundendi cu ajutorului 
inelului în cămara împărătiţei, o găsi adormită pe ună pată de 
aurii, îi scâse din degeti inelulă, îi luă marama de pe ochi și 
eşi. La portă păcăli pe zmei şi-i omori, apoi dede drumulă lu- 
telui-pămîntului, deslegă pe Zorilă şi pe Luctferă şi, ajungendă 
n pădurea Scorpiei, ațiţă foculă şi așteptă scularea fraţiloru sti. 
Făcendu-se stăpânii peste moșii, fraţii merseră să vadă cu cine 

se învecineză pădurile lori. Ajungândă. într'o împărăție, făti- 
frumosi află acolo, că ună țiganii se făliă că omorise pe zmei 
și se gătiă de nuntă; dar el îlă dede de golu și se cunună diîn-
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sulii cu fata împăratului. Fraţii, pismuindă norocul celui mici, 
îi puseră gândi r&ii şi la întârcere îi sdrobiră fluerele picid- 

reloră şi-li lăsară prin pădure. Acolo îl găsi biata împărătesă 

și r&maseră împreună, hrănindu-se din păsări, pe cari le prindea 

bărbatulă ei -urcatii pe spinarea Iutelui-pămîntului, care le ve- 
nise într'ajutoră. Intr'o di, pe când bărbaţii eraii la vinătore, fata, 

de împărati vădu venindu o şerpâică, care unse cu o buruenă, ce 

ținea în gură, unii șerpuleţi morti şi îndată înviă, apoi lăsă 

buruena jos și plecă. Ea o ridică și, aflândii dela hutele-pămîntului, 

că e burucna vicței, care vindecă ori ce rană și e forte rară, căci 

nu răsare mai multi de două fire peanii, unse pe bărbatului să 

la picidre și îndată s'a sdrevenitii. Apoi se întorseră la palatu- 

rile lui Fă&tă-frumosă. 

a) Prima variantă muntenă Poveste ferănescă de Ispirescu: 
> 

Unii împărati sfătui la cesulii morţei pe cei 3 feciori ai sti 

să-i păzescă mormîntulii fie-care câte o n6pte. Feciorii mai mari 

pândindi, se pomeniră cu Gre-cine, care voiă să desgrope pe 

morti. Ei se luară la luptă cu duhulii necurată, care periă la 

cântători. Celt mai tînării, după ce se luptase în a treia nopte 

cu duhulă necurat, o luă către pădure și se rătăci întruni 

codru, unde zări focii mare şi pe focii o cratiţă, din care eșiă uni 

felii de glasii. Făcendi să sară capaculi, slobodi pe Agerulii-pă- 

mintului, pe care-lit închiseră în acea cratiţă 1 zmei. Ca pedâpsă, 

zmeii îli trimiseră să fure pe fata împăratului, păzită de unii co- 

coșii şi de ună clopoțelă. | 
Băiatulti păcăli pe zmei şi-i tăiă, afară de ali șeptelea, care scăpă; 

apoi intră în palatii şi luă dela fata adormită inelulă și nă- 

frama. Tatălii fetei făcu cunoscutii, că va da de soţie și jumttate 

din împărăție celui ce a r&pusă pe zmei. Atunci se înfăţişă, unii 

țiganii, care se lăliă, că elă omorise pe zmei, dar voiniculii îl 

dede de goli şi fu sfâșiatii de doi armăsari neinvă&țaţi. Apoi 

feciorul de împăratu se cunună cu fata cea frumosă. Când fură 

aprâpe de biserică, zmeulii scăpată împetri căruțele şi răpi pe 

miresă. 
Eli porni în urma lori şi, învățatii de Agerulă-pămiîntului, ajunse 

la zmediea. Acolo fata îi spuse: «Baba clânța, muma zmeului,



— 330 — 

dise ea, are darul să nu moră câtă va fi cada |tocitorea), ce stă 

ică după uşă. In ea sunt o mulţime de suflete şi, când sar în- 

timplă să o r&pue cine-va, ea dă fuga și sârbe din sufletele 

închise în cadă și câștigă putere și vieţă din noii.» iuli îm- 

păratului băgă cada cu sufletele în pivniță şi tăiă pe zmeoica. 

Apoi puse pe logodnica lui să întrebe pe zmei: în ce-i stă pu- 

terea. Ea se făcu bolnavă și zmeul, după ce o păcăli în două rânduri, 

îi spuse în slîrșită adeverulii: «Puterea mea, dise zmeulu, stă 

într'o scrâfă, care se tăvălesce câtii e diulica într'o lăcovişte de 

lapte dulce. Acea lăcovişte nu este tocmai departe de aci. In 

scrâlă este uni epure, în epure o prepeliţă şi în prepeliţă sunt 

3 viermi. Aceștia sunt puterea mea.» 

După ce suci niţelu gâturile viermiloră, se facu la întorcere 

dolitorii și, chemată de zmeul bolnavii, îlii întrebă, ce însemneză 

bicele atârnate în cuiii: «cu unulă dacă voiii plesni, tote turmele 

mele se facii o nucă ; dacă voii plesni cu ali doilea, tâte cu: 

prinsurile mele se jacii uni mării; iar cu alu treilea bicii, 

când plesnesci la spatele ori cărui lucru, îlii schimbă în stană 

de pâtră, și când plesnescă cu elii în față, se desface făcutulă 

și vine la adevărata lui fiinţă lucruli împetrită.» Cum află, suci 

gâturile viermilorii şi zmeuli cr&pă. Şi luându-și logodnica, se 
întorse la împărăție. 

h) A doua variantă muntenă Piulă vânătorului de Ispirescu: 

Fiului unui vînători forte meşteri eră nemulțumitii, că n'avea 

trişte. Slătuitii de o babă, elu sili pe mama sa, 2îrîndu-i fifa 

sub talpa cască [se făcuse bolnavă şi visase, că se va însănătoși, 

de va suge sub talpa casei) să-i spue, unde sunt armele tatălui 
s&ii şi porni în lume. Mama îli rugă să se ducă la vînatii în 
tâte părţile, numai în pădurea fildeşiloră nu, căci altminterea nu 
va [i bine. Chibzuindi ce animale să vîneze, se pomeni, fără să 
scie cum în pădurea fildeșilorii, unde vînă uni fildeșă, îi luă 
pelea, colțulu şi plecă. 

Nevrândiă să vîndă pelea credincerului dela curte, acesta îlit 
piri împăratului că sa lăudatii să-i aducă se de fildesii pentru 
clădirea unui palatii şi pele de aspidă să-li învelâscă. Fu siliţi 
să plece și ceru 1000 debuţi cu vinii şi 1000 cu rachiti şi 6meni
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să-i sece balta din pădurea fildeșilori, furnândă înăuntru vină și 
veehiă. Fildeșii, venindu la adăpătore, se scăldară câte-va dile, 
apoi băură şi cădură morți; îi jupui şi aduse 6sele. Atunci 
împeratulii îi porunci să aducă meșteri . dela Nedeia Cetate, să 
zidescă unii palatţiă. Elă ceru 100 corăbii cu sare și porni pe 
mare, până ajunse la Nedeia Cetate. Ac6stă, cetate eră vestită 
pentru meșterii ei, cari învățase meșşteșugulu dela dine și nu 
putea nimeni să intre acolo. Acea cetate însă eră lipsită de sare şi 
împeratuli o schimbă pe meşteri, cari zidiră palatulii și se în- 
torseră. . 

In stirșită, voiniculă primi porunca saducă o cracă verde dela 
pomulă din mijlocul vaiulu”, ca să lumineze palatulă nâptea ca 
diua. Eli ceru 100 corăbii cu bucate și 100 cu carne. Ajunse la 
împăratul porumbeilorii, în ţera căruia eră fomete şi pentru me- 

rinde, eli înşăreină znă porumbelă, ca să ducă pe fiului vinăto- 

rului acolo și să rupă craca. Pe drumi luă şi ună vulturi şi 

ajunse la grădina raiului. «Acolo nu eră nici decum n6pte, căci 

pomul din mijlocului raiului lumină nâptea ca diua.» Porum- 

belulu îi aduse o cracă și aşeză rămurica în mijloculă palatului. 

Apoi murinduă împ&ratulu, rămase în locui. 

c) A treia variantă muntână Zana Cosîneena de N. D. 

Popescu: 

Unii ţărani moșnâgii avea 12 feciori şi dintre ei cel mai mici 

se numiă Voinea şi eră năsdrăvani, adecă ghiciă ce are să se 
întîmple. Sfătuiţi de tatălii loră să nu iea decât 12 surori, fe- 

ciorii se duseră să caute pe unii tată cu 12 fete de măritată. 

Ei neputând găsi, plecă uncheșuli să caute şi nemeri întruni 

locii la ună popă cu 12 fete, cu cari se cununară feciorii. La 

întârcere, zărindă unt isvori frumosi, toţi se repediră să bea, 

afară de Voinea, care le spuse, că e fântâna Vulturului și cine 

bea dintrinsa se face robi lui pe _ vi6ţă. Ei însă nu vrură 

să-l asculte, și cum băură, se pomeniră închiși întruni zidi 

gvosii de pâtră și cu o namilă de vulturi, care îi luă robi pe 

ci și pe muierile lori (Voinea perise, necuprinqendu-li zidul 

de petră) și le dise, că nu le va da drumulu decât dacă unulii 

din ei se va însăreină să-i aducă pe Jana Cosînzena cu piruli de
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aurii și ochii de focii, după care se înebunesce lumea tâtă. Și 
luândă zălogii pe nevasta lui Voinea, elă fu însărcinatii so aducă. 

Elă trecu ţări și mări, până ajunse în împerăţia tatălui acelei 

fete minunate. Acolo fu găzduitii la o babă, care-lii rugă să 

pândâscă 2—3 nopţi spre a prinde pe celi ce-i sdrobiă florile 

și legumele din grădină: elii vădu unii armăsară negru cu 4 aripi, 

care pisăgiă. florile şi zarzavaturile babei. Se aruncă călare pe 

dînsulii şi caluiit îşi recunoscu stăpânuli, dându-i ună pără din 

comă să lă cheme la nevoe. A doua seră, pândindii, descoperi 

ună cală voșă, care îi dede asemenea uni pără din comă: și 

a treia seră veni ună cală albi cu 12 aripi. De atunci nici unit 

calii nu se mai ivise sburândă din palatulii Ianei Cosînzenei. Baba 

spuse lui Voinea, că Ursitdrele ursiră pe lana Cosînzena s'omore 

de deochi pe ori ce voinici sar uită la dînsa cu dragii. Şi fiind- 

că se prăpădise o mulţime de tineri, împăratulii o închise în- 

tr'unii chioșci, de unde nu eșiă decât sera, de petrecea cu ti- 

neri uriţi și pociţi, împotriva cărora să nu pâtă nimici deochiulii. 

Dela calu mai află, că pe lana o osîndiră Ursitrele să moră 

fată, de nu va găsi o fiinţă bărhătescă, de care să se îngreţo- 

şeze diua și pe care să-li iubescă n6ptea; şi de nu so mărită 
până la 25 de ani, are să moră în florea vîrstei. 

Calulă îlă sfătui atuncea pe Voinea să-şi schimbe chipulă și 
să se sluțescă cum e mai r&ă, spre a nu fi săgetatii de deochi: 
să se facă cheli şi să se bage la grădina împăratului. Elă îşi 
puse în capi o băşică de vacă şi intră ca argatit la orădinarulit 
împăratului şi se făeti omuli de casă ală împerătiţei. Cheleșă 
(așă-li poreclise Iana Cosinzena) îi aducea în fie-care di unt 
mănunchii de flori din cele mai frumâse şi cu ajutorul calului 
se duse şi elii în 3 rânduri la petrecerile de nâpte ale domniţei. 
Acolo ea se îndrăgi de fătii-frumosi, cu care jucă întruna şi 
se uscă de dorul lui. A treia 6ră se învoiră să fugă, și, Cheleşii, 
smulgendu-și bășica de vacă din capă, lana uimită cunoscu în 
el pe f&tii-frumosă dela petreceri. Ducend'o la Vulturi și 
Voinea, găsindii acolo femeia lui însărcinată, o lăsă Vulturului, 
iar el se cunună cu lana Cosinzena. 

d) Varianta, ardelenă 7re fraţi vînătoră de Stăncescu: 

Unu vînătorii dibacit lăsă 3 feciori toti vinători și-i sfătui la ce-
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sul 

piei, 

rulia 

toc 

morţei să pu între în tei păduri, cele de pe muntele Scor- 
ali Porcului mistreți şi ală Miadă-Nopţei. După ce fecio- 

celii mai tintrii r&puse cele trei dihănii, se duse să caute 
stinsii de sângele monstrului. In cale legă Zorile de ună 

cupacă, ca să nu se mai ducă înainte şi să nu se facă qiuă 

In juruli focului găsi nisce zmei adormiţi şi în cazan fer 

bea Iutele-pământului. Ela luă pe uriași (că nu putea umblă) în 

cârcă, deslegă Zorile şi ajunse cu foculă taman când începuse 

a se lumină de di. De acolo porni cu lutele-pămîntului (căruia 

îi vindecase picidrele cu nisce burueni), omori pe zmei, le luă 

vîrfurile limbilorii (ţiganulă trădători e datii pe faţă) şi se cu- 

nună cu fata împ&ratului. 

Apucându-lti dori de fraţi, elu plecă să-i vadă şi, întimpi- 

nându-i, dinşii se purtară cu necredinţă, sdrobindu-i picidrele. 

Dar Dumnedeii «se cobori din ceri dei le vindecă»; la întor- 

cere, ună zmei îi răpi nevasta şi-li lăsă singurii. Elu o 'redo- 

bândi, câștigândii mânzulă unei babe, a cărei €pă o păzi trei 

dile.



B. TIPULU CAMEREI OPRITE. 

Acestii tipi are următârele peripeții: 
a) Unei fete (unui bărbaţi) i se încredinţeză cheile ca- 

sei cu voia de a intră în toţe camerele afară de una sin- 
gură; 

d) Interdicerea, e călcată și ea trage după dinsa conse- 
cințe (obicinuitit) rele. 

Variantele acestui tipi poti fi grupate în două clase, 
fie-care cu câte uni basmu-tipii: 

u. Basmuli-tipă «Nu minț» (1), cu unica variantă bă- 
nățenă «Fata lemnarului». (2) 

B. Basmuli-tipii « Ordesa dineloră» (3), cu următorele va. 
riante: 

I. Variantă ardelână «Nu sciă Impărată» ; 
H. Variantă ardelenă « Pădurefulii» ; 
III. Variantă ardelână «Spână fără de mârte». (4) 
Varianta macedo-română «Draculă și mâna vorbitâre» (5) 
Afară de aceste variante, motivul Camerei oprite mai 

figureză, ca simplu episodă, într'ună mare numării de 

  

(1) Popi-Reteganuli, V, 2. 
(2) Sehott, No. 2, 
(3) Popă-Reteganulii, 1], 1. 
(4) Biblioteca Tribune, No. 31. — Familia din 1883.—Botea, No. 5. 
(5) Cosmescu (colecţiune inedită),
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basme. Ast-felii, într'o poveste bucovinenă din tipulă Seylla, 
sati Mama perfidă (1), Petrea Voiniculă dă mamei sale 
cheile dela tote cămările, spunendu-i că pote umblă prin 
tote, numai în a șeptea să nu intre. Acolo qă peste zmeuliă, 
cu care se îndrăgesce. Intr'altă poveste din tipulă Nerai- 
dei (2), bătrânii dederă cheile lui Petre fătii-frumost să, 
se plimbe prin tâte cămările, numai în cutare din fundă 
să nu mârgă: acolo dă peste unii calt imbrăcati în pele 
de ursi. In a treia poveste(3) din tipul Animale-cum- 
nați, Fata Ciudei dă bărbatului ei cheile dela tote că- 
mările, numai într'o cămară să nu se bage: acolo eră unit 
zmei pironită, care, prindendii la puteri, răpi pe nevasta 
voinicului. 

De asemenea într'o versiune muntână din tipulă Psychei, 
împăratul, plecândi la răsboiă, dede voie fiiloră săi să intre 
prin tote cămările casei, dar în cămara din fundă din 
colțulii din drâpta să nu intre: acolo ei găsesc, ca și în 
basmulă tipă, o icână de femee. 

Intr'altă basmu din ciclulă Dioscurilorii (4), împăratulă, 
"plecândi la bătălie, lasă cheile fiului săi, sfătuindu-lă să 
intre în tote casele, numai să nu calce în casa ce se des- 
chide cu cheia de aură: acolo găsesce unii ochiani de 
sticlă, prin care vede pe Dâmna Chiralina, şi palaturile 

ei. Și în sfirşită într'untă alu treilea basmu (5), motivulii e 

asociati cu ali Neraidei, ca și în versunile paralele. 

Ast-feli tipulti Camerei oprite e unulu din motivele cele. 

mai frecuente în basmele nâstre şi într'ună mare număriă 

dintr însele figureză, cum sa vădută, ca simplu episodit. 

(1) Cf. Stăncescu, p. 196 și Sbiera, No. 2. 

(2) Sbiera, No. 3; cf. Popescu, IV, p. 43. 

(3) Ibidem, No. 4. 

(4) Ispirescu, p. 118. 

(5) Ibidem, p. 149.
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Elu este ca și necunoscutii anticităței (1), de re-ce 

alusiunea din Eumenidele lui Eschil (unde Atena le spune: 

«N are dre Joe încredere în mine? să v& mai aducii aminte, 

că eii singură dintre toți deii cunoscii cheile camerelori 

divine (xhjdus cidu depdroy pivn ev) unde e ascunsii 
fulgerulă?») e de uni caracter prea vagi, ca și legenda 
despre tesaurulii lui Ixion, în care nimeni nu putea intră 
fără a fi mistuitii de focului nestinsă (cum păţi soeru-său 
Desionei). 

Isvorulii Camerei oprite trebue căutată în colecțiunea 
arabă 1001 Nopți, unde se află asociatii cu tipulti Neraidei. 

Elu figureză în mai multe basme neo-grecesci. Ast-felii în 
varianta «Peciovulă de împărată și mânzulă» (2), părinţii 
juruescii copilul ce va nasce unui balaură (dralos). Când 
băiatul se făcu de 10 ani, balaurul îlu răpi şi-lă duse 
la palatul lui. Acolo îi dede 40 de chei să intre în 40 de 
cămări, dar băiatulă fură și cheia a 4l-a. Acolo găsi uni 
cali! năsdrăvani și, băgându-și degetulă în mocirla, de 
dinaintea camerei, elu îlă scâse dauriti. Restul se ra- 
portă la altii motivă («Chelulii»). 

In a doua variantă (3), elu găsesce în camera oprită unii 
cală de aurii şi ună câne de aurit; iar în a treia, o fată 
îrumosă ca sorele spânzurată de păr. In altă poveste 
grâcă (4), eroina, juruită balaurului, vede în camera oprită 
o prăpastie adincă şi în fundului ei unii flăcăi, care se 
jeliă. 

(ID) Elă pare a fi necunoscuti și Indici; celă puţinii poveștile citate de 
Benfey (Introducere la Panciatantra, p. 152— 155) şi de Cosquin (1, 146—152) 
sunt. departe de motivul nostru, așă cum el figureză în 1001 de Nopți 
(povestea respectivă a fost reprodusă în a nostră Introducere la p. 138) şi 
în versiunile europene. 

| 
(2) Hahn, II, p. 197. 
(3) Ibidem, No. 45. 
(4) Schmidt, No. 13;
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În basmului « Irimmates sai balaurulă cu 3 ochi» (1), unit 

negustorii dă la plecare nevestei sale 101 chei, dându-i 

voie să deschidă 100, nu însă şi pe cea din urmă. Acolo: 

vede printr'o ferestră, cum bărbatu-săi pătrundea în mij- 

locului mormintelorii şi se făcea cu capulu ca ciuruli, cu: 

3 ochi, cu braţe lungi şi cu unghii de unu cotă, cu cari 

scormoniă cosciugele spre a mâncă cadavrele. Acestă ve-: 

dere eră să-i coste vieța, dar scăpă a nu fi mâncată de 

'Triochiui şi se căsători cu unu feciorii de împărați. 

In versiunea croată «Pașa de oţelă» (2), feciorulă de 

împărat, deschidendii camera oprită, găsesce acolo pe 

Bașcelil, încătușati de zidă, care îi dărui 3 vieţi de omu 

pentru 3 urcidre de apă și, venindu-și în fire, răpi pe 

tinăra, împărătesă şi o duse cu sine. 

Intr'o versiune rutenă, citată de Leskien (3), băiatul 

găsesce în camera oprită ună cală cu coma de aurii, care 

e băgată în aramă până la genuchi, apoi uni cală de 

argintii și unuli de aurii. La celă 'dintâi cală picidrele 

tin&rului se facă de aramă, la celă dalu doilea mânile 

i se facă de argintii și la celui dali treilea capuli i se 

face de aură. Acoperindu-și părulă, mânile și picidrele, - 

elu se înfăţişeză înaintea împăratului, r&spundândi la idte 

întrebările: Nu sciă/ întocmai ca în varianta nâstră ar- 

delână si întruni basmu maghiarii. (4) 

In varianta basmului-tipi din prima nâstră clasă, in- 

fluenţa factorului religios este evidentă (5), ca şi în ver- 

siunea germană « Copiluiă Marici» (6) și în basmul bretonii 

(1) Legrand, p. 115. 

(2) Krauss, I, No. 34, 

(3) Leskien și Brugmann, p. Bil. 

(4) Stier, No. 8. 
(5) Cf. Introducerea, p. 22. 
(6) Grimm, No. 3. 

9 

Șăiudnu, Basmele române. 
22
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« Copilulă, vândută diavolului» (1), unde Maica Domnului in- 

tervine spre a scăpă, directi sau indirectu, victima juruită, 

necuratului. ” 

Din contră, în versiunea italiană din Pisa (2), nu se 

află nici o urmă religi6să, ca şi în basmulă-tipă. Și aci 

e vorba pură și simplu -de «una signora», care dă fetei 

(lipsesce juruința făcută demonului) cheile palatului, oprind'o 

a intră într'o singură cameră. Acolo vădu pe Dâmna în 

baie cu 2 fete, cari îi cetiaii o carte. Intrebată sâra ce 

vădquse, fata mărturisi și Dâmna îi tăiă capulu şi-lu atirnă 

de părăi de o birnă. Toti așă păţi a doua fată; dar a 

ireia, nevrândă a mărturisi, o alungă şi peste puţinii se 

căsători cu ună feciori de împărati. După ce născă unu 

băiatii, se pomeni în n6ptea nascerei cu Domna, care o 

întrebă iar ce vă&quse. Stăruindi a nu spune, Domna 

luă copilului și însângeră gura mamei, ca şi cum lar fi 

mâncati, și toti așă făcu cu' alti doilea copilă. Dar spu- 

nendu-i în cele din urmă că nu vă&duse nimici, Dâmna 

îi înapoiă copiii. | 

Versiunea nâstră macedo-română presintă particulari- - 

tatea, că demonulii dă nenorocitei să mănânce în lipsa-i 

o mână năsdrăvană, întocmai ca într unii basmu neo-greci 

și într'unulu siciliană. (3) 

In basmulii rusescii «Maria Morevna» (4), alii cărui fondă 

aparţine tipului despre Animale-cumnaţi, domniţa, tre- 

buindit a merge la răsboiii, spune bărbatului că pote vi- 

sită tote camerele palatului, afară de una singură. Acolo 
găsesce legatii cu 12 lanţuri pe Kosei celt fără de morte, 

PI 

(1) Sebiliot, vol. I, p. 29. 
(2) Comparetti, No. 28. 
(3) Schmidt, No. 24 și Gonzenbach, No. 23. 
(4) Afanassiev, VII, 8.
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care, îndată ce prinde la puteri bândă apă, răpesce pe 

Maria, şi o duce la dinsulti. 

In versiunile din Occidenti curiositatea e partea femaei 

şi nu a bărbatului, ca în majoritatea variantelori citate: 

Tipulu occidentali ală Camerei oprite e cunoscutul basmu 

din Perrault «Barbe-bleue». (1) După ce se căsătorise! cu: 

mai multe femei, cari nu se sciă ce se făcură, luă o nouă 

soţie şi, o lună după nuntă, trebuindu să plece, el îi dede 

cheile luturorii camereloriă, dar îi interdise strașnică in- 

trarea în încăperea din fundi (dându-i şi cheiţa, cu care 

se deschidea). Acolo vădu pardosla plină cu sânge în- 

chegată şi în mijlocii steteai cadavrele soţiilori înjun- 

ghiate de Barba-albastră. Plină de spaimă, ea băgă de 

s6mă, că la eşire cheiţa se pătase de sânge și nu fu cu 

putinţă ao şterge. Nenorocita eră să expieze cu vieța căl- 

carea poruncei, dar fu scăpată de fraţii săi, cari străpun- 

seră cu sabia pe ucigașul de femei. : 

In versiunea lorenă «Frciorulă de împerată și calul 

stă» (2), împăratul, dându fiului său cheile palatului, îl 

povăţuezce să nu intre în cutare cameră. Acolo găsesce 

o fântână frumâsă de aurii, unde, băgându-și degetulu, în- 

dată se dauri şi căută în zadari să-l ștergă- Intrândii a 

doua ră, i se dauriră hainele şi părulă. Atunci își luă unu 

cală năsdrăvanii, își schimbă în drumiă hainele cu ale unui 

băiatui, își puse o băşică în capi şi intră ca slugă la bu- 

cătarulă împăratului. Acolo trăiă sub numele de “Cheleșă 

și fata împăratului, cunoscându-i frumusețea, îl alese de 

bărbatu. | 

  

(1) Cul6rea albastră e aci de răi auguri; cf. părulii roşu în basmele n6stre. 

Intro variantă bretonă (Sebillot, Litter; orale, p. 41) figureză chiar unii Barbe- 

rouge, corespundendii lui Geant auz 7 femmes (Sebillot, -Contes, L,. No. 9). 

(2) Cosquin, No. 12. 
.
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Intr'o variantă din Tirolului italiană (1), ună feciori de 

împăratii găsesce în camera oprită uni mici lacă și, scăl- 

dându-se într'însulii, părulii i se face de aură. 

Atâtă versiunea acâsta câţii şi cea lorenă, precum şi uni 

mare numără din versiunile citate, corespundă variantelori 

n6stre din tipulti Neraidei și anume basmului-tipii «//eră- 

frumosă, cu părulă, de aură», unde figureză şi străvestirea 

eroului spre a nui se cunbsce frumuscțea. 

Totu ast-felii în versiunea florentină (2), Centomigli în- 

credinţeză soţiei sale Caterina uni tencă de chei, oprind'o 

a intră numai în camera cu cheia de aurii. Acolo vădu 

de-alungulu zidurilorii femei spânzurate cu pirâne de 

perii, de braţe, de gâtii. Nenorocita însă păţi aceeaşi sorie 

pentru călcarea poruncei, ca şi sora-i mijlocie, până cea 

treia soră părăsi pe Centomigli şi se căsatori cu unu fe- 

cioră de împărat. 

Dar motivul despre Camera oprită se află dejă incidentalu 

într'o poveste neapolitană din Pentamerone, «Cele 2 corâne» 

(No. 36), unde Marchetta, ajunsă la o vrăjitore, capătă voe 

să intre în tote camerele afară de cea din tunduli casei. 

Acolo vede 3 fecidre îmbrăcate în aurii, şedendă parc'arui 

dormi pe 3 tronuri de aurii: erat însăși fetele vrăjitore. (3) 

Urmeză acumi resumatulă basmelorii-tipă şi alt varian- 

teloră corespundătore. 

a. Basmulu-tipii Au min de Popi-Reteganuli: 

Unii omii săracii avea o fată frumâsă. Odată veni la bordeiuli 

lorii dîna Ilina, cea mai măestră qină, și rugă pe săracii să-i dea 

ei fata s'o îngrijescă şi apoi so mărite. Elu i-o dede. Când ajun- 

(1) Sehneller, No. 20. 

(2) Imbriani, No. 23. 
(3) A se vede și studiulu d-lui Hariland despre Camera oprită în Folilore- 

Journal, An. UL (1885), p. 192-242. | |
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seră la curţile ei, dina dede fetei 13 chei Şi-i dise: cu 12 chei 
vei deschide 12 chilii, unde vei găsi de tote, dar în casa 13-a de 
către răsărită să nu intri, că nu va (i bine. 

Plecândii dîna, după ce fata colindă prin totii palatulii, destă. 
tându-se, se apropie și de chilia a 13-a Și, «cum o deschide, cade 
leșinată la pămînți de atâta, miîndreţe ce văduse». Când se sculă 
atinse uni scaunii cu degetulii Şi elă îi rămase întauritii. Lua, în- 
torcerea diînei, întrebată dacă a intrată în casa a 13-a ea tăgăalatic, 
mereit și dina nemil6să amuţi pe mincin6sa copilă și o alungă 
din palaturi. Trei ani trăi ea în codru, dar dina o scutiă să nu 
i se întîmple vrunii r&ii. Odată i se făcu milă dînei și trimise 
pe unii feciorii de împărati, care rătăci prin acel codru vi: 
nândă. Cum o vădu pe copaciti, unde dormiă, o îndrăgi și, aşă 
mută, o luă şi se cununară. 

Cră6sa născuse unii copili şi pe când îlă legănă, se pomeni 
cu dina lina, care iar o întrebă, dacă a intrată in casa de către 
răsărit. Tăgăduindă și de astă dată, dina luă copiluli din legăni 
şi se făcu nevădută. Toti așa păţi cu alu doilea copilă şi sfa- 
tulă ţărei eră s'o osîndescă să fie arsă de vie, dar o îngădui 
încă unii ant, 

Când născu ali treilea copilii, dîna iar veni şi-i făcti aceeași în- 
trebare. Speriată, ea răspunse de astă dată, că a intrată şi-i certi 
ertare. «Atunci dina îi deslegă limba de putii vorbi, băgă mâna 
în sînii şi-i scâse şi cei-lalţi doi copii de o sută de ori mai fru 
Moși şi se depărtă dela ea, dicenduii: «Te ertă, ci mai multii 
să nu greşesci, nici să minţesci în t6tă vi6ţa ta.» 

Varianta, bănăţenă Fata lemnavului de Schott: 

Unii băiatii lemnarit, neputendi agonisi traiul pentru ai sei 
lo fiică şi unii câne), vru să se spînzure. Dracului însă îlu opri 
şi-i dărui o comâră de aură, dacă va jurul să-i dea pe ciie va 
întîmpină stra dinaintea casei : elii se gândi la câne şi încolo îi 
eşi înainte fata sa, care îi vesti minunea, că paiele și inulu din 

bordeiulu lori sai prefăcutii în aurii. 

A doua di lemnaruli își duse fata în pădure şi o lăsă la lo- 

culi hotăritii. Maica Domnului i se arctă, trase ună cerci în 

jurul ei, din care să nu 6să, orice sar întimplă: veniră apoi 

sute de draci, cari încercară zădarnică tâte mijlâcele s'o atragă.
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Apoi Maica Domnului o duse într'o grădină măreță, unde se 

află ună palatii strălucită. Acolo ea îi dede să se jâce cu 2 po- 

vumbile ardălăre şi-i atârnă 4 chei, dându-i voe să deschidă tote 

ușile, afară de cea cu cheia de lemnă. 

În camera întâia i se păru a fi statii o di şi încolo ea stătuse 

uni ani; întra doua unii cesii şi eraii trei vieţi de omi, întra 

treia o clipă și eră o jumătate vecinicie. 

Dar neputându-se împotrivi curiosităţei, deschise și încăperea 

oprită, unde găsi pe Maica Domnului, vindecândi rănile lui 

sustii. Pentru neascultarea ei, o duse într'o pesceră întunecâsă, 

oprind'o de « vorli cu cine-va, până când ea însăși îi va da voe. 

După ce trăi multi timpii singură, unii feciorii de împărati se 

rătăci pe acolo şi, rănită de frumuseţea ei, se cunună cu dînsa, 

aşă mută cum eră. , 

Dupa unii ană, ea născu doi copii de aură şi împă&ratulă puse 

strașnică pază, dar Maica Domnului veni nâptea şi luă ună copil; 

atunci păzitorele, de frica împăratului, puseră în locu-i o gâscă de 

dură, învinuindo că şi-ar fi omorită copilului și, ca vrăjitore, 

Var fi prefăcutii în gâscă. Impărătesa plânse, dar nu rupse 
tăcerea. 

A doua di, St. Maria luă celi laltă copilu şi slujnicele o învi- 

nuiră ca și intâia ră, Sfatulă împărătescă hotărî atunci s'0 zi- 

descă de vie. Dar abiă ju aruncată ultima pâtră și Maica Dom- 

nului îi redede copilașii, mijlâce de traiti şi voe dea vorbi. 

După 3 ani feciorulă de împărată porunci să se deschidă zidul 
și remase uimitii, regăsindă în vi6ţă pe soţia și cu cei doi copii 
de aurii. Atâtă el câtă și tatălă săi, care o osîndise, îşi cerură 
ertare pentru nedreptatea lori. 

p. Basmulii-tipi Crăâa Dinelră de Popi-Reteganulă: 

Imp&ratuli-Roși, pornind la răsboii, dede celori 3 feciori 
ai 's6i cheile palatului, dându-le voe să intre în tâte cămările 
numai în chiliuța de căzre miădă-di nu, că nu va fi bine. 

Intrândii în acea chiliuță zăriră o îconă, care înfăţişă ună chip 
de muiere atâtii de frumâsă, că r&maseră înmărmuriți. Cu câti 
se uitai, cu atâtă se îndrăgiaii mai multă de aceluă chipă. Im- 
p&ratulu întorsit, v&dendu-şi feciorii slabi şi îmbătrâniţi, înțelese 
că-i călcaseră cuviîntulă şi, ca să le iea speranţa, le dise: «Dragii
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tatei, nu e nevastă, e fată, e gina dîneloră, e cră&sa loră ; dar e 
de când lumea de bătrână şi totii nu îmb&trânesce şi, de nu se 
va mărită, nu îmb&trânesce în veci, că numai măritându-se, îşi 
perde puterea de dînă şi începe a îmbătrâni. Şede departe de aci 
în împărăția dineloră, unde nu mâre nimeni, unde nu se nasce 
nimeni; 6meni pămînteni însă cari mergi, nu se mai întorci, 
toți se prefacii în dobitoce ori în stane de pttră; îi prefacii dinele.» 

Dar feciorii nu se lăsară și după câte-va dile porni mai întâi 
feciorulii celit mare. Speriatii însă de o mamiţă hîdă de sub 
podiă, se întârse, şi toti aşă se întîmplă cu feciorulii mijlocit. 
Celă mai mici ajută o babă, pe care o dispreţuise fraţii săi şi 
ea îl învăţă, cum să facă: eră chiar mumă-sa împărătâsa, «care 
în chipii de cerșetâre eșise din palată, ca să cerce firea copiiloră; 
mare fermecătâre şi strige mai spuniă că eră, îngheţă apa în blidi 
în postulă sântului: Petru.» 

După ce luă calului celii mai r&ă (hrănit cu ovăzi și jară) 
și armele tatălui săi din holteie, mumă-sa îi mai dede 3 lucruri 
minunate: unii snelă care luciă ca sdrele, unii cd care cântă 

tâte musicile şi o Zădiță, din care eşiati cele mai bune mâncări şi 

b&uturi ; apoi porni călare ca gândulii. Inainte de a ajunge în ţera 
dineloră, feciorulă de împărații se înbrăcă cu haine fetesci și intră, 
ca servitâre la Cră6sa dinelorii. 0 adimeni cu lucrurile minu- 
nate, dăruindu-i inelulii și lădiţa pentru sărutări, iar cesulii ca 

să dormă împreună. Crăesa dinelori, nebănuindu-i sexuli, primi 
şi se pomeni nevastă. Atunci palatulu și dinele periră şi ea r&- 

mase femee ca tote femeile, dar cea mai frumosă. După ce îi 
mai puse la cercare iubirea și răbdarea, punând'o la slujbe înjo- 

sitore, se cununară și se veseliră. 

a) Prima variantă ardelenă Nu-sczi Imprată de Măr- 

ginenu: 

In ţâra lui Verde-Impăratit trăiă unii omii forte bătrânii. La morte, 

sfătui pe fiului stu, să se ferescă asluji la 6meni cu părulă roșu, 
căci aceia sunt 6meni râi. Flăcăulă porni și în drumi nu întîlni 
decât domenii voși (adică zinei cu chipulii de Gmeni) şi fu ne: 

voitii a se băgă slugă la unuli, celui dela palatulii cu porta de 

aramă.
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Mulţumitii de elă, zmeuli îlă plimbă în tote odăile, dar nu 

şi în cea din urmă (dându-i cheile, îlă opri dea întră acolo). Ple- 

cândă stăpânul săi, eli audi în zidi uni glasi, care îlii rugă 

să iea o secure şi să spargă zidulii, ca să pâtă eși. Făcendi așă, 

eşi unii cală năsdrăvani şi amindoi se duseră în camera oprită, 

unde nu eră decât aurii, se înăuriră cu totulii și fugiră. 

Ajunseră în ţera lui Verde-Impăratii și acolo calulii îi spuse, 

că va veni unii moșii cu o 6pă albă și slabă, so schimbe pe ca- 

lulă s&ii și să-lă urmeze ca slugă la împărati, dar orice lar 

întrebă, să r&spundă: Nu scii (așă îi rămase şi numele) şi-i maj 

dede şi o năframă la nevoe. Eli făcii tocmai după spusa ca- 
lului. Când totă lumea saflă dusă la biserică, puse mâna pe nă- 

framă și caluli năsdrăvanii se arătă. Elă îi porunci să facă gră- 

dina ca și cum arii fi rimatii 1000 de porci, dar florile roșii 

dela mijloculă grădinei, să le lase neatinse. Călare și amindoi 

înauriţi, cutreerândă grădina, îlu vădu fata cea mică a împăratului, 

Când împăratuli vădu grădina, se supără şi întrebă pe Nu-scii, 

ce însemna cele 3 floră din mijloculă ei: sunt cele 3 fete ale M&- 

riei tale, de nu le vei mărită, tomna se vorii vesteji. 

Intr'o di, împăratul puse toţi tinerii să trecă călare dinaintea 

ferestreloră şi fetele vori alege pe care voră aruncă ună mără 

de aură. Fata cea mică aruncă m&rulu de 3 ori pe Nu-sciii, Im- 

păratulu supărată îi puse întruni grajd. Vîndândi nisce fâre 

sălbatice celoriă-lalți gineri, Nu-scii le puse pecetea pe spate, fă- 

cendu- iobagi. Ospeţii împăratului chemându-i şi pe ei la masă, 

Nu-sciii r&spunse, că nu se cuvine să stea la masă cu iobagii. Așă 

se recunoscu puterea lui Nu-scii şi mișelia ginerilori celorii-lalți. 

b) A doua variantă ardel6nă Paădureţulă de Mera: 

“Uni feciori de împăratii, Pădureţuli, avea apucături de rândi 

și, când se făcu mare, porni în lume. Intr'o câmpie întilni nisce 
boi năsdrăvani, cari îi spuseră, că sunt al Dâmnei din palatulă 
celui de aurii. | 

Ajungândii acolo, stăpână-sa îi dede cheile, sfătuindu-lii să nu 
deschidă camera cu uşa de aramă. Elă făcu dimpotrivă şi vădă în 
acea: cameră ună zmei în bute legatii cu 12 cercuri. Dândui 12 
pahare, zmeuli își veni în fire şi răpi pe dina: palatulii peri şi 
Pădureţulii rămase pe uni dimbi.
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Plecându s'o caute, trecu pe la'stînta Duminecă, care îi spuse, 
că are nevoie de calulă cu 9 inimă dela Mama pădurei. Eli îi 
păzi 6pa 3 nopţi: ea periă în fie-care nOpte și i-o aducea în- 
dărătii animalele ce cruţase. Căpătândi dela babă mânzulă, putu 
scăpă pe dînă din mânile zmeului. 

c) A treia variantă ardelână Spânu fiiră de morte de 
Botea: 

Ursitârele ati fostii ursitii Impăratului Roşu, care avea 3 feciori 
și 3 tete (fiulii celii mai micii se născuse cu ună paloșă în mână), 
că după mortea sa unii zmeă îi va mâncă trupulă din mor- 
mintii, Cei 3 fii se puseră pe rând să pândâscă, dar numai 
celii micii putu răpune zmeulă. Stingendu-se focul, se duse 
să caute și ajunse la unii focii înconjuratii de 99 de zmei, toţi 
dormindi, afară de unulii care acea 3 ochi: cu 2 ochi dormiă şi 
cu unulii priveghea. Zmeii se învoiră să-lă lase cu visţa, de le 
va aduce pe fata Impăratului Verde. Plecând cu toţii într'acolo, 
flăcăulă păcăli pe zmei şi-i omori ; apoi se cunună cu fata Im- 

p&ratului Verde, după ce dede pe tață mişelia unui ţiganii, care 
se făliă cu repunerea zmeiloriă. 

Predândă ginerelui bunurile împărăției, soerulii îi dede între 

alte chei şi una ruginită dela o pivniţă, în care nu saflă de- 
cât o butie mare şi putredă. Cum o clinti din locă, eşi din- 

trinsa unii zmei grozavii, Spână fără de morte, tatălu zmei-. 

loră, şi răpindi pe fata Impăratului Verde, peri. 
Pornindi în căutarea nevestei sale, eli ajunse după multii 

umbletii la fântâna, de unde ea scotea apă, şi fugiră împreună. 

Dar zmeul, avândă unit cală cu 7 picidre, îi ajunse şi luă îna- 

poi fata. Plăcăuli nu o puti redobândi decâti căpătândiă calulii 

cu 8 pici6re dela o babă din ostrovulă mărei. 

d) Varianta macedo-română Draculă și mâna vorbitore 

de Cosmescu: 

O femee avea tuei fete. Odată se întorcea încărcată cu lemne 

din pădure şi oftă din adînculii inimei. Draculă îi eși în drumii 

şi-i dise: Ce mă vrei? — Nu te vreau pe tine, răspunse fe- 
2
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meia, dar am oltatit, căci am trei fete și nam cu ce le mărită.— 

"Dă-mi una mie, că şi ei sunt flăcăă de însuratu. 

Draculi luă de soţie pe fata cea mai mare. Cum o duse acasă 

la dînsulii, îi dede să mănânce o mână de omi, iar el plecă la 
vînătore, dicendu-i că la sosirea lui mâna să fie mâncată, căci 

asta va fi uniti semni de credinţă şi de dragoste pentru din: 

sulu. Cum plecă, fata, îngropă mâna în iesle și când draculi sosi 

acasă, îi spuse că a mâncato.— Unde ești mână? strigă dra- 

culă. — Aci îngropată în iese. Draculii se necăji pe nevasta 

lui şi o sugrumă. Apoi se duse şi luă.de nevastă pe sora mij- 

locie, care avu aceași sârtă, pentru că îngropase mâna de omă 

sub casă. 

Atunci merse de luă pe cea mai mică. Ea dede mâna unei 

pisici so mănânce și când draculi veni, pisica eră la spatele 

fetei—Unde eşti mână ? — In inimă caldă, r&spunse mâna. Dra- 

culi credu, că cu adevăratii fata mâncase mâna vorbitâre, de 

aceea, îi dede tote cheile din camerele palatului s&i. Sora mai 

mică deschise camera unde erai surorile sale şi le înviă. Apoi 
câteși trele legară pe necuratulii, îi luară averile şi se duseră la 

mama lorii. Peste puţini ele se măritară după feciori de îm- 
părați.



CAP. IV. 

CICLULU JURUINŢELORU 

Acesti ciclu cuprinde 2 tipuri fundamentale: 
a) Juruința, conscientă sai inconscientă, făcută unui 

demoni; 

b) Promiterea unei fiinţe supranaturale pentru a obţină 
tăcerea copilului (înainte sati după nascere). 

A. Tipulă 1ephta conţine următorele 3 peripeții: 

a) 'Latălă juruesce (mai desi inconscienti) copiluli stă 

unui demoni; 

b) La timpulă hotărît caută să-lă sustragă necuratului; 

c) Şi în cele din urmă își ajunge scopulu prin diferite 

mijloce. 

B. Tipulă Dineloră promise are următorele 2 peripeții: 

a) Pentru ca copilulu să tacă, mama îi promite o dină; 

d) La virsta de însurătore pornesce s'o caute şi o gă- 

sesce; 

c) Une ori, după uni traii fericitii de vâcuri (cari pari 

clipe) în ţera nemurirei, f&tu-frumosuă se întârce să-şi vadă 

părinții și află mârtea. |



A. TIPULU IEPHTA. 

Variantele acestui tipu poti fi grupate în 2 clase, fie- 

care cu câte unit basmu-tipi: 

q. Baemulă-tipi « Arborele împăciuireă» (1), cu următârele 

variante: 

1. Variantă ardelână «Lupulă cu capă de feră» ; 

II. Variantă ardelenă « Bulăi- Mihai». (2) 

Varianta macedonână «Laupulă și Caterina». (3) 

8. Basmuli-tipă « Mazărelă Imperată» (4), cu următorele 

variante: | 

Varianta bucovinenă «Originea cimalituriloră». (5) 
I. Variantă ardelenă «Povestea luă Ignală» ; 

II. Variantă ardelenă «De când nu-i draculă». (6) 

Motivul iniţială — juruinţa făcută unui demoni — îl 

întîmpinămi în sensu largi şi în alte literaturi. | 

Nu alta este, în tradiţiunea biblică, juruinţa făcută de 

lephta, judecătorulii în Israel, care făgădui Domnului, de-lă 

va face biruitori asupra Amoniţiloru, să-i jerifescă la, în- 

torcere pe cine va înţilni mai întâi înaintea casei sale: 

şi elit fu întimpinatu de unica sa fiică. 

(1) Schott, N. 15. 

(2) Popă-Reteganuli, III, 3.-- Botea, No. 3. 

(3) Cosmescu (colecţiune inedită). 

(4) Ispirescu, Basme, partea I, p. 49-37. 

(5) S. FI. Marianii, în Basmele Româniloră, No. 6. 

(6) Biblioteca Tribunei, No. 10. -- Famiha din 1883.
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Nu altii ceva este legenda grecă despre Iphigenia, juruită 

de părintele ei Agamemnon, spre a îmblândi urgia deiţei 

Artemis, care însă nu primi sacrificiului. 

Nu altii ceva tradițiunea despre Idomeneii, regele Cretei, 

care jurui lui Poseidon, ca să-lu scape de nautragii, întâiul 

lucru, ce va întilni la întârcerea-i în regatii: și elu fu 

întîmpinată de fiulu s5u. 

Afară de variantele citate, mai găsimi motivului juruin- 

ţelori într'o serie de basme din ciclului Metamorfoselorii 

(tipului Jason); apoi în multe alte basme române de na- 

tură amalgamantă. Ast-felă în povestea bucovinână «Fiului 

lui Dumnedeă și boulă năsdrăvanii» (1), care aparţine ciclului 

despre Călătoria lui Dumnedei pe pămîntiă, flăcăulă se vede 

nevoită a jurui zmeilori (zmeulii adesea se confundă cu 

diavoluli în basmele n6stre) norocul săi, adecă boulu, 

care caută însă să scape de nisce asemenea stăpâni. Intr'o 

altă poveste, «Tălharulă celă vestită» (2), boerulă, ca să fie 

scosi dintr'o pădure, juruesce necuratului «ce-o află mai 

dragi acasă» şi întorsă, află că boeriţa născuse uni copiliă. 

Ca să-și scape copilulă din mânile necuratului, boeruli 

însăreinâză pe ună tâlhari dibaciă, care recurge la o se- 

vie de expediente din sfera lui Hercule-Păcală. (3) 

In mai tote versiunile nâstre, juruința făcută necuratului 

e. inconscientă, de 6re-ce copilulă juruiti nu se născuse 

încă sai se născuse în lipsa tatălui. TŢotii înainte de nas- 

(1) Sbiera, No. 18; cf. Schott, No. 14. 

(2) Ibidem, No. 37. 
| 

(3) Aiurea vedemi motivulă asociati: cu tipulii despre Camera oprită în 

povestea bănăţenă Fata lemnarului (Schott, No. 2); cu celă despre Mama, vi- 

tregă în basmulii muntenii Tăleruşii (Ispirescu, partea 11, No. 6) și într'o poveste 

moldovenescă (Sevastos, p. 231); cu Psyche în povestea ardelenă Uitatulă, mai 

sus resumată.
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cere juruesce părintele pe copilulu săi unui vrăjitorii în două 

povești rutene (1) şi în multe alte povești citate mai jos. 

Din contra, juruința e conscientă în a doua variantă 

muntenă (dar acolo e vorba de uni frate și nu de ună 

Gopilii), în versiunea macedonână ca şi în cea neo-grâcă (2), 

unde părinţii juruesci diavolului să-i dea copilului, ce 

se va nasce, la virsta de 12 ani (în varianta, nâstră bă- 

năţenă la 16 ani). Unii caracterii particulari are a doua 

„variantă ardelână (ca și unele poveşti amalgamante mai 

sus citate), în care flăcăuli juruesce a nu se însură. 

Prima nâstră versiune «Arborele împăciuirei» este, câtu 

privesce incidentulă toiagului înfrunzitii, o reminiscență 

din apocrife şi anume din legenda despre lemnulii crucei. (3) 

"Acolo cetimu, că lui Lotă i sau ertati păcatele, când 
înfloriră tăciunii sădiți de dinsulu și udaţi cu apa lor- 

danului adusă în gurai: «din acesti lemni sa făcuți 

crucea celui dintâi tâlhari.» Intr'o altă carte apocrifă 

forte răspândită în popori «Minunile Maicei Domnului» 

(minunea 9) se vorbesce asemenea de uni toiagu uscatu, 

care a prinsi rădăcini şi sa făcută copacii mare şi în- 

frunzită. 

Într'o legendă bretonă «Le Vrigand sauve avant i hermite» (4), 

ună pusnicii p&cătui înaintea lui Dumnedeă, dicendii «ce 

vreme rea!» şi ca penitenţă trebuiă să ude de 3 ori pe 

di unt toiagii cu apă adusă în gură dintrună rii la o 

poștă departe — şi acesta până va înflori toiagulu. Du- 

cându-se într'o di după apă, întilni pe uni tâlharii, care 

severşise tote fără-de-legile, şi audindă de penitenţa im- 

pusă pustnicului, o făcu și elă, şi de ore-ce căința tâlha- 

  

(1) Leskien, p. 538 și 541. 
(2) Hahn, No. 54; cf. No. 5 şi 68. 

(3) Gaster, Liter. pop. rom., p. 286. 

(4) Luzel, vol. 1, p. 204.



— 351 — 

rului eră mai sinceră decât a pusnicului, toiagul lui 
înflori mai înainte decât alii omului sfintă.... 

Ac6sta nu e singura reminiscență creștină în basmele 

din ciclului nostru. Fata lemnarului (1) juruită diavolului 

e mântuită de Sf. Fecidră şi totă Maica Domnului scapă 

pe unu băiatii din mânile necuratului, într'o împrejurare 

analogă povestită în menţionatulă apoecrifi. (2) O mamă 

juruesce diavolului ună copili de parte bărbătescă prea 

frumosi şi, când fu ae 12 ani, se arătă necuratulii și 

spuse femeei: «la 3 ani viu, ca să-mi ieau darul, pre carele 

mi Vai făgăduiti.» Și într'adevără diavolului, la diua ho- 

tărită, îlu smulse chiar de lângă altarului Domnului, unde 

căutase scăpare. Ca să nu lase nepedepsită o îndrăsnslă 

ca acesta, Maica Domnului întârse pe băiati întregu ne- 

vătămatii dela celui de trei ori blestematii. 

Iată dar o directă înriurire a cărţei religiose asupra spi- 

ritului poporali, care a căutatu să împletescă acestă amin- 

tire în țesătura generală a basmului. 

Dumnedeii figureză de asemenea în diferite variante, unde 

diavolului, mare amatori de enigme, le enunță sub o 

formă cifrică. În n6ptea fatală, când demonulă anunţă so- 

"sirea-i spre a şi luă juruita, trage în gazdă și uni un- 

cheşi care răspunde în locului părintelui la întrebările 

enigmatice ale necuratului și acesta, înțelegândă cine i 

se împotrivesce, plesnesce de ciudă. 

Despre acâstă «poveste a numereloră», d-lă Hasdei a, 

scrisă uni studiă comparativii forte eruditii. (3) D-sa a utili- 

sală ca basme în acea vastă cercetare varianta muntenă și 

cea, bucovin6nă, reproduse și de noi ca versiunile cele mai 

(1) Schott, No. 2. 
(2) Minunile Maicei Domnului, minunea 40. 

(3) Curente din Betrani, ]l, 567 — 608.
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complete (la. cari mai adaugemi alte 2 variante ardelene) 

în comparaţiune cu.varianta săsescă (1) şi-cea rutenă (2), 

ultima necompletă în seria numerică (ea merge numai până 

la şâse) ca și variantele n6stre ardelene. Ba încă într'o' 

variantă (3), unde zmeii înlocuesci pe draci, ordinea ci- 

frică a dispărută. cu totulă, nerămânândă decât o simplă 

exclamaţiune preservativă («Dâmne, ajută-i!») | 

La cele trei versiuni paralele (neo-grecă, săsescă și 'ru-. 

t6nă), citate de d-lui Ilasdeă, putemă adauge încă două, pu- 

blicate după apariţiunea Cuventelori din Betrani și anume:: 

o versiune ligură dintre Menton și Genua (4) şi una bască. (5) 

Varianta ligură « Les 12 paroles de verite» se pâte ast-felă 

resumă. Uni omă săracii e ajutati de necuratul cu o: 

pungă de bani, cu tocmela să vie la miedulii-nopţei sub 

ună arbore și să-i spue cele «12 cuvinte adevărate». Uni 

uncheșă, pe care îlă găzduise săracul (eră St. Martini), se 

duse în locui și răspunse. la întrebările demonului: 

Quelle est lune? Un Dieu seul. 

Quelle est la 2? Les 2 mysteres de notre sainte-foi. 

Quelle est la 3? 3 personnes distinctes (Pere, Fils et Saint: 

Esprit). | | 
Quelle est la 4? Les quatres 6vangslistes. 

Quelle est la 5? Les 5 plaies de Jesus Christ. 

Quelte est la 6? Les 6 commandements de notre Sainte Eglise. 

Quelle est la 7? Les 7 sacrements. 

Quelle est la 8? Les 8 arbres fleuris qui sont ă Jerusalem. 
Quelle est la 9? Les 9 chceurs des anges. 

Quelle est la 10? Les 10: commandements de Dieu. 

„ Quelle est la 11? Les 11 lampes allumâes qui sont ă Jeru- 
salem. | 

(1) Haltrieh, No. 33. 
(2) Dragomanov, Trodiţiuni rutene, p. 58. 
(3) Botea, No. 7: «Fata cea frumsă». 

(4) Andrew, No. 45. 
(5) Vinson, Le folklore du pays basque, p. 11. -
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Quelle est la 12? Les 12 apâtres. 

Et quelle est la 13? Va, ă Penfer, diable, que tu es! la trei 

zieme n'existe pas. 

Varianta bască portă titluli «Les 72 mysttres» şi e pe 

scurtii următârea. Unii omii s&rmani întilnesce pe Sez- 

gneur-Rouge, care îi dă bani cu toemâla să-i ghicâscă până 

într'uni ani cele 12 taine, iar de nu va pute, să fie 

alui lui. La diua hotărită sosi în gazdă la omuli nostru 

Sân-Petru, care răspunse în locului săracului: 

Les 12 mystăres sont les douze apâtres, les 11 archanges, les 

10 commandements, les 9 satisfactions de la Sainte-Vierge, les 

8 cieux, les 7 lumitres,les 6 ordres, le 5 joies de Jâsus-Christ 

les 4 &vangslistes, les 3 vierges, les 2 autels de J6sus, luniquce 

Saint-Dieu qui est mon ami et non pas toi. | 

Atunci necuratulii se făcu nevăduii. 

E interesantă a regăsi la celă-laltii capăti alu kuropei 

o coincidență atâtă de bizară ca representarea demonului 

sub chipulă unui omi roşu (în versiunea muntână: 2% 

omă roșcovană, în versiunea bască: le Seigneur- touge), ună 

fenomen de altminterea, care-şi găsesce explicaţiunea 

în natura-i antropologică.(1) 

Urmsză cele două bhasme-tipă cu variantele lorii. 

a. Basmulii tipii Arborele împăciuirei de Schott: 

Uni bietii pescari undise până la miedulii nopței fără a prinde 

ceva; în cele din urmă scâse cu mare anevoinţă plasa și din 

ca eşi însuşi necuratulii, care îi propuse să-lă facă bogati, dacă 

pescarulii î za jurui «ce are mai dragii acasă». Eli primi, gân- 

dindu-se la câne sai la pisică. Necuratulii se învoi să-i dea ju- 

ruinţa, peste 16 ani întruni loci anumită. De trei ori duren- 

dulă pescui grămedi de aurii, ce le transportă cu luntrea în bor- 

dei, schimbati în curîndiă cu o casă frumbsă în orași. 

  

(1) Cf. Introducerea, p. 18—20. 

Șăinenu, Basmele române. 
23
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Ei trăiai cu toţii mulţumiţi, fiulă mergea la șcâlă și învă&ţă 

bine; dar une ori tatăli săi, mâhnitiă când își :aducea aminte 

de juruinţa, îli bătea și dinsuli, sfătuită de dascălulu săi, 

ameninţă pe bătrâni cu uni cuţiti să-i spue pricina și află de 

juruinţă făcută. Dascăluli îli învăţă apoi să se îmbrace popesce 

cu multe cruci pe haine și să se ducă aşă în pădure la loculă 

arătatii. Mai înainte însă dede peste o gazdă de hoţi și mama lorii 

îl ascunse să nu-lă afle fiii săi; dar aceștia făgăduindu a nu-i 

face vre uni răi, elă eși la ivelă şi le povesti întîmplarea. B&- 

trâna, îl rugă să întrebe pe diavoli, cum se pocăescii tâlharii, 

Ajungendii acolo şi dracii vădendiă uni popă, nu vroiră să-lă pri- 

meâscă și-i dederă unii pergamenții dreptii dovadă. La întrebarea, 

cum pote ună ucigașii să-și ispășescă păcatele, draculii r&spunse: 

să înligă în pămîntii măciuca, cu care a săvârşitii întâiulii omori, 

şi să o stropescă atâta până va înfrunzi și înflori (semnti că 

i saii ertatu fără-de-legile). 

Mama tâlhariloră aflândă acâsta, se încercă a o tace, cu t6tă bat- 

jocura fiiloră săi, și o minune! măciuca înfrunzi și făcu mere 

de aurii, sburândi din fiecare câte ună porumbelă albă spre 
ceră. Tâlharii, uimiţi, cerură în genuchi ertare dela Dumnedei și 

se predară înșiși judecătoriloră. Dar și judecătorii, aflândă de 

minunea întimplată, îi ertară. 

a) Prima variantă ardelenă Lupulă cu capă de feră de 

Popi-Reteganulă: 

Uni oriani eră snopitii în bătăi de unii boerii spână, la care 
intrase slugă și numai Sân-Petru. îl putu scăpă din mânile 

sale. Eli îlă luă cu sine, îi dede uni corni şi-l sfătui să nu se 

uite întrinsulă înainte de a ajunge acasă. Dar băiatului nu-l as- 

cultă și pe drumi, uitându-se în corni, se pomeni înconjuratii 

cu totii soiulii de târe. Ca să scape de ele, fu silită să făgăduiască 
unui lupă cu capii de feri, că nu se va însură nici odată. 

Intorsii acasă, se cunună după stăruinţele mă-sei, dar când fu 
să plece la casa mirelui, îi eşi înainte lupulii. Flăcăulii lăsă tote și 
fugi departe până ajunse la St. Miercuri, la Sf. Vineri şi la Sf. 
Duminecă, fie-care dându-i câte două cocuri de pâine şi cea din
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urmă şi unii brâii, cu care treceai peste apă ca pe uscati. Trecândii 
ast-felii o apă mare, ajunse în iadă şi acolo se pomeni ocolitit 
de tre! câni albi, cari îi diseră: «pe mine mă chemă Vede-bine, 
sunt dela St. Miercuri, iar pe acesta îli châmă Aude-bine, e de 

la Sf. Vineri, şi acesti grosii butucănosă e Ușori ca vîntulăi- Grei ca 

pământulă, elu e dela St. Duminică.» 

Merseră împreună la crăfsa iadului, mama lupului cu capă de 

feri, «o babă bătrână, lungă, deșirată, secă, negră, cu nisce dinţi 
ca hecela şi cu unghii ca secerile», şi se băgă să-i păzâscă ca- 

prele. In vremea asta lupulii se întorse acasă la mă-sa și se sfătui 
cu ea, cum să prăpădescă pe flăcăii. Dar cânii săi îlii scăpară 

din t6te primejdiile, spunendu-i dinainte să se ferescă de cursele 
cei întindeaii. Bătrâna poruncindu i odată să lase cânii acasă, 

lupului îl pândi să-l omore, dar tferele prinseră de veste și 

sfâşiară lupulu. 

: b) A doua variantă ardelenă Bulă-Mihacă de Botea: 

Unii copilă fugi din casa părinţiloră, cari-li băteau, şi se 
duse în lume. In cale se pomeni cu uni cală de aramă, din ure- 

chia, căruia scâse 3 frâne (de aramă, argintă şi aurii): scuturândi 

unulii, ori ce doriă se împliniă.. 

Apoi întră ca ajutorii de bucătari la curtea, unui împăratii, care 

fuse nevoitii ajurui zmeiloră pe unica lui fată. In 3 rânduri Bulit- 

Mihaiu o scăpă de urgie cu ajutorulă calului săi năsdrăvani. 

Impăratulă îi dădu atunci pe fie-sa de soţie și-li puse să dom- 

nâscă în locui, 

6) Varianta macedonână Lupulă și Caterina de Cosmescu: 

O femee avea 9 feciori, cari se duseră să vineze departe şi 

nu se mai întârseră de vro trei ani. Intruna din dile, femeia, 

încărcată eu lemne, se puse jos să se odihnâscă puţină; dar când 

fu să se scâle, nu putu din pricina sareinei și pentru că eră 

grea, aprâpe să nască 'Tovarăşele ei plecară și o lăsară îndărătii. 

Femeia se rugă de unii boi să-i ajute să se ridice; pe urmă de 

o capră şi de unii măgari, dar în deşertii. In cele din urmă o 

ajută ună lupă (care eră. zmei) cu toemâla, că dacă za nasce o
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fată, să fie a luă. Femeia născu într'adevării o fată şi, când îu de 

10 ani, zmeul o răpi dela fântână. 

Cei 9 fraţi, întorcându-se dela vinătore și aflândi de cele în- 

tîmplate, plecară să caute pe sora loră. După unii anu ajunseră 

la unii munte prăpăstiosă şi nimeriră la o casă frumosă, unde 

găsiră pe sora lori singură. Fraţii porniră cu sora lori, luândi 

toti de odată din casa zmeului unii urciori, o oglindă și uni 

peptene. Când se întârse zmeuli cu pirciulă lui dela câmpii 

și chemă pe Caterina, soţia sa, nimeni nu-i răspunse, numai 

pâtra dela vatră îi spuse că veni frate-săi și o luă. Atunci lu- 

puli cu pirciulă se luară după cei 9 voinici și când fu aprâpe 

să-i ajungă, Caterina aruncă peptenele şi se făcu unii câmpiă..de 

buruieni și de mărăcini de toti felului; până să râdă zmeuli cu 

pîrciuli aceste buruieni, ca să-și tacă drumi, Caterina şi fraţii 

erai departe. Când fu aprope să fie iar ajunși, Caterina, aruncă 

oglinda şi se făcu unii munte rîposii. Până să-lă trecă zmeuliă cu 

pîrciulu lui, voinicii cu sora lori porniră înainte încă câte-va 

poştii, dar când fu să-i ajungă din noi, Caterina aruncă jos ur- 

ciorulă şi se făcu unii lacă mare. Zmeulă și pîrciuli se puseră 
să-lu sârbă, dar băură până cr&pară. Şi aşă fraţii cu sora scă- 

pară şi se întorseră veseli la mama lori. 

3. Basmulii-tipi Măzărelă Imperată de Ispirescu: 

Uni calendroiii săracii găsi 3 bobe de mazăre. Siretu, elă rugă 

pe împărati să poruncescă în totă împerăţia buţi, unde să pue 

mazărea. Cregendu-lii împăratuli forte bogati, îi dede pe fie-sa 

de nevastă. Totă gândindu-se cum să scape de ponosi, întilni 

pe o câmpie ună omă roșcovană, care-i dise: «Noi suntemă 9 frați 

şi fie-care avemă câte o ghicităre; de ni le vei ghici, totă averea nd 

stră, a tu să fie; iar de nu, celii dintâi copilă ce vei fuce, să fie ală 

nostru». Elă primi. Omuli roşcovană îi arătă turmele, ciredile 

și palaturile sale şi învăţă pe slugi, cum să răspundă, când i-o 
întrebă ale cui sunt. Pe drumi luă în slujbă anii uncheșă, vă- 
tafulii de curte ală lut Măzărelă împăratii. 

Porniră apoi cu toţii la moşia ginerelui și împăratulă află de- 
la pândari şi argaţi, că tote acele câmpii şi turme erai ale gi- 
nerelui săi Măzăreli împăratit. Ajunseră în sfirşită la palatul 
celorii 9 zmei. Acolo unchâşulii îlii rugă pe Măzăreli îm părată



  

să se culce şi elii în odaia lui, ca peste nopte să răspundă diîn- 

suli în locului s&ă, de-li va chemă sai de li va întrebă cine-va. 
Pe la mieduli nopţei se audi o voce răgușită şi aspră, care strigă: 

Ce-a fi una? Una este luna, răspunse uncheșulii. 

Ce-a [i dou8? Doi ochi în capi omulă bine vede. 
Ce-a fi 3? Unde sunt 3 fete mari în casă, coda să nu-ți 

Ce-a fi 4? Carulu cu 4 râte bine umblă. 

Ce-a fi 5? Palma cu 5 degete bine te isbesce. 

Ce-a îi 6? Flueruli cu 6 găuri bine r&sună.. 
Ce-a li 7? Unde-sti 7 fraţi, să nu te amesteci în trebile loriă. 

Ce-a îi 8? Plugulu cu 8 boi bine ră&stornă. 

Ce-a fi 9? Unde-si 9 fete mari, casa r&mâne nemăturată. 

Tu eşti, Dâmne? Crăpi, drace! 

A doua di uncheşulii perise și în locui află 9 leșuri de 6- 

meni roșii. Uni glasti dulce se audi atunci: «Mila, ce ai avutit 

de săraci, te-a mântuită.» 

bagi. 

a) Varianta bucovinână Originea cimilituriloră de S. FI. 

Marianti : 

Draculă în chipi de omit umblă cimilindii în casele ome- 

nilorti şi cine nu-i putea deslegă: cimiliturule, eră ală lui. Odată necu- 

ratulă intră într'o casă, unde trăsese în gazdă Dumnedeii și Sân 

Petru, și încependiă a cimili, Dumnedeă îi răspunse: 

Cimelu-cimelă: ce e 1? Lalpuţi buni mulţi voinici sadună. 

Cimelă-cimelă: ce e 2? Omul cu 2 ochi bine vede. 

Cimelti-cimelti: ce e 3? Casei cu 3 ferestre binefîi șede. 

Cimelă-cimeli: ce e 4? Carulii cu 4 râte bine fuge. 

Cimeli-cimeltii: ce e 5? Mâna cu 5 degete bine prinde. 

Cimelă-cimeli: ce e 6? Plugulii cu 6 boi bine ară. 

Cimelă-cimelui: ce e 7? Unde-sti 7 fete într'o şedătâre, ședăto- 

rea e plină. 

Cimelă-cimelă: ce e 8? Unde sunt 8 feciori în casă, nu băgă 

mâna în ferâstră, că nu-i seâte-o sănătâsă. 

Cimelt-cimelti: ce e 9? să crăpi, drace, dreptii în două. 

Cimeliă-cimelu: ce e 10? Să piei, drace, în apă rece. 

V&dendă necuratul că Dumnedei (pe care nu-lii recunoscuse) 

îi ghicise mai tâte cimiliturile, se fâăct nevădutii.(1) 

  

(1) CE. şi Sbiera, p. 819: Cimilituri (sună aprope ca versiunea de mai sus).
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b) Prima variantă ardelenă Povestea lui Ignată de Șilv. 

Moldovanu: 

Unii omi săracii, lenată, avea 6 fete și muierea eră aprope 

să nască. Pe la Crăciunii, mergândii să cumpere unii șoldani, 

iată pe necuratulii în chipă de domni cu 9 porci grași. El îi 

spuse, că-i dă cei 9 porci de-i za juru «nesciutulii» d'acasă 

şi că va veni a treia n6pte să i-l dea. 

Abiă întors, află că nevasta îi născuse. Atunci înţelese şi elit 

ce făcu. Bieţilorii părinţi le veniă să-şi curme dilele la gânduli, 

că ai vînduti necuratului unit sufletii nevinovati. A treia seră 

veniră în gazdă Dumnedeii şi Sân-Petru. Ignatii le povesti întim- 

plarea și ei îi spuseră, eă la nopte, când va bate necuratulă, să 

nu răspundă. . 

Când veni necuratulii, bătu de două ori şi Ignati nu răspunse; 

iar !a a treia Gră se ridică Dumnedeă şi îi dise: 

Ce mi-e 1? Ce mi-e 2? Omuli cu 2 ochi bine vede. 

Ce mi-e 3? 3 picidre în prilostire. 

Ce mi-e 4? Carulu cu 4 boi bine merge. 

Ce mi-e 5? Mâna cu 5 degete bine lucrâză. 

Ce mie 6? 6 boi la carii bine merge. 

Ce mie 7? Unde-si 7 fete în casă, ședătârea e deplină. — 

Crăpi! și draculu plesni. 

c) A doua variantă ardelenă De când nu-l draculă de 

Tuducescu: 

Ignatii și Vuţa aveaii 7 copii, Omeni harnici, dar săraci. Mer: 

gendii în tîrgă, draculă îi vindu 9 mascuri pentru ceva, ce nu 
sciă dela casa sa. In noptea nascerei noului copilu veni Dum: 

nedeii în gazdă. La mieduli nopţei sosi necuratulă şi-lii chemă, 

întrebându-lă, și Dumnedeii r&spundendi în locui: 

Ce-i 1? Tu ești nebunuliă. 

i 2? Vedi omi cu 2 ochi. 

ei 3? Carulii nu pote merge cu 3 râte. 

e-i 4? Bine merge cu. 4. 

ei 5? Bine prinde omului cub degete la brânci. 
i



BR. TIPULĂU DÎNELORU PROMISE. 

Variantele acestui tipi poti fi grupate în modului ur- 

mătoru : 

Basmulti-tipti «Tinerețe fără betrânețe» (1), cu următâ- 

rele variante: 

I. Variantă ardelenă «Ilena Constânţena» ; 

IL Variantă ardelenă «Lina Rujulina» ; 

III. Variantă ardelenă «Florea și Florea»; 

IV. Variantă ardelână «Fiica a 9 mame». (2) 

Motivulă inițială — a promite copilului o dină, ca să 

înceteze de a plânge — care revine adesea în poveştile 

n6stre (3), nu lamii întilnită în nici una dintre colecțiu- 

nile străine de basme. Eli merită dar o atenţiune cu atâti 

mai mare, cu câti pentru unele din variantele acestui 

grupă n'amii pututii da de versiuni paralele la alte popore. 

Ast-felă este întâiulă basmu din Ispirescu «Tinerețe 

fără bătrâneţe şi vieță fără de mârte», care, sub forma-i 

integrală, pare a fi necunoscută în literatura folklorică 

europenă. 

Afară de cele două peripeții comune tipului, el mai 

(1) Ispirescu, No. 1. 

(2) Frâncu, No. 5. — Tribuna din 1886. — Stăncescu, Ale basme, No. 3. — 

Biblioteca Tribunei, No. 9. 

(3) Eli mai figureză şi în unele versiuni din ciclului Femee-plantă.
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conţine alte două, cari lipsescii în .cele-lalte variante: 

după ce fâtii-frumosă petrece câtii-va timpu cu dina, îl 

apucă dori de părinți şi, întorcându-se, găsesce alte locuri 

şi alţi omeni. 

Aceste două incidente le putemu regăsi isolati și aiurea. 

Petrecerea, în locaşulă nemurirei aduce aminte de șe- 

derea (ce-i dreptu involuntară) a lui Ulysse la Kaliypso, 

Qina. cea cu frumâsele cosițe, şi doru-i înfocatu de a-și 

revede iubita Ithaca, ţera sa părintescă. 

Incidentulii -despre trecerea supra-naturală a timpului 

in poveştile n6stre a fostă mai sus studiată. (1) Vomi 

căută a-l urmări acum în basmele acelorii popâre, cari 

intră în sfera nostră comparativă. 

O legendă boemă despre craiulă Wenceslaw (2) ra- 

portă următorele: Uni ciobani, luându-se după o âie, 

ătăci întro pesceră dela polele muntelui: Blanik şi fu 

dusi de uni pitică întrunit palată strălucită, unde vădu 

pe craiu dormindu cu cavalerii săi. După ce rămase multii 

timpă acolo, i se dede voe să plece. La întârcere în 

satulă s&u, găsi tote schimbate şi nimeni nu-li mai cu- 

noscea, fiind-că zăbovise în pesceră 100 de ani. 

O tradițiune din Tirolulă italiană (3) se apropie şi mai 

multi de finalului basmului munteni. Unu ciobani, lu- 

ându-se după o die, nimeri sub o stâncă într'o grădină 

încântătore, unde o femee îi oferi mâncare şi-li primi 

ca grădinarii. După ce stete la dinsa câte-va săptămâni, i 
> 

(1) Vedi Introducerea, p. 37 — 39. Cf. cele spuse totu acolo relativă la. 
împetrirea, sai letargia seculară, despre Epimenide și «de septem dormienti- 

bus» din Efes: p. 175. Intruni apocrifă cetimi uni casă analogii: «După 
ce trecură șepte-deci de ani, se deșteplă Avimelehi din somnul cel lungă, 
care însă lui i se părea scurtă, că-lii mai durea capulii și vru să dârmă din 
noi...» ap. Gaster, Lit. pop. rom, p. 42. | 

(2) Grohmann, Sagenbuch von Băhmen, Praga 1863, p. 16. 
(3) Schneller, p. 217.
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se făcu dori de acasă și se întârse. Acolo nu se putea 
dumeri, cum de să nu-lii mai cunâscă nimeri, afară de 
o babă, care sapropiă de dinsulă şi-lti întrebă: «Unde ai 
[osti ? te astepti de 200 de ani!» Dicândă acesta, îlti 
luă de mână şi el cădu îndată mortii, fiind-că baba, care 

îlă căută de atâta timpi, eră mârtea.... 

Intr'unii basmu ţigănescii culesi în Slatina, «Roșă îm- 

perată și Strigdica» (1), Petrică, feciorulă celui mici ală îm- 

p&ratului, pornesce să se însâre «unde nu este morte şi 

bătrâneţe». Eli ajunge mai întâi într'o pădure la împă- 

rătesa vrăbiilorii, care îi spuse, că mârtea acolo nu va 

veni decât când va găuri lemnele acelei păduri; nemul- 

țumiti, plecă de acolo și ajunse după optii ani la o curte 

de aramă, unde fata îi spuse, că mârtea va veni numai 

după ce sorii tăiă acei munţi şi acele păduri. După mai 

mulţi ani ajunse în cele din urmă la coliba Vântului, unde 

r&mase sute de ami, fără să îmbătrânescă. Vintulu îi dedese 

voe să umble la vînatii în toți munţii de aură și de ar- 

ginti, numai în delulă cu dorulă şi în valea cu jale să nu 

se ducă. Dar elă nu ascultă şi cum călcă pacolo, îl 

cuprinse dorulă şi jalea după ai săi. Băiatulu dise atunci 

Vîntului: «M& ducii acasă la tată-mei, nu mai ședii! — 

Nu te duce, că a muritiă tată-tăii, că fraţi nu mai ai pe 

nimeni; pâte să fie de atunci milione de ani, unde erau curţile 

tatălui t&ă, nu se mai cunoscii». Dar băiatul plecă d'acolo. 

In cale trecu iar pe la fata cu curtea de aramă, care 

îmbătrânise: mai rămăsese unii lemniă să-l taie și cum 

dede pe ușe, cădu lemnul și muri și dînsa. Apoi ajunse 

la împărătâsa, vrăbiiloră, care îi dise: «Petrică, totă tînără 

eşti!» (mai rămăsese numai o cracă din pădurile cele 

multe şi găurind'o băiatul, ea cădi și muri). Ajunse în 

(1) Barbu Constantinescu, No. 19.
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sfirşiti unde eraii curţile tatălui său şi se uită acolo: 

«Nu erati curţi, nu eră nimici!» Plinii de mirare se duse 

la nisce bozii, unde zări unii bătrâni cu barba până la 

brâu: «Tată, unde sunt curţile lui Roșii:Imp&ratu, că eu 

sunt feciorul lui? — Ei, tată, dise, ce spui că ești fe- 

ciorulu lui? Tatălui tatălui mei îmi spunea mie despre 

Roşă-Impărati; nici oraşă nu mai este, nu vedi că sa 

părăsită? şi tu-mi spui, că eşti feciorul lui Itoşi-lmpă- 

rati!—Nu sunt nici douâ-decă de ani, de când am plecati 

dela. tată-meii şi tu-mi spui, că nu scii pe tată-mei?—Au fosti 

miliâne de uni, de când: plecase elti de acasă; vino după 

mine, dacă nu mă credi!» Se duseră la crucea de petră, 

unde, săpândi două dile, scoseră unu sicrii, în care Mortea 

şedea ghemuită într'uni colță şi Bătrâneţea într'altuli. 

Bătrâneţea la luati mai înainte și mai pe urmă și Mortea. 

Intr'unii basmu ruteni, citati de Ralston (1), ună omi 

caută zuasula în care nu-i mârtea și, după ce întilnesce di- 

ferite ființe, elui s'aşeză în lună. Mortea vine să-lii caute 

peste 100 de ani: şi se iea la luptă cu luna, după care 

omulu e transportati în ceri, unde lumineză de atunci 

ca «o stea alăturea cu luna». 

Intr'o legendă creștină din Bretania despre servito- 
rulă trimisi cu o scrisdre în paradis (2), cinci sute de 

Yy E) 
ani. îi paru o clipă. 

(1) Russian folk-tales, p. 115. 

(2) Luzel, vol. I, p. 240: Pe când Sf. Petru o duce lui Dumnedei, flăcăulă Joll 

(numele servitorului) «s'assit dans un beau fauteuil et, apercevant des lunet- 

tes sur une petite table, aupr&s, il les mit sur son nez et vit alors des cho- 

ses si belles, si belles, qu'il en fut tout emerveille. 

En voyant le vieux portier revenir, il ta vite les lunettes, craignant d'âtre 
gronde! 

-— Ne craignez rien, mon enfant. lui dit saint Pierre; voici d6jă câng cents 
ans que vous regardez avec mes lunettes. 

— J6sus! que dites-vous ? Je viens de les meltre sur mon nez. 
— Oui, mon enfant, il y a cinq cents ans et vous trouvez le temps court, 

ă ce que je vois.»
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Into variantă a aceleiași legende cetimi(1): «Il y a 
aujourd hui deuz cents ans que tu es parti d'ici pour en- 

treprendre ton voyage, bien qu'il te semble qu'il n'a pas 

dure plus de huit jours.» 

In povestea bretonă «La femme du Trepas», Mortea 

(Anu), personilicată în Bretania ca bărbată, străbate lu- 

mile cu fratele soţiei sale în timpă de cinci sute de ară și. 

elii se gândesce încă să-și revadă părinţii și să trăiască 

cu dinşii. (2) 

Intr'altă poveste bretonă, « Château de cristal», Yvon, după 

ce petrece câtiă-va timpu la soră-sa în palatul de cleștari, 

se întrece după multe colindări în țera sa, unde nu gă- 

sesce decât locuri părăginite şi unde abia-şi mai aduce 

cine-va aminte de străbunii săi. (3) 

Frumosul basmu italianu din Monferrato «Lisola dela 

felicită», care a fostă analisati la tipulii Neraidei, are unii 

“sfirşiti, care se apropie multii de prima nostră versiune 

muntână. Părăsiti de dina Fortuna, bărbatului porni s'o 

(1) Ibidem, vol. I, p. 249. 

(2) Ibidem, vol. |, p. 23: <Peu apres, le frăre de Marguerite dit ă son beau- 

îrere: 

— Je veux m'en retourner, ă present, ă la maison, 

— T'en retourner ă la maison! et pourquoi, mon pauvre ami? 

—- Pour voir mes parents et vivre avec eux. 

— Mais, songe donc qu'il y a cing cenis ans que tu les a quittes! 

'Tous tes parents sont morts, il y a bien longtemps, et lă ou tait autre- 

fois leur maison, il y a, ă present, un grand chene tout pourri de vieillesse!....» 

(3) Ibidem, vol. I, p. Gâ: «Il se rend ă Pendroit ou il sattend ă retrouver 

la maison de son păre et est bien âtonn6 d'y trouver une prairie avec des 

hâires et des chânes fort vieux. 

— C'est pourtant ici, ou je me trompe fort, se disait-il. . 

Il entre dans une maison, non loin de lă, et demande ou demeure Jouenn 

Dogarn, son pere. i 

— Jouenn Dogarn? Îl n'y a personne de ce nom par ici, lui r&pond-on. 

Cependant un vielilard, qui ctait assis au foyer, dit: | . 

— Jai entendu mon grand-pere parler dun Jouenn Dogarn; mais, il y a 

bien longtemps qu'il est mort, et ses enfants et les enfants de ses enfants 

sont egalement tous morts, et il n'y a plus de Dogarn dans le pays»
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caute în insula fericirei şi ajungând acolo, dina dori să - 

r&mâe tot-deauna cu dinsa în acea ţeră, «dove non si 

muore». Dar apucându-lă dorulii de mamă-sa, vru să plece 

so mai vadă. Ea îi spuse, că na mai rămasi nici cenușă 
dintr'însa: «Come? sono due mesi che sono venuto.» — 

«Sară piu di ducentanni.» Stăruindii, ina îi dede ună cală, 

care făcea cu uni past uni anu de drumu şi Fortuna, îlt 

întovărăşi. Pe drumiă întilni o femee slabă, care tocise unii 

carii de pantofi de multi umbletii, Și acea femee se pre- 

făcu că cade-la pămintii spre a vede dacă o va ridică, 

căci de o atingea, muriă pe loci. Dar Fortuna, îi strigă: 

feresce-te că e Mrtea! Apoi sosi în ţera sa: «Ma lă nes- 

suno lo conobbe; e sua madre poi noncera nemmeno 

uno de piu vecchi che se ne ricordasse. Allora lui, vedendo 

questo, si accorse che nel mondo s'invecchia e si more. ki 
torn a montare sul suo cavallo, e si mise in viageio 
colla sua Fortuna, e ritorno all' isola della Felicită, e lă 
non mori mai, e c'& ancora adesso.» (1) 

In ficţiunile celtice e adesea vorbă de locaşuli nemurire, 
de însula Avalon, unde dinele ducii şi rețin pe eroi şi 
într'o las sait poveste bretonă a Mariei de France, inti- 
tulată (uingamor, se istorisesce despre petrecerea unui 
cavalerii în țera dineloriă, unde 8300 de ami i se scurgii 
ca, 5 dile.(2) 

In basmulă celtică «Betrânețea lui Ossian»(3), când b&- 
trânulu eroi: ali Irlandei se întârse în şesurile Erinului, 
vădu în loculă mîndrei cetăţi de odinidră ună șanț, pe 
care crescuse spini și bălării şi nimeni nu-și mai aducea 

(1) Comparetti, No. 50. 
(2) Cf. Romania, An. VIII. 

(3) Brueyre, No. 28; cf. No. 86: Musică cerescă.



365 —   

aminte de numele şi de falnicele isprăvi ale eroilor din 
trecută. (1) 

Cei vechi făcea de asemenea din insulele Fericiţiloriă 
locașulă reservatii eroilori şi înțelepțilorii. Şi Hesiod 
(«Muncile şi Dilele») povestesce despre răsboinicii, cari mu- 
rise luptândă pentru Elena cea cu frumâsele cosiţe: «că 
Joe le dede pe păminti hrană şi o locuinţă necunoscută; 
şi aceşti eroi locuescii în pace în insulele Fericiţiloră, 
de ceea parte a Oceanului celii adinci; şi acolo pămintulti 

celui mănosă le dă râdele-i dulci ca mierea.» (2) 

Una din cele mai admirabile paralele la povestea mun- 

tenă e basmuli corsicană «I[ faut mourir» (3), în care eroului 

nu obosesce în căutarea tainicului locaşi, unde timpului 

mare putere. lată pe scurti cuprinsulii acestei versiuni. 

Unită învă&ţatii fără semeni, Grantesta, pe când se în- 

torcea, în satul său să-și revadă părinţii, întţilni în cale 

unii b&trânu cerşetoriă, care rise de sciința-i, de vreme 

ce va trebui să moră ca toţi cei-lalți. Uitândă atunci de 

părinţi, înv&ţatulu porni «ă la recherche d'une terre ou 

l'on ne succombe point, ou tout soit €ternel». După o lungă 

călătorie, nimeri la uniti loci încunjuratui de munţi înalți, 

unde ceti n6ptea cu litere de foci: «Aci nu more nimeni.» 

Se aşeză dar” acolo şi se credu nemuritori. Odată, is- 

cându-se unii viscolă grozavii, află dela o stâncă, că tote 

vorii peri, când munţii cei înalţi până la nori se vori 

face şesii, dar până atunci vorii trece încă miliâne de ani. 
  

(1) D. Hartland a studiatii celă dintâi pe o scară întinsă subiectulu despre 

trecerea supra-natuzală a timpului în basme: The Science of fairy-tales, London 

1891, p. 161-255. 
(2) Despre insulele Fericiţiloră: vedi Odyss. 1V, 561; Strabon, I, 1; Diodor, V, 

82. Cf. Tylor, II, 8L urm. 

(3) Ortoli, No. 28.
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Marele învățații doriă însă eternitatea și plecă din noă 

în căutarea țărei, unde mârtea e necunoscută. Eli dede 

de uni lacii imensi și apoi de unu stejară enormă, care 

ar fi putuiii umbri unii oraşă întregi și aflândă dela, 

stejaru, că tote erai acolo nemuritâre, învățatul îi răs- 

punse, că nu se teme de nimici. Atunci o furtună grozavă 

nimici într'o clipă acelui locaş încântători. O pasăre n€- 

gră, sorbindi o picătură din. apa lacului, îi dise: «Sunt 

trimisulă morței; la 1000 de ani viă să ieati din acesti 
lacii imensii o picătură de apă și scris este, că nimicit nu 

va peri până ce totii lacului va fi secată; dar apa e așă 
de mare, că te poţi crede nemuritoră.» Inv&ţatulă însă 
nu se mulțumi și o întrebă, dacă se află unde-va vre uni 
locă, unde tâte să fie eterne. «E unulu, dar nu ţi-l poti 
spune. —llă voii căută!» răspunse cu semeţie Grantesta. 

După ce colindă mări și țări, întilni o dină într'untă 
cară cu 7 cai înaripaţi şi ea îi spuse săo urmeze în țera, 
unde nu e morte, şi acea ţeră s'află în certi. Sosindă îm- 
preună acolo, trăiră mulți ani fericiţi. Odată Grantesta, 
aducându-și aminte de mamă-sa, dori so revadă. Dina, 
neputendu-lă opri cu rugăciunile ei, îi dede unii cală în- 
aripată, ca să-lu ducă repede și apoi să-lă întorcă, stătu- 
indu-li ca nu cum-va să se dea jos de pe cală, că va 
fi rău de dinsulu. După o călătorie de trei dile şi trei 
nopți ajunse pe pămintii și nimeri în satulă său. Dar 
acolo nimeni nu sciă de vre ună Grantesta. Tristu, apucă 
drumulă înapoi și zări în dosulăi unui munte 7 cai pu- 
ternici, cari se opintiati a scâte din făgaşii unii cară în- 
căreatiă. Rugati de vizitii să-lă ajute, elă se dede jos 
de pe calu, dar abiă făcu ună pasă și se pomeni dina- 
intea, sa cu Mortea, ţinendii câsa în mână: «In sfirșită, pusei 
mâna pe fine! de multii alergi după tine, am tocită ună 
carui plină de pantofi, căuţtându-te!» Grantesta se rugă
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ferbinte să-lu mai cruţe; dar mortea fu neindurată și i do- 
bori cu câsa,pe bietulu învățatii. 

Acestă, sete nepotolită după o ţeră, unde nu se scie de 
morte, o vedemi și în basmului muntenă « Glasulă morței». (1) 
Unu săracă, ajunsă bogată, doriă să nu mai moră şi porni 
să caute loculu, unde nu morii omenii. După multi um- 
bleţu dede în sfirșiti de o ţeră, unde i se spuse, că, 
Gmenii d'acolo «nu sciui ce va să dică aceea a muri», dar 

îi ch6mă dre-cine, şi cine se duce nu se mai întorce. 

Bogatuli se așeză acolo împreună cu femeia şi copiii săi, 

cu statornica hotărire să nu se ducă nici unulu din ei, 

dacă, i-ar chemă. Nu trecu multi și nevastă-sa nu se putu 

împotrivi chemărei fatale, cu tote îndemnările bărbatului: 

ea se duse şi nu se mai întorse. Peste câtii-va timpu elii 

însuși, pe când îlu rădea bărbierulu, fu chemată de același 

glasui și eli strigă mai întâi: «Nu vii, mă! nu vii» Dar 

glasulă chemândi într'una, bogatulu smulse briciului din 

mâna, bărbierului şi se repedi după acelă necunoscutii și 

nevădutiă, fugindi până afară din oraş și acolo «puţini 

mai înainte, omulă dede într'o prăpastie,de unde nu mai 

eși.» Bărbierulu, care sa luase după el să-i înapoieze 

briciului, se întorse dela marginea oraşului și spuse 6me- 

nilorii de acea prăpastie. Dar când veni lume s'o vadă, 

nu mai găsiră nimici, «și de atunci 6menii începură să 

moră şi pe la ei ca la tâtă lumea».(2) 
Trecândi la, .cele-lalte versiuni ale acestui grupi, ob- 

servămiu în variantele nâstre ardelene introducerea ele- 

  

(1) Ispirescu, Basme, partea |, p. 103. 

(2) Elementulă burlescii din acesti basmu îlă regăsimii în partea finală 

din povestea «$f. Archanghelă şi lemnaruli» (Stăncescu, No. 20), unde lem- 
narulă, ca să scape de morte, se îmbracă în haine turcesci și călare pe ună 

armăsară de mâncă focii (sciindă că nu-i datii ună Archanghelu să se iea după 

cai) fuge dinaintea-i; dar Arehanghelulă, sciindu-lă lacomii, îlă făcu să dea de o 

comoră şi apoi, cufundându-lă într'ună puţii, se repedi și-i luă sufietulă.
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mentului creștinii, care lipsesce în versiunea muntenă și 

în a treia variantă ardelenă. Aci e loculii de a ne opri 

unit momentii asupra sfinteloră, cari figureză în basmele 

nostre din acesti tipă (și în unele versiuni din ciclului Pă- 

răsiriloră). 

Cele mai cunoscute sunt (cum se vede şi în grupulii 

nostru): Sf. Mercuri, Sf. Vineri şi Sf. Duminecă. Mai rari 

se pomenesce de Sf. Luni și forte rari de Sf. Sâmbată; pe 

acesta din urmă ami întilnit'o numai în colecţiunea d-lui Stăn- 

cescu. Într'o serie de versiuni din tipulii Mamei vitrege (1), 
Sf. Vineri e înlocuită în versiunile paralele cu Sfinta Du- 

minecă (2) şi o singură dată cu Sfinta Sâmbătă. (3) 
Locuinţa acestoră sfinte figureză în basme când în 

raiă, în Lumea cuvioșiloră (4), când pe tărimulă celă-laltă, 

unde se cobâră Sucnă-murgă şi le peţesce fetele pentru 
dinsulă și pentru tovarășii săi (5); când în sfirşită într'o 
regiune îndepărtată, unde ajunge eroulă saii eroina, și ele 
îi ajută la ajungerea scopului lori, dându-le diferite ta- 
lismane. Aceste daruri sunt: o furcă care târce singură, 
o virtelniță care se învirtesce singură și stative cari. ţest 
singure; sai caierii de aurii, virtelniță de aurii şi cloșcă 
de aură; ori cloşcă de aură, purcelă de aură şi 2 po- 
rumbi de aură (6); alte ori ele dai eroului frâne de aură, 
ca în varianta ardelenă ; și diferite alte lucruri minunate 
(peptene, perie, gresie), cu cari să scape de prigonitori. 

Ușa, fie-cărei sfinte e păzită de o cățea cu trupului de 
feră şi dinţii de oţelă, care sfâşie în bucăţi pe Gmenii cei 

  

(1) Ispirescu, No. 3i şi Fundescu, No. 13. 
(2) Crengă, No. 8. 

(3) Stăncescu, No. 3. 
(4) Popi-Beteganulă, II, p. 33. 
(5) Sbiera, p. 85. - 

(6) Sbiera, p. 44; Schott, p. 24; Stăncescu, p. 330.
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r&i. Alte ori figureză o pisică rea, aiurea o căţea cu nu- 
mele Loica-boldeica și obicinuiti un căţelușii. (LD) 

Acestă personificare a gileloră săptămânei, exemplu in- 
teresantii de creștinarea unorii tradiţiuni păgâne, există, 
dar mai rară, şi la popârele slave. La Ruși Sfeta Petha 
și Sfeta Nedelya corespunde cu Sf. Vineri si Sf. Duminecă. 
Superstițiunea că nu se cade a spălă Vinerea, altminterea 
vine sfinta și pedepsesce aspru pe femeia, vinovată, ferbând'o 

pe dinsa și pe copilulă ei în 6la dela focit(2), revine și la, 

Ruși, la cari «Maica Piatniţa-Praskovia» își resbună pe 

cele ce o profaneză, torcândi în qiua-i consacrată. (3) 

Urmeză basmuli-tipii cu variantele sale. 

Basmuli-tipii Tinerețe fără bătrânețe de Ispirescu: 

Unii împ&rată și o împărătesă umblară zădarnicit pe la vraci 

şi filosofi, să caute la stele și să le ehicescă, dacă vorii face copii; 

în cele din urmă căpătară ceva l€curi dela uni uncheşă, care 

le predise, că vori ave unit singură copil, Făti-frumosă, dar 
parte de elă n'o să aibă. Impă&rătesa, luândii l&curile, se simţi 

însărcinată. Dar înainte de cdsulii nascerei, copilul se puse pe plânsă 

şi tăcu numai după ce împăratulii făgădui să-i dea «Tinerețe fără 

bătrâneţe și viâţă fără de morte». 
Copilului crescea şi se făcea din ce în ce mai isteţii şi mai în- 

feleptii. Când împlini 15 ani, F&tu-frumosi ceru împăratului ce-i 

făgăduise lu nascere şi neputendu-i da, porni să-și caute însuşi 

făgăduinţa. Eli îşi alese unii cală bubosă şi slabă (îngrijitii cu orzii 

fertă în lapte, îi cădură bubele și rămase ună calii trupeși cu 
4 aripi), dar năsdrăvani, care sfătui pe stăpânu-săi să iea armele 
și hainele tătână-săă din tinereţe. După 3 dile şi 3 nopţi ajun- 

seră într'o câmpie plină de 6se omenesti: eră moșia unei Gheonde, 
care omoră pe ori cine îi călcă hotarele. Odinidră  femee, bleste- 

mul părinţilorii, pe care nu-i ascultase, o prelăcuse în pasăre. 
  

(1) Schott, p. 147 şi 241; Popă-Reteganulă, III, p. 3. 

(2) Sbiera, No. 51 şi 52. 

(3) Cf. Ralston, p. 198—205. 

a a 24 Săinenu, Dasmele române.
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Când veni să-lă prăpădescă, Făti-frumosi îi luă uni piciorii cu 

săgeta şi o lăsă, numai dându'i înscrisă cu sângele ei că nu-i va 

face nimici. Ea-li ospătă 3 dile și primi înapoi piciorulă. 
Mai departe dederă de o câmpie, pe o parte cu 6rbă înflorită, 

iar pe altă parte piîrlită: eră moșia unei Scorpă, vrăjmaşă de morte, 

deşi soră cu Gheondia, avendii 3 capete și vărsândi foci! și smâlă, 

pîrlindă €rba pe unde trecea. F&tă-frumosii îi sbură uni capii 

şi o ertă, dându-i înscrisu; apoi îlii ospătă și primi înapoi capuli. 

Intro câmpie înflorită, palatului strălucitu alu dînei nemuritore 

Tinerețe fără b&trâneţe eră înconjuratii de o pădure desă şi păzită 

di şi nâpte de fere sălbatice. Calului, sburândui de-asupra pădurei, 
atinse virfulii unui copacii şi atunci totă pădurea se puse în miș- 

care: fârele, urlându, erau să-i prăpădescă, de nu saflă p'afară 

Dâmna palatului, «o diînă înaltă, subţirică și drăgălașă şi frumâsă», 
care da de mâncare puilorii, adică fereloră. 

ăti-frumosi se însoţi cu cea mai mică dintre surorile dînei, 
care îi dede voie să umble ori unde prin prejură, nu însă prin 

Valea plângerei. Trăiă fericiti și pururea tînăr; dar într'o di, 

luându-se după uni iepure, trecu fără să scie în Valea plângerei 
și-l apucă doru de părinți. 

Pornindii să-i revagă, elui găsise pe moșiile Scorpiei şi Gheo- 

noei orașe și Gmeni. Făti-frumosii nu se putea dumeri, cum se 

schimbase tote în câte-va dile, pe când în adevărit trecuse sute 

de ani. Pe drumii cărunţise cu totulii și află palatele părintesci 

d&rîmate şi cu burueni crescute pe dînsele. Coborîndu-se în 

pivniţă, Mortea, eșindi dintr'ună tronii hodorogitii, îi trase o 
palmă și cădu de se făcu ţerînă. 

a) Prima variantă ardelână Ilena Constințena de Frâncu: 

O babă r&mase grea dintr'o așchie ce înghiţise şi născu unt 
prunci, care crescu forte repede. De câte-oră plângea, mamă-sa îl 
dicea: «Taci tu, dragulii mamei, când vei fi mare, ți-oiă da de muiere 
pe llSna Constinţena cu părulii de aurii», și copilului tăcea. 

Când se făcti mare, Petru Făti-frumosti porni s'o caute şi 
ajunse la casele Sf. Miercuri, care îi dede unii frâi de aramă (scu- 
turati, veniă uni calii de aramă) şi-lii îndreptă la Sf. Vineri, care-i 
dede asemenea ună frâi de arginti, trimițendu-li la Sf. Dumi- 
necă. Intrebată de Ilena, ea îi făgădui să întrebe pe fiu-săă 86-
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vele: «Când fu la amiadi, sârele stătu pe loci, iară mă-sa îli chemă 

acasă și, ducendu-se cu elii în pimniţă, ca să nu se topescă, 

la întrebaţi: unde şede Ilâna Constînţena? Sântulu sâre a răs- 

punsii: lina Constinţena locuesce într'unii munte de giajă (sticlă), 
unde omi pămînteanii nu pste să calce.» 

F&ti-frumost îi mulţumi şi dinsa îi dede uni frei de aurit. Ajun- 
gândi la muntele de glajă, flăcăulă scutură frânele și cu ajuto- 

rulă cailorit urcă muntele şi în virful săi vădu orașele şi pa- 

laturile Ilânei. Elă se băgă mai întâi porcarii şi se arătă în 

haine mindre la petreceri, unde jucă cu llena, până ce. ea re- 

cunoscu în porcaruli ei pe F&ti-frumosi dela petreceri. Aflândi 

pentru ce venise la dinsa, se cununară şi trăiră fericiţi. 

b) A doua variantă ardelână Lina Rujulina de Stei. Ţarină: 

Un pruncii, încependiă a plânge la o jumătate de anii după na- 

scere, mamă-sa îi făgădui de soţie pe fata lui Linii Rujulini, 
numită Lina Rujmina, «care înverdesce câmpurile şi înflore 

florile». 
Când se făcu mare, porni s'o caute şi o baba îlit îndreptă.la 

Vîntulii mică, care eră de 400!/, ani şi avea 400:/, albine în tote 

părţile lumei. De acolo ajunse la Vîntulă mare, care eră de 600:/, 

ani şi una din albinele sale duse flăcăulii întracolo. In cale 

primi în dară dela sfintele Miercuri, Vineri și Duminecă: o pâne 

de ferii, de arginti şi de aurii (aruncându-le în sus, se făcea 

ce cugetă). Ajungândiă la curţile Linei, elii se arătă la petreceri 

îmbrăcatii în feră, arginti şi aurii și jucă cu Dâmna sa. Cu- 

nunându-se, Lina îi dede tâte cheile să intre ori unde, numai în 

pivniță mu. Intrând în lipsa-i, zmeul din bute eși şi răpi pe diîna. 

Elă nu o putu redobândi decât avendi calulii zmeului, «dela 

baba vîntului, dela marginea mărei», pentru care păzi ună anii 

&pa babei. 

c) A treia variantă ardelână Florea și Florea de Stăncescu: 

Ună împăratii, temându-se de nisce zmei, pe cari îi bătuse, așeză 

pe fata sa întruni turnă cu zidurile grose. Intruna din dile, 

domniţa, poftindi la o flâre trumosă, rugă pe robaii să i-o aducă 

şi cum o mirosi, rămase însărcinată. Când îu să nască, fata se po-
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meni, că aude copilulă plângendă în pântece şi elii nu tăcu decât 

după ce făgădui să-i dea, când s'o face de însurat, pe Fldrea 

Floriloră, minunea trumuseţiloriă. 

Făcendu-se mare, porni în căutarea ei şi în cale dede de uni 

moşii, care îi dărui ună freă de aramă |scuturându-lă, veniă uni 

calii, care îi împliniă ori ce) şi-li trimise la frate-s&ă, unii un- 

châșii mai bătrânii, care îi dărui unii cală de argintă şi-l tri- 

mise la îrate-său mai bătrâni, care eră Domnulă păstriloră. Eli 

strînse t6te pasările şi le întrebă de locuinţa Florei floriloriă; 

dar nici una nu sciă, afară de uni porumbelă, care veni într'ună 
târdiu. 

Dust de porumbeli şi călare pe uni cală de aură (ali treilea 

unchâşii îi dăduse unii frâi de aurii) ajunse la palatul ei. Acolo 

se dede jos şi, îmbrăcatit în nisce sdrențe, intră ca slugă să 

îngrijescă de flori. Pe când Florea floriloră pornise Duminecă la 

horă în haine mîndre, flăcăuli, în vestminte de aramă și călare 
pe ună cală de aramă, ajunse șieli la horă și se prinse a jucă cu 
Flârca florilorii. Așă făcu și Dumineca viitâre, arstându-se în 

haine de argintă și în foculi jocului. Florea îi lipi în pării unii 

cocoloşi de ceră, după care, cunoscendi la întârcere pe mîn-. 
druliă flăcăii dela horă în slugai din grădină, făcu o nuntă 
strălucită. 

d) A patra variantă ardelenă Fiica a 9 mame de Silv. 
Moldovanii: 

O muiere văduvă avea ună copilaşii, care plângea într'una 
în braţe. Intr'o di spunându-i mă-sa că-i va da, când va fi de 
însuratii, pe Fiica a 9 mame («fată năsdrăvană, despre care au- 
dise din veste, din poveste»), din acelă cesti tăct, 

Când erescii mare, porni so caute şi ajunse la Sf. Miercuri, 
care îi dede o perie, şi ea îlii îndreptă la Sf. Vineri, care îi dede 
o cutie. De acolo porni la Sf. Duminecă, care îi dise: «Fiica a9 
mame e departe, spre apusii de sâre, în ostrovulii mărei, într'o 
curte măestră cu 9 chilii, încunjurată cu o cetate cu ună zidi 
înaltă, care are numai o mică ferestrue pentru lumină ; ea are 
9 mame năsdrăvane: 2 o scaldă, 2 o înfașă, 2 o l&oă, 2 o în- 
grijescă şi una îi dă. ţiță». Ea îi dede uni ciocni de ferit şi
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unii răsboiă de aurii cu tortii de aură și-lă sfătui să păzâscă, 
când nu va fi nimeni în chilia din fundă, să întindă răsboiulii 
și să iea totii ce va găsi în Icgănii. Mamele se vorii luă după 
el, atunci să arunce pe rândă peria, cutia și ciocanul şi se 
vor face o pădure, ună munte de pâtră şi unii pălantă de feri; 
dar să nu caute în straiță și să nu se oprâscă în drumi. 

Eli însă nu ascultă, scâse tâte din straiţă și eși o stirpitură 
de fată câtii uni degetii, care se dede peste capă și se făcu o 

dină mîndră. Amîndoi se îndrăgiră. Dar abiă privi la dinsa şi 

fu răpită de uni zmeii călare pe ună calii năsdrăvanii. Eli se 

luă după ei şi a doua di se întilni cu fata, laisvoră și se înţe- 
leseră să fugă. Dar caluliă însciinţă pe zmei, îi ajunse şi o re- 

luă. Intilnindu-se iarăşi, o puse să întrebe pe zmei: de unde 
ave calulă năsdrăvani? Eli îi răspunse: «In ostrovulii mărei e o 

babă cu o 6pă năsdrăvană, care îi fată dilnicii ună mânză, şi cine 

o păzesce 3 dile și 3 nopți, capătă drepti simbrie uni mânzii; 
dar €pa se ascunde de nui chipi s'o găsesci şi atunci îţi perdi 
capulii.» 

Voiniculii porni şi pe drumi culese ună firii de €rbă, cu care 

o şopirlă vindecase unii puiit de șârpe. Cu firulii lecui o vulpe, 
unii lupii și unii pesce. Baba îlă primi. Peste 'n6pte adormi buş- 

tâni şi spre diuă vulpea îi aduse dintr'o pesceră spa, prefăcută 
în cloşcă; a doua n6pte lupul o readuse din mijloculii unei tur- 

me ca 6ie cu 2 miei şi a treia n6pte pescele o găsi ca mrână 
în fundulă mărei. Pe când mâncă, un ș6rece năsdrăvanii îlii în- 
sciinţă, că baba tăiase pa şi-li învăţă, cum s'o învieze (trântindii 
Sla cu bucate în mijloculi curţei) și li sfătui totii de odată să al6gă 
mânzulă cu 3 înimi, deşi cu înfățișare urită. Căpătându-li, se în- 
tOrse la zmei și ishuti de astă dată să fugă cu fiica a 9 mame.



CAP. V. 

CICLULU METAMORFOSELORU 
  

Trăsura distinctivă a acestui ciclu o formeză seria de 

transformaţiuni, prin cari trece eroulă sai eroina spre 

a. reveni apoi la forma iniţială. Aceste prefaceri succesive 
tind pe deo partea evită sati zăbovi urmărirea din par- 
tea unei ființe demoniace (zmeii sai vrăjitori); iar pe de 
alta, a resistă repeţitelorii încercări de nimicire din partea, 
surorilori invididse. 

De aci două tipuri principale: 

A. Tipul Jason, cu următârele peripeții: 
4) Uni tinări ajunge (obicinuiti printr'o juruință an- 

teridră) în puterea unei ființe demoniace; 
b) Fata demonului ajută pe flăcăi întru săverşirea sar- 

cinelori grele impuse de părintele «i; 

c) Amindoi tinerii fugă şi scapă de urmărire prin 
aruncare de felurite scule sai printr'unit şiră de meta- 
morfose. - 

B. 'Tipulă Copii de aură, cu următârele peripeții: 
a) Copiii noi născuţi sunt înlocuiți (obicinuitii de su- 

rori invidiose) cu animale, mai alesii căţei, şi mama, ne- 
vinovată e alungată sau pedepsită; 

b) Adevăraţii copii, ucişi sai expuși, se transformă suc- 
cesivi în arbori și animale, spre a renasce din mă&run- 
taiele lori; 

c) Mântuirea finală a mamei prin regăsirea copiilorii.



A. TIPULU IASON. 

Acestii motivu cuprinde basmuli tipă «Petre Peti-fru- 

mosii»(1), cu următorele variante: 

I. Variantă muntenă «Suta Ioană»; 

II. Variantă muntână «Sură- Vultură». (2) 

I. Variantă ardelână «Fetă-frumosă zălogită» ; 

II. Variantă ardelenă «Impăratulă Galbeni» ; 

III. Variantă ardelenă «Mia Ioană». (3) 

In diferitele aceste versiuni tipulii nostru se află asociatii 

cu motivulă juruințelori, studiati mai sus. În a doua va- 

riantă munt6nă nevasta iea loculi fiicei demonului, iar în 

ultima variantă zmeulu se află în posesiunea a doi copii 

de împărați (juruiţi lui înainte), ca și într'o versiune ru- 

sescă de mai jos, și acești tineri fugindă, caută a zăbovi pe 

alungătorii prin diferite expediente de natură metamorfică. 

Ca prototipti ali acestoră conflicte magice se pote consideră 

mitului epică ali lui Iason şi alti Medeei. Iason e trimisi la 

Colchida, de unchiu-săi Pelias (sprea evită împlinirea unui 

oracolii), ca să aducă lâna de aurii a berbecelui năsdră- 

vană. Ajunsi ast-felu în puterea lui Fete, cumplitulu rege 

din Colchida, eroulă tesaliani e însărcinată cu făptuirea 

(1) Șegătâre, L, p. 225—231. 
(2) Măldărescu, No. 10 — Stăncescu, No. 1. 

(3) Popă-Reteganulii, I, No. 4. — Botea, No. 6. — Tribuna din 1888.
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unorii grele isprăvi: să are pămiîntulu cu doi tauri cu pi- 

cire de aramă şi cu nări de focii și să semene într'in- 

sulă dinți de balauri. Iason nu putu s&vârși aceşștă sar- 

cină decât cu ajutorulii farmecelorii Medeei, fiica lui 

Eete, care prinse pentru eroi o iubire înfocată. Toti dinsa, 

vrăji şi adormi pe balaurul păzitori alu lânei de aurii 

și fugi apoi cu lason pe corabia năsdrăvană Argo, spre 

a se întârce în Tesalia. Eete se luă grabnici după tinerii 

fugari și Medea, ca să zăbovâscă pe alungătorii, tăiă în 

bucăţi pe îrătele ei Apsirt și-i împrăștiă membrele în 

mare. (1) 

Motivulii metamorfoseloriă, despre care ami vorbiti în 

diferite renduri în acestă introducere (2), a fostii pe largi 

tractatii de d-lu Hasdeă cu ocasiunea studiului s&i compa- 

rativi asupra baladei Cuculă și Turturica (3), da» numai 

cu privire la poesia poporală. Credemi aci loculă nime- 

riti a adauge câte-va observaţiuni culese din basme. 

Intr'o poveste bănăţână, «Draculă și uceniculă stă» (4), 

care stă într'o legătură re-care cu iipulă nostru folkloriciă 

şi pe care o întîmpinămi la tâte poporele balcanice (5), 
uni flăcăi, ca, să scape de urmărirea necuratului, se pre: 
face (tînărul învățase măestria chiar în şcolă, diabolică) 
succesivi în pesce, inelă de aură, în grăunte şi nagâţii 
și, sub acâstă ultimă metamorfosă, mușcă de mârte de- 
monulă transformati în cocoşiă. (6) 

I) Isvorele mitului lui Iason: Apollod. 1,9, 23— 24; Apollon. Bhod. 1V, 451 
urni. și Pindar, Pythia, IV, 216 urm. 

(3) Cf. p. 11—18 şi 68—70, 

(3) Cuvente din Betrani, vol. II, p. 501-- 566. 

(4) Scehott, No. 18. 

(5) Hahn, No. 68; Vuk, No. 6; Dozon, No. 16. 
(6) Cf. și Benfey, Panciatantra, 1, 411—413, unde, ca de obicei, autorulă atri- 

bue lupta între ucenicii și vrăjitori unei origini budice şi anume, ea ar [i re- 
sultauii din multiplele conflicte magice între sfinţi brahmani și budiști.
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lată acestă poveste bănăţenă: 

Uni țăranii băgă ucenică pe fiu-săii trei ani de-arendulă la 
draculii (în «șe6la diabolică»), cu învoiala de a-lă luă înapoi numai 
de-li va recundsce; iar de nu, să rămâe ală necuratului. Băiatuli 
dede tatălui săi diferite semne de recunâscere: în primul ani 
încovoiă arătătorulii la mâna stângă, în ali doilea ricăi cu pi- 
ciorulu şi în ală treilea se atinse de hainele lui. Intorsi acasă, 
fiul slătui pe tată-săi, cum să se îmbogăţâscă: elii se prefăci, maă 
întâi într'ună boii frumosă, pe care-l vîndu («unoră actori») pentru 
dou& ocale de galbeni, dar opri funia. După ce se isprăviră banii, 
se făcu apoi unii cală frumosi, pe care îlu vîndu necuratului 
pentru şese ocale de galbeni; dar amăgiti de bani, tată-s&ui îi 
dede și frâulii: cu acâsta însă perdu puterea de a-și veni în fire. 

Elu r&mase dar cală în slujba necuratului, până într'o di, Ja 
o nuntă drăcescă, reuşindii a sorbi ceva apă (draculi poruncise 
să nui dea nutreţii nici să-lii adape), se prefăciă, ca să scape de 
prigonirea necuratului, în pesce, apoi într'ună inel de aură, care, 
săriudi în degetulit unei domniţe, o rugă să nu-lă predea până 
nu va face necuratulit uni podă de aurii cu arbori de aură și 
în mijlocii o fântână de aură. La urmă se schimbă în grăunte, 
iar draculă se făcă cocoșă şi înghiţi tote grăunţele afară de unuli 
singurii, ce căduse în condurulă domniţei şi care se prefăcă în 
nagâți. Acesta, după ce mușcă de morte cocoșulii, se făcu iar 
flăcăi frumosii şi luă de soție pe domnița, care-lă ajutase să scape 
de necuratuli. 

Alăturămi şi versiunea macedo-română din colecţiunea 

inedită a d-lui Cosmescu: 

O văduvă săracă avea uni copilii, pe care, când se făcti mare, 

îlii dede la stăpânii şi stăpânulă eră însuşi necuratul, După ce 

învăţă tote drăciile, băiatul plecă în ascunsă din mijloculă dra- 

ciloră şi veni la mumă-sa. Elii se prefăceă în boii, cală, berbece 
şi în totii felului de dobitâce, iar mă-sa îlii vindea și în urmă, 

veniă iarăși acasă: în acestă chipii văduva săracă ajunsese de 

totii bogată. 

Odată, pe când mă-sa îlii vindea în tirgii ca uni calii, veni
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ună boeră sălii cumpere. Văduva nu vru să-i dea freuli, căci 

dacă îlu vindea cu frâulă, nu putea fiu-săi să plece dela cum- 

p&rătorii. Boeruliu însă, care eră însuși draculă, stăruindă, îl 

cumpără cu frâu cu totu,aşă că sărmanulii avu să îndure multe. 

Pentru că nu voiă nici să mănânce, nici să bea cu frâuli, slu- 

gile dracului. i Vaii scosi. 

Cum sorbi ceva apă, băiatulit-cali se puse pe fugă, dracul 

însă se făcu lupii și se luă după diînsulă. Când eră să-l ajungă, 

băiatului se făcu porumbelă, iar draculii vultură. In cele din urmă 

elă se făcu meiă, iar draculi găină. Atunci băiatulă se > făcu vulpe 
și mâncă găina, 

In povestea ardelână «Urmă Galbenă și Pipărușă Petru» (|), 

eroulă, abiă înviată, se face cală frumosti și, după în- 

demnu-i, e vîndutii mamonului, care-lă taie şi atunci, din 

noă înviat, se face porumbi și ast-telt pote recăpătă pa- 

loșuli furată de soția-i trădătâre. In versiunea muntsnă (2), 

„demonului e înlocuită cu sinonimuli săi Roşii-Impărată: 
eroulă, schimbati în cali, e tăiată și din sângele-i r&sarii 
doi meri, cari arşi se facii doi răţoi și apoi, după redo- 
bândirea paloșului, revină la forma primitivă. (3) 

In povestea maghiară paralelă «Laţi de feră» (4), uni 
împărată avea, 3 fii și 3 fiice. Celii mai micii, anume Laţi, 
fuse blestematii de o babă săi se împlinsscă prima do- 
rință și, supărându-se pe surorile sale la joci, le dise: în- 
ghiți-vară pămiîntulii! și așă s'a, întimplatii. Cei doi frați, 
pornindi în căutarea lori, periră. Atunci se duse și Laţi. 
Pe drumiă căpătă dela o babă o ladă sburătâre, care-l 
transportă la palatului de argintii ali surorei sale (peste 
apa dinaintea, porţei eră ună podă, de brice). După ce r&- 
puse zmeuli, stăpânul locului, ajunse la palatul de aurii, 

  

(1) Popi-Reteganulii, V, p. 76. 
(2) Fundescu, p. 125; cf. Stăncescu, p. 239. 
(3) Qi. Introducere, p. 69—70. Vedi șI Luzel, II, 3—96 (șâse versiuni): le 

magicien et son valet. 

(4) Stier, No. 15.
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care se mișcă pe picidre de rață şi răpuse zmeulă cu 9 capete, 
liberândii și 'pe sora mijlocie. In cale scăpă pe fata împă- 
ratului serpiloriă, care îi dede: unii cală năsdrăvani, o 
sabie a-totă-biruitore şi O cămașă apărătore de lovituri. 

Dar zmeulă celui cu 12 capete îl păcăli, luându-i ca 
rescumpărare a surorei și a fraţilori săi sabia și cămaşa, 
apoi tăiă pe Laţi în bucăţi și-lă puse pe cală. Inviată 
de împăratulii șerpiloră cu nisce buruieni şi schimbati în 
cală, intră iarăşi la zmei. Zmedica, o vrăjitore, ceru să-l 
taie: din două picături de sânge răsări un arbore cu mere 
de aurit; doboritii, două ţandure aruncate întruni iază 

„daii nascere unui pescișorii de aură. Vrândi să-lii prindă, 
zmeul intră în iaz, după ce lăsase lucrurile minunate 
pe mală. Atunci pescişorulă se schimbă în Laţi, ese: și 
punendi mâna pe lucrurile sale, omâră zmeuli și iea de 

soție pe fata împăratului șerpilori. 

In citatulit basmu s6rbii, uceniculii se face porumbelii, 

inelii, grăunte de meiii şi în sfirşitu cotoiă, omorindii pe 

prigonitorulă prefăcutii în vrabie; în celui neo-grecii, uce- 

niculii se face rodie, grăunte, vulpe şi înghite pe demonulii 

schimbati în găină (dar rămâne orbi); în celu albaneză, 

uceniculu se schimbă în iepure, mări, meitt şi vulpe, mân- 

cându pe dracii schimbaţi întâi în câni, apoi în dervişi 

şi la urmă în găini. In versiunile rusesci corespundă- 

t6re (1), ucenicul urmărită de diavoli, se schimbă în 

pesce, inelu, grăunte şi șoimii, care sugrumă şi devoră 

pe necuratuli schimbată în cocoș. 

In tradiţiunea elenică, Metra, fiica nelegiuitului Erisich- 

ton, schimbată de Neptună în bărbati cu portulu de 

păstori, putu asemenea trece prin diferite metamorfose. 

Şi tatălui ei se folosi de acestă împrejurare spre a o vinde 

  

(1) Afanassief, V, 22 și VI, 46.



— 380 — 

la mai mulţi stăpâni: ea se schimbă succesivă în 6pă, 
pasăre, cerbi, juncă, fără a put6 îndestulă: nesăţiosa lă- 
comie a părintelui ei: 

Ast ubi habere suam transformia corpora sentit, 
Saepe pater dominis Triopeida vendit: at illa 
Nunc equa, nunc ales, modo bos, modo cervus abibat, 
Praebebatque avid non justa alimenta parenti. (1) 

Periklimen, fiulă lui Poseidon, în lupta-i contra lui He- 
racle, iea succesivi forma de lei, de șerpe, de albină. 
Volga, erouli polimorfă altă bylinelori rusesci, se preface 
în lupă și umblă prin păduri să prindă fere, apoi: în șoimii 
și știucă; când ajunge la Țarigradii, se schimbă în păsă-. 
rică și ascultă convorbirea Sultanului cu Sultana; la în- 
torcere se face furnică, ca, să potă trece prin porţile de 
fildeșii.(2) 

Aceste metamorfose mai figureză și în seria de basme 
din ală doilea tipi alu ciclului nostru «Copiii de aur», 
cari, uciși, precurgi seria metamorfică ascendentă: arbore, 
animală, omi. 

In povestea bănăţenă «Neraida de auru» (3), lupului se 
schimbă într'o luntre şi măruntaiele sale în mărfuri fru- 
m6se, iar flăcăulă, îmbrăcati ca negustorii, ademenesce 
cu ele pe gina. In prima nostră variantă ardelenă, ea se 
face o turmă frumsă și elu uni păcurarii voinici, el 
călugări bătrână și ea mânăstire veche ; în prima va- 
riantă muntenă: elă se face călugăraşi şi ea bisericuţă, 
elă peptene şi ea pădure, ea baltă, și elu răţoii, 
Zmedicele urmărescii pe Făti-frumosti schimbate în fân- 

tână, cuptoră de foci şi părti cu pere de aurii (4), în vie II 

(1) Ovid. Metam. VIII, 810—814. 
(2) CE. Rambaud, p. 31 urm. 
(3) Schott, p. 257, 
(4) Popă-Reteganuli, III, p. 74.
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cu struguri, livede cu prune și fântână sat în fântână, 
rugi şi dînă. (1) 

In sfirșiti, unele talismane sai obiecte magice sunt 
asemenea susceptibile de metamorfose. Ast-felii sunt: să- 
punulii, peptenele și peria, prefăcendu-se în noroiă cleiosă, 
zidi înalţi și pădure dâsă (2); năframa în apă mare, gre- 
sia în munte înaltii, pâtra în zidi de petră, oglinjâra în 
baltă întinsă etc. (3) 

In basmulii săsescii «/eciorulă de împărată și fata dia- 
volului» (4), unii împărații, desperati că perduse tote bă- 

tăliile, în momentulii de a-și face sema, se ivi ună omi 

(eră dracul) şi-i făgădui ajutorii, de-i va jurui «uni su- 

fletii noii». Impă&ratulă, nesciindi că împărătâsa născuse 

uni copilu în lipsă, i-lu jurui după 3 ori 7 ani. Ajunsă 

în stăpânirea demonului, feciorulii împăratului e însărcinat 

de dinsulii cu isprăvi grele: să facă dintr'o baltă o livede 

cu finulă aşezaţi în stoguri, dintr'o pădure o vie cu vițe 

de struguri pirguiţi, pe cari le s&vârşesce cu ajutorulii 

fiicei necuratului. Apoi, neputândă săvârși o a treia în- 

sărcinare (să facă din nisip o biserică măreţă), tinerii fugi 

și scapă de urmărire printr'o serie de metamoriose: ea 

se face biserică şi el popă, ea ulmi şi elii păstrică de 

aurii, ea o câmpie de orezii și elti prepeliță, ea lacu de 

lapte și elu rățoiti (uitându-se înapoi, demonulă îi răpi 

(1) Ispirescu, p. 317 şi Sbiera, p. 105. Cf. Afanassief, II, 30: Loanii e urmărit 
de zmedica, şi de fetele ci, cari se prefacii suocesivii în pernă, mără cu pome 

de aură și fântână (lovind'o, curge sânge). e 

(2) Ispirescu, p. 128. 
(3) Popii-Reteganulii, Î, p. 40; Fundescu, p. 38; Sbiera. p. 216 și Popescu, 

II, p. 132. Afară de transformările pomenite, eroulii se mai pote metamorfosă 

în: păunii (Sbiera, p. 33), muscă (ibid. p.75, 105; Popiă-heteganulă, III, p. 74) 

purice (ibid. p. 143), pisoiii (Popu-Reteganuli, II, p. 25), boi (Sehott, p. 195), 

lupă (ibid, p. 254), vasiliscă (ibid. p. 149), ete. 
(4) Haltrich, No. 27.
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ochiului) ; dar vrendă să sârbă toti laculă, necuratul 

plesni şi tinerii se cununară. 

Intr'o poveste rusâscă (1) unii împărată, vrendii să bea 

la vînătore dintr'o fântână, craiulu-ursă (demonului în 

chipii de ursii), care sta ascunsii în fundulii ei, îl apucă 

de barbă și nu-lu lăsă decât juruindu-i nesciutulu de acasă. 

Intorcendu-se împ&ratulă, află că soţia sa născuse în lip- 

sa-i doi gemeni, pe Ivani și pe Maria. Ajunşi în stăpânirea 

ursului, ei fugi cu ajutorului unui taurii și, urmăriţi de 

ursi, scapă, aruncândi îndărătulu loră ună peptene, din 

care se face o pădure și apoi unii șervetii, din care se: 

face uni lac de focu. 

In varianta polonă «Prințulă neașteptată» (2), ună îm- 
părată, bândi apă dintr'o fântână, se pomeni că nu-şi mai 
pote scote barba dintriînsa: eră împăratulă sub-pămintenă, 
Kostici celă fără de morte, care i-o prinsese şi nu-i dede 
drumul, până ce nu jurui să-i dea «ce lăsase acasă şi nu 
s așteptase s'afle la întoreere» (în lipsa-i împărătesa născuse 
ună băiată). Când prințuli neașteptat se făet mare, 
porni să se ducă la Kostiei. In cale, la marginea unei 
ape, zări 12 rochi și luă una: din apă eșiră 12 gâsce, cari 
se schimbară în fecidre şi a 12-a (eră fata cea mai mică 
a lui ICostiei celu fără de morte), negăsindu-și rochia, îl 
rugă să i-o înapoieze şi-lu înv&ță, cum să ajungă în îm- 
părăția sub-pămiîntenă. Acolo fu însărcinată: să dureze 
uni palati de marmoră acoperitii cu aură, să recunâscă 
pe cea mai tinără din cele 12 fete ale lui Kostiei și să 
facă o pereche de cisme câtii ar arde uni paiu. După 
ce ata îli ajută în primele două isprăvi, tinerii fugiră, 
împreună (scuipatulă răspunde în locu-i). Urmăriţi de Kostiei: 

(1) Afanassief, V, 28. 
(2) Leger, No. 8.
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ea se schimbă în apă, prinţulii în pod şi calului în corbu; 

apoi ea în biserică, elă în preoti şi calului în paraeclisieri 

(sărutândă ună copilași, elu uită pe logodnica sa). 

In frumosulă basmu rusesci «Țarulă apeloră și înțelepta 

Vasilissa» (1), care conţine altminterea, și eiemente de altă 

origine, uni împărații capătă dela ună vulturii recunos- 

cătoră (ca şi în a doua nâstră variantă muntenă) o ladă 

roşie, cu sfatulă să n'o deschidă decât în curtea dindărăti 

a palatului. Dar el nu-l ascultă și, deschidend'o în drumu, 

se pomeni cu unii numărit mare de vite de toti soiuli 

și, nesciindii cum să le bage iar în ladă, începu să plângă. 

Atunci eşi din apă ună omă, care făgădui să le bage, 

de-i va jurui nesciutulti de acasă (în lipsa-i se născuse 

uni băiată). Ajunsă la 'Ţarulă apeloră, băiatul e însăr- 

cinată cu diferite isprăvi: să zidescă până dimineță unu 

podă de cristală, să planteze o grădină înflorită cu copaci 

pirguiţi. Acestea le s&vârșesce cu ajutorulii înțeleptei Va- 

silissa, una din cele 12 fete ale Țarului apelori. După 

nuntă tinerii fugă şi scapă de urmărire prin metamortose: 

ea, schimbă caii în fântână, pe dinsa într'unii hârdău şi 

pe feciorul de împărati în moși bătrânii; apoi. ea se 

face biserică veche şi elă popă bătrână și în sfirşiti pe 

cal îi schimbă întruni riă de miere, pe dinsa în rață 

şi pe dinsuli în răţoiă. 

In povestea maghiară « Cătuţultii  năsdrăvanii» (2), uni 

omă săraci are 12 fii, cari se bagă slugi la ună împ&rati 

şi după unii anti fie-care își alege ună calu frumosi. Dar 

fiuli celi mai micii alege o mirţogă sfrijită, care însă 

eră năsdrăvanti (Tatos). Pornindi în pețitii, ajunseră la o 

vrăjitore cu 12 epe, pe cari ea, le schimbă în 12 fecidre 

şi le- dede celori 12 tineri. Cea mai mică, «cu părulii de 

  

(1) Afanassief, V, 23. 

(2) Stier, No. 4.
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de aurii», descoper itinărului, că mumă-sa voiă să omore 

pe cei-lalți fraţi. Acesta îi scăpă, făcându pe vrăjitorea să 

omâre pe propriele sale fiice şi apoi fugi. Vrăjitorea se 

luă după elă călare pe căluțu-i năsdrăvanii, care îi dede 

o ţesală, o perie şi unii petecii. Aruncându-le, se făcu 

îndără&tulu lori unii munte ca dinţii ţesaiei, apoi o pădure 

desă ca uni singurii arbore. La urmă flăcăulu se făcu 

porumbelă şi calulă vultură, și sfâșiă pe vrăjitorea; apoi 

luă de soţie pe fata cu pă&rulu de aură. 

Intr'o poveste a ţiganilorii din Bucovina, « Celă juruată, 

necuratului»(1), unt omi bogatii, mergendă în pădure, căqu 

într'uni iazerii. Acasă nevastă-sa născu unii băiatii şi elu 

nu sciă: necuratulu ceru, ca să-lu scâţă, să-i dea ce are 

acasă și nu v&duse. Când se făcu de 20 de ani, băiatului 

se duse la casa necuratului, care îl însărcină: să umple 

unt butoiii cu bâbe de maci risipite prin erbă, să sece 

o baltă, s'o are şi so semene. Fata necuratului, care îlii 

îndrăgise, îi ajută să le s&vârşescă. Apoi fugiră împreună 

şi, urmăriți de necuratul: ea se făcu unii lant de grâii și 

elit priveghea grâulă («n'a trecutii o fată şi uniti băiatii? — 

Ba, trecură când semnam grâului !»); apoi ea biserică și 

elu călugării. În cele din urmă, ca să scape, aruncară pe 

r6ndii unii peptene, o cutie și o basma, făcându-se în urma, 

lorit o pădure, unii munte și o apă. 

In basmele popârelorii romanice(2), erouli, ajunsă în 
stăpânirea demonului (adesea prin juruinţă proprie), seapă 
cu ajutorulii fiicei sale, pe care o iea apoi de soţie (dar. 

(1) Miklozich, Wandevungen de Zigeuner, vol. IV, No. 15. | 
(2) La poporele romanice motivulii juruinţelorii figureză ca episodi intro- 

ductivii la o serie de basme din tipulă Psychei: cf. Cosquin, II, 218 urm. și 
analisa acestori basme în studiulii nostru despre ciclulă Părăsirilori sati 
Omii-animalii.
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după o uitare provisorie: elementi aprâpe necunoscutii 

basmeloră nâstre). 

In versiunea, bretonă «La demoiselle en blanc» (1), flăcăulă 

însuşi se juruesce necuratului, care-lii însărcineză pe rându 

să lăzuiască ună hăţişi, să planteze o grădină și saducă 

o turturică din virfului unui turniă. In tote acestea e aju- 

tati de fiica diavolului, «fata cea în albiv. După nuntă, ti- 

nerit. fugă împreună şi scapă, după ce fata schimbă (cu 

vanga-i magică): pe cai în grădină, pe dinsa în pări și 

pe'eli în grădinarii; apoi pe cai în biserică, pe ea în 

altar și pe dinsulă în preotii, și la urmă pe cai în râtă 

pe dinsa în luntre şi pe bărbatu-s&ă în luntraşi. 

- In povestea ligură «Za fille du diable»(2), întilnimi același 

miotivă sub o altă formă, ca şi în cele două basme lorene. 

«Le prince et son cleval» şi « Chatte blanche». (3) Seria. me-! 

tamortoselorii din versiunea ligură se succede ast-felă: 

calulă . schimbată în capelă, eli în popă 'şi ea în paracli- 

serii; calulu în trandafirii, elă în vinătoru şi ea în pasăre; 

> 

calulă. în rîă, elă în ţipară şi ea în pescară. 

- Două basme din Pentamerone (4) aduci asemenea cu:. 

tipulă nostru. In primulă, flăcăulu e ajutati de fiica vră-. 

jitârei, care ţine aci loculu demonului. In secundulu, «Pe- 

trosinella», o femee însărcinată juruesce unei vrăjitore 

copilulă, ce va nasce. Luândiă fata în primire, vrăjitorea 

o închide într'ună turnu, de unde fuge cu ună feciori de 

împă&rată, care, după ce scapă de prigonirile vrăjitârei, se 

cunună cu Petrosinella. . 

: In versiunea, portugeză «Fiica vrăjitărei»(b), tinărulu se 

(1). Sebillot, I, 21. 

(2) Andrews, No. 8. 

(3) Cosquin, No. 9 şi 32 cu notele respective.. 

(4) No. 17 şi 11. 

(5) Consiglieri- -Pedreso, NO. 4: 
95 

Săindnu, Basmele române. 
25
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face moșii bătrânii, cu dăsagi în spinare, iar fata uliţă, 

apoi elii pustnicii și ea sehăstrie şi în sfirșitii elu ri și 

ea ţiparil. 

Dintre tote versiunile n6stre, cea din din Moldova (bas- 

muliă-tipi) se apropie mai multii de versiunile romanice 

până şi în punctulii (unicului casă ce cunbscemi) uitărei 

miresei, care constitue 6re:cum caracteristica acestui grupă. 

Sarcinele impuse de către demonii sunt aiurea mai nu- 

merose: în versiunea moldovenâscă nu s'a conservatii decât 

una singură și anume cunoscerea fetei mai mică dintre 

cele 3 fiice ale demonului aidoma la chipti, o sarcină, care 

revine desti în basmele nâstre. Ea lipsesce în versiunea 

săsescă, dar nu şi în cea rusescă citată din Afanassiet: 

Țarul apelori pune pe flăcăii să-și al6gă soţia între cele 

12 fete ale sale cu totul asemenea la chipă şi la porti 

și înţelepta Vasilissa, îi dă semne de recunoscere: întâia, 

6ră își face vintii cu năframa, a doua 6ră îşi așeză părulă 

şi a treia ră o muscă i se pune pe 'capi. Din aceste 

semne ultimulă coincide cu celi din versiunea nâstră; iar 

în basmul bretonă, fata, cea în albă spune iubitului, că o 

va recundsce după picior, căruia îi lipsiă ună degetii. 

Urmeză basmulu-tipu cu variantele sale. 

Basmulii-tipii Petre Petă-frumosă de Marinescu: 

A fosti odată unii împăratii, care, când plecă la vinătore, 
luă în scrisă tâte câte avea în casă, căci ce rămânea nescrisit 

îi luă zmeulă. La vînătâre se simţi cuprinsi de întuneric și 

audi uni glasă, strigând: «Impărate, să-mi dai ceai uitati ne- 
sorisi acasă, ca să te luminezii?» Impă&ratulii fi jurui nescrisulit, 
negândindu-se că fătulu din pântecele împărătesei eră acel lucru 
nescrisă. 

După ce se născu băiatul şi fu botezatii Petre Fă&tă-frumosă, 
împ&ratulă se pomeni cu unii norii mare și unu glas strigă:
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«Dă-mi, împ&rate, ce ai nescrisă acasă !» Bietulii împăratii se: 
încercă în două renduri să-i dea în loculă lui Petre alți doi băieţi 
ai unoră robe, dar zmeulii stăruindiă într'una, i-lă dede. După 
ce crescu la curtea zmeului, fufa-i cea mai mică se amoreză de 

Petre şi zmeulii, punându-și în gândi să-lă taie, căută să-i găsescă 
pricină şi-lă însărcină să-i ghicescă, care e fata cea mai mică din 
cele 3 fete aidoma ale zmeului. Fata îi spuse, cum să ghicâscă 
(stându-i o muscă pe nasi) și apei amîndoi fugiră. Fata stupise la 

plecare în 3 locuri (în pată, în mijloculii casei și la ușă) şi di- 

mineţa, când o chemă zmeulii, stupitu/ă răspunse în locu-i. 

După ce înțelese că ai fugiti, ameulă se luă după dînșiă şi: 

ajungendu pe tineri, ca să scape: ea se făcu o mânăstire risipită 

Și elit uni călugără bătrâni, apoi eli băefelă cu o prăjină în 

mână și ea o holdă cu mălaiii mă&runţeli —— și așă păcăliră pe 

zmei. Atunci se luă după ei zmedica şi fata povăţui pe Petre 

să nu seuite îndărătă, căci, cum sa uită, îi iea ochii: apoi ea se 

făcu o apă mare şi elii uni răfoiă cu penele de aurii. Dar Petre 

scoţendiă capulii din apă să vadă pe zmedica, ea îndată îi fură 

ochii şi se întârse. Adormindi zmesica în drumi, fata îi fură 

îndărăti ochii şi îi puse în locii o baligă de vacă. 

Când ajunseră tinerii la împărăție, fata trimise pe băiati să şi 
vadă părinţii şi elt rămase acolo şi se logodi cu altă fată de îm- 

p&rată: de bucuria părinţiloră uitase pe fata 2meului. Dar dinsa ar&- 
tându se la nuntă, Petre o cunoscu şi, părăsindii pe miresa-i, se 

cunună cu fata zmeului, care lii scăpase dela morte. E 

e 

a) Prima variantă muntenă Suta Ioană de Măldărescu: 

Uni omiă avea 100 de feciori, cari nu voiaii să se îns6re de- 
cât găsindi 100 de fete potrivite. Tatălii porni să le caute. Pe 

drumi nimeri uni omiă arândă, care avea 100 de fete. A luati 

99 şi pe loanii îl lăsară să păzâscă casa. Acesti loană eră năs- 

drăvanii şi le spuse, că la întârcere să nu perqă drumului. Dar 

ei îli perdură şi trecură prin câmpia Dorului, unde-i încinse dori 

mare de loană. Apoi călcară în câmpia Somnului şi-i cuprinse 

pirotâlă. Când se deşteptară, se pomeniră închişi într'o cetate de 

zidi. Zmeuli cetăţei le îngădui drumulii, numai dacă îi voră ju- 

rud «ce a acasă să fie ali lui», adică pe Suta loanii, care și 

intră ca argatii la zmei.
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Fata zmeului, Zorina [o născuse în zori), se îndrăgi de elii. /meuli 

i-o făgădui de nevastă, împlinindii diferite însăreinări: să scoţă 

bradii de munte, să are pămîntului, să răsbâscă via şi să cocă 

struguri. După sfatulu Zorinei, elii fură unii bici, cu care poc: 

nindă eşiaui draci și s&verşiail lucruliă. Apoi îi porunci să curgă 

apă din fântână, care să aibă mirosi de vinii şi gusti de ra- 

chiit. In cele din urmă să așternă peste ogradă nisipi de 7 

stînjeni. Neputândă săvârși acesta din urmă sarcină, amândoi fu- 

giră. Dar lumina, foculă și ușa spuseră, că Zorina a plecati. 

Zmeulii îi urmări și, după unii şirii de metamorfose: ea se făcu 

die cu 2 miei și elit păstoră, ea mânăstire şi eli călugări, ea apă 

și el răfoiă; vrendi să sârbă apa, dihania plesni. 

b) A doua variantă muntenă Suru- Vultură de Stăncescu: 

Sură-Vultură, «năsdrăvanuliă de pe tărimulii ălă-lalti», rămas 

betâgii de aripă, e cruţati de unii vînătoră, care îl îngrijiă; 

hrănindu-li dilnicii cu câte o vacă. Isprăvindu-i-se merindele, 

vulturulii îlii luă în spinare șşi-li duse departe până la casele 

soră-sei. Acolo îl trimise să câră «nuca stcă dintre căpățâie.» 

Ea nu vru săi-o dea, precum nici frate-s&i, la care plecase. Por- 

niră atunci la nevastă-sa şi ea i-o dede. Suri-Vultură îli duse 

înapoi acasă și îi dise: «Bi, acu, na ţie nuca secă dintre căpă&- 

tâie; când ei avea trebuinţă, despic'o frumosi cu vîrfuli cus- 

turei, că are să esă din ea vite multe; vinde din ele, taie, făce 

scii; iar ce rămâne, bagă-le la locii înapoi, plesnindii din Esti 
bici.» Apoi se înălţă în slava cerului. 

Ajungendii într'o pădure, vinătorulii vru să incerce nuca și se 

pomeni cu vite nenumărate, dar perduse biciulă şi nu le mai. 
putu stringe. Pe când plângea, iată și «Tarta-cotă, barbă de ună 

cotii, călare pe o jumătate de iepure schiopii», care se învoi săi 
înapoieze biciulă minunată, de za jur «nădejdea d'acasă» (ne-. 
vasta, fiindu-i grea), adecă pe fiulu său, născuti în lipsa-i. Flă-. 
căulă, sosindă la Tarta-cotii, se făcu iubiti de năsdrăvană.. Acolo. 
se amoreză de nevasta dracului din -apropiere («alături de ținutu-. 
rile lui Tarta-cotii erai ţinuturile dracului, care avea o fată... >). 
și amîndoi se hotăriră să fugă. 

Draculii îi urmări şi ca să scape, se făcură d arendulă: „ea, cidră,
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„elă coțofană, apoi ea bisericuţă, elii tălugăraşă; el peptene, ea pă- 

dure. Draculit neputendu-i găsi, se 'luă după dinșii drăcdica bă- 

trână. Atunci fata, se făcu baltă şi băiatulă rățoii, învăţându-lă fata 
să ţie ochii închiși. Drăcdica insă îl amăgi și îi sorbi ochii, pe 

când se uită la ea. Dar fata îi fură și-i puse în loc uni găinaţi 
de cidră. Intorși acasă, ei se cununară și din'astă pereche de pă- 

mîntânii şi drăcâică ati eșitit şi 6meni buni și «omeni ai dracului». 

c) Prima variantă ardelenă Fetu-frumosă zălogiti de Popă- 

Reteganuli: 

Impăratulii Verde porni la luptă cu Imp&ratulii Galbeni. Ca 

să scape de duşmani, Imp&ratulă Verde jurui Craiului zmeilorii 

să-i dea «ce nare acasă», adecă pe fiului s&ii, pe care-li născuse 

împărătesa în lipsa. 

Intors acasă, împă&ratulii fu îngăduită încă 10 ani, apoi se 

încercă în deșertii să lu înlocuiască cu copiluli faurului, apoi cu 

alti rotarului și în cele din urmă fu nevoitii să-și dea copilulii 

zmeului. Acesta făcu din tecioruli Impă&ratului Verde păzitori 

de capre şi din fiica Imp&ratului Galbeni (ce o căpătase totii la 

10 ani) gâscărâsă. Amândoi tineri se îndrăgiră şi o robă, ce zăcea 

înlănţuită în pivniţa zmeului, îi învăţă fărmece (cum să se pre- 
facă în ori ce vori voi) şi le mai dede ună peptone, o năfrană, o 

perie şi unii amnară. 
Amîndoi fugiră și, urmăriţi de zmei, se făcură: ea o turmă 

şi elă unii păcurară, apoi elă ună călugără bătrâni și ea o mâ- 
năstire veche. Alungaţi în urină de mama zmeului, feciorul 

aruncă pepenele şi se lăcu ună zidă; apoi năframa, o apă mare; 

peria, o pădure şi în urmă amnarulă, ună munte. In stirşită fata 

se făcu lacă mare şi tecio» ul unii rățoiă. Vrendi să sorbă laculă, 

zmedica, plesni. 

d) A doua variantă ardel6nă Impăratulă Galbenă de Botea: 

Impăratulă Albi avea 3 feciori. Chematii la luptă de dușmanuli 

s&u, Imperatulii Galbenii, elă trimise pe fiu-său celă mal mare 

cu oștenii. Dar pe când adormise cu toţii pe o câmpie, Impera- 

tul Galbenă îi omori până la unulti. Toti așă păţi și fiulu celi 

mijlociă. Atunci porni şi celii mică, primind în cale sfatulti 

şi prietenia unui moșnegii, pe care cei-lalţi fraţi îl dispreţuiseră.
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Moşnâgulă îi dede o năframă, cu care să se ştergă când va fi 

necăjitii, şi o flueriță, cu care să cheme la nevoe. 

Pe aceiaşi câmpie armata tâtă fu omorită, afară de crăișorulii, 

care fu dusi la palatulii Imperatului Galbenă, care il Însăr- 

cină cu felurite isprăvi: să-i aducă peptenele dela mâra lui 

îl ajută fie-sa), apoi o luntrişâră de aurii dela o ripă îndepăr- 

tată (năframa și fluerulă îl ajutară) și la urmă să facă şesti o 

stâncă, să semene grâă, să pue vie și săi aducă dimineţa pâne 

şi vint noi. După ce săvârși și acestă din urmă poruncă, aju- 

tatii de fata împăratului care-lii îndrăgise, tinerii se cununară. 

Venindu-i doră de părinţi, feciorulii de împărati fugi cu ne- 

vastă-sa, care lăsă în casă dou& chipuri omenesci asemenea 

lorii. Urmăriţi fiindă de Imp&ratuli Galbeni, ea se făcu o holdă 

şi dînsulii uni copilă care o apără, apoi ea o mânăstire şi elu uni 

călugără bătrâni, la urmă ea unii lacă de lapte și el unit rățoiăi. 

Impă&rătâsa, sorbi laculă, scâse ochii crăişorului, iar pe lata 

o născu din noi mai irumâsă. Fugindi iarăși cu ochii furaţi, 

împărătesa o blestemă să se facă pastre verde pe timpi de 9 ani. 

Ducendu-se odată la biserică, păsărea verde se puse pe umerii 

crăişorului și dându-se de 3 ori peste capii, se făcu iar femee. 

e) A treia variantă ardelenă Miia-loanii de Gr. Sima: 

O temee, dorindi copii, începu să facă și năseu 1001, dândi 

celui peste 100) numele de Miia-loaniă. Bărbatuli, v&ădendi atâta 

spuză de copii, îşi luă lumea în capi. Copiii cresceaii repede și 

Miia-loană se duse pe urma tatălui s&ii. Aflându-lă, îl trimise 

să caute 1001 fete şi apoi trimise pe fraţi să le aducă, sfătuindu-i 

să nu se atingă de Câmpulă cu florile (acolo fie-ce fire strigă: 

jea-mă pe mine). Dar ei nu băgară de semă şi, atingându-li, 

baba opri pe logodnica lui Miia-loani. 

Ca s'o potă recăpătă, baba îlii însărcină cu diferite isprăvi 

grele, ce le făptuiaă nisce harapi: la pocnetuli unui bici, sfă- 

tuită fiindu de fată, veniaii harapii și împliniau tote. După ce 

sluji unii ani, fugi cu fata și baba se luă după fugari. Atunci ea 

se făcu mânăstire veche şi elă popă bătrâni, apoi ea lană întinsti 

de orzii și elu copilandru ce-l apără de pasări, în urmă ea lacă 

de lapte și elă pară de focii în mijlocă. Baba sorbi laculă, dar 
cr&pă de pară.



B. TIPULU COPIII DE AUR. 

Variantele acestui tipi potii fi grupate în 2 clase, fie- 
care cu câte unii basmu tipă: 

a. Basmulii-tipi «Inșir te mârgăritari» (1), cu următorele 
variante: 

Varianta muntenă «Jnșir'te mârgărite». (2) 
I. Variantă bănăţenă «Copiii de aură» ; (3) 
II. Varianta bănăţână «Mama zidită de vie». (4) 
I. Variantă ardelenă «Do feți cu stea în frunte» ; 
II. Variantă ardelână «Ce doi copii cu peruliă de aură».(5) 
Varianta bucovinenă « Do foi logofeţi cu părulă de aură». (6) 
£. Basmuluă-tipti «Sora Crivățului»(7), cu următorele va- 

riante: 

I. Variantă muntână «Andilandi»; 
II. Variantă muntenă «Andila de Cuștivei» ; 
NI. Variantă muntenă «Paserea lainică»; 
a 

(1) Ispirescu, No. 6. 

(2) Fundescu, No. 5. 

(3) Cf. Dr. At. M. Marienescu, Doi feţi logofeți in Albina din 1871, No. 68 şi 
Fetă-frumosii cu părulă de aură, ibid. din 1872, No. 17. 

(4) Schott, No. 8 şi No. 2. 

(5) Slavici în Convorbiri din 1874. — Popii-Reteganulu, II, No. 2; ef. şi «Cei 
doi copii cu părulu de aură» de N. Trimbițoiă în Tribuna din 1886. 

(6) Sbiera, No. 9. 

(7) Fundescu, No. 16.
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IV. Variantă muntenă «Fratele și sora». (1) 

Varianta, macedo-română « Prunciă îngropaţi de vii».(2) 

Variantele primului basmu-tipă sunt puțini deosebite 

unele de altele, de aceea ne-amii abținuiii de a le mai re- 

sumă; dar arstămi aci întru ceele diferi de unica ver- 

siune reprodusă. | 

Pedepsa, împărătesei (în versiunea, nostră ea e făcută sluj- 

nică) este multi mai aspră în varianta muntenă, buco- 

vinenă și a doua ardelenă: e îngropată până la țițe și 

lângă ea sunt puşi căţei să sugă; iar în a doua bănă- 

țână e chiar îngropată de vie. 
Copiii, ucişi şi ascunși în băligarii, treci prin o serie de 

metamorfose, prefăcându-se succesivă: în 2 meri (varianta 

muntenă 2 bradi, prima. variantă ardelână 2 paltini, a doua 

variantă ardelenă 2 peri, varianta bucovinenă 2 -nuci), în 

două scânduri de pati (în tâte variantele, unde figureză 

şi dialogului între fratele şi sora), la urmă în doi miei, 

din maţele cărora esi răţoi sat pesci de aură, spre a. 

reveni la forma loră anteridră. 

Pretutindenea figureză o ședătore, clacă sai cusoțire, 

unde împ&ratulă află prin gura copiilori povestea neno- 

rocitei loră mame; numai în a doua variantă ardelenă pă- 

rinţii adoptivi ai copiiloră facă clacă, la care vine şi o 

servitore a împăratului. | 

Mai adaugemi, că în majoritatea acestori variante rolul 

surorilorii invidise îlu împlinesce o ţigancă r6bă saii 

fosta, ţiitore a împăratului, care o face sai în înțelegere 

cu mă-sa (ca m6șă) sai cu învoiala surorilor împărătesei. 
Despre metamorfosele, prin cari trecă sufletele copiilor 

uciși, amii vorbiti cu ocasiunea basmelori primului tipi 

(1) Popescu, [, No. 4. — Arsenie,I, No. 1. — Stăncescu în Lumea slustrată, 
An. II, No. 3 şi 4. — Calendarulă basmelor pe 1876, p. 10—15. 

(2) Cosmescu (colecţiune inedită).
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ali acestui ciclu. Ele constituescii diferenţa esenţială între 

variantele din primuli şi între cele din ală doilea basmu- 

tip. In acesti din urmă miraculosulii transformăriloră lip- 

sesce cu desăvârşire: copiii, în loci de a, fi uciși, sunt 

expuşi pe apă, scăpaţi şi crescuţi de părinți adoptivi. Aci 

se“află din contra unele epis6de noue (la începutii: inter- 

dicerea luminei; la mijlocii: sora trimite pe frate după pre- 

tinse lecuri; la sfirşitii: despetrirea fratelui prin soră-sa), 

cari figureză mai alesti în versiunile orientale ale tipului. 

In variantele nâstre, mama nevinovată e aruncată într”o 

hazna şi pe dinsa se tornă lăturile şi bucatele r&mase; 

In basmuluă-tipăi sora, îndemnată de mâşă, cere fratelui 

să-i aducă pe Sora Criv&ţului; în prima variantă îlu trimite 

după pasărea măâstră Andilandi, într'a doua după An- 

dila de Cuştivei, într'a treia după Paserea lainică, iar 

într'a patua după paserea măsstră: în tote, fratele îm- 

petrită e -scăpatii de soră-sa şi măâstra (dină sai pasăre) 

povestesce apoi împăratului cele intimplate. 

Substituţiunea, -copiiloră figureză în vechiulă romani 

francezii «Flistotre du Chevalier au Cygne». Regina nasce 6 

băeţi și o fată, toţi copii forte frumoşi şi cu unii lanță 

de aurii la, gâtil. Mâşa, din porunca s6crei, substitue co- 

piiloră 7 căţei. Adevăraţii copii sunt crescuți mai întăi 

de unii pustnică, apoi se metamorfoseză în lebede. 

Cea mai veche tormă a «Copiilorii de aurit», conformă 

cu alt doilea nostru basmu-tipi, o găsimi în 1001 de Nopți, 

şi anume în povestea celorii două surori gelâse de sora 

lori cea mică. 

Dintre cele 3 surori, cea mare doriă săiea de bărbati 

pe marele brutară ali Sultanului, cea mijlocie pe marele 

săă bucătari, iar cea mică pe însuși Sultanulă, căruia, îi 

va nasce unt feciorii cu păruli de o parte de aură și 

de alta de argintii. Surorile invidiose substituescă copiiloră năs-
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cuţi, doi băeţi şi o fată, unii câne, o pisică și o bucată 

de lemnii. Pe nenorocita Sultană o bagă într'o odăiță cu 

ferestra tot-deauna deschisă la ușa geamiei, şi trecătorii 

trebuiaii s'o scuipe în față. Copiii, expuși pe apă, sunt 

adoptați şi crescuţi de grădinarulă Sultanului. Făcându-se 

mari, o femee deşteptă în domniţa dorulii de a ave pa- 

sărea vorbitre, arborele cântăreți și apa gallenă aurie. Ina- 

inte de a porni să le aducă, fraţii dai domniţei câte unt 

semni 'prevestitoră de peire: celui mare unii cuţit, din 

care va picură sânge; celui mai micii nisce mătănii, ale 

căroru bâbe nu se vori mai înşiră. Uni bătrâni dervişiă 

le arată loculăi unică, unde se află acele lucruri minu- 

nate. Cei doi fraţi sunt schimbaţi în stane de petră, apoi 

scăpaţi de sora lorv, care iea pasărea, arborele şi apa. 

La unii ospăț, pasărea descopere Sultanului tâtă întim- 

plarea. 

Într'o altă poveste orientală, culâsă dela Avarii din 

Caucasu (1), trei surori, scărmănândi lână, vorbiai într'o 

s6ră, fie-care spunând ce ar face, de ar luă-o împăratulă 

de soție. Cea mai mare diceă, că cu uni fulgii de lână 

ar îmbrăcă ttă oștirea împărătescă; a doua, că ar să- 
tură-o cu o 6lă de făină şi a treia, că ar nasce împ&- 

ratului unii băiatii cu dinţii de mărgăritari şi o fată cu 

părului de aură. Impăratulii, care ascultase vorbele loră, 
se căsătoresce întâi cu cea mare, apoi cu cea mijlocie 
(care nu se putură ţine de cuvintă) și în sfirşitii cu 
cea mică. In lipsa-i, ea nasce unit băiati cu dinţii de măr- 
găritari și o fată cu părulii de aură. Surorile invidi6se 
aruncă pe copii într'o văgăună de munte şi trimiti o carte 
imp&ratului, că soția sa născuse ună căfelă și o pisică. Im- 
p&ratulu poruncesce să se înece cățelulu și pisica, iar pe 

(1) Schiefner, Aarische Tezte, No. 12.
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împerătesa, îmbrăcată într'o pele de măgară, so pue la 
porta palatului, unde s'o scuipe ori cine intră sa eșiă. 
Copiii expuşi sunt hrăniță de o căpridră, care îi a$eză apoi în- 
tiruni palati nelocuită. Aflândă de existența, loră, surorile 
invididse trimiti acolo o văduvă să-i prăpădescă. Ea, face 
nai întâi pe fată să poftâscă o ramura dint'ună meri năs- 
drăvană (care vorbiă şi jucă) şi scăpândă băiatulti de pri- 
mejdie, îi spune ce bine ar (i, dacă fratele ei sar că- 
sători cu frumosa, lesensulchar. Băiatul, ca să mulțumescă 
pe soră-sa, pornesce îndată şi află în cale dela unt 
moșn6gi, că acea fată locuiă într'uni palatăi de arginti 
incunjuratii de apă. Ea trebue să fie chemată de trei ori 
și de nu se arată, omulă se schimbă în petră. Băiatul ajun- 
gendă la malulă apei, vede o mulțime de stane (era flă- 
căii împetriți) şi strigă pe fată: dar ea nu se arată şi bă- 
iatuli împetresce. Sora, vădândi că nu se mai întârce, 

plecă să-lă caute. Ea întilnesce pe acelaşi moşnâgii, care 

îi spune că, dacă Iesensulchar nu va răspunde întâia şi 

a doua ră, să-i strige: «Să fii tu Ore mai frumoâsă de- 

cât mine cu pă&rulu de aurii, de eşti așă de mindră?» 

Sora strigă așă şi lesensulchar se arată ; în aceiaşi clipă 

tote stanele de pâtră se însuflețiră. Băiatulu luă de soție 

pe lesensulchar, care îi duse împreună cu moșnegulii 
în palatuli ei, şi toti moșnegulii descoperi împăratului 

taina nascerei copiilorii. 

Ami reprodus aceste două poveşti orientale, fiind-că 

ele presintă o mare analogie cu variantele nostre din alu 

doilea -basmu-tipii şi în genere cu versiunile balcanice ale 

tipului. 

Ast-felii, în versiunea neo-grecă «Sdrele, Lama şi Lucefe- 

rulii»(), trei fete sărmane, lucrândii într'o seră, diceai: lu, 

  

(1) Hahn, No. 69.
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spunea, cea niare, aş vrea să mă iea bucătarul împăratului, 

ca să poti mâncă de tote bune; eii, qicea cea mijlocie, 

aș vrea să mă iea marele visternicii, ca să potii ave mulți 

bani; şi ei, adause cea mică, de mar luă feciorulă îm- 

păratului, i-as nasce trei copii: S6rele, Luna și Lucefărulii. 

Feciorul împăratului se .plimbă tiptili prin orașu şi, 'as- 

cultândi vorbele feteloră, le aduse a doua di la palati 

şi le făcu pe voe. Când veni vremea să nască, feciorul 

împăratului porni în răsboiti și mamă-sa, supărată pe no- 

ră-sa, porunci m6şei să înlocuiască copiii cu unii cățelu, 

o pisică şi uni şârece; iar pe mama lori o puse în co- 

tenâţă. Copiii fură părăsiți de o servitore într'ună stufii, 

unde veniă să-i alăpteze o capră. Acolo fură găsiţi de uni 

ciobanii, care îi luă de sufleţii şi, făcendu-se mari, îi aşeză 

într'ună turnu. Aflândii împărătesa că trăescu, trimite pe 

moşă ca, cerșetore să-i prăpădescă, Ea face pe fată să do- 

rescă ramura ce cântă, apoi oglinda a-toti-vădetăre şi, aducân- 

du-i-se de fraţi, ea îi pomenesce la urmă de pasărea Dihye- 

rello, care înțelegea tâte limbile. Fraţii, lăsândă surorei 

două cămăși (de se vorii înegri: semnă de peire), pornescii 

s'aducă acea pasăre măestră. Neascultândă pe călugărului, 

care îi ajutase în cele-lalte isprăvi, să se întorcă înapoi, ei se 

prefăcură în pâtră, cum se uită pasărea la dinşșii. Atunci 

plecă sora în căutarea lori și acelaşi călugări o sfătui 

să se desbrace în pelea g6lă (ca nu cum-va sgomotulti 

hainelori să deștepte pasărea) și s'o apuce pe dinapoi de 
picidre. Făcândă aşă, prinse pasărea, înviă pe fraţi şi se 
întorseră cu toţii. La o petrecere dată de împăratii, unde 
fură chemaţi și copiii, pasărea măestră descoperi tâtă în- 
timplarea. 

2 » . LI Intr'altă versiune, «Țiţinena» (1), ună împăratiă opresce, 

(1) Legrand, p. 77.
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din lipsa de ulei, dea se aprinde sera lumina. Trei fete, 
astupândi bine ferestrele, se apucară de lucru, vorbindii 
între ele (dorințele exprimate sunt identice cu cele din ver- 
siunea anteridră). Tinăra împărătesă nasce 3 copii unulu 
după altulă şi s6cră-sa, îi înlocuesce cu animale (câne, pi- 
sică și şerpe). De două ori o ertă feciorul de impărati; 
a treia ră fu zidită în umblătâre: Copiii, crescuţi de unit 
pustnicii, trăiau în orași și, aflându de dinşii, bătrâna îm- 
p&rătesă trimite pe mâșa să-i prăpădescă. Indemnată de 
dinsa, sora ceru fratelui întâi uni mări din pomul 
păzită de 40 de balauri, apoi ramura de aură, pe care 
sadună tote păsările şi, în sfirşită, pe însăși iținena, 
care înțelegea limba păsăriloră. Când strigă odată: Țiţi- 
neno! fu împetrită până la genuchi, a doua dră până la 
brâu și când să împetrescă peste toti, chemă în ajutori 
pustniculă, care porunci Țiţinenei să învieze tote sta- 
nele de pstră cu apă vie. Apoi se întârseră acasă, unde 
Țiţinena, descoperi împăratului cele întîmplate. 

Varianta albaneză «Surorile gelose» (1) e puţinii deose-' 

bită. Ună împărat, oprindi a se face lumină în n6ptea ur- 

cărei sale pe tronii, se plimbă tiptilii în orași și ajunse 

la o casă, unde locuiaii fiicele răposatului împărati. Acolo 

le audi vorbindu: De mar luă pe mine împăratului de 
soţie, dicea fata cea mare, i-aş face ună covori, pe care 

ar put6 şede tâtă armata; eu, dicea cea mijlocie, i-aș face 

unii cort, sub care ea sar pute adăposti; şi eu, adause 

cea mică, i-aș nasce ună băiati şi o fată cu o stea în 

frunte și o lună pe umere. Impăratuliă se căsători cu câteși 

trele și, sora, cea mică născendi în lipsa-i copiii, surorile 

le substituiră o pisică și ună șorece. Aflândi împăratuli, 

porunci ca lehuza să fie aşezată la scara palatului şi ori 

(1) Dozon, No. 2.
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- cine va intră, să scuipe asupră-i. Intr aceea copiii expuși 

fură scăpaţi şi crescuţi de ună morarii. Aflând că tră- 

iai, surorile trimiti acolo o babă, care spune fetei să. 

ceră fratelui său o fl6re dela Prumâsa pământului, apoi 

năframa, ei și în sfirșiti pe ea însăși, pe care o aduce, 

furându-i înainte ineluli, după sfatulă dată de o lamie 

(bipsesce episodulă, împetrirei). 

In versiunea bulgară, reprodusă după Ciolakov (1), fi- 

gureză asemenea episodulii luminei interdise, iar fetele 

diceaii: întâia, ar îmbrăcă totă oștirea, împărătescă cu unii 

caieră; a doua, ar sătură-o cu o pâne şi a treia, i-ar 

nasce doi copii, Sorele şi Luna. Surorile înlocuiră copiii 

cu căţei şi pe mama lori o îngropară în gunoiii, să fie 

- scuipată. 

Tote versiunile balcanice citate aparţină la ali doilea 

basmu-tipă, pe când motivulii metamorfoseloră reapare 

din contră la, Serbi, Saşi, Unguri, Ruși, etc. , 

Ast-lelă, în versiunea sârbo-croată, «Copiii cu părulă de 

aură şi cu dinții de argintă»(2), întilnimă pentru prima 6ră. 
seria metamorfoselori, trăsura caracteristică a primei n6- 

stre clase. Substituindă copiilori doi căţei, nenorocita mamă 
e zidită s'o scuipe toţi, iar pe copii îi îngrâpă în grădină. 
Dintr'înşii răsari 2 plopi, unulu de argintii și altul de 
aură (oile înghiţindu câte-va frunze, li se. auresce lâna); 
din plopii tăiaţi se facă două paturi, cari convorbessii 
n6ptea. Când se ardă paturile, două scântei sari pe oile 
din curte şi iar li se auresce lâna: tăindu-se mieii și cu- 
rățindu-li-se maţele, două alunecă în apă şi devină iarăși 
copii, pe cari unii pescari îi găsesce și-i iea de sufletii. 

(1) Jagi€, Archiv, vol. I, No. 52. | 
(2) Ibidem, i, No. 52. Cf. alte două variante sârbe, vol. II, p. 628.
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Urmeză apoi episodului, care aparţine celui dealu doilea 

basmi-tipă: sora, îndemnată de o babă, cere fratelui să-i 

aducă întâi florea ceea mai frumâsă (pe care o îură de- 

la o Vilă adormită), apoi pe frumâsa Giuzelgina, care des- 

copere împăratului întimplarea. 

O altă versiune sârbo-croată, «Sâcra cea rea»(1), conţine 

motivul din ală doilea basmi-tipă. Cele trei surori do- 

resci: întâia, să iea ună moraru, ca să aibă tot-deauna 

pâne; a doua, uni ciobani, ca să aibă lapte; iar a treia, 

de ar luă-o fecioruli împăratului, i-ar nasce doi băeți 

cu braţele de aurii și o lată cu stea în frunte. Dar s6- 

cra îi înlocui din r&utate copilaşii cu 3 pisici și mama 

loră muri de rușine. Adevăraţii copii, expuşi, sunt cres- 

cuţi de unii omiă bogati. Odată veni la dinsulii în gazdă 

feciorul de împărată (tatăli lori) și r&mase uimitii de 

frumuseţea copiilori. Eli dise: (lipsesce motivulă) că, le 

lipsesce o pasăre ce vorbesce, unii arbore ce cântă și o 

apă. verde. Cei doi băeți porniră să le aducă și fură sfă- 

tuiți de o babă să nu se uite înapoi, ca să nu împe- 

trescă; dar ei nu ascultară și împetriră. Atunci porni și 

sora, lori, care luă lucrurile minunate și înviă pe fraţi. 

In versiunea săsâscă «Copiii de aură» (2) nu figureză 

decât două fete, cari meliță cânepă: întâia ar îmbrăcă 

tâtă curtea împăratului cu cânepa ei, a doua ar nutri-o cu 

grâulii ei. Impăratuli luă de soție pe cea mică, iar pe 

cea-laltă o făcu mai mare peste bucătărie. Când îm peră- 

tesa născu doi copii cu părului de auriu, sora invidi6să îi 

îngropă în băligari şi puse în loculă loră uni cățeliu și 

o pisică. Audindi împăratulu despre acâsta, porunci să: 

se inece animalele, iar pe nenorosita s'o ardă de vie. Din 

cadavrele copiiloră ucişi răsarit doi bradi, cari, după o 

ÎI a 

(1) Ibidem, An. II, No. 25. 

(2) Haltrich, No. 1.
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serie de metamorfose anal6ge versiunilori munten€ şi 

serbo-croate, renasci la forma primitivă şi povestesc îm- 

păratului tâtă întimplarea. Atunci elă trimite după apă vie 

în ţsra, celoră 7 pitici și, înviându pe nevasta cea adevă- 
rată, trăiră de atunci în pace împreună cu copiii lori. 

E] N 
Aceleaşi mstamorfose le întilnimă în basmul maghiară 

« Copiiă transformați». (1) Din cadavrele copiiloră r&sari doi 

peri, din cari se facu scânduri de pati (cu obicinuitulă 

dialogi) și, ardendu-se scândurile, o scântee e înghițită 

de o capră, care nasce două căpridre cu lâna daurită și 

din maţele loră renascii copilaşii. Nenorocita, prefăcută de 

durerea copiilor într'o stană de sare, confirmă totuși 

(răspunqândi la întrebările împăratului) povestea finală a 

copiiloră. 

E curiosi, că numai aci ami întilnită particularitatea, 

care figureză în mai t6te variantele primului nostru basmu- 

tipu: urcarea în podi cu ocasiunea facerei. «Când veni 
vremea ca împărătesa să nască, mâşa o păcăli, că așă 

ar fi obiceiului, ca lehuzele să stea în podii.» 

O poveste a Țiganilori din Bucovina «Doi sfeți logofeţi» (2) 
și împrumutată dela Români (cum arată însuși titlult), 
coincide cu versiunea, n6stră din aceeaşi provincie. Altă 
versiune țigănescă, «Copiii de aură» (3), culsă din Rim- 
niculă-Săratu, se presintă într'o stare eu totulii fragmen- 
tară şi confusă. 

  

(1) Stier, No. 7. 

(2) Miklosich, Wanderungen der Zigeuner, vol. IV, No. 1. Cu acestă oca- 
siune observămiă, că traducerea latină a basmeloră ţigănesci e adesea inco- 
rectă și provine dintr'o cunoscinţă superficială a limbei române. Ast-feli - 
titlulă doi sfeți Togofeţi e tradusă prin «duos sanctos logothetas» (în locă de 
«duos filios»): logofeţi fiindi o simplă repetiţiune ca particulă intensivă a 
primului termină (cf. lei, parale). Tot acolo “înşirte-mnărgăritară e tra- : 
dusii cu «exi, margarita!» în locii cin seriem te (dispone), margarita!» . . . 

:3) Barbu Constantinescu, No. 12.
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Intr'o poveste rusâscă (1), surorile invidi6se înlocuescă 

pe cei trei copii născuţi Țarului Ivan cu ună câne, cu 

o pisică şi cu unu copilă de rândi, iar adevărații copii 

sunt răpiți. Scoţendui ochii împărătesei, o închidi într'o 

ladă cu copilulu substituiti și o expună pe mare. Ajunsă 

la mali, copilului îi spală ochii cu apă caldă și ea reca- 

pătă vederile și apoi regăsesce și pe copiii săi. 

Intr'o versiune paralelă (2), copiii ucişi treci prin cu- 

noscutele transformări si me&runtaiele mieilori sunt arun- 

cate. Nenorocita, nesciindă ale cui sunt, le stringe, le gă- 

tesce şi, mâncându-le, nasce din noii pe cei doi copii. 

Cea mai veche poveste din Occidenti despre copiii de 

aurii se află în Nopțile plăcute ale lui Straparola (1V,3) 

din secolul XVI-lea. Introducerea e anal6gă versiuni- 

lor citate. Dacă aş luă de bărbati pe majordomulu 

regelui, dice sora mai mare, aș pute îndestulă tâtă curtea 

cu ună pahariă cu vină; și eti cu fusuli mei, dice cea 

mijlocie, aş torce destulă pânză, ca să potă îmbrăcă cu 

cămăși într&ga curte; iar cea mică dise, că de ar luă-o 

regele, ea i-ar nasce 3 copii, doi băeți și o fată, cu p&- 

rulii lungă de auriu, cu un colani lagâti şicu o stea pe 

frunte. Dar surorile invidiose substituescă copiilorii născuți 

trei căţei şi expuni pe adevărații copii pe apă, unde îi 

află ună morarit, care îi iea la dinsulă: de câte ori li se 

tăiă părul, cădeaii mărgăritare și pietre scumpe. Făcen- 

du-se mari, saș6ză în orași şi surorile trimiti atunci pe 

m6șa, care spune fetei de apa ce jocă, de mărulă ce cântă 

şi în fine de pasărea cea verde, pe care când vorii s'o 

aducă cei 2 frați, ei se schimbă în stane de petră. Dar 

  

(1) Afanassief, partea II, p. 35. 

(2) Gubernatis, Mythologie zoologigue, ol. Î, p. 412. 

Săinenu, Basmele române. 
26
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sora îi scapă şi pasărea descopere la uni ospăţi alu re- 

gelui totii adev&rulă. 

In versiunea lorenă «Paserea adeverulul» (1), lipsesce in- 

troducerea suroriloră invidi6se şi, regina născându în lipsa 

regelui 2 copii, sâcra sa îi scrie, că a născutii uni cățeli 

şi o pisică şi apoi, primindu-i r&spunsulă, expune pe copii 

într'o cutie pe mare. Ei sunt crescuţi de uni negustori 

şi, făcându-se mari, intră ca slugi în palatulu regelui, ta- 

tălă loră. Acolo bătrâna regină pirăsce regelui pe băiat, 

că s'a, făliti cu diferite isprăvi și regele îlui trimite după 

apa care jocă şi apoi după rosa care cântă. Aducându-le, 

regele trimite apoi pe soră-sa după pasărea adevărului. 

Povăţuită de o dină să plece îndată ce va pune mâna 

pe acea pasăre, care dicea: «Nu sunt ei!» ea nu ascultă 

şi se preface într'o stană de sare. Dar fu scăpată de îra- 

tele s&i, care aduse pasărea și ea mărturisi la unu ospăță 

t6te nelegiuirile bătrânei regine, care fu aruncată în uleiu 

ferbinte. 

In versiunea paralelă tiroliană (2), nică una din cele 3 

surori nu exprimă vre o promisiune, ci ele doresc puri şi 

simplu a deveni, una nevasta brutarului regesci, cea d'a 

doua a bucătarului şi a treia a regelui însuși. Lucrurile 

minunate sunt aceleași ca și în versiunea precedentă. 

Intr'o versiune ligură «//oiseau qui parle (3), s6era în- 

ţelesă cu o vrăjitore expune întâia 6ră pe unicul copilu 

născută, înlocuindu-lă cu unii porci; iar a doua, 6ră expune 

pe cei doi copii născuţi, înlocuindu-i cu unii porcii, câne 

și pisică. Băiatulu și fata fură apoi crescuți de uni mo- 

rari. Făcendu-se mari, vrăjitârea învaţă pe fată să csră 

fratelui săi «une bouteille d'eau de la Mer Rouge» și 

  

(1) Cosquin, No. 17. 

(2) Schneller, No. 26. 

(3) Andrews, No. 42.
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apoi o pastre care vorbesce. Adusă de băiaţii, ea sbură 

pe umăru-i, dicendu: «voici le pore, voici le chien, voici 

le chat!» Şi la ună ospății dati de împăratuli, pasărea 

descoperi crima. Mama împ&ratului și vrăjitorea fură arse. 

In versiunea, italiană din Basilicata «Cele 3 surori (1), 

întâia, soră ar vrea să fie cusătoresa regelui, a doua, ser- 

vitorea sa și a treia chiar soția, sa. Substituirea cu căţei 

se face în 3 rânduri şi nenorocita e zidită până la gâtu, 

iar copiii expuşi pe mare. In varianta din Pisa «Pasărea 

care vorbesce» (2), întâia soră ar vrea să se mărite după bru- 

tarulă regelui, a doua după plăcintarulu său și a treia 

cu însuşi regele. Aci sâcra iea locul suroriloră invidiose. 

In ambele, pas&rea descopere regelui întimplarea. 

In varianta toscană (3), sora cea mică, dorindă să se 

mărite cu regele, făgăduesce să-i nască 3 copii cu părului 

de aură şi cu dinţii de argintiu. Restul e analogi celoru- 

lalte versiuni. 

In varianta florentină «Paserea care vorbesee» (4), regele 

interdice sub pedepsă de morte a eși sera, dar brutarulu 

regescii ese şi aude trei fete exprimândi obicinuitele do- 

rinţe. Eli spune a doua di regelui cele audite. Surorile 

regelui substituescii copiilorii o maimuță, unii câne și o îi- 

eroică. Cele trei lucruri minunate sunt aci: pasărea care 

vorbesce, arborele care cântă şi fântâna care strălucesce. 

In varianta, siciliană «Regina alungată și copiii expuși» (5), 
trei surori vorbescii torcândă şi cea mică făgăduesce, de 

ar luă-o fiulă regelui, să-i nască unii băiat cu unui meri 

de auri în mână şi o fată cu o stea în frunte. 

(1) Comparetti, No. 6. 

(2) Ibidem, No. 30. 
(3) Gubernatis, vol. II, p. 224. 
(4) Imbriani, No. 6; cf. Ibidem, No. 9. 
(5) Gonzenbach, No. 5.
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In versiunea, catalană «Pi regelui» (1), sora cea mare [ă- 

găduesce a susțin toti regatulii cu o cătime de grâu, cea 

mijlocie a sătură tâtă armata cu o bucată de pâne, iar 

cea, mică ar face unii copilii cu stea în frunte. 

In Portugalia, basmulă Copiilorii de aură eră dejă cu- 

noscutii pe la 1575, când Trancoso îlu înseră în ale sale 

Povești folositore (Contos do proveito). Şi acolo, fie-care din 

surori promite, ce are să facă, de ar luă-o regele de. 

soție: întâia, ar face cusături mîndre cu aură și mătase, 
s a doua cămăși preți6se, iar a treia doi băeţi frumoși ca 

auruli şi o fiică frumâsă ca argintului. Regele se căsă- 

tori cu cea mai mică şi la nascere surorile invidi6se sub- 

stituescti copiilorii unii şerpe şi alți monstri. Mama alun- 

gată găsesce refugii într'o mânăstire, iar copiii expuși 

sunt crescuţi de uni pescari. Totă întimplarea o descopere 

apoi regelui o veche servitore, complicea suroriloru.(2) 

Din tâte acestea resultă, că basmele din Occidenti nu 

cunoscii decât versiunea din alu doilea nostru basmu-tipă, 

în care copiii înlăturați sunt expuși pe apă. Uciderea, co- 

piiloră şi renascerea lori printr'o serie de metamorfose 

pare a fi proprie basmelori din Europa orientală. 

In fine, mai adaugemi, că subiectul Copiiloră de auriu 

(şi anume basmulu cu metamorfosele) a ispititi doi mari 

poeţi, pe Pușkin și pe Alexandri. 

Acesti din urmă, în cunoscuta, legendă «Inșir'te mărgă- 

rite» (3), unde face însă pe copii să moră de morte natu- 
rală, după care urmeză seria metamorfoseloriă: din ca- 
davrele copiilori răsarii doi bradi, cari, trăsniţi de ceră, 

(1) Maspons y Labros, I, p. 38. 

(2) Cf. Coelho, prefaţă, 

(3) Poesii, vol. II, p. 175—193.
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cadi la pămînt și două scântei se suie în v&zduhi, pre- 

făcendu-se în stele. Apoi acele două stele cadă într'unii 

ogoră întins, schimbându-se în mărgăritărele. Mama spi- 

cuesce totă lanulii şi găsesce într'uni spicu două mici măr- 

găritare: 

Şi de-atunci mama dui6să, 

In răpirea-i drăgăstosă, 

Toti înșiră, visătore, 

Preţidsele-i odâre; 

Și la sinu-i totii le stringe, 

Apoi ride, apoi plânge, 

Le deşiră când și când 

Şi le "'nșiră iar, cântândă. 

Urmsză acum cele două basme-tipii eu variantele lori 

corespundătore. 

u. Basmulă-tipit Inșirte mărgăritari de Ispirescu: 

Unii fecioră de boeri audi trei fete, ce munciaii la cânepă, 

dicendă: «De m'ar luă pe mine feciorulă ăla de boeră ce trece 

p'aci, ei i-aș îmbrăcă, curtea cu ună fusă, (lisese fata, cea mai mare; 

de nar luă pe mine feciorulă ăla de boerii ce trece paci, eă 

i-aș sătură curtea cu o pită, disese fata cea mijlocie; de mar 

luă pe mine fecioruli &la de boerii ce trece p'aci, ei i-aș face 

doi feți-logofeţi cu totulii și cu totulii de aură, Qisese fata cea mică.» 

Eli luă pe cea mică şi în curind rămase grea. Feciorul de 

boeri dede soţiei sale o figancă so slujescă. Când veni c€- 

sul să nască, ţiganca aduse pe mă-sa în loci de m6şă și dinsa 

îi qise: «Milostiva n6stră Dâmnă, la noi paci este obiceii, ca 

Dâmnele, când ati să nască, să se sue în podă şi mâşa să stea 

cu ciurulii la ușa podului, şi așă să facă.» Suindu-se în podi, 

ea născu 2 copii cu totului deaurii, pe cari figanca îi îngropă în 

băligară şi-ă înlocui cu 2 căţei. Când află feciorul de boeriă, că 

nevastă-sa îi născuse căţei, de necazii luă de soţie pe ţigancă 

şi pe nevastă o făcu slujnică. 
După câtă-va timpă răsăriră din băligariă doi meri cu câja de 

aurii. Țiganca îli îndemnă să-i taie și să facă dintr'înșiă scândură



de pati; peste nâpte ţiganca audi, cum vorbiai scândurile. Ea 

îli rugă atunci să argă scândurile; dar pe când le ardeau, 2 scân- 

tei picară în grădină și în loculă lorii răsăriră 2 sfeble de busu- 

iocă, din cari, mâncândă ună mielușelă, i se auri lâna. 

Țiganca, pricepândă că nu-i lucru curati, se făcu bolnavă și 

spuse boerului, că se va însănătoşi numai mâncândi drobuli 

mielului. Porunci dar să se taie mieluli şi ţiganca însărcină pe o 

credincidsă a ei să spele mațele la pîrâă şi să bage de semă nu 

cum-va să scape vrunulii; dar rupândiă uni căpătâiiu, îl dede pe 

gârlă şi a doua di zări la vale 2 copilași, jucându-se cu 2 mere de 

aură. D'acolo îi luă o babă să-i crescă. Când se lăcură mari, se 

duseră amindoi la o clacă boerâscă şi acolo, după ce fie-care 

spuse câte uni basmu, povesti şi băiatuli întîmplarea lori. 

Aflând. despre atâtea, nelegiuiri, feciorul de boerii îi recunoscu, 

chemă pe mama lorii şi o îmbrăţișă; iar ţiganea fu sfâşiată de 
doi armăsari neînvă&țaţi. 

+ 

B. Basmuliă-tipă Sora Criveţului de Pundescu: 

Pe timpurile unui împărată puternici, ardândă oraşele celoră- 
lalte împărăţii vecine, porunci să nu se maă facă focă, nică lumt- 
nare să nu se mai aprindă. Intr'o seră, plimbându-se împăratului 

cu vizirulă şi cu bucătarul, să vadă dacă se împlinise poruncile 

sale, vădu o lumină la marginea orașului. Acolo ședeaii la foci 
3 fete surori, cari torceaii. «Cea mai mare dicea, celori-lalte: dacă 
m'ar luă pe mine bucătaruiii împăratului de nevastă, ei i-aș ţină 
casa numai cu o pâne; cea mijlocie dicea: dacă m'ar luă pe 

mine vizirul împăratului, i-aș ţin casa numai cu uni caierii de 
lână; cea mai mică dicea: dacă m'ar luă pe mine împăratulă 
de nevastă, ei i-aş face doi coconi cu stele pe inimă, luna pe 
spate şi o fată asemenea, cu deosebire car avâ Sârele pe 
frunte.» După ce le chemă la palatii și le porunci să spye din 
nou cele audite, li se făcu pe voe fie-căreia. 

Impărătesa rămânendi grea şi fiind să nască, surorile de pizmă 
o îndemnară să se urce în podă şi, născendiă copilulu, cădu în ciu- 
ruli surorei mijlocii, care-i dede drumulă pe uni rii și-li în-- 
locui cu uni căţel; pe copilă îlă găsi ună păstori şi-lit luă 
să-lu crescă. Impăratuliă, întors dela vînătâre şi aflând de cele



— 407 — 

petrecute, o ertă de astă dată. Peste câţi-va ani, împă&rătesa, 
născu ali doilea băiatii, și totii aşă se întîmplă ca şi cu celă 
dintâi. Nu trecu multi și născu o fată, cu care surorile făcură 
ca şi cu cei-lalţi copii. De astă dată împ&ratulă se necăji şi po- 
runci să fie aruncată într'o hazna, unde se aruncau lăturile şi 
bucatele cele r&mase. 

In vremea aceea, băeţii şi fata, îngrijiţi de ciobani, crescură 
şi se făcură mari și voinici. Aflândii surorile [dintr'o luptă de 
întrecere, în care eșiră biruitori, câștigândă două tipsii de gal- 
beni), că copiii trăescii, trimiseră pe mâșă să-i omâre. Ea spuse 
fetei, că fraţii caută s'o omore şi o sfătui să se facă bolnavă şi 
să ceră: cămașa babei din sfîrcurile mărci, căci acolo o să se prăpă- 
descă. Fraţii, audindă de acesta, plecară, luândiă o traistă şi o pere- 
che de fârfeci, cu cari tăiară genele a doi uriași, cari le arătară dru- 
mulă și-i învăţară cum să facă: să se dea afundiă în mare, unde se 
află o babă îmbrăcată cu dece cămăși; să-i iea una și, ori ce sar 
întîmplă, să nu se uite înapoi. Ei făcură întocmai și aduseră 
surorei lorii cămaşa babei. 

Inșelată iarăși de m6şă, fata se făcu bolnavă şi cert să-i aducă 
pe sora Crivățului. Fraţii plecară şi ajunseră la o câmpie fru- 
m6să. Acolo, strigândă de 3 ori: Fată frumâsă! (după cum îi 
învățase unii uriași), împetriră și ei şi caii lorii. Sora lori porni 
atunci, făcendu-i-se dorii de dînşii, şi pe câmpia cea frumâsă 
strigă de două ori: Fată frumâsă, eşi afară! atunci împetri şi ea, 

până la brâă. A treia Gră mai strigă odată desperată și fata 
Crivăţului, de milă pentru tinereţele ei, eşi. Cu ajutorulii ei 
înviă pe fraţi, udândui cu apă din acea fântână. Şi toti așă 
făcu şi cu o mulţime de pietre, ce erai totii atâţia tineri viteji. 

Intorși cu toţii acasă, dîna făcu nisce palaturi minunate şi pe 

mOșă o prefăcu în bastonii. Mergândii fraţii și sora la o şedătore, 
fata luă și pe sora Criv&ţului, care spuse în loculiă lorii nenorocirile 
mamei şi ale copiiloră ei. Impă&ratulii se cunună a doua Gră cu 
soţia sa şi pe cumnate le stâșiară cai neînvăţaţi. 

a) Prima variantă muntenă Andilandi de N. D. Popescu: 

Varianta coincide cu a lui Fundescu până la momentuliă, când ţiganca 
aflase, că copiii trăiaă. Atunci ea însăşi se duse la bătrâna, care-i luase de 

sufletii, și încercă să ademenescă pe fată, nu însă a o învrăjbi cu frate-săi ca 

în versiunea lui Fundescu.
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Țiganca, venindiă la locuinţa copiiloră, rămase uimită, audindi 

trumâsele lori cântări, şi odată le dise: «Oh! ce minunati glas! 

dacă aţi ave şi pasărea Anditandi, ca să vă însoţescă la cântare, 

nici îngerii cerului nu v'arii întrece; este o pasăre măestră, a 

cărei cântare întrece tote musicile pămîntesci şi care are darulă 

da ghici trecutulă și viitorului şi da ceti în inimile Gmenilorii; 

ea se află în palatului Dinelori din împărăţia Ielelorii, spre s6re- 

răsare.» Şi băiatului făgădui surorei sale, să i-o aducă. Inainte de 

a porni, elui îi qise: «Soro, ei pleci să-ţi aduci pasărea Andi- 

landi; Dumnedei scie, ce so alege de mine, iea astă afăută şi 

pune-o în cuii şi, când vei audi strunele ei plesnindă și rupendu-se, 
să scii că am perită şi nu mai ai frate; pote că, viindu după 

mine, m'ai mântui. 

Intr'o di, după multă trecere de vreme, vădându cordele sparte, 

înţelese că s'a întîmplată fratelui ei o nenorocire şi porni să-lă 

caute. In drumu, făcendu multă bine unui uncheșii, elii o sfătui 

cum să facă: «Mâne în zori să pleci și peste unii cesăi vei 

ajunge înaintea unui palată măreții; cum vei intră în curtea pa- 

latului, să te duci la puţulii ce vei găsi în curte, să scoţi apă 
din el, să te speli bine peste toti trupul; apoi să iei întruni 

vasi din acea apă și să torni peste tote stanele de pâtrăcevei 

ved& în acea curte, începândi dela aceea în care vei recu- 

nosce trăsurile fratelui tăi. După aceea să te uiţi spre colivia 

ce vei zări la uşa de intrare, în care se jcă pasărea, să dicio 

dată: Andilandi! și să aștepți; să nu te sperii când vei vede, 

că ţi se împetreseii picidrele până la genuchi, ci după cinci mi- 

nute să qici a doua 6ră: Andilandi! şi iarăşi să nu te sperii, dacă 

te vei împetri până la brâu; peste alte 5 minute să dici şi a treia 

Oră, dar să nu mai dici: Andilandi, ci: Schilandilandi! căci aşă se 

numesce păsărea și cu chipulu. acesta vei mântui mii de tineri. 
Dar bagă de semă, că la cea din urmă dată pasărea va cântă 
ast-telii de frumosi, în câtu se vorii sculă chiar morţii din mormîntă; 
să nu te ameţesci, nici să te grăbesci, ci s'o laşi să cânte şi, cum 
o sta puţinii, să dici deslușiti: Schilandilandi! căci atunci ai sub- 
jugat'o.» ! 

Când dise a doua 6ră: Andilandi! împetri până la brâu şi, adu 
cendu-şi aminte de vorbele unchâşului, strigă: Schilandilandi! 
Atunci o ființă frumâsă și întraripată ca o dînă sbură în văzduhă
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şi peri împreună cu pasărea: în acea clipă înviară fratele şi 
stanele de pâtră Apoi dina se întorse, duse pe fratele și pe sora, 
în palatii şi le povesti nenorocirea ei: «Bi sunt pasărea, pentru 
care atâţia tineri, mai toţi fii de împărați, vaţi primejduiti viâţa, - 
pentru a m& dobândi. Ascultaţi acum istoria mea, spre a află, 
pentru ce m'am făcută pasăre. Ei sunt fiică de împirată; la casa, 
părintescă eram eă și fratele mcă celă mai mare; demonii voiră 
ca să ne îndrăgostimă amândoi şi umblamii d'ancâtele, ca să fu. 

gimi dela părinți, spre a av6 răgazii să ne cununămii amîn- 
doi. In sfirşiti isbutirămi și fugirămiă împreună cu două slugi; 
dar când credeamii că ami scăpată, iată că ne ese înainte aci, 
unde suntemii, nașa nâstră, care este o dină, și oprindu-ne în loci, 
ne mustră cumplită şi ne porunci să ne întorcemui înapoi; noi 
însă nu o ascultarămii. Ea atunci se mâniă forte și ne blestemă, 
pe mine să mă schimbă în pasăre şi să r&puiiu vicța a mil de ti- 

neri, pe cari îi voii atrage în vecuri nesfîrşite spre mine prin 
glasuli meii; şi pe frate-mei să păzescă intrarea palatului lo- 
cuită de mine, să vagă pe toţi, cari orit veni să mă iea,și sănu 

potă a se împotrivi. Peslugi le schimbă în nisce bătrâni uriîţi, iar 
pe frate-meii întruni bătrânii schilodu şi gârbovitii. Dreptii mân- 
gâere însă ne dise: că atunci vomii dobândi mântuire, noi şi 

jertfele n6stre, când o ființă femeiască se va uită cu milă spre 
fratele meii şi-li va căută și îngriji cu totă uriciunea lui, când 
eli va spune singură unui voinici adevăratuli mei nume şi 
mijloculă prin care să mă iea și în sfirşiti când uni voinici, 
văgându-mă în chipulti meă, mă va iubi, dar nu va vre să mă 

iea de soţie.» 
Plecândă la loculii, unde se află unchâșuli, găsi în locu-i ună 

tînără frumosii (eră fratele ei). In acea clipă se desfăcăi: ună co- 

pacii şi eşi din el dîna, naşa lori: «Aţi păţită multe pentru ne- 

socotita şi nelegiuita vostră dragoste, acum trebue să v& învă- 

țaţi minte şi să vă luaţi s6ma, dacă nu vreţi să periţă cu sunetă; 

iubiţi-vă& ca nice fraţi, dar mai multi nu..... » După disa astorii 

cuvinte, qîna se închise în copaciulă săi şi peri, iar tinerele pe- 

rechi plecară spre locuinţa fiilorii de împărată. 

Ajungândă acasă, Andilandi se prefăcu în pasăre și frumosulii 

ei cântecă însciinţă 'pe ţigancă, că s'aiă întorsii teferi. Ea plănui
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să-i otrăvâscă şi-i pofti pe toţi la palată. Acolo pasărea leri pe 

copii de bucatele otrăvite și apoi se descoperi adevărului. (1) 

b) A doua variantă muntenă Pasărea lainică de Stăn- 

cescu : 

'Trăsuri comune: să nu fie lumină — copiii cei adevărați sunt părăsiţi 

într'o pădure. 

Baba pune pe fata să ceră fratelui ei: cămașa sgripţoroicei 

de aurii şi apoi cămașa cu s6rele de aurii în peptii. In cele din 

urmă îl trimete la puţuli cu ghizdurile de zmeură, cu cum- 

pna de razachie și cu gălâta de tămăi6să: de acolo să scoță 

păstrica lainică. : 
Toţi flăcăii împetriait și aceiași sortă avu și iratele. Numai sora 

o puti aduce, căci ea eră ursită să nu iasă din puţi până n'o 
strigă o fată. 

c) A treia variantă muntenă Fratele și Sora de N. D. Po- 

pescu : 

Băiatulti e trimesi saducă: pescă de aură dintr'o apă, ce curge 

printre munţii ce se batii în capete, și apoi copaculă celii cu 12 
cântece, fie-care cracă scoţendiu câte uni cântecii. 

In cele din urmă pornesce la Muntele de sticlă să iea pasărea 

mmăstră, care, când cântă, se clătină cerulii și pămîntul. Acea 

pasăre, cum vedea pe cine-va, eşindit din colivie, i se punea pe 

capi și-li prefăcea într'o stană. 
Băiatul fu asemenea împetritii şi scăpatii de soră-sa. Apoi 

scâseră pe mama lori (fusese îngropată până la fiţe) şi pedep- 

siră pe ţigancă. 

a Varianta macedonenă Prunciă îngropați de vii de Cos- 
mescu.: 

Trei surori, lucrândii, diceaui: una, cu o turtă poti să hrănesci 

o oştire; a doua, cu uni fusii potii să îmbracii o oştire şi a treia, 

cea mică, de m voiii mărită, voii nasce unii băiatii şi o fată 
cu sorele în frunte și cu luna în spate. Uni feciorii de împăratii, 

(1) A doua variantă, Andila de Cuștivei de Arsenie, coincide în tâte amă- 

nuntele cu Andilandi.
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audindiu acesta, se căsători cu cea mai mică, împotriva voinţei mamei sale. Pe când împăratul se află în bătălie, nevasta lui 
născu doi copilaşi cu srele în frunte și cu luna în spate. Socra 
îi luă şi-i îngropă, iar în locul loră puse doi căţei. Sosindi.. 
împ&ratulii și aflândii că soţia-i născuse căţei, o puse să slujescă 
la curte. 

Din loculi, unde fură îngropaţi copiii, eșiră, doi pomi: unt mără 
şi ună gutui. De pâmele lori nu se putea atinge baba, căci pomii 
îşi vidicaă ramurele. De necaz, dinsa puse să-i taie și făca din- 
tr înşii scânduri de răsboii. Când se punea mama împăratului 
la ţesută, răsboiulii începea să trosnâscă. Baba, de necazii, îlă 
tăiă şi-lă aruncă în focă, de unde eșiră două scântei. Unii di- 
ceai, că aceste scântei se duseră în ceră și sunt cei doi luceferi 
(celă de dimineţă, fratele şi celti de seră, sora). Alţii, că aceste 
scântei cădură într'o câmpie, unde se prefăcură în flăcăi frumoşi 
și voinici. Dumnedei, trecândii p'acolo, le făcu casă și-i îndes- 
tulă cu tâte bogăţiile. Se lăţise vestea despre. dînşii, de ajunse 
şi la auduli împăratului, tatăli lori. Baba înţelese cine sunt 
acei tineri şi se duse la dinșii. Când rămase singură cu fata, îi 
spuse să ceră dela frate-săii să-i aducă Japte de pasăre. Frate-săă, 
după ce trecu prin multe greutăţi, îi aduse. Altă dată, puse să 
ceră să-i aducă oglinda lamiei. Frate-săi îi aduse și acesta. A treia 
Gră, ceru să-i aducă pe Frumdsa pământului (Fata locului). După 
multe primejdii isbuti să i-o aducă și pe dînsa. 

Baba, văgândi că nu-lă pâte perde în aşă chipi, îndemnă pe 
fiu-să&i să-i cheme la unii ospăţii. Când tinerii se apropiară de 
curtea împăratului, le eși înainte o femee îmbrăcată ca cerşetore 
şi le spuse să nu mănânce din bucatele ce li se vorit pune înainte, 
spunându-le şi întrega istorie ce se petrecuse cu dinșii. Când se 
puseră la masă, împă&ratulă îi rugă să-i spue și lui, de unde sunt 
și de când se găsescii în locurile unde se află. Tinrulă începu 
să-i spue, că o babă îi îngropase de vii, că ei sunt copiii de îm- 
p&ratu, că se făcură scântei, că Dumnedei le purtase de grijă și 
că mama loră este servitâre la curte. Impă&ratulii rămase încre- 
menitii: Atunci voi sunteţi copiii mei! strigă elu cu bucurie. După 
ce-i îmbrăţișă, puse pe baba s'o ardă de vie, iar nevasta-să își 

uă iar loculi ei de mai înainte.



CAP. VI. 

CICLULU DESCINDERILORU INFERNALE 

Acesti ciclu, a cărui trăsură distinctivă e coborirea pe 

tărimuli celă-laltă, are în vedere scăparea unori fete de 

împărată răpite” de zmei sau aflarea furului merelori de 

aurii. | | 
Mitologia antică cundsce mai multe asemenea descin- 

deri în Hades sai în locaşulii morţiloră. Eroii loră, noro- 

coși sait nenorocoși, se numesc Bachus, Teseii, Pirithoos, 

Heracle, Orphei: | 

Ad Styga 'Taenaria est ausus descendere portas . . 

Şi mai alesii coborirea lui Ulysse în Hades (1), care 

a servitii de prototipii pe de o parte descinderei lui Enea 

(din Virgiliă se inspiră apoi Danre), iar pe de alta că- 

lătoriei lui Alexandru Macedoni în iadi, în acea «pesceră, 

unde se muncesc Dumnedeii elinesci și împărații». Acolo 

elii zări diferite vedenii : doi draci ducândi ună stru- 

gure sai o gădce de nucă întro prăjină, două gadinicu 

obrazele de lei, nisce șerpi şi sub ei gâlcâvă multă și ur- 

lete mari. Eroul macedonenii rugă pe Sahnos împăratul 

(t) Introducerea ncstră, p. 89—90 și 91. Pentru tradițiuni analge la po- 
pore nearice: cf. Tylor, Il, 61 urm.
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să-i spue noima acestori mistice aparițiuni: Gadinile ace 
lea ab fosti domni și boeri nemilostivi, pentru aceea i-a 
făcut Dumnedeti cu obrazele de leă, iar șerpii sufletele 
p&cătoşilorii de se muncescii în veci. - 

Aceste întrebări și răspunsuri pline de taină serviră 
după aceea ca punctii de plecare, odată cu alte cărți po- 
porale de natură apocaliptică (1), acelori poveşti, în cari 
eroul trimisă în lumea cea-laltă cere lămurirea vedeni- 
iloră întimpinate în a sa cale. 

Acesti ciclu cuprinde ast-felii trei tipuri principale, 

pe cari le vomi numi eseu, Hesperidele şi Deceurile, după, 

cum motivul descinderei se raportă la readucerea dom- 

niţei răpite sai la descoperirea hoţului pomelorii de aurii 

ori în fine la explicarea unori tainice visiuni. 

(1) Apocalipsulă Apostolului Pavelii şi Călătoria Maicei Domnului în iadă. In 

primulii apocrifă, după ce îngerului duce pe Pavelii prin locașulă sfinţilor, 

unde sunt duse sufletele celorii drepţi: «apoi ne-ami coborit sub pănmnintă, 

unde este întunericulii şi iadulii, şi aci (îngerulii) mi-a arătatiă sufletele păcă- 

toşilorii şi locașulă, unde ele sunt duse.» Cf. Hasdeiă, Cuzente, II, 403—432. 

Din aceste apocrife descrierea raiului şi a iadului intră apoi şi în cântece 
poporale, ca în balada «Sorele și Luna» (Teodoreseu, 410—415), în care moșă 

Adamii şi cu mâșa lova ducă sorele, ca să-lă sperie, în locașulii muncilorii 

eterne: 

In iadă îlti băgă 

Şi de ce-mi vedea, 

Părulă i se shirliă,,.



A. TPIPULU TESEU. 

Acestui tipu are următdrele peripeții: 

6) Uni zmei răpesce o fată de împăratiă şi o duce în 

locuința-i sub-pămiîntenă; 

0) Fătă-frumosă se cobâră pe tărimuli celă-lalt, ră- 
pune monstrulă şi scapă fata de împărat. 

Variantele acestui tipu se grupeză ast-felt: 

Basmulu-tipii «Băiatiă săracă» (1), cu următârele variante: 
I. Variantă muntână «Cei treă frați»; 

II. Variantă muntână «Zorilă Mirenu». (2) 
Varianta moldovenâscă «Ce? 3 feciori dă babei». (3) 
Varianta, ardelână «Imperătesa furată». (4) 

Varianta bucovinenă «Sucnă-Murgă». (5) 
Afară de acesta, motivulii descinderiloră figureză într'o 

serie numerosă de basme, ce facii parte din ciclulă Cei 
3 frați. 

Și mitologia antică cunosce răpiri de fecidre; nimfele 
Thalia, Egina, Ganimeda și Asteria fură răpite de vulturi 
divini; iar răpirea Proserpinei e ună curati basmu. Pe 

  

(1) Slavici în Convorbiri din 1881. 
(2) Stăncescu, Alte basme, No. 4.— Idem, Basme, No. 5. 
(3) Șegătârea, An. II, p. 49—55. 
(4) Mera în Convorbiri din 1883. 
(5) Sbiera, No. 7.
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când tin&ra, fecidră se jucă cu tovarăşele ei, cu Oceanidele, 

într'o livede smăltată cu flori strălucitore, de odată pămîntul 

se întredeschide şi iata dispare în sinulu lui Hades. Mumă-sa 

Demetra, pornindii în căutarea ei, trece pe la lună (Hekate) 

şi pe la sore (Helios), care-i descoperă numele răpitoru- 

lui. Durerea mamei nenorocite fu atunci fără de margini 

şi o jale se întinse peste toti pămîntului. Nemulti omenescii 

sar fi prăpăditii de fâme, dacă părintele deiloră nu sar 

fi înduplecatu să trimeţă în Hades pe înaripatulu Iermes, 

ca să readucă mamei pe copila răpită. Dar ea gustase în 

locaşulu întunecosă o bbă de rodie, care eră uni far- 

mecii de întorcere: de aceea ea petrecea, de aci înainte 6 

luni pe pămîntii şi 6 luni în Hades. (1) 
După tradițiunea omerică, Hades se află în adîncimea pă- 

mîntului, unde se putea pătrunde prin diferite căi. Pie- 

care ținutii alu Greciei îşi avea câte o intrare în lumea, 

infernală: pesceri în câsta munţiloriă, gropi adinci, pră- 

păstii. Dar cea mai cunoscută eră la capuli Tenari, o 

crăpătură într'o stâncă, pe care Apuleiii o numesce o r&- 

suflătore a iadului (spiraculum Ditis) și pe unde Psyche 

pătrunse în locaşulu morţilori. 

Totă ast-felu, după credințele poporului români (2), 

jadulă e o pesceră întunecâsă în pămîntă, în care locu- 

escii diavoli şi sufletele p&cătose; iar intrarea în acea 

pesceră e gârliciulă pământului, care și figurâză într'o va- 

riantă din Ardslu, ce face parte din tipul Tovarăşilorii năs- 

drăvani. 

In poveşti, lumea cea-laltă sati lumea negră e obicinuitia 

numită tărâmul celă-laltă, expresiune caracteristică pentru 

regiunea sub-pămîntână, în care pâte intră cine-va numai 

printr'o pesceră sai uni puţi, pe unde se și cobâră F&tu- 

(1) Imnulă omerică la Demetra. 

(9) S.FL. Marian, Inmormântarea la Români, cap. XXXIV, p. 457—474: Iadului.
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frumosi spre a scăpă fetele răpite de zmei, ori când ur- 

măresce pe furuli mereloră de aură sai pe piticulă Statu- 

palmă. 

Vorba are o înfățișare nelatină, dar semnificaţiunea-i 

e proprie limbei n6stre. Și în basmele rusesci întilnimă 

o expresiune anal6gă ferem (1), dar cu sensulu opusă de 

«locuință înaltă, aeriană», iar nu sub-pămintenă ca în bas- | 

mele nostre. În byline sai cântece epice rusesci întilnimu 

terminulă cu acelaşi sensiă. (2) «Caterina se schimbă în 

prepeliță și sbâră la tărîmulă vrăjitorei Marina . . . Fru- 

mosa llena se făcu lebădă albă și sbură pe oceani, pe 

marea cea adincă, către impodobitulă ei ferem.» 

F&tă-frumosu e nevoilii, în genere, să se cobâre în lumea 

cea n6gră, pe tărimulu celă-lalti, spre a r&pune dihania 

şi a-i răpi victima. Numai în varianta n6stră bucovinsnă 

eroului se urcă în aerii spre a ajunge la palatulă zmeu- 

luj, care răpise fetele împăratului. Ca şi în versiunea serbă 

de mai jos, Sucră-Murgă își face dintr'o pele de purice 

unii lanţii până la, ceră, pe care-lă prinde de cringulii 

cerului. 

In povestea rus6scă «Norka» (1), o feră sălbatică, anume 
Norka, p&trundea nâptea în grădina împăratului și înghiţiă 

acolo totu feluli de animale. Impăratulii promise jumă- 

tate din împărăţia sa aceluia din cei 3 fii ai săi, care 
va. r&pune fera. Cei doi feciori mai mari se încercară în 
zadaru. Celui mai tînără, Ivan, răni fâra şi apoi se luă 
pe urma ei până ajunse la uni petroiii, pe.care Norka, 
îlă ridică și fera, scăpă în lumea cea-laltă. Dândiu la, o parte 

  

(1) Așă de ex. de două ori în.povestea «Vrăjitârea şi sora Sârelui» de Afa- 
nassief, VI, 57). 

(2) Rambaud, p. 89 şi 417. 

(3) Afanassiet, 1, 6.
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petroiulă, fraţii sâi îl coboriră cu funia înăuntru. Acolo dede 
peste unu palati de aramă, de arginti şi de aurii, unde 
găsi pe surorile Norcei. După ce r&puse fâra, luă fetele 
și palaturile schimbate în 3 ou şi ajunseră la funie, 
unde făcu semnii fraţilorii să urce fetele. Când veni şi rân- 

dulii lui, ca să încerce credinţa fraţilorii săi, legă de fu- 

nie o petră şi dede semnalulu. Fraţii trădători tăiară funia 

și pâtra se sfărâmă în bucăţi. R&masii acolo, elă adăposti 

de furtună nisce pui de pasăre şi mama lori, drepti 
> 

rscunoscinţă, îlăi duse în cea-laltă lume. Aci intră la ună 
ș 

4 eroitoră și împăratului, comandându-i haine cum purtaii 

domniţele în lumea cea-laliă, Ivan se duse la câmpi și 

acolo, schimbândii ouăle în palaturi, intră înăuntru și scâse 

hainele. Apoi se recunoscură. 

Intr'o poveste ţigănâscă din Bucovina, «Năsdrăvani»(1), 

ună zmeii răpi la o petrecere pe împ&rătâsa. Cei 3 fiii 

ai împăratului (celii maj micii se numiă Năsdrăvani) por- 

niră s'o caute. Ajungândiă la o stâncă, Năsdrăvani dede 
la o parte bolovanulii cu degetului celu mici și se cobori 

pe o funie de teiă în lumea sub-pămintână. După ce scâse 

pe mamă-sa şi alte 3 fete de împă&rată, fu trădati de 

fraţii săi și părăsită acolo. Dar elă eși în lume cu aju- 

torulă unui inelu ruginiti (din care eșiă unii omu și-li 

întrebă: ce vrea?), se băgă la ună croitori și făcându-se 

cunoscută, frații perfiţi periră prin o pedepsă dumne- 

deescă (săbii aruncate). 

In versiunea sârbă «Palatuli aeriană» (2), care se ass- 

mănă cu varianța nâstră din Bucovina, o fată de îm- 

părati e răpită de ună zmei şi cei trei feciori ai săi por- 

nesci s'o caute. Ajungândii la uni palată între ceru și pă- 

(1) Miklosich, No. 4. 

(2) Vuk, No. 2. 
2 Șăinenu, Basmele române. 1
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mînti, fratele celui micii făcu o curea din pelea unui cală 

ucisă şi, slobodind'o cu o săgâtă în căpătâi, se înţepeni de 

palatii şi voiniculu se aruncă pe dinsa. Acolo găsi pe zmei 

adormiti în pâla surorei sale; după ce-lii r&puse, luă pe 

soră-sa, şi pe cele 3 fete din palatulă zmeului (întâia brodă, 

pe unii ghergheti de aură, a doua torcea fire de aură 

și a treia înșiră mărgăritare) și le cobori la fraţii săi. 

Urmeză trădarea îraţilori, cari tăiară cureua şi luară unii 

ciobani în loculu fratelui celui micii. La nunțile fraţiloră, 

eroului se cobori cu calulă zmeului din palatulă aeriană 

și-i lovi cu măciuca-i în spinare, dar când audi, că cio- 

banulă se cunună 'cu logodnica sa, îli isbi de morte şi 

apoi descoperi t6tă întîmplarea. 

Toti așă în povestea grâcă «Fratele celă mai tânără» (1), 

fata împăratului e răpită de unt balauri (drakos), care 
o duce pe uni munte înaltii. Celui mai tînără fecioră de 
împărat pornesce s'o scape și e transportatii pe munte 
de ună șerpe recunoscători. 

Urmeză basmulu-tipă cu variantele sale. 

Basmulu-tipi Băzată săracă de Slavici: 

O văduvă săracă avea unii feciorii și o fată. La 16 ani orăpi 
ună emeă şi la 18 ani frate-s&i porni s'o caute. Intr'uni codru 
zări o babă «gârbovă și sbircită la faţă»[ eră Mama pădurei), «care 
se aţine la marginea codrului şi le ese în cale celori ce rătă- 
cescii prin aceste locuri pustii, ca să-i momescă cu vorba Și 
să-i perqă». Imbucândiă din azima băiatului, se îmblândi şi-l 
îndreptă la o babă să-i păzâscă herghelia unit ani și apoi să-și 
algă calul năsdrăvani, care să-lă ducă pe tărîmuli celă-laltă. 

Pe drumii scăpă uni vespoiii şi matca vespiloră îi dede ună 
pări de sub aripa drepta; apoi ună pesce şi împăratul pes- 
cilorii îi dede uni solzi de sub aripa dreptă şi în sfirşitit o câr- 

  

(1) Hahn, No. 26.
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tiţă, care-i dede o unghie dela piciorul drepti. Ajunse la baba 
cu herghelia, care locuiă într'o colibă înconjurată de ţepe și pe 
fie-care eră o căpăţină de omii. Apa din isvârele de pe câmpia 
acesta avea darulă de a te adormi. Trimesă să pască herghelia, 
băiatul adormi și herghelia peri, dar fu adusă de vespi. A doua, 
(i iar peri și fu adusă din fundului mărei de pesci și a treia 6ră 
o aduseră cârtiţele din adinculă pămîntului. Băiatulă îșt luă calulă, 
mai fură traista cu peptenele, peria şi ţesala şi plecă; dar baba 
se luă după elă. Aruncândă peptenele, peria şi ţesala, se făcu 
îndărătul ]ui ună gard, apoi ună stufii și o pădure de cuțite 
şi săbii, scăpândi ast-felu de baba afurisită. 

Cu calulii săii hăsdrăvani ajunse pe tărîmulii celă-laltii: « Lumea 
de pe celă-laltă tărîmă e trumâsă, plină de lumină, de flori, de pă- 
sări şi de fere blânde și vesele; acolo omulii nu îmbătrânesce 
nici odată și s6rele mere luminâză.» Aci calulii se prefăcut 
întrunit făti-frumosă: fusese ursitii să rămâe așă, până-lii va 

încălecă unii voinici; eră feciorul Impăratului Roșu și por- 
nise să caute pe soră-sa, dar Mama pădurei îlii prefăcuse în calii. 
Amiîndoi se prinseră fraţi de cruce. 

Aflară palatele deșerte, dar zăriră întrunit turnii de sticlă o 
fată, care torcea şi cântă şi plângea (lacrămile ei se făceau măr- 
găritare): «Eu sunt fata fără trupă, care nu voi căpătă trupit în 

astă lume decât în diua când zmeulă mă va fi răpită de pe 
acestă tărîmi.» După ce omorîră pe întâiul zmeii, ajunseră la 

palatul celui mijlociu, unde găsi iar pe fata din turnii, care la 
începutii nici nu vru să scie de ei, dar gustândii din azima lui 

Băiatii săracă, o cuprinse unii dorii d'acasă. Apoi ajunseră la alt 
treilea zmei, dar acolo fata de împăratii nu voiă să fie scăpată 
de ei (căci nu-lă recunosc de frate). Zmeii se luptat pe nev- 
dute, dar scuipândă făti-frumosii de 3 ori, zmeii-eșiră; la ivelă 
și-i r&puse. Apoi, luându-și surorile, se întorseră. 

a) Prima variantă muntână Ce trei frați de Stăncescu: 

Uni împărații avea o fată, pe care i-o furase nisce ameă. Eli o 

făgădui de nevastă și jumătate din împărăție cui o va aduce 
înapoi. Trei fraţi din acelă ţinutii, vrendi să-și încerce noroculi, 

hotărîră să se ducă pe rândi. Plecă mai întâi fratele celi mare 

cu trei ogărei, dar fu omoritii de Mama pădurei, care, scoțendu-i
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inima, o aruncă într'o desagă și trupulii într'o gr6pă. Toti așă 

păţi fratele mijlocii. Atunci porni celi micii și, dându peste baba 

în pădure, birui pe cotoronţa și, după ce scâse trupurile fraţilorii 

săi, pe cari îi înviă cu apă vie, voiniculi porunci cânilorii, ca 

s'o facă mici fărame. 
Apoi tustrei fraţi porniră înainte și ajunseră la gaura pămân- 

tului, unde se coboriră pe tărîmuli celă-laltii. Fratele mai mici 

se lăsă jos cu ajutorulă unei frînghii şi dede de casele zmeului, 

care răpise pe fata împăratului. Zmeulii omori mai întâi pe bă- 

iati; înviatii însă de fată cu apă vie, îlă r&puse, luă fata și 

se duseră la gropă. Dar când luă pe domniţa în braţe şi eră să 

scuture funia, vru să-şi încerce fraţii, dacă sunt 6meni de ispravă, 

şi legă de funie unii petroii. Şi nu se înșelaşe, că fraţii dădu- 

seră drumulu funiei (credându că-lu omoră) de necazii, că eră 

Sajungă împărații. 

Ră&masi acolo cu domniţa, rătăci câti-va timpă și apoi fură 
scoși de o scorpie, căreia voiniculi îi scăpase puii de unti ș&rpe 

mare. Când ajunse acasă, goni pe fraţii săi ca pe nisce ticăloşi 

şi apoi se cunună cu fata împăratului. 

b) A doua, variantă muntenă Zorilă Mirenu de Stăncescu: 

O văduvă născu sera ună băiati, care, cum deschise ochii, 

sări din pati și ceru armele tatălui său și plecă, Eală boteză, 

De-cu-stră. La miedulii nopţei născu altulă, Miagă-ndpte şi despre di 

pe ună ali treilea, Zorilă. Toţi se îndeletniciaii cu vînatulă şi ve- 

niaii acasă pe rândi, aşă că nu se vedeaii și nu se cunosceaii. 

In acel timpi trei zmei răpiră cele trei fete ale împăratului 
de acolo. Ele coseaii de 9ani la o flore pe o basma, fără să să 
din casă, şi într'o di, eșindi în lipsa împăratului, fe răpiră 2meă. 

Uni bătrânii spuse împăratului, că numai 3 fraţi vinători, feciori 

ai unei văduve, ari pute să le scape, dar ei nu se cunosceaii. Mama 
lori, ca să se cundscă unii pe alţii, îi făcu să zăhovescă cu 
mâncarea, până adormiră cu toţii. Apoi îi cusă într'o pânză 
şi, deșteptându se, vrură să se taie; dar mama lori le spuse, că 
sunt fraţi și se îmbrăţişară. 

Chemaţi de împărati, elu le făgădui pe fetele sale de neveste, 
de voră pute să le scape.: Numai Zorilă se însărcină să le câute.
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Se duseră atunci cu toţii la gaura vîntuluă, unde văquse Zorilă urmă 
de papucii. Acolo cei doi fraţi mai mari se coboriră cu unii vîr- 
Zovi, dar speriaţi se urcară repede. Atunci se cobori şi Zorilă şi 

în fundulă prăpăstiei merse călare şi ajunse la casele zmeiloriă, 
cu cari se luptă şi-i birui, 

Intorsii la gropă, legă fetele cu vîrzovuliă, ca să le ridice. Şi 
când veni rendulă lui, puse în locu-i unii petroiti. Fraţii dederă 

drumului vîrzovului și elii rămase acolo, de unde fu scosti de mama 

unorii pui de pajură, pe cari îi scăpase de uni balaurii. Ajunsi 

acasă, goni pe fraţii săi şi se căsători cu fata cea mică a împă- 

ratul ui, pe care fraţii o puseră găinărâsă. 

c) Varianta moldovenescă Ce 3 feciori ai babei de Gorovei: 

O babă rămase grea, înghiţindă două fire de piper şi născu 
3 copii: pe unulii după ce a înserată, Serilă; pal doilea pe la 
mieduli nopţăi, Meqilă, şi p'aliu treilea la zori de diuă, Zorilă. Cum 

saii născutii, diseră mă-sei să le pue merinde şi plecară. 
Cele 3 fete ale împăratului, se plimba prin grădină, când 

se lăsă o negură și le răpi. Impăratulii chemă pe feciorii babei şi 
le făgădui jumă&tate din împărăție și fetele de soţie, dacă le-ar 

găsi. Numai celt mai tînări, Zorilă, primi. Eli ceru 9 care de 

pâne şi 9 buţi de vină și apoi purcese cu cei-lalţi fraţi de ajun- 
seră la buriculă pămîntului. Făcendu-şi unit legănii, Zorilă și-a 
dati drumului în lumea cea-laltă, spunândii fraţilorii să-lii scoță 
când va clătină de frînghie. Ajunsi pe tărîmulă celă-laltă, el 

află în nisce curţi mari și mîndre cele 3 fete de împărat, r&puse 

pe cei 3 zmei la podul de aurii, de argintii și de aramă, apoi 

luă fetele şi purcese să le scâţă pe lumea astă-laltă. La buriculi 

pămîntului puse fetele în Igăni şi, clătinândii frînghia, ele ajun- 

seră tefere în sus. 
Fraţii se vorbiră atunci să-l pârdă pe Zorilă şi dederă drumul 

l&gănului, dar Zorilă pusese întrînsulu o pâtră, să le încerce cre- 

dinţa. Rămas acolo, fu scosii de unii corbi şi, cunoscându-se 

adevă&ruli, împăratuli alungă pe cei-lalți doi fraţi, iar lui Zorilă 

i-a dati pe fata cea mai mare de soţie. 

d) Varianta, ardelână Imperătesa furată de Mera: 

Impă&ratulă Roșu fu chemati la luptă de împă&ratulă zmeilorii, 

care, năsdrăvană fiindă, suflă peste oștile dușmane, le împetri



— 429 — 

şi răpi pe împărătesă. Din cet trei feciori, celă mică porni so 

aducă, luândă și inelele de credinţă. De atunci ochiulă stângi alu 

lui Roşii-Impărati ridea, iar cel drepti plângea. 

Pe drumi dede peste «Sfaticotă palmă-piciori cu barba câtii 

grapa, cu dinţii câti grebla şi cu ochii cât rotiţele dela plugii, 

călare pe o jumătate de iepure», care eră slugă la împ&ratulu zme: 

ilorii. Piticulă îi dede unui toiagii, cu care să r&sbată prin ne- 

gura dâsă din lumea zmeiloriă, unde ajunse după ce a trecuti 

peste 9 ţări şi 9 mări și 9 stânci înalte. In satulă zmeilori în- 

tilni o babă servitâre la palatăi şi o rugă să lase să cadă în gu- 

noi inelulă, întâiul și ali doilea: împărătesa le recunoscu şi 

sfătui pe flăcăă să fugă. A treia di, băiatuli puse pe babă s'o 

întrebe în ce stă puterea zmeul. Eli o minţi de 2 ori, dicendu-i 

că stă în 2 plopi, apoi în taurul din turma împăratului, dar în 

cele din urmă îi mărturisi: «Departe în mijloculi mărei e unii 

ostrovă, în elă trăesce uni porci năsdrăvanii, în capulii lui e 

unii bongariă, în capuli bongarului o albină şi totii așă 1 vietăţi 

şi până în capulii celei de a șâptea e o flueriţă, în flueriţa aceea e 

puterea mea și cine osorbi, e alui» 

Pornindi de acolo, scăpă în drumi 3 pui de ulieși de ună balauri 

şi puii îli ascunseră sub aripa maicei lori: eli o rugă să-lii trecă 

în ostrovii și ea ceră: 1.000 boi, 1.000 cai şi 2.000 pite. Sfîrşindu-se 

merindele tocmai când fu aprope s'ajungă, își tăiă carnea de pe 

fuerele picidreloră şi o dede ulidicei. Eli sorbi fluerița şi zmeul 

perdu oră ce putere. Luândi pe mamă-sa, se întorseră acasă și, 

vădându-i împăratul, ochiului săi din stânga încetă a ride şi 

celi din drepta a plânge şi fură ca înainte. 

e) Varianta bucovin6nă Sucna-Murgă de Sbiera: 

Unii împ&ratii avea 3 feciori și unii altul învecinatii 3 fete, 
cari se îndrăgiră la olaltă. Tatălui fetelorii, de frica zmeiloriă, le 

ţinea închise întruni foișorii; dar plimbându-se odată în gră: 
dină cu feciorii împăratului, se iviră 3 nourași și răpiră fetele, du- 
cendu-le în slava cerului. 

Atunci Sucnă-Murgă, feciorulu celui mai mici şi mai voinici 
ală împăratului, făcându-şi dintrună purice ună lanţ grei și 

N A * N AI A 1 A A . : A 

lungă până la ceriă, îlii asvirli în sus şi îndată se prinse de crin
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gulii cerului. După ce încercară zadarnică să se urce fraţii mai 
mari, Sucnă-Murgă se su până la ceră. Acolo ajunse la curţile 

celorii 3 fraţi zmei, pe cari îi răpuse la podulii de aramă, de ar- 

gintă şi de aură. Apoi slobodi jos pe fetele mai mari, ursitele 

fraţilorii săi, iar pe domniţa lui Sucnă-Murgă o apucă uni ţi- 
ganii. «Când acuma să se scobâre şi elă însuşi, i-ai trasi fraţii 

lui lanţulii şi elii a rămasă în ceri cu corânele fetelori cu to- 

tulă, cari le-ai fostă uitati la dinsulii.» 

Rămasă acolo, Sucnă-Murgă se pomeni cu zmedica cu 2 ca- 

pete, care veniă să-lă prăpădâscă. Elă îi tăiă uni capii şi lăsă 

p'alii doilea, învăţându-lii cum să iasă în lume : isbindi ună capii de 

cală, se făcu unt cală frumosă şi năsdrăvanii, care-l scâse. Aci 

se făcu aurarit şi însciință pe împăratulă, că aştâptă poruncile 

sale. In vremea aceea ţiganulii, care îi luase domniţa, se făliă 

că elit ar fi scăpatii fetele din mâna zmeilorii şi tote se gătiră 

de nuntă; lipsiaăi numai corânele feteloriă. Atunci fratele celă 

mare porunci o cor6nă aurarului (eră Sucnă-Murgă, pe care nu-lii 

cunoscură fraţii săi; şi el îl dede a doua di pe cea care o avea. 

Peste câte-va dile veni și celi mijlociă şi în cele din urmă și 
ţiganului, cărora le dede şi cele-lalte 2 corone. 

Atunci aurarulă, îmbrăcându-se în haine mîndre, veni la împărată 

şi întrebă pe ţiganii, care se toti făliă cu vitejia, lui cea mare, dacă 

pâte să-lă ţie în palmă şi, neputândii, ţiganului se urcă pe palma 

lui Sucnă-Murgă, care-li strînse de-li turti. Apoi, făcându-se cu- 

noscutii, se făcu o nuntă strălucită.



B. TIPULU HESPERIDELE. 

Acestii tipi are următârele peripeții: 

a) O ființă misterisă (obicinuiti zmeu saii balauri) fură 

pomele de aurii dintro grădină împărătescă; 

b) Celui mai mici feciorii alu împăratului se cobâră pe 

tărimulă celă-laltii şi r&pune fera; 

€) Cei-lalţi fraţi, trădători din invidie, își primescii pe- 

depsa cuvenită. | 
Acsstă din urmă peripeţie se referă la tipulă fraţilorii 

perfidi, unde o serie numerdsă de basme ilustreză acâstă 
temă. 

Variantele acestui tipi se grupeză ast-felu: 

Basmulii-tipui «Prâslea și merele de aură» (1), cu urmă- 

torele variante: 

Varianta ardelenă, «Portocaluli și balauruli». (2) 

Varianta bănăţână «Dina apeloră cea de aură». (3) 

Acesti tipu are ca motivi iniţială episodului mereloră 

de aurii, o reminiscență despre minunata grădină a Hes- 
perideloră, aşezată într'o ţeră depărtată a Apusului şi pă- 
zită de uni balauru, unde pătrunse Hercule de culese 
câte-va mere pentru stăpânu-săii Eurysteii. «Arborii acelei 

(1) Ispirescu, No. 8. 

(2) Convorbiri din 1886. . 

(3) Schott, No. 26.
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grădini sunt umbriți de frunze de aurii strălucitorii şi ei 

portă mere de aurii suspendate de ramure de aurii»: 

Arboreae frondes, auro radiante virentes, 

Ex auro ramos, ex auro poma tegebant. (1) 

Luându-se după furulii acestori mere, Fătii-frumosii 

ajunge la o prăpastie, unde se cobâră şi dă acolo de altă 

lume: lumea cea negră, locuită de zmei şi de fiinţe dușmane 

omului. Unu rii mare şi latti desparte moşia 6meniloră de 

moșia, zmeilori(2); iar împrejurulii ostrovului, unde se află 

palaturile zmeiloră, curge în loci de apă unt râă de focă, 

pe care nu-lă pâte trece decât plesnindă dintr'unti biciă 

vrăjitu. (3) 
In versiunea grâcă «Merulă de uură» (4), motivulu se 

apropie de basmulii nostru tipi. Uni împărati avea în 

grădina sa uni mă&ră de aură, care în fie-ce ană făcea 3 

mere de aurii și ele pereai, îndată ce erai câpte. Din cei 

trei fii ai împ&ratului numai celă mică isbutesce a răni 

pe hoţulă merelorii (care se ar&tase în chipi de noră ne- 

gru) şi apoi se iea pe urmele sale. Însoţitii de fraţii săi, 

mergii cu toţii pe dira de sânge până la o răscruce, apucă în 

urmă pe unulii din cele trei drumuri și ajungi la unt 

munte înaltă, pe alii cărui piscii eră uni bolovani de 

marmoră. Voiniculă, dândă la o parte petroiuli, zăresce 

uni puță adincii, din care eşiă uni aburi ferbinte, r&- 

suflarea zmeului rănit. Fraţii mai mari se încercară 

să se cobore cu o funie, dar strigară să-i urce repede, 

neputându suferi foculii. Atunci se lăsă în jos celii mică, 

spunândă fraţilorii să n'asculte la strigătele sale. Acolo 

  

(1) Cf. Hesiod. 215, 275; Apollod. III, 5, 11; Diodor, IV, 26 și Apollon. Rhod. 

1V, 1336; Ovid. Metam. IV, 635 și IX, 90; “Virg. Eneid, IV, 484 şi VIII, 77. 

(2) Sbiera, p. 101. 

(3) Popescu, II, p. 54. 

(4) Hahn, No. 70; cf. No. 32.
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găsi uni palatii mărețiă și într'una din încăperi o fată 

frumâsă, care se jucă cu unii mări de auriu (eră m&- 

rulă furati din grădina împăratului), apoi pe a doua şi 

la urmă pe a treia, care-i spuse, unde zăcea zmeulă; eli 

dormiă cu ochii deschişi cu câte 2 sticluțe de apă la capi 

şi la picidre. 

Răpunândii pe zmei (schimbase locul sticluţeloră şi 

zmeuli sorbi apa morței), fecioruli de împăratii luă fetele 

şi, ajungându la puții, strigă fraţilori săi să cobore funia. 

După ce urcară fetele, fraţii invidioși îlă părăsiră acolo, de 

unde fu scosi de nisce vulturi recunoscători, cari cerură 

40 ugere de apă, carne dela 40 de bivoli şi ună jugi 

de argintiu (la strigătulă kra/ le dedea carne, la glu! apă). 

Ajunsi în oraşul tatălui săi, după ce-și puse în capi o 

păşică de vacă, intră ca slugă la croitorulii împăratului 

şi elii dede din parte-i rândurile de haine (aduse din pa- 

latul zmeului) cerute de logodnicele fraţiloră săi, apoi 

povestindu întimplarea, se descoperi împăratului. 

Intr'o altă versiune neo-grecă « Dovlecăi»(1), motivulii me- 

relori de aură se presintă sub o formă forte alterată. O 
= A A 

împărătesă, mâncândiă, după sfatulii unui dervişii, 3 mere, 

născu 3 băeţi şi la nascerea fie-cărui copilu ea sădi în 

grădină câte ună doviscă, în ală cărui fructă sta puterea 

copiiloră. Copiii cresceaii și dovlecii asemenea. Intro âi- 

minâţă băiatulii mai mare se sculă bolnavi și, când se 

duse în grădină, lipsiă dovleculu celi mai grosă. Băiatul 

celu mijlocii se puse la pândă şi vădu la miedulii nopței 

pe unii arapă, care tăiă dovleculi lui: îndată perdu pu- 

terea și nu mai putu să-lii urmeze. Celui mici se luă după 

dinsulă și, ajungendi la unii puţiă, se cobori elu înăuntru, 

frațiloră săi fiindu-le frică. Urmeză scăparea fetelorii de 

_(D) Legrand, p. 191.
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împărată şi trădarea fraţilori săi, cari îl lăsară în fundul 

puţului, de unde fu scosi de nisce servitori năsdrăvani. 

Fata cea mică îi dedese o nucă, o migdală şi o alună: 

spărgendu nuca, eşiră 40 de slugi gata a-i împlini ori ce 

poruncă. Peripeţiile ulteridre se asemănă cu cele din prima 

versiune neo-grâcă. | 

Versiunea, albaneză «Prumâsa pământului» (1) e necom- 

pletă și alterată în parte. Unu împărati cu 3 feciori avea 

o grădină, în care eră unui măru de aură și unui puțiă, 

unde sta o lamie (balauri) şi eşiă de luă dilnică unu mări 

de aurii, Feciorii rugândă pe împeratulu să-i însore, elu 

se învoi, numai să ombre lamia. Fraţii mai mari se încer- 

cară în zadariu; celă micii o isbi cu topuzulă în capi şi 
lamia se aruncă în puţă. Coborîndu-se acolo cu o funie, 

găsi în fundă lamia şi pe Frumâsa pâmântului, şi după ce 

le legă de funie, făcu semniă servitoriloră să le urce, ceea 

ce făcură. Când veni rândulă s&ă, ei tăiară funia și elu 

rămase acolo, de unde fu scosii de unii vulturi recunos- 

cătoră, căruia îi scăpase puii de unii şârpe. La strigătuli 

ga! trebuiă, să-i dea o bucată de carne; la ultimulă stri- 

găti, ne mai avândii carne, îi dede o bucată din pulpa sa, 

pe care însă vulturulă i-o puse la loci. Vulturuli îi de- 

dese şi o pană roşie, pe care atingând'o de buze, se arătă 

unii cali înaripată. Impăratulă închise pe Frumâsa pă- 

mintului într'o casă de jurii împrejurii cu uni șanță și 

dede de scire că o va da de soţie celui ce va sări șanțulă. 

Voiniculă cu calu-i înaripatii sări dincolo de șanț și îm- 

păratulă îlă cunună cu Prumosa pămîntului. 

In povestea croată «Plăcăulă și Vila» (2), uni omitare 

ună pără de argintă, ale cărui p6me le culegeai nop- 

  

(1) Dozon, No. 5. 

(2) Krauss, 1, No. 8.
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tea nisce Vile. Punându-se la pândă, numai feciorulu celt 

tinări putu surprinde o Vilă, căreia îi smulse unii firii 

de pără (eră de aurit). Pornindi cu fraţii săi în căuta- 

rea Vilei, aflară dela mama Lunei, că dinsa șede la Sâre. 

Unu păiajenii le făuresce uni lanţi, ce-lu atârnă de clanță 

la uşa Sorelui, care-lu rupe, şi cei doi fraţi mai mari cadi 

jos fără a se vătămă. Ducându-se și celii mai tinără, S6- 
rele îi dede Vila, se coboriră şi se cununară. Intr'o va- 

riantă (1), furulă perelorii de aurii e o pasăre, ce se schimbă 

într'o fecicră frumosă: eră PBendeș- Vila- Mandalena, care 
îndrăgi pe flăcăi și r&mase cu elă sub arbore. Dar mama 

băiatului tăindii dînei toti părulii din capi, ea peri din 

ochi, spre a o găsi iarăși după diferite peripeții. 

Intr'o poveste rusescă (2), furulă pomelorii de aură e 

o pasăre măsstră, care jocă unii rolă însemnați în bas- 

mele rusesci sub numele de Jar-ptifa sau Pasărea de foci. 

Ea stă într'o colivie de aurii şi o singură pană a ei lu- 

mineză o cameră întregă. Cânteculii ei vindecă pe bolnavi 

şi redă orbului vederile. Impăratulă Vyslaf avea unii pomi 

cu mere de aurii, pe care i le fură Pasărea de foci. Cei 

trei feciori ai săi se puni la pândă, dar celui mai tin&rii, 

numită lvan, isbutesce să prindă o pană şi pornesce în 

căutarea pasărei. Ajutati de uni lupu, elă o iea din co- 

livia-i de aură; dar vrendi să iea și colivia, se face sgo- 

motu şi Ivan e luati prinsă. După diferite întîmplări, elit 

este apoi omoritu de fraţii invidioși. 

Intr'o variantă rutenă, citată de Ralston, se spune mai 
departe, că fraţii invidioși, omorindu-lu, luară pasărea, 
€pa-i de aurii și pe domniță şi se întârseră. Dar toti tim- 
puli câtă fu mortă, domniţa rămase tristă şi tăcută, spa 

  

(1) Ibidem, No. 88. 

(2) Ralston, p. 286. Cf. la Cehi pasărea Ohnivak, furulii merelori de aurii 
(Chodzko, p. 283—314).
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nu vru să mănânce şi pasărea să cânte. Indată însă ce 

eroulii se întârse la palati, domniţa își recăpătă voia bună, 

pa pofta de mâncare şi pasărea reîncepu cântecului ei 

fermecători. 

Intr'o versiune franceză din Poitou «Merele de aură» (1), 

furulă e uni lei, care locuiă în fundulu unui puţiă, și 

coborindu-se fraţii acolo, scapă 3 fete de împărații, pe 

cari le ieaă apoi de neveste. | 

Intr'o versiune toscană (2), regăsimii episodulii merelorii 

de aură. Uni balaură cu 3 capete fură n6ptea merele de 

aurii din grădina regelui Portugaliei. Cei 3 feciori ai re- 

gelui se puseră la pândă nopțile următore; fraţii mai mari 

adormiră şi celu mici descoperi furulă și-lă răni. Apoi, 

a doua di, luându-se cu toții pe dira de sânge, ajun- 

seră la unti mindru palată, unde eră ună puţi. Pe acolo 

se cobori fratele celt mică şi vădu într'o livede frumosă 

3 palate de aramă, de argintii şi de auriu, unde voiniculu 

găsi 3 fete de împărat. Eli r&puse cu ajutoruli loră pe 

balaurii cu 3, 5 şi 7 capete şi, luându-le avuțţiile, se apro- 

piară cu toţii de puţii. Dândă fraţilori semnalul (cu o 

trâmbiță), ei urcară fetele și bogăţiile şi apoi părăsiră pe 

fraţele celt micii. Intorși, se făliră că dinșii scăpaseră 

fetele și spuseră împăratului, că fratele cel mică s'a pră- 

păditii. De acolo fu scosi de unii vulturi și intră ca slugă 

la unt aurarii. Când domniţa ceru jumătatea corânei de 

briliante, ce o dăruise mântuitorului s8ă, împ&ratulă o co- 

mandă la aurarii: şi băiatulă i-o dede. Ast-felă fu recu- 

noscutii şi fraţii fură arși de vii la nunta sa cu domniţa. 

PI 

(1) Pineau, No. 1. | 

(2) Gubernatis, Mythologie zoologiquz, Il, 196.
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In versiunea siciliană «Fata- Morgana» (1), motivulii mere- 

lori de aurii e combinati cu ală apei vii. Regele descoperi 

într'o diminâţă, că cine-va fură p6me din grădina sa. Fraţii 

se puseră la pândă, dar numai celă mici pută răni furulu 

şi apoi se luă pe urmele sale. Fraţii perfidi, după ce ur- 

cară fetele scăpate din mâna vrăjitorului r&pusă, lăsară 

în fundulă puţului pe fratele lori și spuseră regelui, că 

a muritii. Nemângăiatii, ochii regelui nu încetat de a plânge 

până orbi şi vracii adunaţi din totă ţera diseră, că numai 

spălându-se cu apa dela Fata-Morgana, ar pute redobândi 

vederile. Cei doi fraţi plecară s'o aducă. 

În vremea aceea fratele celă mici, însciințată de calu-i 

năsdrăvant despre orbirea tatălui său, plecă la Fata-Mor- 

gana (care eră sora calului), în a cărei grădină încunju- 

rată de lei eră o fântână, în care picură sudârea Morganei. 

Eli luă o sticluță cu acea apă şi 3 rodii frumose, cari 

(prefăcendu-se în riu de sânge, munte de spini şi munte 

de foci) îlui scăpară de urmărirea dinei. Intilnindă pe 

fraţii săi, ei îlu amenințară cu mortea, de nu le va da 

apa. Apoi o duseră regelui şi se vindecă. Când veni şi 

fratele celui mică, elu fu aruncati în închisâre și acolo 

calulă îlu sfătui să-lă bată până la morte şi atunci calulti 

se schimbă într'unui mîndru flăcăi (fusese vrăjiti să porte 

pelea de calu). Apoi fiulă celui micii ală regelui se cu- 

nună cu Fata-Morgana, căreia îi răpise unt v&li şi o 

sărutase, pe când dormiă. 

Urmeză resumatulă basmului-tipi și alt variantelorii 

sale corespundătre. 

Basmulă-tipii Prăslea și merele de aură de Ispirescu: 

In fundulă unei grădini împărătesci crescea unt mări de 
aurii, care făcea mere de aură, dar împăratul n'avuse încă 

  

(1) Gonzenbach, No. 84.
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parte a mâncă mere c6pte din aceli pomiă, căci, după ce în- 
floriă şi se pîrguiă, veniă cine-va n6ptea şi le fură. Toţi paz: 
nicii, cari priveghiai până la miedulii nopţei, se simţiaii atunci 
cuprinşi de pirotâlă și adormiai. 

Se încercară să pândâscă şi cei doi fil mai mari al împăra- 
tului, dar în zadară. Atunci Prăslea se puse şi eli la pândă. 
Aşezată între ţepușe, ca să nu adârmă, elă sta gata cu arculii 
Şi, când audi unt fâşiitii pe la revărsatuli zoriloră, dede cu 
săgeta şi unii gemăti eşi de lângă pomi. După ce culese câte-va 
mere şi le duse la tată-să&i, Prăslea, însoţită de fraţii săi, porni 
în căutarea hoţului. Fraţii, pizmuindiă vrednicia celui micu, ple- 
caseră bucurosi, cu gândulă să-lă perqă. Luându-se cu toţii după 
dira sângelui, ajunseră la o prăpastie, unde părea că locuiă tu- 
rulă merelori. Cu nisce funii grâse se coboriră întâi fraţii mai 
mari, dar după învoială scuturândă frînghia, fură scoşi afară. 
Venindii rândul lui Prăslea, se lăsă în prăpastie şi ajunse pe 
tărîmulă celă-laltiă. | 

Acolo dede de nisce palaturi de aramă, de arginti şi de aură, 
unde iocuiait zmeii (furii mereloră de aurii), cari răpiseră 3 fete 

de împărati. Sosirea lorii o vestiă buzduganuli: «Acum e tim- 
pulă, când are să vie la prânzii şi are obiceiti de aruncă buz- 
duganulă cale de unii conacii și lovesce în uşă, în masă şi se 

pune în cui. N'apucă să isprăvescă vorba și se audi ceva că 
şueră, că lovesce în ușă, în masă, şi buzduganuli se arătă şi 

se așeză în cuiii. Dară Prăslea luă buzduganuli, îlă asvirli îna- 
poi mai departe decât îli asvirlise zmeuli; și când eră prin 
dreptul lui, îlii atinse pe umere.» Zmeulă, simţindi urmă de 
omii pămîntână («aci mirâse a carne de omiă de pe tărimuli 
celă-laltă !'») şi zărindă pe fecioruli de împăratiă, îi dise: «Cum 
vrei să ne batemii? în buzdugane să ne lovimii, în săbii să ne 

tăiemi, ori în luptă să ne luptămii? — Ba în luptă, că e mai 
dreptă, răspunse Prăslea.» Şi atunci Prăslea se luptă cu zmeul 

şi-lă r&puse. Toti aşă făcu cu alti doilea. După ce se luptă multi 
timpii cu ală treilea, când fu pe la nămiedi, se făcură amândoi 
două focuri şi aşă se bătură, până ce uri corbi aduse în un- 

ghiile sale sei şi-lă puse pe vitezulii Prăslea, care prinse mai 

multă putere. , „ 
Omorîndi ast-felii pe toţi zmeii şi făcendi din palaturile loră
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3 ntre, lovindu-le cu ună bici vrăjitii, ajunse cu fetele la grâpa 

prăpăstiei. Clătinându frînghia, fraţii scoseră mai întâi cele 2 

fete mai mari hotărite a fi ursitele lori, apoi pe fata cea mică, 

logodnica lui Prăslea. Dar fraţii își puseră în gândi să-li pârdă 

şi, venindu rânduli lui Prăslea să fie scosi, eli, presimţindu, legă 

o pâtră de fringhie şi fraţii îi dederă drumuli, credândii că 

Tai prăpăditii. Luâră apoi fetele, le duseră la împăratului, căruia, 

spuseră că fratele lori sa prăpăditi, și se cununară cu ele; dar 
cea mică nu voiă de loci să se mărite. 

Pe când Prăslea plângea de trădarea fraţilorii să, vădu unii 

balauri, care voiă să mănânce nisce pui de sgripsorii. Elă apucă 

paloşulii și-li r&puse. Puii îi mulțumiră, dar îlă ascunseră să 

nu-lii înghiță mama lori de bucurie. Dreptii r&splată pentru 

bine-facere, elu îi ceru să-lă scâță pe tărîmuli celă-lalti. Por- 

niră, avândi 100 oca de carne și 100 pâni, ca să mănânce sgrip- 

ţorâiea pe drumii. Când eră aprâpe să iasă de-asupra, pasărea 
mai ceru demâncare şi, bucatele sfirşindu-se, Prăslea își tăiă 

o bucată de carne din copsă şi i-o dede, dar în urmă i-o puse 
la loci. 

Ajunsă la împărăţia tatălui s&u, află că logodnica sa e silită 

să se mărite și, ca să mai zăbovâscă, fata ceru împăratului să-i 
facă o furcă de aură care să torcă singură. Prăslea se băgă ucenicii 

la starostele argintariloră, căruia poruncise împăratulu s'o facă, 

şi i-o dede, scoțând'o din mărulă zmeului luati de elii. Fata 
simţindă că vine dela iubitului ei, mai ceri o cloşcă cu pui 
de aurii, pe care o făcu asemenea. Prăslea, dusi la palati, fu 
recunoscuti! și, povestindă istoria, fraţii primiră o ped&psă dum- 

nedeescă (fură omoriţi de săgeți), iar elii se cunună cu fata 
cea mică. 

a) Varianta ardelână Portocalulă și Balaurul de Mera: 

Uni împărați bogati avea în grădină uni portocalii, care diua 
înfloriă şi n6ptea se cocea; dar împăratulii nu apucă să guste 
din pomele sale, fiind-că unit balauri le fură nptea. Cei doi 
feciori mai mari cercară în zadară să prindă pe .hoții. 

Celii micii, pândindă, răni de mârte pe balaură, care peri, și 
culese portocale, spre bucuria tatălui săit. Apoi pornind cu frații
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sti în căutarea balaurului, ajunseră la o stâncă, unde, dândi 

petra la o parte, fraţii coboriră înăuntru pe celă micii. Acolo 

v&du nisce palaturi şi pe balauri trăgendu de mârte din pri- 

cina rănei: îli răpuse. Găsi asemenea 3 fete de împărații, pe 
cari le luă şi le urcă. Când veni însă renduli lui să fie trasi 
în sus, fraţii pizmaşi îi dederă drumului la mijlociu: elii cădu 

jos şi, mergendi înainte, ajunse la uni: munte înaltă. 

Acolo, scăpândi de uni balauri pe nisce pui de pajură, ei 
îlă ascunseră sub aripă. Mama lori de bucurie îl înghiți de 
trei oră şi-l scuipă afară. Elă o rugă să-lii ducă la împăratul 

tată-săă. Pajura ceru 2 care de carne şi 12 buţi de apă să 
aibă pe drumi şi, când fu aprâpe sajungă, isprăvindu-se me- 

rindele, tăiă o bucată din pulpelelui. Pajura îi mai dede și uni 

frâu, care să-i împlinescă tote dorinţele. 
Străvestită ca spoitori de tingiri, se băgă ucenici la argin- 

tarulă curţei. Feciorulii celii mare porunci la nuntă ună iepure 

şi ună ogară de aurii, cari singuri să umble și să alerge. La 

nuntă se duse şi uceniculii îmbrăcatit în strae de arginti şi re- 

teză, capulu fratelui săi. Celu mijlocii porunci argintarului să-i 

facă o cloșeiă cu puii de aură, cari singuri să umble. Şi acestuia, 

îi tăiă capulii. Apoi se arstă în hainele-i mîndre, urmati de multe 

oști, şi se făcu cunoscuţi, dândă iubitei sale furca cu fusului şi 

fuiorul de aurii, cari torceai singure. Se cununară și trăiră 

fericiți. 

x 

b) Varianta bănăţenă Dina apeloră cea de aură de Schott: 
> 

Unui împărată i se furaii pe ascunsi în fie-care ani merele din- 

tun pomi minunatit. Eli trimise pe cei 3 feciori ai săi să des- 

copere taina, dându celui mai micii, care eră cam timpitii, o mîr- 

ţ6gă. În drumu întîlni unt lupă flămândă, căruia îi dede de mân- 

care şi, înghiţindu-i caluli, îl ajută cu sfaturile sale («nu eră 

lupii adevărati, ci uni puternicii vrăjitorii»). El îi spuse, că fu- 

puli mereloriă e o pasăre de aură din palaturile împăratului în- 

vecinati. 
î 

Cum vru să pue mâna pe dinsa, fu prinsi de păzitori şi i se 

dărui vi6ţa, numai saducă calulii de aură ali împăratului înve- 

cinatii. Aici i se întîmplă toti așă și trebui să făgăduiască, că 

28 
Șăindnu, Basmele române.
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va aduce pe Dina apeloră. Lupulă se 'făcăi o luntre și meruii- 

taiele sale mărfuri minunate, cu cari feciorulii de împăratii ade- 

meni pe frumâsa fată a mărei. Impăratulii cu calului de auriu și 

celii cu pastrea de aurii se plecară norocului s8ă şi cu întreita 

pradă sapropiă de împărăţia tatălui săă. 

Dar fraţii mai mari aflaseră tote și de pismă îl pândiră și-lă 

omoriră. Ei aduseră tatălui, caluli și pasărea dar dina r&mase 

lângă iubitul ei, pe care-lu înviă lupul. Fraţii trădători fură 

spînzuraţi.



C. TIPULU DECEURILORU. 

«Deceulu este unii basmu menită a da soluțiunea unei 

probleme. Prin forma sa interogativă elu se apropie de 

ghicitore; prin fondii însă, prin mijlâcele pe cari le în- 

trebuințeză, prin elementulii celă supra-naturalu, deceulii 

face pe deplini parte din basmu». (1) 

Noi luămi aci cuvîntului în sensii mai restrînsu, limi- 

tându-lu la explicarea simbolică a unoriă visiuni misteriose. 

Vedeniile apocaliptice, despre cari ami vorbiti! mai sus, ati 

servitii de isvorii deceurilorii aflate în basme. Ele, în ge- 

nere, nu constituescă versiuni integrale, ci figureză ca 

simple epis6de în poveştile poporale. 

Ast-felu în versiunea ardelenă « Vizoră și Craiulă șerpi- 

lori» (2), care combină motivulă animalelorii recunoscătore 

cu ali Psychei, domnulă sai boeruliă, ca să pâtă perde 

pe Petre (de a cărui nevastă se îndrăgise), îi dă între alte 

sarcini și pe aceea să-”aducă din lumea cea-laltă corâna tată- 

lui s&ă, mortii cu 68 de ani înainte. Vizoră, care-lu ajutase 

şi în cele-lalte isprăvi, îlă sfătui şi de astă dată, să iea unu 

calti slabi, care-lă duse la o grâpă: «După aceea intri în 

gr6pă și, mergându puţinelii, te vei află în cea-laltă lume; 

  

(1) Hasdeu, Magnum Etymol. Rom. Ul, 2645. 

(2) Popi-Reteganuliă, ÎI, No. 3, p. 59—62.
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a grijă însă să nu uiţi nimici din ce-i vede, căci tatălui 

Domnului tăi, pe care ţi-l va arătă cine-va de pe acolo, te 

va întrebă de totii ce ai văduti, altminterea acelea-ți vori 

"fi de folosă în visță.» 

Şi v&du într'adevăru toti lucruri, de cari multu se mi- 

nună. 

Mai întâi trecu pe lângă unii omii acoperiti cu nou&-deci şi 

nouă de ţoluri, tâte nouă nouţe, și totuși muriă de frigă. 

Mergendii mai departe, vădu unii omi acoperiti cu unii țoli 

de toti rupti şi subțire, iar pe eli plouă cu zăpadă, și totuși îi 

eră caldă. 

Trecândă pe lângă aceştia, nu departe vede unii altii omă 

aşezată cu spatele pe pămînti, pe care doi servitori cu unii 

sucitoră îl îndopait cu mâncarea, ca pe o gâscă, și totuși se 

văită că e flămândă. - 

In alti loci mai vădu ună omwă slabă de totii ca o lespede 

Și mânjitii cu smâlă, pe cari alți doi servitori îlu jupuiau și 

iar îi trăgeaii pelea pe eli. | 

Mergândi mai înainte, v&du ună omă cufundatiă într”ună lacă 

până la grumazi, pe care, când se încercă să iasă, îli loviă unii 

berbece cu capulii în frunte, în câtă iar cădea în lacu. 

Trecendă de aici, vădu ună bolnavă zăcândă în pată şi toti 

strigândi după ajutoriă, dar nu veniă nimeni. 

Mai încolo văd uni omă spîneurati de limbă. 

In alţi locii vădu und omă legată de mână şi de picidre şi la, 

mâni trăgeait câte doi boi, acum într'o parte, acum într'alta. 

— Acum spune-mi, Petre, ce-ai vă&duti aici în lumea nostră? 

— Întâi am vădutii unii omi acoperiti cu nouă-deci și nouă 

de ţoluri, tte nouă de nouţe, și totuși îngheţă de frigi. 

— oii, Petre, ce însemneză acesta ? 

Ascultă să-ți spunii. Fie-care omii, până trăesce pe pămintuli 

vostru, păcătuesce, iar când păcătuesce, calcă legea lui Dumnegei. 

Păcatul pote fi mai uşoră sati mai grei, după cum e și fapta. 

Dumnegei nu lasă nici ună păcatit nepedepsiti, numai atunci când 

omului, cunoscându-și greșala sa, se întorce cu inimă curată. Apoi 

unele păcate sunt mari, pentru că le vedemii și noi mari. Dar 

mai sunt unele păcate, cari nouă nu nise parii mari și totii sunt
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mari. Omului acela, pe care Lai vădutii întâia 6ră, pentru aceea 
tremură de frigit sub nou&-deci și nouă de ţoluri, tâte nouă de 
nouţe, căci el, când a fostii pe pămînti, nu lea dată nică ună 

vestmântii săraciloră de pomană. Eli n'a făcutii ceea ce a trebuiti 
să facă și pentru aceea se pedepsesce. Asta nu se vede așă păcatii 
mare, dar totuși e mare. Altulii iar face ceeace nu trebue să 

facă; asta iar e mare pă&catii. 
— Ce-ai mâl vEdutii ? 

— Am vădutii unii omii acoperitii cu unii țoli de totii sub- 

țire şi rupti, și totuși asudă de caldii. | | 
— Vegi, Petre, acela le-a făcuti săraciloră vestminte de pomană. 
— Ce-ai mai v&dutii? 

— Am vă&dutii unii omi cu spatele la pămiîntit, pe care-li 
îndopaii alţi doi 6meni cu sucitoruli, și totuşi strigă că more 
de fome. 

— Vedi, Petre, așă se pedepsescit 0meniă cei lacomă la mâncări 
și b&uturi. 

— Ce-ai -mai vădutu? 

— Intruni loci am vădutii ună omiă de totii slabi ca şi o 

lespede şi mânjiti peste totii trupulu cu smâlă, pe care toti îlii 

jupuiaii și iar trăgeau pelea pe elii. Asta ce va să însemneze? 

— Vedqi, Petre, nu înţelegi ce însemneză, cu tote că e ușorii 

de înţelesă. Asta e pedâpsa dmeniloră doritori de plăceri trupesci- 
Trupulii e slabi, că și la slăbitii el; e negru pentru că la îne- 
gritii sufletul, pe care la fosti mânjitii elu cu atâtea spur- 
căciuni, iar pe lângă aceea mai capătă ca pedepsă aceea ce ai 

vădută. | 
— Ce-ai mai văduti ? 

— Am văduti unit omi cufundatii întruni lacii, pe care, 
când se încercă să iasă, îlu loviă unii berbece în frunte în câţi 

iar cădea în laci. 
— Omulii acela, Petre, câtă a trăită, a totii înșelată, şi acum 

vedi cu ce se pedepsesce! 

— Ce-ai mai vădutu ? 

—: Am vă&dutiă unii omii bolnavii, zăcendii întruni patii şi toti 

strigândă după ajutorii, dar nu veniă nimeni. 

— Vegi, Petre, omulă acela nu și-a cinstită părinţii. 

— Ce-ai mai v&dutii?
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— Am vădută unii omi spînzuratii de limbă. 
— Vedi, Petre, acela a înjurată pe Dumnedeă şi pe alţi Gmeni, iar 

acum se pedepsesce după cum i se cuvine. 

— Ce-ai mai v&dutu? 
— Am vădutit întruni locii uni omă legati de mâni și de 

picire cu unt lanţii mare și grosi, iar de lanţi la picidre. şi 

mâni trăgea câte o pereche de boi. 

— Acela, Petre, pentru aceea se pedepsesce așă, căci în lume 

a jurat pe strâmbătate. 

Intr'o variantă «Dina apeluri» (1), pe care ami anali- 

sat'o la tipului Melusina, boerulă poruncesce între altele lui 

Alexandru, bărbatului dînei, să-i aducă pe Dumnedeă la prândă. 

Alexandru își luă merinde și bâta în mână și hai la cale. Şi 

sa toti dusii, sa totii dusă, până a dati de-o apă mare. Ar fi 
trecuti bucurosii dincolo, dar nu eră nici podi, nici luntre ; 

iar de-a înotulii nu se încumetă să o trecă, fiindi apa forte lată. 

Deci sta pe gânduri: ce să facă? 

Atunci apa îl întrebă: ce stai aici, omule? 

— Stau, răspunse elu, că aș trece dincolo şi nu-i aici nici 

podii, nici luntre și de-a înotulii mi-e frică să intru! 

— Şi unde mergi tu, omule? 

— Eu aş merge până aş da de Dumnedeii sfintulă, că am 
uni lucru mare să-i spun! 

— Aşă? Atunci te trecă eu, dar să întrebi pe Dumnedei: de 
ce în mine mu este nici pesce, nică broscă, nici o jivină? 

— Că-lu voii întrebă! 

Atunci apa se desface în două şi merge Alexandru ca peo 
cărare de prin cucuruză, prin mijlocului apei. 

Ajungendit de cea-laltă parte, totii merge elui până dă de unt 

câmpii mare cu €rbă până în brâu; acolo eră o ciurdă de boi 

mari, dar slabi, numai cu pelea pe 6se: se legănai de slabi! 

Se minună multi Alexandru de astă vedenie: cum de boii acei 
mari, în așă bună și multă pășune, şi numai nu cadă de pe 
picidre de slabi! 

(1) Ibidem, V, No. 4, p. 52—55.
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Dar merse elii mai departe până nimeri întruni câmpii nisi 

posi, numai ici colea câte o buruiână, și acolo vădu o ciurdă 

de boi mică, dar fruinoși şi giași de vândeai că amu-amu ples- 

nescii de grași. 

De astă vedenie se minună Alexandru și mai tare, dar merse 
mai departe, până ajunse într'o pădure mare; acolo pome mulite 
şi grâneţe, şi prin copaci nisce pasări mari fipaă câtă le luă 
gura: «Vai de noi şi de noi, că răi vedemiă, r&i ami vădutii și 

mai r&i vomii vede.» Ele adecă ţipotiau de fome'! 
Mergândi Alexandru mai departe, ajunse întruni tufiși, numai 

ici colea câte o alună, acolo mă de păserele ciripiaă și cântuă : 
«Bine ni-a fostii, bine ni-e şi mai bine vomă ajunge, că suntemii 

totii sătule W 

Minunându-se Alexandru şi de aceste vedenii, merge mai de- 

parte până ajunge la curţile lui Dumnedeii sfintuli. Cu multă 

sfială intră înăuntru şi dede bineţe ca unii omii de omenie. 

Dumnedei sfîntulă îl primesce cu bună-voinţă şi cu vorbe 

blânde ca ună părinte adevăratii, apoi îlă întrebă, că după ce um- 

blă elă atâta lume? 

— O Dâmne, mi-e şi groză să-ți spunu! 

— Spune, f&tulii mei, că de mine totii nu pote nime ascunde 

nici ună cugeti. 

— Apoi să-ți spun, Dâmne, mo trimesi Domnului, pe a cărui 

loci mi-e casa, să vinii să te poftescii la elă la prândă! 

— Bine, f&tulii mei, după cei ajunge acasă, să-i spui că atunci 

citi merge, când va face și elii, câte ai făcutiu tu! 

— D'apoi 6re nu m'a omori, Domne? 

— Nu te teme; dar să-mi spui ce-ai vădutii în calea ta de 

acasă până aici? 

— Am vădutii multe, Domne: mai întâi am ajunsă la o 

apă mare, fără luntre, fără podi, și nu sciamă cum să trecă, dar 

apa, după ce i-am spusii unde mi-e calea, mi-a făcută loci de 

am trecută ca pe uscati; m'a rugati însă să te întrebă, de ce 

în ea nu sunt nici pesci, nici brâsce și nici o jivină? 

— Ţi-oii spune, î8tuli mei, dar tu să nu-i spul,până tea 

trece dincolo; acolo de aceea nu sunt nică pescă, nici brosce și 

nici alte jivini, că încă nici ună omă nu sa înecată în ea. Dar 

apui ce-ai mai vădutu?
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— Am v&dutiă, Dâmne, unii câmpu mare cu &rbă ca mătasa, 

şi de mare până în brâii; în ea păsceao ciurdă de boi mari, 

dar se legănaii pe picidre de slabi, și multi mam mirati cum 

e aceea de-sii așă slabi în pășunea aceea bună? 

— Aceia, fătuli mei, sunt boerii cei bogafă, cari faci câte 

odată pomene şi ospeţe, dar numai ei pe ei se omenescii și se 

ospătâză, iar după ce li se împrăscie ospeţii, le pare rău de chel- 

tuiala ce-ai făcutii. Dar după aceea ce-ai mai vădută ? 

— Am v&duti, Dâmne, unii câmpii nisiposi, totii nisipi și 

petrişii, numai ici colea câte o buruiană, şi acolea eră o ciurdă 

de boi .mici dar graşi şi frumoşi, de hu mă mai puteam depărtă 

de ei! 
— No vedi, f&tulă mei, aceia sunt dmenăă cei săracă, bieţii 

iobagi, cari n'a alta decât numai ce vreaii să le lase Domnii 

loră cei procleţi, dar ei, când facii vr'o pomană ori vr'uni ospăţi, 

adună la masa lori pre toți lipsiţii și săracii, şi aceea la mine 

este bine primită; de aceea, după ce vinu pe astă lume, se des- 

făteză. Dar după aceea adu-ţi aminte ce-ai mai vădutii? 

— Venind mai încâce, Domne, am vădutii o mulțime de pomi 
mari cu pâme frumâse şi printre ei toti soiulii de sem&nături, 

dar în pomi erai niscari pasări uriîte şi sbîrlite şi țipaii câtu le luă, 

gura: R&ă ami văduti, răi vedemi și încă și mai râu vomi 

vede, că murim de fome! 

— No, f&ătuli mei, aceia sunt sgârciții, cari at toti ce le tre- 

hue, dar nu numai că nu dai lipsiţiloră ceva de pomană, dar 

nici ei nu mănâncă să se sature şi tragi și plata lucrătoriloru; 

pe astă lume de fome o să se vaiete! Mai vădut-ai ceva în că- 
Istoria ta? 

— Mai, Dâmne, am văduti unu tufişă şi în eli numai unde 

câte o alună, dar acolo erat mii de păsărele ciripindu şi cântândiă: 

Bine amii vă&dutii, bine vedemi și bine vomii vedă, că nimici 

nu ne lipsesce. 

— Vedi, fătulă mei, acelea pastri sunteți voi muncitorii, cari 

munciţi de dimineţa până sâra, de multe ori chiar flămândi și 
însetaţi, numai ca să puteţi ţine din munca vstră pe câte ve- 

nituri tâte, și totuși mulțămiți lui Dumnedei și pentru atâta; plă- 

cută este înaintea mea purtarea vostră! 

Acum mergi, fătuli meu, acasă, că te aşteptă muierea şi
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copilulă! Şi plecă Alexandru către casă, mulțămindi lui Dum- 

nedeil. 

În versiunea bucovinenă corespundătâre - «loană Săra- 

culă» (1), boerulă dă poruncă lui loanii să-i aducă pe Dumnedeă. 

sfintulă la d-lui la masa. Narațiunea se desfășură întruni 

modi aprope identici. 

Ce să facă acuma bietulii loanii? Sup&rati, scârbitii cum eră, 
sa porniti la drumiă şi-a mersă, şi-a mersi, şi-a mersi o bu- 

cată bună și-a eşită pe o tolocă, pe care păsceati mulţime 
de vite, felii de felă, şi erai atâtii de grase şi de mindre, câtii 

abiă se mişcaii, măcar că toldca acâsta eră prundâsă și uscată, 

şi 6rbă mai că nu se află. Trecândi prin ea, sa dusi mai 
departe şi, călătorind aşă, a intrati într'o țarină cu nisce erbă 

mîndră şi mare şi miacoșă, câtii totii de-a draguli s'o pasci. Aici 

iarăşi se află mulţime de vite, felii de felii, dar atâtii de uscate 

şi prizărite, câtii abiă se căra. Mergând mai departe, dede, după 

o bucată de vreme, de ună omă bândi apă dintro fântină ; 

dar când se plecă să bea, atunci apa secă în fundii, şi când se 

ridică, fântâna iarăşi se umpleă ; şi totii așă mai departe. Eli 

sa mirată forte, că ce să fie aceste lucruri, că elii nu le putea 

pricepe, nici nu și le putea tâlcui! Şi totii a călătoritii mai 

departe, şi mergând așă prin nisce pustiuri, a dati de uni 

omu bătrânii, bătrânii, şi-i dise: 

— Bună diua, moșule! 

— Mulţumimii dumitale, fătulii-mei! îi răspunse moşneguliă ; 

da, încotro te duci şi cine te-a adusii pe-acolea? 

— Ia păcatele mele! îi răspunse loanii Săraculii; unit boerii - 

din sati totii mă necăjesce, vrendi să-mi iea capul. Odată mi-a 

poruncitii să-i asemănezii ună delu şi să-i facu o grădină acolo 

cu felt de felu de pomi, unii să înfrunzescă, alţii să înflorescă, 

la unii să fie pomele verdi, la alţii copte şi toti în acestii modru 

să fie şi-o vie acolo, şi €rbă cu rouă, şi unit podu de aurii să 

fie până la curtea lui. Altă dată mi-a poruncit, ca să-i îmblă- 

tesciăi o arie plină de giredi şi de stoguri şi să pună firele ne- 

ÎI 

(1) Sbiera, No. 14, p. 161—163.
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învăscute, curate, în vravuri şi fie-care ielu de pâne să fie 

deosebi, dar să nu spargi nici stogurile, nici giredile, și Dum- 

nedei totii m'a scosi din tote bolele acestea. Dar acuma nu 
sii ce i-a mai dati în capi, că m'a trimesi să chemi pe în- 

suşi Dumnedeii sfintulăi pe mâne amiaqă-di să șaqă cu dinsulii 

la masă, şi nu sciii ce să mă facii și încotro so mai apucă și 

ce să diregii, ca să potii află pe Dumnedei și să-lă rogi, ca să 
m& scape şi din acestă nevoe! 

Atunci betrânulă i-a disu: drăguță, eu-sii Dumnedeă / 
Când a audiții loani. că moşnâguli acesta este Dumnedeii, în- 

dată i sa închinată și nu sciă ce să facă de bucurie ca dati 
peste dînsuli. 

Atunci Dumnedei a voitu să ispitescă credinţa, ori de i-ar 

spune tâte cu dreptate câte a vădutu și la întrebat, dicenduii: 

Dragulu mei! Acu să-mi spui dreptit ce-ai v&dutii şi ce-ai aflati 
tu venindi încâce? 

— EU, Dâmne! dise Ioan Săraculii, călătorindă încoce, am 

ajunsă pe o tol6că petrâsă co mulțime de felii de felii de vite 
păscândi şi erau atâtii de grase și frumâse, câtii W'abiă se urniat 
de pe loci, măcar că €rbă nu se află mai nimica acolo, și multi 
m'am miratii de acesti lucru ! 

— Să nu te minunezi de acesta, drăguță! îi dise Dumnedei; 

aceste vite sunt acelea cară le vîndă Omenii saă le daă de pomană 

şi nu le pare re după dînsele! Dar mai departe ce-ai v&dutii? 
— Mergândii mai departe, Dâmne! urmă loană Săraculi, am | 

intrati într'o țarină cu nisce €rbă mîndră şi miacoșă, câţii de-a 
dragulii s'o fi păscutit. Aice se aflai iarăși mulţime de vite, felă 
de felă, dar atâții de uscate, câtă d'abiă se ţineau pe picidre. Şi 
de acestă lucru tare mam mirati şi nam putută pricepe, 
cum de nu se îngrășaii vitele acelea pe-o păşune așă de bună! 

— Vedi, drăguță, îi dise iarăşi Dumnedei, aceste vite sunt 
acelea cari le vîndă sai, le dăvuescii omeniă, dar apoi le pare reă după 
dînsele, şi măcar că se află întratâta bine, ele toti tinjescii! 
Dar mai departe n'ai vă&dutii nimica ? 

— Ba da, Domne! îi răspunse loan Săraculii; venindă ei 
mai încoce, am dati de unii omi, vrendii să bea apă dintr'o 
fântână, dar când se plecă să bea, atunci apa se coboră în fundu,
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și cum se ridică, fântâna se umplea iarăşi cu apă; şi tot așă mai 

departe, de câte ori se plecă și se ridică. 
— Acesti omi, drăguță, îi tâleui mai departe Dumnedei, 

până ce eră pe acea lume, a mersi într'o di de vară, când 

eră arşița mai mare, în țarină să cosescă, luândi cu sine șio 

cofă cu apă. Dar cosindiă el, iată că sosescii la dinsulii alţi 

cosaşi, cari şi-a uitati să-și iea apă, când aii veniti diminţa, 

la cositi, şi lati rugatii să le dea şi lori apă să bee. Dar elu 

ma vroitii nici înt”'ună felă să le potoliscă setea, dicendu-le căii. 
trebue şi lui şi de ce nu și-au luatu şi ei apă de-acasă, când 

aii venitii încâce, sciindă prea bine că le trebue. Sera însă, 

când sa porniti acasă, a vărsatii. cola pe jumătate cu apă 

jos şi acum Lai vă&dutii cum pătimesce! Dar mai departe 

n'ai vă&dutii nimici ? 
— Nu, Dâmne! îi r&spunse Ioan Săraculi. 

— Ei bine, dragul mei! îi vorbi Dumnedei mai departe ; 

du-te acum înapoi acasă și-i spune boerului, că ei oii fi cu 

bună s6mă mâne pe amiadă-di la dînsulii la masă; dar dacă 

voesce ca să mănânci şi ei cu dînsulă împreună, apoi să-mi 

facă următârele bucate: să caute o vacă nelâpcă a fătă şi să 

fete o viţea, și viţâua fătată 6răși să fete o viţea, şi viţeua acesta 

încă să fete o viţea, şi tocmai dela vițeua acesta să mulgă 

lapte şi să-lă pue la foci să fârbă; apoi să samene mălaiii mă- 

runţeli (meiii), să r&sară, să se câcă, să li stringă în stogii, să-lă 

îmblătâscă, să-lu piseze și să-lă facă păsatii, și după aceea să-l 

spele şi să-mi facă lapte cu păsată, cu laptele celă mulsi dela 

a treia viţea dela o vacă nel&pcă. Dacă mi-o face eli mie tote 

acestea, atunci oiit mâncă și et cu dînsuli! 

loani și-a luati diua bună dela Dumnedeii și sa întorsi acasă. * 

Dintre basmele muntene numai unulă singuru, « Omulă, 

de feră» (D), analisată sub tipului Melusinei, conţine aceste 

întrebări mistice. Stăpânulă, poruncindii să-i aducă de pe 

lumea cea-laltă închidă de logodnă dela mă-sa, elă ceru 

sfată cumnatului săi, Omulă-de-feră. Dinsulu luă o funie 

mare şi amindoi plecară până ajunseră la sfirșitulu lumei 

  

(1) Măldărescu, p. 32—33.
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«unde pămîntuli e mâle ca piftia»: acolo dederă de unii 

puți părăsitii. Coborindu-se pe o funie, ajunseră pe tări- 

multă celă-laltii. 

Merseră până la o câmpie mare și plină de troscotii 

verde, în mijloculă căreia păscea o vacă slabă; mai de- 

parte se află o câmpie fără firii de erbă şi în mijlocul ei 

„0 vacă grasă. 

Mai departe vă&dură de amiîndouă părţile unui gardit 

câte unii câne lătrândă şi hărăindi unulă la altul; mai 

încolo, lângă o tufă, două flori, cari se pleca mereă una 

către alta, dar nu se puteaii ajunge; și mai departe, pe 
o livede de pomi, parte uscați şi parte verdi, nisce pa- 
sări plângeaă, dicendi: vai de noi şi de părinţii noştri! 
iar altele cânta, dicendiă : ferice de noi şi de părinţii 
noștri ! | 

La întrcere, Omulă-de-feri explică băiatului înţelesuliu 
tainicii ali vedeniiloriă: păsările ce cântaă sunt; copiii, cari 
ait murit după ce sau botezati şi ai supti ţiţă dela 
mamele lori; cele ce plângeaă sunt copiii, cari ai murită 
nebotezaţi și fără să sugă lapte dela mamele loră; florile 
ce se plecau sunt două surori, cari, de rele ce au fosti, 
Sai certati în totă vi6ţa lori şi ai muritii fără să se 
împace; cânii ce se lătraii sunt doi vecini, cari, câtii au 
fostii în lume, de dușmănie unuli p'altulii sară fi omorită; 
“vaca slabă fu dată de pomană de unt bogatii, căruia i-a 
părutii răi că a dat'o; cea grasă fu dată de pomană de 
uni săracă, care însă a dat'o cu tâtă inima. 

Intr'unii basmu, culesă de d-li Dr. Gaster din gura unui 
țiganu din Bucuresci, revinii visiunile simbolice ale va- 
cilorii grase şi vacilorii slabe, ca şi într'o serie de ver- 
siuni paralele rusesci, analisate de Wesselovsky în stu-
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diulu său despre cele 12 vise ale împăratului Șahaișa, 

tâlcuite de filosofului Mamer. (1) 

Ca paralelă occidentală putemiă cită mai întâi o legendă 

_din Bretania despre servitorulă trimisă cu o scrisâre în 

paradisă. După ce treci o sută de am până la întârcerea-i 

şi lui i se parit o 074, elti întrebă în cale pe unii moş- 

n6gi de noima visiuniloră. 

—- Ce însemneză bieţii copilaşi, cari se cățărau cu 

mine pe munte și cari se rostogoliaui până jos tocmai 

când erai sajungă la virfă? 

—  Aceştia-si copiii morţi înainte de a fi fostă bote- 

aţi. (2) 

— Am văduţii maj întâi nisce vaci şi nisce boi grași 

şi lucitori, într'ună locii unde vu eră decât nisipu uscati 

și ardătoriă şi nică uni firă de 6rbă. 

— Ei bine! fătulă meu, aceste vaci şi aceşti boi grași, 

întruni loci atâtii de sterpii, însemneză săracii, cari sunt 

mulțumiți cu sârta loră pe păminti. 

— Şi vacile și boii slabi, ce i-am vădutii mai departe 

întună loci unde 6rba eră grasă și mănâsă, și cari se 

băteau într'una? 

— Aceştia sunt bogaţii, pe cari nimici nu-i pote în 

destulă, şi cari se luptă necurmatii spre a ave mai multi. 

— Dar cei pe cari i-am vădută apoi, într'o uliţă fru- 

m6să, petrecendă şi jucându şi cântând veselu, 

—  Acestia-sii demoni, cari voiau să te abată prin far- 

meculă plăcerilorii din calea cea bună și să te pârdă ca 

pe dinşii. (3) 

Apoi povestea, siciliană «Istoria lut Spadonia» (4), în care 

  

(1) Gaster, Liter. pop. Rom. p. 58-61. 

(2) Luzel, Legendes, I, 222, 

(3) Ibidem, p. -243—245; ef. p. 253. 

(4) Gonzenbach, No. 88.



— 446 — 

servitorulă trimisă în purgatoriii dă în calea-i preste o 

apă limpede, apoi preste unii rii de lapte și preste altul 

de sânge, mai încolo preste nisce boi slabi păscândi o erbă 

măndsă şi boi grași păscândii o erbă uscată; în cele din 

urmă vede un flăcăi frumosi doborindii cu o secure 

arborii unei păduri dese. Ajungându înaintea Mântuitoru- 

lui, servitorulă îlu r6gă să-i lămurescă vedeniile întîm- 

pinate : apa limpede simboliseză faptele cele bune ale ome- 

niloră; cu acelă lapte a fostă hrănitii Isusii ca copilă, iar 

aceli sânge la vărsatii Christii pentru păcatele 6meniloră; 

boii cei slabi sunt cămătarii, cari sugi sângele săracilori 

fără a se sătură,; iar boii graşi sunt săracii, cari se hră- 

nescii cu puțină, dar aă încredere în Dumnedeiă; în sfir- 

şită flăcăulă celt frumosi e msrtea, care dobâră pe toţi 

fără deosebire.



CAP. VII. 

CICLULU ASCENSIUNILORU AERIENE 
  

In ciclulă descinderilori infernale am observati dejă 

casulu particulară, când eroului, în locă de a se cobori pe 

tărîmulă celă-laltă, se urcă în aeră spre a scăpă pe fata 

răpită de duhuri necurate. De asemenea în tipulă Psyche, 

femeia părăsită colindă prin regiunile atmosferice, trecându 

pe la S6re, Lună şi Vîntu şi întrebându pe toți, unde şi-ar 

pute regăsi soţuliă. 

De aceea, în versiunea australiană a Psychei, ambele 

motive se află asociate. Regele Tawhaki se căsătorise cu 

dîna Tango-Tango, care părăsise cerului şi-lă luase de 

bărbaţă cu condiţiunea să nu-i spue nimici neplăcută; dar 

călcândi tocmela, dina cu copilu-i se urcară iar în ceri. 

Dinsuli, pornindă în căutarea ei, sosi la unii locă, unde 

o plantă răsări din pămintă și crescu până la ceri: eroul 

se urcă pe dinsa şi-şi regăsesce soția. 

In două împrejurări însă, asemenea ascensiuni sunt în 

specială motivate: o plantă miracul6să cresce până la ceri 

şi eroulă, urcându-se pe dinsa, ajunge în palaturi metalice 

sati în paradisi (suprapunere posterioră), de unde se întârce 

cu diferite daruri supra-naturale; sau feciorulă de împă&- 

ratii, pornindă în căutarea soţiei sale, trece pe la suro-
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rile sale, căsătorite după păsări răpitore, ori (mai rarit) 

după elemente cosmice personificate. 

De aci două tipuri principale: 

A. Tipulă Arborele cerescă; 
B. Tipulii Animale-cumnaţi.



A. TIPULU ARBORELE CERESCU. 

Acesti motivă are următorele două peripeții: 

a) Dintr'ună bobu săditi r&sare o plantă (fasole, mazăre, 

varză, stejari, etc.), care, mereii crescândă, se înalță până 

la, ceru; 

d) Uni omiă se urcă pe dînsa și se întârce cu diferite 

daruri. 

Acestă motivă e representată de basmulu-tipi «Piciulă,. 

ciobănașulă și Pomulă celui fară căpătâi» (|), cu următorele 

variante: 

I. Variantă moldovenescă «Pe ună firă de bobă» ; 

II. Variantă moldovenâscă «Ună remășagă pe minciuni». (2) 

In acestă din urmă variantă, motivulă e asociată cu 
ali Tovarăşilorii năsdrăvani, ambeie motive degenerate 

în sn6ve, ca întruni numără de versiuni paralele bal- 

canice şi rusesci, pe cari le vomu analisă mai la vale. Bas- 

multi nostru tipă combină motivuli Arborelui cerescii cu 

tipul iason, iar prima, variantă din Moldova îl amal- 

gameză, cu tema dorințelori crescânde. Nevasta pune pe 

bărbatu-săui să ceră lui Dumnedei: o casă bună, apoi să-i 

întinerescă, să-lu facă pe elui impera ată şi pe ea împărătesă 

(1) Ispirescu, Basme, partea i, p. 1271—144. 

(2) Bogdanu, Povești și anecdote, p. 5—13. — Ibidem, p. 136. 

Șăinenu, Basmele române. . - 29
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şi Dumnedeă le împlinesce tâte aceste dorințe; dar în cele 

din urmă, dorindii ea să se facă Dumnedeiţă, vintul tur- 

bati o prăvăli în fundului mărei. (1) 

Mintea rudimentară a omului primitivi îşi representă 

cerului ca o boltă, sprijinită de arbori şi munţi. În mito- 

logiile popârelori arice cerulă e conceputii ca unii arbore 

imensi, care-și întinde ramurele de-asupra capetelori nostre, 

şi acestă arbore cerescii 'se identifică cu pomul Hesperi- 

deloră. (2) 

Acestă credinţă pare a fi de natură antropologică, căci 

Tylor rapârtă poveşti din America și Australia despre uni 

arbore, care comunică cu cerulă sai despre o plantă între 

ceri şi pămîntă. (3) 

Ami spusii mai sus, că în a doua variantă din Mol- 

dova, povestea mitică s'a transformati într'o istoridră glu- 
meţă. Aceiaşi degenerare o constatămii într'o serie de 

versiuni paralele: neo-grâcă, sârbă, rusă. 

In prima din aceste versiuni «Prinsdre pe minciuni» (4), 

unii spână primesce să schimbe cu unii feciori de îm- 

păratii unii fr6ă de calu pentru casa-i, dacă va, fi în stare 

să spue o minciună mai mare. Luându-se la întrecere, 

spânulă începe să povestescă: «Aveam odată unt mă- 

gară, care mâncă atâţia dovleci în cât cr&pă; nu trecu 

multi și din pântecele săi crescu unii dovlâcii, care se 

înălță aşă de multi, în cât ajunse până la ceru; elă 

avea însă pe cotori atâtea noduri, că puteam să mă 

urci pe ele în ceră și să mă cobori iarăşi pe pămintă.» 

  

(1) Acâstă temă a dorinţeloră crescende (sai ridicule) a fosti versificată 
de Perrault în «Les 3 soukaits»; cf. comentarulii instructivă ală lui Deulin. 

(2) Cf. Kuhn, Die Herabkunft des Feuers, IL ed. p. 110—121 şi 158—159. 
(3) Tylor, Early History of Mankind, p. 341—349. 
(4) Hahn, No. 59.
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Asemenea în varianta sârbă «Mura de minciună» (1), bă- 

iatulu povestesce, că dintr'unu bobi de ovăzi răsări o 

plantă, ce crescu până la ceri şi pe care se urcă până 

acolo. 

Şi toti ast-felii în cea rusă, care coincide cu a doua 

nostră variantă din Moldova. (2) Unii moşii sădesce ună 

bobi de fasole sub masă, care cresce prin acoperişi de 

se înalță până la ceri; moșulă se urcă pe cotorulii plan- 

tei şi vede în ceri unii bordeiu cu pereţii de prăjituri, 

scaunele de turtă dulce etc., în care locuiau 12 capre, una 

cu unii ochiu, alta cu doi şi așă mai departe. Moșuliă isbu- 

tesce s'adârmă de-arendulă ochiulă celoră 11 capre, cari 

stăteau de pază, dar n'o pâte face la cea din urmă și e prinsi. 

Alungatii din bordei, mojiculu se întârce la cotorulă plan- 

tei şi dă să se cobâre, dar planta nicăeri: atunci iși face 

o funie din fire de păiajenii, o înțepenesce de unii colții 

ală cerului și începe să se dea jos. Dar înainte de a 

ajunge pe pămiîntii, se isprăvesce funia şi, făcându-şi vînti, 

cade într'o mocirlă: acolo o rață își face cuibulă pe ca- 

puli s6u şi ouă într'însulu. Elă apucă coda raţei, care 

îlă gonesce din baltă. Atunci se întârce acasă, luândii rața 

cu oulii ei, şi povestesce nevestei cele întimplate. 

In basmul săsesc « Arborele miraculosă» (3), unui păstori 

vede întro di ună arbore atâtă de frumosi şi atâtă de 

mare, că-i abate să se urce pe dinsulă. Eli ajunge într'o 

câmpie cu palaturi de aramă, încunjurate de păduri mari 

cu arbori de aramă, şi pe virfulii celui mai înalt arbore 

şedea unii cocoșii de aramă; sub arbore curgea o fântână 

de argintă. Elă rupe o cracă de aramă şi, scăldându-se 

în fântână, picidrele sale se acoperi cu aramă. Mai sus dă 

(1) Vuk, No. 44. 

(2) Afanassief, IV, p. 35, combinatii cu IV, No.2. 
(3) Haltrich, No. 16.
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de palaturi de arginti şi mânile-i se acoperi cu arginti; 

şi mai sus de palaturi de aurii și păru-i se dauresce. Elu se 

cobâră pe pămintă şi intră ca ajutorul bucătarului îm- 

părătescti, cu tocmâla să nu lepede nici odată pălăria, man- 

taua, mănuşile şi cismele, dându-se de chelu. 

In versiunea sârbă «Ună arbore de aramă, de argintă și 

de aură» (1), care se apropie de basmului nostru tipi, ună 

împărată descopere în grădina sa ună arbore de aramă, 

care se urcă dincolo de nori. Eli promite jumătate din 

împărăție celui ce-i va măsură înălțimea și lățimea. Uni 

flăcăi, cu ajutorulit unei securi (pentru care slujise 5 
AY 

ani), îşi face o scară de frunze de aramă și, suindu-se, 

află sus pe întâia ramură unu palată cu floră şi fructe de 

aramă, locuiti de o Vilă; pe ramura de arginti, uni pa- 

lată de argintii, locuiti: de o Vilă cu părulă și hainele 

de arginti; iar în virfă uni palati de aură și o Vilă cu 

părul de auriu. Punendi în sacii câte-va fructe şi frunze 

de aură, de argintii şi de aramă, se cobâră și povestesce 

împăratului cele vădute. Apoi se suie a doua Gră șiiea 

pe Vila de aură pentru elă şi pe cea de arginti pentru 

împ&ratuliu. , 

In varianta croată, citată acolo, uni împărații avea uni 

pării, care nu făcea p6me. Unu flăcăi se hotăresce să se 

urce până la virfu-i nevădută. Eli dă peste palaturi de 

aramă, de argintiu și de aurii și în fie-care câte o fată 

şi unii calu, pe care se urcă mai sus. Dar rupândi câte-va 

fructe la, palatulă de aurii, părulă se clătină şi fata ca 

pedâpsă îlu aruncă jos şi flăcăulu cădu pe ună băligari. 

In poveștile rusesci revine aceiași temă. Intr'o versiune 

paralelă (2), o fată mâncânăi b6be de fasole, unulu cădu 

jos şi crescu de ajunse până la ceri. Moşul se urcă pe 

(1) Jagic, Arch», An V, No. 43. 

(2) Afanassiet, IV, 9.
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dînsulă, intră în ceri, se plimbă şi se miră, apoi: își dise: 

mă& ducii să ieaii şi pe baba. Când o sui, slăbi (fiindă prea, 

grea) şi, lăsând'o să cadă, muri. 

Intr'o variantă (1), e vorba de ună bobi de mazăre, 

care încolţi şi crescu de-asupra bordeiului. Când dede în 

coptă, moşulă se urcă pe dinsulu și, făcândii o gaură, 

pătrunse în ceră, unde bău şi mâncă. Povestindi nevestei 

întimplarea, vru şi ea să se urce, dar moșului îi scapă 

saculă şi o omoră. 

La popârele romanice motivului e mai tot-deauna com- 

binaţii cu ală talismaneloră sai daruriloră minunate. 

In versiunea lorenă «Le pois de Rome» (2), uni bobi de 

fasole, săditii în pămiînti, crescu merei de se înălță până 

la paradis. Omul, care-li sădise, se urcă pe dînsulă 

în timpă de 3 dile şi ajunse în paradisii, unde se pomeni 

înaintea lui Dumnedei, care-li dărui cu felurite talismane. 

In povestea bretonă «Bobulă» (3), uni omi săraci avea 

atâția copii câte găuri întruni ciură. Umblându după 

pâne, ună cerșetorii îi dede unii bobi, care, săditii, crescu 

până la nori. Atunci săracul se sui pe bobi până în 

vîrfii, bătă la pârta paradisului și Dumnedei îi dărui di- 

ferite talismane. 

In versiunea picardă «Bobulă bunului Dumnedeii» (4), An- 

dreiă, găzduindi bine pe Dumnedei și pe Sân-Petre, pri- 

mesce dela, dinşii ună bobi, care, săditii în colțulii so- 

bei, crescu mereă de ajunse până la nori. In vremea aceea 

Andreiti omorise ună vecinii, cu care se certase, şi Sân- 

  

(1) Ibidem, IV, 7. Cf. VI, 2: unii stejari până la ceră. 

(2) Cosquin, No. 56. 

(3) Sebillot, Littdrature orale de la. Haute Bretagne, p. 213--218. 

(4) Carnoy, Litterature orale de la Picardie, p. 139—146. Cf. p. 308—315: 

Les trois dons du soreier et la fâve magique.
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Petru veni să-i spue să. nu se mai urce, că nare să fie 

primită în paradis. Elu totuși se urcă şi, pe când Sân- 

Petru se duse să întrebe pe Dumnedeă, Andrei își aruncă 

căciula în paradisi şi ceru voe s'o iea: dar odată acolo, 

nu mai vru să iasă. 

In versiunea corsicană paralelă (1), unii săraci găsesce 

ună castani, care, săditiă, cresce până la ceră. Eli se urcă 

şi ajunge în paradisă, unde Sân-Petru îlii dăruesce cu di- 

ferite daruri. 

Intr'o variantă walonă (2), uni săracă sădesce unii bobă 

în grădină, care cresce până la cerii.. Urcându-se pe dîn- 

sulă, ajunge la paradis, unde bate la pârtă şi Sân-Petru 

îi deschide. 

In fine, într'o variantă italiană din Antignano (3), Pipetta 

se urcă pe planta crescută din bobi și ajunge la porţile 

paradisului. Sân-Petru neprimindu-lă, eli se duce în iadi, 

jocă cu necuratulii şi-i câștigă uni sacii de suflete. 

Urmsză resumatuli basmului-tipi și ală varianteloriă sale. 

Basmulă-tipii Piciulă ciobănnșulu și Pomulă celă fără că- 
petâiă de Ispirescu: 

Unii împăratii mare cercetă singuri nevoile supușilorii săi; elii 
tote le sciă şi le îndreptă, și t6te mergeai bine. Unii lucru îlă 
cam posomoră: în mijlocul grădinei eră ună pomi înaltă, de nui 
se vedea virful, și nu sciă ce pme face, fiind-că nimeni nu 
cutezase a se urcă în eli (trunchiuli fiindu-i netedă şi alunecosti 
ca gheţa). 

Imp&ratuli dede de scire, că cine se va urcă în copacii şi 
îi va aduce pâme, îi va da jumătate din împăraţie şi pe fiică- 
sa de nevastă. Veniră mulți fii de împărați, cari cercară, dar în 
deșşertii, nici unuli nu putu află. A noua di, trecândă p'acolo 

  

(1) Ortoli, No. 23. 
(2) Monseur, Le folklore wallon, p. XXXIIL. 
(3) Gubernatis, Mythol. zoologigue, |, 413.
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3 ciobani și, aflândă de pricină, vrură să- -şi încerce și ei noro- 
culă: întâiuli și ali doilea ciobani se urcară mai întâi, dar 
se dederă jos. 

La urmă celă mai mică, Piciă (numită aşă fiind-că eră scund 
şi fireșii), ceru 9 colţuri de prescură, 9 pahare de vinii şi 9 barde 
şi se urcă merei ca unii voinici, până nu-lii mai vădură 6menii 
de jos. Când ajunse la Vintuli-turbată, scâse o hardă, o înfipse 
în copaciii și se puse a se odihni. Prindendi inimă, se urcă îna- 
inte, dar mai grei, că Vîntulă-turbati îi muiă puterile. Mai scâse 
o bardă şi totii aşă făcu până isprăvi merindea. 

După ce scăpă de Vîntuli-turbatii, se urcă mai lesne, că co- 
paciulă avea crăci şi, suindu-se până în vîrii, ajunse pe all tă- 
rîmă. Acolo vădu unii câmpii nemărginită: pomi și burueni alt-felii 
ca pe tărîmuli de unde venise şi nici puiii de omă. Acolo eră 

tărîmulă Gheşperiței, o dină rea şi slută. Ea-li întîmpină și-i 
porunci să-i are câmpulii, să semene, să adune seceriși, să 
macine, şi, făcândui cuptorii, să-i dea a doua di pâne caldă. Pe 

când Piciulii plângea, nesciindă cum să îndeplinescă sarcina, se 

pomeni cu o fată frumâsă, care, plesnindă dintr'uni biciti, se arătă 
o spuză de necurați și făcură trâba. Atunci fata îi povesti istoria 
ei: «Gheșperiţa avea uni feciori r&i și slutu, care, vădendu-mă, 
îi plăcui și mă răpi din ograda părintescă (pentru că sunt de 
pe tărimulu celă-laltii), pe când dam mâncare păstrilori. Fra- 

tele meă, audindu-mi ţip&tulu, ochi cu arculă şi lovi pe fiulă Gheş- 
periţei: eli muri şi pe mine mă predede mă-sei, care mă opri 
în loculă lui.» 

A doua di Gheşperiţa porunci să-i facă o vie, să facă struguri, să-i 
calce și să stringă vinului în buţi: îl ajutară totu necuraţii. A 
treia di să-i aducă ună iepure albastru gătitii. Cu ajutorului fetei îlu 

prinse, îl fripse şi lovi pe Gheşperiţa peste ochi. Apoi fugi cu fata 

prefăcută în armăsară cu ajutorulii biciului. Bărbatulă Gheșperi- 
ţei se luă după ei cu unii cală mai buni. Ca să scape, ea se 

prefăcu în clae de grâă şi elă în pândară bătrănă, apoi ea în bise- 

rică veche şi el în călugără bătrâni. Atunci însăşi Gheșperiţa 
se luă după dinşii şi fata, pocnindi din biciii, se prefăcu în 

eleşteii şi el în rățoiii frumosi. Gheşperiţa plesni, vrendu să sorbă 
eleșteulu. Apoi tinerii ajunseră la împărăție şi se cununară.
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a) Prima variantă moldovenâscă Pr ună fură, de bobit 

de N. A. Bogdani: 

Uni moșnegi și o babă şedeaii întruni bordeiit la cap&tuli 

unei păduri. Intr'o dimineţă, baba se pomeni că răsare sub laiţă 

unii felii de buruiană cu două frunziș6re grâse (eră unii bobii). 

Udati și îngrijiti de bătrâni, bobuli începu a cresce până în 

laiţă, apoi până în podulu bordeiului și, trecândă prin acoperișă, 

ajunse până, la, forta cerului şi sa încârjoiati acolo. 

Prevestiti de uni îngeri, moșneguli se sui pe bobi, până se 

apucă de trtele cerului și acolo doi sfinţi îl duseră înaintea 

lui Dumnedeii, care-lă întrebă: ce vrea să-i dea ca răsplată pentru 

faptele sale cele bune? Moșnegului, după sfatulă nevestei, ceru o 

casă mai bună decât bordeiulu și ceva de ale gospodăriei; când 

se cobori. jos, găsi în loculă bordeiului nisce case mâîndre și 

pe nevastă-sa lăfăindu-se pe canapeua de putii. După câti- va timpit 

baba, nemulțumită, trimise iar pe moșnâgulu la Dumnedeii să-i 

câră să-i mai întinerâscă cu vr'o 20 ori 40 de ani şi să-lă facă 

pe eli împ&ratii şi pe dinsa împărătesă. Dumnedei le făcu şi de 
astă dată pe voe. 

Baba împărătâsă însă, totii nemulțumită, se sui ea însăşi pe 

bobi să csră lui Dumnedei s'o facă Dumnedeiţă, în ciuda băr- 

batului său, care-și bătuse joci de dorinţa-i necumpătată. Ajun- 
gândi la Vintulă-turbată, elă începu să sufle și, smucind-o de pe 
bobi, îi dede drumul prin înălțimea noriloră, de ajunse până 
în fundulă mărei. 

b)A doua variantă moldovenâscă Uni rămășagă pe min- 
ciună de N. A. Bogdanu: 

Intr'o qi, mă jucam afară în arşice, pe când eram mică, şi 
în nisce gloduri găsescti patru fire de bobi. Ca unulti ce n'aveam 
ce face, m'apucai și pusei în fie-care colții ali grădinei câte ună: 
firă de bobi; peste câte-va clipe numai vădui, că bobulti mei 
răsari și crescu de se anină de torta cerului. 

— ME! gisei eii în mintea mea, tâtă lumea vrea să vadă cerulă 
și nu pote: ia să mă sui şi eă pe bobuli met și să vedemti 
ce-o mai fi prin ceri.
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M& agăţai din bobi în bobi, din bobi în bobi, și mă trezii. 

la uşa raiului. 
— Hei, care-i acolo? strigă meşterului Petrea. 

— Bi, Nae, feciorulă lui Troscotii ciobotaruli. Ce mai face 

cuconulii tată-meii, măi jupâne Petre! - 
— Intră în năuntru şi-i vede. 

Dacă audii așă, dădui busta 'n rai și petrecui acolo aprope 

vruni anu! 

După asta îmi veni iar dori de pămîntă; mersei la portă, 

dar nu mai găsi bobuli meă; se vede că-lii mâncase caprele. Ce 
să, faci, ce să dregii? mă dusei în medeanii și cumpe&rai o ocă 
de tărîţe şi din ele împletii unii otgonii, îlii legai de torţile 

raiului și început a mă lăsă în jos; dar d'abiă ajunsesemii la 

jumătate de drumii, când tărîţele mi se mântuiră și nu mai aveam 

pe ce să mă scoborii. Prinsei ei nisce musculiţe și nisce ţinţari 

ce sburati prin văzduhu și le jupuii de pele; şi după ce legai una 

câte una, începui iar a mă da în jos. 

Ajunsesemi cu dece stînjeni aprope de pămînti, când mi se 

sfîrșiră şi peile și nu mai avui pe cesă mă scoborii. Gândii et 

așă: dece stînjeni nu-i lucru mare! și de odată-mi dădui drumului; 

dar cum am picati, de dece stînjeni în păminti am intrată. 

Ce să faci? mă dusei cu fuga acasă, luai unii toporii şi uni 

hîrleţi şi săpai în sus, până ce am eşitii pe faţa pămîntului.



B. TIPULU ANIMALE-CUMNAȚIĂ. 

Acestă tipă cuprinde următârele peripeții : 
a) Eroulu dă pe cele 3 surori ale sale (după sfatulă 

părintescă) de soţii la 3 animale; 

b) Elă trece apoi prin împărăţiile lori și dînșii îlu 
ajută la recăpătarea soției dispărute. 

Acesti motivă e representatii de basmulă-tipă «Fata- 
Ciudei» (1), cu unica variantă ardelenă «Crâncu Vinătorulă 
codrului». (2) 

La cele-lalte popâre, mai alesi din Balcani, motivulă 
revine mai desi. Ast-felii, în versiunea neo-grâcă « Cum- 
natulă leul, tigruluă și vulturului» (3), ună împăratiă lăsă 
cu limbă de mârte celoră 3 fii aj săi să căsătorâscă câţi 
mai curind pe surorile loră. După mârtea împăratului, veni 
ună leii și peţi pe sora mai mare, a doua di uni tigru 
pe cea mijlocie și a treia di unii vulturi pe cea mai mică. 
Nu multi după acâsta se însurară, şi cei doi îrați mai mari; 
celu mai tînăru eră să iea de soţie pe dina ascunsă în ca- 
mera de cleștară a palatului. dar cum deschise ușa, ea 
sbură, dicându-i că o va regăsi la muntele de marmoră 
și în câmpiile de cristalu. Pornindă în căutarea ei, feciorul 

  

(1) Sbiera, No. 4. 

(2) Popu-Reteganuli, III, No. 4. 

(3) Hahn, No. 25.
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de împărată trecă mai întâi la cumnatul săă Leulă : 
soră-sa îlă schimbă în mătură (dându-i o palmă), ca să 
nu fie mâncată de bărbatu-săii; dar promițândi a nu-i 
face nimică, eli se arătă și leul îl îmbrăţișă. Nesci- . 
indă să-i spue unde se află; muntele de marmoră, el porni 

„înainte şi ajunse la cumnatulă să Tigrulă (fratele fusese 
schimbati de soră-sa în lopată să nu fie mâncatii) şi de acolo 
la soră-sa cea mai tînără, nevasta Vulturului. Elă strinse 
tote pasările şi le întrebă de muntele de marmoră, dar 
numai unii uliu schiopi sciă şi elă îlti duse într'acolo,: 
unde-și regăsi soţia, 

Intro variantă «Dracofaguli»(1), împăratulă povăţuesce 
la cesulit morței pe fiuli săi să se râge 3 nopţi de-arân- 
dulă pe mormîntulă s&ă, iar pe fiicele sale să se mărite 
după ori cine ar veni să le peţâscă. Pe cea dintâi o luă 
împăratulă tuturoră păsăriloră, pe a doua împăratulă tu- 
tuloră animaleloră. Fratele mai mică, umblândă să caute 
focă, omâră, păcălindiă, 40 de zmei şi iea de soţie pe o 
fată de împărat, ce voiai s'o răpâscă. Dar deschidendă 
unii dulapă cu o cheiță de aurii (ce împărătesa o purtă 
în păru-i), eși uni vrăjitori și-i răpi soţia. Plecândii so 
caute, trecu la cumnatulii săi mai mare, care-i dede 

ajutoră: unii vulturi șchiopă îlii duse la loculă, unde 
se află soția sa. Răpind'o, vrăjitorului se luă după dinșii, 
o reluă şi tăiă pe soţu-i în două bucăţi. Vulturuliă îl 
duse înapoi la cumnatul săi, care împreună cele două 
bucăţi şi-lu înviă cu apă vie. Plecândii din noi după 
soția sa, ajunse la ală doilea cumnată, care-i spuse că 

nu va, pute isbuti fără calului înaripată aidoma cu ali 

vrăjitorului. Eli puse mâna pe zmei, după grele încer- 

cări și după o așteptare de 40 de dile. 

  

(1) Legrand, p. 145 - 160.
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În versiunea, albaneză «Cei 5 frați și cele 3 surori» (1), 

frații mărită pe surori cu Sorele, Luna şi Miadă-di. 

Celi mai micu fii iea de soţie pe fata unui împărat, 

după ce ucide nisce hoți, cari voiau să fure pe împă- 

ratii. In diua nunţei (fiindă obiceiui să se dea drumului 

la mai mulți ocnași), ginerele rogă pe împărat să slo- 

bodă şi pe Jumetate-feră-jumetate-omă, care îndată se re- 
pedi asupra, miresei, o sorbi si peri. Nenorocitulă plâcă 

şi trece pe la cumnaţii s&i mai mari, S6rele şi Luna, 

cari îlu îndrepteză la Miadă-di. Acolo unii șoimă uriași 

îilu duce la Jumătate-feri-jumă&tate-omi, care îi sârbe sân- 

gele şi-i aruncă pelea şi 6sele, ce șoimulu le învieză cu 

apă de rindunică. Atunci feciorul de împărații îndemnă 

pe soţia sa să se facă bolnavă, ca să afle în ce stă pute- 

vea ameului: într'ună mistreță cu uni dinte de arginti 

în care e uni iepure şi în pântecele-i 3 porumb. 

In versiunea sârbă «Paș-Celil» (2) sai Pașa de oţeli, 

uni împ&rati sfătui pe patului de morte pe cei 3 fii aj 

s6i să dea pe surorile lori cui le-o cere. Cumnaţii sunt 

aci: Fulgerulu, Trăsnetulă și Cutremurulă. Fiului celii mai 

mică, după ce omori 9 uriași, păcălindu-i, luă pe fata, 

împăratului, care-i dede tâte cheile afară de una: des- 

chidendă cămara oprită, găsi acolo pe Baş-Celik încă- 

tușati, care, bendi apă, sfărămă lanţurile şi peri cu ne- 

vasta, bine-făc&torului să. Atunci, pornindii s'o caute, trece 
pe la cumnaţii săi, cari îl ajută și, regăsindu-şi nevasta, 
o pune să întrebe pe Paşa de oțelă în ce-i sta puterea: 
într'o pasăre din inima unorii vulpi de pe unu munfe. 
Omorindi acea pasăre, el își pote recăpătă nevasta. 

Intr'o variantă croată «Fecrorulă de împerată și Vila»(3), 

  

(1) Dozon, No. 24. 

(2) Krauss, I, No. 34. 
(3) Ibidem, No. 79. Cf. No. 100.
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animalele-cumnaţi sunt împăratulă Vinturilori, împăratulă 
Sorelui şi împă&ratulă Lunei; iar omulă încătuşată din 

camera interdisă e împăratului /ocului, care răpesce pe îm- 

p&rătesă, şi nu o pâte recăpătă decât câștigândă calului 

năsdrăvani ală unei babe. Intr'o altă variantă (1), ese din 

camera, oprită Vântulii- Roșu, «fiinţă îngrozitore, care mâncă 

Gmeni şi-i chinuiă, cumplită» şi a cărui putere sta în oului 

unei rațe dintr'unu isvori ali ostrovului Rupangea din 

marea cea înghețată. 

In basmului rusesc « Maria Morevna» (2), adesea analisatu, 

animalele-cumnaţi sunt unui şoimu, ună vulturi și ună 

corbu. Principele Ivan, fratele celui mai mici, se căsători cu 

principesa Maria Morevna, care, dându-i tote cheile, îlii opri 

însă să intre în odaia, unde eră încătușati Koscei celu fără 

de morte, care răpi pe domniţa și peri. In două rânduri is 

buti s'o reiea, dar Koscei îi ajunse şi tăiă pe Ivan în bucăţi: 

elă fu înviaţi de cumnaţii săi și, câștigândă calulii năs- 

drăvană dela Baba-laga, elă își putu recăpătă nevasta. 

In Oecidentii, motivulă animalelorii-cumnaţi se află dejă 

într'o poveste din Pentamerone «Zre ri animali» (No. 33). 

In versiunea, siciliană «F'rumdsa Cardia» (3), surorile se 

mărită cu împă&ratulu corbiloră, cu împăratului fereloru 

şi cu împăratului păsărilorii. Tustrei ajută apoi tin&rului 

feciorii de împ&ratii, cumnatului lori, să potă luă de soție 

pe frumâsa Cardia. 

Urmeză basmulu-tipi cu variantele sale. 

Basmulii-ţipi Fata Ciudei de Sbiera: 

Ună boeră,la cesului morţei, sfătui pe feciorulii săi să mărite 

  

(1) Jagi€, Archio, An. IL, No. 16. 

(2) Afanassief, VIII, 8. Cf. 1, 14 (surorile se mărită cu Vintulă, Grindina și 

Tunetulii) şi IV, 39 (cu Sorele, Luna și Corbulii). 

(3) Gonzenbach, No. 29. -
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pe cele 3 surori după ori cine le-a cere. Pe cea mare o luă 
Vîntuli, pe cea mijlocie Bruma şi pe cea mică Gerulă. 

Vrendi şi feciorulu să se îns6re, porni cu calulă s&ă la fata Ciudei. 

Pe drumi calulă îi dise: «Ea șede întrună foişor sus și de-a 2îmbi 

când omă trece pe la ferdstră, să scii că atunci va merge după tine; 

dar dacă nu, apoi nici să nu-ţi mai baţi capulu să te bagi înlăuntru 

şi so ceri!» Ajungendi acolo, fata zimbi şi boerulii se așeză 

în curţile ei. După o vreme 6re-care, fiindii să purcedă la bătălie, 

fata Ciudei dede bărbatului săi tote cheile, dicendu-i că se pote 
plimbă ori unde, numai în cutare cameră nu. Dar eli intră şi 
află uni 2meă pironitii, care se rugă de dînsulă să-i dea apă. 

Cum bău, se umflă şi sbură prin aer la soţia sa, la fata Ciudei 
pe care:0 răpi şi o duse la moșiile sale. 

„ Pornindă s'o caute, boerulu trecu la soră-sa cea mare şi Vîntulii 

îl îndreptă la cumnatulii săi Bruma şi elă îlti trimise la cum.- 

natulu săi Geruli. De acolo mergendii mai departe, ajunse la 

curţile zmeului și fugi cu soţia sa; dar zmeulă îi ajunse și-l 

tăiă în bucățele, pe cari le puse în desagi pe cală și calulu le duse 

la sora cea mică. Cumnatuli săi, Gerulii, puse îndată dot șoi- 
mușori să alcătuâscă trupulii şi apoi îi trimise «peste munţi Că- 
runți, unde se bată munții pururea capă în capi; numai când este 
sorele cruce amiaqă-di, stai munţii uni pică şi după aceea 
iarăși începi a se bate: acolo se află dout fântâni, una cu apă 
vie şi alta cu apă mrtă; aici le porunci să se repedescă șoimu. 
șorii cu iuțâlă, când ori sta munţii de miaqă-di, și să iea în guşă 
apă vie şi apă mortă și s'o aducă acasă.» 

Spălându trupul cu apă mortă, se închegă şi apoi, spălându-lă 
cu apa cea vie, înviă. Atunci cumnatu-sti îli povăţui (de vreme ce 
zmeulă avea uni cală cu 2 inimi şi sbură ca săgâta) să se ducă 
la Baba-Relea, pe uni ostrovă de mare și, păzindu-i bine &pa 3 
dile, să-şi alegă unulă din cei doi mânji: «Cel mai mare e mîndru 
forte şi gingașii și are 2 inimi, iar cel mai mică îi prizărită şi 
găinăţatii de gobăi, dar are 3 inimi.» Dar să bage de s&mă, că 
de-o perde €pa, îi va pune capulă în pari, «pentru că are unii 
gardă de nuele împrejurul casei, şi în fie-care pară se află toti, 
câte ună capă de omi; numai unulă nare încă nici ună capu şi 
toti cere: capii de omi! capii de omib 

Pe drumi ajută unt lupi, unii corbii şi o mrenă. Intrând
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la Baba Relea se duse săi pască €pa, care se făcu nevădută, 
dar fu adusă înapoi de animalele recunoscătâre: din funduli 
munţilorii, din nori şi din fundulii mărei. Luându-și drepti sim- 
brie mânzulu cu trei inimi, ajunse la cumnatulă-săi Geruliă, care 
îlă povăţui să pue pe nevastă-sa să întrebe zmeul, unde-șă 
ține înima. Eli îi răspunse: inima luă saflă într'ună paltină mare 
și înaltă. Gerulă trimise şoimii săi de o aduse şi o dede voini- 
cului: elă strîngend'o, zmeul slăbiă şi, omorîndu-i inima, zmeulii 
rămase fără putere. Atunci își luă soţia şi, după ce trecură pe 
la cumnaţi, se întârseră la înipărăţia lori. 

a) Varianta ardelână Crâncu vînătorulă codrului de 
Popă-Reteganulă : 

Unii omii lăsă cu limbă de morte celori 3 fiii ai săi să-i facă | 
la mormîntii uni foci din 99 care de lemne şi din 99 care de 
paie.. După ce muri, fiii vrură saprindă lemnele și, negăsind 
nicăirea foci, zăriră pe unii virfii de munte și celu mai mică, 
Crâncu, porni într'acolo după focă. În drumi legă pe De-cu-scră 
şi toti aşă făcu cu Miagă-ndpte și cu De-către-diuă, şi ajunse la 
foci, lângă care ședeai ș&pte uriași, cari se învoiră a-i da foci, 
de-i va aduce pe fetele lui Verde împtrată. Dax Crâncu, ajungendii 
la impăratul Verde, păcăli pe uriași şi-i omori pe toți; apoi intră 
la fete şi luă inelulii la cea mai mică. Luând și unii tăciune, 
se întârse de aprinse focul, după ce deslegase pe De-către-diuă, 
Miaqă-n6pte şi De-cu-sâră. 

Pe cele 3 surori ale lori, fraţii le dederă: pe cea mare după 
unii vultură, pe cea mijlocie după unii hărâă (ulii) şi pe cea mică 
după unii lupă. 

Aflând Verde împărații că Crâncu omorise pe zmei, îli cu- 
nună cu fata-i cea mică, iar fraţilorii săi le dede pe cele-lalte 2 
fete. Intoreându-se cu toţii, fură întimpinaţi în drumii de zmeulă 
„Poganii, care răpi pe muierea lui Crâncu şi pe elă îli omorî. Dar 
cumnatului s&ă, Vulturului, îlii înviă cu apă vie şi, când veni acasă 
la dînsulii, Crâncu vădu la fântână pe muierea sa, o luă şi fugi; 

dar zmeulă îli ajunse și-li omori din noii. De astă dată fu în- 

viată de cumnatulii săi Hărâulii și iar se încercă a-şi reluă ne- 
vasta, dar păţi ca şi înainte.
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Inviată pentru a treia 6ră de cumnatulă săi Lupulii, acesta, îlii 

învă&ță să slujescă ună anii la Vîj-baba din fundulii iadului, că la 

urmă va căpătă unii calii mai năsdrăvană ca alui lui Pogani. 

Baba îli puse să-i păzescă epa 3 dile (pe acolo eră anul numai 

de 3 dile), dar elu adormiă și epa periă: cumnaţii săi o aduseră 

“înapoi prefăcută în ci6ră, mielii şi ghemiă. Apoi alegendu-și ună 

calu roşu și jigărită (hrăniti cu jarii se făcu grasii şi frumosii) 

şi călare pe dinsuli, putu să răpescă muierea din mânile lui 

Pogani, pe care calului său îlu prefăcu în mii de bucăţi.



CAP. VIII. 

CICLULU EXPUNERILORU 

Acesti ciclu, a cărui trăsură distinctivă este o expiare 

impusă unei fiinţe nevinovate, cuprinde 2 tipuri fundamen- 

tale, după cum victima e expusă unui balauri sati e orop- 

sită pe mare (şi aiurea). 
A. Tipulă Andromeda cuprinde următdrele peripeții: 

a) O fată de împăratii e dată în prada unui balauri, 

care bântue ţera; “ 

6) Pătii-trumosă r&pune fera şi se căsătoresce cu fe- 

cidra mântuiţă. | | 

B. Tipulti Danae, cu următârele peripeții: 

u) O feci6ră nevinovată e expusă pe apă cu copilului ei; 

__ 6) Dar ea scapă și se mărită cu unu feciorii de îm- 

p&ratiu. 

Șăinenu, Basmele române. 
30



A. TIPULU ANDROMEDA. 

Acesti tipi cuprinde basmulă-tipii «Balaurulă celă cu 

7 capete» (1), cu următorele variante: 

Varianta muntână «Balaurulă cu 12 capete». (2) 

Varianta macedo-română «Șehiopulă celă voinici». (3) 

Afară de acesta, în mai tote variantele din tipului Sceylla, 

precum şi în versiunile paralele citate acolo, figureză ca 

simplu episodă scăparea unei fete de împărată de unii 

balauri setosi de sânge. 

Expunerea fecidrei nevinovate şi scăparea ei de Fătii- 

frumosii prin r&punerea monstrului e de altmintrelea unulii 

din motivele cele mai r&spândite. 

Nu alti ceva e tradițiunea grecă despre Perseă și An- 

dromeda. Poseidon trimise pe câstele Etiopiei uni mon- 

stru de mare, care devoră 6meni și turme, şi acesta ca 

pedepsă pentru sumeţia reginei Casiopea, care se fălise 

a întrece în frumuseţe pe Nereide. Oracolul întrebat 

răspunse, că flagelului nu pâte fi înlăturatii decât ofe- 

rind monstrului pe Andromeda, fiica regelui. Părintele 

însuși înlănţui pe fie-sa de o stâncă și o părăsi pe mar- 

ginea mărei, unde nenorocita cexpiă vorbele trufașe ale 

(1) Ispirescu, No. 18. 

(2) Fundescu, No. 14. 

(3) Cosmescu (colecţiune inedită).
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mamei sale». Acolo vădu Perseti pe frumâsa fecidră și o 
îndrăgi. Erouli neînvinsă r&puse balauruli, scăpă, fata, şi 
o luă de soţie. (1) 

Nu alta e tradițiunea despre Heracle şi Hesiona. Și aci 
regele Laomedon fu nevoitii să expue ps fie-sa Hesiona, 
balaurului, care-i pustiă țâra. Legată de stâncă, fecidra 

fu scăpată de Ileracle, care r&puse monstrulii, dar mân- 

tuitorulă nu se căsători cu victima-i scăpată. (2) 

Toti ast-felii legenda creștină despre lupta S-tului Gheorghe 

cu balaurulă, ecoulă tradițiunei elenice despre Heracle, şi 

frumosului episodii din Ariost (3), în care Ruggier scapă pe 

Angelica «legata al nudo sasso» și, r&punendi monstrulă, 

îl scutesce de o cină «per lei soave e delicata troppa». 

In sfirşiti, în cântecele epice rusesci, bylina despre bo- 

gatyrulă Dobrina Nikitică (4), care r&pune monstrul şi 

scapă pe frumâsa Zabava. 
Versiunea nstră « Balaurulă cu 12 capete»(5) pote servi ca 

normă pentru episodulii Andromedei. 

Voiniculi, ajungendi într'ună oraș lipsiti de apă, află 

că ună balauri, stăpânul singurului puţă, nu lasă a se 

luă apă, până nui se dă o fată să 'mănânce, şi că tocmai 

atuncă venise rândul fetei împăratului. Elă răpune fera 

şi leșină de ostenslă. In timpul acesta vine unii țigani, 

iea capetele (limbile le iea obicinuiti F&ţu-frumosă și cu 

ele dovedesce apoi trădarea) şi, întorcendu-se cu fata, se 

fălesce înaintea împăratului, că elă ar fi mântuit'o. Dar 

adevărulii se descopere şi ţiganului e pedepsiti, iar Fătă- 

frumosi se căsătoresce cu fata împăratului. 

(1) Apollod. II, 4; Ovid. Metam. IV, 662—'751; Strabo, AVI, 2. 

(2) Apollod. II, 5; Diodor, IV, 42; Strabo, XIII, 1. 

(3) Orlando furioso, X, 92—112. 

(4) Rambaud, p. 65. 

(5) Fundescu, No 14. Cf. Sbieră, p. 123; Schott, p. 140; Popii-Reteganuli, 

IV, p. 44.
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Adevărulii dovedită cu limbile monstrului ne întimpină 

şi în legendele grecesc, unde Alcathus, fiulă lui Pelops, 

dovedesce cu limba tăiată a leului, că dînsulă omorise 

pe leului din Citera şi Peleii întăresce cu limbile tăiate, 

că r&pusese multe fere la vinătâre. (1) 

Expunerea fecidrei unui monstru figur6ză ca episodit 

într'o versiune grecă (2), unde eroulă află orașului cufun- 

datii în jale din pricină că uni balaură, păzindu fântâna, 

opriă pe locuitori dea luă apă. In fie-care ani se trăgea 

la sorţi una din fetele cele mai tinere și o lăsă în prada 

monstrului, care, pe când o devoră, da răgazi 6meniloră 

să-şi stringă apă pentru toti anului. Sorţii căduseră de 

astă dată pe fiica împăratului şi eroului, uimitii de fru- 

museţea, şi blândeţea copilei, o trimise înapoi şi r&mase 

în locu-i s'aştepte fera. Apoi o r&puse, îi smulse din gât- 

leju limbile şi plecă. Un cărbunară, trecândă pe acolo luă 

capului şi, întilnindă pe fată, o sili să jure, că va spune îm- 

p&ratului, că eli e mântuitorulă. Dar voiniculă dovedi cu 

limbile adevărulă şi se căsători cu fata împăratului. 

Toti așă în varianta albaneză (3) eroului scapă pe fata 

împăratului de o Lubia, dar aci lipsesce intervenirea 

falsului mântuitori, care apare ca cărbunarii în versiunea 

lorenă (4) și ca cismarii în cea florentină. (5) 
In versiunea maghiară « Cei 3 fi de împărută» (6), feciorulii 

„celi mai mare ajunge după lungi călătorii într'ună orașiă 

(1) Apollod. II, 13,3. Cf. Pausania, |, 41,4: cRegele din Megara promite pe 
fie-sa de soţie celui ce ar scăpă ţera de ună lei, care o bântuiă. Alcathus 
r&puse diharia, apoi îi tăiă limba și o puse în traistă. Omenii trimiși să se 
lupte cu leulii, însușindu-și acea ispravă, eroulă îi dede uşoră de goli.» 

(2) Legrand, p. 169. 

(3) Hahn, No. 98. 
(4) Cosquin, No. 5. 

(5) Imbriani, p. 379. 
(6) Stier, No. 1.
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acoperiti cu zăbranicui negru și o babă îi spune pricina: 

uni balauri cu 7 capete cerea pe fie-care săptămână câte 

o fecidră şi a doua qi eră rândul fetei împăratului. El 

făgăduise împărăţia și mâna fiicei sale celui ce va r&pune 

fera. F&tu-frumosii omoră balaurulii şi, punându-și în bu- 

zunarăi câte unii dinte scosu din fie-care capi, adormi. 

In vremea aceea uni cavaleră roșu (ţigani), care văduse 

r&punerea dihaniei, se apropie, taie în bucăţi pe feciorulu 

împăratului, iea cele 7 capete şi intră în orașii. Acolo se 

dă de învingătorii şi se pregătesce a-și serbă nunta cu 

domniţa. Dar F&tu-frumosu, înviatu de cânii si, intră și 

elă în oraș, acoperitii de astă dată cu postavii roșu, și 

află dela baba cele întîmplate. «Cavalerului roșu eră la 

masa împăratului între el şi fie-sa, ședendi pe 7 perne 

roșii şi, cum intră feciorulă de împ&rată, tote pernele că- 

dură de sub dînsuli de spaimă» (la arătarea fie-cărui dinte 

cădea câte -o pernă). Eli dă de goli pe trădători, care 

e alungati, şi dinsulă se: însâră cu fiica împăratului. 

Episodul se află de altminterea atât în Nopțile plăcute 

de Straparoia (X, 3), unde eroulă scapă cu 3 fere (uni 

lei, unii ursă și ună lupă) pe fata regelui de uni bala- 

urii, câti şi în « Cerbâica vrăjită» din Pentamerone (|, 9), spre 

a nu mai vorbi de episodele absolută analâge din 1001 de 

Nopți. 

Urmeză basmulă tipi cu variantele sale. 

Basmulă-tipti Balaurulă celă cu 7 capele de Ispirescu: 

Intr'o ţeră eră uni balauri, care se hrăniă numai cu 6meni. 

Imp&ratulii locului făgădui pe fie-sa şi jumătate din împărăție 

voinicului, care Var r&pune. Mai mulţi voinici se întovărăşiră să 

pândescă n6ptea la marginea cetăţei în juruli unui focii mare: 

pe când priveghiaii pe rendii câte unul, cei-lalţi se odihniai, 

şi se învoiseră a pedepsi cu morte pe cine va lăsă să se stingă
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„foculă. După mai multe nopți, veninduă rendulă unui viteză («ună 

omi verde, puiii de românii»), acesta se luptă cu balaurul până 

îi tăiă tote capetele și ascunse limbile în sînii; dar sângele, cur- 
gendi din feră, stinse foculii și”voiniculi porni să caute niţelă 
focii, după ce se urcase într'uni copacii înaltii și zărise o scântee 
într'o mare depărtare. 

Luându-se după acea zare, dede de o pădure, în care întiîlni 
pe Murgilă, «pe care îli opri în loci, ca să mai întârdie n6ptea». 
Mai departe dede peste Miagă-ndpte «şi trebui s'o lege şi pe dinsa, 
ca să nu dea peste Murgilă». Apoi întîlni pe Zorilă, cu care făcu 
ca şi cu cei-lalţi, și ajunse în cele din urmă într'o pesceră, unde 
trăiau «nisce Gmeni uriași cu unii ochii în frunte.» Ei, în loci să-i: 
dea focii, îlă legară și se gătiaui să-l ferbă, ca să-lii mănânce. 
La uni sgomoti însă eșiră toţi uriașii, afară de unulă bătrâni, 
şi pe când acesta îli deslegă să-lă bage în cazanii, voiniculă 
îlă orbi cu uni tăciune şi-l aruncă pe dînsuli în cazanti. Apoi 
luândii foci, fugi. La întârcere, dede drumul lui Zorilă, Miaqă- 
nopte şi Murgilă, şi când ajunse îndărăti, găsi încă pe tovarăși 
dormind. Se sculară și porniră cu toţii în oraşii, 

Dar în lipsa voinicului, unt țigani, bucătarulii curţei, furândi 
capetele balaurului și fălindu-se că elu lar fi omorită, împă- 
ratulii îli logodi că fie-sa «și cioropina sta în capul mesei pe 
7 perne.» Atunci sosi și voiniculă, care, scoțând limbile, «de 
câte ori ar&tă câte una, cădea și câte o pernă de sub ţiganii», do- 
vedindu-se ast-felă minciuna fricosului. Imp&ratuliă, supărată, pe- 
depsi pe ţigani pentru mișelia luă; iar voiniculă se însoți cu 
fata împăratului. 

a) Varianta muntână Balawrulă cu 12 capete de Fun- 
descu: | 

Uni fiă de împărat, căutându-și săgeta, o găsi într'o câmpie, 
Când. scâse săgâta, se făcu o grâpă mare: coborîndu-se într'însa, 
găsi unii boă: şi pe spinarea lui uni paloșii şi o scris6re, în care 
spunea, că bouliă, hrănită pe di cu 3 baniţe de grâti și cu o vadră 
de vină, va pute înviă pe stăpânu-săi; iar paloşulii va puts îm- 
petri ori ce. 

Luând boulu şi paloşulă, băiatul plecă înainte. Ajungândi
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întruni oraşă, află dela o babă, că unii balaură păziă singu- 
rulii puţi alii orașului, că nu lăsă să se iea apă decât când 

i se da o fată să mănânce şi că tocmai atunci venise rândulă 

fetei împăratului so mănânce. Voiniculi omori balauruli şi le- 
şină de ostenâlă. Unii ţiganii îl tăiă, luă capetele, limbile şi pe 

fată, care la plecare lăsase să caqă uni inelii și o năframă. După 
ce baba adunase bucăţelele, bouli suflă peste ele și-li înviă. Eli 

rugă pe baba să ducă la curte ploconii o turtă, în care băgase 
inelulii. Fata îlii cunoscu de mântuitorulu ei şi ţiganulu fu sfâșiatii 

de cai cu uni sacii de nuci. 
Roșă-Impă&rati ridicându-se cu răsboiii asupra împăratului, bă- 

iatulă împetri în două rânduri cu paloșulii oștile lui Roșiă-lm- 

păratii. Atunci Roşă-Impărati se îmbrăcă tiptilă şi veni în ora- 

şulii, unde locuiă tatăl fetei. Acolo se învoi cu mama ţiganului, 

care-i fură paloșulă, pe când dormiă. Şi așă Roști-Impărati îm- 

petri tâtă oștirea băiatului şi pe elii îlu tăiă în bucăţi și luă pe 

fata împăratului. 
Inviaţă iar de boi, se prefăcă în cală cu stemă în frunte și 

baba îlu vîndu lui Roşii-Impă&ratiă. Țiganca, care eră tare şi mare 

la curtea, împărătâscă, stărui să se taie calulă: din sângele săi ri- 

săriră 2 meri de aură. Tăindu-i şi pe aceştia, dintr'o cojă arun- 

cată în apă eșiră 2 rățoi. Vrendiă să-i pringă, Roși-Impărati lăsă 

paloșulă la malii şi intră în apă. Numai decât răţoii se făcură 

nevăduţi și băiatul, punendă mâna pe paloşi, împetri pe Roșii- 

Impărati în mijloculi apei. Apoi îşi luă logodnica înapoi și pe 

țigancă o arse pe rugă. 

b) Varianta macedonână Șchiopul celă voinică de Cos- 

mescu: 

O temee, vrând să facă foci ca mir6să, puse în foci optii 

lemne drepte şi unul cam strîmbii, şi de aceea născu opt copii 

buni şi unulu șehiopi. 

In ţinutulă lorii eră o lamie, care făcea multă stricăciune. Im- 

păratulii făcu cunoscuti, că cine o va ucide, va dobândi pe fiică- 

sa de nevastă. Mulţi se încercară, dar pe cei mai mulți îi sfâșiă 

fera. Atunci se duseră şi cei optii fraţi şi avură aceiaşi sortă. 

In cele din urmă plecă şi şchiopulii nostru, şi totă lumea ridea
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de prostia lui. Când se ducea cine-va să omore lamia, întilniă 
pe drumu unii brutari și unui cârciumaru. Cine putea să mă- 

nânce vre o 10 pâni și să bea vreo 5 ocale de ţuică și 10 de 

vină, acela speră s'ombre lamia. Şchiopulii fu în stare să le facă 
t6te acestea, 

Inaintea casei lamiei eră unii mări încărcații cu mere frumâse. 

Lamia îlu îmbiă din depărtare să rupă și șchiopulii rupse toc- 

mai din virfuli pomului, ceea ceeră semnii ră pentru dînsa. 

Intrândi în casă, flăcăuli găsi pe lamia frămîntândii pâne și ea-lă 

rugă să sufle puţini în foci; dar şchiopuli îi spuse, că musafirii 
nu poti să facă una ca acesta. Când se plecă lamia să sufle, 

șchiopuli îi dede cu securea după capă şi o ucise; apoi despi- 
când'o, scâse din burta-i pe fraţii săi încă vii.



B. TIPULU DANAE. 

Acesti motivii e representati de basmulă-tipă «Pata de 

împeratii şi fiulă văduvei» (1), cu următorele variante: 

|. Variantă muntână «Pinulă hei Dumnedeă»; 

II. Variantă muntenă «Pic ramură de nucă». (2) 

Varianta bănăţenă «Ploriani». (3) 

Precum se pâte vede din ultima variantă, expunerea 

figureză une ori ca simplu episodi inițială, pe când fon- 

dulă basmului aparţine aiurea. 

Acestă motivi ali expuneriloră este unul din cele mai 

familiare în tradiţiunile diferiteloră popâre şi mai alesi 

în legendele mitice ale Greciloră şi Romanilori. 

Pruncia bărbaţilorii ilustri din tâte timpurile presintă 

acestă caracter alti miraculosului. In tradițiunea biblică, 

Moise este expusii de mamă-sa pe Nilă, unde-li găsesce 

fiica, împăratului, care îngrijesce apoi de crescerea lui. In 

legenda persiană, Ciru, expusii pe munţi, ealăptatii de o 

căţea şi crescuti! apoi de uni păstori. 

La Greci în deosebi motivulă revine f6rte desi. 

Frumâsa Antiope, rămasă grea cu părintele deiloră, ex- 

puse pe gemenii Anphion şi Zeihe pe muntele Citeron, 

  

(1) Ispirescu, No. 32. 

(2) Stăncescu, Alte basme, No. Î. — Același, Basme, No. 24. 

(3) Schott, No. 27.
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unde-i găsi unii păstoră şi luă să-i crâscă. (1) Tinăra 

Creusa, îndrăgostită de Apollon, își expuse asemenea co- 

pilulă Jon într'o pesceră și-lă recunoscu mai târdii, în mo- 

mentulii de a îi sacrificată după juruința făcută de Xuthos, 

bărbatului mamei sale. 

Aceşti copii au fosti expuși de propria loră mamă, spre 

a ascunde fructul unui amori nelegitimi, ca şi Zyro, care, 

având cu Poseidon pe gemenii Neley și Pelia, oropsi pe 
gemeni, alăptaţi mai întâi de o căţeă și apoi crescuţi 

de uni păstori. 

Dar mai adesea copiii sunt expuşi din causa unoră pre- 

diceri fatale. 

Ast-felă în legenda ateniană (2), Acrisiă, rege din Argos, 

aflândă dela oracolulă delficii că va fi ucisă de fiulă fiicei 

sale Danae, o închise întruni turn, unde o îngreună 

Zeus, metamorfosatii într'o plâie de aură. Atunci regele 

o expuse împreună cu copilulii Perseă într'uni sicriu pe 

mare, ca să se prăpădâscă,; dar ea fu găsită la ţărmi de 

pescari și apoi regele Polydecte o duse la palatulă săi 

și o luă de soție. 

In legenda tebană (3), Laiu, rege din Teba, prevestiti 

că va fi omoritţii de propriulă său fii Fdip, îlă expuse 

pe o stâncă prăpăstiosă, unde fu găsită de regele Polib 

și crescută la curtea-i din Corinti. 

Toti ast-feli Hecuba, mama lui Paris, visândi că fiu-săă 

va fi «făclia menită a stinge pămintulă Troiei», expuse 

copilulă pe costa muntelui Ida, unde fu alăptati de o ur- 

soică şi apoi crescuti de uni ciobani. 

Și aceiași causă împinge pe Amulii, rege din Alba, a 

expune pe Tibru într ună sicriti pe gemenii Romulă şi Remu, 

(1) Cf. Pausania, II, 6. 

(2) Apollod. II, 4. 
(3) Apollod. III, 5.
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născuți din Rhea cu deulii Marte; alăptaţi întâi de o 
lupâică, fură apoi crescuți de nisce păstori. 

Ori cum să [i fosti expuşi, pe uscati sati pe mare, 

copiii sunt tot-deauna scăpaţi, alăptaţi de animale şi cre- 

scuţi de păstori. (1) Apoi ei devinii (conscientă sai incon- . 

scientă) instrumentulu fatalităţei: Perseii ucide pe Acrisii, 

Edip pe Laiu, Romulă pe Amulii și Paris causeză mârtea, 

lui Priam şi aduce ruina Troiei. Căci însuși părintele dei- 

loră a cuvintatii: Me guoque fata regunt. . . | 

O analogie cu basmulii nostru tipă şi cu prima sa va- 

riantă ofere versiunea neo-grâcă «Jumetate-de-omi». (2) 

O mamă dorindă ună copilu, fie măcar şi pe jumătate, 

Dumnedei îi dărui unuli după dorința inimei sale, care 

avea numai unii picioră, o mână și o jumătate corpi. O dom- 

niță, bătându-și joci de acâstă pocitură, fu blestemată de 

dinsulă să r&mâe grea. Şi blestemulii se împlini. Atunci 

împăratul îi puse pe amindoi împreună cu copilulă într unu 

butoiă de ferii și le dede drumul pe mare. Dar Jumătate- 

de-omu, care căpătase dela unii pesce recunoscători da- 

ruli de a dobândi ori ce (rostindă cuvintele: «la înţâia 

vorbă a lui Dumnedeii şi la a doua a pescelui. . . . .»), îndată 

ce ajunseră pe uscati, făcu să se ridice uuă mindru pa- 

laţii, în care petrele, bîrnele și tote uneltele puteai vorli. Acolo 

nimeri într'o -di împăratulă, tatălui fetei expuse, și fu pri- 

* 

mită cu multă cinste de stăpâna palatului. La sfirșitulu 

mesei, ea rugă pe bărbatu-săii să rostescă cunoscutele 

vorbe şi o lingură se viri singură în cisma împe&ratului. 

Inaintg de a plecă împăratului, stăpâna întrebă, strachinile, 

farfuriile și lingurile, dacă se află tâte la locului loră și 

lingura, răspunse, că e băgată în cisma împăratului. Iar 

  

(1) Cf. interesantulă tabloi despre formula expunerei și a întârcerei la 

Hahn, Sagwissenschaftliche Studien, p. 340. 

(2) Hahn, No. 8.
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elă îi dise: «Nu e cu putință! Cine-va mi-a viriti lingura, 

în cismă şi-mi faci mare nedreptate!» — «Aceiaşi ne- 

dreptate mi-ai făcută și mie, când m'ai oropsitiă într'unil 

butoi cu Jumă&tate-de-omi, fără să fi greșită.» 

Acestă lingură doveditâre de uni îurti aparentă, care 
La . 

figureză şi în versiunile nstre, e probabilu o reminis- 

cenţă din cunoscutulă episodui biblicui ală lui Iosifi cu 

fraţii săi: cupa de arginti ascunsă în saculu lui Veniamină. 

Episodulă cupei ascunse în sacă cu intențiune perfidă 

se află de altminterea și în legenda grecă: preoţii din 

Delphi se folosiră, dice-se, de unit asemenea mijlocii spre 

a face să peră fabulistului Esop. 

Același motivă ală expunerei pe mare (afară de episo- 

dulă uneltelori vorbitâre) se află în basmulii neapolitantă 

« Pervonto» (1), care coincide cu povestea venețiană din Stra- 

parola (III, 1). Fiulă unei femei s&rmane, anume Pervonto, 

eră, prosti de capi şi uriti la faţă. Ducându-se întruna 

din dile după lemne în pădure, vădu 3 flăcăi adormiţi și 

făcu asupră-le uni frunzară, spre a-i apără de razele s6- 

relui. Cu acâsta eli îndatoră, fără să scie, pe 3 fii ai unei 

dine, cari, drepti recunoscință, îi promiseră să i se îm- 

plinescă ori ce dorință. Întâia, lui dorință fu să galopeze 

acasă pe surcelele adunate în pădure. Fata împăratului 

îlu zări cu acesti ciudati alaiii şi rise de dinsulii atâta, 

că de r&sbunare o blestemă să r&mâe grea dela din- 

sulii. Ea, născu într adevări doi gemeni și împăratulii fu- 

riosă o expuse pe mare întruni butoi împreună cu Per- 
vonto şi cu copiii. Dar Pervonto prefăcu butoiuli într'o 
mindră corabie, care-i duse într'o ţâră încântăţâre de 
pe ț&rmurile Calabriei. Acolo făcu să se ridice ună pa- 

y Ră > AA . EA A a . SA > Ed y sv laţiă măreți și elă însuşi se schimbă într'ună flăcăă fru- 3 

  

(1) Pentamerone, No. 3.
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mosii. După ce trăiră aşă câţi-va ani, în pace și fericire, 
nimeri pe acolo împăratul, care rătăcise la vinătâre și, re- 
cunoscându-i, se împăcă cu fiică-sa şi cu bărbatulu ei. 

Urmeză resumatuli basmului-tipă și ală variantelori 
sale. | 

Basmulă-tipă Pata de împăratu și fiulă veduvei de Is- 
pirescu: 

O fată de împ&rată rămase grea dintrună vîntişorii. impăratul 
porunci să bage pe fată într'ună bolobocii şi să-lti dea pe Du- 
năre. După 3 dile eși la uscati și dede într'o poiană peste nisce 

case frumâse: «Tote lucrurile în acestă casă erai cu şarti. Nimici 

nu lipsiă. Tote catrafusele își aveai vătafulu lori şi nimică nu 

eră nerostitii. Când voiai ceva, eră destul numai să poruncesci 
și îndată se făcea. Aci eră în adevării pune-te masă, ridică-te masă.» . 

Mulţi ani după acestă întîmplare, copilulii ce născuse fata se 

făcuse flăcăi şi împăratulă, tatălui fetei, plecândi la vînătore 

odată, rătăci p'acolo. Fata pofti pe împă&rati în casa-i, unde, după . 

ce mâncară, se puseră de vorbă. Dar vătafuli linguriloră învinui 
pe împăratii, că a luati o lingură și împăratulii ceru să fie căutați: 
lingura se găsi în cisma împăratului. Eli se făcu atunci ca 
sfecla, de ruşine și dise cu ciudă: «Arată-ţi, Domne, minunea ta! 
Nu sciti la sufletul mei de nici uni furtă. Nam băgati eii 
lingura în cismă.» —«Cum nu scii dumnea-ta, dise şi gazda, despre 

lingură, asemenea nu sciă nici ei până în diua de adi cu cine 
am făcutu copilaşulă &sta.» Apoi se cunoscură și se îmbrăţișară. 

a) Prima variantă muntenă Pinulă luă Dumnedeă de 

Stăncescu: . | 

Unii săracii cu mulți copii, căutândi uni naşii, dede mai întâi 

peste dracul, apoi de unii uncheși (eră Dumnedei), care-i bo- 

teză copilulă şi qise omului, că de câte ori o dori ceva copilulă, 

să se gândescă la năşicu și i-o dă. La întârcere, găsi o traistă 

cu bani, își cumpără case şi trăi îndestulatiă. 

Copilulă se făcuse flăcăi şi, dorind o turmă, se gândi la nă- 

şicu și se pomeni cu bătătura plină cu vite. In apropiere s'află
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palatul împăratului şi odată domniţa, asvirlindi în băiat cu 
o surcea, părendu-i-se obraznici, el aruncă spre ea o așchie și, 
cum 0 atinse, r&mase însărcinată. 

Impă&ratuli porunci să-i pue pe amîndoi pe o corabie de sticlă 
și să-i lase în voia valurilorii. Dar băiatuli, rugându-se la năşicu, 
se pomeni într'uni palati minunati. Acolo nimerindă odată împ&- 
ratulii, ceru voe să intre și fie-sa îlu primi. Ea spuse ceva vătafului 
linguriloriă, care, pe când mâncă împăratulă, furișă o lingură în ca- 
râmbulit cismei sale. La sfîrșitulti mesei, găsindu-se lingura în cisma 
împăratului, elă se jură că n'a furat-o, dar fie-sa îi dise: « Vedi, 
tată, cum nai furati d-ta lingura acum și totuşi s'a găsitiu la 
d-ta, totii așă nam fostii vinovată ei de nimici și totuși am 
rămasă însărcinată.» Impăratulă cunoscând'o, plânse de bucurie 
și se întârseră cu toţii acasă. 

b) A doua variantă muntână Pic ramură de nucă de 
Stăncescu: 

O fată de împărati rămase grea, bândii dintro cană în care su- 
rorile mai mari puseră, de pizmă, ună puii de șfrpe. Când află 
împăratul, că e însărcinată, nici nu mai vru so asculte, ci po- 
runci unui ţigană s'o prăpădâscă, aducendui ochik și virful 
limbei. Fata, eșindi pe pârtă, îl blestemă aşă: «Să dea Dum- 
nedei, tată, să-ți răsară din burtă unii nucă şi să crâscă pe totă 
diua şi până n'oiii veni e, să nu te tămăduesci! 

Pe drumi înduplecă pe ţiganii să omâre în locu-i unt căţeli 
și ea o luă prin pădure, unde nimeri la o tîrlă. Ciobanit o pri- 
miră bine și fata povesti baciului tâtă istoria ei. Elt o înv&ţă 
să se plece de asupra căldărei, în care ferbea laptele în colcote, 
şi eşi dintriînsa unii șârpe grosi și lungă. V&dendu-se scăpată, 
ea mulțumi moșului şi r&mase la tirlă, unde, îmbrăcată bărbă- 
tesce, irăiă ca întruni raiii. Nu trecu mulţi și fata se îndră- 
gosti cu Gheorghe, fiult baciului: pe când b&trânulă r&mânea 
la tîrlă, Gheorghe cu iubita lui, fata împăratului, plecaă cu oile 
și se dedeaii dragostei. 

In vremea aceea împăratulii, cum plecase fata cu ţiganulă, se 
pomeni că-i crescuse ceva în burtă, «Ilă ajunsese blestemul fe- 
tei: r&sărise uni nuci, care până sâra crescu de vr'o şchipă.»
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Nimeni nu-lă put6 vindecă şi nuculii crescea merei de se făcu 
cogeamite pomii. Numai ascultândă la povești, îi mai trecea du- 
rerea și, când isprăviră curtenii şi slugile poveştile ce sciau, ho- 
tărîră saducă în tote dilele câte unu ciobani să-i povestâscă. 

Venise şi renduli lui Gheorghe, care plecă cu iubita lui. După 
ce isprăvi Gheorghe, împăratulă rugă și pe ciobănașuli, cu care 
venise, să povestâscă şi elit ceva. Fata, spuse tâtă istoria ei, di- 
cendi merei: «pici, ramură de nuci» și cum dicea, pică câte 
o ramură, până picară tote și, când isprăvi povestea, cădu și trun- 
chiulii și se făcu împăratului sănătosii Apoi cerendu-și ertare 

dela fată, pedepsi aspru pe cele-lalte surori şi pe dînsa o mă- 
rită cu Gheorghe, care o scăpase şi cu care se iubiă.



CAP. IX. 

CICLULU ISPRĂVILORU EROICE 

In mai tote poveștile poporale figureză episodulă sar- 
cinilori supra-umane, a căroră împlinire contribue la is- 
bânda lui Fătu-frumosă. Ele sunt de natura cea mai felurită 
și acestă multiplicitate scâte în reliefă agenţi auxiliari toti 
atâţii de numeroși, printre cari revină mai desi animale 
recunoscătore și tovarăşi ajutători. Dintre aceste sarcini 
multiple, două mai alesii constituescti elementul culmi-. 
nantui ală vitejiei lui F&ti-frumosi: aducerea apei mi- 
raculose dintre munții ce se bată în capete și aducerea 
fecicrei cu părul de aurii. De aci două tipuri funda- 
mentale: 

A. Tipulu Apă vie și apă mortă; 

B. Tipulă Ilena Cosinzena.



A. TIPULU APĂ VIE ŞI APĂ MORTĂ 

Acesti tipi, a cărui trăsură distinctivă e aducerea apei 

miracul6se, pâte îmbrăcă următârele două forme: 

Uni împăratii cu 3 feciori are nevoe de acea apă mi- 

munată, fie spre a-și redobândi vederile, fie spre a se servi 

cu dinsa ca mijlocii de întinerire. Numai feciorulu celu mai 

micii e în stare s'o aducă şi fraţii săi, din invidie, caută 

să-lu r&pue, luându-i urcidrele cu apă. Elă însă e înviatiă 

de o dină (sai de o sfintă) și se cunună cu bine-făcătorea 

sa. Perfidia, fraţiloră e înlocuită une ori cu perfidia ma- 

ternă şi de aceea vomit regăsi motivulă şi în tipulă Seylla. 

Uni fecioră de împărat, pornindă în lume, e nevoiti 

a schimbă pe drumu rolulă săă cu o fiinţă inferioră, (slugă 

ori vizitiă, spână sati ţigani), care-li însărcineză apoi cu 

diferite isprăvi, între cari figureză aducerea apei miracu- 

l6se și a unei fecidre (mai adesea cu putere demoniacă), 

pentru obţinerea căreia F&tu-frumosu are nevoe de agenți 

auxiliari înzestrați cu daruri supra-umane. -Acâstă fecioră 

răsbună apoi flăcăulii, omorindi pe trădători şi înviindi 

victima, ucisă de dinsulu. 

Variantele acestui motivi poti fi clasificate în ordinea 

următore: 

Șăinenu, Basmele române. 
31
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a. Basmulii-tipi «Dina Zorilori» (1), cu următorele va- 

riante: 

I. Variantă muntenă «/ântâna Sticlișorei» ; 

II. Variantă muntenă «Petrea și Vulpea». (2) 

Varianta ardelenă «Oră Imperată». (3) 

8. Basmulu-tipă «Harapă- Albă» (4), cu următorele variante: 

|. Variantă muntână «Țugulea» ; 

II. Variantă muntenă « Carucâză- Vitezulă ». (5) 

Varianta moldovenâscă « Moșnegulă de aurii». (6); 

I. Variantă ardelenă «/mperatulă Florilori» ; 

II. Variantă ardelenă «Petrea». (1) : 

Varianta bucovinenă « Vozniculă Floruoră». (8) 
Despre apa vie şi importanţa, ei în literatura poporală ami 

vorbiti pe largi în Introducerea acestui. studii. (9) Ob- 

servămă numai, că într'una din variantele primului nostru 

basmu-tipă, apa vie e înlocuită (din confusiune) cu o pa- 

săre măâstră. 

In basmulă neo-grecii «Feciorulă de împerată și mânzuht 

su» (10), împăratulă orbindă, doctorii îlă sfătuiră că altă 

lecăi nu-i va ajută decât apă vie. Pornindu ginerii împă&ra- 

tului s'o aducă, numai celii mai tînără, care trăiă la, curte 

străvestită în grădinari, isbuti să iea o sticlă din fântâna 

apei vii și, udândiă de 3 ori ochii împăratului, elă recăpă&tă 

(1) Slavici în Consorbiri din :1872, 

(2) Stăncescu, No. 11. — Măldărescu, No. 7. 

(3) Gr. Sima în Tribuna din 1886. Spre a-şi lecui vederile, Orbi împăratii 

are nevoie de apă vie din ţira Olravei. Numai feciorul celt mai tinără o 
pote aduce și fraţii trădători: își răsbună asupră-i. 

(4) Crengă, No. 7. 

(5) Ispirescu, No. 29. -- Arsenie, 1, No. 4. 

(6) Ședătorea, An. 1, p. 3-8. 
(7) Botea, No. 1. — Zribuna din 1888. 
(8) Sbiera, No. 5. 

(9) Cf. p. 42—44. 
(10) Hahn, No. 6.
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vederile. Altminterea basmul în totalitatea : sa aparține 
ciclului despre Mama perfidă. 

In versiunea lorenă «Miculă cocoșată» (1), unt rege are 
3 fii, dintre cari celui mici eră cocoşati şi nimeni nu-liă 
iubiă afară de mamă-sa. Intr'una din dile regele spuse 
fiiloră săi, că ar dori să aibă apa care întineresce. Cei doi 
feciori mai mari plecară, dar nu se mai întârseră. Cel 
micii isbuti să iea apă din palatuli păzit de ună uriași, 
de tigri şi de lei, și se întorceă acasă împreună cu dom- 
nița scăpată de acolo. In drumi se întilni cu fraţii săi, 
cari îlă aruncară întruni puții, luară apa şi pe domniţă 
și plecară. Dar apa nu avu efect asupra regelui și dom- 
nița r&mase tristă. Fratele celă mici fu scosă de o vulpe, 

pe care o cruțase, şi, întorcendu-se, dede tatălui să bea 

apă şi îndată întineri. Fraţii trădători fură arşi de vii. 

Basmul conţine de altminterea în totalitatea sa elemente 
străine motivului nostru. 

In basmul corsicanii «La fontaine & Peau de rose» (2), 
unii bogată orbesce la bătrâneţe şi promite averile sale 

aceluia dintre fii săi, care-li va vindecă. Unti doctori 

îi spune, că numai câte-va picături din apa de trandafiră, 

îi vorii redă vederile. Numai feciorulă celi micii pote reuși: 

elu capătă dela o femee o bucată de câră, cu care omâră 

ferele sălbatice şi iea din acea apă, «care ar înviă și pe 

ună mortii cu câte-va picături». Când se întârse, găsi pe 

tată-s&ă mortu, dar îlu înviă îndată. 

In versiunea italiană din Pisa «Regina Angelica» (3), ună 

rege orbi nu pâte fi vindecati decât cu apa dela Re- 

gina Angehca. Cei doi fii mai mari porniră s'o aducă, dar 

r&maseră în drumiă, opriţi în casa unori fete vrăjitore. 

(1) Cosquin, No. 19, 

(2) Ortoli, p. 44—48. 
(3) Comparetti, No. 37.
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Atunci plecă și fiulă celă mică şi, învățată de ună căpcăună 
(orco), elă ajunse la palatulă veginei Angelica, care dor- 
miă acoperită cu 7 văluri: luă unulu și o sticlă de apă 
dintr ună dulapi și se întorse. In drumi întilni pe fraţii 
s6i în momentul de a fi spînzuraţi ca tâlhari şi-i scăpă 
dela morte. Dar ei, invidioși, smulseră fratelui sticla 
(căpeâunulit i-o schimbase la întârcere cu alta) și o duseră 
taţălui. Ei piriră pe fratele lori de ceea ce făcuseră dinșii, 
așă că regele. mâniati îlă aruncă în închisore la întârcere. 
Dar acea apă nu ajută de locă regelui. In vremea aceea 
regina Angelica ajunse în acea ţâră și, descoperindu pe 
răpitorulu apei, se cunună cu dinsuli, iar frații perfidi 
fură sfâşiați de fere sălbatice (lei și tigri). 

Introducerea din versiunile celui d'ali doilea basmu- 
tipă — încercarea bărbăţiei şi slobodirea unei pasări mă- 
estre — lipsesce în versiunile străine. Din contră, episodulii 
cu spânulu figursză în versiunile grece și sârbe. 

F&tu-frumosi în slujba unui inferioră aduce aminte de 
eroii legendelorii grecesci, cari muncescii pentru alţii. He- 
racle fu sclavulă lui Euristeii, Perseti stete în serviciulii 
regelui Polyctet, Poseidon la Laomedon și Apollon la 
Admet. Ca, şi în poveştile nâstre, străvestirea e numai pro- 
visorie și cu atâti mai luminosă ese apoi la ivâlă originea 
superidră a eroului. 

Apoi trimiterea lui Harapă-Albi în expedițiuni extraor- 
dinare și asociarea-i cu năsdrăvani ca Ochilă, Sărilă, etc., 

y tovarăşi ageri la privire, ușori la audii şi repedi la pi- 
ciore, aduce aminte trimiterea lui Iason să aducă lâna 
de aură din Colchida. Și dinsult își asociază pe vitejii 
cei mai mari din tote orașele Greciei, între cari figureză 
eroi şi năsdrăvani. 

Intrega expediţiune a Argonauțiloră este dela ună capi
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până la altulu uni basmu amalgamantii, compusi din fe- 

lurite tipuri folklorice. | | 

Punctulu de plecare ali tradiţiunei este legenda popo- 

rală despre Phryxus şi Helle, pe care o vomă întilni în 

tipulu despre Mama vitregă. Acolo se povestesce de unii 

berbece năsdrăvanii, care sfătuiă pe orfani; aci însăși corabia 

Argo are darului vorbirei. 

Alu doilea moment alu tradiţiunei e legenda despre 

predicerea făcută lui Pelias, regele din lolkos, a se feri 

de unu omu încălțatii cu uni singuri pantofă, de uni 

monosandalos. După Apollodor (1), Pelias v&du într'o di 

venindu pe nepotului săi Iason, care, trecândi riîulă Anau- 

ros, perduse în apă unii pantofă, şi se învoi cu diîn- 

sulu a-i lăsă domnia, de-i va pute aduce lâna de aurii 

a berbecelui năsdrăvană. Intovărăşită de unt numă&ri în- 

semnatii de viteji cu o putere supra-naturală, lason porni 

pe corabia vorbitore, Argo, apucândi drumului r&săritului. 

In cale dederă peste grozavele stânci mişcătore, peste 

Symplegade, mai repedi decât vîniulă, cari se întreciocniai 

şi sfărâmaii corăbiile: și în basmul nostru eroului e tri- 

misti să aducă, între altele, apă vie și apă mârtă dela munţi 

cari se bati în capete. Ei scăpară cu ajutorului lui Posei- 

don (de atunci acele stânci vii r&mseră înțepenite locului) 

şi ajunseră în Colchida, preste care stăpâniă regele Eete. 

Alt treilea momentii ală tradiţiunei este episodului gre- 

leloră isprăvi impuse eroului, aflati în stăpânirea unui 

demonii sai vrăjitorii, și pe cară le săvârşesce cu ajutorulă 

fiicei sale, îndrăgite de dinsulă. Apoi amindoi fugi și 

aruncă în drumulă lori lucruri menite a îngreună prigo- 

nirea. (2) Iason primise dela Eete porunca să are pămintuli 

cu unt tauri cu picire de aramă și cu nări de foci și 

(1) Bibhioth. 1, 9, 16. 

(2) Vedi cielulii Metamorfoselorii sub tipulă Iason. 

 



— 486 — 

să-lă semene cu dinți de balaură. Eli fu ajutati de fata 
regelui, de tîn&ra şi măestra Medea, care-lii îndrăgi şi-l 
povăţui, cum să facă. Marea vrăjitâre, putendit îmblândi 
monstrii și întineri pe Gmeni, unse trupulă voinicului 
cu o alifie din burueni vrăjite, care-lă făcu nevătămatii 
şi-lă feri de suflarea veninâsă a dihaniei; apoi sem&nândi 
dinții balaurului, ei produseră fiinţe noue: fiuntque sati 
nova corpora denies..... Și acești: frați născuţi din pămiîntu 
(ierrigenaeJratres) se exterminară între dinșii. Dar regele 
neînduplecându-se a-i da comâra, Medea, fermecă și adormi 
balaurul păzitori ală lânei de aură: eroulă îl omori 
și, luândă comora, se întorse la Argo, însoţiti de mân- 
tuitorea sa. Eete se luă grabnicăi după fugari și Medea, 
ca să-lu zăbovescă în drumii, tăiă în bucăţi pe fratele-i 
Apsirt şi-i împrăștiă membrele în mare. 

Acestă urmă de primitivă antropofagie e înlocuită în 
basme cu aruncarea îndărătul fugarilori a diferite talis- 
mane, cari ridică în urma lorit unii riă, o pădure, uni 
munte. Și când nică acestea nu-si în stare a opri pe 
persecutoru, fugarii scapă printr'o serie de metamortose.(1) 

Acestă analisă a mitului despre expediţiunea Argonau- 
țiloră nu mai lasă nici o îndoială despre caracterul săi 
de basmu şi indică toti de odată, spiritulu, care trebue 
să predomine în considerarea acestori creațiuni ale ge- 
niului poporală. 

Să trecemi acum Ja basmele paralele din Europa 
orientală. | | 

In versiunea neo-grâcă «Piulă împăratului și Spânula»(2), 
ună împărați, trebuindii să plece când eră să nască soţia 
sa, eli îi dise: «De vei nasce ună băiatii, să mi-lă trimiţi 

  

(1) Cf. Apollod. 1, 923; Pindar, Pyth. IV: Apoll. Rhod. IV; Ovid. Metan. III. Vedi şi cele dise despre Symplegade în Introducere, p. 23 și 93—94. (2) Hahn, No. 37,
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la virsta de 16 ani, dar bagă de semă să nu-lii întovă- 

rășescă unu spâni.» La virsta hotărită băiatul se găti 

de plecare şi, căutândă ună vizitii, nu găsi decât spâni, 

aşă că fu nevoiti să iea pe unii spânii. Pe drumii făcendu-i-se 

sete, se cobori într'o fântână şi spânulă nu vru să-l 

scâță decât promițându-i, că dinsulă va rămâne slugă 

şi spânulii va trece drepti: feciorulii împăratului. Băiatul 

trebui încă să jure, că nu-lu va trădă. Ajungendii acolo, 

spânulu fu primită cu pompă şi din capulu locului puse 

gându r&ui băiatului. Aflându, că în grădina împăratului 

eră unui zmei, căruia trebuiă să i se dea de mâncare 

unii om, spânuli sfătui să i se dea băiatulă. Dar învă&ţatii 

de ună calii ologi și năsdrăvani, băiatulă putu scăpă 

tefâră. Apoi îlu trimise s'aducă pe Frumosa cu perulă de 

aură. Eli porni pe calu-i năsdrăvană şi ajută în drumu 

nisce furnică, albine şi pui de corbu: fie-care îi dede câte 

o aripă și pene, să le cheme la nevoe. Ajunsi la dîna, 

cu părulă de auriu, ea-li însărcină: să al6gă într'o jumă- 

tate de di 4 poveri amestecate de grâi, orzii, secară și 

porumbi (fu ajutată de furnici); so cunoscă dintre tote 

femeile acoperite cu vălă (albina-lă ajută); să aduca apă 

vie şi corbul aduse o curcubetă plină dela fântâna vie 

din muntele ce nu se deschide decât o clipă. După tote 

acestea, dina plecă cu dînsulii. La întârcere spânulă, vrândiă 

cu ori ce preți să prăpădescă pe băiată, îi dede brânci 

într'o prăpastie, unde muri. Dar fu înviatu de dina, care se . 

căsători cu adevăratului fecioră ali împăratului, iar spânulă 

fu aruncată într'ună cazan de uleiă ferbinte. 

In varianta neo-grâcă «Spânulă»(1), începutului difere. 

Uni împăratii, care călătoriă să vaqă lumea, ajunse într unt 

sată și fu găzduit la o văduvă, tinără și frumosă. Im- 

  

() Legrand, p. 36.
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păratulii o îndrăgi și făcu cu dinsa unu copilu. Apoi îi 

spuse la plecare, că de va nasce unii băiatu, să-lu tri- 

meţă, când va fi mare, în cutare oraşă. La plecarea 

băiatului. mamă-sa îlu sfăţui, că de va da în cale de uni 

spâni, să se întorcă numai decât. Eli se întorse de 3 

ori, dândi numai peste spâni; apoi, neavândi încotro, 

primi pe unulu de tovarăşi. Substituirea se face ca și 

în versiunea precedentă. Ajunsi la curtea împăratului, 

spânulu, care luase locului şi rangului băiatului, ca să-lă 

prăpădescă, îli trimise să aducă 20 poveri de fildeși (0 
babă îli povăţui cum să facă), apoi privighetârea şi rîn- 

dunica de zidi păzită de balauri; și în sfirşitii pe fate 

cea mai frumăsă din lume. In cale face bine unori lei, 

furnică și albine. Insărcinările sunt: să mănânce 40 ca- 
zane de ciorbă (leii o facu), să alegă diferite soiuri de grâne 

(furnicile), să mănânce 40 borcane de miere (albinele), 

să alegă dintre 40 de fete aidoma, pe cea mai frumosă (al- 

binele). Ajungendi la împărată, spânuli asvirli în sus pe 

băiatti de-lă omori. Dar înviată de fată, eli mărturisi toti 

și spânulu fu sfâşiatu de cai sălbatici, iar el se căsători 

cu fata cea mai frumâsă din lume. | 

In versiunea albaneză «iulia și Frumosa pămîntului »(1), 
începutului sună ast-felu. A fosti odată uni românii (olah) 

forte bogati, care avea multe stâne. Uni împărată, tre- 
cendiă pe acolo, îu găzduiti în casa-i și chiar în acea nâpte 
soția românului născu uni băiatii. Impăratulă, botezândiă 
băiatulă, spuse tatălui să-lă înveţe multe limbi şi la 15 
ani să-lă trim6ță cu o cruce în cutare oraşii. Pe drumi 
substituirea cu sluga se face în modulă cunoscută. Ajunsi 
la împărat, sluga, se face bolnavii şi trimete pe băiată 
să-i aducă o varză din cele păzite de Liubia (ună un- 

  

(1) Dozon, No. 12.
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4 cheşii îlu învaţă cum să facă), apoi pe Frumosa pământului. 

In drumii se arată bine-făcători către lei, albine, furnici 

și vulturi. Cele 3 sarcini sunt: alegerea grânelori, lu- 

area apei fără de morte dela cei doi munţi cari'se 

deschidă şi se închidu, şi recundscerea dinei între cele 

11 fete aidoma. Restul identică, numai că aci s'a adausiă 

la. sfirşitii motivului Neraidei. 

In basmulii bulgară «Impăratulă, împărătesa și fiulă, împă- 

ratului»(Î), unii ţigani întovărășesce pe băiat şi schimba- 

rea rolului se face totu la o fântână. 

In celă sârbă «Prinţulă și Arapulă» (2), ună împărați, 

găzduiţă la unulă din supuşii săi, lasă fetei, cu care se 

impreunase, ună ineli, că de va nasce uni prință, să-li 

trimeță a căută pe tată-săă. Pe drumu substituirea se 

face cu ună Arapii. Trimisă a peţi pe mirâsa falșului 

prinți, elă e ajutatii de animale recunoscătore în sarci- 

nile impuse: a alege diferite soiuri de grâne (furnicile 

o facă), a seste inelulă miresei din mare, unde-lă aruncase 

tatălu fetei (unii pesce îlii scâte) și a aduce o sticlă cu 

apă din Iordană (ună vulturii o aduce). 

Intr'o variantă sârbă «Feciorulă de împerată și Spânulă», 

citată toti acolo, uni împărată sfătuesce cu limbă de m6rte 

pe fiu-său să nu iea în slujbă uni spânii. Sarcinile sunt: 

să aducă apă în timpi de secetă (îli ajută calul), apoi o 

fată, care nu consimte decât ascundendu-se 3 dile şi 3 

nopți, aşă ca să nu-li găsescă: vulturul recunoscători 

îlă pârtă până la nori, furnica în buriculă pămîntului și 

pescele în fundulii mărei; dar descoperindu-lă, elu se as- 

cunde în cutele rochiei. In sfirşită îlu trimite după două 

sticle de apă vie și apă mârtă, pe cară le: aduce o coţofană. 

  

(1) Jagiă, Archio, An. V, p. 19. 

(2) Ibidem, Aa. Î, No. |. Cf. şi povestea polonă «Prinţaulă Slugobyl şi ca- 

valerulă învisibili» ap. Chodzko, p. 193—201.
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Feciorulă de împăratiă, omoriti de spânu, e înviat de fată 

şi spânulu e sfâșiată de cai selbatici. 

Tovarăşii auxiliari, cari ajută pe erou spre a pute aduce 

apă vie şi pe dina cu părulă de aurii şi cari în versiu- 

vile paralele citate suni înlocuiţi cu animale recunoscă- 

tore, sunt în numără de cinci. La Crengă ei se numescu: 

Gerilă, Flămângilă, Setilă, Ochilă (care cu ună singură 

ochiă închisă vedea şi în m&runtaiele pămîntului) şi Pă- 

sărilă (care umblă vinândi la păsări); la Ispirescu: FIă- 

mâmndulu, Setosuli Gerosulu, Ochilă (care voiă să dobâre 

cu săgsta uni ţințară tocmai din vintul turbatii) şi Păsă- 

rilă (care, bombănindă cu gura şi ameninţândii cu toiaguli, 

se făcea sute de păstrele); iar la Arsenie figurâză uni Să- 

rilă, care se iea la întrecere cu ună iepure. 

Pe aceiaşi tovarăși auxiliari îi întilnimi în numării de 
trei întruni basmu cehă «Lungulă, Largulă și Agerulă 

ochiloră» (1), corespundândii lui Lăţi-lungilă şi lui Ochilă 

din povestea, lui Crângă. Uni fecioră de împărații, por- 

nindi să scape o fată de împăratii din mânile unui vră.: 

jitoră, care locuiă într'unii palatii de ferii, întilni în cale 

pe Lungul, care se putea lungi după placii, apoi pe Lo- 

guli, care se putea întinde după voe, și în fine pe Agerulă 

ochiloră, care vedea tâte legată la ochi (nelegatu, ochii 
s&i ardeau t6te). Ajungândi cu toţii la palatulti de feri, 
vrăjitorulă le făgădui fata, de o voră pute păzi 3 nopți 
de arenduli, iar de nu, vori fi împetriţi ca şi cei-lalți 
feciori de împărată. Intâia n6pte Ageruli ochilorii o des- 
coperi într uni stejari din pădure, a doua n6pte schimbată 
în petră preţiosă și ascunsă în stânca unui munte, iar a 
treia nopte ca, inel într'o scoică din mare: încălecati pe 
DN N N III . 

(1) Leger, p. 241.
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Lunguli și Larguli, înghițind tâtă marea, Ageruli ochiloră 
o aduse înapoi. Căpătându fata, feciorulă împăratului se 

întârse acasă, unde se cununară. 

lar într'ună basmu românii din Moravia «Cum rotarulă 

se făcă âmperată» (1), figureză uni omitcu pici6re lungi 

sau alergaciii, ună omi cu gura căscată sai mâncăă şi 

unulă cu două ghiulele de aurii. Ei ajută pe fiului rota- 

rului să câștige pe domniţa. 

In poveștile rusesci întilnimit asemenea agenţi auxiliari 

de o tărie prodigi6să. Intr'o versiune paralelă cu Ţugulea (2), 

Țarului, ca să se scape de uni ginere ca Ivan, îl im- 

pune într'altele să mănânce 12 boi și să sârbă dintro 

dată 40 butâie cu vină. In locu-i le mânâncă şi le bea to- 

varășii săi Flămândilă (Obiedalo) și Setilă (Opiwalo). Aiu- 

rea (3), împ&ratuliă poruncindii lui Ivan să intre într'o baie 

de apă ferbinte, Gerosulă (Moroz trezlun), cum o. atinge, 

se face potrivită. i 

La poporele romanice întilnimi același tipu, dar spâ- 

nulă e înlocuită acolo cu unii cocoșată. 

In versiunea lorenă «Regele Angliei și fiulă seu» (4), in- 

cidentele sunt aprâpe aceleași. Regele, găzduită de unu 

omi s&rmanuă, îi boteză fiului născut în acea nopte şi, 

dândi părinţilorii o scriscre pecetluită, le spune să-lă 

trimeţă, la dinsuli, când va fi de 17 ani. La plecarea bă- 

iatului, mama. îlii povăţuesce, că de va întilni în drumii 

ună ciungă sait cocoșati, să se întârcă înapoi. Dar neiîn-. 

tilnindă în cale decât cocoşaţi, iea pe unuli de slugă, 

care, ajungândă într'o pădure, amenință pe băiati cu 

(1) Wenzig, p. 59. 

(2) Afanassief, VI, 27. 

(3) Ibidem. V, 23. 

(4) Cosquin, No. 3.
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moârtea, de nu va spune, că cocoșatuli e finulu regelui. 

Ajunsă acolo, cocoşatulii trimite pe băiată după diferite lu- 

cruri grele de dobândită, între cari figureză readucerea, 

domniţei furată de nu se sciă cine. Eli află dela unii 

uriași, că fata regelui a fosti dusă în palatulă reginei 

cu picidrele de arginti și bătrâna vrăjitore o prefăcuse 

într'o ledică să păzescă intrarea. În cale către acelă pa- 

lată îndatoresce diferite animale (pesci, furnici, şoreci, 

corbi), care, tote îlă ajută apoi în sarcinile impuse de re- 

gină, între altele să aducă apă ve și apă mortă: cu cea din 

urmă omoră pe bătrâna regină și scapă pe fata regelui; 
iar cu cea dintâi fata înviă pe băiat, când fu omoriti 
de cocoşatulu la întorcere. 

In versiunea bretonă «La Princesse de Tronculaine» (1), 
regele Franciei boteză pe băiatulă unui cărbunariă. La 18 
ani el plecă la nașu-săi. Pe drumi ună tovarăși îl răpesce 
la o fântână semnulii de'recunâscere (o bucată de platină) 
și se introduce la curte cu numele băiatului, care e ne- 
voitu a se băgă slugă. După instigaţiunea trădătorului, 
regele trimite pe băiaţă să întrebe Serele, de ce e roşu 
dimineţa? Ajungendiă la palatului Sârelu (care e antropo- 
fagi: «Je sens lodeur de chrâtien») află, că strălucesce 
dimineţa, din causa vecinei sale, a domniţei din Tronco- 
laine, şi atunci regele îlă însărcineză să aducă, pe însăși 
domnița,. 

In basmul italiani « Granadoro» (2), uni principe, du- 
cându-se la unchiu-săă, regele Portugaliei, pe care nu-lă 
cunoscea, se întovărășesce în drumă cu ună tînără, care, 
aflândă unde merge, îlă ameninţă cu mortea, de nu va 
consimţi sâ-i dea rangului şi locului, iar princivele să-i fie 
pașiii. Intre altele, ei îli însărcineză apoi să, descopere pe 

  

(1) Luzel, 1, 66, 

(2) Comparetti, No, 5,
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Granadoro, regina dispărută. Animalele recunoscătere sunt 

aci uni pesce, o rîndunică și uni fluture, cari îlă ajută 

în sarcinile impuse de regină: să găsescă unii inel în 

fundulă mărei (pescele), să aducă o sticlă de apă dintr'ună 
munte inaccesibilă (rîndunica) și în sfirşită so recunâscă, 

între surorile-i aidoma cu dinsa (fluturele). La întârcere 

regina învieză pe pagiulu ucisi de falșulu nepotii alu re- 

gelui şi descopere înşelăciunea 

Tovarăşii auxiliari, corespundători lui Flămânqilă, Se- 

tilă ete., revinii într'o poveste bretonă «Les compagnons» (1), 

sub numele: le Mangeur (Mange-tout), le Buveur (Boit-tout) 

le Coureur (Attrape-tout), le Tireur și Fine-oreille, cari, 

ajută pe flăcăii să dobândâscă pe fata împăratului, după 

'nisce însărcinări analoge cu versiunile din ali doilea, nos- 

tru basmu-tipi. , | 

Intr'o poveste gasconă «Etienne l'habile» (2), în care in- 

tervențiunea acestori tovarăşi nu e bine motivată, ei se 

numescii: Jean Fine-oreille («j'ecoute ce que disent les 

gens de l'autre monde»), Pierre le Bon-Viseur («je tire 

aux roitelets qui sont sur la montagne»), Chien-Levrier 

şi Samson-le-Fort. Povestea aparţine. de altminterea ci- 

clului Peţirilori. 

Urmeză, resumatuli celorii două basme-tipă și alu va- 

riantelorii corespundătore. 

u. Basmult-tipă Dina Zoriloră de Slavici: 

Unii împărat avea 3 feciori viteji, cu tote acestea unii ochii 

îi plângea și altulă îi ridea. După multe codiri, împăratul le 

spuse, că nu-i vorii ride amîndoi ochi, până nu va ave apă 

din fântâna Dinei Zoriloră. Cei doi mai mari plecară, dar se în- 

târseră fără ispravă. Cel mai mică, învățată de baba Bișa, ceru 

  

(1) Luzel, vol. III, p. 296—311. 

(2) Blade, vol. III, p. 36 — 40.
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dela tatălă s&ă calulii şi armele din tinerețe și plecă. La punte 

eră unt balaură cu 12 capete. După sfatulii calului, sări peste 

balaură şi-i tăiă unii capi. Merseră multă vreme, până ce ajun- 

seră la o pădure de aramă, cu flori de aramă, ce-lă adimeniaă 

să le rupă. Petru le rupse împotriva sfatului calului și avu să 

se lupte pentru asta cu Vîloa două dile şi dou& nopţi, până ce 

Petru îi puse frâulu şi ea se prefăcu întruni cal frumosi. 

Mai departe dede de o pădure de argimtă, unde păţi același lucru. 

In zorile qilei de a patra, puse Vilvei frâulii, şi totii aşă în pă- 

durea de aură. Ajunseră în sfirșitii la împărăția sfintei Miercuri, 

unde eră uni fricii groznicii, și primi dela ea o cutie, care, 

când o deschideai, îți veniă veste de ori unde. Din cutie află 

Petru, că tată său eră supăraţi din pricină că fraţii săi cereaii 

împărăţia şi nu erati vrednici de ea. Pornindii şi d'acolo. ajunse 
la împărăția sfintei Joi, unde eră o mare căldură, şi în cele din 

urmă trecu și prin împărăția sfintei Vineri, unde nu eră decât: 

pustie. Inaintea casei v&du nisce năluci: erati fetele Vîntoseloră, 

cari aşteptau pe vircolaci. Intrândi în casa sfintei Vineri, ea îi 

dede unii fluerașă, care adormiă pe cine-i audiă sunetul. Iă mai 

sfătui să nu privscă în ochii Dinei Zoriloră, că-să vrăjiți, că e torte 

bătrână, avendiă ochii de buhă, faţă de vulpe şi ghiare de miţă. 

Ajunse la Îrumosa cetate a Dinei Zorilorii, care selipiă din 

” depărtare la razele s6relui și unde eră numai qi fără nâpte. In- 

cepândi să cânte, adormi totă suflarea: pândari uriași cu uni 

ochii în frunte, balauri cu câte 7 capete, lei cu părul de auriu; 

iar pe jos dormiaii dine lângă uni rîu de lapte. Trecândiă riulă 
ajutată de unii năsdrăvanii, Petru ajunse la curte, încremenită 
de atâtea minunăţii. In odaia, în care intrase, vădu în mijloculii 
ei o fântână și lângă ea pe însăși Dîna Zorilor aieve. Pe masă 
se- află unu colacii (colaculă putere) şi uni bocali cu vină roşu 
(cinulă juneţei). Ela își umplu ulcidrele de 3 ori, îmbucă din 
colacii, supse de trei ori din vină şi, sărutând'o de trei ori, 
se întorse. Pe drumiă se întîlni cu fraţii săi şi intră cu ei în 
vorbă în potriva sfatului calului şi ali sfintei Joi. La o fân- 
tână fraţii îlă aruncară înăuntru şi, luândă urcirele, porniră 
spre casă. Imp&ratulii, spălându-se cu apa, căpătă vederile şi îm- 
părţi împărăţia între cei doi fii. 

După plecarea lui Petru, Dîna se desmetici şi. trimise pe toți
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balaurii în urma lui, dar degeaba; chiar și pe Bătrânulă Sore, dar 
şi el se întârse fără nici o ispravă. Furi6să, ea opri totă firea 

şi o întunecime se r&spândi peste toti pămîntului, până ce nu 

va veni acela care a furati apa. Veniră cel doi fraţi ai lui Petru, 

dar fură goniţi. cu ruşine. V&dendii Dina Zoriloră că nu-lit pote 
află, îşi luă diua bună și se retrase în palatului ei: totuli fu 

cuprinsi de o întristare adîncă. Când Si. Vineri vedu, că nu-i 

glumă cu întunericul, trimise pe Vintose să se isbâscă de văluli 
celt mare dela marginea împărăției și să facă să curgă lumina 

în ţără; dar în deșerti. Trimise apoi pe Vîntose la Petru, dar 

nu-lă găsiră. In sfirșitii, scotocindă pămîntului, îlă aflară într'o 

fântână sâcă. Sfinta. Miercuri încheiă 6sele la olaltă, cenuşa fu 

desfundată şi culesă de Vîntâse şi sfinta Joi îli înviă cu €rba 
vieţei. Porni apoi spre Dina Zorilori şi se recunoscură. Intune- 

cimea, peri şi s6rele strălucitorii se înălță iarăşi. 

a) Varianta muntână Fântâna Sticlișorei de Stăncescu: 

Unii împă&ratii îmbătrânindă dede sforă în ţeră, că va da ju- 
mâ&tate din împărăție cui îi va aduce apă dela «fântâna Domnei 

Sticlișârei, cu care dacă se spală omuli, se face copilu de 12 

an». Fiului celii mare porni mai întâi, dar rămase în satulu 

Despuiaţiloră, unde se şi căsători. Așă și celui mijlociu. 

Atunci porni şi celt micii şi, trecendă pe la Sf. Luni (care îi 

dede ună peptene) şi pe la Sf. Sâmbătă (care îi dede o gresie), 

ajunse la fântâna Dâmnei Sticlișorei, «care eră împresurată de 

totii felulti de jivine spurcate». Rugându-se la Dumnedei, dede 

o plâie, de se speriară ferele și fugiră. Eli luă apa şi, «când 

să plece, dede cu ochii de o pâtră, pe care scriă: cine o veni 

să iea apă din fântâna Domnei Sticliș6rei, să intre în casa de 

aramă. să intre şi în a de argintii, şi să intre şi în a deaurii». 

Intră băiatulă prin ale de aramă şi de argintă şi nu vădu nimică, 

dar când intră în a de aură, găsi pe dâmna Sticlișora culcată 

cu faţa în sus și-i .scâse inelele din degete, dar de frică îl 

crăpă buza și-i pică o picătură de sânge pe obrajii ei; apoi eşi 

afară, încălecă şi plecă. 

Deşteptându-se Dâmna Sticlișâra, trimise pe uni zmei să-l 

urmărescă. Când fu aprâpe, feciorulii împăratului aruncă pep- 

tenele din care se făcu o pădure, apoi din gresie ună steiii de
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pâtră și în sfirşită îlii scăpă Sf. Sâmbătă. Aduse tatălui său sticla, 

«se spălă pe ochi şi se făcu taman ca cum ar fi fosti de 12 ani». 

Dâmna Sticlișâra dede sfâra în ţeră, că va luă de bărbati pe 

celă ce a luată apă din fântână. Veniră atunci şi fraţii rămași 

în satulu Despuiaţi, dar Dâmna Sticlişora îi goni cu ruşine, ne- 

sciindi ce să răspundă la întrebările ei. Numai celii mică sciu, 

şi-lă luă de bărbatii. 

b) A doua variantă muntenă Petrea și Vulpea de Măl- 

dărescu: 

Unui împărată cu 3 feciori se pomeni, că nu maă vede. Eli visă, 

că va căpă&tă vederile, aducendu-i-se pasărea mmădstră cu colivia 

de auriu. 
Din toţi fraţii numai Prăslea porni. Pe drumi vindecă o vulpe 

şi ea-li duse la palatulii zmeului, stăpânulii pasărei, şi luă co- 

livia. Dar ţipândi pasărea, zmeulu îli prinse şi-li însărcină s'a- 

ducă armăsarulii cu aripi ali vecinului săi. Cu ajutorul vulpei 

ajunse acolo. Dar când fu să-lă răpâscă, armăsarulu necheză și stă- 

pânuli calului îl însărcină: saducă pe vecina sa Dina Zoriloră. 

Vulpea ceru s'o îmbrace cu haine roşii şi, făcendă felii de 

felu de sehimonosituri, atrase așă pe Dina Zorilori. Lăsândii 

zmeului pe vulpea pretăcută în fată, elă îşi luă calului și plecă. 

Vulpea fugi la celă-laltă zmeii și se pretăcu în armăsară cu aripi, 
apoi fugi și d'acolo. Ajunseră la uni împăratii, care-i adăposti, 

și acolo descoperi pe îraţii săi ca robi; îi scăpă și porniră cu toţii. 

In drumu frații pizmași se hotăriră să-lă perdă și-lu aruncară 

într'o gr6pă. Apoi luară pe Dina Zorilorii cu armăsaruli și colivia 

și plecară acasă. Ajunşi acolo, se lăudară, că ei ai făcutii tote, 

dar pasărea nu cântă și nu-lii tămăduiă pe împăratiă. 
Vulpea însă îlă scăpă pe Prăslea din grâpă şi, intrând în 

curte, pasărea începu să cânte și împăratulă dobândi vederile. 
Fraţii fură alungaţi, iar Prăslea se căsători cu Dina Zoriloră 
şi r&mase împăratii. (1) 

  

(1) Intr'o variantă ardelână «Pasărea cântătâre Domnului întineresce», pu- 
blicată în Gazeta Transilvaniei din 1886, incidentele sunt aceleaşi: feciorulu de 
împăratiă. prinsă cu colivia, e trimisi să aducă pe mama forileră şi a vioriloră. 
La întârcerea voinicului, pasărea începi a cântă și bătrânulă împă&rată orbi 
întineri ca uni copilă de 7 ani.
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B. Basmulti-tipii Povestea lui Harapă-Albă de Crângă: 

Verde-lmpăratiă, avendi numai fete, scrise fratelui său să-i tri 
mâţă pe celu mai vrednicii dintre feciorii săi, să-lă lase împărați 
după mârte. Ca să scie pe care salâgă, împăratult puse la încer- 
care bărbăţia fiiloră săi. Porni mai întâi celă mare; dar ajunsi 
la ună pod, îlă întimpină tată-săă îmbrăcati întro pele de 
ursii: se speriă și se întorse. Totii așa păţi și celt mijlocii. 

Fiulă celii mici, sfătuită de o babă pe care o miluise, ceru 
calulu şi armele tatălui săi din tinereţe; își alese din grajdă o 
răpciugă de calit grebenosă, care, mâncândi jăratict, se făcu ti- 
n&riă şi frumosii. Pornindi, ajunse la podă, unde întîmpină cu 

bărbăţie ursului, adecă pe tată-s&ă, care-li sfătui să se ferdseă 

în drumă de spâni (îi mai dede şi pelea de ursi), şi se despăr- 
ţiră. Dar cu totii sfatului tatălui săă, se vEdu nevoită în drumi 
a tocmi slugă uni spânui, care-lă păcăli să se vire într'o fântână, 
de unde nu eşi decât jurânduii, că de atunci înainte elit va fi 

slugă și spânulă nepotulii împăratului, dându-i ascultare și su- 

punere la tote. Spânuliu îi puse numele de Harapă-Albă şi porni 
înainte. Ajunsi la împ&răţie, spânulu se înfăţișă înaintea împă- 
ratului şi pe Harapu-Albăîlă trimise la grajd să îngrijescă de cai. 
Apoi spânulu însărcină pe Harapi Albii să aducă împăratului: 

1. Salată din grajdulii, ursuhă. St. Duminecă îl învăţă, cum s'o 

iea : aruncându-i pelea cea de ursii, dobitoculă se opri și voi- 
niculă putu culege salată. 

2. Pelea cerbului cu capă cu totii, bătute cu pietre scumpe: «Acelu 
cerbi are o pâtră în frunte, de strălucesce ca uni scre; dar 

nu se pâte apropiă nimeni de cerbi, căci este solomoniti şi nici 

ună felă de armă nu-lă prinde; însă el pe care Var zări, nu 

mai scapă cu viiță. De aceea fuge lumea de dînsulii de-și sedte 
ochii. "Şi nu numai atâta, dar chiar când se uită la cine-va, fie 

omii sai ori ce dihanie a fi, pe loci rămâne mortă.» Tot Sf. 

Duminecă îlii ajută: ea îi dede obrăzarulă şi sabia luă Statu-palmă- 
barbă-cotă şi-lă învăţă, cum s'omore cerbulti; îi jupui pelea.-şii 

aduse -capuli. 

3. Pe fata împăratului Roșu. In drumiă cruţă nisce furnici (pri- 

mind o aripă de amintire la nevoe) și nisce albine (primindă 

asemenea o aripă). Mai departe întilni ună omă, care se pîrpăliă 

32 
Şăintau, basmele române.
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pe lângă ună focă de 24 stânjeni de lemne şi strigă că more de 

frig; apoi altulă, care mâncă brazdele de pe urma a 24 de pluguri 

şi strigă că crapă de fome ; altulă, care bea apă dela 24 de iazuri 

şi o gârlă şi ţipă că more de sete; în urmă altulă cu ună singură 

ochii mare, cu care închisi vedea până și în m&runtaiele pămin- 

tului; şi în sfirșitit altul, care se putea lăți aşă de cuprindea pă- 

mâîntulu în braţe şi altă dată se lungiă de ajungea la stele și 

umblă vînândiă la păsări. Harapu-Albi, luândi pe toţi acești to- 

varăși ajutători (Serilă, Flămândilă, Setilă, Ochilă, Păseri-lăţi-lun- 
gilă), ajunseră la împăratulii Roşu. . 

ImpEratulu îi culcă peste nâpte în camera cea de aramă în- 

focată cu 24 stinjeni de lemne, dar Gerilă îi scăpă, îngheţândii 

cuptoruli cu suflarea-i. A doua, qi le dede de mâncare și de băută: 

12 harabale cu pâne, 12 ialoviţe fripte şi 12 buţi cu vinu: Flă- 

mândilă şi cu Setilă le isprăviră pe tote. Apoi împăratulu îi po- 

runci, dândui o merţă de s&mînţă de maci amestecată cu ni- 

sipă, salegă până dimin€ță maculi și nisipulă de o parte: fuw- 

nicile chemate în ajutorii de Harapi-Albi să&vârşiră lucrul în- 

tocmai. În urmă împăratulă îi porunci să-i străjuiască fata, totă, 

noptea. La miedulii nopţei fata se făcu păsărică, dar Ochilă şi cu 

Păstvilă o prinseră şi o aduseră îndărătă. Apoi împă&ratulă îl 
puse pe Harapi-Alhi salegă între fata lui şi alta de sufleti ai- 
doma cu diînsa;: albina, chemată în ajutorii, se puse pe fruntea 
fetei adevărate și așă o cunoscu. În stirșitii fata îi porunci, ca 
turturica ei şi cu calulă lui Harapiă-Albii să pornescă împreună 

saducă 3 smicele de mări dulce şi apă vie şi apă mortă, de unde se 
bati munţii în capete : care se va întorce întâi, rămâne stăpânulă 
său biruitoră. 

Intorcându-se întâi calul, fata porni cu Harapă-Albi şi, ajun- 
gândi la curtea împăratului Verde, ea făcu cunoscutii tutu- 
rori vicleșugulii spânului. Eli se repedi atunci Ja Harapi-Albă 
și-i tăiă capulii cu paloșulii, dar și dînsulă fu sfâșiată de calulti 
lui Harapă-Albă. Iar fata împăratului Roşu «repede puse capul 
lui Harapii-Albi la locii, îl încunjură de trei ori cu cele trei 
smicele de mări dulce, turnă apă mârtă să stea sângele şi să 
se prinqă pelea, apoi îlii stropi cu apă vie, şi atunci Harapă-Albă 
îndată înviă». Apoi se cununară și trăiră fericiţi.
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a) Prima variantă muntenă Țugulea de Ispirescu: 

Din 3 feciori ai unui unchâși, celui mai micii, Țugulea, eră 

mai isteţii, dar ologii de amindouă picidrele: «La nascerea lui 

“Țugulea, când au veniti! Uvsitdrele, sa întimplatu să fie p'acolo și 

Zimedica pământuluă;, ea audise, cum îli ursise şi de pismă mai 
în urmă îi luă vinele, și daia eră elit ologu.» In visă i se arătă 

o qină, care-i spuse, că se va tămădui şi va ajunge împăratii ; 

îi mai dede şi unii chimirașă, cu care încinsii se putea face ori 

şi ce (dându-se de 3 ori peste capii) şi-l sfătui să-și iea, vinele | 
dela, zmedică. Prefăcutii în albină, ajunse la zmei şi ascultă ce 

vorbiă cu zmeii, ginerii sti, și cu zmedicele, fetele sale. «Intr'o 
seră se făci, muscă; intră pe coşi în cămara, unde eră cutia cu 

vinele, pe când zmeica nu eră acasă; aci dacă intră, se făcu omii, 
luă vinele din cutie și le puse la picidrele lui; cum le puse, se 

lipiră, parcă fusese acolo de când lumea; se făcu iar muscă şi plecă 

acasă.» 
După ce omori pe cei 3 zmei, cele 3 fete ale zmedicei, pre- 

făcute într'o vie cu struguri, într'o livede cu prună şi într'o fântână, 
voiaii să-lii otrăviască pe Ţugulea şi pe fraţii săi. Dar eli opri 

pe fraţi să guste: dândiă cu paloșulii, eşi ună sânge negru. După 

ce r&puse și fetele zmesicei, ea însăși se luă după Ţugulea, ur- 
mărindu-lă până la ună zidi de cetate, unde printr'o gaură îi 

vîri în gură o măciucă de feri călită şi muri pe loci. Imp&- 

ratuli acelei cetăţi, vădându-se scăpatii de zmei, îlu ţinea în mare 
cinste pe 'Ţugulea. Dar nisce zavistioși de boeri îl pîriră, că odată 

are să-i iea, ţera și, ca să scape împăratuli de dînsulii, îl trimise 
să peţescă pe fata împeratului Stririloră. 

Pornindă pe drumi, luă cu sine de tovarăși: uni omu, care 

mâncă brazda la 7 pluguri şi toti strigă că mâre de f6me; unit 

altul, în gura căruia curgea apă dela 9 fântâni şi totă strigă că 

mâre de sete, şi pe unii alit treilea, care cu 2 pietre de Oră 

de picire săriă din munte în munte şi strigă, că n'are loci unde 

să fugă. Mai întilni în cale ună omă cu o mustață albă şi alta 

mâgră, îmbrăcată cu 9 cojoce, şi strigă că mâre de frigii. [lu luă 

şi p'acesta; apoi pe unuliă, care voiă să dobdre cu săgiia ună fînțară 

tocmai din vîntulă turbatiă, şi pe altul, care bombănindă cu gura 

şi amenințând cu toiagulă, pe dată se făcea câte o sută de pă- 

”
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sărele.. Cu toţii ajunseră la palatulii împăratului Stririlorii, care 

dise lui 'Ţugulea, că e gata să-i dea fata, dacă va s&verși cu bine 

diferite slujbe, şi-lă însărcină: Să-i mănânce până diminâţa 9 

cuptâre de pâne și Flămândulă le înghiţi pe tote, strigându: 

mori de fâme, morii de fome!— Să bea până în diuă 9 buţi 

de vinu: Setosulă le înghiţi pe tâte. — Să între în cuptorului în- 

căldită cu 9 care de lemne: Frigurosuli cu mustaţa-i albă intră, 

strigândă că degeră de frigii. — Să se ieă la întrecere cu o fată 

slujitore, care se luă în g6nă cu ogarii, aducândii două urcidre 

* dela fântâna Ieleloră: Omulii cu pietrele de picidre le aduse în- 

tâj.—Să facă să nască înti”o ndpte 50 ie feinei sterpe : Vrăjitorul 

atingându-le cu toiagulu, născură. 

După ce făcu tote acestea, împăratulu îi dede fata şi porniră 

cu toţii. Pe drumă cruţă ună vulturi şi unu ursi, carei îlă- 

gădui ajutorii la nevoe. impă&ratuli ce-l trimise, drepti răsplată 

pentru bine-facerile sale, îi dede fata de nevastă şi apoi, dă- 
ruitit împărătesce, Ţugulea plecă cu logodnica la părinţii săi. Pe 

drumii se întilni cu fraţii săi, cari, v&dendu-lă, pismași cum 

erau, îi puseră gândi răi: peste nâpte îlu tăiară, luară fata şi 
fugiră la satulu loru. 

Dar 'Ţugulea nu murise și, venindu-şi în fire, chemă în ajutori 

animalele ce cruţase. Vulturuli aduse îndată lecii pentru bine- 

făcă&torulu săi, două citurele dela apa Iordanului, unde sunt 2 

fântână cu apă vie și apă mortă: «Cum veni vulturul, turnă ur- 

sul apă mortă peste tote ranele și se închegă carnea; turnă 

apoi de două, trei ori apă vie și se vindecă 'Țugulea de tote me- 

tehnele, r&mâindă cum la făcutii mă-sa, sănătosu și întregi.» 
Ţugulea mulţumi vulturului și ursului, dicendu-le: «Et vădi, 

că m'aţi iubiti mai multă decât irații mei; nu mai am nimică 

pe lume acum, de adi încolo voii trăi cu voi ca cu nisce fraţi.» 

Ajunsi acasă, calulă s&it omori pe cei doi frați trădători şi, cu- 

nunându-se cu logodnica sa, porniră împreună la. ţâra împăratului 
Stririlorii, care murise şi-lu lăsase pe 'Țugulea moştenitorii. 

b)A doua variantă muntenă Oaracâză, Vitdzulă de Arsenie: 

Uni împărată, care avea 3 feciori, trebuiă să se lupte cu nisce 
zmei pe ună podă de aurii. Fiulă celii mare îlă rugă să mârgă
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în locu-i; dar tatălui s&ă, prândă să-i încerce bărbăţia, se prefăcu într'o 

căp&ţină de calu şi-lii întorse speriatit. Toti așă păţi celi mijlociu. 
Atunci porni şi Caracâzi să lupte cu zmeii și omori pe 3 

dintr'înşii; se prefăci, în muscă şi ascultă ce vorbiă mama zmei- 
lorii cu nurorile sale. Ele se luară după voinici, prelăcute în 

vie cu struguri, în cuptoră de pâne şi în fântână ; dar r&puse şi 
zmedicele. Mergendiă înainte, ajunse la curţile lui Roșu-Impăratii 

cu porţile de feri, și el îlă trimise după fata lui Peneșă-Impărată. 

Pe drumiă întilni unit omiă, care bea apă mereă și toti strigă 

că more de sete; altulă mâncă 99 cuptore cu pâne şi muriă de 

fâme; altulă îmbrăcatii cu 9 cojăce şi muriă de frigi; și ună alu 
A 

patrulea, care, cu 2 pietre de mâră la picidre şi cu unii b&ţii în 

mână, se luă la întrecere cu ună iepure. Caracâzi îi luă pe toți. 

Ajungândii la Peneşii-Impărati, el, înainte de a-i da fata, îl 

însărcină să mănânce 99 boi fripţi şi 99 cuptore de pâne, să 

bea 99 hbuţi cu vint şi să sufere căldura dela 99 stînjeni de 

lemne. Apoi saducă apa dela fântâna de viorele. Intorcendu-se 

cu fata, nu vru so dea lui Roșu-lmpăratiă: elu însuși se cunună 

cu dînsa şi apoi plecară amîndoi la împ&raţia tatălui s&i. 

c) Varianta moldovenâscă Moșnegulă de aură de Mari- 

nescu : 

Uni împăratii vînase unii moșnegii de aurii și-l închise într'o 

odaie. Singurulă băiati ali împăratului îi dase drumulă în lipsăi 

şi, dreptii pedepsă, fu trimesii să-lu aducă înapoi, dându-i-se bani, 

o trăsură cu doi cai şi uni ţigani vizitiu. 

Un cală năsdrăvani dela trăsură spuse băiatului, că ţiganului 

a pusă gândi să-l omore. Ca să scape cu vi6ţă, băiatului îi dă- 

rui banii, trăsura şi hainele, şi primi să fie dînsulă vizitiă şi ţiga- 

nulă boeri. 

Trăgândii în gazdă la uni boerii mare, ţiganulu îl1 toti piră 

pe băiatii, care primi porunca saducă vaca de aură cu viţeluli 

de aurii, o pereche de boi de aură, ună cală de aură cu ş6ua de 

aură. In tâte aceste isprăvi fu ajutată de moșnâgulu de aurii, 

căruia îi dase drumulu, şi de cele 3 fete ale sale. 

Băiatulă dede apoi pe faţă nelegiuirile ţiganului, şi boerulii 

porunci să-l arunce întrună cazani cu lapte clocotitori; iar 

dînsulă se cunună cu fata boerului și se întorse la tată-său cu 

t6te lucrurile aduse.
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d) Prima, variantă ardel6nă Imperatulă floriloră de Botea: 

Unii împărati prinse la vinătâre pe uni omi frumosit ca rupti 

din s6re, pe Impăratulă floriloră, şi-l închise întruni turnă, 

amenințândiă cu pedepsă de morte pe ori cine lar slobodi. In 

lipsa împăratului, chiar copilaşuli săi descuiă turnulă şi-i dede 

drumul. Împ&rătâsa, ca să-lă scape dela morte, scrise două cărți, 

una, pentru băiatii şi alta pentru o slugă, şi:i trimise în lume. 
Ajungendi la o apă mare, sluga nu vru să trecă pe băiati 

decât învoindu-se să schimbe cărțile. Nu departe de rii dederă 
de curţile împăratului Roşu și r&maseră acolo: sluga ca domnit 
mare și copilulă de împărații ca păstorii de bivoli. Ca să se pâtă 
scutură de hăiată, sluga îl trimise să-i aducă: ună cară de drbă 
împletită în trei, apoi în 4, în 5 și 6,la care-l ajută uni bătrână, 
(eră Imp&ratulu florilorii), care îi mai dede ună rendiă de vest- 
minte ţesute cu firă de aramă, o furcă de aură care torcea singură 
și o bucată de săpunii, cu care se putea face celui mai frumosi 
omii din lume. 

Elu dede furca fetei împăratului pe sărutări şi, făcându-se forte 
frumosă, împ&ratulii Roșu își logodi fata cu dînsulii, iar sluga 
blestemată își luă răsplata cuvenită. 

e) A doua variantă ardelenă Petrea de Bogdani: 

O împărătesă rămase grea dintro nrână, odată cu bucătărâsa 
și mânza. Feciorulă bucătăresei, Petrea, făcendu-se mare, porni 
împotriva Craiului zmeilorii, care năvălise cu bătălie. El r&puse 
pe cei 3 zmei, apoi, schimbată în paste, ascultă sfatulă zmedi- 
celorii, cari se luară după Petrea, dar fură asemenea r&puse. 

La, întârcere întilni în cale pe Sgriburilă, pe Plămândilă şi pe 
Scutură-munţiă: unii flăcăii ţinea doi munţi în palmă Şi se jucă, cu 
ei ca şi cu două mere. Ei se, înfrăţiră cu toții şi ajunseră la o 
cetate mare de pâtră, unde stăpâniă unii uriașă căpcăună. Ca să 
nu-i mănânce, le porunci să-i aducă pe fata împăratului Roșu. Petrea 
isbuti s'o aducă, ajutati fiindă de tovarăşii săi înzestrați cu da- 
ruri peste firea omenâscă. 

î) Varianta bucovinenă Voiniculă floriloră de Sbiera: 
Ună boeră avea 3 pușcași iscusiți, cari, rătăcindii odată la 

vinătore, ajunseră la unii loci fârte frumosi, unde vădură ve-
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nindi o pasăre: «Privindă ei așă la dinsa, iată că pasărea se 
dede peste capit și se prefăcăi înt”ună voinică forte frumosă, ră- 
mâindu-i penele coștiugă lângă copacii. Uimiţi de acâsta, stau 
vînătorii și pândesci mai departe; dară voiniculi și-a desbrăcatii 
cămaşa cea subţire, care eră de giulgii, şi a săritii în apă şi 
a începutii să îndte și după aceea a se spălă șia se jucă prin 
apă. Deci scăldându-se el acu vr'o ră două, a eşiti din apă 
şi sa îmbrăcată iarăși cum a fostii, şi după aceea s'a datii peste 
capii de sa făcutii pasăre ca și mai înainte și a sburată și sa 
cam mai dusi.» 

Boeruli îi trimise să prindă acea pasăre. Ei aninară două plosce 
cu băutură tare, din care bendi pasărea (eră Voiniculi pasăriloră), 
o putură lesne prinde, și boerulă o încuiă într'o cămară de pâtră, 

Intr'o qi, pasărea, care eră năsdrăvană, îmbiă pe băiatului boe- 

rului, care descuiă ușa cămarei şi-i dede drumului. Dreptit pe- 

depsă tată-săi, dânduii 3 pungi de bani, o căruţă şi unii țigani 
ca vizitiu, îlii trimise în lume. 

Călătorind, ţiganulă prinse ură asupra băiatului. Pe drumiă 
băiatuli îl puse să ridice o pană forte frumâsă «şi pe lociă stăti, 

năsdrăvană, că eră o pană dela pasărea aceea căreia dedese eli 
drumul mai înainte : acuma îndată a şi sciutii elit ce cugetă, 
țiganulii să facă dinsulă!» Inţelegendă gânduli ţiganului, băiatulii 
se puse a mână dinsulu caii şi, dândă ţiganului toţi banii, îl 
așeză ca pe uni stăpână în fundulă căruţei. Dar împ&ratulă, la 
care ajunseră, vădendă pe băiată atâtii de înţelepti, îlu luă. pe 

lângă sine (căci avea o singură fată închisă într'uni foişori de 

frica zmeilori) şi pe ţigani îli puse argată la cai.. 

Dar totii pizmaşă, țiganuli îlă pîri împăratului, că sar fi lău- 

datii să-i aducă caluli 2meului, care voiă să-i iure fata, şi împ&- 

ratulă porunci băiatului să-lii aducă. Cu ajutorulii păsărei, care 

nu eră decât Voiniculă pasăriloră, i-lu aduse. Apoi îlu trimise» 
totii după pira ţiganului, să-i aducă șcua calului, care avea «însu- 

şietatea aceea, că de se punea cine-va pe diînsa, ea îli ducea 

prin aerii, unde numai cugetă elă!» In cele din urmă pe zineulă 
însuși, prinsi și ferecatii. Băiatulit prefăcută în moșnegii, păcăli 

zmeulii să se bage înăuntru în butoiă și-lu aduse împăratului. 
După ce făcu tote aceste isprăvi ajutată de Voiniculu pasăriloră, 
împăratulii îlui cunună cu fie-sa.



B. PIPULU ILENA COSINZENA. 

Acesti tipi are următorele peripeții: 

)) Eroul găsesce pe drumii o cosiță de pării sati o pană 

şi, piritii de invidioși, e trimisi să aducă pe stăpâna «i; 

b) Evoina nu se înduplecă a se cunună cu impăratulă 

înainte de a fi intrată, elii și aducătorulii ei, în baia de 

lapte mulsi dela epele sale; 

c) Fătu-frumosi e apărati de calu-i năsdrăvani, care 

răcoresce baia, pe când împăratului more năbușiti de căl- 

dură. 

Variantele acestui tipi se grupsză ast-felu: 

Basmulă-tipii «Ilina Simeena» (1), cu următârele variante: 

I. Variantă muntână «Fetă-frumosă și fata luă Leru-Im- 

părată» ; 

II. Variantă muntână «Irimia». (2) 

I. Variantă ardelenă «Din fată fecioră» ; 

II. Variantă ardelenă «Cei 12 frați și fata cu ptrulă de 

aură».(3) | | | 

I. Variantă bănăţenă «Ilena Cosezana» ; 
II. Variantă bănăţenă « Cipriană Vitâzulu».(4) 

? 

(1) Ispirescu, No. 2. 

(2) Calendarulii Basmelori pe 1877, p. 21—26.—Stăncescu, No. 18. 

(3) Popi-Reteganulă, JI], No. 2.— Gazeta Transilvaniei din 1884 ; 
(4) Schott, No. 17.—Catană, No. 1.
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Adevăratul ideală alti poveştilorii nâstre, 7lna Cosin- 
zena, «ce-i frumâsă ca o flâre într'o 6rnă fără sâre», trece 
drepti sora Sorelui. Spre a evită incestuli între fraţi, 
Dumnedeii a prăvălit'o în mare, unde se făcu o mrână 
de auri, şi apoi a aruncat'o în ceruri, schimbând'o în lună 
plină. (1) Ea corespunde cu Frumâsa pămîntului (Bukure 
dheut) din povestile albaneze, cu Frumosa locului saiă 
Frumâsa lumei (pula, 705 x5ouby) din basmele grecesci 
şi macedo-române, cu dina Iiena (Zinder Ilona) din po- 
veștile maghiare, cu Fecidra cu părului de aură (Dieva 
zlatovlaska) din basmele slavone şi cu Frumâsa cu păruli 
de aură (La belle auz cheveux d'or) din versiunile romanice. 

Acesti nume de Cosinzena, dati dînei favorite a bas- 

melori n6stre, revine adesea sub formele cele mai va- 

riate. Forma scurtată din basmulă-tipi Simzena e forte 

rară și în locu-i figureză obicinuitii Cosinzena, care se pre- 

sintă ca Cosezana (2), Cosînţana (3), Costînţena (4) şi în Bu- 

covina une ori Cosincena. 

Aceste forme multiple dovedesci originea străină a cu- 

vîntului, care pare a însemnă «(Ilena) cu cosițele de aură»; 

pentru întâia parte a vorbei: cf. slaviculu hosa «comă». 

Intr'unti basmii cehi figureză [Deva zlatovlaska «la vierge 

aux cheveux d'or», care corespunde rutenului Z/atokosa 

«cu câma de aurii». (5) 

Apelativulă «cu părului de aură» e ună epitetă fami- 

liară și mitologiei grece. La Omeri, iSallypso și Circe se 

numescii «dinele cu frumâsele cosițe», Apollon e 7go- 

(1) Alecsandri, «Sdrele și Luna». 

(2) Schott, p. 187. 

(3) Sbiera, p. 23. 

(4) Frâncu, p. 258. Intr'o poveste română publicată în Ausfand din 1856 

figureză, Ilen Costindane 
(5) Chodzko, p. 7
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comune adecă cu coma de aurii, ca și Dyonisos: Jw- 

Goyuirns. 

E de observati, că atâti în basmului nostru tipu câţi 

şi în prima variantă ardel6nă, motivuli Cosinzenei sa 

amalgamatii cu alui Fecidrei răsboinice, despre care vomu 

tractă întruni ciclu următori. 

Toti ast-feli basmul portugezii «Pina S tului Antonii» (1) 

combină, ca şi unele din variantele n6âstre, motivulii Cosin- 

zenei cu ali Fecidrei răsboinice. Eroina la 13 ani se îm- 

bracă bărbătesce și intră ca pagiă în serviciulă reginei sub 

numele de Antoniă. Indrăgindu-și pagiulii şi v&dendu-se 

respinsă, regina spune regelui, că tinărulii se fălise a pute 

împlini diferite isprăvi. hestulă diferă. 

In versiunea neo-grecă « Fînătorulă și Frumâsa lumei» (2), 

figureză în loculu băei ferbinţi ună cuptori aprinsă, în 

care intră erouliu. | 

Şi în versiunea siciliană (3), domniţa, înainte de a se 

căsători cu împăratului, cere tinărului, care o aduse, să 

intre într'ună cuptoră încălditi în timpu de trei dile și 

trei nopţi. Calulu îlă sfătui să se ungă cu spuma sa, şi așă 

putu eşi tefări şi neatinsă. Atunci domnia spuse și îm- 

p&ratului să intre; dar abiă intră și fu mistuitii de flacări. 

Episodul epelori mulse revine în versiunea săsescă 

« Calul năsdrăvanii» (4), unde calulă, ca să le pâtă aduce; 

cere stăpânului săi să-lă îmbrace cu 12 pei de bivoli 

lipite cu rășină; iar la îmbăiată, calului cu suflarea-i făcu 
3 A * 

băiatului apa, căldicică. Când intră însă împă&ratulii, ca- 

(1) Coelho, No. 19. 

(2) llahn, No. 63. 

(3) Gonzenbach, N. 83; ef. No. 30. 

(4) Haltrich, No. 10.
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luli începu să sufle din nara-i dreptă atâta căldură, în 
câţi laptele clocoti și mistui pe împărati. 

De asemenea în versiunea maghiară (1), unde băiatulă 

e însărcinaţi să aducă pe fata cu părului de auriu, stăpâna 

firului de auri (ridicati în drumiă), apoi palatulu cu sculele 

ei şi turma de epe de aurii din Marea Rosie. Baia de lapte 

ferbinte frige de morte pe împărată, iar voiniculi se cu- 

nună cu mîndra fecidră. 

in basmulii cehi «Z/atovlaska», citati mai sus, unii 

împ&rati învaţă graiulă animaleleloră, gustându dintr'unti 

reptili, din care gustă în taină și bucătarul săi Gheorghe. 

Găsindă bucătarulă ună firă de aură, împăratulii po- 

runci să-i aducă pe stăpâna firului, fecidra cu părulit 

de aurii. În cale ajută nisce furnici şi nisce corbi şi res- 

cumpără unii pesce de aurii dela nisce pescari, şi tote 

aceste animale îi promită ajutori la nevoe. Dela pes- 

cari mai află, că Zlatovlaska işi are palatulă de cristali 

în aceliă ostrovă: în tâte dimineţile, la revă&rsatulii zori- 

lori, ea-şi peptenă păru-ii de aurii, a cărui mîndreţe 

se resfrânge pe ceru şi în mare. Spre a căpătă feci6ra, 

Gheorghe e supusi la 3 sarcini: să stringă dintre bu- 

rueni mărgăritari din reţâua domniţei (îlu ajută furnicile); 

să sc6ţă din mare inelulă de aurii (pescele) şi să aducă 

apă vie şi apă mortă (corbii). Apoi o muscă ajută pe 

Gheorghe să ghicâscă pe Ziatovlaska printre cele 12 

surori aidoma cu dînsa. La întorcere împăratulă îlii omoră, 

dar fecidra îlu înviâză şi-lă iea de bărbati. 

Totă ast-felă într'ună basmu ţigănescii din Bucovina (2); 

celui mai tin&ră dintre 4 fraţi ridică o pană dela o pa- 

săre de aurii. Intrândă cu toţii în slujbă la uni voevodă, 

fraţii invidioși îlă pirăscii voevodului, care poruncesce 

  

(1) Jones şi Kropf, No. 48. 

(2) Miklosieh, No. 9.
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să-i aducă pasărea, cu pene de aurii şi apoi pe fecidra din 

țera Dunărei. Şi aci eroulii e siliți să aducă turma de epe ale 
domniţei, apoi a mulge vacile şi a se scăldă, în laptele lori 
ferbinte. Calu-i năsdrăvani suflă cu o nară ghâţă și cu 
alta foci, după cum intră în baie stăpânu-săă sati voe- 
voduli, care ţine aci loculi împăratului. 

Intr'o versiune croată «Flăcâulă și calulă  Vileă»(1), celă 
mai tînără dintre 7 fraţi, găsindu 3 fire de pri, 3 pene 
și o potcovă de aurii, le ridică, cu ttă povaţa calului: - 
«ce vedi, nu vedea; ce audi, nu audi; îţi va păr6 rău! 
Băiatuli e trimisi de feciorulă împăratului să aducă pe fata 
celor 3 fire de pării. Dar dinsa nu se înduplecă a plecă, 
decât aducendu-i-se rațele cu penele de aurii și apoi 
armăsarulă cu potcova de aură. Vitezulă îşi acoperi ca- 
lulă cu 7 pei de bivoli, spre a scăpă de furia armăsa- 
rului de printre epele vrăjite. Mulgendu-se acele epe, fata 
porunci băiatului să se scalde în laptele lori celă fer- 
binte, dar calulă să sorbi căldura şi scăpă tef&ru. Când 
intră în baie și fecioruli împăratului, eli năbuşi de căl- 
dură. 

In oecidentţă motivul Fecidrei cu părulă de aurii fi- 
gureză într'o poveste bretonă «Le belle auz cles d'or».(2) 
Băiatulă găsindă o panglică ce lumină n6ptea ca diua, 
e piritu din invidie de păstori împărătesei, că s'ar fi 
făliţă că pote să aducă pe fecidra cu cheile de aură. Eli 
o ademenesce pe o corabie şi domniţa de ciudă își aruncă 
cheile în mare, pe cari băiatulă e nevoiti să le aducă, 
Do N N OO 

(1) Krauss, No. 80. Cf. Jagiă, Archio, An. I, No. 58. Vorbele echivoce ale 
calului sună într'o versiune paralelă (ibid.), tocmai ca în variantele nostre: 
«de o iei (sabia), te vei căi; de nu, îţi va păre r&ii». In povestea maghiară 
mai sus citată: «i r&ă să iei firulă de păriă, dar nu va fi mai bine de-l 
lași, așă dar mai bine iea-lă!» Cf. o locuţiune analogă într'o poveste avară 
la Cosquin, II, 301. 

(2) Sebillot, III, No. 13.
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ca, și palatului ei. Apoi ea nu vrea să se mărite cu îm- 

păratulă până nu se va arde aducătoruli ei: dar pe rugii 

elu scapă nevătămati și împă&ratulii, urcându-se pe rugi, 

fu arsă cu totulă, iar voiniculu se cunună cu fata cea 

cu cheile de auriu. 

Intr'altă poveste bretonă «Le petit roi Jeannot»(1), mo- 

tivuli e asociati cu pastrea măestră care face să întine- 

rescă («le Merle blanc, qui ramene les vieilles gensă 

lâge de quinze ans») şi cu alte epis6de străine tipului 

nostru : mortului recunoscători şi perfidia fraternă. 

In versiunea lorenă «La belle auz cheveuz dor» (2), bă- 

iatulă, ridicând în drumi o pană în ciuda calului, e tri- 

mesi să aducă, pirită de slugile palatului, mai întâi pasă- 

rea penei, apoi pe fecidra cu p&rulă de aurii, care lo- 

cuiă de ceea parte a mărei. Fecidra adusă nu vru să se 

mărite până nui se vori aduce inelulă și cheia, cădute 

în mare. Voiniculă se cunună cu fecidra în urma unvi 

incidentă burlesciă: din virfulă: spânzurătârei, unde fu 

siliti să se urce, elu cere o prisă de tabacă și, aruncând'o 

asupra împăratului și 6meniloră săi, ei cădură morți cu toţii. 

In Italia motivulii figureză dejă într'o poveste venețiană 

de Straparola. (3) Livoretto, piîrîtă de slugile palatului, e 

însărcinată de Sultanii să-i aducă pe domnița Belisandra. 

Adusă, ea cere inelulă căduti în mare şi ună ulciori 

de apă vie. După aceea domnița taie pe Livoretto în bu- 

căți şi, stropindu-lă cu apă vie, îlu învieză mai frumosi 
3 

. vy 
și mai tînără. Sultanului vrendi să fie și elu întineriti, 

. .* » ya: 4 > . 

Belisandra îlă taie şi-i aruncă bucăţile întro hazna, iar 

dinsa se cunună cu Livoretto. 

  

(1) Ibidem, IL, No. 1. | j 

(2) Cosquin, No. 73. Cf. și cele 7 versiuni ale motivului «Recherche de la 

princesse aux cheveux d'or» ap. Luzel,], p. 143—290, 

(3) Zredici ptacevole Nott, |, 1. -
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Motivulă primitivi a fosti probabilă apa vie şi apa 
mortă, care în urmă fu substituiti cu o baie de lapte 
ferbinte sau cu uni cuptori aprinsi, ori cu ună rugă, ju- 

cândă pentru F&tă-frumosii rolul de apă vie, iar pentru 
împ&rati celă deapă mârtă. 

Urmeză resumatuli basmului tipi şi ali vatiantelorii 
corespundătore. 

Basmuli-tipă Ilena Simzdna de Ispirescu: 

Uni împărati bătrâni, neavendi decât fete, eră supăratii că 
nu putea trimite puternicului împărati vecinii unu fiu, care să-i 
slujescă. Fata ceu mai mare se oferi și porni la luptă îmbrăcată 
bărbătesce; dar la poduli de aramă, împăratulii, ca să-i cerce dăr- 
băția, se făcu lupi și întimpină pe fio-sa, care se întârse speriată. 
Toti așă păţi şi fata mijlocie. 

Fata cea mai mică se oferi şi dînsa: ea și alese calulti tatălui 
ei din tinereţe, «răpciugosi și bubosă», dar îngrijită cu orză ferti 
în lapte şi hrănitu cu jăratecii, se făcu frumosti și sprinteni. 
Calulă, năsdrăvanii fiindi, o sfătui cum să facă și porni. Tată-său 
îi încercă bărbăţia, întîmpinând'o când ca lupi (la podulii de 
aramă), când ea leit (la podulii de argintă) și când ca balauri 
cu 12 capete (la podulii de aurii); dar ajutată de calu-i năsdră- - 
vană, ea trecu prin tote primejdiile. 

Pe drumu ajută pe uni zmei, care-i făgădui pe Galbenă-de- 
sore, telegarii fără splină. Ajungendii la mama zmeului, dinsa 
îi puse la cercare sezulă. Mai întâi aşeză unii mănuchiă de flori 
la capulă fetei și la ali fiului săi, cu gândulă, că de-i bărbatii, 
se vorii veșşteji, iar de-i femee, vorii rămâne verdi. Fata, însă, sfă- 
tuită de calu, schimbă despre diuă loculă mănuchiloră. Apoi 
zmedica porunci să preumble fata în grădină, pe când ea ceri 
să fie dusă în grajduri; în cele din urmă o duse în camera cu 
arme, unde alese o sabie ruginită, în loci de una împodobită 
cu nestemate, cum ar fi făcutii o fată. 
Pornind de astă dată pe Galbenti-de-săre, fata. culese în drumă 

o cosiță de aurii (vorba calului: «de o vei luă, te vei căi; denu 
o vei luă, iarăși te vei căi») şi după o călătorie lungă, ajunse la
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curtea marelui împărat. Elă o primi bine şi prinse dragoste 

de dinsa; dar cei-lalţi fii de împărați, de pismă, o pîriîră, că 

la unt chefă sar fi lăudată, că scie unde este lâna Simatna 

«cosiţă de aură, câmpulii înverdesce, florile înfloresce», şi că are 

o cosiță dela dînsa. Impăratuli îi porunci strașnicii să-i aducă 
pe stăpâna cosiței. 

După sfatulii calului, care-i spuse că pe Ilâna o furase uni zmei 

în smîrcurile mărei și că nu vrea să-lă iubescă, până nu-i va aduce 
herghelia de epe, voiniculi ceru împăratului 20 de corăbii pline 

de inarfă frumâsă. Ajungendi la ţărmiă, calulti și fata de împ&ratii, 

străvestiță în neguțători, luară o pereche de conduri împodobiţi cu 

petre nestemate și, vădendu-i râbele zmeului, spuseră Ilenei. 

Ademenind'o în corabie să vadă marfă frumâsă, o turară și 
porniră cu corabia. Mama zmeului se luă după fugari și, simţindii 

văpaia din gura zmedicei, aruncă înapoi o gresie (scosă din ure- 

chea calului): în urma lori se făcu ună munte de pâtră. Răsbin- 

du-lii zmedica, fata aruncă o perie şi se făcu o pădure dâsă. In 

cele din urmă aruncă inelulă de logodnă ali Ilenei și se făcu unit 
zidă de cremene. De ciudă, zmedica plesni. 

Ajungândi la curtea împăratului, [lâna nu vru să se cunune 

până nu ă se va aduce herghelia cu epe şi împăratulu porunci fetei 

so aducă. Sfătuită de cali, ea ceru 9 pei de bivoli și porni întra- 

colo. După ce r&puse pe zmeuli răpitori ală Ilenei și după ce 
Galbeni-de sâre (acoperită cu peile de bivoli) birui pe armă- 
sarulii epelorii, luă herghelia şi o duse împ&raţului. Toti dînsa 

fu nevoită să mulgă epele: Dumnedeii dede oplâie şi apoi unt 
îngheţă, de nu puteai epele să se misce. 

llEna mai ceru: vasulăi cu botez, care se păstreză într'o biseri- 

cuţă de peste apa Iordanului, și împ&ratulii porunci iarăşi fetei 

a-i împlini dorința. Vasulti eră păzitii de călugăriţe di şi nopte, 
dar când veniă unii pustnică, rămânea numai una de pândă şi 

tocmai aceea adormise: atunci fata intră și luă vasului. Aflându-se 

de nelegiuirea săvârşită, pustniceulii o blestemă: «să se facă muiere, 

de va fi Vărbată, iar de va fi muiere, să se facă bărbată !» Rugăciunea 

se împlini și fata se făcu uni flăcăi drăgălași. 

Atunci IlEna se hotări să-și r&sbune asupra împăratului, că-l 

toti trimetea pe Fătu-frumosiă la slujbe grele: pe când se îmbăiă 

cu împeratulă în laptele epelorii, armăsarulă suflă cu o nară spre
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diînsa răcâre, iar spre împăratii cu altă nară aert înfocată, şi 

rămase mortă pe loci. lâna se cunună apoi cu F&tu-frumosiă, 

după ce se îmbăiară la renduli loră: armăsarulii Ilenei și Galbenti- 

de-sâre se întreceau a face baia mai potrivitii de caldă. 

a) Prima variantă muntână Fetă-frumosă și fata luă Leru- 

Impărată de N. D. Popescu: 

Din 3 feciori, celă mai mare porni după fata lui Leru-Imp&- 

ratii, care în veci trăesce şi în veci nu îmbă&trânesce. Dar abiă 

ajunsi la poduli de aramă şi, uitându-se la cine îlu strigă, se 

întorse plini de spaimă. Toti așă păți liulu celi mijlocii. 

Celii mai mici luă unii cali forte slabi şi murdară, care însă 

mâncă jăratecii (tăvălindu-se prin prală, eși unii calit negru și 

grasi). Sfătuiti de calu să nu se uite înapoi când îli strigă, 

voinicult nostru trecu cele 3 poduri (de aramă, argintii şi aurii). 

In cale omori ună șerpe, care voiă să mănânce nisce pui de 

pajură, şi ea îi dede o pană de aducere aminte. 

De acolo se duse la Negru-Imptrată, unde intră în slujbă şi 

ajunse iubitii de dînsulă. Sfetnicii îli pizmuiră și, împăratului 

cădendă grei bolnavii, elă fu însărcinat s'aducă sânge de pajură, 

apoi pe fata, lui Leru-Impărată. Cu ajutorul calului, care se făcă 

călugără iar fătă-frumosă forari, ademeni fata pe corabie şi o 

aduse împăratului, | 

Dar ea nu vru să se cunune, până nu va face baia din lapte, 

de epe sirepe din funduli mărei. Intrândii împăratulă în baie, ar- 

măsaruli epelori suflă cu nara-i de focii şi-i ferse totii trupuli, 

iar Fătii-frumosă se căsători cu fata lui Leru-Imp&rati. 

b) A doua variantă muntenă rima de Stăncescu: 

Uni vînătorii cruță uni lupii, ună cerbii şi o mrenă, și fie- 

care îi făgădui ajutori la nevoe ; numai să se gândescă la ele 

și vorii îi acolo. 
Elă văguse în visă pe fata Il&nei Cosinzenei şi, ca s'o potă căpătă, 

îi trebuiă ună mânză năsdrăvani dela o babă, care-lă dădea în 

Jocă de simbrie cui putea să-i păzescă o 6pă în timpi de 3 ile; 
că se ascundea, de nu se putea găsi. Cu ajutorulii animaleloră 

S
e
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recunosc&tore, Irimia o putu găsi: întâia nSpte, lupulă o desco 
peri în fundulă pădurei; în a doua, corbulă în slava cerului și 
în a treia, mrena în fundulii :mărei. 

Căpătândă mânzulă năsdrăvani, elă îlu întrebă dacă va pute 
dobândi pe fata, Ilenei: «Grea, stăpâne, fiind-că tată-său a lăsată cu 
graiă de morte, că fata lui să nu iea pe altulă de bărbată de- 
cât pe ălă flăcăi, care va put saducă ale cinci mid de epe din 
bălțile mărei și să le mulgă, ca să se îmbiieze amândoi cu laptele loră 
în sera nunței, şi e cam grei să pui mâna pe ele.» | 

Vădendu pe fata Il6nei, se înțelese saducă epele. Calulă, îm- 
brăcată cu 9 pei de bivolă lipite cu r&şină, birui pe armăsaruliă 
epeloră din bălțile mărei. După ce Irimia le mulse şi se îmbăiară 
în laptele lori, se cunună cu fata Ilenei. 

c) Prima variantă ardelână Din fată fecioră de Popă- 
Reteganulii: 

Unii împărați, care avea numai fete, mâhnit că nu lasă după 
m6rte bărbatii moștenitorii, plângea într'una. Fata mai mare, ca 
să-lu liniștescă, răspunse că tâtă împărăţia le va r&mâne lori. 
Dar bă&trânulii, înfuriată, aruncă paloșulă după dînsa (fără so 
nimerâscă) şi adause, că numai atunci va fi a lorii domnia, când 
vorii umblă şi păţi atâta câtă şi Aînsuli. | 

Fata, cea mare porni în huine cătănesci, dar despreţuindi în 
drumii o babă, ea o întîmpină ca zmedică și o speriă, fugind 
înapoi. Toti așă păţi fata mijlocie. Cea mică e sfătuită de babă 
să alegă hainele şi armele tătâne-săă și să încalece pe Dalbuli- 
d'ochilori. 'Tatălii fetei, în chip de zmei, îi încercă de 4 ori cu- 
vagiulii, dar fu nevoită să-i recunâscă bărbăţia. 

Pornindi mai departe, ajută în drumi pe uni balauri împo- 
triva unui cerbi şi atunci balaurulă, care eră feciorulă împă- 

pă&ratului Roșu, se făcu iar omi (fusese blestematii de părinții 
săi pentru neascultare) și plecară cu toţii la tatălă săi. Trecândă 
prin fera șerpescă, broscâscă şi șoricescă, ajunseră la curţile împ&- 

ratului Roşu, care, de bucurie că-și rev&du feciorul, eră să mă- 
nânce de vii pe bietulă cătană. După sfatul feciorului, fata 
ceru lădița din sobă, în care se află calulii Galbeni de sub sdre și 

pușca rugin6să, care putea împușcă departe. 

Săinenu, Basmeie române. 33
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Plecândii înainte, fata găsi în pădure o pană de rață și o codă 

de pără, care strălucea ca aurulii (vorbele calului: «de cum-va o 

vei luă, de mare necază ne-ar fi; iar de nu o vei luă, îţi vei 

bănui după ea») şi le luă cu sine. Ajungendi la curtea împira- 

tului Negru şi luându-se acolo la întrecere cu cătane la împuş- 

cati, îi cădu pana de rață. Pirîtii la împăratii de ună ţigani, fu 

însărcinatii să aducă rața de ceea parte a mărei, împlinindi slujba. 

cu ajutorulii calului. La altă împușcare, îi căqu coda de aurit 

şi împăratul îi porunci să aducă pe dâmna codei, pe ll&na Cosin- 

zâna. Ea ceri o căruță cu 2 râte și merinde, apoi porniră. 

In ţera Ilenei, calulăi Galbenă se făcă o boltă de aurii, Dalbulă 

dochilorii neyuțătoră, iar cătana omii de casă: prin slujnicile ei ade- 

meniră pe Ilena să vie în boltă şi o furară. Sosindu la împărată, 

Il&na,. care eră năsdrăvană, sbură în vîrful stilpului din mij- 

loculă curţei și nu vru să se cobâre decât aducându-i-se cele 7 

epe albe din ostrovulă mărci, la care o ajută caluli îmbrăcati cu 

7 pei de bivoli, peste ele 7 pături de rășină şi 7 rânduri de 

fuidre. Pe epe le mulse totă cătana, după ce calulă le îngheţase. 

Apoi llena ceru: feredeă dela Dumnedeă și dela sfntuli, Sdre 

ştergătăre. Fata, se urcă cu calului până la cerii și fură lucrurile 

dacolo, pe când Dumnedei și sfintulă S6re nu erai acasă. S0- 
rele rugă pe Dumnedei să-lui blesteme pe hoţii că «de-a f fată, 

să se facă fecioră și de-a fi feciorii, fată să se facă /» Şi după cu- 

vîntulii lui Dumnedei, se făcu din fată feciorii. 

lâna mai ceru în sfirşitii: să se scalde în acelă feredeă cu lapte 

colcotindă şi împăratul porunci catanei să se scalde mai întâi, 

iar calului îi r&cori laptele cu suflarea-i. Când veni rândulă îm- 

păratului, cum intră în haie, şi-a şi dati sufletulii. Atunci Ilena 

se cobori din stilpă, sărută pe F&tă-frumosă (prefăcută din fată) 

și se cunună cu dinsulii. | 

d) A doua, variantă ardelenă Cei 12 frați și fata cu pt- 

rulă de aură de Teod. Lăpușani: 

Uni omu săracii cu 12 feciori căută o femee cu 12 fete şi 

nimerindii flăcăii la o babă, ea plănui să-i omâre peste npte. Dar 

celi mai micii, năsdrăvanii, schimbă loculii fetelori babei cu 

alii fraților săi și dinsele fură omorite în locului loră.



Apoi se băgară cu toţii la unii împărată, unde fraţii pizmași 

pirîră pe celă micii împăratului, care-i porunci saducă: uni 

lemnuţă ce lumineză câţi tote luminile din lume, o lăută ce cântă 

mai frumosi decât tote musicele, o sabie a-totă-biruitâre şi în sfâr- 
şiti pe fata cea cu părulă de aurii. | 

Luându-și merinde, se duse la o grădină cu mere de aurii 

şi-şi întinse masa. Acolo veni fata cea cu părul de aurii, înso- 
ţită de alte 6 fete cu părului de arginti. După ce mâncară și 

b&ură, voiniculii luă fata şi se întorse. Dar ea nu vru să se mă- 

rite cu împ&ratulii până nu i se aduse ciurda de vaci, pe cară 
mulgendu-le voiniculi, împăratulii intră în baia de lapte şi fu 

înăbuşitii de ferbinţelă. lar fata se căsători cu flăcăulii vitezii, 
aducătorulii ei şi ali vacilorii năsdrăvane. 

e) Prima variantă bănăţenă Ilena Cosezana de Schott: 

Ună împă&rati avea 3 fii, cari îi cerură voe să mârgă la însu- 

rătâre. Eli nu consimţi decât dacă vorii ajunge totii așă de repede 

ca și dînsulii, când eră tînării, în oraşulii unde locuiă iubita lui. 

Cei doi fii mai mari nu, isbutiră, dar celui micu, Petru, 

învăţatii de uni câne bătrâni, luă calului tatălui săi din tine- 

reţe (care eră năsdrăvanii, mâncă foci, suflă cu o nară geri şi 

cu alta văpae) și repede ca gândulu îlă duse la iubita tatălui 
PY 

său. Ea eră să-li prăpădescă, de nu-li ascundea calulă ca pă 

duche într'uni dinte. 

Sora ei, Ilena, îlă îndrăgi pe Petru, dar tatălă ei, mare vră- 

jitoră, nu voiă so dea decât după celi ce sar pute ascunde 

aşă, ca să nu-lii găsâscă. Cine eră descoperiti, perdea capuli. 

Calul ascunse de 2 ori pe Petru în norii cei mai înalţi şi în 

fundulii mărei, dar în zadarii, că vrăjitoruli îl descoperi și eră 

să-lă omâre fără rugăciunile Ilenei. A treia Gră îli ascunse ca 

păduche în părul vrăjitorului şi, neputendu-li găsi, Petru sări 

din pără şi-i tăiă capul. Apoi porni să-și aducă părinţii la nuntă. 

Pe drumi găsi o cordnă, pe care erati săpate slovele I. C. și, fi- 

indui caluli obositi, întră la altii împăratii. Eli îli însărcină 

să-i aducă pe stăpâna corânci, adecă pe Ilâna Cosinzena, şi fără, 

voia ei o aduse cu ajutorul calului. Ea ceri atunci să se aducă 

epele sălbatice şi, mulgendu-le, să se scalde în laptele loră. Petru le 

aduse, dar împăratulii muri nădușitii în baia ferbinte şi Petru 

îşi recăpătă logodnica.
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f) A doua variantă bănăţenă Cipriană Vitezulă de Catană: 

Feciorul celi mai mică alii unui omu săracii, anume Cipriani, 

căpătândi uni calii năsdrăvani, scăpă pe cei 11 fraţi ai sti de. 

la mârte, punendi pe fetele Mamei codrului în loculă lori. Apoi 

plecară, luândă babei clopoțelulă vrăjitii, cu care, lovind o apă, 

puteai trece ca pe uscati, şi zergeua, cu care puteai face ori ce; 

«poţi să încui și să descui ori și ce uși, poţi să te prefaci în 

ori ce lighi6ne voesci, poţi să-ți faci drumiă ori pre unde, cu 

unii cuvîntii ori ce voesci, numai să plesnesci cu ea de 3 ori». 
Despărţindu-se de fraţi, Cipriani porni înainte şi în cale zări 

unii cocoră de rățoiă ce-lii ridică cu totu sfatulă calului («să nu 
iei cocorulă acela, căci te căiesci, iar de nu-l iei, iar te că- 
iesci») şi totii așă luă o potedvă de aurii şi unii înelă de aurii. 
Elu se băgă apoi slugă la grajdului împăratului și acolo cele-lalte 
slugi îli pîriră, că sa făliti cu răţoiulă de aurii. Im păratulii 
loră, trimise să-lu aducă; apoi toti după pîri fu trimesă după 
armăsarulu poteovei şi în sfirșiti după nevasta și fata, care a 
purtati inelului. , 
Aducândă împăratului pe fata de mirâsă, ea nu-lă lăsă so 

sărute decât dacă Cipriani se va scăldă în lapte de bivoliţă ferbinte. 
Imp&ratuli, intrândă şi elă în cazanii, muri năbușitii de căldură, 
iar. fata se cunună cu aduc&toruli ei.



CAP. X. 

CICLULU FECIOREI RĂSBOINICE 

Caracteristica, acestui ciclu e schimbarea sexului (din 

fecidră, flăcăii) şi eli cuprinde următorele peripeții : 

a) O fată, îmbrăcată bărbătesce, e supusă la încercări 

de bărbăţie şi de sexi; 

d) Triumtândii, ea se căsătoresce cu fiulă împ&ratului, 

sai, schimbată în flăcăi, cu dina. 

Variantele acestui ciclu potii fi grupate în 2 clase, fie- 

care cu câte ună basmu-tipu: 

u. Basmulă-tipă «Ună ochii râde și altulă plânge»(l), cu 

următârele variante : 

Varianta, moldovenâscă « Zudoriţa». (2) 

Varianta bănăţenă «Fata împăratului și mânzulă». (3) 

3. Basmulă-tipii «Legenda rîndunelei» (4), cu următorele 

variante : 

I. Variantă bucovinână «Legenda rinduneleă» ; 

II. Variantă bucovin6nă «Legenda rândunelei». (5) 

  

(1) Popescu, I, No. 2. 

(2) Tera Nouă, An. Il. 

(3) Sechott, No. 16. 

(4) Mariană, Ornitologia, II, p. 82—87. 

(5) Ibidem, p. 88—98 şi 99—106.
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Varianta, macedo-română « Evdicheua».(1) 

Afară de acesta, motivul metamorfosărei şexelorii: mai 

figureză în versiunea muntână «I/ena Simzena» și în 

cea ardelână «Din fată fecioră», ambele combinate cu ti- 

pulii  Cosinzenei, şi de aceea ele ai fostă studiate sub 

acestă din urmă tipi. 
Intr'o poveste ardelenă «Crăcsa dinelorii» (2), care face 

parte din tipului Camerei oprite, feciorulu se îmbracă 

fetesce și intră ca servitore la dină, pe care apoi o amă- 

gesce. 

Motivulii Fecidrei răsboinice e unulii din cele mai ră&s- 

pândite şi revine pretutindenea, mai alesii sub formă po- 

etică, începândii dela romanţa chineză despre Mu-lan 

saii fata-soldaţi până la cea portugeză despre fata care 

se duce în răsboiu. (3) 

Dintre cele două elemente fundamentale ale ciclului, 

încercările de sexu şi schimbarea, sexului — transportată 

de Pliniu în domeniulu realităţei (4)—celă din urmă există 

în mitologia indiană, ca şi în cea grecă. 

Intr'unii episodu din Mahâbhârata (5), Amba, fiica re- 

gelui din lași, în urma unui ascetismii rigurosiă, e schim- 

bată de Siva în bărbaţi şi, sub acâstă nouă existență, 

omoră pe răpitorulii ei Bhișma. In sudica Panciatantra, 

eroii poveștilorii iși întreschimbă sexele cu ajutoruli unui 

geniă răi (rahșasa) și fata, regelui din Angadeșa devine ast- 

(1) Cosmescu (colecţiune inedită). 

(2) Popu-Reteganulă, II, No. 1. 
(3) St. Julien, Les Avadânas, Contes et apologues îndiens, Paris 1859, vol. II, 

p. 161: Romance de Aou-Lân ou la fille soldat.—Puymaigre, Romanceiro, Choiz 

„de vieuz chants portuguais, Paris 1881, p. '7--10: La demoiselle qui va en guerie. 

CI. și notele dela p. 166—168. 
(4) Cf. Introducerea, p. 122—123. 

(5) Benfey, 1, p. 42—50.
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felu fecioră, moștenindi corâna şi împărăţia. Alte ori 

schimbarea sexului resultă din scăldarea sai sărirea 

într'o apă, ca într'o altă poveste din Mahâbhârata, în 

care regele Bhangasvana devine femee, scăldându-se în- 

tr'uni asemenea rit, ceea ce aduce aminte de fântânele 

cu acelaşi efecti din Orlando inamorato alti lui -Boiardo. 

Intr'o altă carte poporală din Orienti, în Sindibad, figu- 

r6ză asemenea o fântână miraculosă, care operă metamor-: 

fosarea sexelori: bărbatului, care bea dintr'însa, se făcea 

femec. Insuși feciorul împăratului bendă, se făcu fecidră 

şi cu ajutorulii unui demoni putu redeveni bărbaţi. (1) 

După Hesiodii, Tiresia se făcu femee (apoi iar bărbatu), 

privindii la împerecherea şerpilorii; după alții, elu se făcu 

femee, ucigândi o şerpoică, şi bărbati, omorindă unii 

şerpe. (2) o 

Transformări analâge întilnimă adesea în Metamorfo- 

sele lui Ovidiii. | 

Metra, fiica nelegiuitului Erisichton, vindută ca r6bă, im- 

ploră pe Neptună, care-i schimbă sexulu, dându-i o în- 

fățişare bărbătescă şi portului de pescari: 

Formamque novat, vultumque virilem 

Induit, et cultus piscem capientibus aptos. (3) 

Legenda cretanului Ligdus corespunde episodului din 

epopea indiană. Dorind cu ori ce prețu unu băiată, fe- 

meia se vădu nevoită a ascunde sexulii noului născutii 

(eră o fată cu numele de Iphis). Crescută ca băiati, tatălu 

ei o logodesce la virsta de 13 ani cu o fecidră din Creta, 

şi o dragoste ferbinte încinge aceste două suflete curate. 

In prediua nunţei, mama și fiica, se rogă de deiţa, Isis să 

se îndure de ele şi să le vie într'ajutoră. Și cum Iphis 

  

(1) Ed. Comparetti, povestea IX, p. 134—135. 

(2) Apollod. III, 6, 7. 

(3) Ovid. Metam. VIII, 793 —1795. 
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ese din templu, faţa-i devine mai bărbătescă, părului i se 

scurteză și ea simte o putere necunoscută sexului ei; fată 

eră adineori, acuma e flăcăi: Femina nuper eras, puer es. 

Se întârce cu prinse la tempiu, unde lasă inscripțiunea: 

«Ca fedicră Iphis o jurui şi ca flăcăi își ţine juruinţa: 
3 

Puer dona solvit, quae femina voverat, Iphis. (1) 

Cenis, cea mai frumâsă fecidră a Tesaliei, ceri dela 

amăgitorulă ei Neptun daruli de'a nu mai fi femee (da, 

femina ne sim). Dar abiă rosti vorba şi glasu-i semănă a 

bărbatiă şi noulă răsboinici, sub numele de Cenei, cu- 

treeră câmpiile Peneului. (2) 

In câtă privesce încercările de sexi, se pote cită fabula, 

despre străvestirea lui Achile pe insula Skyros. (3) Im- 

brăcatui de mamă-sa, muieresce și închisă într'o cameră 

printre femei, Ulysse sciu cu unii mijlocii viclână să facă 

pe erou să se trădeze. Provădutii cu diferite mărfuri, între 

cari scule şi podobe femeesci și arme strălucite, şiretuli 

intră în camera, unde sta închisii eroulă şi-i oferi marfă de 

vindare. Achile îndată puse mâna pe o lance, învirtind'o, 

și așă se dovedi firea-i eroică sub haina femeiască. 

Trădarea, sexului prin alegerea armelori sat a sculelori 
figureză în mai. multe versiuni moderne, dar în ele fata 
cea, istsță alege tot-deauna armele. 

De altmintrelea, Amaz6nele din tradiţiunile elene eraă 
nisce fecidre răsboinice, cărora Grecii le atribuiau o exis- 

tență istorică. 

In timpurile moderne regăsim ală doilea elementi — 
încercările de sexii — mai întâi într'o poveste italiană din 

  

(1) Ibidem, IX, 665—796. 

(2) Ibidem, XII, 190— 210. 
(3) Apollod. III, 13, 7; cf. Gesta Romanorum, No. 156.
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Pentamerone. (1) Belluccia, fata cea mai mică din cele 7 

fete ale unui ţ&ranu săracii, plecă îmbrăcată bărbătesce 

să ţie tovărășie lui Narduceio, celui mai tinări feciori 

(care căduse la pati) ali unui prieteni bogati. Bănuindu-i 

sexulu, o supuni la diferite încercări: să călărescă pe unu 

calu sălbatici, să descarce o puşcă și să se scalde îm- 

preună, când fuge sub cuvintii că primise veste dela tată- 

său, că se îmbolnăvise de morte. 

In Italia motivulii Fecidrei răsboinice e fârte răspândiți 

în cântece şi în basme. 

Int”o poesie poporală din Piemontii, publicată de Nigra (2) 

cu două variante locale sub titlulă «la Guerriera», fata, 

e supusă la încercări analoge: ea alege mănuși, apoi unii 

inel, se culcă cu sluga şi se iea la întrecere înotândi, 

când se sustrage ca de obiceiii, chemată de tatălui ei, care 

se îmbolnăvise. In varianta canaveză, o punii să alegă pan- 

glici şi să culegă buchete; iar în cea din Monferrato, 

să al6gă ună şorţiă şi să se iea la întrecere b6ndi în cârciumă. 

Basmul italiani din Pisa «11 drago» sai Balaurul (3) 

'se apropie şi mai multă de versiunea n6stră bănăţenă, mai 

alesi cu privire la episodului finală. Regina Angliei, alt 

cărei soți fusese ursitii a se preface în zmei chiar în 
> 

diua nunţei, se îmbracă bărbătesce și intră ca slugă la 

ună altii rege. Fiulă acestuia, bănuindii că-i femee, o pune 

la diferite încercări după îndemnuli mamei sale (și în 

tote aceste probe e povăţuită de pai năsdrăvană): s'o 

ducă în grădină şi acolo de-i vor plăce florile, e femee, 

iar de va rupe una şi o va luă în gură, e bărbatiă; so 

cheme la masă şi să vâdă cum taie pânea; să se bată 

împreună, spre a vede dacă scie să mânusscă armele. Ea 

N a 

(1) No. 26; ef. No. 36. 

(2) Canzoni pop. del Piemonte, III, 92. 

(3) Comparetiti, No. 17.
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isbutesce în tâte, dar leşinândă la sfirşitulă ultimei încer- 

cări, se vădu că e femee şi, aflândi cine eră, fiulii regelui 

o luă de soţie. 

Pe când. regele se află la răsboiu, soția-i născuse uni 

băiati şi o fată și socrii scriseră o carte fiului despre 

acâsta.. Dar în drumi zmeuluă, fostului bărbată alu reginei, 

o înlocui cu alta, seriindu-i că născuse uni căţeli și o 

cățea; și totă așă înlocui r&spunsulii blândă alu tin&rului 

rege cu altulu: să se ardă de vii mama cu copiii săi. Pă- 

rinții regelui, ca să nu arqă pe o nevinovată, o expuseră 

pe mare cu cei 2 copilași. Când se dede jos din corabie, 

nenorosita intră în pădure şi se pomeni cu zmeul. Atunci 

chemă într'ajutorii epa-i năsdrăvană (care-i lăsase trei 

peri din câmă, cu care so cheme la nevoe) și ea se luă 

la luptă cu dinsulii şi-lă r&puse, dar și 6pa muri de obo- 

s6lă. Acea €pă nu eră însă epă, ci o femee vrăjită din 

copilărie, să r&mâe așă până va r&pune pe unii zmei, și 
Li 

7 
atunci vraja se sparsze şi epa se făcu iar o femee frumâsă, 

3 

A 
care aşeză pe regina întrună mindru palati. Acolo fu 

găsită de. bărbatulii ei, se cunoscură şi se întorseră. 

Basmul florentini «/Fonta-Ghird, persona bella» (1) se 

asemenă cu basmulă nostru tipi. Uni rege, care n'avea 

decât 3 fete, chemati la luptă şi fiindi bolnavi, căută 

să trimeţă pe una din ele în locu-i. Intâia şia doua se 
întârseră dela mijlocul drumului fără nici o ispravă; 

împ&ratulăi poruncise slugei să întorcă pe fată, îndată ce 

va, pomeni de lucruri femeesci: în versiunile n6stre, îm- 

p&ratulu încercă bărbăţia feteloră. Atunci plecă și cea mai 

mică, lanta-Ghiro, îmbrăcată bărbătesce. Ajungândii la mar- 

ginea împărăției, se întilni cu tinărul rege vrăjmașă, care 

(1) Imbriani, No. 37.
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simţindiu că tovarășu-i e fată, o chemă la palat să se 

înțelegă asupra -răsboiului. Acolo elii qise mamei sale: 

Fanta-Ghiro, persona bella, 

Dwocchi neri, drento la su'favella: 

Carissima madre, mi pare una donzella. 

Mama îlii povăţuesce s'o pue la cercare și elă o duce în 

camera de arme: de o fi femee, nu le va privi şi nu le 

va, atinge; apoi în grădină: de-i femee, va luă o flore și 

o va pune la pepti;, în urmă o chemă la masă: de-i 

femee, va tăiă pânea rezămând'o de pepti; o râgă după 

aceea, să se culce împreună, dar fata îlă îmbătase; și în 

cele din urmă o imbie să se scalde împreună, dar ea 

potrivi lucrurile aşă, că fu grabnicii chemată acasă. Inainte 

de a plecă, ea lăsă ună râvașu cu următorulă cuprinsi: 

Fanta-Ghiro 

Donna € venuta e donna se ne va, 

Ma mperd cognosciuta il Re non Ilha. 

Dar regele înamorată, cetindă r&vașuli, se duse la tatălă 

eroinei şi o ceru în căsătorie. 

Intro versiune toscană, citată de 'Gubernatis(1), eroina 

Piera, pirită regelui de servitori pizmași, e însărcinată 

să împlinescă grele isprăvi, în săvârșirea, cărora e ajutată 

de o dină: să apropie de palat unui altulă din vecinătate și 

să aducă legati pe ună omii sălbaticii (îl îmbată). Intre- 

baţi de fată, pentru ce nu vorbesce, sâlbaticulii r&s- 

punse zimbindă: Fiind-că ești o fală frumâsă. ceea ce 

audindii regele, luă pe Piera de soţie. | 

E interesantă, că în acâstă variantă lipsescă încercările 

de sexi, pe când în basmul nostru tipu lipsesci is- 

prăvile. 

  

(1) Mythologie des pluntes, vol. |, p. "10.
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Incercările de sexii revină din contră în versiunea, 

siciliană «Fata cea isteță». (1) Fata, îmbrăcată bărbătesce, 

intră, ca, secretarii la fiuli regelui. Bănuindu-i sexulă, re- 

gina povăţuesce pe fiu-săi s'o pue la cercare: să-lă ducă 

în grădină și de va rupe o gardfă, e fată, iar de va rupe 

uni trandafiri, e bărbatii; să se scalde împreună în baie 

de mare; dar ajunsă acolo se întârce acasă sub cuvintă 

că a uitati cârșafurile și cere reginei din partea, fiului 

ei corâna-i de aură. Ea plecă cu corâna, lăsând acesti 
răvași: Pecidră venii, fecidră plecai şi păcălii pe fecio- 
rulii regelui: 

Schetta vinni, schetta mi nni vaju, 

E lu figghiu ddu re gabbatu l'aju.» 

“Intr'unii basmu bretonti « Le Capitaine Zizure» (2), încer- 
carea de sexii se face pe cale-medicală: «Des medecins 
furent charges de visiter le Capitaine Lixure et, comme 
il Stait fille, on le trouva fille.» Iată pe scurtă cuprin- 
sul acestui basmu: 

Ună omă văduvii cu 3 fete, neputândi merge la răsboiiă, 
fata cea mai mare se oferi să mârgă în locui. Dar ca să-i 
cerce bărbăţia, tatăl o pândi cu puşea: ea se speriă şi se 
întorse, și toti așă păţi a doua. Numai a treia nu se dede 
înapoi, ci se duse drepti la Paris, unde, sub numele 
de Căpitani Lixure, servi ca ofiţeri ls, curtea regelui. 
Regina îli luă pe. lângă dinsa şi se înamoră de eli, 
dar curtenii pizmași îlă pîriră regelui, că căpitanul s'ar 
fi lăudat că pote omori pe mistrețul din pădure și fu 
însărcinat s'o facă. Elă fu ajutati de o babă, care-lii 
înv&ţă cum să săvârșâscă încă alte 2 isprăvi: să aducă 
pe unu inorogă (licorne), prin ali cărui corni unică tre- 

  

(i) Gonzenbach, No. 17; cf. No. 13. 
(2) Luzel, 1], 314,
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ceai 9 mari trunchiuri de stejară; şi în sfirşitii pe mon- 

strulă năsdrăvani Satyr, care, căpătândi graiii, desco- 

peri sexuli Căpitanului Lixure şi ală celorii două fete de 

casă ale reginei (erai flăcăi îmbrăcaţi femeesce). Regele 

porunci, ca regina să fie arsă împreună cu pretinsele fete, 

iar elă se căsători cu Căpitanulii Lixure. 

La Portugezi povestea Fecidrei răsboinice circulă sub 

o formă versificată: Donzella que vai a guerra.(1) Răsboiuli 

e declarati între Francia şi Aragon. Bă&trânulă rege, ne- 

putendu-se duce, cea mai mică din cele 7 fete ale sale 

plecă în locu-i sub numele de Comitele Daros şi ajunge în 

regatului învecinatu: «Monsieur mon pere, madame ma 

mere, je sens au coeur grande soufirance, les yeux du 

Comte Daros sont des yeux de femme, dhomme non.» 

Mamă-sa, îli îndemnă so pue la cercare: fata isteță se 

opresce înaintea unui lămâiă și nu înaintea unui mări, 

(cum ar fi făcută o femee), la masă se aşeză pe băncile 

de sus (nu pe estradă), la tirgu își cumpără unui inelă, 

(nu panglici) şi evită ultima încercare (să se scalde îm- 

preună) prin sosirea neașteptată a unui curieri. 

In peninsula, balcanică avemi mai întâi basmului alba- 

nezi «Zeodorula»(2), în care eroina portă același nume ca 

şi în varianta nâstră din Moldova. Fata cea mai mică a 

unui Domni, 'Teodorula, plâcă cu 3 rânduri de haine băr- 

bătesci și cu un cală năsdrăvanii la curtea unui împăratii 

vecină. Ajunsă acolo sub numele de oştenulă Teodoră, 

fiulă dise împăratului: «Dragă tată, acestă răsboinici nu 

se numesce Teodoru, ci Teodorula ; ea mi-a înflăcărati 

inima, că nu-i flăcăă, dar fată». Imp&ratuli, ca să se încre- 

  

(1) Puymaigre, loc. cit. şi notele dela p. 166 urm. 

(2) Hahn, No 101.
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dințeze, o supune la cunoscutele probe (și căţelulii. o po- 

văţuesce cum să facă): la uni bazară fata cumpără pistole 

şi nu scule; urcândă apoi o scară de 700 trepte, ca femee, 

i curse 3 picături de sânge, pe cari ling6ndu-le căţeluli, 

nu le vădu feciorulă împăratului; şi în sfirşiti, în loci 

să se scalde împreună, fuge călare, după ce-și făcuse în 

ajunti o roche cu 2 rânduri de nasturi, aşă că dacă des- 

cheiă unul, se încheiă celă-lalti dela sine. In acesti 

modii zăbovi intrarea în baie și câștigă vreme de fugitii. 

Episodul finali — modulă cum feciorulii împăratului 

—
 

o iea de soţie —îlit vomă regăsi în ciclulă despre Fata is- 

tsță, înrudit cu celui presenti. | 

In versiunea neo-grecă a aceluiaşi basmu «Pata în răs- 

boiă» (1), încercările de sexi se reduci la una singură: 

să se culce împreună pe €erbă în pădure şi dimineța să 

vaqă loculu: care va fi mai verde e ali unui bărbatu. 

Episodulii finali e identici cu celu albanezii; îlii vomă regăsi 

şi în versiunea macedo-română de mai la vale. 

Intr'uniă altă basmu neo-grecii «Bărbatulă schimbată, în 

femee» (2), vedemă pe ună omi, care se schimbă în femee 

şi apoi iar în bărbaţi. Uni buni cântăreţi cu chitara nu 

se ţine de cuvint către o Neraidă, ca să vie şi sera ur- 

mătore, şi ea jocă până more. Pentru acâsta fu bleste- 

mată de altă Neraidă, dicendă: De ești bărbaiă, să te facă 

femec, iar de ești femee, să te faci bărbatii. Şi blestemuli se 

împlini. Atunci își luă pistâle şi unu iatagană şi plecă 
într'altă ţeră, unde scăpă de ună balaurii pe fata de îm- 

păratu şi căpătă dreptu răsplată unt cală năsdrăvanii. 

Ajungândă apoi în altă ţeră, află acolo că împăratulu lo- 

cului nu vrea să dea pe fiie-sa de soţie decât celui ce 

  

(1) Ibidem, No. 10, 

(2) Ibidem, No. 58.
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ar fi în stare să sară peste unt şanți. Isbutindă cu calu-i, 
împăratul îlă cunună cu fiie- -sa; dar spunându-i-se în 
urmă că nu-i bărbată, împăratul, ca, să scape de dinsulă, 
îlă însărcineză: să supue o ţsră neînvinsă, să r&pue uni 
monstru, care înghiţiă corăbiile cu 6meni cu toti (calult 
cere să-lu îmbrace cu 7 pei de bivoli) și în sfirșită să 
aducă mă&ruli unui arapă, care-lă blestemă: «Dacă eşti 
bărbaţi, să te faci femee, și de ești femee, să te faci băr- 
bată!» și așă s'a întîmplatii. | 

In versiunea paralelă albaneză « Fata schimbată în feciorii» (1), 
începutulă sună ca și în versiunea nâstră muntână. Uni: 
împ&rată, neavând decâţ fete şi trebuindii să pornescă 
la răsboii, fata cea mică plecă în locu-i îmbrăcată băr- 
bătesce. In cale scapă de o lamie (balauri) pe ună feciorii 
de împărat și capătă drepti răsplată ună calu năsdră- 
vană, cu care sare un şanţii, și împăratulă locului îlă cu- 
nună cu fie-sa. Aflândă însă că nu e bărbată, ca să scape 
de dinsulu, îl trimete într'o pădure să fie mâncată de 
uni balauri, dar se întrece cu lamia înjugată; apoi să 
adape o epă mâncătore de Gmeni și elă o aduce (6pa eră 
mama calului s&ă Demircil) şi în cele din urmă, să aducă, 
birulu şerpilori, cari locuescii într'o biserică. După ce 
dobândi banii, şerpii strigară: «Tu, care ne-ai luati ba- 

dacă ești feciorii, fată să te faci, iar de ești fată, fe- 
ciori să te faci!» Şi în acea clipă blestemului se împlini. 

In acestii modii versiunile greco-albaneze se completeză 
unele pe altele: cele dintâi conţină încercările de sexi, 
iar cele din urmă transformarea fetei în fecioră. 

Există şi o versiune poetică la Grecii moderni «Fata 
haiduculuă» (UL xheerozvbhu). Fata se portă 12 ani ca hai- 
ducă, dar într'o qi de sărbătore, când se jucaii de-a să- 

  

(1) Dozon, No. 14.
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biile, i se rupse unii nasture de arginti şi se zări sinu-i 

de fecidră (lipsescii încercările de seră). (|) 

La Sârbi întilnimii același motivii totiisub formă poetică.(2) 

Zlatiya plecă îmbrăcată bărbătesce în loculă tatălui săi 

la Stambulă, unde e numită Vizirii în oştire şi rămâne 

ast-ielu necunoscută timpi de 9 ani. Numai feciorulă lui 

Capudan-paşa îi bănuesce sexulii și tată-săii îlii povăţuesce 

s'o pue la cercare: ea isbutesce în joculă de minge şi 

în aruncarea geridului; apoi după ce se hirjonescă pe srbă, 

o imbie să se scalde împreună (unii curierii intervine ca 

șI aiurea.) 

Tipulu Fecidrei răsboinice în bylinele rusesci e Vasilissa, 

fata, lui Micula, care pentru a scăpă pe bărbatu-s&ă din 

închisore, vine îmbrăcată bărbătesce la curtea lui Vladi- 

miru, ca soli alu Hordei, să peţescă pe nepâta Domnului, 

pe frumosa Zabava. Dar fata îi bănuesce sexulă și Vla- 

dimiru o supune la diferite încercări. Se scaldă împreună: 

Vasilissa. isprăvesce așă de repede, că ese din baie, până 

nu apucase să intre Domnuli din Kiev; o îmbie să se 

culce într'unui patii de pufă: culcându-se d'andâsele, ur- 

mele corpului trădeză pe unu bărbat; şi în sfirşiti ea 

ese triumfătore în lupta cu gladiatorii domnesci, pe cari 

îi înhaţă de mijlocă și-i ridică de asupra capului. Atunci 

Vladimirii înfuriat dise nepotei sale, care se totu temea 

să se îns6re cu o femee: «Domniţă prâstă, ai părul lungii 

și mintea scurtă, iei pe uni bogatyr (eroi) drepti o 

femee!» (3) 

Grupulii legendelorii bucovinene despre originea rin- 

(1) Kind, Anthologie, No. 22. 

(2) Tominaseo, Cauti toscani, III, 79. 

(3) Cf. disertaţiunea rusescă a lui Sazonovit «Cântecele despre Fecidra ră- 
sboinică», publicată în Curierulă filologică rusă din 1885 —1886.
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dunelei e forte interesanti. Paralela nâstră macedo-română, 

identică în fonduă, nu coincide însă cu nici una din cele 

trei variante citate de d-lui Marianii. 

Şi cei vechi atribuiaii rindunelei o origine umană, po- 

vestindi că fusese odinidră Procne, fiica regelui Pandion 

și soţia nelegiuitului Tereii, regele Traciei, care silui pe 

Philomela, sora soţiei sale. Cumplită fu r&sbunarea celori 

două femei; dându-i să mănânce membrele ferte ale pro- 

priului său copilă, elui evocă cu strigăte oribile deităţile 

infernale: «Când ar vr6 să-şi smulgă din peptu-i deschisi 

bucatele afurisite, cari ascundea m&runtaiele fiului su; 

când plânge numindu-se mormintulă fiului său și urmă- 

resce cu sabia g6lă pe fiicele lui Pandion. Ai fi putută 

crede, că corpurile lorii atirnai în aerii și într adevării ele 

aveaii aripi : una-și luă sboruli spre păduri, iar cea-laltă 

se avintă pe acoperişi. Urmele crimei nu sai ștersu încă, 

de pe sînul loră şi penele le sunt pătate de sânge»: 

Corpora. Cecropidum pennis pendere putares 

Pendebat pennis; quarum petit altera, silvas, 

Altera, tecta subit: neque adhuc de pectore caedis 

Effluxere notae, signataque saguine pluma est. (1) 

La, Slavi există asemenea legenda zoologică a rindu- 

nelei. Basmul croatii povestesce (2), că rindunica a fostii 

odață o fată frumâsă anume Lasta, pe care o îndrăgi S6- 

rele şi, nevrândă a-l luă de bărbată, elu o prefăcu în 

rindunică (lastovica). 

Mai adaugemi, că în frumosa legendă a ciocârliei de 

Alecsandri, încercările de sexi sunt mărginite la una 

singură. Acolo se povestesce că frumâsa Lia, fecidra îm- 

părătesă, îndrăgindă pe Sore, pornesce în căutarea-i pe 

caluli Graură şi ajunge la insula dorită: 

  

( 1) Ovid. Metam. VI, 667—670. 

(2) Krek, Brnleitung, p. 846—839. 

Ș 
34 

Șăinenu, Basmele române.
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Copila ?n haine mîndre de fii împărătesc 

S'afundă în lumină, dar chipu-i îngerescu, 

Dar mersui plini de farmeci, cu pasă legănătoriă. 

-O spună mai multi că-i fată decât că e feciori. 

Ea, intră în palatulu S6relui, unde găsi pe b8trâna sa 

mamă, și ea din capulă locului prinde bănuială, că fru- 

mosul feciorii e fată; dar vrendii să se convingă, o pune 

la cercare: 

La nâpte voii aşterne în patu-i albe flori, 

De-a fi bărbatiă, sub diusulu peri-vori până'n zori; 

lar de-a fi fată, ele, de sînuli eilipite, 
In faptul dimineţei vorii fi mai înflorite. 

A doua di bătrâna mamă a Sorelui vede în aşternutulă 

străinului florile vii, nică una uscată, nici una veștejită. 

Atunci o blestemă şi cădu mârtă. Dar și Lia, a Sorelui 

mir6să, cade fulgerată din ceruri în mare: 

Iar sufletu-i ferice luat-a forma, vie 
De-o mică, drăgălașă, dui6să ciocârlie, 

Ce vecinică către Sore se 'nalţă 'n adorare, 

Chemându-lă primăvara cu dulcea ei cântare. 

Urmeză cele două basme-tipii cu variantele loră cores- 

pundătore. 

u. Basmulii-tipi Ună ochiu râde și altulă plânge de N. D. 

Popescu: 

Unii împărat plângea necurmată cu ochiulii drepti şi ridea 

cu celii stângii. Intrebatui de fetele sale, pentru ce plânge cu 

ochiulii drepti, elu răspunse, fiind-că nare feciori, care să-lii 

apere de vrăjmaşi în vreme de primejdie, mai alesă că unii îm- 

păratii puternici se ridicase cu răsboiit în potriva sa. 
Atunci fata cea mai mare se oferi a merge, îmbrăcată bărbă- 

tesce, în loculă săi. Dar eli vrendă să-i cerce bărbăţia, se făcu 

icră mare şi grâznică (cu părulu de ursi şi capului de mistreții) 

și se ascunse sub unii podi, pe unde trebuiă să trecă: fata 

speriată de acea feră, se întârse înapoi, şi totă așă făcu fata mij- 

locie. 

Cea mică, alegendu-și uni calu bătrânii, slabi şi spetiti [oare
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hrăniti cu orzi și periatii de 9 ori pe di, se făcii sănătosu şi 
frumosii) porni şi diînsa. Caluli, care eră năsdrăvani, îi spuse 
dinainte cine e dihania de sub podiă, și aşă putii trece înainte. 

In cale scăpă de mârte ună balaurii (nu putuse să înghiță 
unu cerbi) care, dându-se peste capi, se făcu unii mîndru voinici. 

Apoi balaurulii o rugă să mergă la maică-sa să-i mulţumâscă 
pentru mântuirea-i. Ajunsă acolo, zmeica simţi că voiniculă adusi 
avea ochi de fată mare și-li puse la cercare (calului o povăţui 
cum să facă): ea ascunse sub așternutulu fetei o cracă de ros- 
marini, dar îl găsi a doua qi verde şi fragedă, semnii că e flăcăă; 
o puse apoi să sară peste uni pirlezi înalţi în grădină și ea sări 
sprintenu ca unii voinică: o duse în urmă prin haznale împ&- 
rătesci, unde erai giuvaericale, scumpeturi şi arme: ea ceru 

arme. După ce isbuti ast-felti în tote cercările, ea ceru zmebicei 
calulii galbeni ce fuge ca gândulii și plecă. 

Sburândă cu calu-i în slava. cerului, arătă smedicei cosiţele și 

țiţele şi ea, vădându-se înșelată, scâse unii ţipătii și cădu grămadă. 
Dar feciorulii ei, nebunii de dragostea fetei, se duse după dinsa, 
și, ajutându-i să biruâscă pe dușmani (otrăvindu-le merindele), o 

luă de soţie. Impăratuliu, v&qându-se scăpatii, începu să rîqă cu 

amindoi ochii. 

a) Varianta moldovenescă Zudoriţa de Al. Popescu: 

Unii împtrati avea 3 fete și altuli învecinaţii 3 flăcăi. Certa 
între ei se iscă de acolo, că celă cu 3 flăcăi dise celui cu 3 fete: 
«Bună diminâţa, împă&rate, cu 3 6le sparte!» iar celă-lalţi îi r&s- 

punse: «Bună diminâţa, împărate, cu trei săbii tocite!». 
Fata cea mai mică, Tudoriţa, pe care Dumnedei o dăruise 

cu doi dinţi de aurii pe dinainte, casă înlăture răsboiuli, porni 

cu feciorulii celui-laltii împărată s'aducă inelulă lui Iordache zmei: 

cine l'o aduce, să fie biruitorii. 
Fata avea o căţeluşe năsdrăvană, care se prefăcu întruni calu 

înaripată, şi pe când feciorulti r&mase în drumi, ea ajunse la 

palaturile lui Iordache împăratulă zmeiloriă, în ţera lui Negru- 

Impărați. Acolo 'Tudoriţa, îmbrăcată în straie bărbătesci, e supusă 

la diferite încercări de seză: d'o fi fată, Grba, se va vesteji, va rupe 

struguri de pe jos, va alege podbe în loci de arme; în sfirșiti
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să se scalde împreună: ea păcăli zmeulii, îi fură ineluli și sbură, 
pe calu-i întraripatii, 

Indrăgostindu-se de Tudoriţa, zmeulă se prefăcu întruni ţi- 

gani lingurari cu porumbei de vîndare şi isbuti să fure pe 

Tudoriţa, pe care, după ce mama zmeului o încărcă cu grele 

sarcini, o luă de soție. 

b) Varianta bănăţenă Fata de împerată și mânzulă de 
Schott: 

O fată de împăratiu îngrijiă forte bine pe unii mânzi, care se 

născuse în aceiași di și mâncă tocii. Impăratuli puse să se aco- 

pere o tobă cu pelea a doi păduchi și făcu cunoscutii, că va da 

pe fie-sa de soţie celui ce ar ghici, cu ce felu de pelee aco- 

perită toba. Nimeni nu putu ghici. Atunci veni unii fermecători 
bătrânii, trimise pe fiu-s&i, care însuși eră zmei și vrăjitori, şi 
ghici. Apoi plecă să se gătescă pentru nuntă. 

Fata, când află dela mânzulă ei, cine eră norocosulă pețitorii, 

ceru (totii după sfatului calului) dela tatălii ei 3 rânduri de haine 

bărbătesci şi chrisâve, în cari s'o numâscă fiulă ei. Apoi, îmbră- 

cată bărbătesce, plecă la curtea unui altii împărati, unde fu bine 

primită şi i se încredinţară slujbele cele mai înalte. Dar curtenii 

pismași o învinuiră, că n'ar fi flăcăii, ci fată, şi împăratului o puse la 
diferite încercări: dusă, într'o cămară de arme și întruna de 

unelte femeesci, ea alese armele; dusă la vie, ea nu culese stru- 

guri cu lăcomie, ci ceru să se spele şi să-i aducă pe o tipsie. 
Apoi împ&ratulii o trimese să-i aducă pe fata unui împăratii 

vecini, pe care tatălii ei o închisese întruni palată de sticlă pe 
unii munte de sticlă. Ea o ademeni cu felurite scumpeturi şi 

o duse la curtea împăratului ca miresă pentru sineși. Acolo, fă- 

cendu-se cunoscută ca fecidră, mirâsa din palatul de sticlă se 
cunună cu bătrânulă împă&rată, iar fecidra cu fiului s&ă. 

Pe când feciorul de împărați saflă pe câmpulu de bătaie, 
ea născu doi băeţi și trimise peunii omi cu scirea la bărbatul 
s&u. Dar b&trânulii vrăjitoră, al cărui fiii eră s'o iea de soţie, schimbă 
scrisorile, spunendă împăratului că a născutii doi căţei. Blu r&s- 
punse să nui se facă nici unui răi, dar vrăjitorulii scrise în lo- 
cui: so ardă și să înece copiii. Pusă pe rugii, ea chemă în aju-
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toră pe credinciosulă ei mânzii, care înghiţi foculi și repede ca, 

gândul o duse cu copilaşii într'o pustietate. Culcându-se în coșulii 
peptului dela mânzulii tăiată (cum o învățase), se pomeni a doua 

di întruni palatii păzitii de lei. Acolo o găsi feciorulii împăra- 

tului, care rătăcise la vînătore, se cunoscură și se bucurară. 

2 2. Basmulă-tipi Legenda rândunelei de Marianiă: 
Ii O fată, r&masă orfană, moşteni o turmă de oi și unu cățeli, 

ce eră năsdrăvană. Intro di, îmbrăcându-se în haine bărbătesci, 
porni cu turma și căţeluli întrunii munte, unde se întilni cu 

unii zmei, care încă păscea o turmă. Amindoi se împrieteniră 
şi fata se ducea de masi la curţile zmeului. Acolo, orândă să 

scie dacă e fală ori feciorii, mă-sa îlă povăţui să-i pue sera sub 
perină brebenociă, care, de o fi fată, se va pătă până dimineţă,; 

dar cățelulău o înv&ţă, cum să facă (punendi brebenoculi pe pe- 

rină) şi dimineţa eră verde şi frumosi. 
Scăpatiă din acestă cursă, ea-și luă turma şi cățeluli și îm- 

preună cu zmeulă ajunseră până la o mare, unde, luându-și diua 
bună dela zmeă, dede cu unti toiagii asupra apei, care se des- 

părţi şi o lăsă să trecă ca pe uscatit. De ceea parte, fata, luându-și 

cuşma din capă, îi cădu părulă celui de aurii până la briu. 

Fecioruli zmedicei, vădându-se amăgită, își încărcă o corabie 
cu marfă scumpă şi, ajunsă la mal, ademeni pe fată în corabie şi 

apoi porni cu dînsa. Atunci fata își aruuacă înelulă în apă, Qi- 
cândi: Când vei află inelul, atunci voii vorbi cu tine! 

Intorsti acasă, zmeul se cunună cu fata, dar ea nu vorbiă nimică 

şi acestă tăcere ţinut multi timpi, până ce zmeuli găsi inelulă 

într”ună pesce. Plinii de bucurie, el îi dise: Draga mea rîndunică! 

de acum înainte vei vorbi, că ţi-am aflati inelulă ! Dar în ace- 

iaşi clipă ea se prefăcă într'o rândunică și sbură pe ferstră afară. 

a) Prima variantă bucovinenă Legenda rîndunelei de Ma- 

riant: 

O v&duvă săracă avea 3 fete şi cea mai mică cu părului de 

aurii, vrându să se năimâscă ciobani la o zmebică, se îmbrăcă 

bărbătesce şi se duse la zmedica, care o primi bucurâsă. Dar fe- 

ciorulii zmeului, care voise s'o iea de nevastă, credu a cunsce 

pe fată şi mă-sa îl povăţui s'o încerce dacă e fală ori fecioră: să 

o ducă în pădure și so întrebe, de ce e buni copaciuli ? De
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va, spune că e hunii de furci de torsii, e fată, iar de va spune 

că e buni de care, atunci e feciort. 
Neisbutindi de astă dată, zmedica îlă povăţui să se scalde cu cio- 

banulă: dar dînsa, când v&du pe feciori în apă, făcu pe unii cățeli 

să sperie turma şi se apucă după oi. Chematăa doua 6ră să se 

scalde, ea s'aruncă îmbrăcată în apă şi trecu da înotulă de ceea 

parte, unde-și ridică cușma și-și arâtă părulă săi celă de aurii. 

Fecioruli se întârse scârbiti și zmedica îlă învăță să aurâscă 

mai multe furci, să le încarce într'o căruţă și să plece în lume 

după fată. Ajungând'o, o amăgi să se urce în căruță și porni cu 

dinsa. Atunci fata, când trecu peste apa cea mare, își aruncă înc- 

lulă, dicendu: Când mi-o veni inelul iar pe degeti, atunci voii 

vorbi și ei cu tine! Şi adevărati, cu tote că se făcuse nevasta 

zmeului, dar mu pru să vorbâscă cu nimeni. Amedica, ca să se scape 

de. dinsa, o trimise la o soră de ale sale (bărbatului o slătuise 

la plecare să pue întâia îmbucătură sub limbă și apoi să mă- 

nânce) şi dînsa, dându-i să mănânce unii cocoșii, o trimise apoi 

la altă soră. Ea îi dedesă mănânce un cârlani și o trimise în 

urmă la cea din urmă soră. | 

Acesta îi dede să mânânce o mână de omă morti: ea se încercă 

odată s'o ascunqă sub vatră, dar la întrebarea zmedicei, mâna 

răspunse unde se află. Ameninţândii s'o mănânce pe dînsa, de nu va 

mâncă mâna, biata nevastă luă mâna de sub vatră și o băgă 
sub briîă tocmai la inimă. Intrebată unde saflă, mâna r&spunse: 
sub inimă! și zmedica socoti că o mâncase; dar la plecare i-o 

ceru înapoi şi ea scose mâna de sub briii și i-o dede. Atunci 

ne mai putând să-i facă nici unii r&ă, eu, se întorse trecendi 

pe la a doua zmedică, care-i ceru înapoi cârlanulii; ea stupi şi 
cârlanulu îi sări din gură. Totu aşă stupindi, înapoiă cocoșulă 

și ajunse acasă. 

Socră-sa o trimise îndată după apă şi, pe când o scotea, iată 
că-i sare înelulă în cefă. Atunci începu să vorbâscă şi când o audi 

bărbatului săi, îi dise de bucurie: Draga mea rîndunică! da 

n'apucase să rostescă aceste cuvinte şi ea se prefăcă în rîndunică 

şi elă în rîndunelă şi amîndoi sburară pe ferestră. 

b) A doua variantă bucovinenă Legenda rîndunelei de 

Mariani: 

Unii omi avutii avea 3 fete forte frumâse. Odată cea mai mare
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îl rugă s'o lase să mergă ea cu caii la văratii. Tată-săă, ca săi 
cerce bărbăţia, se ascunse sub unii podi îmbrăcatii cu unti cojoci 
întorsii şi, speriându-i caii, o făcu să se întârcă. Şi totii așă păți 
cea mijlocie. 

Atunci se duse fata cea mică, care avea o căţeluşe năsdrăvană 
şi află dela ea totă ce are să facă tatălui ei la podi, aşă că tre- 

cendi podulă, se duse mai departe. a-și cumptră o pereche de 
vestminte bărbătesci şi se întovărăşi cu ună tînără, care păscea 
altă herghelie. Lui i se pără tovarăşulă a fi fată și, mergând 
dimpreună acasă, maică-sa îl sfățui să-l îmbie la scăldati; dar 

căţeluşa speriă caii şi fură siliţi a se luă după ei. A doua n6pte 
mă-sa puse la capulă amîndurora câte unii struţii de flori; că- 

ţeluşa îi purtă struţuli prin rouă şi așă îli găsi dimineţă pros- 
p&tii și frumosi. Fata, luându-și rămasă buni, se întârse acasă. 
_Părendu-i r&ă tînărului, se luă călare după tovarășulii săi să-lă 

poftescă înapoi, dar eli trecuse o apă mare (ameninţândi de 3 

ori cu o batistă, apa fu secată) şi ajunsă de ceea parte, se îm- 

brăcă cu haine femeesci. Feciorulă, vădându că e fată, se in- 

torse tristă acasă şi după sfatulă maicei sale plecă s'o afle. Gă- 

“sind'o la părinţi, .o fură şi, când să trecă peste o apă, fata-și 
aruncă îneluli, dicendă: Când voii află inelulii, atunci voiă vorbi 

eu tine. , 
Şi mulţi ani trăiră fără să vorbescă. Odată ea prinse unii pesce 

și, spintecându-li, dede peste înelă şi începu să vorbescă. Bărbatul 
sti uimită strigă: Draga mea, păsăruica mea! Dar abiă rosti 
vorba, şi ea se prefăcă, într'o rîndunică şi eşi pe ferâstră sburându. 

c) Varianta macedo-română FEwvdicheua de Cosmescu: 

Uni bătrâni fu chemati să mergă la răsboiu. Eli avea trei 

fete şi se rugă pe rând, mai întâi de fata cea mare și pe urmă, 

de cea mijlocie, să mergă una din ele în locui, dar ele nu pri- 
miră. Atunci cea mică se duse cu bucurie. Imbrăcată bărbătesce, 

ea făcu multe vitejii în răsboiui. Fecioruli împăratului nu se 

putea dumeri, dacă e flăcăă sau fată. Eli o puse de mai multe ori 

la cercare, dar nu putu află nimici. Când fu să plece, deștepta 
fată, fiindu la Gre-care depărtare, strigă către feciorulă împăratului: 

iată-mi ţiţele și cosiţele!
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Feciorul împăratului plecă în orașuliă, unde locuiă acea fată, 

„ prefăcutii în cerșetoră, începu să umble din casa în casă stri- 

gândi: culistră, mulistră pentru o strachină cu meiii! Fata, când 

veni acasă, eși de-i dede o strachină cu mei; dar eli cunos- 

când'o, făcu să-i scape strachina și se puse să cuiegă meiulă, ne- 

vrendi a primi altulă (căci acela i-a fost norocului), așă că trebui 

să r&mâe peste nopte acolo. Şi în acea n6pte feciorulii împăra- 

timlui, ajutati de Omenii săi, o fură și o duse acasă la dînsulii, 

unde se cununară. În timpi de 3 ani ea-i născu 3 copii ca 

nisce sori, dar de rușine nu scose în acesti timpi nici o vorbă din 

gură. Tote rugăciunile soţului ei rămaseră zadarnice. 

Ca să scape de dinsa și să se p6tă însură din noă, bărbatul 

său o trimese la o lamie să iea sita cu împrumută. Pe drumi 

ea întilni unui boi şi uni câne, dede cânelui 6sele, iar boului 

finulă și-și urmă drumul. Sosindiă la acea lamie, ea-i spuse că-i 
dă sita, numai să aștepte până să vie din pivniţă, unde mergea 

să-şi ascuţe dinţii. Femeia luă sita, plecă iute şi ajunse acasă 

tefără, nefiindi oprită în drumă de boii și de câne spre a fi 
sfâșiată de lamie. 

Bărbatulă o mai supuse la alte două încercări: lâna nâgră s'o 

facă albă și cea albă so facă nâgră; iar dela casa împăratului 

până la, casa nouei sale logodnice, care eră toti o fată de împ&- 

ratii, să sădâscă de o parte și de alta a drumului pomi şi să facă 

fructe în 24 de câsuri. Cu ajutorul lui Dumnedei isbuti să în- 
deplinescă şi acestă poruncă. 

V&dândi fiulă împăratului că nu pote scăpă de dînsa, o lăsă 

să rămâe la curte ca servitore. Când se făcu nunta cu a doua 

soţie, nuntașii, vrendii să petrecă și să glumescă pe sâma celei 

dintâi femei, îi puseră bucățele de bradă sub unghii și le de- 

deră foci, strigândă: «Muto, muto, ajungă-ţi cu muţenia, nu vedi 

că-ţi ardu şi degetele?» Mirâsa începu și dinsa să-și bată joci 
de ea. Atunci s&rmana femee nu mai putu răbdă și odată strigă: 
«Negră şi iar nâgră! toți, toți până și tu ai să ridi de mine? pa- 
să&re să te faci şi prin cr&pătura ușei să sbori d'aci!» Miresa se 
făcă vîndunică şi prin cr&pătura ușei se duse pentru tot- deauna, 
iar femeia cea dintâi rămase stăpână în casă, vorbindi şi glu- 
mindu cu bărbatulii ei.



SECŢIUNEA II. 

POVEŞTI ETICO-MUTICE (PSICHOLOGICE) 

CAP. |. 

CICLULU CELORU TREI FRAŢI 

Acestă ciclu, de unii caracterii eminamente psichologicii, 

are ca trăsură distinctivă scâterea în reliefu a fratelui 

celui mică, care, deşi la începutii nevoiaşi și prostu, se 

arată însă la fapte de o rară isteţime și bărbăţie, în opo- 

sițiune cu fraţii săi cei mari, chipă tot-deauna mai pri- 

cepuţi şi mai făloși, în realitate însă mărginiți și lipsiți 

de iniţiativă. Multă timpă cumințenia lui Prăslea, rămâne 

ascunsă și chiar disimulată sub o aparență resping&tore ; 

dar când vine momentul criticii, elii se lspădă și de 

pretinsa-i imbecilitate și de exteriorului săi antipaticiă, spre 

a se transformă într'ună mindru fătă-trumosă. 

Acâstă preferință a poporului pentru fratele mai micii 

(mai rari pentru sora cea mică: în basmele nâstre Ce- 

nuşeresa e soră vitregă) au căutat unii s'o puie în le- 

gătură cu uni obiceiu străvechi, «dreptulă celui mai îi- 

nără», care a existatiă în mai multe ţări europene (Francia, 

Germania, Anglia) şi care.ar dată dintr'o epocă de poli-
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gamie, când se explică ușoru preferința dată fiului celei mai 

tinere soţii. (1) 

In acestă predilecțiune pentru copilulă celăi micii noi 

vedemii din contra o interesantă particularitate a psicho- 

logiei poporale: poporulă înclină a relevă şi înzestră cu 

calităţi extraordinare toti ce e mică, neînsemnat, defec- 

tuosă (ologă, șchiopă), cu uni cuvîntit imaginațiunea sa 

caută a compensă de o parte ceea ce nascerea sai în- 

timplarea a făcută să lipsescă eroului săi favoriti. 

Acestă tendenţă psichologică se accentueză apoi din ce 

în ce mai multi față de fraţii mai mari, pe cari îi presintă, 

ca invidioși şi r&sbunători : bine-facerile lui Prăslea sunt 

r&splătite de fraţii săi cu trădare (părăsindu-lu într'o pră- 

pastie) și chiar cu crimă (omorîndu-lă sai ciuntindu-lă). 

Dar tot-deauna, conformă eticei poporale, dreptatea tri- 

umfă și animalele se arată superidre omului sub raportuli 

nestrămutatei lori recunoscințe pentru bine-facerile primite: 

ele scapă din primejdie pe eroii, care adesea îşi arată 

până la ultimulă momenti generositatea, ertândă pe fraţii 

criminali. 

Acesti ciclu cuprinde două tipuri fundamentale, după 

cum fratele celui micii este ajutati în isprăvile sale de 

fraţi de sânge saii de fraţi de cruce, ambele asociate prin- 

tr'ună elementi comuni și caracteristică: perfidia tuturora 

către eroului bine-făcătoră. 

A. Tipul Fraţiloră perfidă cuprinde următorele peripeții: 

4) Din 3 fraţi numai celu mică pâte isbuti în grele 
isprăvi; 

5) Cei-lalţi doi frați, invidioși, caută să-li prăpădescă; 

  

- (1) Vedi Lang, La Mythologie, Paris 1886, p. 222 şi Liebrecht, Zu Volks- 
Pande, p. 431. ,



c) Dar fratele celi micii scapă, se întârce (străvestitii) 
şi dreptatea învinge. 

B. Tipuli Zovarâșiloră năsdrăvani, analogii celui pre- 
cedentă, cu singura deosebire că aci fraţii sunt înlocuiți 
cu tovarăși înzestrați cu puteri extra-ordinare, dar proști 
și perfidi. Acesti tipii are următârele peripeții: 

a) F&tiă-frumosă, plecândă în lume, se asociază în drumiă 

cu doi uriași şi se aşeză cu toţii în pădure: 

d) Acolo fătă-frumosii învinge pe uni piticii cu putere 

uriaşă, şi tustrei mergii în căutarea lui; 

c) 'Tovarăşii năsdrăvani caută să-lu prăpădâscă, dar 

elă scapă şi pedepsesce pe trădători.



A. TIPULU PRAȚILORU PERFIDI. 

Acestui tipu se presintă sub următorele două forme: 

Uni împă&rati cu 3 feciori are nevoe de o pasăre mă- 

6stră spre a împodobi o clădire măreţă (mănăstire, bise- 

rică, turnă). Feciorulă celui mai mici isbutesce s'o iea, 

ajutati fiindu de unui animal recunoscători. In cale, în- 

tilnindu-se cu fraţii săi, dinşii îi răpesc pasărea şi caută 

din invidie să prăpădâscă pe voinicu, aruncându-lu într'o 

prăpastie. Dar elu scapă, fraţii perfidi sunt pedepsiţi și 

pasărea, care rămăsese mută din momentulu răpirei, în- 

cepe iarăşi a cântă. 

In dilele împăratului Roșu zmeii fură de pe ceri S6- 

rele, Luna şi Stelele și le ascundă întruni locii nep&- 

trunsi. Uni voinici neîntrecută, celii mai mici din 3 

fraţi, numiti Greucenu, Voinică-de-plumbă, Aripă frumosă 

sai Aripa câmpului şi Sucnă-murgă, isbutesce să r&pue. pe 

zmei și să scape de prigonirea zmediceloră, cari îlu ur- 

măresc sub diferite forme. In unele din versiunile ace- 

stui tipă s'a asociată episodul aducerei Cosinzenei și mo- 

tivuli Dalilei. | 

Forte interesantă sub raportulă mitică este acestă ul- 

timă formă a tipului, în privinţa căreia n'am reuşită a 

găsi versiuni paralele la, cele-lalte popâre.
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Variantele acestui tipă poti fi grupate în 2 clase, fie-care 
cu câte uni basmu-tipă. 

4. Basmuli-tipă « Pastrea mădstră» (1), cu următorele 
variante: 

I. Variantă ardel6nă «Pasărea cu pene de aură»; 
II. Variantă ardelenă « Porumbulă raiului». (2) 
5. Basmulii-tipă «Greucenu» (3), cu variantele următâre: 
I. Variantă muntenă « Voinica-de-phumbii» ; 
II. Variantă muntenă «Cei 3 frafi». (4) 
I. Variantă ardelână «Aripă frumosă» ; 

II. Variantă ardelenă «Aripa câmpului». (5) 
Varianta bucovinână «Mintă-creța, Busuiocă și Sucnă- 

murgă». (6) 

Afară de acssta tipului Fraţilorii perfii revine și în di- 

feritele versiuni din ciclul Descinderilorii şi alu Ispră- 

viloră eroice, completândii ast-felii seria poveştilorii rela- 

tive la perfidia fraternă. 

In primulă nostru basmu-tipi şi în variantele sale e 

vorba de o pasăre măestră, alu cărei cântecii e menitii să 

împodobescă biserica sat mânăstirea zidită de împărați. In 

prima, variantă ardel6nă figureză recunoscinţa creditorulră 

morti, episodii asupra căruia vomi reveni în ciciulă Anima- 

leloră recunoscătore; iar în a doua variantă, motivului pa- 

sărei măestre se află combinati (fără nici unii motivi) cu alu 

Tovarăşilorii năsdrăvani, ca și în a doua variantă ardelenă, 

din ali doilea basmu-tipiă, formândiă ast-felu transițiunea, 

la alu doilea tipă alu ciclului nostru. 

Variantele din ală doilea basmu-tipă se raportă la cre- 

(1) Ispirescu, No. 27. 

G Botea, No. 2. — Tribuna din 1887. 

(3) Ispirescu, No. 21. | 

(4) Ispirescu în Conrorbiri din 1872.— Popescu, II, No. 2, 

(5) Popă-Reteganuli, III, No. 6. —- Tribuna din 1885. 

(6) Sbierâ, No. 8.
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dința antropologică (1) despre furarea, înghiţirea şi mân- 

carea corpurilorii ceresci (s6re, lună şi stele) de către 

zmei și readucerea lori de f&tă-frumosii, care r&pune pe 

zmei, ajutatii adesea de ună paloșă a-totă-biruitoră. În 

ultima, variantă din Bucovina figureză, în locului astreloriă, 

cheia raiului şi lumina s6relui. 

Aceiaşi temă o regăsim în «Colindulă Archanghelilori»(2), 

îmbrăcatii acolo, bine înțelesă, într'ună vestmînti crești- 

nesci. In lipsa sfinţilori Petre și Ilie, idolii dau năvală 

în rai, unde fură tote luminile şi le cară în iadă: 

Luat-aii raiului cununa, 
Luat-aii luna cu lumina, 

Luat-aii zorile cu razele, 

Luat-aă stelele cu florile, 

Luat-ai s6rele, odorele.... 

Archangheluli Gavrilu şi sfintului Michailii intră în iadi 

şi apucă în braţe luminile, aducendii. înapoi raiului sfinta, 

lună, zorile, stelele şi sorele. 

Intwunii alţii «Colindă de fată logodită» (3), dina-lebădă 

nu se învoesce a luă pe f&tă-frumosăi decât aducându-i 

păserica cerului și cununa raiului : 

Pasăre ce cântă 'n raiii 
Cu frumosii și dulce graiii, 
D'o ascultă toţii merei 

Îngerii și Dumnedeii.... 
Şi cununa raiului, 

împletită în iasomie 
Cu râde de feciorie. 

In basmele neo-grecesci e adesea representatii motivulii 

Fraţilori invidioşi. In versiunea «Fratele celă mică» (4), 

(1) Cf. Introducerea, p. 17. 

(2) Teodorescu, Poesii populare române, p. 33-—34; cf. Burada, O Călătorie în 

Dobrogea, p. 43—46. ” 

(3) Ibidem, p. 89—90. 

(4) Hahn, No. 26.
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din cei trei fi ai împăratului numai celă mici isbutesce a 
scăpă pe soră-sa din mâna zmeului, care o răpise. Uni șerpe 
recunoscători transportă eroul pe muntele inaccesibilă, 
unde locuiă zmeul. Acolo intră slugă la unii ciobanu şi, 
întilnindu-se cu soră-sa, o pune să întrebe pe zmei, în 
ce-i stă puterea. Elu îi răspunse, că are pe capi 3 fire de 

pără de aurii şi numai cu ele se pote deschide ușa unei 

camere, unde se află 3 porumbițe: acelea sunt puterea sa. 

Omorindi cele 3 porumbiţe, zmeulu plesni și voiniculă 

împreună cu soră-sa şi cu cele trei fete de împărată, ce 

le aflase în camerele palatului, ajunseră la marginea mun- 

telui, unde așteptaii cei doi fraţi. Cu o funie elu cobori 

mai întâi pe soră-sa, apoi pe întâia şi pe a doua fată 

de împ&rati (ursitele fraţilori săi) şi la urmă pe cea mai 

mică, propria sa ursită. Când v&dură însă fraţii, că cea 

mai tînără e şi mai frumâsă, prinseră pismă şi, punendi 

gândi r&u fratelui, tăiară funia şi-lu lăsară acolo. 

Rămasă pe munte, se întârse la palatulii zmeului, unde 

găsi diferite lucruri minunate: unu ogari de catifea, care 

goniă uni epure de catifea; uni lighianăi de aură şi o 

cană de aură, ce turnă singură apă; în stirşită o cloşcă 

de aurii cu pui de aurii. Uni cală verde din grajdulii 

zmeului îlă aduse jos de pe munte. După ce-și puse o 

bășică de die în capu, se duse în orașulii tatălui său și 

se băgă slugă la ună aurarii. Acolo fetele de împăratu 

cerură, înainte de a se cunună cu fraţii săi, lucrurile mi- 

nunate luate de eroii din palatulii zmeului și elă le dede 

din partea aurarului, la care le comandase împăratului. 

Când veni rendulu logodnicei sale, care eră să se cunune 

cu uni frate ală împăratului, se duse, îmbrăcată în albu 

şi călare pe calulii zmeului, la lupta de întrecere, unde 

isbi de morte cu lancea pe mire. Apoi, făcându-se cunos-
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cută, împ&ratuli pedepsi cu mârte pe fraţii trădători și 

pe dinsulu îli cunună cu cea mai mică fată de împăratii. 

In varianta « Oglinda vrăjită»(1), zmeulă răpesce o oglindă 

fermecată, în care se putea vede ori ce dușmani, care 

intră în ţeră. Fiulu celii mai micii alu împe&ratului isbu- 

tindu a o reluă, fraţii invidioși îlu aruncă întruni rii, 

de unde însă scapă, și vinovaţii sunt pedepsiţi. 

Versiunea neo-grâcă «Biserica cea nouă și Priveghetărea» (2) 

se apropie de primului nostru basmu-tipi. Unii împărată, 

isprăvindu o biserică mare și frumâsă, chemă toti po- 

porulii să. spue, ce-i mai lipsesce. Atunci uni tînără dise: 

îi lipsesce privighetorea, care să cânte când preotuli 

va, ceti Evanghelia. Tustrei feciorii împăratului pornesci 

după pasăre, dar numai celui mică putu s'o aducă. Ovi- 
» ir 

eră recunoscăţore, căreia-i tăiase cu fârfecele venele 
) 

MA Lys 

crescute, îlu înv&ţă cum să facă. Eli ajunse într'unti pa- 

lată, unde locuia 3 zmei, 3 maimuțe şi 4 șerpi. După 

ce-i r&puse, luă privighetârea și se întârse. In cale fraţii 

invidioși îlă aruncară într'o fântână și plecară cu pasă- 

rea acasă, spunândii împăratului că fratele celi micii 

murise. Dar elă fu scăpat de nisce neguțători şi fraţii 

trădători fură osindiți la morte. 

În versiunea săsâscă «Pasărea de aură» (3), unii călători 

spune împăratului, că nu-i lipsesce frumâsei sale biserici 

decât pasărea de aurii, căreia la cântare îi curgi mărgări- 

tare din gură. Dintre cei 3 feciori ai împăratului celii 

mică isbuti a căpătă pasărea într'o colivie de aurii. 

Pe drumă se întilni cu fraţii săi şi ei din invidie îi scoseră 

ochii pe când dormiă, îi tăiară braţele şi picidrele și-l 
aruncară într'o fântână. Apoi luară pasărea, şi se întorseră; 

  

(1) Ibidem, No. 51. 
(2) Ibidem, No. 72. 

(3) Haltrich, No. 7.
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dar pasărea r&mase mută. In vremea aceea fratele celă 

micu, sfătuiti de fetele ce scăpase din mâna zmeilorii, 

își spălă cu rouă ochii, braţele şi piciorele şi se însdre- 

veni. Apoi fu scosi din fântână de o vulpe recunoscătore. 

Ajungândi acasă, abiă călcă peste pragului bisericei și 

pasărea, începu să cânte viersurile cele mai dulci. Elu ertă 

pe fraţii trădători şi-i cunună cu fetele scăpate, iar elu 

însuși luă de soție pe cea mai mică fată de împă&ratiu. 

Intr'o poveste rusâscă (1) cei 3 fraţi portă nume mitice, 

ca și în variantele din ali doilea nostru basmu-tipi. O 

femee nasce 3 fii: pe unulii sera, numiti Vecernik sai Se- 

rilă; pe alu doilea la miedulă nopţei, Polunonzk sau Mie- 

dilă şi pe altul în dori, Svetazor sai Zorilă. Ei crescii 

în câţe-va c6suri. Celii mai mică, Svetazor, spre a-și 

încercă puterile, sfarmă în două rânduri măciuci de feri 

grele de 12 şi 20 puduri (1 pud — 16:/, kgr.); apoi luândi 

o măciucă de 30 puduri, porni cu fraţii săi să scape pe 

cele 3 fiice ale Țarului, pe cari 3 vrăjitori le răpise în 

palatele loră de aramă, de arginti şi de aurii. După ce 

b&u apă tare și primi dela domniţe 3 ouă (erai pala- 

turile schimbate în ou) de aramă, de argintii şi de auriu, 

le scăpă din închisore. Fraţii cei mari, vădendu pe a 

treia domniță mai frumosă decât cele-lalte, puseră gândi 

rău fratelui şi-lu aruncară într'o fântână. Rămasi acolo, 

Svetazor colindă prin lumea sub-pămîntenă şi scăpă de 

ună monstru pe fata unui altii Țarii. Elu fu transportati 

în lumea cea albă de uni corbă, pe care-lii cruțase. Ajunsi 

aci, putu trimite împăratului inelulii, pantofulu şi hainele 

domniţeloră din lumea cea-laltă. Apoi, ertându pe fraţi, 

Svetazor se cunună cu a treia domniță. 

Urmeză cele două basme-tipi cu variantele loră. 

  

  

(1) Gubernatis, Myfhologie z00'0gique, 1, 207--209. 

Șăinenu, Basmele române.
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«. Basmuli-tipu Paserea măâstră de Ispirescu: 

Uni împă&răâti, care avea 3 feciori, vru să zidâscă o mănăs- 

tire forte frumosă, dar n'o putea sfirși, căci turnului se surpă. Intr'o 

n6pte împăratulii visă, că dacă va aduce pasărea mădstră de pe 
tărîmulă celă-laltă şi o va aşeză în turnii, se va pute sfirși sfinta 
mânăstire. 

Cei doi traţi mai mari porniră şi nu se mai întorseră: ei 

fură împetriţi de unii vulpoiu, pe care-lii dispreţuiseră. Atunci 

plecă şi fiulii celui mici. Peste puţini sosiră cei-lalţi fraţi cu 

pasărea şi o fată, pe care o făcură păinărâsă. Cum se puse pa- 

strea în turniă, biserica se isprăvi: «Totă lumea se miră de fru- 

museţea acelei păsări, care eră cu mii de mii de văpsele, penele 
ei străluceai ca oglinda la sâre.» 

Dar pasărea rămase mută, până într'una din dile, venindă uni 
ciobanii, începu să cânte. Chemati la împărată, ciobanulă po- 

vesti următorele: «Pornindii în călătorie, am popositi la o câm- 
pie; când făcui foci şi-mi găteam de mâncare, m& pomenii cu 

ună vulpoiă, care m& rugă să se încăldescă la focă. Ili primii 

şi-l ospă&tai. A doua di, vulpoiuli se dede peste capi și se făcu 

uni voinicii: fusese blestematii să pârte corpulii de vulpe, până 

va av6 cine-va milă de dînsulii. Ajutatit de voinici, ajunserămii 
la palaturile zmeului, unde luai pasărea și pe fata răpită de zmei. 

Ei se luară după noi, dar vulpoiulii ameninţă asupra loră şi se 

făcură stane de pstră. Ajungând pe moșia vulpoiului și vădândit 

nisce stane de pâtră (erai fraţii mei), întrebai pe vulpoii. Eli îmi 

răspunse: «le vei sci, te tei căi, de nu vei sci, îar te vei că» Eu 

îl rugai să-i învieze, dar odată înviaţi, ei îmi tăiară picidrele și 

plecară, lăsându-mă acolo. Atunci mă prinsei frate de cruce cu 

ună orbă, căruia fraţii săi îi scâseră ochii de pismă şi elu mă ajută 
să mă vindecă cu sânge de scorpie, cu care elii recăpătase vederile.» 

După ce mărturisi găinărâsa, care eră fata luată dela zmei, 
'raţii mai mari merseră la judecată dumnededscă: intrând în nisce 

ulee, aruncară cu praştia o petră, care ishi pe cei doi fraţi și-i 

omorî. După acâsta fiulă celă mică se cunună cu găinărâsa. 

a) Prima variantă ardel6nă Pasărea cu pene de aură de 

Botea: 

Impăratuli Albă, zidindi o biserică forte frumâsă, a adunată
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lume multă să spue, de-i mai lipsiă ceva. Atunci unulă dise, că-i 
lipsiă pasărea cu pene de aurii, care sciă să cânte mai frumosi 
ca ori ce pasăre de pe lume şi că ea saflă la împ&ratulii Roșu, 
unde o păziai 12 uriași. 

Intorcându-se fără ispravă cei doi fil mai mari ai împăratului, 
porni şi celii micii. In cale întîlni o vulpe, care se oferi să-lii 

însoţâscă;: ea se făci cal şi aşă merseră până ajunseră la curţile 
împăratului Roşu. Caluli îlti sfătuise să se ferescă a nu [i prinsiă 

cu pasărea, dar elu nu ascultă, puse mâna și pe colivie și fu 

prinsi de uriaşii păzitori, cari îli duseră înaintea împăratului. 
Elu îi porunci să-i aducă calulii celii cu părulă de aurii dela îm- 

păratulu Galbeni. Prinsă și acolo, fu însărcinatii saducă pe tata 
dela împăratulii Verde. 

După ce vulpea păcăli pe cei doi împărați, voiniculi luă pa- 
strea și se întorse. In drumi fu întimpinatii de fraţii săi, cari 
îlă omoriră și-lii aruncară într'o fântână. Dar el fu înviati de 

vulpe, care eră sufietulii unui omă spâneurati pentru o datorie şi 
fusese înmormiîntati de feciorulti de împăratii. Intorsă acasă, pa- 

sărea începu iarăşi să cânte. | 

b) A doua variantă ardelenă Porumbulă raiului de Ro- 

monţanii: 

Unii împărati forte bogatii zidi o mânăstire, în care-şi puse 
t6tă averea şi chemă lumea să spue de mai e ceva în lume, ce 

nu Saflă în acea mânăstire. Unii bătrânii răspunse din mulţime: 
Porumbul raiului. Impăratuli făgădui jumătate din împărăție şi 

pe fie-sa de soţie celui ce-lii va aduce. 

Doi gemeni, Codru și Bujorii, amîndoi năsdrăvani, se oferiră 

să-l aducă. Codru sciă, că porumbul raiului s'află la tatălă zmei- 

lori. Porniră şi ajunseră la faurulă dela marginea pămîntului, 

la care lăsă pe Bujori, și elă, primindă dela faurii o perie, o 

cutie şi unii cuțită, plecă în spre ţira zmeiloră. Acolo domniă tata 

zmeiloră celă cu 12 capete, avândi 3 fil însuraţi cu câte 3, 6 

și 9 capete. Codru îi răpuse la podurile de argintii şi de aură. 

Apoi se făcău muscă şi ascultă sfatuli zmedicei cu nurorile sale, 

cari îl urmăriră schimbate fie-care în fântână, pomă şi brîă de aură. 

Urmăritii după aceea şi de mama zmeiloriă, el aruncă îndără-
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tulă său peria, cutia și cuţitulă- şi se făcu o pădure, o stâncă şi 

ună zidă de feră, omorînd'o la urmă cu buzduganulă căliti de 

faurii. 

Amândoi fraţii, întorcându-se acasă cu porumbulă raiului, v&- 

dură în cale ună omă mică de câră cu picidrele de secară ședândă 

călare pe ună iepure șchiopi, care răpi calul lui Codru și peri. 

Atunci Codru trimese pe Bujorii acasă cu porumbuliă raiului, 

care încetă a cântă din acea clipă, iar Codru porni în căutarea 

calului. | 

In cale întîlni pe Vită-în-lume, care se uită şi vedea în totă 

lumea, şi dicea, că n'are unde să mai privescă,; apoi pe Fuge-în- 

lume și pe Asvîrlă-în-lume, care jucă. cu doi munţi, nesciindă unde 

să-i asvirle; la urmă pe Gerulă şi pe Fometea. Se prinseră frați 

de cruce şi ajunseră la unii împărați, care făgădui să-i dea pe 

fie-sa, de va fi în stare să facă 3 lucruri: să mănânce și să bea 

câtimi mari, să se iea la întrecere cu uni vulpoiiă și în slirşiti 

să-i aducă apă dela isvoruli Iordanului cu care, spălându-se pe 

obraz, să rămâe totă tînără: acolo era doi munți, cari totii mereil 

se hăteaă în capete şi pe cine-lu apucai, îl făcea praf, dar 

odihuiaă de 3 ori pe di. Săverşindi tote acestea cu ajutorulii tova- 

răşiloră săi, luă fata și se întorse acasă. Toti atunci porumbulii 

raiului începu a cântă. 

8. Basmuli-tipi Greucenu de Ispirescu: 

In dilele împăratului Roșu, zmei furaseră Sorele și Luna de pe 

ceră şi împăratulii făgădui pe fie-sa de soție şi jumătate din îm- 

părăţie cui le va scâte dela dinșii. 

După ce periră o mulţime de voinici, plecă şi uni vitezii 

anume Greuctnu, împreună cu frate-săii, în căutarea lorii. Ajun- 

gendii la Faurulă pământului, «celii mai meşteră de pe pămînti şi 

năsdrăvanii», cu care eră frate de cruce, se odihniră acolo 3 dile 

şi apoi o luară înainte. După plecarea lori, faurulii făcu chipulii 

lui Greucenu din feră şi porunci să arqă cușnița di și nopte, 

ţinendi fără curmare chipulă în focii. Cei doi fraţi, sosindi la 
o răscruce, își făcură la despărţire semne prevestitore de peire: 

când basmalele vori fi rupte la mijlocă şi când cufitulă înfiptii 

în pămînti va fi ruginitii.
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Ajungându la casele zmeiloră, Greucânu se dede de 3 ori 
peste capu, făcându-se porumbel, apoi muscă, intră în cămară, unde 

se adunase zmedicele la sfatii şi ascultă totii ce vorbiaii. Apoi se duse 

în Codrulă- Verde şi se ascunse sub unii podii. Acolo, după ce răpuse 

doi zmei, veni despre diuă şi tartorulii lori celit mare și, luân- 
du-se la bătaie, se luptară până la nămiedi, când Greucânu 

(ajutati de unii corbă, care-i stîmpără setea, cu unii ciocii de apă 
dulce) îlă băgă în pămîntă până în gâtu. Intrebatu de voinici, 

unde ascunsese S6rele şi Luna, zmeuliu îi dise: «In Codruliă-Verde 

este o culă, acolo înăuntru sunt închise; cheia este degetulii mei 

celii micii dela mâna dreptă.» Şi în adevării găsi acolo Borele şi 

Imuna, pe cari voiniculă le aruncă pe ceră. Retezându capulii zmeu- 

lui, Greuceânu se întorse la împărații. 
In drumii, după ce întilni pe frate-săă, dede de unii peră 

(eră nevasta zmeului) şi de o fântână (eră fata zmeului). Scăpândi 

şi de acâstă pacoste, scorpia de mumă a zmedicelori se luă după 

Greucenu să-l înghiță; dar ajungendi la faurulti pămîntului, 
îi vîri în gâti chipului de ferii roșu ca foculii și pe loci cr&pă, 

prefăcendu-se într'uni munte de feri. «Atunci faurulă pămin- 

tului porunci călfilorii să facă lui Greucenu o căruţă cu 3 cai 

cu totulă și cu totulă de feră; după ce fură gata, suflă asupra loră 

şi le dede duhi de viţă» 

Pe drumu unii dracii îi fură paloșulii. Impelițatulu sciă, că 

Greucenu fără paloşi eră şi elii omiă ca toţi Gmenii: puterea luă 

în paloși eră, fără paloşiă eră necunoscutii. Necuratulii îlă dedese 

unui sfetnicii d'ai împăratului Roşu, care i se făgăduise lui, de-lă 

va face să iea pe fata împăratului. Dar dându-se pe față hoţia, 

împăratulii goni pe sfetnică și Greucânu se cunună cu fata, îm- 

p&ratului Roșu. 

a) Prima variantă muntenă, Voiniculă-de-plumbu de Is- 

pirescu: 

Impă&ratulă Roşu avea 3 fete, pe cari le furase Sdrele, Luna și 

Stelele. Elu dede scire, că cine le va aduce, îi va da jumătate 

din împărăție şi pe fata cea mică de soţie. 

Uni moşnegii avea 3 feciori: celit micii petrecea toti după 

cuptorii și îl numise Voinicii-de-plumbă, căci se îndoiă ca
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plumbulă. Elă rugă pe tată-săii să se ducă la împărații și să 

spue, că elii scie unde sunt fetele sale și le va aduce. Inainte 
de a porni, desgropă 3 cai de aramă şi ceru hainele şi: paloșulă 

împăratului; dede uni cală fie-cărui frate şi plecară împreună. 

Intr'uni codru vtdu uni stilpii de ferii de 99 măji, îi smulse 
din pănînti şi, ajungendiă în oraşi, îli dede la căpitanului celoră 

71 de meșteri mari să-i tacă din elă uni buzdugan. In vîrfulă 

unui munte dede de Cetatea îni Moșă Călugără, celui dintâi dintre 

năsdrăvani, şi-i lăsă buzduganuli să-lui ardă până la întârcere. 

Apoi ajunse întruni șest întins şi la uni rii cu podă de aramă. 

Acolo borborosi vorbe neînţelese şi fraţii săi se prefăcură în tă- 

ciumă, ca să nu vadă ce se va întimplă sait ce putere eră în elă. 

Veni de sub podă uni zmeă cu 6 capete pe unii calti de aramă. 

După ce-li r&puse, înviă pe fraţi. Totu aşă avu să lupte cu alți 

doi zmei la podulii de arginti și la podulă de aurii, unde pre- 

făcă pe frați în 2 isvove de apă bună. 

Atunci sosiră şi la curţile zmeilori omoriţi, înconjurate cu 

pereți de ferii. Neputendi răsbi, se făcă porumbel, intră în gră- 
dină și ascultă vorbele nevestelori cu mama zmeilori. Cu aculi 

înfipti în grinda casei împunse cele 12 uși ale pivniței şi tote 

se deschiseră. In pivniţa din 'fundă eră o butie cu 12 cercuri 

de feri, în care se afla Sorel, Luna și Stelele Impăratului Roșu. 
Luândiă fetele și pornindii, se pomeniră în cale cu o fântână fru- 
mosă [eră nevasta zmelui mai mare), apoi cu unii rătă înflorit 

(eră nevasta, celui mijlociă) și cu unii pără cu pere de aurii (eră 

nevasta celui mici). După aceea fură urmăriţi de muma zme- 

iloră. Elă aruncă peria (se făcuse o pădure), cutea (uni munte de 
plumbi) şi aculă (uni munte de ferii) și ajungendiă la Moşi Că- 
lugăriă, îi vîri zmedicei buzduganuli călită în gură și plesni. 

Voiniculii-de-plumbi trimise pe frate-săă cu Sorele, Luna și 
Stelele la părinţi și-i sfătui să îngrijâscă de cai, dar elu se duse 
la Poiniculă-de:feră, uni năsdrăvanii, care pentru semeţia lui 
tăiă pe băiată în bucăţi şi le puse în dăsagi pe o cpă. Ea se în- 
torse înapoi la Moşi Călugării, care-li înviă. Atunci se duse a 
doua Gră la Voinicii-de-feri și-i făgădui să se facă frate de cruce, 
de-i va aduce pe Ilna Cosinzfna, «Dâmna florilor, din cosiţă 
ruja-i cântă». 

Moșii Călugări îl sfătui să facă o corăbidră şi în ea o boltiţă



cu totu felului de marfă scumpă, apoi să ajungă pe marea r&să- 
ritului prefăcutii în moșii bătrăni. Ajungând la cetatea Ilânei, 

deschise bolta. Una din slugile ei zăbovi, minunându-se de lu- 

crurile aduse și spuse Ilenei. Ea o trimese să cumpere o pereche 

de papuci auriţi. Moşulă o pofti să vie însăși să-și al6gă. Odată 

acolo, se făcu iarăşi flăcăii frumosi, o încuiă, corabia porni şi 
o aduse la Voinicii-de-ferii. 

Dar în urmă îi păru r&ă,că a răpito pentru altul. Moşă Că- 
lugării îl sfătui ca Ilena să întrebe pe Voinicii-de-ferii: ande-i 

stai puterile? El îi răspunse : De vei plesni de 3 ori, vaeșide 
“sub pragului hbisericei o lădiţă în care saflă 3 ouă; ele sunt pu- 

terile mele). Sdrobindu ouzle, Voiniculă-de-feri şe făcu prafu. 

Atunci Voinicui-de-plumbi se duse cu Ilena la Moș Călugării, se 

cununară și se întorseră la părinți. Acolo se judecă cu fraţii sti, 
cari se purtară necuviinciosii cu părinţii și nu înorijiră de cai. 

Paloșulii, aruncati până în nori, cădă pe cei doi frați vinovați și 

dînșii cădură morţi. 

b) A doua variantă muntenă Ce 8 frați de N. D. Po- 

pescu : 

Trei feciori ai unui omu săracii, ducându-se să cosâscă pe o 

câmpie, se pomeniră cu unii zmei îngrozitoră, care-i chemă 
acasă la eli să mănânce. | 

Feciorul celi micii, care eră năsdrăvani, «adecă omii care 
ghiciă gândurile altuia, fie bune fie rele, cetiă în viitori şi sciă 

de mai nainte ce are să-i se întîmple», spuse fraţiloră săi nici 

să mănânce din bucate, nici să bea din vinul zmeului, că sunt 

amestecate cu sânge de omii. Palatulii zmeului eră întruni os- 

trovii și împrejurul lui, în loci de apă, curgea ună 7îi de focă, 

pe care-l trecură, plesnindă zmeulă cu unii diciă, care-i înfă- 

şură mijloculu: «Vedeţi acestă biciui, cu eli faci ori ce vrei, 

deschidi ori ce ușe, prefacă ori ce casă întruni mără de aurii, 

fie palată ca ăsta; îţi faci ori ce drumii şi te schimbi în ori ce 

telă de lighiână vrei, numai să te dai de 3 ori peste capi și 

să plesnesci odată din bici.» 

Fraţii mai mari mâncară şi b&ură și fură coprinși de o piro- 

telă cumplită. Dar celui mică rămase deşteptii şi, presimţindu cur-



sele zmeului, luă din altă cămară pe fetele adormite ale zmeului şi 

le puse în loculii fraţiloră săi. La miequlă nopței zmeul intră cu 

o sabie lungă în mână și ishi de 3 ori în fetele-i adormite, cre- 

dendi că-să feciorii, apoi plecă. Atunci feciorulu celi mici deş- 

teptă repede pe fraţii săi şi, trecând cu ajutorulii biciului riulii 

de foci, porniră înainte. 

Ajunseră tustrei la împăratulă, a cărui ţeră o scăpase de zmei; 

eli îi opri pe lângă sine și le dede la fie-care câte o sarcină 

de taină. Dar fraţii mai mari, pismuindu pe cel mici, îlă pi- 

rîră la împărații, care-lă trimise să-i aducă cloșca cu puii şi 

cu ouăle de aură, în care sta totă puterea 2meuluă. Cu ajutorul 

biciului săi (şi schimbati în muscă) o aduse. Apoi împăratul 

ceru, totii după piîra fraţiloră, calului zmeului celă cu 12 aripi» 

și-l aduse. 
In cele din urmă fraţii îlti piriră, că sar fi lăudati că dacă 

i-ar da fata, i-ar aduce pe însuși ameulă legatii cobză și băgată 

într'ună buriă, şi împăratului îlă chemă şi-i porunci să o facă. Lu- 

ându-şi unelte de dogari și schimbându-se întruni moșă cu 

barba până la briă, se puse a ciocăni în pădurea zmeului. Când 

sapropie zmeul, bătrânulii îi spuse, că vrea să facă ună butoiii 

mare, ca să bage într'însulă pe f&tii-frumosiă, care i a furată fata 

și să-lu arunce în riuli de foci. [li rugă apoi să intre și să 

cerce, dacă e destulii de ţâpănu; zmeulă încercă în câte-va rân- 

duri, umflându-se din tâte puterile şi în cea din urmă 6ră nici 

dâgele nu mai trosniră. Atunci îl închise acolo şi-lti duse îm- 

păratului, după ce schimbase cuprinsurile zmeului întruni mări 

de auriu. 

In diua cununiei ut F&tu-frumosii cu fata împăratului, arse pe 
zmei şi puse de-asupra rugului pe fraţii săi pismaşi, cari căutară 

în atâtea rânduri să-l prăpădescă. 

c) Prima variantă ardelenă Aripă frumdbsă de Popiu-Re- 
teganulu: 

Unii împăratiă, care avea 3 fete, se pomeni odată că periră 86- 

rele, Luna şi Stelele. Ela dede de seire, că cine le va aduce, va că- 

pătă pe una din fetele lui și dreptii zestre a treia parte din 

împărăție. Mulţi plecară, dar nu se mai întorseră.
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O babă avea 3 feciori: Serilă, Medilă şi Zorilă (numiţi aşă după 
vremea când îi născuse), cari, cum se născură, plecară şi nu se 
cunosceaii. Oprindu-i odată pe tustrei, se apucară la bătaie când 
se vă&dură şi baba îi împăcă, aruncându-le 3 cămăși, şi-i trimise 
la împ&rati să-i spue, că ei vori aduce S6rele, Luna şi Stelele. 
Făgăduindu-le împă&ratulu la fie-care câte o fată şi punândă luă 
Zorilă numele de Aripă frumosă, porniră tustrei. 

Aripă frumâsă își alese ună calu slabi şi arme ruginite, iar e fraţii 
sti cai frumoși şi săbii din cele mai frumâse, şi ajunseră cu toţii 

la unii podi de aramă, unde le eşi înainte zmeulă cu calul de 

aramă și se luă la luptă cu Aripă frumosă, care-i tăiă capulii: 
«Îndată și răsăviră Stelele, căci acesti ameiă le-a fostă mâncatii.» Când 

r&puse pe ali doilea zmeii la podulă de argintii, «îndată răsări 

și Luna». Cu ală treilea zmei dela podulă de auri lupta fu mai 
înverșunată. Aripă frumosă se făcu o 76tă de lemnă şi zmeulii o 

votă de feră şi se ciocniră, dar rotele r&ămaseră întregi; se făcură 

atunci unulu pară vînătă şi altul pară galbenă; dar în zadariă. In 

cele din urmă, ajutatii de unii corbii, care-i aduse apă în ciocii, 

Aripă frumâsă tăiă şi pe acestii zmei: «Acum resări și Sorele.» 
După ce birui pe cei 3 zmei, «cari aă fostă înghiţiti, Sorele, Luna 

şi Stelele», porniră în lume şi dederă peste nisce curți strălucite. 

Aripă frumâsă, făcendu-se muscă, găsi în a 12-a odae o zmedică b&- 
trână sfătuindii pe cele 3 surori, ai căroră bărbaţi îi omorise 
voiniculii, să se facă fântână, cuptoră de focă şi pără cu pere de 
aurii spre a prăpădi pe Aripă frumâsă. Dar elii scăpă de prigo- 

nirile lori şi se împrieteni cu vitezulu Piptrușă Petru. 
Aflând că mai e unii vitezii în pădurea blestemată şi că are o 

oglindă, cu care îea puterile și frumusețea celuă ce-lă vedea, se duse 

întracolo. Dar bătrânului cu oglinda vrăjită îi luă puterile și-lă 
închise într'o cuşcă de feri. A treia di îi făgădui să-l înapoieze 
puterile, de-i va aduce pe lâna Cosinzdna. Pe o corabie plină 

de mărfuri ademeni pe Il6na şi o aduse. Apoi o puse să-lă în- 

trebe, unde-i stai puterile: «Nu departe, la nouă-deci şi nou8 de 

paşi, se află o pesceră, în pesceră se află uni ursi, în ursi unii 

iepure, în iepure o rață şi în rață două musce; în acele stai pu- 

terile mele.» 

Când plecă bătrânul la vînătâre, Ilâna spuse lui Aripă fru- 

m6să taina, apoi «a fermecatii Ilena cușca,.care îndată s'a desfăcut şi
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a eşitii Aripă frumâsă, s'a uitatii în oglindă şi şi-a dobinditiă iară 

puterile și frumuseţea». Eli porni la;acea pesceră, unde găsi mus- 

cele şi, omorîndu-le, b&trânulu cădu morti. Atunci eli şi cu ll6na 

se întârseră la Pip&ruși Petru. 

d) A doua variantă ardelenă Aripa câmpului de Tudu- 

cescu: 

In qilele unui împăratii zmei furase Sorele, Luna și Stelele. Im- 

psratulu făgădui jumătate din împărăție şi pe fie-sa de nevastă 

celui ce le va aduce. Plecară mulţi voinici, dar nimeni nu se 

mai întârse. Atunci porniră și 3 fraţi (celii mai mică numitii 

Aripa câmpului), cerendiă împeratului 3 cai verdi, bani, merinde şi 

12 care de feră. | 

Sai dusi până la porta de feri, unde casa eră totii de ferii: 

acolo eră țera ameiloră. Aripa câmpului, care eră năsdrăvanii, bătă 

în portă şi chemă pe nănaşu-săi, fauruli din casă. După ce se 

veseliră, îlui rugă să facă din cele 12 care de feri ună buzdugani 

şi să-lu ţie în focia. Pornind mai departe, ajunseră la pădurea de 

„argintă. Noptea adormindi fraţii, Aripa câmpului r&mase de pază 

şi către m:eduliă nopţei r&puse zmeuli în luptă și-i luă calului cu 

p&zulă de arginti. Toti aşă s'a întîmplai la pădurea de aură, unde 

tăindu zmeuli, îi luă calulii cu părulă de aură, şi la pădurea de 

aghiamanti,, unde răpuse asemenea zmeulă, după ce se făcuse 

votă de oțelă şi voiniculii rofă de feră în două deluri, luându-i calulii 

de aghiamantii, «și pe cală eraă legați desagiă cu Sorele şi cu Luna 
și cu Stelele». 

Intr'o luncă eră unii lac de lapte dulce, în care se scăldat 3 

domnișore şi o babă hîdă: erai nevestele şi mama zmeilorit r&- 

puși. Aripa câmpului se făcă mâță și se viri în cuptorulă din casa, 

zmesdicelori, unde ascultă, cum ele se sfătuiau să-l omâre. Sechim- 
hate în pără, mără şi fântână, ele urmăriră pe voinici, dar elu le 
isbi cu sabia şi curse sânge. Atunci se luă baba după dînsulit 

până la fauri, unde-i viri în gâtleji buzduganulii săă. 
lauruli spuse, că va trece peste ună podi, unde șede Iuima 

pământului, care hăcuesce și iar strică podului acela: voiniculi 
nici nu-lă putea vede, că el avea «capulă ca maculii, picidrele 
ca sucitorele și mânele ca fusele». Eli îi mai dise, cala podă să bage
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de semă să nu-i fure dăsagii, că nu-i va înapoiă, până nui va adu- 

ce pe Fata Ciumei din capătulă lumei. Si aşă sa întîmplati. După ce 

trimise acasă fraţii. el porni după Fata Ciumei și în cale întîlni 
pe Omulii-Setea, pe Omulă- Fomea, pe Omulă-Țintilă, care totu ţintiă, 

strigândii că n'are unde ţinti; pe Omulă-Fugilă, care toti fugiă, 
strigând, unde să mai fugă? pe Omulă-Sgriburilă, care, îmbrăcată 

cu 12 cojâce şi şedândi între 12 stînjeni de lemne, sgriburiă 

totuşi de trigii; pe Omulă- Drăgostilă, care se drăgostiă cu Vîntuli 

şi se văeră: cu cine să m& mai drăgostesciă? şi pe Omulă- Vede- 

bine. 

Se înfrăţiră şi plecară cu toţii la împărăţia Ciumei, care nu 

vru să dea pe fată decât după făptuirea unorit lucruri grele: 

să mănânce şi să bea cătimi mari, să intre întruni cuptoră în- 

ferbîntatii şi «să se îndrăgostâscă cu 100 de fete în pării de 

câte o jumătate anii şi până dimindța tdte să fie cu copil», apoi 

saducă apă dela Fântâna Leordanului. Fata se înțelese apoi cu 

Aripa câmpului s'o aducă dela Inima pămîntului acasă la eli 

pentru unulit din fraţii săi. Şi așă făcu, iar Inima pămîntului 

crăpă de ciudă şi de atunci pămîntului rămase fără inimă. 

e) Varianta bucovin6nă Mintă-creţă, Busuiocă și Sucna- 

murgă de Sbiera: 

O văduvă avea 3 feciori vinători cu numele Mintă-crâţă, Bu- 

suiocă şi Sucnă-murgă, porecliţi după vremea nascerei Serilă, Mie. 

dilă şi Zorilă. Impăratulă locului, ca să alegă pe unuli din et 

ginere, le puse la încercare vitejia, cerendi să-i aducă cheia ra- 

iului şi bumină sorehiă. Eli mai trimise mamei lori pânză și aţă, 

din care să facă până diminâţă o cămașă și o pereche de ismene, 

cu cari să se îmbrace feciorulă celă mai vrednici. 

Sucnă-murgă le îmbrăcă și, însoţitit de frate-sti Busuiocii, porni 

să caute lucrurile cerute de împăratii. Ei ai străbătut mai întâi 

Câmpulă cu somnulă, unde pe Busuiocii îlă cuprinse unit somnii 

strașnică, dar frate-săi îlă opri să dormă; apoi Câmpulă jalei, 

unde Busuiocii fu încinsă de doră să se întârcă înapoi. In urmă 

ajunseră la Câmpul floriloră, unde fliorile-lă imbiai să le iea: Bu- 

suiocii luândiă una pe ascunsi, munţii şi delurile începură a se 

ishi şi fu siliti s'o arunce înapoi.
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De acolo ajunseră .la uni podi, ce ducea peste unii rii mare 

şi lati, care despărțiă moșia Gmenilorii de moșia ameiloră. Lăsândii 

pe Busuioci la podii, Sucnă-murgă porni la moşiile celorii 3 zmei, 

pe cari îi r&puse, și găsi în căruța celui din urmă emeii cheia raiu- 

lui și lumina sorelui. La, întorcere fu prigonitii de femeile zmeilorii 

prefăcute în fântână, rugă și dînă. Dar scăpând și de ele, aduse 

lucrurile împăratului, care-i dede pe fie-sa de soţie.



B. TIPULU TOVARĂŞILORU NĂSDRĂVANI. 

Incidentele acestui tipu potă fi ast-feli resumate. Uni 

voinicii înzestrati cu o mare putere, datorită adesea na- 

scerei sale minunate (copilu din teiă sai fii de ie), se 

întovărăşesce cu doi (rarii trei) uriași năsdrăvani, numiți 

obicinuiții Sfarmă-petră și Strâmbă-lemne, şi s'aşeză cu 
toţii într'o pădure. Acolo se învoesci, ca doi să umble 

după vînati, iar alu treilea să r&mâe acasă, ca să gă- 

tescă bucate. In primele două dile rămâne câte unulii din 

uriași şi către prândă se pomenesce cu Barbă-cotă, care 

îlă bate, îlu r&stornă și mănâncă bucatele ferbinţi pe piep- 

tulă uriașului, apoi piticul plecă călare pe o jums&tate de 

iepure şchiopă. A treia di, venindă rendulă voinicului, el 

dovedesce pe Barbă-cotii, virîndu-i barba într'o crăpătură 

de copacii. Dar piticul smulge copaciuliă din rădăcină și 

se cobâră printr'o grâpă pe tărîmuli celi-laltii, unde e 

urmăriti de fătă-trumosi, pe când tovarășii năsdrăvani 

rămânii în așteptare la gura gr6pei. Ajunsi în Lumea n6- 

„ fătă-frumosti omâră piticulu sau zmeii de pe acolo 

şi mântuesce 3 fete de împ&ratu, pe cari le urcă la to- 

varăşii săi. Dar când vine rendulă săi să fie urcati, 
Li 

gră 

v 
uriașii trădători îlă părăsescă în fundulă prăpastiei. De 

acolo e scosă în Lumea albă de ună vulturii, căruia îi
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scăpase puii de ună șerpe şi, făcându-se cunoscutii, pedep- 

sesce pe trădători şi se cunună cu cea mai tinără din fe- 

tele scăpate de dinsulu. 

Acestă tipu cuprinde 3 clase, fie-care cu câte unii 

basmu-tipiă: 

a. Basmulă-tipii «Agherană Vitezulă» (1), cu următorele 

variante: 

I. Variantă muntenă «Ce 3 frați de cruce»; 

II. Variantă muntână « Omulă după tărîmulă, celă-laltit» (2) 

Varianta bănăţenă «Petru Piricelă». (3) 
Varianta macedon6nă « Unu cotă barbă și o palmă omu».(4) 

8. Basmulii-tipii « Zid legănată» (5), cu următorele variante: 

Varianta muntenă «Dunăre-voiniculă ». (6) 

|. Variantă ardelenă «Jesă legănatu» ; 

II. Variantă ardelenă « Voinică de tesă». (7) 

Varianta bucovinenă «eiă legănată». (8) 

7. Basmul tipu «Petre fiulă oei»(9), cu următorele va- 
riante: 

1. Variantă ardelână «Fiulă vacei vrăjite »; 

II. Variantă ardelenă «Fiuţula vei». (10) 

Varianta, bănăţenă «Semenaţii». (11) 

Variantele din alu doilea basmu-tipu sunt întru tâte 

identice cu ale celui dintâi, diferindii numai prin motivulă 

(1) Frâncu, N. 6. 

(2) Fundescu, No. 15.— Popescu, II, No. 3. 

(3) Schott, No. 10. Cf. Piticoti de Dr. At. M. Marienescu. — Versiunea li 
Schott a fosti reprodusă în resumati la ciclulă Inferdiceriloriă. 

(4) Cosmescu [colecţiune inedită). Cf. o altă variantă macedonână mai 

apropiată de tipulă nostru ap. Hasdei, Magnum Etymol. Rom., p. 2490. 
(5) Sedătdrea, An. II, p. 200—308. 
(6) Ispirescu în Convorbiri din 1885. 

(7) Biblioteca Tribunei, No. 1. — Familia din 1883. 

(8) Sbiera, No. 6. 

(9) Arsenie, ], No. 7. 

(10) Obert, No. 7. — Popi-Reteganulă, III, No. 5. 

(11) Catană, No. 5.
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inițială ală nascerei minunate, motivă asupra căruia vomi 
reveni la tipulă Orion: copilulă în acestă variantă e o 
bucată de lemni însuflețită într'ună modă supra-naturală. 

In ultimului basmu-tipă şi în variantele sale eroului se 

trage dintr'uni animală și anume dintr'o die. Toti aşă, 

în dou versiuni paralele, slovenă și portugeză, menţio- 

nate mai jos, eroulă se numesce Fiulii epei, alăptatit 

fiindu de o pă, iar în mai multe versiuni romanice, fran- 

ceze, italiene şi spaniole, eroulă e fiuli unui ursă (Jean 

de Vours). Asupra, acestei origini animale vomii reveni totii 

la tipulă nasceriloră minunate sai Orion, care face parte 

din ciclul Omului viteză. 

Caracteristica, acestui tipi e substituirea fraţiloră per- 

fidi cu nisce tovarăși de o putere fisică extra-ordinară. 

In tipulu «Harapă-Albi» figureză asemenea agenţi auxi- 

liari, dar acolo acești tovarăşi aduci folose reale lui fătu- 

frumosi, putendi cu ajutorul lori săvârşi isprăvi supra- 

umane. Ei împlinescu unii rol idenţică cu ală animaleloră 

recunoscătore și de aceea în versiunile străine paralele, 

citaţe acolo, întilnimă numai pe acestea din urmă. 

Prin caracterulă loră utili, ei se deosebescii dar esen- 

țială de tovarășii năsdrăvani din tipulă nostru, cari nu 

numai că n'aduci nică uni folosi eroului, mai viteză şi 

mai isteți decât dinşii, ci încă îi vatămă prin purtarea 

loră perfidă şi invidiosă. 

Și anticitatea mitică cundsce uriași de natura unui 

Strâmbă-lemne. Ast-feli eră acelui Sinis de o putere 

prodigi6să, alu căruia brați putea să încovbie arbori și 

să aplece la pămintu virfurile piniloriă: 

Qui poterat curbare trabes et agebat ab alto 
Ad terram laţe sparsuras corpora pinus... (1) 

(1) Ovid. Metam. VI, 441.
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Aceşti tovarăși năsdrăvani sunt obicinuiti în numără 

de doi: Strâmbă-lemne şi Sfarmă-petră (saă Cărnă-lemne în va- 
rianta lui Frâncu, Precă-petră în cea de Ispirescu) și ai 

corespunqătorele lori în basmele paralele străine. La Ger- 

mami ei se numescii Baumdreher saii Holzkrummacher și: 

Steineerreiber satu Felsenkripperer; la Ruși Vertodub (Frânge- 

lemne) şi Vertogor (Sfarmă-munte); la Francezi Zord-chene și 

Appuie-montagne («je soutiens cette montagne, sans moi 

elle s'ecroulerait») etc. 

Numai în două din variantele nâstre figureză şi uni 

alu treilea tovarăşi sub numele de Bate-munții-în-capele 

(Frâncu) și Scutură-munţii (Popi-Reteganuli), precum într'o 

versiune lorenă se mai află și ună alu treilea năsdrăvant 

Jean de la Meule, «qui jouait au palet avec une meule 

de moulin». 

Personagiulu, care jâcă ună rolă forte importanti în 

acestui tipu, e piticulă Statu-palmă, pe care-l regăsimi 

nu numai în versiunile paralele mai jos citate, săsâscă (cunti 

omuleță cu barba de 7 coţi»), maghiară («piticii cu statulă 

de o jumătate de cotii, cu mustaţa, de doi și cu barba de 

trei») și serbo-slovenă, dar ceea ce este mai curiosti sub o 

formă absolut identică la Avarii din Caucasiă, în ală cărori 

basmu corespundătoră figureză uni pitici înaltă de o palmă 

cu 0 barbă de 3 palme și călare pe unii iepure șchiopi, pe 

când într'o poveste paralelă indiană piticuli sosesce în- 

armati și călare pe unu şorece împăturată. (1) Şi acesti 

amenuntă — călare po uni iepure șchiopii — îlă găsimi 

numai în basmele românesci și în cele avare, adecă în po- 

veștile a două popre, cari n'a veniti nici odată în atin- 

gere unii cu alții. Q coincidenţă atâtu de bizară este încă 

(1) Cosquin, |, p. 18 şi 25.
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o dovadă despre provenirea independentă a creaţiunilorii 

folklorice. 

“In cele-lalte versiuni de mai la vale, Statu-palmă e 

înlocuită eu an petit bonhomme (versiunea bretonă), cu uni 

uriași, (versiunea, lorenă), cu o vrăjităre (versiunea rusă), 

cu ună mici cocoșată (versiunea italiană) și chiar cu davolulă 

(versiunea portugeză). 

Elu lipsesce cu desăvârșire în varianta lui Popescu, iar 

în două variante din ultimului basmuc-tipi: (Obert şi Fa- 

milia) piticul e înlocuitii cu ună zmei. Din contra, în 

varianta nstră macedo-română, lipsescii tovarășii năsdră- 

vani. | 

Acesti piticu portă în basmele nâstre diferite nume. 

Celii mai obicinuiţii e Statu-palmă-barbă-coti, care se presintă 

sub următorele forme: 

Ispirescu: Zarta-cotă barba- de-ună-cotă, «stirpitură de omu 

cu barba de uni coti cu trupă cu toti.» 

Stăncescu: Tarta-cotă-barbă-de-ună- cotă, călare pe o jumă: 

tate de iepure șchiopă. (1) : 

Tribuna («Tei legănati»): Statu-palmă-barbă-cotă satu Na- 
Hi-cotă. 

Frâncu: Saicotea cu o barbă de 99 de stinjeni. 

Schott: Ună omuleță lungă câtă ună, degelă, cu barba câtă 

cotulă, călare pe.0 jumătate de iepure șchiopă. 

Arsenie: Ună zmei înaltă de ună cotă cu barba cu totă. 

Sbiera: Sehiopulă cu barba câtu cotulu. (2) 

Popi-Reteganulă: Omulă câtă șehiopulu, cu barba câtă co- 

tulă, pe ună iepure șchiopit călare, cu căpestru de chiotăre, re- 

zemându-se întruni pată de secară. | 

Mera: Stati-coti palma picioră, cu barba câtă grapa, cu din- 

  

(1) Stăncescu, p. 31. 

(2) Marian Descântece, p. 100, 180: Omu ca șehiopu cu barba câtă cotu; 

ibidem, p. 106: Stati-cotii de um cotă cu barba cutotă; ibid. p. 187: statu-palmă 
cotă cu barba cu totă.—Schott, p. 298: Staticot. 

Șăinenu, Basmele române. 
36 «
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fii câtă grebla și cu ochii câtă rotițele dela plugă, călure pe 

0 jumetale de iepure. (1) 

Marienescu (versiunea bănăţenă) Piticot. | 

Asemenea numiri de pitici (afară de am&nuntulu ca- 

racteristicui relevatui mai sus «călare pe o jumătate de ie- 

pure șchiopi») le întilnimiă şi în basmele rusesci, dar ele 

at acolo o semnificaţiune diferită, despre care ami vor- 

biti în Introducere (2), şi servă anume a desemnă fiinţa 

mitică cunoscută în basmele nâstre sub numele de Pi- 

păruși sati Neghiniţă, la Germani de «Dăumling» și la Fran- 

cezi de «Petit-Poucet». Din contra, în poveștile bulgăresc 

piticulu se numesce «Palmă-omii-cotu-barbă» (Pedia ciliah- 

lakată brada) întocmai ca la Românii din Macedonia: Nă 

palmă omă nă cotă barbă. 

Trecendii la comparaţiuni, începem mai întâi cu o versi- 

une sârbă «Sisan-Mazan și Barba-cotă» (3), în care tovarășii 
năsdrăvani sunt înlocuiți cu doi ferari de o forţă pro- 

digi6să. O mamă cu 3 suflete avea uni singuri fiă, care 

se numiă Gisan-Mazan, adecă desmerdată de lungă alăp- 
tare. Ea-i dede ţiţă de 3 ori 7 ani, până putu smulge 
unii stejari cu rădăcină cu totă şi a-li viri apoi în pă- 
mîntă cu căpătâiulii întorsă. Pornindii în lume, întâlni unt 
ferară, care făuriă uni lanţi pe genuche în locu de ni- 
covală, apoi uni ali doilea ferară, care ţinea în palma 
stângă o sabie şi. o .loviă cu ciocanulă din mâna drâptă. 
Intovărășindu-se, se așezară cu toţii într'o colibă din pă- 
dure, doi mergeaii la vinată și unulu r&mânea să îngri- 

j&scă de mâncare. În două rânduri veni Statu-palmă (ZI 
I-bari- Spannehoch) de mistui mâncarea, numai Sisan- 

(1) Basmulu «Impărătesa furată» în Convorbiri din 1883. 
(2) Vedi, p. 183---184. 
(3) Jagi€, Archiv, An. V, No. 42,
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Aa 
Mazan îl birui și-l viri într'o crăpătură de copacii. 

Păcălindu-i să calce în sângele monstrului, tustrei cădură 

morți şi Statu-palmă le sorbi ast-feli sufletele; apoi fă- 

cându-se de 3 ori mai puternici, tiri copaciulu pe tări- 

multi celi-laltă. Venindii pe acolo mama lui Sisan-Mazan 

și găsindu-lă morti, îi suflă unulii din. sufletele ei și cu 

cele-lalte două înviă pe tovarășii sti, iar ea însăşi cădu 

mortă. Pornind atunci după Statu-palmă, ei trecură prin 

3 păduri de aramă, de feri şi de argintii, apoi prin o gră- 

dină înflorită cu şerpi, lei şi alte fere înaripate. Ferarii 

rămaseră în pădurile de aramă şi de ferii, dar elă merse . 

inainte și se cobori cu o funie pe tărîimuli celă-laltii. Acolo 

după ce r&puse pe Statu-palmă, sluga zmeului, și apoi pe 

zmei, luă pe o fată de împărati și alte două furate de 

zmei şi le urcă Când veni rendulii săi, vru să încerce 

credința tovarăşiloră săi şi atirnă de funie o petră, care 

se sfărămă. Părăsită acolo, fu scosi în lumea albă de uni 

struții recunoscătoră, căruia-i scăpase puii de unii zmei. 

Eli pedepsi pe trădători şi se căsători cu fata împăratului. 

In basmul sârbo-croată «Păstorulă voinici și vaca bal- 

țată» (L), uni ciobanii voinicii se întovărăşesce cu Sfarmă- 

pâtră («Steinreiber»), Frânge-lemne («Baumspalter») și Coce- 

feri («Zerkocher»): își făcuse o covată dintr'o scorbură de 

stejarii şi ferbea ferulă rece să se moie. Pe când doi 

pornise la vinătore şi unulu r&mase să gătescă bucatele, 

veni Statu-palmă-barbă-cotu («Spannelang-Eilenbart»), se 

certă cu dinsuli și mâncă toti. Când veni rândul păstorului 

să gătescă, elii îi viri barba în crăpătura unui fagi, dar 

omuleţulă scăpă de acolo. Luându-se cu toţii după elu, se 

coboriră într'o prăpastie şi dederă acolo peste zmei cu 

2, 3, 4 şi D capete, pe cari voiniculii îi răpuse. Apoi lovi 

PI 

(1) Krauss, Ii, No. 139.



cu o vărguță palaturile zmeiloră, făcu 4 mere de aură şi 

le băgă în sînu. Trădatu în urmă de fraţii sti de cruce, 

eli își r&sbună omorindu-i. | 

Toti ună păstori figureză în versiunea maghiară « Păs- 

torului Pavelă». (1) După ce fu alăptatiă -7 ani, eră în stare 

să smulgă arborii cei mai ţepeni. Elă se întovărăşi cu 

Frânge-lemne, cu Frecă-petră și cu Frămîntă-feră. Pe când 

unulă r&mase să gătescă, se pomeni cu ună pitică cu 0 

barbă ascuţită (2), care-i fripse pântecele şi-i mâncă bu- 

catele. Pavel îi legă barba de ună arbore, dar în lipsa-i 

scăpă şi fugi în lumea sub-pămîntenă. Restulă coincide cu 

basmul s6rbo-croati. 

Intr'o variantă slovenă, citată acolo, o mamă more, năs- 
cendi doi gemeni. Gruio, alăptatii de o &pă, se face forte 
puternicii și capătă numele de Cobilică sati filă epel. Fă- 
cendu-se mare, vru să pornâscă în căutarea surorei dis- 
părute, dar tată-săă îi dede voe numai când fu în stare 
să piseze cu mâna uni ciocan uscaţii de unii anii. Pe drumă 
se întilni cu ună omii, care sfărâmă, pietre, și cu altuliu, 
care netediă arbori. Aşezându-se tustrei în pădure, Statu- 
palmă dobori cu sulița-i la pămiîntii pe cei doi uriași. 
Numai Gruio Cobilici îlă învinse și-lii vîri într'o seorbură 
de copacii, dar piticul fugi cu copaciă cu totă pe îări- 
mulii celă-laltă; Gruio se luă după dinsulii și tovarăşi 
s6i trădători îl părăsiră acolo. Eli scăpă pe soră-sa de 
uni zmeii și fu scosi în lume de pastrea Oia-Aia. 

Fiului epei din acestă ultimă variantă corespunde cu 
Eiulă oei din basmele nostre. 

  

(1) Jones și Kropf, No. 46. 
(2) Numele piticului într'altă poveste maghiară, (ibid. p. 332) e Panceimanczi: 

cu statulii de o jumătate cotă, cu mustaţa de doi şi cu barba de trei coți. 
Eli sare voios peste ună focii, cântând: «Ei sunt Pancezimanezi; nimeni 
nu-mi cunâsce numele; ei frigă, cocii, ferbu; poimâne voiă duce acasă pe 
frumoâsa mea miresă.»
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Intr'o. poveste săsescă «Joană Vitezuli»(1), eroulă devine 

printr'o curi6să: împrejurare fiului unei vaci, de Gre-ce 

mamă-sa, după ce-i dede ţiţă timpu de 7 ani, fu bleste- 

mată a se face vacă și continuă a-lti alăptă încă de două 

ori 7 ani, până putu smulge celii mai grosii stejari ca 

o nuiă. Din acel stejari elii își făuri o măciucă şi porni 

în lume. In drumă întilni pe Sfarmă-petră («Steinzer- 

reiber») și pe Strâmbă-lemne («Baumdreher») și biruindui, 

îi luă ca, slugi şi se așezară cu toţii în pădure. In lipsa 

voinicului, veni ună omaleții cu o barbă lungă de 7 coță 

t«ein kleiner Mann mit einem sieben Ellen langen Bart»), 

r&sturnă 6lele dela foci şi fugi. loană, înhățându-lu de 

barbă, o înfăşură în jurulă unui copacii şi o ţintui acolo; 

dar piticul peri cu arbore cu toti. Luându-se pe urmele 

sale, loan se cobori cu o funie pe tărîmulu celă-laltii şi, 

ajungândi la palatuli zmeului, îlti r&puse şi scăpă pe cele 

3 fete de împărații răpite de dinsulă. Apoi, luândiă fetele 

şi comorile zmeului, dede semn tovarăşilori să le urce. 

Elu fu părăsită acolo din invidie, dar fu scosi de unii 

vulturii recunoscătorii. După ce ucise cu măciuca-i 

dători, se cunună cu cea maj mică fată de împărati. 

In povestea ţigănâscă din Bucovina «Piulă epei»(2), băia- 

tulă, botezat de Dumnedeii, supse până smulgea arbori 

din pădure. Pornind în lume, se întovărăși cu lrânge- 

lemne (Parau-kașt), cu Sfarmă-pstră (Ol-bar) şi cu Indoie- 

copacii (Bandarau-ol-kaşt). Remân6ndi unulii să găltescă, se 

pomenesce cu «bătrânul câti palma de mare și cu barba 

câtă cotuli» (phuro știopako de bharo ai ol șor kuial;), căruia, 

voiniculă îi viri barba în copadiii. Dar bătrânulă piticii 

luă arborele pe umere şi porni în altă lume. Coborindu-se 

pe tră- 

  

(1) Haltrich, No. 18. 

(2) Miklosich, No. 2.



— 566 — 

9 cu toții, voiniculă fu trădati de tovarăşii săi, cari îl pă- 
răsiră în prăpastie. De acolo fu scosii de uni vulturii, 
iar trădătorii periră prin o pedepsă dumnedeescă : săgețile 
aruncate cadi pe vinovaţi şi-i omâră. 

Intr'unii basmă rusesc « Vrâjitdrea şi Sora s6relui» (1), 
uriașii năsdrăvani figursză sub numele de Vertodul şi 
Veriogor. Ivan 'Ţarevici, fugind din casa părințilori să, 
întilnesce în cale pe Frânge-lemne și pe pe Sfarmă-munţi,” 
dar uriașii nu vorii să r&mâe cu dînsulă, de 6re-ce mortea 
îi așteptă, de îndată ce voriă fi isprăviti a smulge nisce 
arbori din rădăcină și a netedi ună dslii. In fondi însă 
basmuli aparţine unui alţi motivă și năsdrăvanii sunt 
introduşi ca simplu episodă. 

Aiurea tovarășii năsdrăvani sunt bătuţi şi jupuiţi de 
Baba Jaga, care. j6că de astă dată roluliă piticului cu barba 
lungă. (2) Numai Ivan o bate de mârte cu propriulă ei. 
pisălogi și o înfundă într'o cămăruţă, de unde însă scapă 
și pere în sînulii pămîntului. Ivan se iea după dinsa, o 
r&pune și apoi pedepsesce pe tovarășii perfidi, cară îl 
părăsiră pe tărimulu celi-laltiă. 

Trecândii la popârele romanice, regăsimi! motivulă nos- 
tru în versiunea, lorenă «Jean de k Ours» (3) Cei trei tovarăşi 
sunt Jean de la Meule, Appuie-montagne și Tord-chene; iar 
Statu--palmă e înlocuiţi cu unii «geant» şi erouli cu gro- 
zava-i măciucă îlă spintecă în două. Apoi, descoperindit 
în palatulă din pădure o gaură mare, loanii Ursului se co- 
boră peacolo și ajunge pe tărimuli celă-lalti. Liberarea 
domniţeloriă, trădarea tovarășilor, pedepsirea vinovaţilorii 
PI 

(1) Afanassief, VI, 57. 
(2) Ibidem, VIII, 57, 
(3) Cosquin, No. 1.
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şi căsătoria eroului cu cea mai tînără din fetele scăpate 
se facu în același modii ca şi în versiunile anterire. 

In varianta bretonă «Petite Baguette»(1), eroulă umblă 
fără căpătâii până la 14 ani şi se face ast-feltă forte pu- 
ternică. Atunci pornesce în lume cu o măciucă grozavă 
de grea şi dă peste Brise-fer apoi peste Petit-palet («qui 
jouait au palet avec des meules de moulin») şi în sfirșitit 
peste  Range-montagne («qui avec son dos rangeait les 
montagnes et les soutenait»). Statu-palmă figureză ca «petit 
bonhomme», pe care eroulii îlă certă, dânduii piticul 
încrisă că n'are să mai calce pe acolo. Restul incidente- 
lori se apropie de versiunea lorenă. 

Intr'o poveste neapolitană «Lo gnorante» sai Prostulă (2), 
Mascione, trimisti în lume să se procopsescă, îşi asociază 
n drumu ca tovarăși: pe Fulgeriă, care putea, alergă re- 
pede ca vintulă; pe Urechea-iepurelui, care audiă totă ce 
se petrece în lume; pe Nimerilă, care loviă tot-deauna, 
dreptu la ţintă; pe Vinteşi, a cărui suflare r&cea unii 
cuptoriu înfocaţii, și în sfirşitii pe Spetilă, căruia ună munte | 
îi părea uşori ca o pană. Cu acești tovarăşi Mascione 
pote învinge o domniţă, care alergă repede ca vîntulu, 
și drepti răsplată se întârce cu o mare sumă de bani. 

In versiunea, siciliană (3), tovarășii năsdrăvani nu portă 
nume speciale. Aci e vorba de unii omi, care stringea 

câţa întrun saci mare; de ună altulii, care smulsese 

o jumătate pădure. și spunea că-și adunase câte-va sur- 

cele; de unu ală treilea, care sorbise o jumătate rii 

și dicea că băuse o picătură; de unu alii patrulea, care 

descărcă puşca în apă, ochindă o prepeliță pe uni ar- 

bore din tărîmulu celă-laltă; în sfirşiti pe ună alu cincilea, 

(1) Sebillot, II, 26. 
(2) Pentamerone, No. 49. 

(3) Gonzenbach, No. 74
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care sta cu unii picioră în Catania şi cu celii-laliii în Me- 

sina şi spunea că se plimbă. 

Forte curi6să e versiunea italiană din Pisa. «Ghemulă 

de aură»(1), în care ună brutară se întovărăşesce cu alţi 

doi inşi şi pornesciă cu toţii a face ocolulu lumei. R&mânândit 

într'o pădure, doi se duseră la vînatii, iar celu dealiă tre- 

ilea se puse a găti bucatele. Dar când fu să aprindă fo- 

culu, sări din sobă ună ghemi de aură, care totu ju- 

cândii, eși dintr însulă unii micii cocoșată cu ună bețișorii 

în mână și începu să dea în omul, care-li înțepase, de-l 

speti. Şi toti așă păţi alu doilea. Numai alui treilea, bru- 

tarul, îi despică capului micului cocoşatu şi-lă aruncă în 

puţi. Coborindu-se apoi acolo, găsi 3 fete de împăratiu 

turate de uni vrăjitorii. Purtarea trădătore a tovarăşilorii 

revine ca și în versiunile precedente. 

Din contra, numele uriaşiloră reapară atâti în versi- 

unea spaniolă «Joan de Vours» sat loanii Ursuli(2), unde 

pe lângă tovarășii obicinuiți s'a strecuratii și unt agentii 

auxiliară de altă categorie, unii omi care aude toti ce 

se petrece în lume; câtă și în versiunea portugeză «Omul 

cu sabia de 20 cântare» (3), care, ca şi basmului lorenă și 

spanioli, facă parte din tipuli Omului viteză. Eroul Mamma- 

mu-burra sai «Fiului epei» se asociază cu Tomba-pinheiros 

şi cu Arrasa-montanhas, iar diavolulii jâcă aci rolulii pi- 
ticului. 

„- Urmeză cele 3 basme-tipii cu variantele loră. 

4. Basmuli-tipii Agherană Vitezulă de Frâncu: 
O văduvă avea unii pruncuţiă, pe care Dumnedei îlii botezase 

Agherană  Vitdzulii. Când se făcu mare, porni în lume şi ajunse 
într'o pădure mare. Acolo tâte lemnele erai cârne Şi vEdu unii 

  

  

(1) Comparetti, No. 40. 
(2) Maspons y Labros, ], p. 11. 
(3) Coelho, No. 22,
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omii grosti ca unit munte și înaltă de ajungea cu capuli în nori: 

eră năsdrăvanulii Cârnă-lemne, cu care se prinse fraţi de cruce, 

după ce-lii învinse în luptă. Mai departe dede de unt omii de 

dece ori mai uriași şi mai înfricoșati: de Sfarmă-pietre, care «ţi- 
nea două stâncă fie-care în câte o mână şi le isbiă de se sfărămaii»;, 

apoi de uni altii năsdrăvani mai grozavii, PBate-munţi-în-capete, 

care se jucă cu doi munţi mari, bătendu-i în capete. Agheranii 

se întovărăși cu ei și tuspatru se așezară în pădure, unde-şi clă- 

diră nisce case; unuli sta acasă, iar cei-lalți plecau la vînatii. 

Când rămase Cârnă-lemne să gătescă de mâncare, se pomeni 

cu Salcotea, «celii din lumea zmeiloră, cu o barbă de 99 de stîn- 

jeni», care mâncă toti și plecă. Așă păţiră și cei-lalţi, până ce 

Agherani îi strînse barba în cr&pătura unui fagi. Dar Salcotea 

smulse fagului și fugi. Elii se luă după piticii cu cei 3 ortaci ai 

lui și Agheranii se pogori pe buricul pământului în jos, în lumea, - 

zmeilorii. Acolo ajunse mai întâi în ffra luă Aramă, craiului zmei- 

lori, unde cetatea, porţile și palaturile erau tote de. aramă. Ină- 

untru nu găsi decât pe Poforonca, frumsa fată a craiului, care 

îi spuse, că tată-săi e chemată la sfatii în curtea lui Salcotea- 

Impărați, ca să hotărască mrtea lui Agheranii Vitezuli şi că 

până acolo «abiă se va pute duce în 12 ani». 

Mai departe ajunse în țera lui Argintană, craiulă zmeiloră, unde 

tâte erai de argintii şi fata craiului, Piţula, eră mai feumosă decâţ 

Potorânca. Mai încolo eră fțra liă Aurariă, craiulii zmeilorii, unde 

casele erai de aură şi a cărui fată, Galbena, îi spuse, că și tată- 

săi saflă la curtea lui Salcotea Impăratii să hotărască de mortea. 
lui Agheranii Vitezuli. 

După altă cale de 3 dile (mergândiu întro di câtii altulă întruni 

anii) ajunse la cetatea de diamantă a lui Aghemantiă, craiulii zmei- 

lori,a cărui fată, Selipicidsa, o îndrăgi voiniculă. Dar plecă mai 

departe să întîmpine pe zmei şi, după ce-i r&ăpuse pe tustrei, 

ajunse la curtea lui Salcotea, care cum îl vădu pe Agheranii, 

pe locă plesni de frică. Eli îl tăiă barba, «că eră făcătore de mi- 

nuni», o luă în spate şi se întârse de luă fetele zmeilori și, pu- 

nându-le într'o corfă, făcu semnii ortacilorii să le scâţă. 

Ei, vădendi pe Selipici6sa, al6sa lui Agherani, mai frumosă 

decât cele-lalte, se hotărîră să-lă omore, dândi drumul funiei. 

Dar elă nu se prăpădi, căci, ca să le cerce credinţa, pusese în



„corfă bolovani. Rămas acolo, își făcă din barba lui Salcotea o 

scară maă lungă decât buricul pământului, pe care plecândii în sus, 

ajunse iar pe pămîntii. Acolo găsi pe Sclipiciosa, logodnica lui, 
slujnică la cele-lalte fete de zmei. Eli omori pe ortacii săi ne- 

credincioși şi din nevestele loră făci, bani de aramă, de arginti şi 

de aurii(adecă făcu potorânce, piţule şi galbeni). Apoi făcu o nuntă 

mare și frumosă. 

a) Prima variantă muntenă Ce 3 frați de cruce de Fun- 

descu: 

Uni uncheşi avea unii băiatii, anume Vişani, care, făcându-se 

mare, plecă de acasă să se hrănâscă singurii. In cale întilni pe 

Strâmbă-lemne și pe Fărâmă-pietre, cu cari, după ce-i biruise, se 

prinse «fraţi până la morte». 

Tustrei se aşezară apoi în pădure, unde-şi făcură o colibă și tră- 

iai din vînătă. In lipsa lorii veniau 3 dine de măturai, cură- 

țaă şi punea masa. Puindu-se Vișani la pândă, le prinse, își 

alese pe cea mai frumosă pentru el şi pe cele-lalte două le dede 
de neveste fraţiloră săi. A doua di, plecândii la vinatii, nu mai 

găsiră pe dîne la întârcere şi porniră tustrei în căutarea, lori» 

căci le furase 5 amei. 

Ajungândi la gr6pa, prin care se trecea pe tărimulă celă-laltii 

făcură unii burdufu, unde lăsară în jos mai întâi pe Strâmbă- 
lemne, apoi pe Fărâmă-pietre, dar scuturândiă funia pe la mij- 
loci, îi scâseră după învoială. 

La, urmă se cobori și Vişani, spunendu-le să-lii lase mai adinci, 

de o scutură funia. Ajungâendă pe tărîmulii celă-lalti, Vișanii ni- 

meri la casele, unde locuia cei 3 zmei, cari furase nevestele 

lorii, și-i r&puse. Apoi puse pe dine în burdufu și strigă iraţilorii 

săi să le scoţă afară, ei le scoseră. Când veni rânduliă lui, pre- 

simțind a r&i, puse în burduf unu petroiii mare și în capul pe- 
troiului căciula sa și strigă să-lii scoță. Ei traseră până la ju- 

mă&tate funia și apoi îi dederă drumulii. 

R&mânendii acolo, umblă câtiă-va timpii și nimeri la unii moşii, 
căruia lelele îi scoseseră ochii. Elă intră să-i păzescă, vitele şi mo- 
șulii îli sfătui să pu se ducă în muntele vecini, că acolo se află 
lelele. Dar voiniculi merse aolo, începi să dică din flueri,
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şi pe când Ielele jucati, elu le prinse, le luă ochii şi-i duse 
moșului. Plecândii dela el, cruță de ună balauri nisce pui, cari 
îl scOseră apoi pe tărîmulu celă laltu. Eli se duse acasă, omori 
pe cei doi fraţi și-și luă nevasta. 

b) A doua variantă muntenă Omulă dupa tărâmulă, celă- 
laltă de N. D. Popescu: 

Uni băiată orfanii, ajungendi la virsta de 18 ani, se duse în 
lume. In drumiă se întilni cu Srrâmbă-lemne, «ună omi uritiă şi 
pociti, cocoșatii și cu mânile și picidrele sucite», care eşiă din 
pădure; apoi cu Apă-rea, «uni omi gălbiniciosi, cu păruli roşeatii 
şi cu barba ascuţită», care eșiă din isvori; și în sfirșiti cu 
Sfarmă-pietre «o namilă de omit urită ca păcatulit», care eşiă dintro 
pesceră. Se prinseră fraţi de cruce și porniră tustrei înainte. 
Ajungând într'o cetate, o găsiră cu totulă pustie. «Mergendii 

ast-felă printre buruieni până la brâă, ajunseră în dreptulă unui 
palatii forte frumosi și intrară înăuntru. Colindândi prin case 
şi cămări, găsiră 6meni culcaţi în paturi, femei și copii dormindii, 
şi toți nemișcaţi ca cum arii fi fostă de pâtră. In palată găsiră 
slugi și slujnice adormite, străji şi slujitori împetriţi, cai la grajdu 
înlemniţi şi mai multe vieţuitâre amorţite; iar în sala tronului, 

pe tronii chiar, culeaţi şi amorţiţi, uni împăratii și o împără- 

tesă, bătrâni şi albiţi deani,stândiă înţeleniţi ca cum ară fi dormiti.» 

Inţelegândii că zmeii ab pricinuitit atâta nenorocire, se ho- 

tărîră să-i caute. Nimerindii ună puță care eră gura tărâmului celui- 
loltă, băiatulă, după încercarea zadarnică a tovarăşilorii sti, se 

cobori însuși pe o fringhie și se pomeni într'o lume cu totul 
nouă: «Astă lume eră cu totulă şi cu totulii aidoma cu cea din 

care venise : ceri, pămiîntii, sore, lună, stele, erbă, flori, copaci, 
orădini, sate, orașe, nimicit în sfirşitii nu lipsiă, fără numai Omeni.» 

Acolo găsi într'o cămară pe fata împăratului, a cărui ţară o îm- 
petrise zmeuliă şi-i răpise pe fiică-sa. Elă r&puse zmeulit, făcă din 

palatură ună mără de aură (lovindu-le cu uni biciii de foci), luă 

fata și făcu semniă tovarăşilorii săi. După ce scoseră. sculele şi 

fata, apoi slobodiră funia, credendi să prăpădâscă pe băiati; dar 

elii scăpă şi fu scosii de acolo de o zulturdică, căreia-i scăpase 

puii de ună balauri. Orașul pustii îl găsi plină de sgomotiă»
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că înviase tâtă suflarea la intrarea în oraşii a tovarăşilori sti, 

cari se dai de mântuitori aj fetei de împ&rati. Băiatul: se băgă 

la unii argintară, căruia împ&ratuli îi poruncise pentru nunta 

fetei celei mari o rochie de miresă cu totulii de argintit subţire 

ca pojehița de cepă şi mai trainică ca mătasea. Elui o făcu în 

locu-i, precum și alta de auriu și de berlanturi (căpătându-le gata 

cu ajutorulu m&rului), ce-i mai poruncise împăratului pentru fiica 

mijlocie şi pentru cea mică. 
Recunoscutii în cele din urmă, se cunună cu iubita, pe care o 

scăpase din mâna zmeului. 

c) Versiunea macedo-română Ună cotă barbă și o palmă 

omă de Cosmescu: 

Din trei frați, celii mai tînării eră mică de stată și cu 0 

barbă mare, de unde și numele s&ii; dar eră voinici peste măsură 

și nimeni nu-lii putea dovedi. Găsindă odată pe o pajişte mai 

mulți tflhari, cari terbeaii 13 miei într'o căldare, piticul răsturnă 

căldarea fără să-li vaqă hoţii, afară de celui mai mică. Atunci 

tâlharii se rugară de dînsulă să mârgă împreună să prade pe 
împăratii. Ei porniră cu toţii și, când hoţii eşiră dintr'o spărtură 

a zidului încăreaţi cu jaf, piticulă le tăiă capetele la toți. 

Altă dată omori unii balaură, care prăpădiă o ţeră întregă, şi 

împăratulii locului nevrândii a-lii căsători cu fie-sa, care eră 10- 

godită, elii o luă cu de-a sila și plecă acasă. Logodniculii fetei 

porni s'o găsescă, încălțații în opinci de feri și cu unt toiagu 

de ferii. După ce întrebă zadarnicii pe o lamie şi o vulpe, elă 

află dela ună ursi, unde se află logodnica sa. Şi când piticul 
lipsiă de acasă, el se întilni cu fata şi amîndoi se înţeleseră 
să fugă cu calulii piticului. Eli se luă după dînșii şi, ajungându-i 
la împăratii, îi siâșiă pe toți și-și luă înapoi calulă. 

B. Basmulă tipă Zeii legănată de M. Lupescu: 

O babă, neavând copii, puse de dorii în lâgănti ună lemnii 
de teii înlășati ca uni băiată și, toti legănându-lă, numai ce 
audi plânsii de copilă şi vădă în loculă lemnului unii băială fru- 
mosii. Plini de bucurie, baba şi moșneguli botezară copilul
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Teiă legănată. Crescândi forte repede, la doi ani eră cogeamite flă- 
căt: elu luă pușca moșnegului și plecă Ja vînatii. In codru dede 

peste Strâmbă-lemne şi Sfarmă-petră, cu care se înfrăţi şi se aşezară 

cu toţii întro colibă din pădure: unulii rămânea să gătescă buca- 

tele, iar cei-lalți se duceau la vînatii. 
In diua întâia rămase Strâmbă-lemne şi. când bucatele fură 

gata, se pomeni cu Statu-palmă-barbă cotă, care se repedi la foci și 

sorbi t6tă mâncarea. Dar Strâmbă-lemne îi viri barba în cr&pă- 

tura unui lemnu şi la întorcerea 'tovarăşilori, Teiii legănată îi 

dede drumulii. Şi toti aşă făcu a doua di, iar când veni rendulă 

lui Tei legănatii, dede mâncare piticului, aşă că tovarășii nu-lu 

mai găsiră la întorcere. 
După aceea porniră cu toţii să scape 5 fete de împărati, răpite 

de nisce zmei. Merseră până ajunseră la fântâna zmeiloră, pe 

unde te puteai duce în lumea ntgră, unde locuia zmeii răpitori 

de fete. Numai Teiti legănatit se putu cobori până în fundiă, unde 

omori pe cei 3 zmei, făcu din palaturile lorii mere (pocnindii 

dintrună biciă), luă fetele și prin fântână le scâse la tovarășii 

de sus. Dar' când veni rândul lui Teii legănată, ei îl părăsiră 

acolo. Mergendă dar înainte, ajunse la curţile lui Statu-palmă, 

care l'a povăţuiti (din recunoscinţă că se purtase bine cu dînsuli) 

cum să iasă în lumea albă, purtatii deo pajură. După ce împera 

tuli află păţeniile lui Teiii legănatii, îli însură cu fata lui cea 

mică. 

a) Varianta muntână Dunăre- Voiniculă de Ispirescu: 

Uni pustnic, dorindă saibă unii copilu, se hotări a se duce 

la unu rii şi ce-a găsi, a lui să fie. Află unii coşiă, în care eră unii 

copil de lemnă. Elă se rugă lui Dumnedei 3 dile și 3 nopţi să 

facă o minune şi să însuflețescă lemnulă. A patra di intrară 

doi moșnegi (eră Dumnedeii și Sân-Petru) şi-i spuseră, că ruga 

sa fu ascultată şi-i botezară copilulii Dunăre-Voiniculă. Să&hastruli 

îlă. îngriji și-lu crescu. 

Intr'o qi, la vinătore întruni codru vecină, dede de uni omil 

care luă copacii de virfă şi îi încovoiă (eră Strâmbă-lemne), și se 

făcură tovarăși; apoi întîlni ună omu, care sta cuuniă piciori pe 

unt mâălti și cu altulu pe celă-laltii ali gârlei. Eli spărsese unii
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munte și dintriînsulă luă bolovani şi colţi de petră, îi frecă în 

palme şi prafulă îlu da pe gârlă (eră Precă-pdtră). Se întovărăşiră 

cu toţii și se așezară în pădure. Doi se duceau la vinatii și unul 

rămânea să îngrijescă de casă și dale mâncărei. 

Odată, când eră Strâmbă lemne, veni Tarta-cotă-barbă-d'unik- cotă, 

îi trase o palmă şi-i mâncă bucatele. Acesti Tarta-coţi eră o 

stirpitură de omiă cu barba de ună cotii cu trupă cu toti. Elă 

eră arțăgașii şi umblă mai iute decât o sfîrleză şi dV'apoi avea niscai 

fiori, de băgă pe omi în grâzele morţei. Tovarăşii la întorcere 

își bătură joci de Strâmbă-lemne, dar când veni rendulii lui Frâcă- 

peâtră, o păţi toti așă. 

A treia di r&mase de pază Dunăre-Voiniculi. Venindi piticulă, 

dintr'o isbitură îl ameţi şi-i băgă barba în cr&ăpătura copaciului; 

dar în lipsa-i fugi cu copacii cu totă. Toţi tovarășii se luară 

după el pe dira lăsată de eopaciii și ajunseră la o gaură de 

munte, unde Tarta-cotă dormiă pe o pajiște cu uni urcioriă la 

capă, şi altulă la picioră (în care eră apă vie și apă mortă). Dunăre- 

Voiniculu schimbă loculă urcidreloră. După ce tovarășii îl lo- 

viră în zadarii, Dunăre-Voiniculă îlă isbi de cădu jos şi Tarta- 

cotă b&u din urcioruli dela săpătâiu (adică apă mârtă). Inainte 

de a muri, elii dede voinicului pe fie-sa de soţie. 

b) Prima variantă ardelenă Teiă legânată de Gr. Sima: 

Unii moşnâgi, a cărui nevastă n'avea copii, își făcu unulă din 

lemnă de teii, pe care-li legănă di și nâpte, până se făcu vit 

şi-i puse nume Tei legănată. Când se tăcu mare și porni după 

isprăvi, dede peste unii uriașă, care avea aşă puteri în brânci, 

că stringea petricele şi bicăşei şi le tescuiă cum avea poftă 

(eră Sfarmă-pttră), cu care sa legatii fraţi de cruce ; apoi peste 

Strâmbă-lemme, «care copaciulii drepti mi ţi-l încujbă, de nu mai 
eră bunii de nimici». 

Aşezându-se în pădure, unulă rămânea să gătescă fertura, iar 
cei-lalţi doi se duceaii la vînată. Atunci se ivi State-palmă-bardă- 
cotă ori Natii-cotă, bătu pe Sfarmă-pâtră şi strică zâma. Toti aşă 
cu Strâmbă-lemne. Dar Teiu legănatii băgă barba lui Natii-cotă 
într'o crăpătură de copacii. 

Apoi se întovărășiră cu toţii şi se duseră la Impărată-de-Gal- 
benii, a cărui fată fuse răpită de ună zmei. Teiu legănati scăpă



fata, fu trădatii de tovarășii săi şi la urmă se cunună cu fata 
împăratului. 

6) A doua variantă ardelenă Voinică de teii de acelaşi: 

Doi bătrâni neavândi copii, moșulii ciopli ună copilă din teii, 

îlă puse acasă în l6găni și peste n6pte, minune! copiluli plângea. 

Când se făcu mare, rugă pe tată-săui să-i facă o secure din 

99 de măji de feri și plecă în lume. Pe drumii întilni pe Sfar- 

mă-petră, «care măcină la stânci, munţi şi bolovani numai aşă 

cu mâna g6lă». Se prinseră fraţi de cruce; apoi şi cu Strâmnbă- 

lemne, «care unde vedea lemne strâmbe, le îndreptă». 
Ajunseră la palatuli unui ame, care, când sosi, pisă carnea 

lui Sfarmă-pâtră și-lă lăsă cu spetele opărite. Toti așă păţi şi 

Strâmbă-lemne. Dar  Voiniculă de teii răpuse zmeuli și tus- 

trei se cununară cu fetele aflate la dînsuli. 

d) Varianta bucovinenă Zeii legânati de Sbiera: 

Uni viteză, anume Teiă legănati, întilni în drumii alţi doi voi- 

nică, pe Sfarmă-pelră şi pe Strâmbă-lemne, şi se prinseră fârtaţi. 

Aşezându-se tustrei în pădure, unde-şi făcură o căsuţă, se în- 

voiră, ca unuli să r&mâe acasă să gătescă de mâncare, iar cej- 

lalţi să plece la vînatii. 

Pe când Strâmbă-lemne rămase acasă și ferbea bourulă în 

căldare, âtă că se pomeni cu uni moșii mititelu, Șehiopu-cu- 

barba-cătă-cotu, care mâncă tâtă carnea şi cu căldarea de pe focă 

tripse peptulă voinicului, cu care se luase la certă. Şi când se 

întârseră cei-lalți doi, nu spuse cei sa întîmplati. Toti aşă 

păţi şi Sfarmă-pâtră. Când rămase Teiu-legănati, eli înhăţă pe 

moșulii mititeli de barbă și o prinse în despicătura unui co- 

pacii, lăsându-l acolo. 

Când se întârse cu tovarășii să-li vadă, aflară copaciulu smulsiă 

şi o diîră prin pădure. Ei se luară după acea diră până ajun- 

seră la o bortă, prin care se intră în Lumea nâgră. Cu o funie 

Jungă se cobori Tei legănatii şi ajungândi în Lumea nâgră, ni- 

meri la o chilie, unde locuiă Sf. Luni, apoi la alta, unde sta 

Sf. Vineri şi în urmă la Sf. Duminică, a cărei fată mai frum6să
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ca ale celoră-lalte sfinte o ceru eli de nevastă, iar pe fetele 

Sf. Luni şi Sf. Vineri le peţi pentru fărtaţii săi. Sosindi cu tus- 

trele la răsuflărdrea Lane negre, clătină funia şi ei scâseră fetele. 

Când vă&dură însă pe logodnica sa mai frumosă, se hotăriră să-lu 

prăpădescă și dederă drumi funiei cu totuli (dar voiniculi, ca 

să-i ispitescă, legase o pâtră). Rămas acolo, scăpă de doi ba: 

lauri nisce pui de pajură şi ea, recunoscătâre, îlin scose peLu: 

mea albă. 
Ajunsu acasă, găsi pe logodnica sa hargată la soțiile tovară- 

şiloră şi apoi le dise: «Ei nu vreai să vă judecii pe voi, ori 

de mi-aţi fostii sai nu cu priinţă, ci lasă să ză judece Celăă de sus! 

Deci ca voinici și fărtaţi ce aţi fosti. haidemi să asvirlimii în 

astă diminâţă fie-carele buzduganuli şi paloșulă s&u în sus și 

când s'orii întârce îndărăţii şi ori pică în jos, să cadă drepti în 

capul şi în inima fie-căruia şi să ne toropescă, de cum-va n'ami 

fostă unulă altuia cu priință; iar dacă amit fosti unulu altuia 

cu credinţă şi cu priinţă, atunci buzduganulii și paloșulă să cada 

înaintea fie-căruia și să se înfigă în pămînti! Strâmbă-lemne şi 

Slarmă-pâtră, ca voinici și 6meni de cuvintiu ce erai, sai prinsi 

de acesta şi tustrei și-au asvirlită cu putere buzduganele şi pa- 

loşele în sus şi apoi sati aşezată în rendui unul lângă altulă 

şi au așteptată pe loci până în a doua di spre amiaqă-di. Atunci 

numai ce audi ei uni vuetii și uni vijiitii în înălţime şi ză- 
rescii ceva sclipindi. Acestea eraii buzduganele şi paloșele lori: 
Curînd sai arătată și de asupra lori uni fulgerii și ună trăsneti 
şi atunci au și sosită buzduganele şipaloşele. Ale lui Teiă legănată 
ai căduti dinaintea lui şi sai înfipt în pămîntă, iar ale lui 
Strâmbă-lemne şi Sfarmă-pâtră le-ati căduti drepti în capă şi 
în inimă şi le-ai stinsă pe locă vița. Astfelu sa vădită ne- 
priinţa lori către Teiii legănatii și către fata sfintei Duminică ! 

Teiti legănatii a luată de soţie pefata Sf Duminică și amîndoi 
trăiră în pace și voe bună. 

“ Basmuli-tipă Petre fiulă oei de Arsenie: 

O 6ie născu unii băiatii, Petre, lovită cu, piciorul de ună cio- 
bani. La 15 ani vru să se ducă în lume, dar nu putu încă clă- 
ună copaciuli din pădure şi Gia îi mai dede ţiţă unii anii, apoi 
porni, după ce scâse copacii din rădăcină. Dândii mă sei o basmă
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(«când vei vede 3 picături de sânge să scii cam muritii»), se 
duse în lume. Eli întilni în cale pe unii omii, care strâmbă lemne 
și, după ce-lii învinse, se făcură fraţi de cruce; mai departe pe 
Purmă-pătră, şi porniră tustrei înainte. Făcură o colibă în pădure 
și doi mergea la vînătâre: cine-va mâncă bucatele, pe când dormiă 
celii r&masă acasă. Petre se puse să păzescă şi vădit îi zmeă 
înaltă de ună cotă cu barba cu toti, care omori pe tustrei voinicii. 

Mă-sa, aflândii prin basma că perise, se duse să-lu câute Și, 
găsindu-lu, suflă peste eli şi-li înviă, precum și pe cei-lalți 
doi. Petre se cobori într'o prăpastie, unde eraii nisce case de aramă, 
şi v&du o fată frumosă păzită de unt zmei. Elu îl omori, ca, 
și pe cei-lalţi doi zmei din palaturile de arginti și de aurii. 
După ce scâse fetele, când veni rendulă lui, tovarăşii s&i slobo- 
diră funia, ca să-lii omâre, dar scăpă, punândi în locu-i o pâtră, 
O pajură, dreptii recunoscință că i-a scăpatii puii de uni balaurii, 
îlă scâse pe tărîmulă celă-laltă. Ajungândi acasă, găsi pe neva- 
stă-sa găinăresă la curţile împăratului. Eli chemă pe tovarășii 
săi la, judecată dumnedetscă: sarunce câte o săgstă și pe cine va 
căde, acela-i vinovatulă. Săgâta omori pe trădători și Petre r&- 
mase împărații. 

a) Prima variantă ardelenă Fiulă vacei vrăjite de Obert: 
Uni ţărană avea între vaci şi una vrăjită, care născu unii 

băiatu, Petre. Elii crescu repede şi se făcu fârte viteză. Munmnă-sa, 
vaca, învinse uni taurii la podulii de aramă, apoi unii cerbi la 
podulă de argintă și uni cocoşii la podului de aurii. Acesta din 
urmă se preiăcu întruni uriaşă și o învinse, dar Petre îlti omori. 

Plecândii în lume, Petre întilni pe uriaşulu Sfarmă-pttră şi pe 
Fărâmă-lemne și cu toţii merseră înainte, până ajunseră la unti 
palati vrăjitii. Acolo Petre pândi şi prinse pe cele 3 fecidre, cari 
gătiaii tâte în lipsa, lori, şi le luară tustrei de neveste. Uni mei 
vru să le momescă, dar Petre îi viri barba într'o cr&pătură şi 

se duse la vînatii. Zmeulă smulse copaciulii și răpi femeile. 
Atunci porniră cu toţii să le caute şi ajunseră la gârliciulu 

pămîntului, deschidătâre la lumea cea, nâgră. Acolo Petre se co- 
bori, învinse pe zmei şi scose pe femei. Când veni rendulu său, 
tovarășii s&i căutară să-lu prăpădescă. Dar elu scăpă, fu scosii de 
unii vulturii și aduse pe trădători la judecată dumnededscă: pe cine 

orii lovi săgețile aruncate, acela va fi vinovatulii. 

Șăinenu, Basmele române, 31



b) A doua variantă ardelenă Piuţulaă oci de Popii-Reteganulii: 

Un băiati cu o oiţă întîlni pe Dumnedeiă în chipii de moșnegă, 

câre-i cert carnea ei. Eli îi dede mielul oei şi, după ce mân- 

că, Dumnedeii qise băiatului: «Sfmănă tu 6sele mielului, câtă e 

lunca asta de mare, şi hai după noi!» Băiatulii făcu aşă şi din 

dse se făcură totă oi, o turmă întrâgă. Plecândi de acolo, se 

așeză cu oiţa-i năsdrăvană (din laptele căreia băuse Dumnedei 

şi Sân-Petru) în munţii, -unde-şi făcuse stână. Dar o văduvă îru- 

mâsă şi viclână îli ademeni și, suduindi oiţa, turma se făcu 

nevădută şi rămase cu totulit singuri. Eli se rugă atunci la Dum- 

nedeii să-lu facă o buruiană, să se acaţe de lâna oilori şi Dum- 

nedei îlii ascultă, prefăcându-lă în scaiă. 

Gia rămase grea de când o sudui şi născu unii copilaşii, pe 

care-lă boteză Fiulă oc. Crescendă mare și umblândă prin 

munţi, se întîlni cu uriașulii Strâmbă-lemne, «ună omu câtit uni 

d6lti de mare, care nu făcea alta decât strâmbă tote lemnele, 

le prindea de virfă și le plecă de pămîntii»; apoi cu Sfarmi- 

pătră, «unit uriaşii, care luă câte o stâncă în palme, o măcină în- 

tre degete şi o aruncă în pîrăii»; în sfirşitii cu Scufură-munții, 

«care eră cu unii piciorii pe uni munte şi cu celă-laltă pe alti 

munte şi spre care parte se plecă, întracea parte se plecai 

şi munţii sub picidrele lui». 

Se prinseră cu toţii fraţi de cruce şi se așezară într'o casă, 

ce-și clădiră în pădure. Când rămase numai Strâmbă-lemne acasă 

şi frigea unii ţapi, veni comulă câtă șchiopulă cu barba câti cotulă, 

pe ună iepure șchiopă călare, cu căpăstrulu de chiotâre, rezemân- 

du-se într'unii pai de secară». Nimuriculu își bătu joci de 

el şi la urmă îlu r&sturnă sub vatră ca uni putregaiii. Şi toti 

aşă făcu cu Sfarmă-pâtră şi cu Scutură-munții. 

Când veni rendulii Fiului oei şi sosi buturuga de omă câti 

maca, îl apucă de barbă şi i-o viri în cr&pătura unui ste: 

jară. Dar când fu să-lii arate tovarășşilori, nu se vedea decât 

brazda, pe unde a tiritit capulii. Dândi de gaura, unde eră bu- 

riculi pămîntului și pe unde intrase piticulu, se cobori pe acolo 

Piulii oei şi ajunse pe ceea lume. Acolo nimeri la o casă de 
aramă, unde vedu o fată de aramă, torcendi dintr'uniă caierit de 

aramă, apoi la una de argintit şi la alta de aură. Eli omori piti- 

culi şi se cunună cu fata cea de aurii.
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c) A doua versiune bănățenă Semânaţii de Catană: 
O împărătesă, mâncândă nisce pesci, rămase însărcinată, şi totu 

aşă bucătăresa şi căţeua (numită Bușlega), cari gustaseră din- 
tr înşii. După câtă-va timpi tustrele născură câte unii băiat ai- 
doma la chipă, şi de aceea tustrei copii fură botezați Sămenaţii. 

Când se făcură mari, porniră în ţâra zmeiloră, să scape nisce 
fete de împărati furate de ei. Dar celit mai voinici dintrînşii 
eră fiulii Bușlegei și dinsuli, despărţindu-se de cei-lalţi fraţi, plecă 
înainte. In cale se înfrăți cu Sfarmă pâtră şi cu Strâmbă-lemine şi se 
așezară cu toţii într'unit codru, unde doi mergeau la vînatii, iar ală 
treilea r&mânea acasă să gătescă de mâncare. Când erai buca- 
tele mai bune, se ivi Sfatu-palmă-barbă-cotă, bătu pe Strâmbă- 

lemne (și a doua di pe Sfarmă-pâtră), mâncă tâte bucatele şi plecă. 
Dar fiulă Bușlegei îi vîri barba în er&pătura stejarului și, rugân- 
du-se piticuli, îlă primi ca frate de cruce. 

Indreptându-se cu toții spre ţera zmeiloră de pe tărimulă ce- 
lă-lalţi, numai fiulă Bușlegei putu să se cobâre pe ră&suflătorea 
pămîntului în lumea nâgră. Acolo găsi în nisce case o fată fru- 

m6să, care-li ospătă şi-i dede să bea ună buricașă cu puteri 
de ale zmeului. După ce învinse pe toţi zmeii, luă fetele îm- 
p&ratului și le urcă sus. Când veni renduli s&ă, fu trădatii de 

tovarășii lui și lăsatii în ţera părăsită, 
Mergândii elii așă, dede peste nisce pere lucitâre ca aurulii 

și, mâncândit dintr'insele, întineri ca ună copilă de 15 ani. După 
ce fu scosi dacolo de unii corbi, se băgă caliă la ună argin- 
tară şi dede în locui cele 3 inele de cununie poruncite de fe- 

tele împăratului. Ele recunoscendu-lă, voiniculu se arstă, pe- 
depsi pe tovarășii necredincioşi şi luă de soţie pe fata cea mai 

mică de împăratii.



CAP. II 

CICLULU CELORU DOL FRAŢI 

Acesti ciclu, a cărui trăsură distinctivă e credința ne- 

strămutată a doi fraţi, cuprinde două tipuri fundamentale, 

după cum fraţii sunt gemeni prin nascere sau uniţi prin 

frăția, de cruce. 

A. Tipulă Dioscurii sau ală fraţilori gemeni are urmă- 

torele peripeții: , 

4) Doi fraţi (mai adesea gemeni) se ducii în căutarea. 

unei femei necunoscute şi în cale celă năsdrăvanii află 

dela nisce pasări, că mari norociri ameninţă pe fratele său; 

VW) După ce-lu scapă din tâte pericolele, e siliti a măr- 

turisi spusa pastriloră și împetresce, dar e înviatii cu sângele 

dela copilulă împăratului. 

B. Tipul Cei doi frați de cruce, cu următorele peripeții: 

a) Fraţii de cruce pornindă în lume, își lasă câte uni 

semn de prevestire; 

b) Ajungând în primejdie, celu-lalti îi vine întraju- 

toriu şi-lă scapă. 

€) Sad unii voinici, pornindă în căutarea suroriloră, se 

face trate de cruce cu alti voinici, căruia, Mama pădurei 

îi luase inima, și isbutindă a o reluă, elii se căsătoresce 

cu sora fratelui săi de cruce.



A. TIPULU DIOSCURILORU. 

Seria incidentelorii acestui motivii se desfășură în modul 

următori: | 

Uni feciori de împăratui îndrăgesce, din audă sai 

din vedere, pe o femee necunoscută. Eli pornesce. în că- 

utarea ei, însoţitii de ună frate (gem&nă ori adoptivi) sau 

şi de unii servitorii. Pe drumi fratele ori servitorulu aude 

obicinuită nisce păsări (porumbei, gâsce, rațe) prevestindu 

diferite nenorociri, ce aşteptă la întârcere pe feciorul 

de împărații şi pe logodnica sa, nenorociri de cari i-ar 

pute scăpă numai celu ce audiă vorbele lori; dar spu- 

nândă taina, va împetri. Fratele ori servitorulă fideli 

caută într'adevări să ferescă pe tineri de ori ce primejdie 

(cea din urmă e uni balauri sai o cămașă otrăvită); 

prinsă însă asupra faptului și siliti a mărturisi, elu îm- 

petresce și e înviată apoi obicinuitii prin sângele luati 

dela propriulă copilă ali împăratului. Copilului însuși saii 

r&mâne nevătămatiă din acestă cereare (părinţii îl găsesci 

neatinsă şi jucându-se cu două mere de aur), sau e în- 

viatii la rândul săi de fratele fidelă. 

Variantele acestui tipu potă fi grupate în 2 clase, fie- 

care cu câte unii basmu-tipă:
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a. Basmuli-tipiă « Omulă de petră» (1), cu următorele va- 

riante: 

[. Variantă muntenă «Petă-frumosă» ; , 

II. Variantă muntenă «Cel tre frați dornică». (2) 

Varianta ardelenă «Feciorulă de împerati». (3) 

Varianta bucovinenă «Feciorulă cu cămașa de aurit». (4) 

Varianta bănăţenă «Vilișă Vatezulă».(5) 

3. Basmulti-tipit « Luoeferulă de di și luceferulă de npte» (6), 

cu varianta, bănăţână «Seranu și Diorană». (7) 

Deosebirea esenţială între aceste două clase e împe- 

trirea și apoi învierea cu ajutorul sângelui: ună frate, 

trădândă taina păsăriloră, împetresce și celi-lalti își jert- 

fesce propriulă săă copili spre a-i redă viâța. Ultima va- 

riantă bănăţenă şi alu doilea basmu-tipit stabilescu ore- 

cum transiţiunea ia alu doilea tipi ali ciclului: Cei doi 

fraţi de cruce. 

Pastrile protetice sunt înlocuite în basmului nostru tipi 

(ca, într'o versiune bretonă) cu vintulii de primăvară și într'o 

variantă cu nisce strigoice, ca într'o versiune portugeză de 

mai la, vale. Răpirea fetei se face printr unu cerbi sait capră 

de aurii ori prin o corabie cu mărfuri (versiunea bucovinenă 

și neo-grâcă). Trecerea peste apa primejdiosă o face posibilă 

uni buştâni sait bolovani vrăjită, care se schimbă apoi 

în cerbi de aură. lar ca mijlce de perdarea tinerilorit 

figureză mai alesă bucate ori haine (cămăși) otrăvite și 

ună balauri (leii în versiunea por ugeză). 

In fine, învierea se opereză obicinuiti prin sânge de 

(1) Ispirescu, No. 10. 

(2) Arsenie, I, No. 5. — Ispirescu în Columna din 1876, 

(3) Tribuna din 1886. 

(4) Familia din 1892. 

(5) Schott, No. 11. 

(6) Ispirescu, No. 35. 

(1) Dr. At. M. Marienescu în Albina din 1872.
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copilă; numai în basmului neo-greci împărătesa învieză 

pe credinciosuli prieteni cu lacrimile vărsate pentru per- 

derea, lui. 

Anticitatea clasică cunâsce mai mulţi fraţi gemeni: He- 

racle şi Iphiclu, Pelias şi Neleii, Amphion şi Zethe, Liynceit 

şi Ida, Castor şi Pollux. Dar dintre toți aceștia cei din urmă, 

Dioscurii, se apropie 6re-cum de ciclulii nostru, atâtiă prin 

nascerea, loră minunată, câtii și prin devotamentul lui 

Pollux, ală fratelui nemuritoră, care renunţă la jumătate 

din nemurirea sa spre a împărtăși sorta muritore a fratelui 

său Castor. 

După tradițiunea grâcă (1), Joe în chipi de lebădă se 

împreună cu Leda și ea născu unii oii, care cloci după 

9 luni doi frați gemeni, pe Castor și Pollux. In lupta lori 

cu cei doi fraţi protivnici, Lynceii şi Ida, Pollux ucise pe 

Lyncei, dar Castor fu rănită de morte de către Ida. Pollux 

află pe fratele s&ă dându-și sufletulu și, în nemărginita, sa 

durere, eli se rugă de Joe să moră și dinsulu; dar el 

eră fără de morte şi părintele deilori îlu puse să alegă, 

sau să trăiască în veci tîn&ră în Olimpiu, sai dacă vrea 

să împărtăşescă sârta fratelui s&ă, să trăiască jumătate 

pe pămintă şi jumătate în locașurile daurite ale cerului. 

Elă primi să-și împarţă nemurirea cu iubitulu său frate 

și ast-felă fraţii nedespărţiți continuă a trăi, unulu diua 

şi celu-laltu noptea. 

O analogie remarcabilă cu acesti mită, ofere ali doilea 

nostru basmu-tipă, în care poporulu atribue astrelori aceiași 

origine: nestrămutata iubire a doi fraţi, cari nu vorii să 

se desparță nici după mârte, schimbându-se unulu în lu- 

cefărulă de di și celă-laltu în lucefârulu de npte. 

(1) Apolodor, II, 10, î.
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De asemenea în legendele grecesci, Phosphoros și Hes- 

peros, steua serei și steua dimineței, sunt iarăși doi fraţi, 

ca şi Dioscurii. 

Devotamentuli între prieteni-fraţi este şi subiectul 

vechiului romană franceză Ami și Ami din secolulit 

XIII-lea. 

Doi tineri, Ami și Amil, unulă fit de Comite şi celă- 

laltii de Cavaleri, de aceiași virstă şi aidoma la chipi, 

erati prieteni nestrămutaţi, trupă și sufleti unulă pentru 

altulu. Odată Ami se îmbolnăvi de riie și n6âptea i se 

artă în visi îngerulă Rafailui, care-i descoperi leculu : 

să spue prietenului său Amil să ombâre pe cei doi copii 

aj săi și, spălându-se cu sângele lori, se va vindecă. Amil, 

aflândă despre acesta, tăiă capetele copiilorit sti şi, stro- 

pindă cu sângele lori pe riiosii, Ami se vindecă numai decât. 

Dar câţi de mare fu uimirea, prietenilor, când, intrând 

în camera copiilorii, îi găsiră pe amîndoi teferi cet se 

jouoyent dedans le lict, lun ă l'autre, d'une pomme que 

nostre Seigneur leur avoit donnâe». (1) 

Numele celoră doi amici, Ami și Amil, se presintă sub 

o formă aliterantă în poveştile romanice şi germanice; în 

basmele nostre ele ai o formă rimată şi fraţii gemeni 

portă numele de: Afin și Dafin, Busuiocii şi Siminoci, 

Mării şi Peru, etc. 

Nascerea oră minunată se datoresce obicinuitii unui pesce, 

din care gustă o bucătăresă şi o căţea. In primul nostru 

basmu-tipii, împărătesa r&mâne grea din buruienele date 

  

(1) Cf. Dunlop, p. 134 urm. și Nyrup, op. cit, p. 193 —197 cu nota câtă pri= 
vesce numele aliterante. O altă vindecare prin sânge de omi, celebră în tra- 
dițiunile medievale, fu a să&rmanului Enricti (Der arme Heinrich), imortalisată, 
prin poema lui Hartmann von der Aue și împrospătată în timpul nostru 
de poetulă german Chamisso.
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de unii arapi, şi asemenea îngreunări miracul6se revini 

adesea, în basmele nâstre, unde fata rămâne însărcinată 

din vedere (1), din visă, dintr'uni mări sai dintr ună me- 

rişorit (2), dintr'unii serpe (3), dintro flore (4), etc. 

Câtiă privesce jertfirea propriului copilu, ca trăsură de 

perfectă devotamenti, ea ne întimpină şi în unele tradiţiuni 

din ciclul legendarii Călătoria lui Dumnedei pe pămintă. 

Ast-felă, în versiunea ardelenă «Azima umblătore» (5), 
E - A 

Dumnedeii şi Sân-Petru sub chipuli a doi moșnegi caută 

adăpostii în casa unui săracii milos și, spun6ndu-i că nu 

voră mâncă până nu le-a frige ce are mal dragă la casă, 

omult nostru luă copilulă din legăni și-li puse pe vatra 

ferbinte. Câtă de mare fu însă mirarea lui, când vădu că 

pe loculi jarului crescuse erbă verde și «copilul se jucă 

acolo cu nisce mere de aurii». 

Intr'altă basmu (6), aruncând pe copili în cuptorulii 

aprinsă, peste ună c6si, în locă să-lă găsescă friptii, «copi- 

lulă se jucă cu două mere de aură şi cântă cum cântă copiii». 

Poti ast-felii în legenda bretonă «Sainte Touina» (7), o 

femee se juruise unui pusnici a nu respinge nică odată 

pe uni cerşetorii. Vrendu s'o pue la cercare, elu însuși 

se înfăţişă ca cerşetori și ceru să mănânce pe uniculit 

ei copilu. Ea i-lău dede și cerșetorulii luă uni cuțită și se 

făcu că-lu taie. Dar aci lipsesce săvârșirea efectivă a sa- 

crificiului, aşă că totii miraculosulu dispare. 

Sacrificiulii copilului apare în aceste versiuni ca o dovadă 

de extremă supunere şi resignare la unii ordinii superiori 

PO O a 

(1) Ispirescu, p. 120. Ct. Stăncescu, p- 188 şi. Popii-Reteganulii, V, p. 68. 

(2) Ibidem, p. 132, 160 şi 244. 

(3) Schott, p. 101 şi Stăncescu, p- 337, 

(4) Ibidem, p. 264. 

(5) Popi-Reteganuliă, IV, p. '%6 

) 
) 

  

5 

(6) Ibidem, V, p. 57. 

(7 Luuzel, Zegendes, II, 64.
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și prototipul său trebue căutată în legenda biblică despre 

jertfirea lui Isacii de către părintele săi Avramii. (1) 

In variantele din primulă basmuc-tipă, tipului Dioscurilorii 

sa asociati la noi cu ală Servitorului fidelă (2), care nu se 
presintă în stare isolată decât forte rarii în basmele nostre. 

In oposiţiune cu sluga necredincisă (cf. Harapi-Albi), 

servitorulii fideli dovedesce cu preţulu vieţei devotamen- 

tulă neclintitii către stăpânulă săi. 

În versiunea neo-grecă « Aurăresa şi credinciosului, fiu de pes- 
cară» (3), o împărătesă, neavându copii, luă în ascunsi de 
suflețu pe băiatulii unui pescară, spunând împăratului că 
dinsa îlu născuse, iar după doi ani născu întradevări uni 
băiat, care fu crescuti împreună cu celii adoptivi. Ei se 
iubiai forte şi nu se despărţiau nici odată. Când crescură - 
mari, amindoi porniră în lume şi într'uni orașă audiră 
pe unuli spunendi, că nu se mai află în lume oa doua 
femee așă de frumosă ca nevasta aurarului, care şedea 
la ferestră cu o corână de aurii în capii și se jucă cu unt 
mări de aurit. Indrăgind'o din acea clipă, elă spuse fra- 
telui s&i, că va muri de dragostea frumâsei necunoscute. 
Peciorulii pescarului păcăli pe aurari și, luându-i soția, 
plecară cu toţii pe corabie. Aurarulă desperatiă își scâse 
ochii, cari se prefăcură în pastri și, lăsându-se pe catartuliă 
aceleiași corăbii, ele începură a vorbi: Acea, femee, dise 

(1) Subiectulă despre jertfirea propriului copilă a fostă tractatii cu o rară 
competenţă de către Prof. Dragomanov în Sbornikulă Ministeriului bulgară de 
culte, An. 1 (1889), p. 66—97, unde cercetâză legendele din Ucrania, cânte- 
cele rutene şi sârbe despre sacrificiulă propriului copilă. Acolo citeză şi 3 
variante bulgare din Şapkarev (Prikazii, 18—22), poveşti ruse (Afanassief, 93, 
varianta 5) şi rutene (Ciubinski, LI, 321 —24 și 254 —55). Studiulă rămâne de- 
finitivă câtii privesce poporele slave, 

(2) Cf. Grimm, No. 6. 

(3) Hahn, No. 29.
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una, va rămân în curindii veduvă, căci feciorul de îm- 
p&rată, intrândă în ţera sa, va fi lovitii de mârte deo 
ghiulea; dar ună frate credinciosii ar put să-lă scape, 
şi cine însă o va spune, să împetrâscă dela genuchi în 
jos. Apoi, urmă a doua, feciorulii de împărat va muri 
r&sturnată de calul, pe care va intră în oraş sai muș- 
cații de căţea intrândă în palat, dar fratele săi cre- 
dinciosă ar put6 să-lă scape; cine însă o va spune, să 
împetrescă până la capi. În sfirşită, încheiă a treia, când 
se vori culcă, uni balauri îlă va înghiţi şi numai fra- 

tele săi credinciosi lar pute scăpă; cine însă o va spune, 

să împetrescă cu totuli. 

lecioruli pescarului audise vorba păsărilorii și, fără a 

spune, căută să ferescă pe fratele său: eli opri descărcarea 

tunurilorii şi trimese înapoi calulă, spintecă căţeua şi r&- 

puse balauruli, umplândi camera cu sânge. Când o vădu 

așă împărătesa a doua di, credu că feciorulu pescarului îi 

omorise fiului şi dinsulu fu nevoiti a mărturisi tote și 

împetri locului. Feciorulă de împărati așeză stana într'o 

cameră a palatului şi soția sa de durere plânse 3 ani de 

dile, până umplu o strachină mare cu lacrimi, pe care 

turnând'o peste stană, fecioruli pescarului înviă numai 

decât. 

Cum se vede din versiunea citată, învierea prin sânge 

pare a fi necunoscută basmelorii grecesc. 

Intr uni basmu rusă, citati de Gubernatis (1), fraţii ge- 

meni sunt în numării de 3, ca şi într'o variantă muntenă 

şi în unele basme romanice de mai la vale. Uni împ&ratu, 

avendă unii pesce cu aripidre de aură, porunci să-lu 

gătescă, pentru împ&rătesa, care mâncă carnea-i, iar 6sele 

le mâmcă bucătăresa și m&runtaiele cățeua. Imp&rătesa, 

(1) Mythoz. zoologique, II, 30,
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bucătăresa, şi căţeua născură fie-care câte unu fii şi tus- 

trei primiră numele de Ivan și se iubiai ca nisce fraţi. 

La popsrele romanice motivulu Dioscuriloră ne întim- 

pină forte rari asociată cu ală Servitorului fidelă și mai 

rari încă se află acestă din urmă în stare isolată. 

In versiunea, bretonă «La princesse Pelicite»(1), împ&ratuli 

însuși arată fiului săi o carte, unde se vedeai chipurile 

tuturori domniţelori din lume şi tinărulă îndrăgesce pe cea 
„mai frumbsă din ele, pe principesa Felicit6. Pornindă în cău- 

tarea-i, principele cu 6menii săi ajunseră într'o pădure, unde 
adormiră cu toţii. La mieduli nopţei servitorulu principelui 

audi vânturile vorbindii în arbori şi spunând mijlocul, cum 

să ajungă până la dinsa. Servitoruli făcu întocmai și, luândiă 
pe domnița, se întorseră și se opriră în aceiași pădure. 
La miedulă nopţei audi iarăși vinturile vorbindă despre pe- 
ricolele ce amenințaii pe mir6să: va muri de nisce stru- 
guri otrăviți sati dândi ajutoră unui omii ce se înâcă. După 
ce sluga credincisă o scăpă de întâia primejdie, domnița 
vru să atingă mâna înecatului, dar servitorulii i-o tăiă și 
principele înturiati îlti omori, schimbându-se mortului într'o 
statuă de marmură. Mai târdiu prinţul află taina totă de- 
la vinturi, cari spuseră, că servitoruli fidelă pote fi înviatiă 
cu sângele copilului săi. Și așă făcu, iar copilulă, tăiat 

„în bucăţi şi pusă în apă caldă, înviă la rândulă s&ă. 
În basmul bretonii« Regele Dalmar»(2), întîlnim asemenea 

motivului Servitorului fideli. Feciorul regelui Franciei, 
dorindă se însură cu fata regelui Dalmar, plecă cu o 
slugă de încredere şi ajunse nâptea într'o pădure, unde 
se dederă odihnei. Pe la miequlii nopţei sluga, r&mânendi 
deșteptă, audi nisce păsări vorbindi din arborele sub 

(1) Sebillot, I, No. 23. 

(2) Luzel, I, p. 367. 
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care se culcase. Una povesliă despre greutăţile ce va în- 
timpină feciorulă regelui şi mijlâcele de a le învinge; 
lovindu de 3 ori cu unii bețişoră, va put6 trece peste 
o apă largă; apoi îmbrăcatit femeesce să se înfățişeze dina- 
intea, regelui ca o amică a fiicei sale și, culcându-se n6ptea 
în aceiași cameră cu dînsa, s'o răpescă prin ferâstră. Sluga 

ascultase tote, fără însă a spune ceva stăpânului săi, şi 

isbutindă a fură pe domniţa, se întârseră. Trecându prin 

aceiași pădure, se opriră acolo și la miedulii nopţei audi 

iarăși vorba păsăriloru: feciorul regelui va fi prinsi de 

12 tâlhari, jefuiti și despuiată împreună cu domnița şi sluga, 

și de se va împotrivi, va fi pe loci schimbatii în marmură; 

apoi o babă le va oferi haine şi, de vorii primi sai vorii 

da ajutoră unui omi gata să se înece, va păţi același lucru; 

în sfirșitu, celui ce va spune acestea, încă va fi schimbati 

în statuă de marmură. 

Ast-felă credincidsa slugă putu scăpă pe feciorulă re- 

gelui din tote primejdiile. Intorsii acasă, principele se căsători 

cu fiica regelui Dalmar și totu voiă să afle dela sluga-i 

tainica pricină, pentru care făcuse aşă. Intr'o di, amenin- 

țându-lă cu mortea, de nu i-o va descoperi, sluga începu 

să povestâscă şi treptată să împetrescă, până se făcu o 

stană de petră. Feciorulă regelui, nemângâiati, află în 

cele din urmă (ascultândii în pădure vorba aceloraşi pă- 

sări), că numai stropindă statua, cu sângele propriului s&ii 

copilu, sluga va pute să învieze, și întradevării stana 

se însufleţi şi se făcu iar omu, dar şi copilului tăiati fu 

găsită «bien €veille et souriant». 

Episoduliă finală devine motivul Servitorului fideli, deşi 

sub o formă alteraţă, în versiunea florentină «Impetritulă» (1), 

unde majordomulă principelui Spaniei jâcă acesti roli. Pe 

(1) Imbriani, No. 30.
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când sta într'o ospătărie şi se gândiă la întimplările vieței 

sale, iată că se pomeni cu patru își acoperiță cu glugi, cari 

vorbiai între dinşii, că regele Spaniei, îndrăgindi pe lo- 

godnica principelui, va căută să-lii otrăvâscă cu mere sait 

cu bucate şi că la mieduli nopţei ună leii se va ivi în 

camera principelui şi va căută să-lu înghiță; majordomulu 

săi însă Var put scăpă, smulgendu-i merele şi buca- 

tele otrăvite şi străpungendi leulii cu sabia. Dar cine aude 

și va spune, petră să se facă. 

In n6ptea predisă, omorindi leulă, sgomotuli trezi pe 

principe, care, vădândă pe majordomaulii cu sabia scosă, 

chemă într'ajutorii şi apoi, judecatii, majordomuli fu osîn- 

dită la mârte. Cerândii atunci voe a vorbi principelui cu 

glasti tare, elă povesti tote înaintea judecătorilori și se 

făcu stană de petră. Principele se duse la aceiaşi ospătărie 

şi află, din vorba celorii patru Omeni străvestiţi, că numai 

tăindă pe cei doi copilași ai săi și stringându-le sângele 

înt”'ună vasă și apoi: spălândi de sus până jos pe major- 

domul împetrită, el va înviă. Făcendă așă, sluga credin- 

ci6să înviă şi apoi, intrândă amîndoi în camera copiilor 

ucişi, îi găsiră în l6gănii, jucându-se «con un pomo d'oro». 

Povestea neapolitană « Lo Cuorvo» sai Corbulă(1) cuprinde 

basmulă nostru tipi în tote ame&nuntele sale. lenariello pro- 

cură fratelui săi o logodnică dorită și-l feresce de tote pri- 

mejdiile, făcândă întoemai ce audise dela două porumbițe 

(«de-i va spune, petră să se facă!»). Surprins cu sabia 

scâsă, cu care omorise balaurulit din camera fratelui, le- 

nariello fu osînditiă la morte şi, mărturisind adevăruli, 

împetri. Dela ună moşnegiă află apoi regele lâculiu în- 

vierei: să ungă statua cu sângele copiiloriu săi, şi așă înviă 

fratele, iar copiii uciși fură regăsiți vii şi neatinși. 

(1) Pentamerone, No. 39.
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In versiunea portugeză, «Pedro și Principele»(1), revine moti- 

vulii Servitorului fideli. Pornindă amindoi, Pedro se pomeni 

că pere Principele şi-lti regăsesce apoi ca portocală într'uni 

palatii vrăjitii: acolo portocalele şi lămâile erai principi şi 

principese, pe cari aruncându-le la pămîntu, se sfărmă vraja, 

și-și veniaii iar în fire. Principele îndrăgesce pe una din 

domnițele înviate şi o iea cu sine. In cale Pedro aude 3 

vrăjităre vorbindi de pericolele ce amenință pe miresă: 

uni catâri o va r&sturnă, o pară otrăvită o va r&pune 

şi în n6ptea nunței una din vrăjitâre va veni so omâre 

(cine aude şi va spune, petră se va face!). După ce o scapă 

de întâiele dou& primejdii, Pedro, în lupta-i cu duhulă r&ă, 

rănesce fața domniţei și principele îlă osindesce la morte. 

Eli atunci mărturisesce şi se face stană de psâtră. Vine 

apoi obicinuita înviere prin mijlocirea sângelui dela co- 

piluli săă, | 
Urmeză cele două basme-tipi cu variantele lori co- 

respundqă&tore. 

4. Basmulii-tipii Omulă de petră de Ispirescu: 

O împărătesă neavândă copii, unii arapi îi aduse nisce bu- 

ruieni, din cari gustă și bucătărâsa: ambele născură doi copii 

frumoși, cărora le puseră numele de Afină şi Dafină. Plecândi la 

bătălie, împăratulii dede feciorului săi Dafinit nisce che, dicân- 

du-i: «Fiule, în tâte casele, ce se deschidi cu aceste chei, să 

intri, iară în casa,ce se deschide cu cheia de aurii, să nu-ţi calce 

piciorulii, că nu va îi bine de tine.» Dafină, biruitii de nerăb- 

dare, pătrunse în camera oprită și zări acolo print”uni ochiană 

ună palată de aură şi întrînsuli pe Domna Chivalina, «tin&ră 

copilă, flâre de grădină, frumâsă ca o dină». 

Plecă apoi, însoţitii de Afini, în căutarea ei. Trecură pe la locu- 

inţa Orivăţului, unde mamă-sa, o babă sbircită, îi îndreptă la sora 

ei, muma Vîntului turbată şi de acolo la muma, Vîntului de primă- 

vară, unde fură întîmpinaţi de o femee tîntră și frumâsă. Ea 

  

(1) Consiglieri-Pedroso, No. 6.



  

îi ascunse sub aripa unei păsări, ca să nu-i simţă fiul ej, care 

omoră pe Gmenii de pe tărimulu celă-laltii. Cum intră în casă, 

Vintuli de primăvară dise: «Afumă, mie-mi mirdse a omii de 

pe tărînulă celă-laltă I» Liniştindu-se, mă-sa îl întrebă: «Unde-i: 

împărăţia Dâmnei Chiralina ? — Impărăţia Domnei Chiralina este 

departe de aici cale de 10 ani; dar acestă cale se pote face 

câtă te ștergi la ochi, dacă cine-va so duce în pădarea cea nâgră 

de lângă gârla de păcură, care aruncă cu pietre şi foci până la 

cerii, și dacă o încălecă pe buștenulii Ieleloră, cu care pote să 

trecă gârla ; însă cine aude și va spune cui-va, acela să se facă 

de ps&tră până la genuchi. După ce va ajunge la împărăție, tre- 

bue să facă unii cerbi de aură și să intre într'însuli, ca să ajungă 

în odaia împărătesei și să o fure ; cine aude și va spune cui-va, 

să se facă de pâtră până la briii. După ce o va luă de soție, 

muma Crivețului, de pismă, o să trimiţă unii ovreiii cu nisce că- 

măşi frumose și mai subţiri decât pânza păiajenului. Dâmna 

Chiralina o să cumpere cămăși şi, dacă nu le va udă cu lacrimi 

de turturică, cum se va îmbrăcă cu dînsele, a mud ; cine aude și 

va spune cui-va, să se facă cu totuli şi cu totulii de pâtră.» 
Dafini audise tote şi povăţui pe Afinii, cum să facă. Incă- 

lecândă pe buștenulă Ielelorii, «se prefăcu într'o căruță cu 12 
cai de focii și într'o clipă se înălță până la vîntulă turbată şi 
se pogori la porţile palatului Dâmnei Chiralina». Dâmna Chi- 
ralina, îmbolnăvindu-se de dragostea feciorului de împ&ratii, o 
babă sfătui pe împărată să-i aducă în casă în timpii de 3 dile 
unii cerbi de aurii, care cântă ca tâte păsările.: Afinii lovi buş- 
tânulă și se făcu unii cerbii de aurii, băgă pe feciorul de îm- 
p&rati și-lu duse la Dâmna Chiralina. Nâptea eşiă din cerbi 
și o sărută, până ce, prindându-lă, se dede în dragoste cu elit, 
Apoi se înțeleseră a fugi împreună la împărăţia lui Dafini și 
acolo se cununară. 

Intr'o di Dâmna Chiralina cumpără dela unit ovreiti două cămăși 
forte subţiri şi, îmbrăcându le, se îmbolnăvi de morte. Aflândă 
Afină despre acesta, intră nâptea în odaia unde dormiă, o stropi 
cu lacrimi de turturică; dar străjerii îlă pîrîră lui Dafini, c'ar fi 
serutatii pe împărătâsa. Cum audi împă&ratulii, porunci să-i taie 
capulu lui Afint și dinsulă, ajungândi la loculii de perdare, po- 
vesti tâte ce audise din gura Vintului de primăvară și împetri.
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Multi plinseră Dalini şi Domna Chiralina, pe nenorocitul prie- 

ten, ali cărui trupă împetrită r&mase în odaia lori. După 

acesta născură ună copili. Intr'o n6pte împăratulii spuse, «că a 
visati o temee îmbrăcată în haine albe, care i-a dis, că dacă 

voesce să învieze pe iratele săi celui împetriti, să taie copiluli 

loră şi să ungă petra cu sângele lui». Imperătesa spuse, că şi ea a 

visati totii unii ast-felii de visii; apoi unindu-se amindoi, tăiară 

copilulit şi, stropindi petra cu sânge, începu să misce, apoi în- 
viă. Când audi Afinii de jertfa făcută, «se crestă la unii degeti cu 

cuţitulu și lăsă să-i curgă sângele s&ii peste copilii, care înviă 

numai într'o clipă». 

a) Prima variantă muntenă Petă-frumosă de Arsenie: 

Dintr'o buruiană luată dela o babă, născură câte unii copili 

împtrătesa, bucătăresa şi căţeua. Făcendu-se mare, împăratului 

dede feciorului săii tâte cheile, oprindu-lă de a călcă într'o sin: 

gură cameră: acolo găsi o baie şi se îndrăgi de chipului fetei 

de pe tavanii. ! | 

Pornind tustrei s'o caute, făcură o capră de aură şi furară fata. 

In cale fură găzduiţi la unit moșii, unde fiulii bucătăresei ascultă 

cum gâscele vestiai, că la întârcere feciorulii de împărati cu lo- 

godnica sa. vori fi întimpinaţi cu unit calit otrăvită (cine spune, 

să impetrâscă până în genuchi), apoi li se va da tinerilorii o masă 

să-i otrăvâscă [să împetrâscă până la briîii) şi în cele din urmă 

o să le arunce în cale unii şerpe (să împetrâscă de toti). 

Băiatul bucătăresei scăpă pe feciorulă de împăratii din tote 

primejdiile, dar învinuitit de fătu-frumosă, se v&du nevoiti să 

mărturisescă și împetri. Apoi înviă, stropiti fiindă cu sângele co- 

pilului împ&rătesci. 

b) A doua variantă muntenă Cei trei fraţi dornici de Is- 

pirescu : 

Trei fraţi forte de trâbă, vădendi că nu se potii însură, se ho- 

tăriră să întrebe pe unit vrăjitori, ca să le spue ce duhuri ne- 

curate le steteaii împotrivă. Şi trimiseră la elă pe fratele celii mare. 

Vrăjitoruli îi spuse să se ducă fraţii la Baba Ilirca, care şede 

întw'o văgăună: eră o vrăjitore așă de mare, că «închiegă apele 

ă 
38 

Șăininu, Basmele române.
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şi scoboră stelele». Ea le dise să facă o cămaşă, în care să intre 

tustrei frați și apoi să dea cu suliţele; ori unde orii căd6, acolo 

le va fi scrisa. Suliţele celorii doi fraţi mai mari cădură în două 
curți boeresci, iar a celui mai micii la marginea lacului şi atunci 

vrăjitârea, îi spuse, că scrisa-i fata împăratului din scursulii apelorii, 

în c6dele mărilori. 

Fratele mai mare porni cu celii mică într'acolo şi ajunseră la 

ună palatii mare, în care eră închisă fata ursită lui și păzită de 

streji şi noptea închisă cu 9 zăvore şi 9 lacăte. Iiratele mai mare 

se dede de 3 ori peste capii și, făcându-se țînțară, se strecură 

prin găuricea cheilori. Eli o găsi dormindi. Se făcu din noi 

omiă și o sărută în talpa piciorului. Apoi se făcu iar ţinţariă și 

eși. A doua di tatălui fetei, venindi s'o vadă, zări o pată n€gră 

pe loculă, unde-o sărutase. Supăratiă, porunci să se taie strejile şi 

puse altele. A doua n6pte o sărută în capulă peptului, făcendu-se 

iar o pată nâgră. 

A treia n6pte, s&rutând'o în gură, fata se deșteptă. Elă îi spuse, 

că e scrisa lui; ei îipăru bine, dar nu putu merge, fiind păzită 

de «o pasăre mare de pe casă, ce se chemă Dale şi are bici de 
foci». Se înțeleseră s'o omore. Puterea ei sta în trei gândiicei 

din inima unei prepeliţe, într'o cutie de plumbi, sub unii mor- 

manti de pietre, pe piscul unui munte înaltii. Să rupă piciorulit 

la unulă şi atunci pasărea se va îmbolnăvi; să se facă vraciii şi 

împ&ratulii îli va chemă. Eli ceru biciulă de foci, ca să vindece 

pas&rea: împăratuli mai întâi nu vru să-li dea; dar mai omo- 

rindă ună gândăceli şi îmbolnăvindu-se mai r&u, îi dede biciul. 

Atunci omori şi gândaculii din urmă şi pasărea muri; apoi ples- 

niră din bici și plecară cu case cu totă. 

Pe drumi fratele mai mare audi 3 porumbei vorbind (pricepea 
limba păstrtscă). Ajunseră acasă şi la cununie fratele mai mare 

luă fata în braţe so urce în cari, în loculă ginerelui. Lumea 

cârtiă de așă nelegiuire şi atunci elii povesti în audulă tuturora 

cele vorbite de păsări: că va fi ră, dacă fratele ginerelui nu va 

luă tot-deauna în braţe pe mirâsă s'o urce şi s'o dea jos; cine va 

spune, să se facă steiii de pâtră! Cum spuse, și împetri în ușa 
bisericei. Vrăjitorulii învăţă pe fratele celii mică (eare eră nemân- 
gâiatii) să taie copilulă noă născulă şi cu sângele săi să stropescă, 
steiulit de pâtră, şi ast-felii fratele mai mare înviă.
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c) Varianta ardel6nă Peciorulii de împărată de Vasile Gani: 

Galbenii-lmpă&rati, pornindii să întimpine pe Verde-Impăratii 
care năvălise asupra-i, lăsă acasă pe uniculă stu feciorii, dându-i 

tote cheile şi sfătuindu-lă să nu deschidă casa cu cheia de aurit: 

acolo găsi chipuliă Ilenei. | 
Pornindiă în căutarea ej, se întovărăși cu unii omi, ce spunea 

din păscălie. Dînsuli aflase dela nisce stigdice în ce chipii să 

aducă pe Ilena: în mijloculii pădurei negre e o tufă de. alunii, în 
mijloculă tufei unii bolovană mare şi negru; suându-se pe bolovană 

și lovindu-li cu băţulu, să ducă pe feciorulă de împăratit în- 

tr'acolo. Ajungândii la Ilena, omuli cu păscălie lovi cu băţulu 
pe tovarăşului săă și-lă schimbă în cerbi de aură. llena cumpără 

cerbulii, care nâptea se schimbă în flăcăi și amindoi se îndră- 
giră. Apoi tinerii fugiră pe bolovani. 

Intorși acasă, bătrânului împăratii vru să răpâscă pe Ilena şi 

căută să r&pue pe feciorulă săi, dar fu scăpatii de omul cu păs- 

călia. Pirîtţă de curteni, împă&ratulă îl osindi la spânzurătore. 

Elă atunci mărturisi cele audite dela strigoice şi se făcă stâlpă 

de pâtră, dar fu înviată prin sânge scursit din mâna copilului îm- 

părătesciă. 

d) Varianta, bucovinenă Pecioruli cu câmașa de aură de 

EI. Voronca: 

Unt boeră avea unii băiatii alti săi şi unulu de sufleti, Ni- 

colae. Ei ademeniră cu marfă pe fata unui împărații. Pe mare 

auqi Nicolae nisce rațe vorbind. Intâia spuse: «Să nu încalece 

pe calului dela malii; a doua, să nu se îmbrace cu cămașă de aură, 

ci s'o arqă în focii; a treia, la nuntă, mirâsa de multi joci! va 

căde mârtă: să-i împungă degetuli celi mică și să-i sugă sân- 

vele de 3 ori. Dar cine aude şi va spune, să se prefacă în 

pâtră.» | | 

Nicolae alungă calulii, aruncă cămaşa în focii (boerulii se în- 

furiă, dar îl, ertă) şi apoi o înviă, sugendu-i sângele. Atunci 

boerulii se hotări să-lă spînzure și Nicolae, spunândi adev&ruli, 

împetri. După ce avură doi copii, se rugară la Dumnedei să le 

dea înapoi prietenulii. La biserică boerulii au) ună glasă din 

petră: să stropescă cu sângele copiiloră trupuli lui Nicolae. lă- 

'cândă aşă, înviă; apoi el, la rândul lui, înviă şi pe copii.
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e) Varianta bănățenă Vilișă Vitâzulă de Schott: 

O fată de împăratiă fu răpită de unii zmei 3 dile după nas- 

cere. Fecioruli altui împărată învecinatii, care se născuse în 

aceiași n6pte, visândă în fie-care n6pte de o fată frumâsă, se 

duse în lume so caute. 

In cale se prinse frați de cruce cu Vilișii Vitezult, care eră 

încinsă cu 3 cercuri de feri. După ce trecură prin Câmpia do- 

ruluă, prin Câmpia jalei şi prin Câmpulă cu florile, unde Domna 

floriloră (florea, ce sărise în pălăria voinicului, fu silită să se 

aşeze la locul ei) îi trimise la Sf. Mercuri şi ea îi trimise la St. 

Vineri şi dînsa la Sf. Sâmbătă. Ea adună tâte păsările și le în- 

trebă de zmeulii răpitori: numai unii vulturi șchiopu sciă și-i 

duse acolo. 

Luând fata, plecară; dar fură ajunşi de zmei, care aruncă 

pe Vilişi într'o prăpastie, iar pe feciorulii împăratului în nori. 

Dar Vilişii scăpă, află pe feciorulii împăratului şi amîndoi pu- 

seră fata să întrebe pe zmeii, undei staă puterile. Eli răspunse 

că pote fi învinsă, când se va birui vulturulă din laculă lap- 

telui. Vilişii învinse vulturuli şi r&puse pe zmei cu o sabie dată 

de 4 stane de pâtră. 

Viliși scăpă fata de cursele socrilori săi pizmaşi: împărătesa 

îi trimise 0 cămașa zrăjită, iar împăratului doi cai vrăjiţă; apoi se 

prefăcu întw'o stană de pâtră. Dar fu înviată, stropindu-lu fe- 

ciorulă împăratului cu sângele prâspăti ali unui copili înru- 

diti. Atunci se făcu și nunta feciorului de împărati cu logod- 

nica sa. 

3. Basmulii-tipă Laceferuli de diuă și luceferulă de ndple 

de Ispirescu: 

O împărătesă, neavendii copii, se rugă la Dumnedeir şi eli i 
se arătă în visă, spunendu-i să mănânce din pescele, ce va undi 

bărbatu-s&i. Mâncândi din acelii pesce de aurii, născu un băiati ; 

rOba, mâncândi și ea unii osii, născu unii copilii aidoma cu ali 

împărătesei. Fiulii împtrătesei se numi Dusuiocă, iar ali robei 

Siminocă. i 
Amândoi, pornind în lume, se despărţiră (semniă de peire: 

batista cu 3 picături de sânge). Siminoci se întârse acasă şi Bu-
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suiocii porni înainte. Peste câti-va timpi, vădândă 3 picături de 

sânge, Siminoci porni în căutarea lui Busuiocii. Ajunse la îm- 

părătesa, cu care Busuiocii se căsătorise, şi ea-lă luă drepti băr- 
batulă ei. Plecă apoi în pădure şi acolo găsi pe Mama pădure, 

care de frică se sui în copasiii, unde clănțăniă de frig. Ru- 

gându-se lui Siminocii s'o lase să se dea jos, ea îi dede o viţă din 

pă&ră să-şi lege cânii, dar elti o aruncă în focit. Apoi o sili să dea 

afară din eape Busuioci şi o omorî. Busuioci, bănuindii că Siminocii 

Sa îndrăgostită în lipsa-i cu femeia sa, fraţii gemeni se învoiră, 

ca legaţi la ochi să dea drumă cailorii şi Siminocii cădu într'o 

fântână. Plinii de durere pentru perderea, lui, se legă iar la ochi 

şi dede drumii calului în pădure, unde vădu prietenulă: «Şi 

dede în fântâna, în care căduse şi Siminocii, și acolo îşi sfirşi 

dilele și Busuiocii, şi de atuncia a răsăritii lucefăruli de diuă, 

fiulă împăratului, Busuiocă, şi lucefărulă de nâpte, [iuli r6bei, 

Siminocu». (1) 
  

(1) Versiunea bănăţenă Serană şi Diorană de Dr. At. M. Marienescu pre- 

sintă următorele deosebiri în raport cu cea de Ispirescu: Din pescele eu- 

stată r&maseră însărcinate împerătesa, ţiganca .şi două căţele — înferare ca 

semnii distinctivu între cei doi gemeni. Restulii coincide.



B. 'PIPULU CEĂ DOI FRAŢI DE CRUCE. 

„Acesti tipă, în mare parte proprii basmelorii române, 
cuprinde două clase, fie-care cu câte unii basmuctipi: 

a. Basmulii-tipi «Spată-lata și Inimă-putredă» (1), cu ur- 
mătorele variante: 

Varianta muntână «Ioviță fetă-frumosă». (2) 
Varianta moldovenâscă « Fetă-frumosă din lucrimă». (3) 
I. Variantă ardelână «Meră și Piri»; 

II. Variantă ardelenă « Busuiocă și Maghirană» ; 
III. Variantă ardelenă « Miagă-ndpte și șina de feră»; 
IV. Variantă ardelenă «Cei doi vînători». (4) 
Varianta bucovinenă «Petrea fătă-frumosă». (5) 
Varianta bănăţână «Peciorulă împăratului». (6) 
Ș. Basmulii-tipă «Petrea Piperiuli» (7), cu următârele 

variante: 

I. Variantă ardelenă «Piperușă Petru și Florea înflorit» ; 
II. Variantă ardelenă « Piperușă Petru» ; 

  

(1) Popescu, [, No. 3. 
(2) Ispirescu, Basme, snâre și glume, No. 4. 
(3) Eminescu, Posă, ed. Morţun. 
(4) Popi-Reteganulu, IV, No. 6. — Familia din 1883. — Revista Nouă din 

1890. — Obert, No. 5. 

(5) Sbiera, No. 10. 

(6) Schott, No. 1. 
(7) Sbiera, No. 11.
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II. Variantă ardelână «Piperușă, Petru». (L) 

In diferitele variante ale tipului nostru figureză ca per- 

sonagiu principalu o dină rea, o babă cumplită, care far- 

mecă (obicinuiti cu 3 fire de pări), înlănţuindii pe cânii 

eroului şi apoi, căutândii certă, omoră pe voinici şi-i as- 

cunde inima, saii i-o răpesce şi fără a-lă omori, ca în unele 

versiuni ale tipului nostru. 

Acestă dină r&u-făcătâre e Mama pădurei, e geniul celi 

răi alui codrului, care clănțănesce de frigi din virlulu unui 

copacii și râgă cu glasă milosă pe voinici so lasea se 

încălqi la foculii săi. Mai înainte însă de a se cobori,'ea 

îi dă câte-va, fire de pări vrăjiti, cu care să-și lege cânii, 

fiindu-i frică de aceste animale. Vraja n'are nici unu efect, 

când voiniculu priceputi aruncă perii în focă, din care 

ese apoi uni mirosă grei. Atunci elă o pote sfâșiă 

cu cânii săi şi a o sili să învieze pe fraţii săi sau să îna- 

poieze inima răpită a tovarășului stil. 

In ală doilea nostru basmu-tipă Mama pădurei portă nu- 

mele de Cruda lumii, care împărățesce peste pădurea în- 

vecinată cu moşia Voinicului floriloru. Acesta vrândă s'o 

ucidă și neputendă, ea îi luă jumătate din inimă. Petrea 

Piperiulă sfâşiând'o cu cânii sti, o sili să-i aducă inima 

din podulă curţei şi, dând'o voinicului s'o bea muiată în 

vină, ea se prinse la loci. 

Intw'o altă poveste bucovinenă (2), întilnimă o fată a 

Ciudei, care şâde într'unii foişorii. 

In limbile slavice şi în speciali în basmele rusesci 

ciudo e apelativulă generală pentru ori ce fel de monstru. 

Ast-felă împăratului apelorii saă Morsloi-ţar se numesce 

  

(1) Popu-Reteganulă, V, No. 3. — Biblioteca Tribunei, NO. 4. — Familia 

din 1885. 

(2) Sbiera, p. 50.
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într'o variantă Ciudo-morskoe sau Ciuda mărei (1); iar unii 

monstru policefalti pârtă aiurea numele de Cudo-hudo, ba- 

laură cu şese capete. (2) 

Rolul de Mama, pădurei îlu împlinesce în aceleași basme 

vrăjitorea Baba-laga, dînă hidosă și r&i-făcetore, care îm-. 

petresce cu părulă ei pe voinici împreună cu calulii săi, 

cum se pote vede din versiuneă rusescă despre Ivan 

Devici, analisată mai jos. 

In versiunile romanice de mai la vale, dina pădurei pro- 

face, cu beţișoru-i vrăjită, într unii stufu de verdâţă pe voi- 

niâi, împreună cu calului şi cânele său, şi apoi, silită de 

frate-săă, îlu învi6ză cu altă beţişori magicii (varianta 

lorenă şi bretonă); aiurea. gina pădurei împetresce cu 

acelaşi mijlocă (varianta din Pisa). In locului babei din 

povestea neo-grecă şi florentină, figureză în versiunile pa- 

ralele o vrăjitdre (sârba, siciliana și portugeza), o fină 

bătrână (lorena, bretona şi italiana), ba chiar o fată fru- 

m6să (Pentamerone). În citatulă basmu florentini înfă- 

ţisarea babei vrăjitore e hidosă şi respingătore şi modului 

de a se insinuă pe lângă eroi (cerendu-i voe de a se 

încăldi la foculă s&i) semănă cu rugăciunea Mamei pă- 

durei din basmele n6stre. Aci perii vrăjiţi sunt înlo- 

cuiți cu sare, pâne şi grăsime; iar învierea se ope- 

reză cu ajutorului unei unsori vrăjite. Dar firele de pări 

vrăjite, cari înlănţuesciă sai împetresciă, reapari în alte 

variante romanice, siciliană şi portugeză, resumate în 

comparaţiunea versiunilori paralele. 

Ca mijlocii de preservare a castităței, o sabie servă drepti 

despărţire între soţia şi fratele aidoma, numai în versiunea 

neapolitană uni crșefă iea locul sabiei; iar învierea fratelui 

ucisi de Mama, pădurei se face în versiunile paralele 

i1) Ralstor, p. 134. 

(2) Ibidem, p. 70.
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printr'o alifie (florentină și siciliană) sau cu buruiana vieţei 

(portugeză). In basmele nâstre dîna cea rea e nevoilă a 

înapoiă inima voinicului. 

In câte-va din variantele nostre revine motivuli ini- 

țială ali nascerei minunate dintr'unii pesce sai dintr unui 

grăunte de piperuă; şi toti. întrînsele (în cele ardelene 

și bănăţene) s'a. asociati tipulă Andromeda sau scăparea 

unei fecire de unii balaurii setosui de sânge. 

Indelungata alăptare a voinicului, spre a-i spori pu- 

terile, o întimpinămii adesea și în basmele n6stre și în 

cele străine, unde constitue o caracteristică a tipului des- 

pre Omulii viteză. Pe voiniculii Petrea mamă-sa nu-l 

înțărcase încă la 7 ani(1), iar în basmului nostru tipit Pe 

trea Piperiuli sugea încă ţiță, când eră trecuti de 20 

de ani. 

Mijlocul, prin care eroulă îndelungă alăptati silesce 

pe mamă-sa a-i descoperi adevărului, este băgarea ţiţei 

sub talpa casei sub cuvintii de a suge dintr însa, în fapti 

insă a o sili ast-fel, apăsându-i ţiţa, să-i spue despre fraţii 

şi surorile sale. (2) 

Intro poveste săsâscă (3), loani e alăptati de mă-sa, 

timpu de 7 ani, apoi când fu vrăjită în capră, alți 1 ani; 

într'una sârbo-croată (4), este erouli alăptată în 3 renduri 

câte 7 ani, până e în stare a smulge unu stejari cu ră- 

d&cină cu totă; iar într'alta, din Bosnia, eroului, mare câti 

unii grăunte de piper, dar de o putere afară din cale, 

pârtă, chiar numele de Prpărușă. 

Tovarăşuli eroului, Voiniculă floriloră, care iea une 

(1) Sbiera, p. 22. 

(2) Cf. Sbiera, p. 132; Schott, p. 86; Fundescu, p. 28; Popii-Reteganuli, V, 

p. 27 și 75. 

(3) Haitrich, No. 17. 

(4) Jagit, Archio, An. V, No. 27.
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ori chipulă de pasăre măestră (1), e unii felu de genii 

bine-făcători, a cărui moșie înflorită e inaccesibilă, în- 

conjurată fiindă cu toti felulă de săbii şisuliți mişcătore, ce 

numai la amiadi r&mâneaă neclintite.(2) Eroulu îl gă- 

sesce dormindi printre flori, iar paloşult jucândiă în aeră 

pe de-asupra lui. (3) Pentru a ajunge la moșia sa, Câmpulă cu 

/lorile, eroulă trebue să străbată mai întâi Câmpuiă cu som- 

nulă (4), unde-lă apucă unii somni grei ; apoi Câmpul jalei 

sau Câmpulă cu dorulu, unde-lă apucă dorii de părinți și 

de rude. Eroulă se prinde frate de cruce cu Voiniculi flo- 

rilorit şi, isbutindă a-i readuce inima din mâna babei vră- 

jitâre, îi redă puterile perdute și iea pe soră-sa de soție. 

In versiunea neo-grâcă« Fraţi gemeni» (5), o femee neavândi 

copii, o babă îi spune, ca bărbatu-săii (care eră pescarii) să 

prindă uni pescișorii de aurii şi să-lu împarță în 6 bucăţi: 

una să guste ea, iar a doua bărbatulu ei și vorii dobândi doi 

copii; a treia, s'o mănânce cățeua și va căpătă doi căţei, iar a 

patra &pa și va av6 doi mânji; a cincea so îngrâpe dea 

dr&pta pragului uşei, iar a șesea de a stânga, și vori răsări 

doi chiparoși. Şi asă sa intimplati. Nevasta pescarului 

născu doi copii aidoma, cățeua f6tă doi căţei aidoma și epa. 

doi mânji aidoma, iar la pragulii casei r&săriră doi chi- 

paroși aidoma. Când crescură mari, se despărțiră lă- 

sându-și ună semnu de prevestire: când chiparosulu se 

va uscă, să scie că a periti şi să plece în căutarea lui. 

După ce erouli trecu prin diferite peripeții străine tipului 

nostru, se căsători cu o fată de împ&ratii, pe care o scă- 

(1) Cf. Sbiera, p. î4. 
(2) Ibidem, p. 135. 
(3) Popii-Reteganuli, V, p. 39. 

(4) Schott, p. 46. 

(5) Hahn, No. 22. Cf. Legrand, p. 16.
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pase de uni balaurii. După câti-va timpă plecă de acolo, 

însoţitii de cânele s&ui și de câţi-va tovarăşi, şi ajunse la 

o căsuţă, unde eră o babă. Cerându-i apă, baba îi ceru 

voe să atingă mai întâi cu beţişoru-i cânele, ca să no 

musce; dar cum îlă atinse, se făcu petră, şi aşă împetri 

ea pe tin6ru și pe tovarășii săi. 

Uscându-se chiparosulu, porni celă-laltă frate să-lă caute 

si ajunse la împă&ratulă, socrulii fratelui săi. Acolo dom- 

nița îlă luă dreptă bărbatu-său și n6ptea, când se culcară 

împreună, puse sabia între clă și cumnată-sa. Apoi nimerindu 

la aceiaşi babă, porunci cânelui s'o înghiță până la ge- 

nuchi şi ea mărturisi, că are două beţișore: cu celă verde 

impetriă şi cu celui roșu despetriă.- Ast-felu inviă elu pe 

fratele săi şi-i povesti tote; dar nici nu isprăvise bine și 

fu străpunsă de sabia fratelui gelosii. Aflândi însă în urmă 

adevăruli, domniţa îlă înviă, stropindu-lii cu apă vie. 

Intro variantă a acestui basmu (1), femeia, gustându unu 

mări, nasce doi gemeni cu stea, în frunte şi cățeua doi căţei 

totă cu stea în frunte. Semnul prevestitorii e aci sabia, 

când sângersză, iar în loci de o babă vedemii pe uni 

duhă rău (div), care schimbă pe Gmeni în stane de pâtră. 

Fratele celui împetriti, aflândă în ce-i sta puterea (în două 

porumbiţe din pântecele unui porcii mistreți), îlu sili să 

învieze pe fratele său şi apoi îl omori. 

Versiunea sârbă «Cei trei țipari» (2) se apropie de alii 

doilea basmu-tipii. Pescarul prinde 3 dile de-arânduli 

câte unii ţipari şi pe celui din urmă îli taie in 4 bucăţi: 

femeia sa, căţeua și €pa, gustândii câte o bucată, nascu 

gemeni; iar din a patra bucată, îngropată i în pămîntă, r&saru 

două săbii de aurii. După ce fratele se căsători cu o îată 

„de împărați, fu împetriti într'ună munte luminos de o 

  

(1) Hahn, II, p. 2144 

2) Vu, No. 29.
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babă cu beţişorulă ei vrăjitii. Fratele său, pornindiă în cău- 

tarea-i (însciințati de ună semnii prevestitoră: turburarea 

apei dintr'o sticluță), ajunge la femeia lui, care-lu iea drepti 

bărbatulii ei. Noptea pune salia între elă și dânsa; apoi du- 

cându-se într'acelă munte luminos, silesce pe vrăjitore 

să despetrescă pe fratele său, precum şi cele-lalte stane 

de pstră. 

In povestea maghiară «Cei 3 fă de împeraţi», analisată 
la tipulă Andromeda, se află şi episodul babei r&utăcidse. 

Eroulă, după ce a r&pusă balaurulu și a luati de soţie 

pe fiica împăratului, se duse într'o qi la vinătâre. Acolo se 

aşeză sub unii arbore și făcu foci să-şi frigă slănina. De 

odată audi uni glas tremurători din virful arborelui: 

mi-e frigu! Voiniculu, zărindiă o babă, îi spuse să se cobore, 

ea însă îi r&spunse: «M& temii, că mă sfâșie cânii tăi, 

dar lovesce-i odată cu nuiaua asta!» Şi cum îi atinse, îm- 

petriră. Baba, vrăjitore se dede jos, luă o prăjină de salcie 

în viriu cu o brâscă țeştosă și o ţin peste slănina voi- 

nicului. Eli vru s'o bată, dar vrăjitorea îlă tăiă în bucăţi, 

îl sără şi-l puse în butoiu. Ală doilea frate, v&ădendii cuțitul 

sângerândi (semnii de peire), porni şi ajunse în oraşului 

fiicei de împă&ratuă, care-lu luă drepti bărbatul ei și elu 

se culcă cu dinsa (sabia ca semnii de castitate); dar şi 

elu fu omoriiii de vrăjitore. Alii treilea frate însă o r&- 

puse și înviă şi pe cei-lalți doi fraţi. 

Intr'uni basmu rusă, intitulată «Ivan Devici» (1) sai 
A loani feciorulă slujnicei, eroul întilnesce o Baba-laga, 

care, dându-i 3 fire de pări, îi qice: «legă 3 noduri și 

suflă!» Şi cum o face, atâtă elă câtă şi calulii săi se faci 

stane de pstră. Apoi Baba-laga îi piseză şi le îngrâpă r&- 

mășiţele sub uni bolovani. Mai târdiu Ţarulă Ivan, t0- 

(1) Ralston, p. 147.
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varăşulă celui ucisi, sosind, păcălesce pe baba vrăjitore 

şi o silesce să învieze pe tovarășulii său. 

In versiunea lorenă «Ii pescarului» (1), pescele însuși 

sfătuesce pe pescară, cum să facă: pescăresa, cățeua și epa 

r&mânti însărcinate şi fie-care nasce câte trei fii; iar din 

osele pescelui, îngropate în grădină, r&sară dou& lănci şi cu 

sângele se umple 3 sticluţe (ferbendi sângele, semni r&i)- 

Când se făcură mari, se despărţiră la o răscruce şi fie- 

care apucă pe altă parte. Celu mare, după ce scăpă de 

uni balauri pe o fată de împărații şi se căsători cu dinsa, 

fa. schimbati întruni stufăi de verdâță cu calulă și că- 

nele. săă, de o dină bătrână, care locuiă întruni palati 

vrăjită dintro livede frumosă. Pornindi cel mijlocii, 

ajunse la soţia fratelui săi, care-lă luă drepti bărbatulu ei, 

intr'atâta semănai tustrei; dar în livede păţi același lucru. 

Atunci porni şi ală treilea, care sili pe qînă să învieze 

stufurile de 6rbă, atingendu-le cu beţişoru-i vrăjită. Apoi 

sfâşiindă pe baba vrăjitore, se întârseră cu toţii. 

In varianta bretonă «Regele pesciloră» (2), pescele spune 

pescarului, ca, femeia să guste creerii săi şi va nasce trei 

băeţi cu stea, în frunte și cu totulă aidoma la chipă, iar 

din solzi vori răsări în grădină trei leandri (unulu veș- 

tejindu-se, semnii răi). Restulu corespunde basmului lurenii, 

ca si o variantă ligură (3) cu același titlu, în care pescele 

spune pescarului, ca femeia să mănânce capuli, cânele 

sira, spinărei şi calulă câda. născândi doi gemeni, doi căţei 

şi doi mânji. O dînă dă gemenilorii o sticluţă cu apă, a cărei 

stare turbure va vesti (ca și în versiunea sârbă) mortea. 

unuia dintr înşii. 

  

(1) Cosquin, No. 5. 

(2) Sebillot, 1, No 18. 

(3) Andrews, No. 39.
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In versiunea italiană din Pisa «Norişorulii» (), dina cea, 

rea apare sub forma unui nourași, care ademenesce pe 

tinerele fete, iar pe flăcăi îi impetresce. Numai ali treilea, 
frate isbutesce să scape din cursele ei şi o silesce să în- 
vieze și poe cei-lalți fraţi. 

In varianta florentină « Vrăjitorulă cu șepte capete»(2), din 
cele 3 6se ale pescelui răsar (ca și în versiunea lorenă) 

3 lănci, iar semnul prevestitori e starea turbure a apei 
dintr'o sticluță. Aci întilnimii pentru întâia ră pe baba 
vrăjitore sub chipulu ei hidosă, ca şi în basmele nostre. 
Eroul, muiati de plâe și flămândi, strinse surcele și aprinse 

ună foci, spre a se uscă și a mâncă din păsările împuș- 
cate. Puţinit după aceea se pomeni cu o babă, clănță- 
nindii din dinți, sgriburită de frig și putredită de sus 
până jos. Ea. rugă pe tînără să-i dea voe să se în 
căldescă şi, eli primindi, ea, se așeză lângă focă și-i oferi 
sare pentru păstrile fripte, pâne pentru câne şi grăsime 
pentru arme. Dar abiă mâncase și unsese armele, toți și 
tote se făcură stane de pâtră. Numai ală treilea frate is- 

butesce să dovedescă pe babă şi o sili să înviere stanele, 
ungându-le cu o alifie. Când se deșteptă fratele celă mare și 
află, că. cei-lalți doi dormise în patul soţiei sale (fiindi 
aidoma, domniţa, luase pe ceilalți doi dreptă bărbatulii 

ei), îi omori din gelosie. Indată însă îi păr răi de ce 
făcuse şi eră să-și facă s6ma, de nu-şi aducea aminte de 
alifia învietore a vrăjitorei. Cum îi unse, fraţii înviară și cu 
toţii se întorseră la palati, 

In povestile neapolitane ale lui Basile se află câte-va ver- 
siuni anal6ge. In «Lo Mercante» sai Neguţătoruli(3), în locii 
de vrăjitâre care împetresce, vedemi o fată frumâsă, care 

(1) Comparetti, No. 39. 

(2) Imbriani, No. 28. 

(3) Pentamerone, No. 7.
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îinlănţuiă cu p&ru-i pe ori cine intră în palatului ei. Când 

vine ali doilea frate cu cumnată-sa, elă dârme în patulu ei 

(aci unii cerșafă servesce ca separaţiune în loci de sabia 

din cele-lalte versiuni). Apoi pune cânele să mănânce pe 

frumâsa vrăjitâre şi scapă pe frate-săii, care, cum află de 

cele întimplate, îi taie capulă din gelosie și în urmă îl 

invieză cu buruiana vieţei. 

In «La cerva fatata» sau Cerbâica vrăjită (1), Alfonsiă şi 

Canneloro se nasci în acelaşi modii miraculosii ca și în 

basmele paralele. Pornindă să scape pe frate-său, însciin- 

țatii de uni afinii veştedu și de o fântână turbure, Alfonst 

ajunge la cumnată-sa, care-lă iea drepti bărbatului ei 

(n6ptea dormi în patii despărțiți printr'o sabie). Aci lip- 

sesce însă episodului fratricidului din gelosie. 

In versiunea siciliană «Cei doi frați» (2), vrăjitorea îm- 

petresce pe întâiulă frate cu unii firii de părit şi celă- 

laltă frate îlă învieză cu o abfie vrăjită, cu care redă visța 

mântuitorului săi, după ce-lii omorise din gelosie. 

In versiunea portugeză «Bucăţile pescehuă» (3), întâiul 

frate aventurându-se cu unii lei în Turnulii-morței, stă- 

pâna turnului, o babă vrăjitore, îi dede uni firă de păru, cu 

care legă leul, și biruindu-lă în luptă, îi tăiă capului 

şi-lu ascunse în pivniţă. Toti așă păţi fratele mijlocit. Nu- 

mai celă mică o învinse şi o sili a-i spune, cum să în- 

vieze pe fraţii săi (cu o alifie). ȘI aci lipsesce episodului 

fratricidului din gelosie. 

Urmâză cele două basme-tipi cu variantele lori co- 

respund&tore. 

(1) Ibidem, No. 9. 

(2) Gonzenbach, No. 40 Cf. No. 39. 

(3) Consiglieri-Pedroso, No. 25. Ci. No. Îl.



— 608 — 

u. Basmuli-tipii Spată-lată și Inimă-putredă de N. D. Po- 

pescu: 

Uni împăratit avea 3 fete forte frumose. Dorindu s'aibă și unii 

hăiată, alergă pe la vrăjitori și descântători. Dumnegei le dărui 

unii coconaşii, dar nu lăsă să trecă nepedepsită nelegiuirea părin- 

ţilorii, că alergase la lucruri necurate. Trei zmei, în chipi de trei 

nori negri, răpiră fetele și le ridicară în slava cerului. 

Spată-lată (așă se numiă copilulii împăratului) fu alăptată până 

la 7 ani. Când se făcu mare, sili pe mă-sa, prindându-ă țița între 

temelia, şi talpa casei, să-i mărturisescă adevărulu despre suro- 

pile sale şi plecă în căutarea lori. Iși luă roibulă tatălui săi din 

tinereţe («acelui cali avea darulii graiului şi eră năsdrăvani») 

și porni. Inainte de a ajunge la sora cea mare, caluli îl sfătui 

să spue zmeului, că merge să iea de nevastă pe fata, lui Inimă- 

putredă și să-i câră doi pui de iepuri; la ali doilea zmei să ceră 

doi pui de urși și dela celă din urmă pe cei 3 căţei din curte. 

Făcândă întocmai şi luândă tâte ce-l învățase caluli, merse încă 

3 dile şi ajunse întruni orași, unde fu găzduită la o babă, care 

îi dede tote lămuririle despre Inimă-putredă. 

Plecând de acolo, trecu printrună crângă plini de lere și 

atingendi o crăculiţă, tote dihăniile se luară după eli, dar scăpă, 

aruncându-le iepurii şi urşii. Dincolo de fere dede de o grădină 

cu uni eleşteii și în mijlocult său se ridică palatulii lui Inimă- 

putredă, numai din pietre nestimate. Acolo găsi tâte amorţite și 

pustii şi într'o cămară o feci6ră frumâșă adormită. Sărutând'o, ea 

se deșteptă și povesti lui Spată-lată, că vo zmedică din vecinătate 

smulse din r&sbunare inima fratelui săi şi-i puse în locii o mână 

de putregaiă, apoi amorţi, împetrindu-i, pe 6menii și slugile lorii, 

iar pe dînsa o adormi și-i dise să nu se scâle, până no va deş- 

teptă Spată-lată. 

De acolo merseră la Inimă-putredă şi găsiră culeatit pe unit 
pati unii tinără forte frumosi, dar galbenii la faţă şi slabi, ca 

cum ar fi fostii morti. Calului înv&ţându-lă cum să facă, elit îşi luă 

cățelușii şi sub uni copacii dela marginea pădurei făcu unii 

foci mare și începu să frigă unii puii. Puţini după aceea audi 
din virtfulă copaciului ană glasă femeescă: mi-e frigii! şi Spată- 

lată o chemă jos să se încăldescă. Ea îi dede înainte 3 /ire
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«de pării s'ocolescă cu ele căţeii, dar el le aruncă în foci. Când 

se cobori, vru să-i sârbă ochii, dar căţeluşii se repediră la dînsa 

şi o doboriră la pămîntii. Ea trebui să mărturisescă, undei inima 

lui Inimă-putredă, şi voiniculii. o află într'o cutiuţă de argintii 
sub a treia blană a puţului, îngropată în nisipă; şi-l învăţă cum 

so pue la loci: «Du-te, dise ea oftândi, descâse-i peptuli în 
dreptul inimei, scâte putregaiulii, spală loculă cu apă din pu- 
ţuli, unde ai găsitii cutiuţa, scote inima din cutiuţă, spal'o şi pe 

ea și pe urmă aşez'o la loci.» 
Inimă-putredă, cum își simţi inima pusă la loci, sări în sus 

şi se aruncă în braţele lui Spată-lată, prindendu-se fraţi până la 

mârte. Siâşiândt căţeii pe zmedică, o spintecă și eşi din ea unii 

puiii de mistreți, dintr'însulii uni dihoră şi din elii unii șorece, 

în ali cărui pântece găsi 3 viermi vii, pe cari Spată-lată îi în- 

chise într'o cutie. Apoi, făcendă din casele zmeului uni mără 

de aurii, se întârseră şi aflară în loculii câmpiiloră pustii orașe 

şi omeni. Ajungându la palatulă împăratului, Spată-lată luă de 

soţie pe sora lui Inimă-putredă. 

a) Varianta muntenă 1oviţă fetă-frumosu de Ispirescu: 

Unui împăratii îi răpiră nisce zmei fetele. Pornindi cu răsboiii 

asupra lorii, împăratulă vru să facă unii podu peste apa dela 

marginea, ţărei. Dar nu fu chipă să se așeze podului: ce se lucră 

diua, stricaă zmeii nâptea. O babă se oteri să descopere pe ne- 

legiuiţii, cari stricau podulă. Acolo, după ce vădu că zmeii dă- 

râmase toti ce se lucrase, audi pe unulii din ei dicândi: 

«Până n'o aruncă împăratulă, vrăjmașulii nostru, năvoduli să 

prindă mrena de aurii, să o gătescă şi să o dea neveste-sei, îm- 

părătesei, să o mănânce, nici că am gândulii tatei, că va pute 

întinde podul peste apa asta şi să vie să ne bată.» 

Baba spunând împăratului ce audise și ce văduse, eli puse 

să dea cu năvodulii şi pescuiră mrena de aură. Imperătesa, cun 

o mâncă, se simţi însărcinată și după 9 luni născu pe Ioviţă 

fâtu-frumosă. Din rămăşiţele dela masa împărătâscă, mâncă și 

o căţea şi fătă 3 cățeluși. 

Când loviţă fâtii-frumosi, se făcu de 16 ani şi află că pe su- 

rori le răpise zmeii, porni să le scape. Ajunse la sora, cea mare 

Șăinenu, Basmele române. 
39
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şi r&puse zmeulii. Așă făcu și cu ală doilea şi cu ali treilea, 

isbândindu-și asupra răpitoriloră. Dela surori află, că p'acolo 

trăiă Calomfiră, împă&ratulu florilori. Găsindu-lit adormiti, se culcă 

alăturea, şi, când se deşteptă, se împrieteniră, mergândi amindoi 

la, vînătâre. Când trecea pe lângă vr'unii copacii, Calomfirii se 

întristă, căci o scorpie îi luase inima. 

loviţă merse cu cânii după acea scorpie; dar elu nu-şi legă 

cânii cu firul de pără vrăjitii (cum făcuse Calomfiri) și sili 
scorpia să spue, unde e inima lui Calomfiră: «La frate-mei, peste 

nouă mări şi nouă ţări; nu se pote luă decât omorindu-lă pe 

dînsulii şi atunci, despicându-lă, vei găsi în eli unii iepure, în iepure 

o turturică, în turturică o cutidră şi în cutidră inima lui Ca- 

lomfiră.». După ce cânii sfâșiară scorpia și eli aduse inima lui 

-Calomfiri, voiniculă luă de soţie pe sora Imp&ratului floriloră 

şi apoi plecă cu soţia şi cu surorile acasă. 

b! Varianta moldoveneâscă Feăti-frumosă din lacrimă de 

Eminescu: 

Uni împăratii nu risese în viţă, că n'avea cui lăsă moştenirea. 

Impă&rătâsa, tristă şi lăcrimată, se rugă de Maica Domnului și 

o lacrimă curse din ochiulă ei negru: împ&rătesa supse acea 

lacrimă şi rămase îngreunată, de unde şi numele copilului, fetă- 

frumosă din lacrimă. 

Când se făcu mare, porni să caute pe i păratu d, care se duș- 

măniă cu tată-săui, și ajunse ia palatulii săi. Acolo se prinse cu 

dînsulii frate de cruce. Impăratulă temendu- -se de Mama pădurei 

căreia îi da toti ală qecelea din copiii supuşiloră să, f&ti-fru- 

mosii o trânti cu putere într'o piuă de petră, dar ea scăpă de acolo 

și peri. 
Luându-se după dinsa, ajunse la o fată frumosă care torcea: 

eră llena, fiica Mamei pădurei, cu care se îndrăgosti. Ea-lă în- 

văţă, cum so biruiască, mutândi din loci cele două buţi (una 

cu apă, şi alta cu putere). Voiniculii sorbi putere, iar Mama pădurei 

bă apă, ȘI aşă o răpuse. 

Intorsit cu miresa-i Ilena la frate-săt de cruce, elă îl spuse 
că iubesce pe fata Genarului, omu mîndru şi sălbateci, care-și 

petrece timpulă vînândii. Voiniculă se duse la palatii, luă fata și fugi,
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dar Genarulă, cum simţi, îl ajunse cu calu-i năsdrăvani cu 
dou€ inimi şi-i luă fata înapoi. Incercându-se a doua 6ră so fure, 

-lu iar ajunsi de Genarii, care asvîrli pe f&tiă-frumosii până în 

nori, unde ardândii, cădu o mână de cenușă în nisipti. Dar fu 

înviată de Dumnedeii, care umblă pe pămîntă cu Sân-Petru. 

Intorcându-se din noi la fata Genarului, ea-i spuse că-i tre- 
buiă unii cală cu două inimi și află dela tată-s&ti cum ar pute să-lir 
capete [voiniculi, schimbati de fată în fl6re, ascultă spusele-i): 
lângă mare e o babă cu 7 epe, cari trebue păzite unii ani, spre a 

dobândi calulă. După ce-i spuse, Genaruli aruncă fetei în faţă 

o balistă roşie şi mirositore, care o făcu să uite totu, dar fetă- 
frumosii ascultase. 

In cale.către acea babă, elii se arătă recunoscători către unii 
ținţari şi uni racii. Tocmindu-se a păzi epele, ele periră pe 
când adormise, dar fură aduse înapoi de ţînțarii şi de împt- 

ratulii racilorii. Căpătândă calulii cu 7 inimi, elit putu răpi de astă 

dată pe fata Genarului și o aduse fratelui săi de cruce. 

c) Prima variantă ardelenă Meră și Peră de Popui-he- 

teganulii: 

O împărătâsă, neavândă copii, vădu uni pesce forte frumosi 

şi-lă dede bucătăresei să-li gătâscă. După ce gustă din eliă, îlir 

duse împărătesei să-lii mănânce, iar dsele le dede la o căţea. 

Peste câtii-va timpă împărătesa şi bucătăresa r&maseră Însărci- 

nate, căţeua de asemenea. După 9 luni impărătesa născu unt 

copilă, pe care la numiti Meră, şi toti în diua aceea născu bu: 

cătăresa altuli aidoma de frumosi numitii Piri; iar căţeua f&- 

tase 6 căţei frumoși și mari. 

Când se făcură de 8 ani, copiii îşi luară fie-care câte 3 căţei 

şi porniră la vînatii şi în pădure se făcură fraţi de cruce, jurân- 

du-şi dragoste vecinică. Ei sem&naă aşă de multi, că nu se 

puteau deosebi și împărătesa, ca să-şi cunscă odrasla, înferă odată 

pe Mără la mâna drâptă. Cum simţi acesta, Mări se duse în 

lume, lăsând fratelui săi o maramă (3 picături de sânge: semnit 

de morte). Ajungândii la o: stână i se spuse, că p'acolo nu eră 

apă, căci unii zmei secă tâte isvorele. Cu ajutoruli cățeilorii» 

Mără îl răpuse și tăiă capulii zmeului. Toti așă omori pe unii
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tauri sălbatică, care strică tote bucatele 6menilorii. Mai departe 

r&puse unii balauri cu 1 capete, care nu lăsă să iea apă decât 

pe celi ce-i da o fată, şi atunci venise renduli fetei de împăratu. 

Voiniculi scăpă fata şi la întrcere părinții ei înebuniseră. 

Sfătuită de o babă, eli plecă saducă de peste 9 ţări apă dela 

Dina de pâtră. Când ajunse acolo, se puse sub unii copacii și 

făcu focă să frigă nisce carne, când auf din copacii ună glasă: 

morii de frigii! Eli îi dise să se cobâre şi baba îi dede 3 peri 

din capulă ă, cu cari vrăji cânii: atunci se dede jos, mâncă 

pe Măr şi-i puse înima Într'umă bușteni. 

Aflândă Pără după marama însângerată, că frate-săii murise, 

se duse să-lii găsescă. Eli se abătu pe la Si. Duminecă, care-i 

spuse, că zmedica, care omorise pe frate-s&u, avea 3 feciori (eră 

zmeulă, fauruli şi balaurulă răpuși de Mării). Ea ceruse pe fata 

împăratului pentru celă mai mare și nevrendii împăratul să i-o 

dea, îl omori şi pe fata o făcu petră. 

Apoi, învățată de dinsa, veni sub același copacii, unde perise 

Mără şi, când baba îi dede cei 3 peri, îi aruncă în foci şi nu 

se mai prinse vrața. Prinsă de câni, baba fu silită să-i spue, cum 

să învieze pe frate-săii: «Du-te la buștenuli acela, scâte-i inima 

din el, te du cu 6a spre drâpta şi vei găsi laculă Pîneloră ; 

pune-i inima jos şi fă formă de trupi de omiă din pămînti pe 

lângă inimă, spală-lii cu apă din lacă şi va înviă.» Apoi înviă şi 

pe Dîna de pâtră, scoțândă unii cuii de desubtulii ei: «Pâtra din 

ce în ce se schimbă în carne și în 6se. până în urmă se făcu 

o fată frumâsă, ca şi care n'a mai fostii sub sore.» Ea se aruncă 

în braţele mântuitorului ei şi Pâri se logodi cu diînsa, fiindă de 

faţă și frate-sti Mă&ri, care se întorse la logodnica sa, pe care 

o scăpase de balauri. 

d) A doua variantă ardelenă Busuiocă și Magherană de 

Gr. Sima: | i 

O fată de împăratii rămase împorărată dintr'o flore de trandafiril. 

Fratele ei fu însărcinatii s'o ducă în pădure şi so prăpădescă, 

aducând ficatulă, inima și degetulă cu inelulii. Dar în pădure 

i se făcu milă și omori în locui uni cățeluşii, luândi fetei nu- 

mai degetulii cu inelulii. Acolo îi făcu o colibă și născu doi copii 

cu p&rulu de aurii.
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Intr'o di trecură pe acolo doi moșnesi (eră Dumnedei şi Sân- 
Petru) şi-i botezară Busuiocă şi Magherună. La vînătore Busuioc 
prinse unii puiii de lupii, de ursii și de lei (îi numiă: n'aude, 
na, vede, na greul pămîntului), iar Magheranii asemenea 3 căţei. 
Busuiocii, înainte de a porni, dise fratelui săă, că va fi răi de 
elă «când voră picură 3 picături de sânge din paloşi». 

In pădure chemă la focă o babă, ca să-și irigă unt broscoiii. 
[a-i dede 3 perişori, cu cari vrăji pe căţeluşi și, apropiându-se, 
ucise și îngropă pe Busuioci. 

Magherani, însciinţati de picăturile de sânge ale paloșului, 
porni şi, ajungendă în pădure, sfâșiă cu căţeii pe baba. Apoi 

căută buruna vieţei, cu care înviă pe fratele s&ă, şi Busuiocii 
plecă înainte. In cale dede de o fată gata a fi închiţită de ună 

balauri, care stăpâniă singurii fântâna din acea ţeră. Adormindia 

în pâla fetei, se deşteptă prin lacrima-i ferbinte şi omori pe ba- 

lauri. Unui ţiganii trimesii de împăratii omori pe Busuiocă, îi luă 

paloșulă şi se dede drepti mântuitorii. Magheranii însă îlă înviă, 
iarăşi şi Busuiocii, ajungendii la palati, se cunună cu fecidra 

mântuită. 

e) A treia variantă ardel6nă Miadă-nvpte și Șina de feră 

de bitiși: 

O împărătâsă, tânguindu-se pe marginea gârlei că n'are copii, 

vădu eşindu din apă o mână şi unit glasii îi dise: să gătescă 

pescele şi să-l mănânce întregii. Gătindii ţiganca pescele, gustă 

din elii, căţâua mâncă maţele şi pa b&use apa, în care se sp&- 

lase pescele. Tâte r&maseră borţâse: împărătesa născu unii băiatii, 

țiganca unii băiatii aidoma, căţeua 2 căţei şi cpa 2 mânji. 

Feciorulă împăratului și alti bucătăresei plecară în lume şi pe 

drumii se despărţiră, dându-și câte uni semnii de peire: de va vede 

3 pete de sânge pe batistă, să scie că e mortii. Feciorulii îm- 

păratului ajunse la o babă bătrână şi porni cu cânele săi să-i 

aducă apă din o fântână, păzită de uni balauri. Blu tăiă capetele 

balaurului și scăpă ast-felu pe fata împăratului. Uni ţiganii se 

dede drepti mântuitori, dar adevăratul viteză fu găsită şi se 

cunună cu fata împăratului. 

In n6ptea nunţei nu vru să stingă lumina și, venindii Miaqă-
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ndpte, se luă în pădure după dînsa, care se schimbase într'o şină 

de rotă. Acolo se urcă în copaciii şi plângendu-se de frigii, rugă 

pe voinici so lase să se încăldescă la foculă ce făcuse, mai 

dându-i şi ună firă de pără să dea pe la gura cânilori. Cum dede 
însă, îi amorţi pe toţi. 

Celălaliii frate, vădendii 3 picături de sânge, porni şi ajunse la 

împă&rătesa, care-l luă drepti bărbatu-săi. Nâptea iar veni Miadă- 

n6pte şi voiniculi se luă după ea; dinsa se urcă în copaci, apoi dede 

voinicului unii firă, ce-li aruncă în foci, şi Miadă-n6pte cădu jos, 

perdendu-şi puterea. Atunci elii o sili să învieze pe frate-săii. 

î) A patra variantă ardelenă Cei doi vînatori de Obert: 

Din doi fraţi, unulu, celit tinării, eră tot-deauna veseli, iar celă- 

laltii nu ridea nici odată, căci o vrăjitore îi furase înima şi puse 
în locu-i o bucată de lemniă putrediă. | 

Intr'o di, tinărulii vînândă unii iepure și făcendi unii foci, 

vrăjitorea veni și-li rugă să se încăldâscă la focii, că muriă de 

frigă. Elu îi dise: vino și te încăldesce! Ea răspunse: mi-e frică 

de câni! și-i dede 3 fire de pări, ce le aruncă în focă, în locă 

să le arunce pe câni. Ea se dede jos și începu să caute certă, 

dândii năvală asupra flăcăului, dar cânii îl scăpară şi voiniculă 
o sili să spue, unde pusese inima fratelui să. 

lu o află într'o scorbură plină de inimi omenesci şi, omorîndi 
pe vrăjitore, puse fratelui săi inima la loci. 

e) Varianta bucovinână Petrea făti-frumosă de Sbiera: 

O împ&rătesă, învățată de o babă, mâncă o mrenă codalbă, din 

care gustă și bucătăresa, iar coteica înghiţise picidrele : împă- 
rătesa, ţiganca şi căţâua r&maseră însărcinate şi născură tustrele 
câte uni feciorii frumosă, năsdrăvanii şi cu păruli de aurii. 
Făcendu se mari, umblaii la vitejii și aveai nisce săbii minu- 
nate: «ori către cine ar fi amenințată cu dînsele, îndată și sta 
nemișcatii pe loci. 

Cei 3 feciori erat aidoma la chipi și nimeni nu-i i putea deo- 
sebi. Impărătesa, sfătuită de o babă cum să-și cunâscă feciorulii 
(după firea sumeţă şi darnică), hotări să omâre pe cei-lalți doi.



— 615 — 

V&dendu-i morţi, feciorulă împăratului nu mai vru să r&mâe 
acasă și plecă în lume. 

Inainte de a se despărţi, dise tatălui săi să nu dea drumul 
bivolilorii de ocoli, decât când sori bate de mârte și apoi, Îă- 
cendiă o cruce cu sabia în mijloculii grindei, dise : «Tată și maică! 
Când a curge sânge din crucea acâsta, să sciți că atunci am 

muriţi ei!» 

Pornindii Petrea făti-frumosi (că aşă se numiă voiniculii) 
unii omi îi schimbă sabia în drumu şi fu făcutii bucăţi de os- 

tași. Inviatiă de bivolii săi, plecă înainte, de ajunse într'uni oraști 
lipsită de apă. Acolo scăpă pe fata împăratului de unii balauri, 
şi, după ce dede de goli pe unt ţiganii, care se fălise a fi mân- 
tuităi el pe fată, o luă de.soţie, iar ţiganulu fu sfâşiaţit de uni 
cali selbaticii. 

h) Varianta bănăţenă Feciorulă împeratului de Schott: 

Uni împăratii avea 3 fete, pe cari le furase 3 zmei. După 
aceea i se născu unii fii cu o putere forte mare, care sili pe 

mă-sa, muşcând'o de țiță, să-i spue pricina mâhnirei sale ; atunci 

porni după surorile sale şi r&puse pe cei 3 zmei în palaturile 
lori. 

Apoi se duse la ună fărtată, căruia Dinele dela Lacului negru 

îi răpise' puterile. Luă câţi-va câni şi se îndreptă acolo, făcu 

unii foci şi se ascunse întruni tufiși. Peste puţinii se iviră 3 

feciore de o albâţă strălucitâre, cu părulii lungii și negru, și 

sapropiară de foci spre a se încăldi. Voiniculii asmuţi asupră-le 

cânii și ele fură nevoite a-i spune, că puseseră puterea fratelui 

săi înt”ună burete. 

Elti o luă d'acolo, omori dinele și aduse fratelui său puterea. 

Acesta din recunoscinţă îi dărui palatulii, îndemnându-lu să nu in- 

tre într'o cămară, că acolo sta ascunsă mortea. Dar voiniculii 

nu se lăsă şi găsi în locui o fecidră mîndră şi îrumosă, sora 

fărtatului săi, cu care se cunună. 

5. Basmuli-tipii Petrea Piperiulă de Sbiera: 

Unii împeratii avea 3 fete, pe cari le răpise 3 zmei la unii 

joei. Multi timpi după acea nenorocire, împărătesa, înghiţindi 

amă firii de piperă, remase grea şi născii pe Petrea Piperiulti. Când
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crescui mare, spuse mă-sei să-i facă din ţiţa ei o turtă frămîn- 

tată cu lapte și porni să-și caute surorile. 
Trecându pe moșiile zimeiloră, le spuse că a veniti numai 

să-și vadă surorile și apoi să se ducă la Voiniculă floriloră să-lu 

întrebe, de ce a răcnitii așă tare, în câtii la auditi din pântecele 

mă-sei. După ce făgădui fie-cărui zmeii câte ună semnii dela 

acel voinici, Petrea ajunse la marginea moşiei Voinicului flo- 

rilor. «Aici ad trebuitit saștepte pân'ce a fi sârele cruce amia- 

Qă-di, pentru că prin prejuruli moșiei eră așă întocmită, că jucă 

săbiile și sulițele de sine totii una, neîncetati, din pămiîntă, până 

câtii vedeai cu ochii în sus, în câtii nu eră cu putinţă să intre 

cine-va la Voiniculă floriloriă, că de ar fi cutezatu, apoi ar fi 

r&masii bucățele pe locii. Acele săbii și suliți stai neclintite, nu- 
mai când eră sârele cruce amiaqă-qi». 

Găsindă adormită pe Voiniculă florilori sub uni pomă în- 
floriti (că pe unde mergeă, înfloriai tote), se culcă lângă elii. Când 

se deşteptară, Petrea îlii întrebă, de ce a răcnitii aşă tare și 

Voiniculu floriloră îi răspunse: «Pe moșia mea se află o pădure 

forte desă şi plină de f6re, pentru că nu pote nimeni să le 

ucidă, fiind-că împă&răţesce peste ele Ciuda lumei, o muiere forte 

grozavă. Pe aceea voiam eii s'o ucidii odată și, neputând'o ucide, 

îni-a luată jumetate înimă și atunci am răcniti eti aşă tare, de 

m'ai auditi și tu, după cum dici». 

Petrea, își luă 3 câni şi purcese către acea pădure. Acolo făcu 

unii foci şi se puse a trige porumbii. Atunci audi ună glasă din 

vârfulă copaciului: mi-e frig! și elă îi spuse să se cobore. Dar 

temându-se de câni, Ciuda lumei îi dede 3 peri, pe cari Petrea 
îi aruncă în focă. Ea, credendii că-i puse asupra cânilorii şi-i 

încătușase ast-felă, se cobori, se luă la certă şi se repedi la Pe- 

trea să-i sorbă inima. Dar cânii s&i începândi a o sfâșiă, ea 
se rugă s'o lase şi-i va da ori ce va cere. Eli îiceru jumătatea 
inimei Voinicului floriloră. «Ei am șâpte inimi dela şâpte 
voinici şi încă jumătate şi acea jumătate, este a Voinicului flo- 

riloră, pentru că nu i-am pututo luă t6tă. Acâsta 8 găsi-o la 
mine în poduli curţei mele, și dacă i muia-o în vint şi &i da-o 
să o bee, apoi sa prinde iarăși la loci, cum a fostii.» 

Atunci strigândi câniloră s'o facă bucățele, luă inima şi o 
puse la, locă. Apoi se cunună cu sora Voinicului, plecă la zmei 
Şi, după ce-i r&puse, luă pe surori și se întorseră cu toţii.



— 6117 — 

a) Prima variantă ardelână Pipărușă-Petru și Florea în- 

foritii de Popu-Reteganuli: 

O muiere rămase văduvă cu doi feciori şi.o fetiţă, pe care o 

fură ună zmei. Feciorulă celă mai mare porni s'o caute și sa 

totă dusii, până nimeri la curţile zmeului, unde găsi pe soră-sa. 

Venindii zmeulă, tăiă feciorului capuli și inima î-o puse întrun 

blidă. Totu aşă păţi şi frate-săii. 

Intr'o dimineţă, văduva, fnghițindă ună bobă de piperii, remase 

însărcinată şi născu uni copilă, pe care-lu boteză Pipărușă-Pe- 

tru, căci dintrună firă de piperii eră zămislitii. Când se făcu 

mare de 3 ani (semănă celi-puţini a 20), sili pe mă-sa, apăsându-i 

țița sub pragulii casei, să-i mărturisescă despre fraţii şi soră-sa. 

Spunendu-i atunci să-i facă o azimă frămîntată cu lapte din ţi- 

țele ei, porni în căutarea lori şi ajunse la zmei, unde vădi pe 

soră-sa, care-l cunoscii de frate, gustândi din azimă. Pipărușiu 

hirui pe zmei și, înainte de ai tăiă capulă, îl sili să învieze 

pe fraţii săi. 

Porniră înapoi cu toţii şi pe drumi Pipărușii adormi ca unit 

mortii, ameţită de vinulii ce băuse, și fraţii sti, vedendu-li ast- 

felă, îlă legară cu lanţuri de uni stejarii și-lii părăsiră acolo. În” 

torşi acasă, spuseră mă-sei, că ei ai scăpată pe fată şi că nică . 

nai vedutii pe Pip&ruși. 

Când Pipăruşii se trezi din somnuliă celii greii şi se v&du legati, 

odată se umflă și-i cădură lanţurile, luă stejarulii pe umări şi 

intră în satu, unde fraţii săi se rugară de dînsulă săi erte. 

După ce ospătară împreună, Pip&rușii porni călare pe ună calu 

năsdrăvanit la Florea înfloritulă şi ajunse la uni munte de sticlă. 

“Acolo unii moșnegă îi dede: o ceferă, cu care să cânte când 

lar apucă doruli de ai sti, trecând Câmpulă cu dorulă; unii pep- 

tene, pe care să-lii arunce în pădurea cu lupii (se făcea unii boii 

grasi), ca să nu-lă mănânce, și 0 cute, pe care s'o arunce să se 

facă o stană de pâtră, când va trece prin ffra șărecilori. 

După ce străbătu Câmpului cu dorul, pădurea cu lupii şi [era 

ș6recilorii, făcendi cum îl învățase moșnegulă, nimeri pe Câm- 

pulă cu florile şi, văd&ndu pe Florea Infloriti adormiti printre 

floră, se culcă lângă elă și adormi. Când se treziră amindoi, se 

prinseră fraţi de cruce.
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Umblândi împreună după vitejii, nimeriră în mijloculă co- 

drului la o casă, unde Ilena Cosinzena ţesea la răsboii: «de câte 

ori bătea cu brâgla, tot-deauna eşiaii câte două catane îmbră- 

cate și înarmate.» Fata le spuse, că tatălu ei e Ciuta: nevtdută, 

căruia nu-i eșise încă unii omi în cale, pe care sănu-lit omre; 

când se întorcea acasă, bea o ulcică cu lccuri de după cuptoriă 

şi prindea la noue puteri. Bândă şi voinicii din acele lâcuri, se 
întăriră și r&puseră pe tata Il6nei,cu care se căsători Pipăruși, iar 

Florea Infloritulii luă de soţie pe Florica, sora tovarășului săi 

b) A doua variantă ardel6nă Piperușă-Petru de Mera: 

O fată a unei femei s&rmane fu răpită de uni zmei. Cei doi 

fraţi aj săi se duseră să o caute și, ajungendiă acolo, zmeulii îi 

băgă în pămînti până la grumazii și sora lori îi hrăniă pe as- 
cunsii cu lingura. 

In vremea aceea muma fetei, înghițindă ună firă de piperă, r&- 

mase grea și născti unii fiii, ce-i dise /ipărușă- Petru. Crescendiă 

mare, elit sili pe mamă-sa, punându-i țița sub tălpdia rasei, să-i măr- 
turisâscă de perderea fraţiloru săi. 

Aflândi tote, elă porni cu unii buzduganii de 99 ocale de ieri. 

Apoi omori pe zmei și scăpă pe fraţii şi pe sora lorit. Pe drumii 
fraţii, de pismă, îli aruneară într'o prăpastie, dar voiniculii scăpă 
şi fraţii fură pedepsiţi. 

6) A treia variantă ardel6nă Pipărușă Vitezulă de Dologa: 

Unei babe îi mai r&măsese unii singurii fecioraşi, Pipărușă 
Vitezuli, din 12 feciori ce avusese. Eli eră câtii uni grăunte 
de piperii: nu crescea, dar se făcea din di în di mai voinici. 
Pornindă să-și caute nevastă, ajută pe drumi uni corbă. 

După multi umbletă, Pipăruşii Vitâzulii ajunse întruni orașii 
plini de jale, căci chiar în diminâţa aceea unii moră răpise 
cele trei fete ale împăratului. Eli făcuse cunoscutii, că cine le 
va aduce, îi va da pe una din ele de nevastă şi jumătate din 
împărăție. Voiniculii plecă și ajunse la unii palatii deşertir. Acolo 
r&puse unii balaură, precum și pe alţii doi fraţi zmei, și găsi pe 
fete în 3 chiliuţe. 

Aducendu-le înapoi, luă pe cea mai mică de soţie și moşteni 
tronulă după mârtea împăratului.



CAP. III. 

CICLULU ANIMALELORU RECUNOSCETORE 

Acestui ciclu, a cărui trăsură esenţială e recunoscința 

animalelorii în. oposiţiune cu nerecunoscința, omului, cu- 

prinde următorele peripeții: 

a) Eroulă îndurătorii cruţă mai multe animale dela 

morte; 

U) Ele îşi arată apoi recunoscința prin ajutorulu, ce-i 

dai în diferite împrejurări. 

Acestă motivi cuprinde 2. clase, fie-care cu câte uni 

basmu-tiptă:. 

a. Basmulă-tipi «Roșu-Imperată și Albă-Impăvată» (1), cu 

următorele variante: 

[. Variantă muntenă «Aleodoră Imperati» ; 

II. Variantă muntenă «Impăratulă pescilorii» ; 

JL. Variantă muntenă «Darulă șerpelu». (2) 

Varianta moldovenescă «Deli-Satiră». (3) 

|. Variantă ardelână « Pizoră Craiulu șerpilorit» ; 

II. Variantă ardelsnă «Povestea li Pahon;» 

(1) Popescu, Î, No. 1. 

(2) Ispirescu, No. 4. — Stăncescu, No. 17.—fera Xouă, An. Il. 

A 3) Revista Nouă, An ].
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III. Variantă ardelsnă «Bobocel». (1) 

Varianta bănăţenă «Urga-Murga». (2) 

Varianta macedonână «Serviloră pe 3 ană 3 bani». (3) 

3. Basmulă-tipiu « Omulă care sciă tâte limbile» (4), cu unica 

variantă ardelână « Omulă ce înţelegea limba dobităcelorii». (5) 

Afară de variantele citate, motivulă Animaleloriă recu- 

noscătâre ne întimpină ca episod în diferite basme. Ast- 

felă vedem unii lupi, unii corbă şi o mrenă recunos- 

cătâre (6), unii lupii, o vulpe şi unii ursii recunoscă- 

toră. (7) Numai vorbimu de pajura sai vulturulă recu- 

nosc&torii, care seste obicinuitii în Lumea Albă pe eroului 

părăsitu de fraţii trădători. 

Frumosulti basmu vinătorescii «/eciorulă de împărati 

celă cu noroci la vânat», povestită cu atâta farmecii de d-lui 

Odobescu, conţine asemenea motivulă Animalelori recu- 

noscătâre. Acolo feciorulă de împărati cruţă la vinătore 

unt vulturi, care-i dăruesce pstra zamfirului, și ea îlă face 

stăpâni peste tâte pasările; apoi uni dihori, care-i dă- 

ruesce pstra smarandului, și ea îlă face stăpânii peste tote 

jivinele; şi în cele din urmă unii risii, care îi dăruesce 

petra rubinului, şi ea îlă face stăpâni peste totă firea cu su- 

flare. Tâte aceste nestemate făcură pe feciorulii de îm- 

păratii celui mai norocosă dintre vinători, căci voinţa-i pe 

dată i se si împliniă. Cruţândi după aceea şi o porumbiţă, 

ea-li duse din recunoscință la ursita-i, la mîndra fată a 

Pietrelorii, cu care trăi ferice, până ce copila de urit 

peri de lângă dinsuli, năpustindu-lă în păduri. In zadarii 

  

(1) Popă-Reteganulă, II, No. 3. — ldem, V, No. 1.— Familia din 1882.) 
(2) Dr. At. M. Marieneseu. 

(3) Cosmescu (colecţiune inedită). 

(4) Cosmescu (colecţiune inedită). 

65) Pribuna din 1875. 

(6) Sbiera, p. 37. 

(7) Schott, p. 140.
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va 
mai vru elu să-și îndulcescă jalea cu vinătârea, căci pen- 

tru dragostea copilei elu îi dedese în schimbii nestematele 

minunate. (1) 

In versiunile din primului nostru basmu-tipi se scâte 

pură şi simplu la ivelă simţemîntulă de gratitudine ali 

animaleloru pentru uni bine făcută; în alte variante acesti 

simţemînti atâti de înrădăcinată în animale e pusi față, 

în faţă cu ingratitudinea omenâscă, în speciali a femeti, 

temă ce aparţine ciclului următori. 

Prima variantă muntenă combină motivulu nostru cu 

alu locului oprită şi conţine în loculă zmeilorii din va- 

riantele respective monstrulii bizarii numitit Jumetate-de- 

omă, adecă unii omi, care are numai o mână, unu picioră 

şi unii ochiă. In cursulii Introducerei ami întilnită în două 

renduri, printre popsrele ciudate enumerate în Alexandria 

şi în Pliniu (2), acestă pocitanie, proprie basmelori grece 

şi albaneze. Dintre colecţiunile nostre, afară de unicul 

casti presenti din Ispirescu, numai a lui Fundescu po- 

menesce adesea de acestă ființă mitică. Aci aflămi, că 

Jumătate-de-omi eră celui mai puternici în curtea şi în 

oștirea lui Roșu-Impărati, a cărui natură demoniacă a fosti 

adesea, relevată, și că puterea lui sta în 3 gândaci bă- 

gaţi într'unii cocoşi, cocoşuli întruni iepure, iepurele 

întruni poreii şi porculii se află în lacul de lapte dulce 

din muntele Hiriului. (3) Intr'o poveste paralelă din Mol- 

dova (4), puterea lui Jumătate-de-omiă sta, în trei vermuşori 

dintr'o cutiuță băgată în pântecele unei prepelițe şi acesta 

într'unti mistreți din Ostrovuli celi mare. Alte ori (5) elă 
- 

  

(1) Odobescu, Scrieri, III, p. 175-209. 

(2) Vedi Introducerea, p. 18, 30 și 122. 

(3) Fundescu, p. 43 și 44. 

(4) Sevastos, p. 214. Cf. Arsenie, II, No. 1: Busuioc cel frumosi. 

(5) Fundescu, p. 83.
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jocă rolulă de uriaşii antropofagii, dar cu o nuanță burlescă: 

Jumă&tate-de-omi frige şi mănâncă atunci pe ori cine nu 

pote să-i spue o minciună. | 

Intr'unti basmii neo-grecă (1), împăratul promițendi pe 

[ie-sa, de soţie celui ce o va readuce, Jumetate-de-omi o 

răpesce şi-i spune în urmă, că puterea-i sta în două po- 

rumbiţe din pântecele unei scrâfe sălbatice dintr'unii munte 

6re-care. De câte ori eră tăiaţi, căpătă puteri indoite, până 

ce fu r&ăpusă de voiniculă, ucidendii porumbițele. Intr'altă 

versiune (2), o mamă, dorindii unii copilă cu ori ce preți, 

se rugă la Dumnedei să-i dăruiască unulu, fie și pe ju- 

mă&tate. Şi Dumnedei îi ascultă rugăciunea, dându-i unii 

băiată cu jumătate capu, jumătate nasi, jumătate gură, 

jumătate  corpă, cu o mână şi uni piciori. 

In versiunea albaneză (3), figureză același monstru sub 

numele Jumetate-feră-Jumetate-omă şi puterea-i sta în 3 

porumbiţe din pântecele unui iepure. 

In legendele musulmane figureză ființe asemenea lui 

Jumătate-de-omi (numite Șill; şi Nesna), adecă unii omi 

tăiați de-alungul în două şi neavendă de câtii unii braţii, 

ună piciorii și ună ochii. (4) | 
In varianta n6stră muntenă i se mai adauge epitetul 

«călare pe o jumătate de iepure şchiopii», dar acesti epi- 

tetii revine la adecă lui Statu-palmă, despre care ami vor- 

bită în tipulă despre 'Tovarășii năsdrăvani. 

In varianta moldovenescă «Deli-Safîri», animalului „re- 

cunoscători e înlocuitii cu unii Mortii recunoscetoră, o temă 

ce ne întimpină fârte rari în totâlitatea basmelorii ro- 

  

(1) Hahn, No. 64, varianta |. 

(2) Ibidem, No. 8. 

(3) Dozon, No. 15. 

(4) Tylor, vol.I, p. 451.
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mâne, pe când ea este destulti de familiară în poveștile 
celoră-lalte popâre. (1) Intr'o variantă ardelână din ti- 
pulu Cei trei frați («Pasărea cu pene de aurii»), feciorulă 
de imp&rati este ajutati de o vulpe, care eră, sufletuli unui 
omit spânzuratit pentru o datorie şi fusese înmormîntati 
de voinicii. Toti ast-feli în povestea bucovinenă «Omul 
cu trei munți»(2), ună feciorii răscumpără pe uni mortii 
bătut de creditorii săi şi apoi îlă îngrâpă, pentru care 
bine-facere e apoi răsplătită de unii îngerii, trimesu de 
la Dumnedei în chipă de neguțători. 

Totu acolo revine şi episodul înjumetățirei miresei, tră- 

sura, caracteristică a acestei teme. In versiunea nostră, 

tăierea miresei e numai aparentă și are de scopă, speriând'o, 

a face să iasă dintriînsa și cei-lalți balauri, ca ast-felt 

să r&mâe curăţită de ori ce răă. Toti ast-felii în povestea 

săsescă «Jumătate din toti»(3), tinărulă voesce să renunțe 

cu totulu la nevastă-sa decât s'o vadă tăiată. Din contră, 

într'o poveste paralelă rusescă, citată de Kâhler, nevasta 

e într'adevări tăiată de mortului recunoscătorii și atunci 

esti mici balauri din corpuli ei, apoi bucăţile sunt îm- 

preunate şi înviate. 

In basmulă sârbo-croată «Mirea cu șerpii» (4), uni îm- 

p&ratu mărită de 99 de ori pe fata sa, dar ginerele se află 

mortii a doua di. Uni prietenă ali noului mire se stre- 

eră cu ună cuţită în camera de dormiti! a tinerilori şi 

către miedulă nopței, eşindu din gura miresei unui șerpe, | 

care vru să musce pe mire, îi tăiă capului; totii aşă făcu 

cu ali doilea şi ală treilea şârpe. La plecare, prietenulu ceru 

(1) Cf. Benfey 1, 121 și II, 552; Wâhler ap. Gonzenbach, No. 75 (vol. IE 

p. 250) și Cosquin IL, 214 și II, 14. Veqi şi Luzel, Legeudes Il, 51 și Leger, No. 13 

(2) Sbiera, No. 27. 

(3) Haltrich, No. 9. Cf. Kâhler, ibid. II, p. 249 şi 250. 

(4) Jagiă, Archio, An. V, No. 48 (cu două variante).
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împărţirea averei şi înjumătăţirea nevestei sale (cu sco- 

pulii să mai iasă dintr'însa 3 șerpi). Intro variantă citată 

acolo, servitoruli credinciosi, adecă mortului recunoscă- 

tori, se repede cu sabia scâsă asupra miresei, care de 

spaimă scuipă 3 ouă de șârpe. 

Mai observămii încă, că diferitele versiuni relative la 

Cotoșinanulă năsdrăvană, analisate în Introducere, consti- 

tuescii o varietate particulară a ciclului despre Animale 

recunoscătore. Cum s'a constatatii acolo, tema presintă tră- 

sura distinctivă a ciclului nostru: recunoscința animalelorii 

pusă în contrastii cu nerecunoscința omului. 

Concepţiunea însăşi despre animale recunoscătore este una 

din cele mai universale. In Introducere ami vorbitii despre 

părerea acelora, cari voiau s'o atribue exclusivă Indiei, și 

anume credinţelorii budiste, și ami arătată toti deodată, cât 

de r&spânditi eră acestă motivit în Grecia antică. (1) Mai 

adaugemii acum tradiţiunea elenică despre Melampus, care 

scăpă din foci doi șerpi și ei din recunoscință, când se 

făcură mari, îi linseră urechile: din acea clipă înțelegea 

limba animalelori (2), ca şi în versiunile din alui doilea 

nostru basmu-tipă. Acelaşi ghicitori chemă păsările spre 

a le cere uni lecii pentru Iphiclu și numai ună vulturii 

putu să i-lu spue: episodu forte familiară basmelori nâstre, 

când se stringi tote păsările spre a fi întrebate de cu- 

tare cetate sai de cutare lucru și numai acea pasăre, care 

sosesce mai târdiă, pâte răspunde (obicinuitii unu ciocâr- 

lant şchiopi). 
[4 

Pliniă pomenesce despre uni şerpe recunoscătoră (3): 
EI 

ET 7 Thoas, fiindă copilă, crescu ună șerpe şi-lă iubiă forte. 
3 

  

(1) Introducerea, p. 56 şi 82—83, 

(2) Apollodor, I, 9, 12. 

(3) Fist. nat. VIU, 22.
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Tată-săă, temându-se de firea şi mărimea animalului, 

îli duse într'unii locii pustiii. Acolo, cădendi Thoas întro 

cursă de tilhari, șerpele îi recunoscu vocea şi-i veni într a- 

jutoriă. 

La Romani există cunoscuta fabulă, raportată de Se- 

neca şi Phedru, despre Androclu şi leulă recunoscători, 

care a, intrati apoi şi în Gesta Romanorum (No. 104). 

Acelaşi episodi îl întimpinămi într'o veche poemă 

franceză «Le chevalier au hon», care scapă pe uni leii în 

luptă cu uni balauru, și animalulă recunoscători îlu în- 

soţesce pretutindeni şi-i aduce folâse în tote isprăvile 

sale. 

Trecemă acum la diferitele versiuni străine despre Ani- 

male recunoscătore. 

Versiunea neo-grâcă cu acestă titlu (1) se apropie de 

variantele din primulă basmu-tipi. Ună băiati s&rmanii 

răscumpără dela morte unii şerpe, uni câne și o pi- 

sică. Serpele, drepti recunoscință, îl povăţuesce să 

ceră tatălui săi inelulă din drâpta (inelului eră vrăjitii : 

aţinsă cu limba, searătă uni arapă, care-i împliniă ori ce 

dorinţă). Cu ajutorulă inelului, băiatulă putu luă de soţie 

pe fata împăratului, după ce durase unii palată și par- 

dosise drumulii cu aurii. Dar domnița, îndrăgindu pe arapi, 

fură bărbatului săă într'o n6pte ineluli și fugi împreună 

cu ibovniculă ei. Pisica însă îi făgădui să-lii aducă înapoi: 

ea puse unii. şârece să intre în nasulă arapului, care, stră- 

nutându, scăpă inelul de sub limbă. Trecându peste mare, 

inelulti cădu în apă, dar pisica îli regăsi și-lă aduse stă- 

pânului său. | 

In versiunea albaneză «Șerpele recunoscătoră și petra mi- 

(1) Hahn, No. 9. 

Șăinenu, Basmele române. 
40 
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nunată» (1), unt băiată s&rmani scăpă unii șerpe, care eră 

să se înece cu ună capii de căpridră. Dreptii recunos- 

cință, elti îli duse la tată-său și-l sfătui să nui ceră 

altii ceva decât ce are sub limbă: avea o peră; din care, 

frecând'o, eşiă ună arapii şi-i împliniă ori ce dorință. Bă- 

iațulă căpătă pâtra şi, întorcându-se, se căsători cu fata, 

împăratului, după ce săvârși cu ajutorului inelului vrăjiti 

sarcina impusă (clădirea unui palatiă). Unu ovreiă îi fură 

inelului şi porunci arapului să mute palatulu la marginea 

mărei, iar pe băiati îlă aruncă goli dinaintea porței 

împărătesci. Dar o pisică recunoscătâre i-lu readuse, și 

se aşeză iar cu soţia sa în palat. 

Intr'o variantă albaneză «Șerpele recunoscătoră și taba- 

cherea minunată» (2), feciorulii unui omi săracă găsi unui 

sârpe degerati și-l duse acasă. Pe drumu spuse ti- 

n&rului să câră dela tatăl şerpelui tabacherea minunată: 

scuturândă păruli dinăuntru, căpătă toti ce doriă. Cu 
YA 

ajutorul ei își făcu unii palată minunati, după ce luase 

de nevastă pe fata împăratului (tinerii trecendii pe dina- 

intea ferestrelorii palatului, domniţa aruncă unii mări de 

aură celui ce-i plăcea). In lipsa-i de acasă, nevastă-sa 

spuse împăratului de acea tabachere şi dinsuliu i-o fură 

cu ajutorulă unui şorece, care-lă făcu să strănute. Per- 

dândii tabacherea, bietuli omiă cădu în sărăcie. 

In versiunea sârbă «Băiatulă și șerpele recunoscătorii»(3), 

tîn&rulii e povăţuitii de șârpele scăpatu să câră tatălui seu 

inelul de sub limbă, cu care fluerândi, veniaiti 6meni de 

împliniati tâte. Nevastă-sa, îlii trădeză apoi și-i fură inelul. 

Dar el ilă redobândesce, ca şi în versiunile anterisre. 
  

(1) Dozon, No. 9. 

(2) Ibidem, No. 10. 

(3) Jagi€, Archiv, An. V, No. 47. Cf. Leger, No.15 (cehă): Cesorniculă fer- 

mecali.
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Iutr'o variantă serbă «Ochiulă, ce rîde şi ochiuli ce 

plânge»(1), cei trei fii într6bă de-arnduli pe tatălu lori: 

de ce ochiului drepti îi ridea tot-deauna, iar cel stângi îi 

plângea mere. Numai celui mică avu curagiuli să înfrunte 

furia tatălui, care-i spuse, că ochiulu drepti ridea de mul- 

țumire, că are aşă 3 fii, iar celui stângii îi plângea, fi- 

ind-că i sa furaţii o comoră scumpă: o viţă de vie ce dao 

butie de vină pe c6să. Pornindu tustrei fraţii în căutarea, 

viței, celă micii îndatoră în cale pe o vulpe șchidpă, care 

îli duse acolo unde seaflă vița minunată şi-l sfătui cum 

so iea. Dar nefăcându tocmai după spusa vulpei, tînărul 

fu prinsă şi însărcinată de stăpânulii păzitorilorii (ei ve- 

deaă cu ochii închişi) să-i aducă uni mări din pomuli 

de aurii, ce înfloresce în 24 de cesuri. Prinsii și acolo, 

fu nevoiti săaducă unii cală, care putea face ocolulă lu- 

mei în 24 de cesuri. Dar vrendii a fură calului, e iarăși 

prinsi și însărcinaţi să aducă o fecidră de aură, care nu 

văduse încă nici s6rele nici luna. La întârcere, vulpea se 

schimbă într'o fată de aurii şi voiniculă o duse stăpâ- 

nului. Apoi, căpătândă viţa părintescă, elui se cunună cu 

fecidra cu părului de auriu. 

In versiunea, maghiară « Animalele recunoscătăre»(2),trei fraţi 

pornescii în lume şi pe drumii fraţii mai mari orbescă 

pe celă mică. Nenoroditulă cade întro mlaștină și, un- 

gendu-și faţa cu noroiă, recapătă vederile. Elă ajută apoi 

ună șoriceli (îi dă unii flueră să-li cheme la nevoe), o 

albină şi ună lupă (toti câte unii fluerii). Apoi se bagă, 

slugă la uni împă&ratiă, unde găsesce și pe fraţii săi, cară 

plănuescii iar să-lu perqă. Ei îl piresci la împărat, care 

poruncesce voinicului: să macine într'o nopte grânele 

(1) Leger, No. 19. 
(2) Stier, No. 10.
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din totă ţera (îlu ajută împăratuli ş6recilori), să facă unt 

“podă de csră (albina) și să aducă la curte 12 lupi. Ei sfă- 

şie pe frați şi pe impărati, afară de fie-sa, pe care ti- 

nărulă o iea de soție. 

Versiunea sârbă «Limba animaleloră»(1) se apropie de 

ali doilea basmu tipi. Ună ciobanu scapă uni șerpe din 

focii şi e povăţuitii de dinsulii să nu csră alti ceva dela 

împăratului şerpiloră, tată-săă, decât să-li învețe limba 

animalelori. Impăratuli şerpiloră, după ce-i scuipă de 3 

ori în gură şi lui ciobanulă iar de 3 ori, îi dise: «Acum 

înţelegi limba animalelorii; du-te cu Dumnedei, dar fe- 

resce-te a o trădă cui-va, că de vei spune o singură vorbă, 

vei muri pe loci». Cu acesti mijlocii elă descoperi o 

pivniță plină de auriu şi de arginti şi se făcu omu bo- 

gatii. Odată plecândă cu femeia sa călare, elă pe uni 
calu și ea pe o epă, audi pe cea din urmă dicândi ca- 

lului: «Ei nu poti merge așă iute ca tine, că ţie ţi-e 

uşorii, tu nu porţi decât unii singurii Omii, dar ei portu 

trei: pe stăpâna mea, pe copilului din pântecele ei şi pe 

mânzuli din mine.» Audindă acestea, omului rise şi schimbă 

calului cu femeia sa. Ea stăruiă într'una să afle, de ce-și 

schimbase loculu, dar eli nu vru să-i spue de frica mor- 

ţei. In cele din urmă, nevoitii a-i spune, elu își gățise dejă 

cosciugulu, când audi pe uni cocoși dicendi: «Stăpânul 

nostru e prosti ; eu am o sută de femei şi le e frică 

de cioculi mei; iar elu are o singură femee şi, n'o pote 

stăpâni.» Atunci omului eşi din cosciugu şi, luândă uni 

b&ţi, începu să-și bată femeia, dicendu-i: iată pricina pen- 

tru care am ris! 

Toti ast-feli într'o poveste paralelă bulgară și maghiară (2) 

  

(1) Vuk, No. 3. 

2) Leger, No. 11 şi Jones, No. 53.
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« Curiositate femeiască», ambele întipărite de aceiași nuanţă 
anecdotică ca versiunea sârbă şi română. Intr'uni basmu 

germani din colecţiunza fraţiloră Grimm, servitoruli unui 

împ&rati gustă o bucată dintr'unii şerpe albi şi, cum o 

puse pe limbă, căpătă darulă de a înţelege graiulă ani- 

malelori. Ast-felă află dinsulă din vorba unori rațe, că. 

una, înghiţise inelulă împ&ratului, cu ală cărui furtă fu- 

sese învinuită Intr'alti basmu din acea colecţiune, fiulii 

unui Comite învaţă lătratuli câniloră, graiulit pasărilori 

şi orăcăitulu brâscelori. Prin aceste măestrii, elu ajunse 

în cele din urmă să fie alesii papă la Roma. (1) 

In Halima găsimu o istorie anal6gă și, dacă nu ne în- 

şelămă, isvorulă fabulei trebue căutați chiar în acestă 

colecţiune arabă. (2) Acolo se povestesce, că în părţile 

Persiei eră ună neguţătoriă bogatii, care avea daruli de 

a înţelege limba dobitoceloru, dar nu o putea spune la 

nimeni, căci își primejduiă vieța. Intr'o di, audindi cum 

vorbiă unu măgari cu ună boii, leșină de risi și nevas- 

tă-sa îlă rugă să-i spue şi ei pricina. 'Elu nevrendu a-i 

spune taina, că-i eră vieța în primejdie, femeia se încă- 

păţină, şi stăruiă întruna să afle. Ea îl amenință chiar că 

are să moră, de nu-i va spune taina. Turburati de acâsta, 

elii sedea mâhnită pe prispă, nesciindii ce să facă. 

«Acesti neguţătorii avea, cinci-deci de găini şi ună co- 

coşă, pe care le păziă uni câne: într'una din dile vede 

neguțătorulu pe câne că goniă cocoșulii, dicându-i : neo- 

menitule cocoşi, nu vedi că stăpânulă nostru este forte 

tristă şi este în primejdie a-şi perde vi6ţa, din pricina 

coconiţei, muierei sale, căci voiesce să-i spue o taină, prin 

care o să-și primejduescă visţa, şi toți ai casei sale sun- 

temă fârte întristaţi, că mârtea stăpânului nostru este ti- 

  

(1) Grimm, No. 17 şi 33. Cf. Sebillot, II, No. 25 și Comparetti, No. 56. 

(2) Ed. Gorjan, vol. Î, p. 17—22.
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căloşia nâstră; şi tu, nerușinatule, fără să aibi vre o grijă 

de unele ca acestea, îţi faci tote chefurile tale, călcându-ţi 

găinile fără vre o rușşine?-— Iar cocoșulii răspunse la doje- 
nirile cânelui şi-i dise : Să-ţi spui una şi bună, jupâne 

codofăţă (aşă ehemă pe câne), se vede treba, că stăpânul 

nostru are prea puţină minte de se întristeză atâta de 

multii și nu pote să-şi stăpânescă o muiere, în vreme ce 

ei am cinci-deci sub stăpânirea mea, supuse la ori ce 

le voii porunci, fără să-mi iasă vre odată din cuvintii ; și 

eli are numai una și nu scie să o înveţe minte?— Apoi 
y = 

întrebă cânele pe cocoși: Dar ce vrei să-i facă, ca să 
4 3 Lys 

tacă?—Cocoșuli îi dise: Ascultă, prietene codofăţi, ar fi 

trebuit ca stăpânulă nostru să nu se fi culcati în altă 

odaie osebiţi de dinsa, ci să se fi culcatit toti cu ea. 

întruni aşternuti și, dacă ea nu-lă primiă, precum se 

jurase ieri, să-i lungescă pe spinare unu tufană de patru 

ani, m&surând'o cu acesta de vre o ş6pte-deci de ori, și 

atunci şi tu singuru ai fi lăudată înţelepciunea ei şi su- 

punerea, la bărbatului s&ă. Mie dar prea puţină îmi pasă, 

dacă stăpânului nostru este fermecată şi mai de nimici 

decât mine, unit cocoşii. — Acum neguţătoruli, care pri- 

cepea, limba dobitâcelorii, audindii câtţe disese cocoşulu 

către câne, intră în casă şi puse în lucrare sfăţuirea ce 

disese cocoșulii; și așă se înţelepţi muierea, în câti nu 

maj vru să afle aceea ce primejduiă vieța, bărbatului săi.» 

Mai observămi, că versiunea muntenă «Baba cea înf+- 

leptă», reprodusă în Introducere cu o paralelă curiosă din 

Gesta Romanorum, se raportă totii la graiulii animalelori, 

și anume la limba păsărilor. (1) 

Credința că șerpii potiă înzestră pe omii cu darulii pro- 
feției, că-lu poti face nâsdrăvană, e fârte răspândită în 

(1) Introducere, p. 150-151. Cf. Leger, No. 31: Limba păsăriloră.
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folkloră. In tradiţiunea despre Melampus, mai sus rapor- 
tată, uni şerpe îi împărtășesce darulă de a, înțelege gra- 
iuli animalelorii, şi despre limba, păsăriloră o afirmă Pliniă: 
«quin et inesse serpenti remedia multa creduntur . . . 
ut possint avium sermones intelligi» și aiurea : «quarum 
conluso sanguine serpens gienatur, quem quisque ederit, 
intellectus sit alitum colloquia.» (1) 

Tradiţiunile orientale representă pe Solomont împă&ratuliă 
ca sciindu graiulă animaleloră și ali păsărilorii. Uni chro- 
nografi românescă rapârtă despre dinsultă: «Și au aflati 
Solomoni firea a totă ce este în lume, a 6menilori, a 

„dobitâcelori, a păsăriloră, a gadinilori, a pesciloră, a er- 
" biloră, a jivineloră și a câte scimi că sunt în lume pe 
sub ceri și pe pămîntă și în ape, tâte cu înţelepciunea, 
sa le aii aflată.» (2) 

De altmintrelea păsări profetice şi vorbitore ne întîm- 
pină forte desi, atâtii în basme câţi Şi în poesia poporală.(3) 

Acesti motivi alui Animalelorii recunoscătâre e mai 
tot-deauna asociaţi cu altuli: Seylla sai Femeia perfidă, 
la care trecemă imediată, spre a completă cerculă com- 
paraţiuniloră n6stre. 

 Urmâză cele două basme-tipă cu variantele lori. 

4. Basmulă-tipi Boșu-Dnperată și Albă-Impărati de N. D. 

Popescu: | 

Roșu-lmpă&rati vru să iea de soţie pe una din fiicele lui Albuă- 

Imp&ratit. Dar pe ori cine trimetea so peţăscă, nu se mai întor- 

cea. Impăratulă făgădui o răsplată împărătâscă cui îi va aduce 

ca miresă pe fata lui Albi-Impărati, dar în zadară: nici unul 
nu se mai întorse. 

(1) Hâst. Nat. AXIA, 4 și X, 49. 
(2) Gaster, Lit. pop. rom., p. 336. 

(3) Vedi indicele s. v. pasăre năsdrăvană,
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Atunci se oferi împăratului unii f&tă-frumosii, care eră și 

năsdrăvanii, «adecă presimţiă ce are să se întîmple». Eli ceru 
între altele 9 buţi cu miere, 9 care cu pâne și 9ciredi de vite. 

Ajungândi la o câmpie frumâsă, f&tă-frumosă porunci să se 

t6rne mierea peste totă faţa acelei câmpii și iată că sosescii o 

mulţime de albine, cari o mâncară cu lăcomie; atunci împerătisa 

albineloră, drepti recunoscinţă, îl dede o aripă : «când vei ave 

nevoe de mine şi te vei uită la ea, gândinducte la mine, eit voiii 

fi la tine.» Pe a doua câmpie porunci să se descarce pânea şi 

se pomeni cu o mişină de furnici, cari o luară. Imperătesa fur- 

nicilorii îi dede asemenea o aripă. Pe a treia câmpie hrăni cu car- 

nea pe nisce cocostirci şi împăratulă stîrciloră îi dede o pană din 

aripă. Pe drumu pescuindiă, cruţă încă o mrenă, care eră înpt- 

vălesa pesciloră şi-i dede câţi-va solzi. De asemenea pe o muscă, 

care era Împtrătesa țînțarilorii, şi ea-i dede o aripivră spre amintire 
la nevoe. 

Ajungendi la Albi-Impărată, eli se învoi a-i da fata numai după 

ce-i va, împlini următârele sarcini: 1. Să ridice grâul grămădită 
la marginea drumului și să-lti care în hambarulii împărătescit 

până diminâţa, dar aşă ca să nu se risipescă ună bobi (îlii aju- 

tară furnicile); 2. Să facă până diminâţă în mijloculii orașului 

o biserică mare de ceră albă și de acolo până la scara palatului 

ună podi totii de ccră albă, umbriti cu copaci de ceră gal- 

benă, în cari să cânte păsări de câră roșie (albinele făcură tste). 

Imp&ratuli Albi, ne mai avândă ce-i dice, îlii puse salâgă 
pe fata cea mai mare din 3 fete aidoma: greerele îi dede mij- 
locului de recunâscere (așezându-se pe diînsa). Dar înainte de 
logodnă, Impă&ratulii Albi îlii mai însărcină: 3. Să-i aducă apă 
vie și apă moriă de unde se bati munţii în capete. Acolo îl 
duse unii stircii șchiopă, care se betegise din pricina aceloriă 
munţi. 

După ce străbătură numerâse pustietăţi, «vădu și: munțiă cei 
îngrozitori, ale cărorii virfuri se mișcat unele spre r&săritii şi 
altele spre apusii şi după aceea se isbiai cu putere mare și 
făceaii unii sgomotii, care spăimântă t6tă suflarea vie. Pe când 
virfurile munţilorii se depărtaii, pregătindu-se ca iarăşi să se 
isbescă, stîrculu se repedi spre ele, ca să intre în sînulă lori, 
unde eră apa vie şi apa mârtă; dar în acelă minutii eși dela
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spatele munţiloră o rindunică și, sburândă spre eli, strigă: «Nu 
merge mai nainte, că eşti perdutir.— Cine eşti tu, care m& opresci 

în cale? întrebă stirculă cu necazi. — Sunt dina &storit munți, 

pe care Dumnedeii m'a însărcinati, ca să scapi de primejdie 
t6tă fiinţa, vie, care are nenorocirea da călcă aceste locuri. — 

Ce trebue să faci, ca să scapă de primejdie? --Ai veniti să iei 
apă vie şi apă mârtă?—Da.—Aștâptă până la. nămieci, că atunci 

munţii se odihnescă o jumitate cesă ; cum vei vede că trece uni 

sfertă de câsii şi ei nu se mai isbesci, sboră în slava cerului, 

cob6ră-te în mijloculă loră, așeză-te pe muchia de pâtră, care 

este acolo între două fântâni, afundă o sticlă într'o fântână şi 

pe cea-laltă în cea-laltă, aşteptă până să se umple şi după aceea 

sbâră cu repediciune și păzesce-te să nu atingi, nici când te 

cobori, nici când te ridici, o pietricică măcar, căci ești perduti». 

Făcu aşă şi, când eră să scape, isbi cu aripa o pâtră; atunci 

munţii se năpustiră, isbindu-se, şi apucară coda stircului. 

Impăratulii îli mai însărcină să-i găsâscă și să-i aducă inelulii 

perdutii de fie-sa în mare: mrena i-l găsi și-lii aduse. Impăra- 

tulă nu mai avu ce dice. Făti-frumosii se cunună cu fata îm- 

păratului în biserica de cră și apoi porniră la Roşui-Impărati. 

Pe drumi tovarășii, cari îl însoţiră la Albii-Impăratii, îl uci- 

seră mişelesce şi-lii tăiară în bucăţi, dar împă&rătesa îl înviă: 

«Spălă de sânge bucăţelele de carne şi se, le puse una lângă 

alta, încheetură la încheetură, le stropi după aceea cu apă mortă, 

pe care o ţinea într'o sticluţă nedespărțită de sine, şi bucăţelele 

se întrupară și formară ună trupi întregii dar mortii; după 

aceea îi deschise gura și-i turnă câte-va picături din apa cea 

vie, pe care o purtă în sticlă deosebită în același loci cu apa 

mârtă, şi cum intrară acele picături în gâtului lui fătă-frumosti, 

trupul lui tresări, ochii i se deschiseră, mânile i se apropiară 

de ochi, ca să se desmeticâscă, și după aceea, sărindă drepti 

în picidre, strigă: «EX, ce multi am dormiti b 

Ajungândii la Roși-Impăratii, logodnica lui i&tă-frumosi, ca 

să scape de împăratii, certi mai întâi să i se aducă zestrea, adecă 

hergheliile. Calu-i năsdrăvani se îmbrăcă cu 9 pei de bivoli şi 

numai așă putu birui epa grozavă, care mână herghelia. Apoi 

se îmbăiară fie-care în câte o baie de lapte de 6pă mulsi din 

herghelie. Dar calul, suflândă focă, făcu să clocotescă apa din
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baia împăratului și r&mase morti. După aceea fata se căsători 
cu fătii-frumosil, 

a) Prima variantă muntenă Aleodoră Imperată de Ispi- 

rescu: 

Unii împerati lăsă cu limbă de morte fiului s&i porunca a 

nu vînă pe moșia luă Jumătate-de-omă, călare pe jumătate de iepure 

șchiopi, căci «cine calcă pe moșia lui, nu scapă nepedepsit». 

Şi ducându-se odată la vînătâre, fără voe călcă pe pămîntuli 

«pocitului de omii», care-li însărcină să-i aducă pe fata lui 

Verdeşii- Impărată. 

Pornindi, se pomeni la marginea unui eleşteii cu o știucă, care 

se sbătea pe uscati. Elii vru so mănânce: «Nu mă omori, fătă- 

frumosi ; ci mai bine dă-mi drumul în apă, că muitii bine 

ţi-oiii prinde, când cu gândulă n'&i gândi.» Alendori o ascultă 
şi o dede în apă. Atunci știuca îi mai qise: «Ține acesti solzișori 

și, când te vei gândi la mine, eă voiii fi la tine.» Mai departe 

dede peste uni corbă și, în locii să-lă vîneze, îi legă aripa şi 

corbulii îi dede o peniță. Elii cruţă asemenea unit făune, care-i 
dede uni pufuleță. 

Ajungendii la palaturile lui Verdeși-Impăratii, îi ceru fata: 

«Bine, băete, îi r&spunse împăratulă, dar mai întâi trebue să 

facemii legătură, căci aşă este obiceiul la curtea mea. Ai voe să 

te ascunqi, unde vei voi, în trei dile darânduli ; dacă fie-mea 

te va găsi, capulă ţi se va tăiă şi se va pune în parulă, ce a maă 

rămasă din o sută fără capă. lar dacă nu te va găsi, atunci cu 
cinste împărătescă o vei luă dela mine. 

Ca să se pâtă ascunde mai bine, știuca, chemată în ajutorii, îlă 
făcu pe Aleodorii uni cosăcelă și-l ascunse în fundul mărei; 
dar fata împăratului cu uni ochiani vrăjitii îl descoperi acolo 
şi trebui să iasă. A doua di corbulă îlă făcu ună puiii de corhii 
și se urcă până la vîntulii turbată (îlii descoperi asemenea! A 
treia di tăunele îlu făcu o lindină și-l ascunse chiar în e6da 
fetei. Neputendu-li descoperi, voiniculă se arătă şi împăratulii îi 
dede fata. 

Amîndoi sosiră la Jum&tate-de-omii. Dar fata nu voiă nici de- 
cum să scie de acea pocitură și eli plesni de necazii; iar Aleo-
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„dorii luă de soţie pe fata lui Verdeșii-Impărată și-și întinse îm 

p&răţia şi peste moşia lui Jumătate-de-omii. 

b) A doua variantă muntenă Impăratuli pesciloriă de 

Stăncescu: 

Fiulă unui pescarii aruncă în apă ună pesce, unditii de tatălă 
săi; împăratului pescilori se rugase de băiată să-i facă acestii 

bine. Ca să scape de bătăile tatălui săi, își luă câmpii şi pe drumi 

se prinse frate de cruce cu ună pitică. 

Piticulă descoperi luculă, unde un balauri vărsă pietre scumpe 

din gură și făcu părtași la bogăţiile sale şi pe băiatului pesca- 

rului. Toti elii îlii ajută să iea de soţie pe fata unui împărații, pe 

care nu voiă s'o dea împăratului decât aceluia ce ar sta cu ea 
o ndple în odaie, «că fata asta avea ce avea, că se măritase de 

nou&-deci şi nouă de ori şi toţi ginerii se prăpădiseră, că a doua 

qi nu le mai găsiă decât 6sele și nu se sciă cine-i mâncă.» 

Peste ndpte piticulii se ascunse în odaia, unde dormiaii tinerii 

şi sta cu paloşulii la pândă. Nu trecu multi și iată eși din fată 

ună balauri, pe care piticul îli tăiă şi, sculândă pe tovarășulii 

săi, îi ceri, după învoială, jumătate din ce atea: «Piticul se repedi 

odată cu paloșuli în spre fată, dicândi că o va tăiă în două, ca 

să iea jumătate. Când se repedi, fata, de frică, nu sciti cum icni 

şi-i eşi din gură ună oă. Piticuli se mai repedi de două ori și 

mai eșiră două ou&: «Acum, qise eli, ieaţi nevasta şi fii sănătosă, 

că balauruli, ucigă-lii toca, fătase încă trei ouă, cari aveau să se 

facă trei balauri.» 

Apoi piticul îi spuse,că elit e pescele cruțală și dW'aceea i-a 

răsplătită cu prisosă binele făcută. 

6) A treia variantă muntnă Darulă șerpelui de Al. Po- 

pescu : 

Fecioruli unei văduve răscumpără dela nisce băeţi ună că- 

țelușă, o pisicuță şi unii șerpe. Acesti din urmă, crescândă mare, 

îi dărui o petricică de sub limbă: «ori ce vei gândi, se va face.» 

Cerendiă în căsătorie pe fata împăratului, elă îi porunci să 

facă unii podi de aramă, de argintă și de aurii. Eli le făcu cu



— 636 — 

ajutorul petricelei și o luă de nevastă. Indrăgindii apoi pe uni 
ovreiăi neguţătoră, se învoiră ai fură petricica n6ptea, când o 

scotea de sub limbă. Şi aşă făcură. Serpele îl scăpă dela morte, 

iar cele-lalte animale îi aduseră petricica înapoi. 

d) Varianta moldovenescă Deii-Satâră de Speranţă: 

Uni neguțătorii bogatii avea 3 feciori şi, când se făcură flă- 

căi mari, le dede la fie-care câte o pungă de bani şi-i trimese în 

lume să se procopsâscă. Cei doi mai mari făcură ce făcură, perdu: 

ră banii și se întorseră. Dar băiatulă celi micii porni înainte 

și lângă o biserică vădu un ooreiă, bătândă cu unii ciomagi mare 

mormîntulii unui morti, eare nu-i plătise datoria. El îi plăti să 

lase mortulă în pace. Puţini după aceea se pomeni cu unii omii, 

anume Deli-Satîri, care prinse a-i sluji ună anti de dile, cu toc- 

mâlă să nui dea nici bani, nici mâncare, dar la sfirşitulii anului 

să-i dea jumătate din toti câştiguli. Băiatulă se învoi. 

Ajungândi împreună la unii palatii, Deli-Satiri omori cu unit 

satirit pe cei 12 zmei, stăpâni ai palatului, şi se așeză cu băiatulii 

într'însulă. Apoi porniră mai departe şi vădură unt sată cernită, 

unde se audiă numai plânsete și bocete, căci fata împăratului 

din acelui locă, deși tînără și frumâsă, n'avea parte de bărbatii: 

de 99 ori se cununase și de 99 ori murise mirele în nâptea nun- 

A doua di se găsiă, în locii de mire, o grămadă de 6se în- 
şirate şi nimeni nu sciă, cine-l ornoră. 

Băiatul, vă&dendi pe fata împăratului, o îndrăgi și se cunună 
cu dinsa. Deli-Satirii îlă sfătui, ca în n6ptea nunţei să lase fe- 
restra, deschisă și să stea câţi mai departe de mirâsă. Tinerii 
adormiră, dar Deli-Satirii veghiă şi sta într'una cu satiruli la 
pândă şi odată vădu eșindă din gura felei ună balaură cu 12 ca- 
pete, pe cari le reteză tote. A doua şi a treia npte toti așă. 

Implinindu-se anulă, băiatul împărţi cu Deli-Satiru totii câș- 
tigulii: rămăsese numai uni lucru, fata împ&ratului, care mai 
trebuiă împărţită și băiatul, bunit la inimă, vru să i-o dea lui 
Deli- Satiră; dar dinsulă sfătui s'o taie în două, să iea, fie-care ju- 
mă&tate. Băiatulii, deprinsii a-şi ascultă sluga, primi și Deli-Satirii, 
pun6nd'o pe unii trunchiă, se răsti odată la ea cu satirulii Şi-i 
mai eşiră din gură 12 balauri, apoi în alte două rânduri câte 12 pui
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de balauri. Apoi o dede băiatului, spunându-i că a curăţito de 

toti ce avea răi într'insa. 
După aceea, lăsându-i şi partea de câştigi, îi făcu cunoscută, 

că elă e omuli mortă, pentru care plătise datoria; că La slujitii 
ca să-lu r&splătescă. Şi dicândii acesta peri, întorcându-se pe 

lumea, cea-laltă. lar băiatului rămase stăpânii şi peste împărăţia 

soţiei sale și peste împărăţia zmeiloriă. 

e) Prima variantă ardelenă Vizoră Craiulă șerpiloră de 

Popuă-Reteganuli: 

Unii păcurarii ajutândă pe unii şerpe uriași (eră Craiuli șer- 

pilorit) să înghiţă unii cerbi, elii îi ceru, după siatulu unui por- 

carii, săi dea lădița de lângă ușă: în ea se află ascunsă fata 

Craiului şerpilorii schimbată în șerpâică. 

Ducendi acasă lădiţa şi hrănindă șerpâica cu lapte, ea se 

dede de 3 ori peste capă şi se făcu o femee frumâsă fără sc- 

men. După ce petrecură câtă-va timpi, fata iar îmbrăcă pelea 

de șerpe și se băgă în lădiță. Sfătuitii de mamă-sa, p&curarulii îi 

arse pelea şi ea rămase soţia sa. 

Stăpânulă locului, îndrăgindii pe nevasta păcurarului, îi po- 

runci lucruri grele: să îmblătescă două stoguri mari de grâu, 

să tae unii codru și să aducă din lumea cea-laltă corâna tată- 

lui săi mortii. In tâte aceste isprăvi, îl ajută Craiulii șerpiloriă, 

socru-săi, care la urmă îi dede o pușculiță cu apă, cu care, 

stropindii asupra stăpânului și Omenilori săi, îi făcu stane de pe- 

tră. Apoi moșteni bunurile sale și se făcu omi bogată. 

f) A doua variantă ardel6nă Povestea lui Pahonă, de Popti- 

Reteganulu: 

Uni moșnegi avea uni băiati, anume Pahonii, căruia îi dede 

3 bhănuţi și-lu trimise să slujescă. Pe drum cumpără pentru cei 

3 bănuţi unii căfelușă,. unii pisoiă şi unii puii de șerpe, pe cari 

îi chinuiatt nisce copii. Pahoni luă acasă să crescă jivinele, iar 

elu se puse pe muncă. 

Când se făcu şerpele mare, luă pe Pahoniă în ţera lui să-i r&s- 

plătâscă tată-săi, împăratul șerpilorii, binele ce i-a făcutii şi-li
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sfătui (că eră năsdrăvanii) să nu câră alta decât mărgtua de 

sub limbă, care împliniă ori ce dorinţă. Jivinele porniră cu Pa- 

honiă călare pe şerpe. După ce trecură prin ţâra șorecilorii și 

a sobolilorii, ajunseră în era șerpilorii. 

Căpă&tândi mărgâua, Pahoniă se întorse acasă și făcu în loculii 

bordeiului nisce curți împă&rătesci. Apoi trimese pe moșnâgit 

să-i peţescă fata împăratului. După ce-li însărcină să facă 

unii podii de aramă, o apă de argintă, din şesi uni dâlă, îm- 
p&ratulă i-o dede de soţie. Fata împăratului însă se subiă cu 
ună arapă şi, aflândii că puterea bărbatului săi sta în mărgea, i-0 
fură și cu ajutoruli ei se mută cu iubitulă ei dincolo de mare. 

Dar cânele și pisoiulă îi aduseră înapoi mărgâua și Pahoni 
alungă dela sine pe nevasta cu arapuli ei. 

g) A treia variantă ardelenă Bobocelă de Ştefan Cotâră: 

O împărătâsă, părăsindii pe bărbatu-săti, cu care trăiă răi, porni 
în lume cu băiatulii ei Bobocel, care eră năsdrăvană. In cale 
băiatul câștivă o sabie vrăjită, apoi ajunseră într'o pustietate, 
unde sub o stâncă locuia! 100 de uriași. Eli pătrunse în pala- 
turile lori, omori 99 din ei, iar unulu singurii scăpă fugindă. 
Acolo găsi o fată frumâsă, fiica împăratului Roşu, care fusese 

răpită de uriași: elu o trimese înapoi, după ce schimbară inelele 
de credinţă. 

Apoi se așeză în palaturi cu mamă-sa. Dar ea, îndrăgindii pe 
uriașul scăpatii, care se făcuse ună voinici frumosă și măglisi 
femeia, se înţelese cu dînsulă a luă băiatului sabia, pe când se 
scăldă. După răpirea sabiei, uriașul îi tăiă picidrele şi limba şi-i 
părăsi în pădure, unde-lu găsi lemnaruli lui Roșu-Impăratiă. 

Insănătoşindu-se, Bobocelă își luă înapoi sabia, tăiă în bucăţi 

pe uriași şi pe mamă-sa şi, dândi de golu pe uni ţiganii tră- 
dătorii, se cunună cu fata lui Roşu-Impărată. 

h) Varianta bănăţenă Urga-Murga de At. M. Marienescu: 

Unii băiatu săracă cumpără dela nisce copii o grengoșe |cără- 
bușii), ună șdrece şi unii puiă de ștrpe. Când șerpele se făcu mare, 
el se duse cu bine-făcătorulii la ţâra tatălui s6u, povățuindu-lă
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să-i ceră înelulă, ce-li purtă pe mână: inelul zidiă repede ca 

gândului ori ce voiă. 

Intorcându-se cu inelul, feciorulă babei trimise să peţâscă pe fiica. 

împăratului, care i-o dede numai după cei putu zidi case, pod 

de arginti și de aurii, apoi o fântână de argintă cu păsări de 

argintă. 

Nevastă-sa însă se îndrăgi cu împăratulii arapiloră, care, 

aflândii că puterea băiatului sta întruni, înelă, puse pe temeia-i 

să-li fure. Dar eli îli redobândi cu ajutorulii animalelorii re- 

cunoscătore. 

i) Varianta, macedo-română Servitoră pentru trei ani trei 

bani de Cosmescu: | 

Unii băiatii se duse în străinătate și servi la unii stăpâni trei 

ani. Când vru să plece acasă, stăpânu-sâii îlă întrebă, cum vrea 

să-i dea: trei sute de bani cu harami sai trei bani cu halală. 

Băiatul răspunse: trei bani şi cu halală. 

Cu aceşti trei bani scăpă dela morte unii șârpe, 0 pisică și 

ună câne, dând copiilor câte uni bani. Ca. răsplată, flăcăuli 

primi dela tatălii șârpelui, care eră împ&ratulii şerpiloră, unii 

inelăi, prin care ori ce dicea, se făcea. Cum sosi acasă, trimise pe 

mă-sa la împărată, ca să peţescă pe lie-sa. Impăratulu îi spuse 

să facă ună palată ca alt lui, pardositii cu arginti dela casa 

fiului săi până la a lui şi alte multe lucruri grele, pe cari flă- 

căulu le săvârși pe tâte într'o nopte. 

In sfirşită împăratulii, vădendi că nu-i echipă, îi dede pe [ie- 

sa. Dar ea avea unii ibovnică şi, vrendii să scape de bărbatu-s&u, 

îi fură, inelul şi împreună cu ibovniculi se duseră de se în- 

chiseră întruni palati în mijloculă mărei. Impă&ratulii ceru pe 

fie-sa dela ginere-stă, dându-i ună termini de o lună; şi de 

n'o va găsi, va fi pedepsiţi: cu mârte. Cânele însoţită de pisică 

se luă după urma fugariloră, se duse la palati și, intrândi, pi- 

sica sili pe şoreci să-i găsâscă inelulit. Tocmai a treia n6pte, 

împăratul șorecilorii îli găsi în nasuli ibovnicului şi, virîndu-i 

coda în nasă, strănută tare şi asviîrli inelului, pe care-li luă și-lt 

dede pisicei. 

“Precândi pisica peste mare, călare pe câne, scăpă inelului în
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„apă. Cum eșiaii pescii de-asupra, pisica îi sugrumă. Atunci eși 

împă&ratulă pesciloră din mare și o întrebă, de ce nu le dă 
pace. Pisica îi răspunse: ori îmi găsiţi inelului, ori vă omori 
pe toţi. Toţi pescii se puseră pe lucru și-li găsiră. 

Tocmai în diua când tînăruli eră să fie ucisii de împeratiă, 

cânele şi cu pisica aduseră inelulă, cu care rostind câte-va 

vorbe, nevasta cu ibovniculă fură îndată la faţa locului. Ibov- 

niculă fu ucisi în locui, iar ei trăiră de acum înainte în unire 

şi în pace. 

3. Basmulu-tipii Omulă care sciă tste limbile de Cosmescu: 

Unii omii scăpase uni șârpe dintr'ună copaciii ce ardea și ca 

răsplată şerpele îlă învățase tote limbile, sfătuindu-lă însă să 

nu spue nimănui taina, că are să moră. 

Odată merse el împreună cu nevasta lui călare în altii sati. 
Epa dise calului: «Ţie ţi-e grei că porţi numai două suflete, 

dar mite mie, care porti patru». Audindi bărbatulii acesta, se 

dede jos, încălecă el pa şi puse nevasta pe cală. Ea-i da 

zoră să-i spue de ce făcuse acestă schimbare, dar bărbatulii îi 

spuse că nu pote spune. 

După ce sosi acasă, muierea îlă totă cicăliă să-i spue şi băr- 

batulu, vădendii că nu e scăpare, își gătise tote pentru înmor- 

mîntare. “Tocmai când eră să spue nevestei pricina (că pa 

fiind însărcinată și dînsa asemenea, €pa purtă 4 suflete) audi 

lătrândii cânele de afară : «Ham! ham! ce prosti e stăpânul 

nostru şi ce bătaie i-ar trebui, o femeie are şi nu scie să o 

stăpânescă!» După aceea cocoșulă: «Cucurigu! ce nemernici 

este stăpânul nostru, ei dece şi dou&-deci de soţii am și tu- 

turori le dai în capii, dar eli are numai una și nici pe dînsa 
n'o pote stăpâni!» 

«Bre! dise bărbatulu, dobitâcele astea să fie mai cu minte 
decât mine!» şi odată trase nevestei o bătaie sdravănă, de nu 

mai cuteză să-lii întrebe, ce spuse 6pa calului. 

a) Varianta ardelenă Povestea omului ce înțelegea limba do- 
bildceloră, de Gr. Sima: 

Bărbatulii unei temei fusese ursită să înţelegă limba dobitâce- 
lori, dar nu putea descoperi taina decât cu perderea vieţei.
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Odată mergendi călare elii și nevasta lui, audi grăindi ca- 
lulu de sub muierea-i: «Pe când voi sunteţi doi, noi suntemi 
patru:» (muierea eră împovărată şi &pa gata de a fătă). Atunci 
bărbatul schimbă loculi cu femeia sa. 

Nevasta omului însă totii stăruiă s'afle pricina pentru ce schim- 
base loculi. Şi dînsuli, ne mai | putendu-i-se împotrivi, vru să-i 
spue și se găti de morte. 

Atunci audi pe ună cocoşi cucuriguindă: «Ce prostii e stă- 
pânuli nostru! Eii am o mulţime de soţii şi tâte se temă de 
mine, iar dinsuli are una singură și tot no pote stăpâni!» Au- 
dindu acesta, elii trase o bătaie bună soţiei sale, care nu mai stă- 
rui safle pricina. 

1. 
Săindnu, Basmele române. 

a:



CAP. IV. 

CICLULU FEMEEI PERFIDE 

Una, din ftrăsurile folklorice, care revine mai desti în 

poveştile poporale, e purtarea trădătore din partea soţiei 

ori a surorei, sai din partea iubitei eroului. De aci două 

tipuri principale: Seglla şi Dabla, după cum perfidia vine 

dela o mamă (ori soră) sai dela o soţie (ori iubită). Aceste 

apucături de necredință femeiască, asociate cu cele despre 

perlidia fraternă, sunt menite a accentuă şi mai luminosti 

contrastul între natura umană și cea animală, între nesta- 

tornicia uneia şi credința neclintită a celei-lalte. Şi aci ni 

se pare a întrevede o trăsură caracteristică a psichologiei 

poporale: a scote în reliefă pe de o parte slăbiciunile şi 

mobilitatea spiritului umani, iar pe de alta caracterului 

nestrămutatii şi stăruitoră ali firei animale.



A. TIPULĂJ SCYLLA. 

Acesti tipi are următorele peripeții: 

a) Eroulii r&pune mai mulți zmei şi se așeză în palatu- 

rile lori; 

D) Singurulă zmei rămas în visță se indrăgostesce, cu 

mama sati cu sora eroului și amîndoi caută apoi să pră- 

pădescă pe bine-făcătorulă loru; 

c) Eroul scapă din tote primejdiile și pedepsesce pe 

femeia trădătore. 

Variantele acestui tipă potă fi grupate în trei clase, 

fie-care cu câte unii basmuc-tipu. 

a. Basmuli-tipă «Maude, na vede» (1), cu următorele 

variante: 

I. Variantă muntenă "«Copiiă văduvoiului» ; 

Il. Variantă muntână «Busuiocă şi Musuiocă». (2) 

î. Variantă moldovenescă « Băiatul moșului» ; 

II. Variantă moldovenescă «Ne aude, ne vede». (3) 

Varianta macedo-română «Striga». (4) 

  

(1) Fundeseu, No, 9. Acestă basmu a fost versifieatii de Bolintincnu: Poesti, 

I, p. 422—426. 

(2) Ispirescu, No. 30. -- Stăncescu, No. 13. 

(3) Sedătre, An. Î, p. 65—69. — Sevastos, p. 31—43; 

(4) Cosmescu (colecţiune inedită).
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3. Basmulă-tipit « Voiniculă fără tatâ»(1), cu următorele 

variante: 

[. Variantă muntenă «Tatălă, muma și puiulă de lei»; 

II. Variantă muntână «Voinică înflorită». (2) 

Varianta ardelenă «Prunculă și călugărulă». (3) 

Varianta bucovinenă «Petrea și Jlena Cosinţana». (4) 

Varianta, bănăţenă «Floriani». (5) 

Varianta macedo-română «Apă vie». (6) 
"7. Basmulă-tipă «Cei trei frah împerați» (1), cu unica 

variantă ardelână «Pustrea ce ouă dilnică ună oă de aurii». (8) 

Aci se pâte adauge varianta moldovenescă «/6tă pasărea 

pe limba ci piere»(9) şi cea muntână « Comani vîndtoruli»(10), 

cari pari a se presentă sub o formă fragmentară. 

Tipul femeei trădătore în tradițiunea grecă e Scylla, 

fiica regelui Nisos. Indrăgită de Minos, care venise să 

încunjure Megara, ea fură din capulă părintelui părului 

de purpură, în care sta t6tă puterea sa şi a poporului 

săii şi-lu predete eroului cretani. Acâstă trădare fu aspru 

pedepsită de învingători: elu puse la plecare să lege pe 

Scylla de corabie şi, căqândi în mare, ea se prefăcut în 

«acelui monstru nesățiosi înconjuratii de câni grozavi, 

cari făceau să r&sune Marea Siciliei de urletele lori.»(11) 

Toti ast-felu Pterelai devenise nemuritoră printr'ună 

(1) Ispirescu, No. 11. 

(2) Ispirescu în Columna din 1876.— Calendavulă basmeloră pe 1876, p. 1—9. 
(3) Frâncu, No. i. 
(4) Sbiera, No. 2. 
(5) Schott, No. 27. 

(6) Cosmescu (colecţiune inedită). 

(7) Ispirescu, No. 25. 
(8) Obert, No. 3. 
19) Sevastos, p. 13-18. 

(10) Ispirescu în Colanna din 1882. 
(11) Apoltod. 11, 15, 8; Ovid. Metam. VIII; Pausan. I, 49,4.
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“firii de aură de pe capii, ce i-lă dăruise Neptună. Piica 

lui Pterelaă, îndrăgindă pe Amphitrion, duşmanul s6u, 

ucise pe tatălă ci, smulgându-i aceli firii de aură. (1) 

Acesti firii de păr, în care sta totă puterea lui Nisos și 

a lui Pterelaii, aduce aminte episodulii biblicti despre 

Samson şi Dalila, asupra căruia vomi reveni la tipulă 

următori. 

Perfidia mamei şi a surorei apari în următorele două 

versiuni neo-grece. 

In «ani și zmei» (2), sora se îndrăgostesce cu zmeuli, 

în palatulă căruia se așezase, şi amindoi puni gândi răi 

băiatului. După sfatulă zmeului, ea se face bolnavă și 
y 

cere fratelui să-i aducă cireşe dintr'o grădină îndepărtată. 

Ei plâcă întovărăşităi de 3 câni credincioși, cari i 

ajută să-i aducă gutui și pere din grădini mai depărtate. 

la mai 

Acolo scăpă şi o fată de împărată, care-i dede inelului 

ca semn de recunâscere, și o rugă să primescă în casa-i 

pe toţi orbii și ologii. Intorsti acasă, zmeulii puse pe 

soră-sa, să-lă întrebe în ce-i stă puterea şi elu îi r&spunse 

în cele două degete: legânduri-le, cădu leșinatii. Atunci 

zmeul îi scâse ochii şi-l aruncă într'o fântână. De acolo 

fu scosi de nisce neguțători, cari îlă duseră domniței și 

ea-i puse ochii la locii. Apoi omorîndi pe zmei şi pe 

soră-sa, luă pe domnița de soţie. 

In «Fiului omoplatului» (3), același rolă perfidă îl jocă 

mama eroului, care, ca să-lă prăpădescă, îlu trimite între al- 

tele şi după apă vie: o lamie sau balaurii îli învaţă, cum 

să facă. Intrebat în ce-i stă puterea, elă r&ăpunse în cei 

(1) Apollod. II, & 5, ? 

(2) Hahn, No. 24. 

(3) Ibidem, No. 32.
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trei peri de aurii ai capului săi şi, omorită de zmei, 

îu înviată de acea, lamie. 

O variantă neo-grecă (1) se asemănă cu una din ver- 

siunile n6stre muntene. Uni împă&rati omoră pe toţi fiii 

săi, ca să nu-i moştenescă ţera și aşă să potă trăi vecinicii. 

Dar născendu-i-se ună băiatu forte frumosi, toti .po- 

porulii îlu rugă să-li: lase să trăiască măcarii până la 

10 ani, apoi mai îngădui alţi 10 ani și, la sfirşitulii ter- 

minului fatală, băiatului își luă pe soră-sa şi fugi în lume. 

Coborindu-se într'o stâncă din pustie, aflară mîndre pa- 

laturi, unde ședeaii 12 arapi. Băiatulă omori 11 și se aşeză. 

acolo cu soră-sa. Arapulii scăpati se îndrăgi cu sora voi- 

nicului și ea, făcându-se bolnavă, ceru apă vie. Restulă e 

analogii cu prima versiune grâcă. 

Sora perfidă reapare în versiunea săs6scă «/ratele și 

sora». (2) Fratele, schimbândi capra şi cocoşuli moștenitii 

dela, părinți cu trei câni de diterite colori, se aşeză într'o 

casă din pădure, unde locuiseră înainte nisce tâlhari, pe 
A y sy 

cari îi uciseră cânii săi. Sora voinicului se îndrăgosti cu 

tâlharului r&masi în vieţă şi amindoi plănuiră să omore 

pe băiat. llă însă scapă și pedepsesce pe vinovaţi.” 

De asemenea într'o poveste rusescă (3), taurul, după 

ce mântuesce de unii ursii pe fratele și pe soră-sa, pe Ivan 

Țarevici și pe prea frumâsa Ilena, ajunge 'cu tinerii în 

casa unui tâlhari. Acolo taurulă omoră pe toți hoţii și 

închide cadavrele lori într'o cameră oprită. Dar Ilena in- 

tră acolo şi, vă&dendiă capulă căpitanului, îlii îndrăgesce 

şi-l învi6ză. Apoi se unescii a prăpădi pe fratele ei, ce- 

rendu-i lapte de lupâică, de urssică şi de ledică; apoi ouă 

dela pasărea de foci. Intorsă, soră-sa amenință să-lii ardă 

(1) Ibidem, II, p. 234, 

(2) Haltrich, No. 25, 

(3) Afanassief, V, 27



— 647 — 

într o baie; dar elă cu ajutorul puilorii de lupă, de ursă 
şi de leii, omoră pe tâlhariă și l6gă pe sora, necredinci6să 
de unu arbore. 

Intr'altă poveste (1), sora perfidă, îndrăgostită de unt 
serpe schimbată într'unti flăcăi frumosă, fură fratelui săi 
Ivan năframa-i dăruită de o dină (scuturând'o, se făcea 
unii podi peste unii rîi) și amindoi caută să pârdă pe 
Ivan. După ce-i aduce cu ferele sale diferite lucruri (lapte 
și făină dintr'o moră închisă cu 12 uşi, unde sunt oprite 
ferele), șerpele se gătesce să-li mănânce. Ivan, sfătuiti 
de unii corbă, cere răgază până să sosescă ferele, cari, ro- 
dendu cele 12 uși, alergă în ajutorul stăpânului lori și 
sfâșie șerpele. Pe soră o legă de unii stilpi de pstră, 
şi alăturea unii butoiii, pe care să-l umple cu lacrimile 
sale. Până atunci se duce într'altă ţâră, unde mântuesce 
de unit balauri pe fata împăratului. Adormindi în pola 
fetei, uni sacagii îi taie capulă și se înfăţişeză dinaintea 
împăratului ca mântuitoruli fiicei sale. Ferele, găsindă. 
pe stăpânulă lori morti, trimiti unii corbă, care aduce 
apă vie și apă mortă și ast-felii ele învi6ză pe Ivan. 
Trădarea sacagiului e descoperită şi Ivan se căsătoresce 
cu domnița mântuită. Apoi, vădândi că sora sa umpluse 
butoiuli cu lacrimi, o ertă şi e iea cu dinsulii. 

Intr 'o-a treia poveste (2), întilnimă pe mama perfidă, 

care, sfătuită de zmei, se face bolnavi şi cere lui Ivan 

inima unui balauru cu 3 capete, apoi cu 6 și în urmă 

cu 12. Aci fiii lui Ivan înlocuescii ferele recunoscătore. 
Aiurea apare soția perfidă (3), care, după sfatulă șer- 

pelui, se face bolnavă și cere lui Ivan lapte de lupâică, 

de ursoică și de ledică, apoi făină vrăjită din mora ne- 

(1) Ibidem, V, 2". 
(2) Ibidem, VI, 63. 

(3) Ibidem, VI, 51.
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curatului cea închisă cu 12 uși, unde r&mâniă ferele. Când 

şerpele se gătesce să-lu omore, elit chemă în 3 ren- 

duri ferele sale şi ultima dată ele isbutescii să sfarme uşile, 

scapă pe Ivan şi sfâșie odată cu șerpele şi pe soția ne- 

credinci6să. 

In povestea ţigănescă din judeţulă Ilfovii «Mama cea 

rea» (1), ună feciorii de împărati orfanii de tată r&pune 

ll zmei, iar pe ală 12-lea, neputendu-lă dovedi, îl închide 

într'o butie. Elă se așeză cu mamă-sa în casele zmeiloră 

și, dându-i cheile, o râgă să nu umble în odaia, unde în- 

chisese pe zmei. Ea nu ascultă şi, îndrăgindă pe zmeul 

scăpati din butie, se face bolnavă şi, cere feciorului săi 

la, întorcere să-i aducă uni pureelii dela puresua de pe 

tărimulii celi-laltu. O fată, cu care se iubiă tînărulii, îl 

povățuesce cum să-l aducă, dându-i calului ei cu 12 aripi, și 

la întorcere, îl înlocuesce cu altul. Toti așă făcu ea 

cu ms&ruli de aurii adusi de pe tărimulă celă-laltă şi 

cu apa adusă din munţii cei mari («la diua jumătate se 

pună munţii și norii la masă să mănânce: tu atunci să 

te duci cu urciorulii, să iei apă iute şi să fugi!»). In- 

torsu acasă, mama necredincisă legă ţepănti mânile bă- 

iatului și zmeulă îlă taie, punendu-i bucăţile în dăsagi 

pe calulu fetei: «Portă-lă, calule, de mortii, pe unde lai 

purtată şi viu!» Calului îlu duce la iubita lui; care-li 

învieză. Atunci băiatulă arde pe mama cu zmeulă ei, iar 

elu se cunună cu fata, ce la ajutată cu poveţele sale. 

Intr'o variantă țigănescă din Bucovina «Mama pedep- 

sită»(2), unii feciori de împărată găsi la vinătâre o fată, 
pe care o crescu şi o luă apoi de soţie. Pornindii la bă- 
tălie, socra porunci s'o ducă în pădure şi s'o omâre, adu- 

(1) Barbu Constantinescu, No. 4. 
(2) Miklosich, No. 11.
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> 
i inima și degetului celă micii. Sluga de milă omori 

unii cățelii în locu-i și ea, r&mâindi în pădure, năsere 
uni fii, pe care-lă boteză Dumnedei și Sân-Petru, pu- 
nendu-i numele Silzvestru şi dăruindu-i o puşcă de vină- 

tori şi alte daruri minunate. Când se făct mare, omori 

mai mulți zmei şi se așeză cu mă-sa în palaturile loră. 

Acolo ea intră în cămara oprită şi se îndrăgi cu zmeulii 

r&masti în vi6ță. Prefăcendu:se bolnavă, ea ceru voini- 

cului lapte de ursâică, apă vie și apă mortă («munţii, 

cari se bati în capete ca berbecii, se odihnescii două câ- 

suri la amia(i»). In tâte fu ajutati de Sf. Lună şi toti 

dinsa îlă învieză, când e tăiatii de zmei. Eli scâte apoi 

ochii mamei trădătâre şi nu-i dă înapoi până nu umple 

uni butoiă cu lacrimi. 

Mama, perfidă, de astă dată sub' chipulă unei doici, re- 
apare în versiunea siciliană «Principele viteză» (1), în care 
ea se îndrăgostesce cu căpitanulu tâlharilorii. Fără de voe, 

ca și într'o variantă muntenă, e silită a se face bolnavă şi a 

cere băiatului lămâi dintr'o grădină păzită de fere sălbatice, 

apoi portocale și în sfirşiti o sticluță din sudorea vră- 

jitârei Parcemina. Aci ună pusnicii împlinesce loculii ani- 

maleloru recunoscătâre, înlocuite fiindă în variantele n6s- 

tre cu o dină, pe care eroulă o iea apoi de soţie. 

In versiunea lorenă «Regina pesciloră» (2), întilnimi 

pentru întâia Gră numele, ce portă fie-care din cei 3 câni. 

In diferitele variante din primulă nostru basmu-tipă, nu- 

mele ferelori ajutătâre sună: AW'aude (vulpea), Aa vede 

(lupulia), Na greulă pământului (ursulia) şi Na ușorulă vintului 

(iepurele). In basmulă lorenă cânii se numescii: Prise- 

vent, Brise-fer si Brise . . . 

cendu- 

(i Gonzenbach, No. 26. 

(2) Cosquin, No. 37.



— 650 — 

Versiunile din alii doilea nostru basmu-tipi cu Pasărea noro- 

cului conţină o temă destulu de răspândită în: literatura 

folklorică. (1) 

Versiunea neo-grâcă, « Cocoșulă de aură» (2) se apropie de 

basmulii nostru tipă. Și acolo femeia se îndrăgesce cu 

ună ovreiă, care cere să-i frigă cocoşul, ce ouă pe lună 

câte uni oi de aură: el sciă că cine mâncă inima co- 

coșului se făcea năsdrăvanii; iar cine-i mâncă ficatulă gă- 

siă în fie-care dimin6ţă câte o mie de lei sub căpătâii. 
Dar copiii mâncară inima și ficatulă, şi simţindu fratele năs- 
drăvani gândulii ovreiului să-i omore, fugiră dela mama 
lori. Unulă dintr'înșii fu alesi împă&rati într'o ţsră, vecină, 
iar celu năsdrăvani se căsători cu o fată de împăratii. 
Ea, v&dendii că în fie-care diminâţă găsiă o mie de galbeni 
sub căpstâiuli bărbatului săi, îi dede uni vomitivii, şi 
v&rsându alară inima, nevastă-sa o înghiţi fără scirea lui 
și-lă alungă din palat. Dar împăratulă celt năsdrăvanii i-o 
recăpătă, dândă domniţei bolnave totii unii vomitivă. Apoi, 
venindiu părinții la judecată, împăratulii porunci să se omâre 
mama, vinovată, iar pe tată-săi îlu opri la sine. 

In versiunea sârbă «Pasrea minunată» (3), incidentele 
sunt aceleași: ovreiuli e inlocuită aci cu uni omi străină, 

iar judecata mamei perfide și ped&psa soţiei trădătore lip- 

sescu cu totulă. Din contra, ambele trăsuri revinii în va- 
rianta, serbo-croată «Mama necredinridsă» (4): aci fiuliă celit 
mare mănâncă capului găinei, celă mijlocii rinichii şi celă 
mică ficatulă; primulă e alesi împăratii, iar cei-lalţi sfetnici. 

  

(1) CE. Benfey, ], 215 și notele comparative, II, 331. 
(2) Hahn, No. 36. 
(3) Vu, No. 26. 
(4) Jagic, Archie, An. 1, No. 3. Krauss, , No. 33: aci fratele trădatii schimbă 

pe socră şi pe nevastă în măgărițe, toemai ca într'o versiune bretonă «Pa- 
sărea albastră» (Sebillot, 1, No. 14). 

(5) Haltrich, No. 6.
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Lotit ast-felu în povestea săsescă « Pasărea cea rară», unde 

unulă din frați pedepsesce pe soţia trădătore, prefăcend'o 

într ună cal cu ajutorulă unui frâă vrăjitiă. 

In povestea ţigănescă din Bucovina «Găina ce ouă dia- 

mante» (1), figureză 3 fraţi: cine mâncă capulu găinei ajun- 

gea împărații; cine inima, găsiă 100 de galbeni sub că- 

pătâiti, şi cine picidrele, ajungea năsdrăvanii. Unii negu- 

“ţător, amăgindu pe mama copiiloră, pune pe bucătăresă să 

gătescă găina până se va întârce dela biserică. Dar în 

iipsa-i, copiii mâncară părțile găinei și fugiră. Intâiulă fu 

alesă împăratu, alu doilea jucă cu fata unui altii împărați 

și, dovedind'o în joci, o luă de soție. Dar dinsa avea uni 

ibovnicii şi, aflându de taina baniloră, dede bărbatului săi 

o cafea amară şi, el vărsândi inima, o luă şi-lii goni din 

casă. El își răsbună, prefăcând'o în măgăriță cu ajutorulii 

unui mări vrăjită. | 

Intr'o poveste rusâscă (2), unulă din cei doi fraţi ajunse 

împărati, fiind-că mâncase capului unui rățoiii şi celă-laltă, 

mâncându-i inima, vărsă aură din gură. 

Urmsză cele 3 basme-tipă cu variantele lori. 

4. Basmulu-tipă Copizi văduvoiului de Ispirescu: 

O mamă vitregă sili pe bărbatulii săi să lase pe copii în 

pădure : tatălă atîrnase unii căpătâi de o scândură de copaciit 

şi vîntulă lovindo, făcea pe copii să crâdă că taie lemne. Fi. 

însă se întârseră, luându-se după dira de mălaiii şi se arttară,, 

I«Unde vori fi copiii tăi, bărbate?—iată-ne aci»). Dar părăsiţi a 

doua ră şi perdendii urma, copiii rămaseră în pădure şi trăiră 

acolo din vînătâre. 

Băiatul, umblândă la vînată, cruță unii iepure, o vulpe, uni 

lupă şi unii ursă, şi fie-care îi dede câte uni puii: băiatulă avea 

patru fere saă cățeluşi. Pornindă d'acolo, ajunseră la palatulă unui 

(1) Miklosieh, No. 6. 

'2) Afanassief, VIII, 26. 
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zmei și se învoiră a trăi împreună. Dar zmeuli și fata îndră- 

gindu-se, voiră să se scape de băiatu. 
Intr'o di zmeulă se vorbi cu dinsa să-li omsre și, ca să fie 

mai sigură, rugă pe frate-săi să-şi lase căţeii acasă. Zmeuli se 

luă după elii în pădure și acolo vru să mănânce pe băiati, 

urcati de frică într'ună copacii. Dar rugati, dede voe băia 

tului să cânte: 

Uuu! N'aude, 
Na vede, A 

Na greulă pămîntului, 

Si ușorulă vîntului, 

Căţelușii mei, 

Că vă piere stăpânulu! 

Apoi, ca să mai zăbovescă, îi dede pe rendii opincile şi căciula, 

dicândi mereu acelaşi cântecă, până audiră căţelușii. erele 

alergară la chemarea stăpânului și atunci puse pe căţeluși să 

stâșie pe zmei, prefăcută în buștenă ; iar din inima şi licații 

lui făcu o frigare, cu care orbi pe soră-sa: «Soru-mea! să plânpă 

până vei umple cu lacrimile tale nou buţi; la cea da noua 

voii veni şi eti să-ți ajută şi numai atunci să-ţi vie ochii la 

loci!» 

Plecândii înainte, ajunse într'uni satii și acolo omori ună balaură, 

care lăsă să iea apă numai pecei ce-i dăruiai câte uni capii de 

omii. Eli sta tocmai să mănânce o fată de împăratii. «La noi 

este obiceiului, ca fie-care să dea câte uni capii de omii aces 

tui nesăţiosii balauri, ca să-i lase să iea apă dela fântână, căci 

numai astă fântână este în cuprinsulă acesta; şi acum este 

rendulă nostru să dămi omi pentru mâncare acestei jivine. Şi 
tata numai pe mine mă are; elăi m'a adusi, ca să-și facă ren- 

'duli, şi tata este împăratului locului acestuia.» Făcândui-se milă, 

voiniculă îlă r&puse, apoi legă în batista-i cele 9 limbi ale dihaniei. 

Unii ţiganii se făli în lipsa-i, că eli ar fi scăpati fata, dar voiniculii 
arstă limbile şi trădătorulu fu sfâşiatii de cai sălbatici. 

După ce se cununară, se duse cu căţeii să mântuescă pe so- 
ră-sa : «Umpluse opti buţi de lacrimi, eli îi ajută la butiaa 

noua și o umplu și pe acesta; apoi, spălându-se ea pe obrazi 

și pe ochi cu amestecătura acâsta de lacrimi, îă veni vădulă.» 

Necredincidsa îlii omori din noi, dar fu înviati de căţeluşi cu
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3 picături de sânge de coţofană. Sora blestemată fu pedepsită 

cu mârte. i 

a) Prima variantă muntenă Naude, na vede de Fun- 
descu :. 

Acestă versiune coincide întocmai cu basmuli-tipii până la episodulă r&- 

punerei balaurului, care la adecă aparţine altui motivii folkloricii (tipuli 
Andromeda). De aceea ne abţinemii a-lii mai reproduce. A 

b) A doua variantă muntenă Busuiocă și Musuiocii de 

Stăncescu : 

Fata unui împărati rămânând grea din vedere, elă porunci 
vizitiului s'o omore, dar lui făcendu-i-se milă, o lăsă să trăiască în 

pădure. Acolo născu doi copii, cari fură botezați de Dumnedeti 
și de Sân-Petru Busuiocă și Musuiocă. 

Când se făcură mari şi merseră amindoi la vinătore, Busu- 

iocii cruţă unii iepure, o vulpe, unii lupă şi unii usă, fie-care 

dându-i câte unii puiă. Şi așă umblă cu puii după vinătâre. In- 
tro di se rătăciră fraţii și Busuioc se pomeni singurii. Pie- 

când înainte, dede de uni palatii locuită de 12 zmei, pe cari 

îi r&puse, r&mâindi numai unul închisă întruni butoiă cu 
cercuri de feri. 

Apoi luă pe mă-sa și împreună cu Musuiocii şi cu căţeii se 

aşeză in palată. Plecândă la vinătore, spuse mă-sei să nu in- 

tre în odaia cu butoiul. Dar ea făcu tocmai din potrivă, dede 

apă zmeului, care se prefăcu întruni flăcăi frumosti, o ademeni 
şi se învoiră să ombre pe Busuiocii. Fi încercară diferite mij- 

l6ce: să-l turtescă, să-lii pîrjolescă, să-li otrăvescă ; dar în zadarii. 
Atunci mama lui Busuiocit se făcu bolnavă şi-l rugă să-i 

lase ei căţeii. Zmeuli se luă după Busuiocii, care, vădându-li, 

se urcă într'ună copaciii. Inainte de a-lii mâncă, elii rugă pe 

zmei să-lit lase să cânte unii cântecii. Zmeuli îli lăsă şi eli 

începu să cânte, iar la sfirşitii strigă odată: 

U! n'aude, 

Na vede, 
Sări, iepuraşi, că omâră pe stăpân-tăi!
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Mai zăbovindi, îi dede opincile și strigă iar după ajutori. 

La apropierea căţeilorii, zmeulii se făcu o buturugă nâgră ; ei 

îlti făcură prafă și din ficatulii și inima lui puse pe mă-sa să 

facă o friptură, cu care-i dede peste ochi, dicândui: «Să or- 

besci, ramă fără de lege! Şi să nu-ți vie vederile la locă până 
n'ei umpleă nouă butdie de lacrimi!» 

Apoi se despărți de Musuiocii (trei picături de sânge pe nă- 
framă: semnii de morte) şi porni în lume. Ajunse la uni îm. 

păratiui, care-i dede pe fie-sa de nevastă. Plimbându-se în gră- 

dina împăratului, fu înghiţit de o pajură. 

Musuioci, la semnului prevestitoră, porni să caute pe fratele 

s&u și, ajungândi la împă&rătesa, ea îlu luă dreptă frate-săi, aşă 

de multii semă&nă. Ea stărui chiar să se culce în odaia ei. «Mu- 

suiocii se învoi să intre şi să se culce întruni pati, dar să nu-lă 
atingă nici cu degetului, că paloșulă lui va sări din cuiii şi-i va 

tăiă mâna.» 

A doua di scâse pe frate-săi din burta pajurei. Plimbându- 

se amiîndoi pe marginea lacului din grădină, Busuiocii (pâte de 

necazii că Musuioci se culcase cu nevastă-sa) îi dădu brânci în 

baltă. Apoi părându-i r&ă, s'aruncă și elă într'insa, unde se întilni 

cu frate-săii și r&maseră acolo pentru tot-deauna. 

c) Prima variantă, moldovenescă Băiatulă moșnegului ș 

fata împăratului de Gorovei: 

Doi copii, unii băiată şi o fată, năpustiţi de tatălă lori într'o 

pădure, rămaseră acolo și se hrăniaii din vînatii. Plecândi odată 

băiatulii la vînătâre, cruță unii lupă, unii ursă şi o vulpe, şi căpătă 
dela fie-care câte ună câne. 

Băiatulu se duse înainte cu cei 3 câni şi nemeri la unti palatit 

locuitii de 3 zmei. Elă tăiă pe zmeii cei cu două capete şi cu unii 
capă, iar ali treilea cu 3 capete abiă putu să scape cu uni sin- 

guri capii. Aşezându-se cu soră-sa în acelă palati, îi dede cheile 

să intre în tote odăile, numai în pivniţă nu: acolo închisese pe 

zmeul r&masă în viță. Dar ea nu ascultă şi, deschidândii piv- 
niţa, se îndrăgi cu zmeul de acolo. 

Amîndoi puseră apoi la cale s'omâre pe fratele ei. După ce 
câniă scăpară în două rânduri pe băiată de cursele zmeului,
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soră-sa îlii rugă să-şi lase cânii acasă. Pornindă dar fără ei, zmeul 
se luă după dînsulă şi băiatul, când îl vădu, se sui într'ună 
copacii şi începu a strigă: Greulii pămîntului, greul pămîntului! 
Văqendii că nu vint cânii şi ca, să mai zăbăvescă pe zmeii, care 
îi strigă să se dea jos să-lă mănânce, îşi tăiă două fărâme de 
carne şi le aruncă zmeului. Apoi strigă iarăși: Lupei, lupei! De 
astă dată fu auditi şi, venindu în grabă, cânii sfâşiară pe zmei. 

După ce tăiă pe fata trădătâre, plecă înainte cu tustrei cânii 
și ajunse întruni sati. Acolo scăpă pe fata împăratului de ună 
balaară, luă vîrfurile celori 12 limbi, ochii și basmaua fetei, şi 
aşteptă la marginea pădurei. In vremea aceea veni uni ţiganii, 
luă capul balaurului şi pe fată şi, ajungendi la împărații, se făli 

ca mântuitorulă ei. Dar băiatulă dede de goli pe ţiganii și, dove- 

dindă cu batista, cu limbile și cu ochii balaurului că el îl r&puse, 
se cunună cu fata împăratului, iar ţiganului fu ucisă. 

d) A doua variantă moldovenescă Ne aude, ne-a vede de 

Sevastos: 

Unii băiatu căpătă dela ună boit năsdrăvani 3 câni: ne aude, 
ne-a vede și ne-a greulă pământului. Pe când el se ducea cu cânii 

prin pădure, soră-sa se îndrăgi cu unit lupă, care o sfătui să se 

facă bolnavă şi să ceră băiatului să-i aducă lapte de cerbsică, 

apoi lapte de ursi şi la urmă îlui trimese la mdra uciganiloră 

(«acolo îte sunt deschise la intrare, iar la eşire se închidii tâte 
intrările»), unde elit scapă, dar cânii îi r&ămaseră închişi. 

Atunci lupul sări să mănânce pe băiatu și elii se rugă să-lu 

lase mai întâi să se suie întruni stejărelă și să-şi cânte cân- 

teculu de ertare cu lumea. Voiniculii răeni din răsputeri: uita-na- 

na-na, ne aude, ne-a vede, ne-a greulă pământului, săi că more stăpă- 

nu-tăă ! Cânii alergară şi sfâşiară pe lupă, iar băiatului lăsă su- 

rorei trădătore 3 coveţi de cenușă, spunându-i că-lu va vede, 

când le va mântui de mâncafă. 

Pe drumii scăpă o fată de împărati de unii Valaură, care voiă 

so mănânce, și se cunună cu dinsa, după ce dăduse de goli pe 

uni ţiganii trădătorii. Apoi r&puse o scorpie și înviă mulţime de 
suflete, din capetele cărora ea-și făcuse uni iqză.
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e) Varianta macedo-română Striga de Cosmescu: 

Uni flăcăi avea 3 câni dela nisce animale recunoscătore. 

Sora băiatului eră însă o strigă. Odată vrendii să-lii mănânce, bă- 

iatulă se strecură prin coșulă casei și fugi. Striga se luă după 

dinsulă şi la câmpă zări pe frate-săi suiti într'ună p'opi. Ea îi 

strigă: coboră-te, frate, să te mănânci! Și vădândii că n'o ascultă, 

se puse a rode plopulă dela rădăcină. 

Tînărul se rugă atunci de plopă să-lu scape, că elă îl adă- 

pase cu lapte în copilăria sa. Plopii îlă ascultară și, când eră să 

caqă uni plopi, celă-laltă se întindea și băiatulu trecea asuprăi. 

Aşă cădură patru plopi şi nu mai r&măsese decât unulă. 

Atunci băiatulit chemă pe cei 3 câni ai lui: Veniţi, Marcu, 

Murgu, Șavcu! peste 3 munţi să vă aruncați şi aci să veniți să mă 

scăpați ! Dar striga le turnă plumbii în urechi și cânii nu au- 

giră. Când strigă însă băiatuli din tote puterile, cânii alergară 

şi, pe când celii din urmă, plopii sta să cadă, ei sfâșiară cu turbare 

pe striga cea nelegiuită. 

6. Basmulii-tipă Voiniculu fără tată de Ispirescu: 

O fată de împăratii rămase grea din vedere. Imp&ratulii o 

oropsi într'o corăbidră pe mare, unde născu uni voinici de 
copilii. Când se făcu mare, umblă după vînatii și odată zări uni 

palatii locuitii de 3 zmei: pe doi dintrinșii îi omori, iar celi 
Mali treilea se ascunse în pivniţă. Apoi se aşeză cu mă-sa în 

palatulă zmeilorii. 
Dar de dori după ţera sa și de multele suferințe, mă-sa se to- 

piă dan picidrele. Zmeuli, rămasă în vi€ţă şi intrati ca argatii, 

sfătui pe băiat să-i aducă mere din mărulă roșu şi se va Însă- 

nătoși. In drumi dede de unii palat, unde locuiă o qînă mă: 

€stră : ea-li învăţă, cum să facă. Când ajunse la grădină, în 

mijloculii căreia eră pomulă roșu, nu fu cu putinţă să sapropie 

căci pomulă diceă într'una: «Nu te apropiă de mine, voinice, 

că-ţi vei perde viâţa!» Dar curăţindu-lăi de omidi, putu luă trei 
merișore şi la întorcere, dând pe la dină, ea i le schimbă cu 
altele. 

Argatulă, linguşindu-se pe lângă mă-sa, care lânceqiă mereii,



sfătui iarăşi pe băiatu saducă apă zie și apă inovtă dela munţii 

ce se bati în capete. Dina îlii învăţă,cum so iea: «Tocmai la 

amiadi, când va fi sorele în cruce, să înalțe o prăjină și în vir- 

fală ei să pue o mahramă roşie ; munţii orii căută la ea cu ochii 

bleojdiţi, iar el, până sori deșteptă ei din buimăcelă, să se re- 
pcdă iute a luă apă cu boreanele din ambele fântâne». Dina 

iarăşi îi schimbă apă, punându-i alta. | 

In cele din urmă îlti mai sfătui s'aducă unii purcelă dela serdfa 

de pe sub pămînt. Dina îi dede unii săpună, uni peptene și o 

perie. Voiniculi, luându purcelulă, fu urmăritii de scrotă: elu. 

aruncă atunci săpunulu și se făcu uni noroiit cleiosă, apoi din 

peptene uni zidi înaltă şi din perie o pădure desă. Și intră în 

curtea dînei, tocmai când eră să-lă ajungă. Dina îi schimbă şi 

purcelulu. 
«Pe când se întorcea acasă, iată că se întilnesce cu trei 

inşi: pasă-mi-te eră Vfatulă, Căldura şi Gerulă. Elă își luă că- 

ciula din capii şi cu multă plecăciune îi dise: Norocii buni 

să dea Dumnedei, nea Vîntule! — Cale, bună, dragul mei, îi 

r&spunse Vintulii.— Da ce, m&, numai Vîntului te ploconesci? îi 

dise Căldura; nu scii tu re, că eii potii să lasă o zăpuşelă şi 

o arşiță, de să ferhă maţele din tine?— Nu-mi pasă de nimică, 

răspunse voiniculă, numai Vintuli să-mi bată! —N'ai auditii tu 

Gre de mine, mă, îi dise şi Geruli, că eu am putere să dati 

unt frigii şi o geruială peste tine, de să îngheţe maţele în tine— 

Habert n'am, răspunse şi elă, numai Vîntulu să nu-mi bată!» 

Zmeuli, v&dându-lă întorsi, îl pândi pe când dormiă şi-lă 

tăiă în bucăţi, iar bucățile le puse în dăsagi şi, aşezându-le pe calu, 

îi dede drumulti. Caluli se duse la qină, căci alu ei eră calulă. «Ea 

luă bucăţică cu bucăţică, osii cu osii, şi le așeză una lângă alta, 

fie-care la locşoruli lori. După aceea turnă apă mortă peste din- 

sele. Ele se închegară, alipindu-se una de alta, şi pelea se făcu ca 

piftia, . întrupându-se. lu stropi şi cu apă vie şi se însufleți, dar 

rămase mutii şi surdă. Atunci îi dede să mănânce unit mării, de 

cari adusese elii, şi-i veni graiă. Luă şi purceluli serfei de pe 

sub pămîntii și-l făcu să-i guiţe la urechi, şi-ă zeni audă.» 

Diîna, îl făcu apoi porumbelă, ca să pâtă vede cum zmeulii 

chinuiă pe mă-sa, credendi ca r&pusii pe băiat. După ce iăcu 

zmeult fărâme, se însoţi cu diîna cea măestră. 

2 

Săinenu, Basmele române. 
42
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a) Prima variantă muntână Zatală, mama și puiula de 

leu de Ispirescu: 

Unii împăratit omoră pe toţi copiii câţi făcea soţia sa. Născendi ş 
* 

ună copilii frumosă, împărătâsa îlii rugă să-li lase măcarit până 

la 20 de ani şi se înduplecă. Impărătâsa îlti crescea într'o vă- 

găună de munte, unde nimeni nu putea răsbate. La 20 de ani, 

fugi cu băiatul, ca să scape de urgia tatălui săi. Ajungendiu 

într'o pădure, descoperi acolo unii palatii, unde locuiaii 7 îrați 

tâlhari (unul chioră), cară jefuiati prin pădurea dela mârulă rosu. 

Băiatul se așeză cu mă-sa în palată, unde se îndrăgi cu chio- 

rulă şi, ca să scape de flăcăi, îl însărcină cu diferite slujbe 

orele. 
Făcendu-se bolnavă, visase că se va însănătoși, de-i va aduce 

lapte de ledică: băiatulă aduse laptele și unii puii! de leii se luă 

după el; apoi cuibă de ursdică (fu învăţatii de puiulii de lei, care 

eră năsdrăvani), și în sfirșiti mere din merulă roșu din mijlocul 

pădurei. Acolo scăpă de tâlhari o fată de împăratii. O rugă să 
ceră dela tatăli ei să înființeze unii spitală de orbi și ea să-i 

cerceteze, dându-i inelulti ca semni de recunscere 

Intorsti acasă, mă-sa cu chiorulit hotărîră să-lă omore şi, pe 

când dormiă, îi înfipseră cuțitașele în ochi. Călăuziti de puiulii de lei, 

orbulii se duse la spitalulii înfiinţatii de împăratii. Acolo fata îlit 

vindecă cu apă vie dela ună vraciu și se cununară. Chiorulii, 

supăratii pe mama voinicului, o închise întro cămară fără r&su- 

flătore şi elu se duse în lume. 

b) A doua, variantă muntână Voinică Inflorită de N. D. 

Popescu: 

Unui împăratii îi muriai toţi copii de deochi. Născenduii:se 

o tată, o închise împreună cu doica ei într'o casă oprită, unde nu 

putea pătrunde decât împărătâsa. Făcendu-i-se doră, împărătesa 

incinsă cu o cunună de flori, se duse so vaslă și, de bucurie 

pentru frumuseţea-i, îi cădu o flore, pe care mirosindo fate, ră 

mase însărcinată. 
Ca pedepsă, uniti bătrânii sfătui pe împărati s'o oropsescă pe 

apă într'o butie şi, când ajunse la malii, fata împăratului născu



— 659 — 

copilulii. Dumnedei și Sân-Petru îlă botezară Poinică Iuflorită. 
Când se făcu mare, omori nisce zmei (afară de unulii șchiopi) 
și se făcu stăpânii peste palaturile lori. Dândi cheile mamei 
sale, ea pătrunse fără voia băiatului în camera, unde băgase 
pe zmei într'o butie de ferii. Indrăgindu-se amindoi, mama se 

înțelese cu zmeulii, ca să pârdă pe Voinică Inflorită. 
Ea se făcu bolnavă și ceru băiatului să-i aducă apă de unde se 

bati munţii în capele. El trecu pe la Sf. Duminecă, care-li învăţă 

cum so capete (la amiadi când munţii se odihnescit) şi la în- 
târcere stînta îi schimbă apa. Apoi ceru limba boului breză. Sf. 

Duminecă iar îlii stătui și la întârcere îi schimbă limba. La 

urmă îlii trimise după purcelulă dela scrofa pămîntului şi iarăşi 

sfinta înlocui purcelulă. 
La întorcere, zmeulă îl tăiă bucățele și le puse în desacă pe 

calu, care porni la Si. Duminecă. Ea împreună 6sele și închee- 
turile și-l înviă. Apoi omori pe zmei, iar mă-sei îi gise: «Dum- 
neqeii să-ți judece purtarea!» Şi dicândii acesta, trase paloşulit şi-lit 

împlântă în tavană, el se puse în virf și mama în colții: pa- 

loșulii se înfipse în inima mă-sei. 

c) Varianta ardelenă Prunculă și călugărulă de Frâncu: 

* 
Unii omii sfătui în cesulii morţei pe muierea-i însărcinată să 

dea copilului ţiţă 7 ani şi apoi, de nu va fi destulii de tare, săi 
mai dea 7 ani. La 7 ani, copilulii eră așă de tare, că smulgea 

lemnele din pădure, cum punea mâna. Într'o di smulse unii lemni 

mare și omori cu eli o mulţime de balauri, lăsând viu pe unuli 

singurii, legati cu lanţuri de perete. Spunândiă mă-sei întîmplarea, 

dori să vadă şi ea p'acelii balauri şi, dusă acolo, îlii slobodi fără 

scirea pruncului şi se înţelese cu balauruli sombre pe băiatil. 

Ea se făcu bolnavă şi cert să-i aducă apă vie și upă mirtă de 

unde se bată munţii în capete. Băiatuli porni şi, învăţatii de 

unii călugări, care-i schimbă apa la întârcere, o aduse. Fa-lii 

trimese apoi după pureeliăi de scrâfă sălbatică cu dinţii de feră şi, 

învăţatii de călugării, îlă aduse. În urmă certi pasărea de unde se 

datilneseii vînturile când batiă. Il învăţă totii călugărului (care la 

întârcere înlocui pasărea cu unii vulturii) şi o aduse. In sfirșită 

mai ceri mere de aurii de peste mare. Dusi de pa călugărului
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dincolo de mare, găsi o grădină forte frumâsă: după ce răpuse 

balaurulii dacolo, culese câte-va mere şi le duse mumei sale. 

Intorsti acasă, mă-sa. îlii legă cu nisce lanţuri grâse sub cu- 

vîntii de a-i cercă puterea şi fu tăiatii de balauri în bucăți. 

Atunci sosind &pa călugărului, mă-sa adună bucăţile întunii sacii 

şi-l puse pe €pă, care se întorse la călugări. Eli îl stropi cu 
apă vie și îndată a înviati, dar îi lipsiă inima. Invăţată de că- 

lugării, se duse la mă-sa şi qise așă de frumosi din flueriă, în câti 

mă-sa, necunoscendu-lă, îi dede după cererea lui inima copilului, 

ce o scose dintro ladă. Călugărulii puse inima în cioculă păst- 

vuicei de unde se întilnesci vînturile și ea îi băgă inima pe 
gură, 

După aceea omori pe balaurii şi se cunună cu fata de împ&- 

ratii din grădina cu merele de aură. 

d) Varianta bucovinână Prtrea Voiniculi și Ilena Cosâu- 
ana de Sbiera : 

O văduvă avea uni băiată, anume Petrea Voiniculă, pe care 

la 7 ani nu-lit înţărcase încă. Umblândi în vitejii, dede întro 

pădure de o curte forte frumâsă, în care erai încuiaţi 7 zmei: 

ucise 6 și pe alii 7-lea nu se îndură să-lti ucidă pentru frumuseţea 
lui cea mare şi-l închise în camera a şeptea; apoi luândii pe 
mă-sa, se aşezară în acele curți. 

A doua di, mă-sa îi ceru cheile dela tote camerile: elu i le 

dede, spuindu-i că pote să intre în tote, numai în a ş&ptea nu. 
Dar ea deschise acea cameră şi, vădendii pe zmei aşă de fru- 

mosii, se îndrăgi cu dinsuli și chitiră a se curăţi de feciori. 
Văcându-se bolnasă (după sfatulii zmeului), ea ceri lui Petrea să-i 

aducă puiă de pasăre mătstră. O dînă din pădure, Ilena Cosîn- 

țana, cu care se îndrăgise flăcăuli, îli înv&ţă cum să iea puiulii 

și, la întârcere, ea-lă schimbă cu altulii. Apoi ceru purcelală 
linsă prelinsă. Dîna îlă povăţui şi-l schimbă la întârcere. Apoi 
ceru apă mortă dela fântâna mârtă : «Mergi în cutare loci, 
că vei află fântâna aceea ; să scii însă, că cine iea apă dintrînsa, 
cade îndată mortii jos; numai când e sorele cruce la amiadă-di. 
își perde fântâna puterea acesta. Deci dar iea bine sema să nu 
smintesci, ci să te repedi iute, când va fi sărele cruce. amiaqă-
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qi, să iei apă intr'o clipă și să fugi câtiL îi r&spute, şi să nu te 

uiţi înapoi, căci fântâna va începe să arunce apă după tine, și 

dacă te va ajunge vrunii stropi, vei pică pe loci mortă jos.» La 
întorcere dina îi schimbă apa, punându-i alta în locii. | 

In urmă ceru apă vie dela fântâna vie; la întorcere, dina o 
înlocui şi p'acâsta. In cele din urmă der o smicea dintrună - 

meră dulumeră: pomi ale cărui ramure sunt tăidse și se mișcă, 

neîncetată, prăpădindu pe celă care sapropie de elă. La întor- 

cere, diîna îi dede altă smicea în loci. După ce aduse t6te aceste 

lucruri, mă-sa dede flăcăului (totii după sfatului zmeului! să rupă 

3 scule de mătase: pe două le rupse, dar la alu treilea i se 

curmară mânile, de r&mase ciuntu. 

Zmeulă atunci îl tăiă bucățele și, după dorința flăcăului, fe 

puse înt'o păreche de dăsagi pe calu-i, caxe le duse la dină. «Ea le 

duse în cămara, unde ţinea lucrurile schimbate: porunci puiului 

măestru să adune bucăţelele şi purcelului să le lingă, şi ait 

adusi apa cea mârtă de ai spălată trupulă cu dînsa şi ati făcută 

unit trupă de omu abiă mortii. După aceea Vai spălată cu apa 

cea vie şi trupulă sa făcutii ca unit omi rumenii și frumosu 

la față, care abiă a adormiti. După acâsta ai mersi iarăși în 

cameră, de ati luatii smiccua aceea de mări dulumării și, lovindi 

cu ea, încetişorit de vre o câte-va ori trupulii, pe locit ait săritit 

Petrea voiniculi dreptii în piciore şi ai disii : «Of! că greii am 

mai fostă adormiti!» 

Apoi convinsă de trădarea mă-sei, tăiă pe zmeii şi, scoțendu- 

inima, o puse pe o ţiglă, o înferbîntă tare și gise mă-sei: « Mai- 

că! ţine de cela capătă de ţiglă şi ei oii ţine de cesta-laltă, 

şi dacă nu ţi-am fostă ei cu priinţă, să-mi pocnescă inima; 

acâsta de câne de zmei drepti în ochi; iar dacă nu mi-ai fostii; 

tu mie cu priinţă, apoi să plesnescă în ochii tei.» Inima zmeului 

pocni drepti în ochii mă-sei, de rămase 6rbă, iar Petre se în- 

târse la llena Cosînţana, cu care trăi mulţi ani fericiţi. 

e) Varianta bănăţenă Floriană de Schott: 

O fată de împărati, cu tâte că trăiă despărțită de totă lumea 

întruni palatii singuratică, rămase grea sorbindă o băutură din fiori 

roşii. Oropsită de tată-s&i întrunit butoiă pe mâăre, născ acolo
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pe Florian (copilu din flori), care dela nascere avea putere de 
uriaşii. Ajunşi pe uscati, se mutară întruni palati vrăjiti, lo- 

cuitii de uni zmei grozavi, pe care-li învinse şi-lit puse în 

lanţuri. 

Intr'o di, pe cându fiului umblă după vînatiu, mamă-sa se uită 

prin ușa înder&tulă căreia zăcea zmeulu și vEdu în locu-i unit 

mândru flăcăii, în care se prefăcuse vrăjitorului ca s'o amăgescă. 

Se îndrăgostiră amindoi și hotăriră să omore pe Florian. 

După sfatulii zmeului, ea se făcu bolnază și ceru băiatului să-i 

aducă, creerii unui bomwră din pădurea învecinată și apoi o copsă de- 

Ia usulii din altă pădure. Elii le aduse și scăpă telăru din aceste 

primejdii; dar își găsi mortea într'o a treia: să aducă apă tie 

şi apă mortă din fântâna de pe virfulă muntelui Negru de lângă 

laculă Albii. Fântâna eră păzită de însăși Mortea. Cum vru să iea 

apă, îlu luă o furtună și îlă fărămă în bucăţi. 

Dar dinele lacului Albi îi găsiră inima, adunară și cele-lalte 

mădulare, îlii înviară şi-i descoperiră trădarea mumei sale. După 

ce se convinse însuși de adevării, sugrumă pe zmeii și, lăsând, 

pe mă-sa în plata Domnului, porni în lume. 

f) Varianta macedo-română Apă vie de Cosmescu: 

O împ&rătesă cu fiulă ei ai fostii alungaţi dela domnie de 

către fratele împăratului morti. Atunci se duseră la Negru-Im- 

păratiă, care în înţelegere cu văduva căută să se scape de băiatu. 

Imp&rătesa se făcu bolnavă și trimise pe băiati să-i aducă 

apă vie: o babă îl povăţui, cum s'o iea şi, la întârcere, ea schimbă 

apa. Apoi mă-sa îli trimise să-i aducă din raiă mărulă de aură. 

Baba dede băiatului o pâne vrăjită s'o arunce câneluă cu două 

capete, ce păziă intrarea ruiului 

La, întrecere, mă-sa cu Negru-Impăratii îlii legară și-lă uciseră, 

apoi puseră (după rugăciunea) cadavrulii pe calu şi-i dede dru- 
multi. Calulă porni la baba, care aşeză bucăţile de carne și le 

stropi cu apă vie. După ce înviă, îi dede să mănânce din metrul 
de aură şi se făcu și mai voinici de câtit cum eră. 

Întorcându-se acasă, omori pe Negru şi pe mumă-sa, iar când 

veni din noi la babă, găsi în locu-i o iată forte frumâsă, pe 
care o luă de soţie.



— 663 — 

-.. Basmulii-tipii Cei tre? frați împerați de Ispirescu: 

Uni săracă găsi unii oi întrunit cuib, pe care vindendu-li 

unui neguţătorii, căpătă două pungi de bani, apoi patru, ouăle 

liindi de diamantii. In pădure găsi însăși pasărea și o luă cu 

sine, punând'o într'o colivie. 

Plecândii elii întro călătorie depărtată, copiii intrară în coli- 

vie să se jâce cu găina și, rădicândi aripa, zăriră ceva scrisii 

acolo. Neputând ceti copiii slovele, întrebară pe dascălul lori, 

care rămase înmărmuritii de cele ce citise şi puse gândi răi 

găinei. Indrăgindu-se cu nevasta omului, dascălulii o rugă să-i gă- 

tescă găina şi ea porunci bucătăresci să nu lepede nimici, ci 

so frigă întregă întreguliţă. Dar copiii venind flămândi, bucă- 

tăresa dede unuia capuli, altuia pipota şi altuia inima. Slovele 

spuneai: cine va mâncă capulă  găinei, ca ajunge împăraii ; cel ce 

ra mâncă inima, va găs la căpătâiiă a doua qi o pungă cu galbeni : 

iar celă ce va mâncă pipota, se va face năsdrăvană. 

' Dascăluli, întorcându-se dela biserică cu ibovnica-i şi aflândii 

de cele întîmplate, de turbare vru să jertiescă pe copii, dar ei 

fugiră şi se duseră în lume. Ajungândi întrunit orașii, celii 

mare fu alesă împăratit (uni porumbeli i se puse pe capi) şi 

luă pe fratele năsdrăvanii ca sfetnicii. 

În vremea aceea tatăl copiilori se întorse și, aflândii de ne- 

cinstea femeei, îşi luă nevasta şi pe dascălii să mergă cu toții 

la judecată înaintea împăratului, Fiuli său (căcă elui eră împă&- 

ratulii) îlă primi cu mare cinste și hotări, ca toţi să se roge la 

Dumnedeii să le arate dreptatea. Pe când însă se rugaii, de odată 

dascălul şi femeia se făcură stane de petră, 

Fratele celt micii, aflândii în gazdă că dincolo de ostrovii 

“află o măâstră, care făcea pe fie-care să se întârcă capiii, se 

duse într'acolo și măestra, lacomă de bogăţiile sale, îi dede ceva 

de beutii şi elii dede afară inima. Ea o luă şi-l goni din os- 

trovă. Plecândă să-și r&sbune, pescui o mrână și găsi în m&run- 

taie în loci de lapţi o covățică, care se umplea cu galbeni, cum 

o ducea la gură. Intorsi la mi6stră, ea îl păcăli iarăși, îi luă 

covăţica şi-lii goni cu ruşine. 
Ă 

Pe drumii, mâncâudă nisce smochine, se făcii măgară Și gustândă 

apoi roșcove, se făcu iar omă. Atunci se întârse din noi la măâstră
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şi o păcăli, pretăcend'o pe dinsa şi pe ai săi în măgari. Cu câr- 

dulii de măgari se întârse la frate-săi şi după câtil-va timpi, 

tăcendu-i-se dorii. de măsstră, o făcu iar femee |mâncândă roș- 

cove) și se cunună cu dinsa. 

a) Varianta ardelenă - Paserea ce ouă dilnică, unit oă de aurii 

de Obert: 

Unii omi săracii avea o pasăre, pe alit cărei pântece scriă: 

cine-i va mâncă inima se va îace împă&rati ; iar cinei va 

mâncă stomachulă se va face Domnu. Eli vîndu pasărea unui ne- 

guțătoră, care puse so frigă. 

Dar doi cerșetori o răpiră de pe frigare şi, mâncând'o, se îm- 

plini scrisa lie-căruia. 

b) Varianta moldovenâscă Jd6tă paserea pe limba, că piere de 

Sevastos: 

Unii omwiă căpătă dela unii leii recunoscători unii freă vră- 

jită: scuturându-l, dobândiă ori ce. In așă chipti omulii făcti avere, 

că ce gândiă, îi da Dumnedei. 

Femeia sa se iubiă cu dascăluli şi, ca să-i facă pe voe, află 
dela bărbatu-s&ii de taina freului şi-lă luă ; apoi scuturându-lii, 

schimbă pe bărbată în câne. Bătuti și gonit, dobitoculi ajunse întâi 

la o stână şi de acolo fu luati de unii împ&rati să păzescă pe 

împărătesa gata să nască jun vulturi îi răpise înainte copiii ce 

născuse). Cânele sfâșie vulturului și descoperi copiii, iar Împ&- 
rătesa, îlii împodobi cu o salbă de pietre nestemate. 

Eli se întorse apoi la femeia sa cu gândul, pâte s'o îndură 
să-lii facă iar omii. Dar ea-i luă salba și-l schimbă în pupăză. 

Scăpată abiă cu vi&ță din mânile copiilorii împăratului, pupăza 

se duse în pădure, unde leuli o învăţă, cum să-și recapete frâulii, 
și scuturându-li, prefăcu pe femeia sa şi pe dascăli în Vizol, 

iar elă se însură a doua 6ră. 

6) Varianta muntenă Comani vînătorulă, de Ispirescu: 

Comani vînătorulă eră unii omiă harnici și voinică. Elă nu 

sciă ce eră aceea frica. Se ducea cu vînatulii, unde pădurea,
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eră mai mare şi mai dâsă. Aflând că la curtea unui împăratii 
0 strigoică omoră n6ptea câte o fată, și că împăratul făgăduise 
pe fata-i de soţie voinicului, care Var scăpă de aşă pacoste, se 
duse și elă să-şi încerce noroculă. Ajungendi într'o pădure, vru 
să r&pue o pasăre mare și vrăjită (eră însuși strig6ica), dar nu 
isbuti, cu tote că o tăiase în bucăţi, și ea căută acum să-lii pră- 
pădescă. 

Comani, învățatii acum de baba Clânţă j«vrăjitâre care în- 
chegă și apele cu farmecele sale»), se duse la loculă, unde se 
stringeait porcii mistreți, făcu o gr6pă şi se ascunse acolo. N6p- 
tea, veni strigGica cu toţi dracii de-lti căutară, dar nu-lti putură 
căsi şi periră la cântarea cocoșului. Așă putu scăpă. Fu prigo- 
nitii de ea încă dou& nopţi, după care scăpândii, căpătă unt 
biciă vrăjită, cu care, amenințând asupra cui-va, se făcea ori ce 
dobitocii. 

Se duse atunci la împărată și se puse la pândă. Venindiă n6p- 
tea o strigoică, o prinse cu Diciulă săi și ea se făcu fărâme 
la cântarea cocoșului. Și totii aşă nâptea următore, după care 
impărăţia fu scăpată. Inainte de a luă de sojie pe fata împăra.- 
tului, se mai întârse odată acasă să-şi vadă nevasta necredinci6să, 

Aflândi ea de însuşirea biciului, îli fură nâptea şi; plesnindi 
asupra lui Comani, îlă făcă, câne şi după ce-și bătu jocii de elii, 
il dede la stână, unde se împrieteni cu cei-lalţi câni. Dela 
ciobanii îlă cumpără împăratul, vădendu-lii așă chipeşi, şi-lă 
dede să-lă îngrijescă bine. Ducendu-se odată la curtea nevestei 
sale, ea-i luă salba din gâtă şi-l prefăcă în pupăză, amenințân- 
du-lii cu biciul. Sburândii pupăza, se lăsă pe pălimarulii caseloră 
impărătesci și împăratuli puse s'o prindă și s'o jumulescă. 

Pe când chinuiaii pasărea, trecu pe acolo fata împăratului, care. 
părendu-i-se că vede în acea pasăre 6re-care asemănare cu Co- 

man, strigă odată: Comane! Şi elit se făcu iar omă, tefără și 

nevătămatii. Venindi pe furişi la nevastă-sa, îşi luă biciul şi 

amenință, asupra femeei necredincidse, făcînd'o măgăriță. Apoi 

se căsători cu fata împăratului.



B. TIPULU DATILA. 

Acestă tipi particulari ali perfidiei feminine cuprinde 

următorele peripeții: 

a) Puterea eroului sad a monstrului residă într unii loci 

anumiti și într'ună obiectă anumitii; 

5) Soţia sau iubita (involuntară) îi smulge taina prin 

lingușşiri sau prefăcătorii; 

c) Ea-lă face să-şi perqă puterea sai din iniţiativă pro- 

prie ori prin mijlocirea unei a treia persone. 

Variantele acestui tipu se poti împărţi în 2 clase, după 

cum fiinţa trădată e uni eroii sai unii monstru, fie-care 

cu câte unii basmu-tipil. 

a. Basmuli-tipti «Dană și bivoliă ei albi» (1), cu următo- 

rele variante: 

Varianta muntână « Voiniculă celă cu 3 daruri». (2) 
Varianta ardelână « Urma: galbenă și Pipărușă Pebe». (3) 

£. Basmulă-tipii «Pătă-frumosă și fata luă Roșu-Împt- 

vată» (4), cu următârele variante: 

Varianta muntenă «Luceră și Amană cătcăună.» (3) 

(1) Stăncescu, No. 16. 

(2) Ispirescu (ineditii). 

(3) Popu-Reteganuli, V, No. 6. 
(4) Fundescu, No. 3. 

(5) Ispirescu (ineditii).
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Varianta moldovenescă «./umetate de om». (1) 

Varianta macedo-română «In ce stă puterea». (2) 

Caracteristica versiuniloră din primul nostru basmu e 

seria de metamorfose, prin cari trece eroulu trădatu, spre 

a ajunge iarăși în posesiunea obiectului răpită. Acesti 

motivi formeză substratulă celui mai vechii basmu ce 

cundscemii, ali versiunei egiptene «Ce doi fraţi», analisati 

în cursului Introducerei n6stre. Ac6stă poveste străveche 

conţine, sub o formă amalgamantă, atâtii tema perlidiei 

feminine în generali, câti şi trădarea existenței eroului 

(inima pusă pe virfulă unui arbore). 

Ună altă tipă alt perfidiei femeesci e Dalila, a cărei 

legendă biblică are multă asemănare cu tradiţiunea elenică 

despre Scylla. Precum acesta trădă taina puterei părin- 

telui săi, ce sta întruni fir de peră dăruitii de dei, toti 

așă tilistena Dalila vindu pentru o sumă de bani pe iu- 

bitulă ei Samsonii. După ce eroulu israiliteni o amăgi 

în 3 rânduri, cum faci une ori și zmeii în basmele nostre, 

el îi spuse în cele din urmă, că puterea-i sta în pău-i 

din capu: «Dacă me va rade, puterea mea se va depărtă 

dela mine şi voii slăbi și mă voii face ca totii omulă.» (3) 

Afară de variantele citate, motivulă Dalilei revine forte 

desti în basmele nostre ca simplu episodi şi aplicatii în 

genere unei ființe monstruose, zmeu sait demoni. Ast- 

felu, într'o poveste bucovinână din tipulii Animalelorii 

cumnaţi, ca și în străvechiulii basmu egipteni, puterea 

zmeului stă întruni paltină și în aceli paltin e ascunsă 

inima monstrului. (4) Aiurea întruni vultară dintr unit. 

lacă de lapte. (5) Obicinuitii însă taina se enunță sub o 

  

(1) Sevastos, p. 200—220 

(2) Cosmeseu (colecţiune inedită). 

(3) Judecători, e. AVI, 17. 

(4) Sbiera, p. 61. 

(5) Sehott, p. 1149. 

—
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formă, cumulativă: «Intr'o pesceră e unii ursii, în ursii unii 

iepure, în iepure o rață şi în rață două musce, în acele 

stai puterile mele.» (1) | 

Aceiaşi acumulaţiune revine în episâdele paralele din 

basmele altorăi popore. 

Ast-felă în poveştile neo-grevesci, puterea monstrului stă 

în două poruimbițe din pântecele unei scroie mistrețe de pe 

unii munte, sai în trei păserele din pântecele unui porci 

mistreți. (2) . 

Intro versiune albaneză (3), Jumătate-feri-jumătate-omil 

„spune domniţei în ce-i stă puterea: «Puterea mea e în- 

t-'untă mistreți, care locuesce în cutare și cutare munte; 

mistreţulă are ună dinte de argintii şi în acelui dinte e 

unii iepure, iepurele are în pântece 3 porumbei; într înșii 

e puterea mea!» | 

Toti ast-felă într'o poveste maghiară, unde baba măr- 

turisesce (4): Uni mistreți, ce păscea intro livede de mă- 

tase, avea în pântece unii iepure, în iepure uni porum- 

bel, în porumbelă o cutiuţă şi într'însa doi gâudaă, unulii 

negru (puterea) și altulii lucitorit (vieța). | 

Intrunii basmu rusescit (5), Koscei celui fără de morte, 

întrebat în ce-i stă mortea, răspunse: «Mortea mea e 

în cutare locii; acolo se înalță ună stejari și sub stejari 

e o cutie şi în cutie e uniăiepure, în iepure unii rățoii, 

în răţoiă unt oii şi în: 0 e mortea mea.» ! 

Intro variantă (6), unde Koscei e înlocuitii cu uni şerpe, 

puterea monstrului stă întrunit gâă/binușă de oă dintro: 

(1) Popă-Reteganulă, II, p. 80. 

(2) Hahn, II, p. PGL. 

(3) Dozon, p. 132. 
(1) Jones și Kropf, p. 205. Cf. nota dela p. 400. 
(5) Afanassief, II, 23, 

16) Ibidem, I, 11.
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rață din pântecele unui iepure, băgată într'o cutie şi as- 

cunsă în ostrovulă Buian. N 

Intr'ună basmu serbă (1), ună zmei spune babei, unde 

se atlă puterea-i: «Puterea mea e departe, departe de aci, 

că nică odată nu poţi ajunge acolo, departe într'altă ţeră; 

acolo e uni lacă lângă palatulii împărătesc, în lacu e 

unt zmei, în zmeti unt mistreți, în mistreți unu iepure, 

în iepure o porumbiţă, în porumbiță o vrabie şi în acea 

crabie stă puterea mea.» 

Intr'o -poveste săsescă (2), o vrăjitore mărturisesce, că 

vieța-i nu residă într'însa, ci departe: «Intrună munte 

închisă e uni iazii, în iază în6tă o rață, în rață e unii 

oă, în oti arde o lumină — asta-i viâţa mea!» 

Acâstă formă cumulativă figursză și în basmului bretoni 

«Le corps sans âme (3): «Ma, vie râside dans un auf, cet cui 

est renferme& dans une colombe, et la colombe dans un Îi- 

&vre, le liăvre dans un loup, et le loup est renferme dans 

un colfre de fer au fond de la mer.» 

"Intr'unti basmiă ligură (4): «Pour me tuer il faut quiil - 

se trouve un lion, qui mette ă mort un lion noir qui 

est dans le bois; le lion tus, il en sortira un chien, et 

il faut quwil se trouve un autre chien qui tue le premier. 

De ce chien sortira un aigle, si un autre aigle le tue 

et lui enlăve Posuf qui se trouve dans Linisrieur et brise 

cet «uf sur mon front, je suis bel et bien mort». 

  

(1) Vuk, p. 68. 

(2) Haltrich, No. 34. 

(3) Luzel, |, p. 427. In «Le Geant auz sepl femmes» (Sebillot, I, p. 63) uriașul 

ce consideră nemuritori: «Personne ne pourra me blesser, & moins qu'on 

n'ecrase sur ma poitrine un ceut, qui est dans le ventre d'un pigeon, qui 

est dans le venire d'un li&vre; ce livre est dans le ventre d'un loup, et ce 

loup est dans le ventre: de mon frăre, qui demeure ă huit mille  lieues d'ici.» 

Cf. Idem, II, p. 131. 

(4) Andrews, No. 46.
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Toti ast-feli într'uni basmu italiană (1), o dină vrăjitre 

e întrebată, cum ar pute să mâră: «Su quella montagna 

c'& una tigre, che ha sette teste; a voler che io muoia, 

bisogna che un leone si batta con quella tigre e le stacchi 

tutte e sette le teste, poi spari quella tigre, che in corpo 

ci ha un uovo, prenda quelluovo e me lo hbatta in 

mezzo alla fronte; allora io son mortal» 

Urmeză cele două basme-tipi cu variantele lori. 

1. Basmulii-tipi Dană și bivolii & albi de Stăncescu: (2) 

a) Varianta muntenă Voiniculă celă cu 3 daruri de Is- 

pirescu: . 

Unii hbăiati orfană lipsiti de norocii se băgase argati la 

mai mulți stăpâni, dar pretutindeni tote îi eșşiaii spre răi. Ră- 

tăcindii odată prin pădure, găsi unii ștergarii și se băgă slugă 

la o cucână (eră noroculă lui). După ce o sluji, ea-i dedeo 
pungă, în care găsiă ori ce-i trebuiă; o cămașă, prin care nimeni 

nu puteă trece şi unit pistolă, pe care întorcându-lă de trei ori 

în jurulă capului, nici o metehnă nu-l pute lovi. Cucâna îl 
sfătuise totii de odată să nu spue nevestei sale, ce daruri erati 

lucrurile date. 
Băiatulii luă de soţie pe o fată de împărați (elit nu voiă so 

dea decât celui ce a» fi pututo face să fie veselă, iar de nu, îi 

Satirnă capulă în crengi, unde mai erai 99). Unii împăratii ve- 
cină pornindi cu răsboii asupră-i, elu îlă învinse de două ori 

cu cei doi fii ai săi. Apoi făcu o mare veselie, la care chemă 

pe toți împărații vecini. Fiul împăratului învinsă veni și elu 

și se linguşi pe lângă împărătesă. Ea se făcu bolnavă şi, aflândii 

în ce sta puterea bărbatului săă, îi fură cele 3 lucruri minunate și 

le dede feciorului de împăratit. 

Venindă acesta cu răsboii asuprăi, băiatul fu învinsă și 

tăiată bucăţi, apoi pusti într'unii sacă pe cală, care-l duse la 

(1) Comparetti, p. 129, 
12) Resumatuli a tostii reprodusii in Introducere, p. 69.
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cucona din pădure. Ea-lii înviă şii dede unii frâu, să-şi isbân- 

descă asupra nelegiuiţilorii săi ucigași. 
Scuturândă frulă, se făcu uni armăsară de aurii şi unit un- 

chești îl duse la curtea împăratului, care luase de soţie pe 

nevastă-sa. Imp&ratulii îlă cumpără şi-l puse în grajdii. Văden- 

du-li împă&rătâsa, fugi speriată, dicendi că a sositii la dînsa. Impă- 

ratulă puse să-li omore. Dar pe când îlui duceat să-l taie, 

fata adună spuma lepădată de cală și o dede pe iazii (după ru- 

oăciunea calului). 
Ducendu-se să se scalde, ginerele împăratului puse cele trei 

lucruri pe malii. Din spuma calului aruncată în iazii eşi o rață 

cu totulă de aurii și, vrândă împăratul s'o prindă, ea odată se. 

tăct omi, înecă pe împărati şi luă lucrurile înapoi. 

b) Varianta, ardelână Urmă-galbenă și Pipăruşi-Petre de 

Popă-leteganuli: 

Impăratulii Verde avea o grădină formecată. Ea tăcea minuni 

cu 6menii, cari treceaii pe lângă ea: celi ce eră tinării, se fă- 

cea bătrâni; de eră bătrânii, se făcea tinării; de eră fată sait ne- 

vastă, deveniă împovărată. Acelă împărati avea o fată mândră 

şi, ca să nu mârgă pe la acea grădină, o ţinea închisă într'o chi- 

lie. Dar eşindă într'o di în lipsa tatălui său, se simţi însărci- 

nată şi, ca să scape de mânia lui, nu mai aşteptă să se întorcă, 

ci luă câtă putu şi fugi. 

Ajungândi în pădure, născu unii dragii de copilaşă și doi b&- 

trâni, cari trecură p'acolo (eră Dumnedeii şi Sân-Petru), îl 

botezară şi-i dederă numele Urmă-galbenă. Când se făcu mare 

şi-i veni vremea, de însurati, se sui întruni vîrf de copacii 

și, aruncându-şi căciula, dise: «încotro sa dusti căciula mea, 

întwacolo m'oii duce să-mi cautii mir6sa.» 

Si o luă în spre acolo, de ajunse la Imp&ratulu Verde, unde 

r&mase.. Vinândii împreună, dederă de nisce curți mari şi îna- 

intea, lori eră unit tău de lapte dulce. După ce Urmă-galbenă 

răpuse pe zmei, stăpânulă acelei curţi, intrară şi oăsiră pe tata 

draciloră, care bea dintro sticlă mare sânge de omu. Eli se 

rugă de voinicii să-li întunde într'o hutie și să-l bage întruna
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din chilii. Elă făcu așă și apoi, luând de soţie pe Mandalina, tata 

Impă&ratului Verde, se aşeză în acele curţi. 

Odată furându-i cheia dela chiliuţa, unde sta închisti zmeulii, 

Mandalina o deschise şi eși. din ea mamonulii în chipii de omii, 

mândru și frumosi. Amindoi se îndrăgostiră şi zmeulii puse să 

fure paloșulă bărbatului săi, în care-i sta tâtă puterea, apoi tăiă 

capulă lui Urmă-galbenă și-i aruncă trupului în tăulii de lapte 
dulce. Iară el cu Mandalina se duseră la alte curţi de se așe- 

zară într'insele. 

In vremea aceea mama lui Urmă-galbenă, nemângâiată de pleca- 

rea, fiului săi, înghiţi întro di ună firă de piperă și rămase grea. 

Născândiă unii copilii, doi bătrâni îl botezară Pipărușă- Pitezulii, 
dăruindu-i uni paloşii, o pușcă şi o baistă, în care erai 3 su- 

flete. Elă sciă și limba păsărilor și a tuturorii dobitocelorii din 

pădure. După ce află dela mă-sa, punându-i țîța sub talpa cu 

țiloră, de Urmă-galbenă, se duse la tăulu de lapte dulce, îi scose 

trupulă și cu uni sufleții din traistă înviă pe frate-săi. 
Atunci Urmă-galbenă, vrendu să-și mai vadă soţia, se făcă cală 

şi învă&ţă pe Pipă&ruşii să se facă negustori și săli vîndă zme- 

ului. Dar femeia, recunoscendă în ochii calului pai bărbatului 

stu, zmeuliu îi tăiă capulă. Pipăruşi iar îlă înviă cu uni su- 

fletu din traistă. Atunci se făcă porumbelă şi, isbutindi să-și iea 
înapoi paloşulă, tăiă pe zmei în bucățele. Apoi, după ce Pip&- 

ruşi lecui pe Mandalina de zmeă, cr&pând'o în două cu paloșulă 

"și apoi înviănd'o, merseră acasă şi se veseliră. 

î. Basmuli-tipii Petă-frumosă și fata lui Roșu-Imperată de 

l'undescu: 

Unii fiii de împă&ratii. se căsători cu o.robă. Certatii de mă-sa, 

se supără și plecă la norulii vinătă, la porţile de ferii, la fata lui 
Roșu-lropărati. 

Dede de uni podui de aramă, unde erai 3 zmei, apoi de unii 

pod de arginti (9 zmei) și unit podu de aurii (zmei câtă frunză 

şi 6rbă). Eli birui pe toţi acești zmei şi apoi omori și pe îm- 

p&ratulit zmeiloriă, care furase pe fata lui Roșu-Impărati, și tinerii 
își schimbară inelele. Acolo găsi: covorulă, ce duceă ori unde;
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căciula, ce făcea nevădutii; bastonulă, ce înviă morţi de 7 ani, și 

papuci, cu cari trecea marea fără să se ude. 

Pe câmpii văqu o Jumătate-de-omă, pe care-lii omori, dar el 

înviă şi tăiă pe Făti-frumosii, îi luă fata și se duse la Roşu-Im- 

păratit. Mama lui K&tă-frumosă, pornindă să-lu caute și găsindu-li 

mortii, îlă înviă cu o buruină lăsată de unii ș6rpe, care înviase cu 

dinsa pe puiului ei mortii. ' 

După ce se despărțiră, F&tii-frumosii plecă iar la fata lui Roșu- 

Impăratii şi, ajungendii acolo, se făcu cerșetori şi, intrândă în 

curtea. împăratului, făcu în cuhnie o azimă, în care băgă ineluli 

şi-lă cunosc fata. Eli o rugă să cerceteze pe Jum&tate-de-omi, 

în ce-i stă puterea şi află că în muntele Hiriului e unii lacă de 

lapte dulce, în lacii ună porcii, în porcii ună iepure, în iepure uni 

cocoşi şi în cocoși 3 gândaci: aceia erai puterea luj. 

După ce avu gândacii, îi omori şi Jumătate-de-omi se îmbol- 

năvi. Chematii ca doftoriă, Fătă-frumosă ceri împăratului, dacă 

vrea să trăiască Jumă&te-de-omii, să-i dea pe fie-sa de nevastă și 

luerurile luate dela zmei. Apoi plecară împreună la palaturile lori. 

a) Prima variantă muntână Laceră și Amană Cătcăună 

de Ispirescu: 

Ună băiatii săracă de părinţi, anume Luceră, nu-şi putea găsi 

stăpânii mai de Dâmne-ajută. Elu se băgă slugă în. urmă la 

uni împărată, unde se făcu iubită de vătafi pentru hărnicia 

lui. Odată, stândi cu slugile la vorbă, unuli povesti de Amană 

Cătcăunii de pe celă-laltă tărîmii, care Îurase o fată din sre: eli 

avea o cloșcă cu puii ei cu totulă de aurii şi uni calu care 

mâncă jăraticu. | 

Lucerii, pîritii de o slugă viclenă, e pe r&ndii însărcinati de 

împă&rată să-i aducă acele nestemate. Voiniculii, ajutati de 

calulă săi, ile aduce, ba încă păcălesce pe Amani însuşi să între 

înt”ună buduroii şi-lă aduce în aşă hală împăratului. 

Puterea lui Amani Cătcăuni sta într'o scâfă mistreţă, care se 

tăvăliă câţi e diulica în smîrcurile bălţiloră; în scrâfă eră ună 

chiţeani mare și în chiţcani doă gândaci: în aceştia sta vi6ţa lui: 

Voinculi vîneză serofa, o spintecă, ca și pe chițoanulă dintr'însa, 

iar fata furată strivi cu piciorulă pe cei doi gândaci și Amanu 

Cătcăună odată sări în sus şi, cădândii, își dede duhului. 

N, 
Şăinenu, Basmele române. 

43 *



b) A doua variantă muntână Busuiocii cel frumosă de 
Arsenie: 

Unii omit săracii avea unii singuri fii, anume Busuioc. La 
vîrsta de 20 de ani porni în lume, lăsândă tatălui săi uni semnă 
de peire: când se va umple paharulă de sânge şi va cădă jos. 
Ajungendi la palaturile unui zmei, r&puse dihania și se cunună 
cu fata de împăraţă răpită de zmei. Dar tatălă fetei însărcină 
pe Jumătate-de-omi să-lă omâre, şi aşă făci. 

Când bătrânulă vădu paharul plină cu sânge, se duse în cău- 
tarea lui Busuiocti și, aflându-lă, îlă înviă cu unt firii de 6rhă. 
Eli se duse atunci la împăratulă şi se învoi cu dînsulă săi dea. 
pe fie-sa, de va ucide pe Jumătate-de-omii. Busuiocă află dela 
fată în ce sta puterea: în 3 gândaci din o cutie, într'o prepeliţă 
băgată întruni prepelicarii și elă într'ună lupi dintr'o pădure. 

Voiniculii omori uni gândaci, apoi se înfăţișă ca doctori şi, 
strivindi și pe cei-lalţi doi, Jumătate-de-omi cădu la pămintit. 
Atunci luă fata şi se întorse. 

0) Varianta moldovenâscă Jumătate-de-omui de Sevastos: 

Uni voinică, anume Busuiocă, își părăsesce părinţii şi, pornindă 
în lume, ajunse la palatulii zmeiloriă, unde găsi o fată frumâsă 
răpită de ei. După ce omori zmeii și pe zmedica cea cu 12 ca- 
pete, se însură cu fata împăratului şi se făcu împăratii peste lo- 
curile acele. 

In vremea aceea împăratuli, tatălă fetei răpite, făgădui jum&- 
tate din împărăție şi pe fata-i de soţie cui ar aduce-o, dar în za- 
darii. Intr'o di împăratulă se pomeni cu o minune straşnică, cu 
Jumnătate-de-omă, care se prinse să-i aducă fata. Atunci angheria 
se făcu nevădută şi se duse întins la Busuioc Impă&rată. Luân- 
du-se amindoi la luptă, Busuiocă omori de 3 ori pe Jum&tate- 
de-omi, dar elă înviă merei («a fostă dată în vîntă, spulberat 
şi elă îl toti elit») până ce tăiă în bucăţi pe Busuiocii, luă îm- 
părătesa și se întârse la împăratii. 

Inviată de părinţii s&i, Busuiocti plecă în căutarea soţiei sale 
și intră ca florară la sora împăratului. Acolo își revădu nevasta 
Şi o rugă să afle în ce stă puterea lui Jum&tate-de-omiă, Angheria 

A 
N
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după ce o minţi de două ori, îi spuse la urma urmelor: «Pu- 

terea mea e în ostrovului celii mare, în care este unii mistreţii, 
şi în mistreți o prepeliţă, şi în prepeliţă o cutiuţă, iar în cutiuță 

3 vermişori.» 

Busuiocii pătrunse în ostrovii, ucise mistreţulii și doi din 

viermi; apoi, făcendu-se doctori, intră la Jumătate-de-omiă, care 

începu să se râge de voinicii să-lii dăruiască cu vicţa. Busuiocit 

îi ascultă ruga și, trimiţendu-li la marginea împărăției, îşi luă 

nevasta și trăiră fericiţi. 

d) Varianta macedo-română In ce stă puterea de Cos-. 

mescu: 

Uni tînără se logodise cu o fată forte frumâsă, dar unti zmei, 

care îndrăgise fata, o răpi în diua nunţei. Tinruli umblă multi 

după miresa-i, până nimeri la casa zmeului. In lipsai, el 

- se strecură în cămara iubitei şi o sfătui să întrebe pe zmeii, în 

ce-i stă puterea? Ea se făcu că e tristă şi zmeulă, ca să o înve- 

selâscă, o minţi în două rânduri, spunându-i că puterea lui sta 

în cutare arbore saii în cutare stâncă. 

A treia ră îi spuse adevărul: «Puterea mea stă în inima, 

unui mistreți, care stăpânesce în cutare plai, în inima lui sunt 

3 porumbei şi, dacă sar rupe capetele lorti, se duce şi puterea mea.» 

Tinăruli r&puse mistreţuli, omori porumbeii și, murindit zmeulii, 

elu îşi luă miresa și se întrse acasă. ”



CAP. V. 

CICLULU INCESTULUI 

Idea. despre căsătoria unui tată cu propria sa fiică e 

fârte veche și dateză dintr'o epocă, când nu existat încă 

legile relaţiuniloră conjugale, cari guverneză societățile 

culte, când moralitatea eră încă necunoscută. In primele 

epoce de evoiuţiune socială, legăturile cele mai sacre de 

rudenie n'aui împedicati întru nimici asemenea căsătorii 

incestudse. 

Parţii şi Perșii cei vechi, după Strabon, se căsătoria 

cu propriile loră mame şi în -vechia Persia religiunea 

sanctilică unirea între fiu şi mamă. După Priscu, ase- 

menea, căsătorii erau permise la Tătari și Huni și ana- 

lele medievale raportă, că Atila se însură cu propria sa 

fiică [sca. 

Unirile conjugale între frate şi soră erai autorisate şi 

chiar prescrise în unele ţări pentru familiile regale. Ve- 

chii regi egipteni trebuiaii să iea de soţie pe sora lori şi 

Cleopatra deveni ast-felii nevasta fratelui săă Ptolomeă. 
Şi o lege identică există la Inca peruvieni. 

La, unele popâre sălbatice de astădi domină aceiași 
imoralitate. La Karenii din Tenasserim căsătoriile între
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frate şi soră, tată şi fiică, sunt destulă de frecuente 
chiar în dilele nostre. (1) | 

Mitologia grecă, ca şi cea indiană, cunâsce de asemenea 

legăturile incestudse între tată şi fiică. 

Nu alta este legenda despre Myerha, îndrăgită și căsă- 

torită cu propriulă ei părinte, ca deulu vedică Indra cu 

fiică-sa Ahalya. Şi mai dâsă încă e în panteonulii eleniciă 

căsătoria între frate şi soră: 

Di nempe suas habuere sorores. 

Sic Saturnus Opim, junctam sibi sanguine, dusxit, 

Oceanus 'Tethyn, Junonem rector Olimpi. 
Sunt Superis sua jura..... (2) 

In poesia nâstră poporală, Sorele îndrăgesce pe soră-sa 

Nena Simzâna, «Dâmna florilorii şi a gardfelori», și nimici 

nu-l pote abate dela împlinirea dorului săi: în zadaru 

îlă încântă cu mîndreţele raiului și-lă îngrozesce cu o0ro- 

rile iadului, elii rămâne neînduplecatii. Atunci Dumnedeii : 

schimbă pe Simzâna în lună și osindesce pe Sore, ca în 

veci să se gonâscă şi în veci să nu se întilnescă: 

Că Domnului nu vrea, 
Domnulă nu ertă, 

Fratele să iea, 

Frate pe sor'sa, 

Că-sii grele păcate, 

Să iea sor pe frate! (3) 

Acestă ciclu ală Incestului cuprinde două tipuri princi- 

pale, după cum copila inocentă scapă de persecuţiunea 

părintelui săă, străvestită sub diferite haine ori obiecte; 
. . . ş sis . ? . 

sati ea suferă o mutilaţiune şi-şi recapătă printe o minune 

membrele ciuntiţe. Avemă dar pe de o parte tipuli Peau- 

dâne sai ală străvestirei și tipulu Petei cu mânile taiate. 

    

(1) Vedi alte numerose exemple la Spencer, Sociologie, vol. II. Cf. Letourneau, 

evolution du mariage et de la familie, Paris 1888, p. 80 urm. 

(2) Ovid. Meta. TĂ, 96—99. 
j 

(3) Of. Teodorescu, baladele «Sârele și Luna» și «lovană lorgovanii».



A. TIPULĂU PEAU-D'ÂNE. 

Acestii tipi cuprinde următorele 3 peripeții: 

a) O femee sfătuesce la morte pe bărbatului ei să nu 

iea, alta de soţie decât pe una, care să-i semene; 

b) Părintele se hotăresce a se căsători cu propria sa fiică; 

c) Ca să scape, copila fuge cu trei renduri de haine 

într'altă ţeră, unde se mărită cu uni feciori de împărati. 

Variantele acestui tipi poti fi ast-felui grupate: 

Basmulă-tipii «Gainăresa» (1), cu următorele variante: 

Varianta muntenă « Departe, departe». (2) 

I. Variantă ardelenă «Pata de împărată cu stea în frunte» ; 

II. Variantă ardelenă «Zisandra». (3) 

|. Variantă bănăţenă «Fata împăratului în coteneță» ; 

II. Variantă bănățenă «Fata împeratului gâscăresă» ; (4) 
Varianta macedo-română «Popa iez de soție pe fie-sa». (5) 

Tradiţiunea elenică despre Sithon și fie-sa Pallene, așă 
cum o relateză Partenii (6), se rapârtă la motivulă incestului. 

Indrăgindă pe propria sa fiica, Sithon o promite celui 

ce-lu va dovedi în n luptă, Mulţi voinici periră și fiind-că pu- 

w Ispirescu, No. 28. 
(2) Dela Vrancea în Rezista Nouă, An. V 
(3) Convorbiri din 1886.— Tribuna din 1889. 

(4) Sehott, No. 3. — Idem, No. 4. 

(5) Cosmescu (colecţiune inedită). 

(6) 
3 
6) Cf. Rohde, Der griechische Roman, p. 420.
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terile lui Sithon slăbiseră, elu poruncesce celorii doi pețţitori, 
Dryas şi Clitu, să se lupte între ei. De 6re-ce Pallene 
iubiă pe Clitu, ea înduplecă pe vizitiulii lui Dryas să 

scoță pironele carului: atunci Dryas cade şi Clitu îlti omâră. 

Dar Sithon află iubirea și viclenia fiicei sale şi osîndesce 

pe iubiţi a fi arşi pe rugi. O plâie miraculdsă stinge însă 

Macăra şi împ&ratulii renunță la amorulă săi incestuosă. 

In literatura europenă revine adesea motivului despre 

copila persecutată de tatălui ei. Ast-felă sunt legendele despre 

Sfinta Uliva, despre fiica regelui Daciei, Istoria regelui 

Ungariei, etc. (1) 

De origine bizantină e miculi romani «/hustoire de la 

belle Helene de Constantinople», unde se povestesce, că re- 

gina lăsândi la mortea-i o fiică de 15 ani, regele vru 

după câtii-va timpă s'o iea de soţie, căci nu mai eră alta așă, 

de frumâsă ca, nevasta și fiica sa. Ca să scape de prigonirea 

părintelui săi, Elena caută scăpare în Anglia, unde, în- 

drăgind'o regele, o iea de soție. 

In versiunea neapolitană «Ursdica», găsimu forma cea 

mai veche a tipului. (2) Regele din Aspra-stâncă promisese 

femeei sale murinde să nu iea altă soţie decât pe una totu 

asă de frumâsă ca dinsa. Şi negăsindi pe nimeni alta 

decât pe fie-sa, Preziosa, se hotăresce a o luă pe dinsa 

de soţie. Ca să scape, ea se preface cu ajutorulă unei babe 

într'o ursdică şi fuge în pădure. Acolo o găsesce uni prin- 

cipe şi o duce la palatii, unde, după ce o vede în grădină 

sub forma-i adevărată, o îndrăgesce și se însoră cu dinsa. 

Dar cea mai celebră din aceste povești, alu cărei nume 

(1) Al. d'Ancona, La rappresentazione di Santa Uliva, Pisa, 1863, şi Wesse- 

lovsky, Novella della figlia del ve di Daciu, Pisa 1866, care studiază formele 

literare ale ciclului despre Copila persecutată, 

(2) Pentamerone, No. 16.
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a devenită Gre-cum tipică pentru întrega clasă, este po- 
vestea, Peau-d'âne sai Pelea de măgari, versificată de Per- 
rault și apărută câte-va decenii după povestea neapolitană 
a lui Basile. Şi aci regele promite a nu luă decâţ o fe- 
mee totii așă de frumosă ca r&posata regină și alegerea, 
cade pe fiică-sa. Sfătuită de naşa ei, o dină, ea cere re- 
gelui succesivă trei renduri de haine (de cuidrea cerului, 
a lunei şi a s6relui) și la urmă o haină din pele de mă- 
gari. Străvestită sub acea pele şi punând pe cele-lalte 
într'o lădiță, ea fuge din casa părintescă, și intră ca ser- 
vitore în curtea unui altă rege. Fiulă regelui îi surprinde 
frumuseţea și, cădândi la pati de dragoste, râgă pe mamă-sa, 
ca Peau-d'âne să-i facă o turtă cu mâna ei și într'însa, 
bagă ea, inelulă. Atunci el spune reginei, că nu va luă 
de soție decât pe aceea, căreia se va potrivi inelulă şi, 
brodindu-se în degetulii eroinei, se căsătoresce cu dinsa, 
la nuntă fiindii de faţă, şi tatălă miresei. 

In versiunea italiană « Zuceaccia» (L) sati Dovlecelulă, soţia. 
murindă lasă regelui uni inel, care se potrivesce în de- 
getulă fiicei sale. Ea cere, sfătuită, de doica ei, 3 renduri 
de haine: cul6rea cerului cu stelele, a mărei cu pescii şi 
alta, cu clopoței și lănţuşore de aură. Apoi străvestită sub 
o haină, pe care doica cususe bucăţi de dovlâciă uscatii 
(de unde și numele de «Dovleceli»), ajunge într'altă ţâră, unde 
fiuli regelui o iea de soție, după ce se ar&tase în taină 
mindru îmbrăcată la petrecerile curţei. 

Intr'o variantă piemonteză, eroina se numesce Marion 
di bosc, adecă Măridra acoperită de lemnii, şi într'una toscană 
rottolin di legno sai Mică sfirleză de lemni (2), după 
îmbrăcămintea de lemni cu care fuge străvestită, ca și în 
a doua n6stră varianţă bănăţenă; iar în versiunea siciliană, DI 

(1) Comparetti, No. 57, 
(2) Gubernatis, Noveline d; S. Stefano, No. 3. -
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ea portă numele de Pilusedda sai Perâsa, ca, şi într'o ver- 
siune neo-grâcă de mai la vale. (1) 

In loci de haine, domniţa cere în altă versiune siciliană (2) 

ună sfeșnică de aură înaltii de 10 picidre şi mai grosi de- 

cât uniti omu; dar motivulă iniţiali s'a alterat aci: ea 

vrea să evite căsătoria cu unu rege bătrâni şi uriti, iar 

nu cu propriulu ei tată. 

Totu ast-felu lipsesce motivulii incestului în varianta li- 

gură «Marie robe de bois» (3), ca, şi în două din variantele 
nostre, în prima muntenă și în a doua bănățenă. 

În basmulă lorenii « Zaurulă de aură» (4), regina murindă 

pune pe bărbatulă ei să jure a nu luă o altă femee 

mai frumâsă decât dinsa şi elii nu găsi nici o alta, decât pe 

fie-sa. Invăţată de o nașă, ea, cere două rânduri de haine de 

culdrea sorelui şi a lunei şi la urmă unii tară de aură, 

înăutruli căruia se bagă și fuge într'o altă ţeră, unde, 

după diferite peripeții, se căsătoresce cu fiulă regelui, 

asistândă şi tatălui ei la nuntă. 

Toti ast-feli în basmului breţonu «La fille du roi bEs- 

pagne» (5), amestecati altmintrelea cu incidente curidse, 

persecuţțiunea tatălui înceteză odată cu măritarea fiicei sale. 

Intro variantă «Boulă de auriu» (6), fata cere o haină 

de viorele şi apoi una de trandafiri (amindou€ fără cusă- 

tură); la urmă ună boii de auriu scobită, înăuntruli căruia, 

scapă de urmărire. | 

In versiunea catalană (7), domnița, sfătuită de duhov- 

niculă ei, după ce pretinde cele 5 rânduri de haine (din 

(1) Pitre, IV, No. 63. 
(2) Gonzenbach, No. 28. 

(3) Andrews, No. 33. 

(4) Cosquin, No. 28. 
(5) Luzel, vol. III, p. 34%. 
(6) Sebillot, II, No._40. 
(7) Maspons y Labros, |, p. 111. 
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pene de tdte culorile, din soldii tuturor pesciloriă, şi a 

treia făcută cu stele) cere încă o cutie de aură, ca să pâtă 

încăpe într însa, și fuge. Dar într'altă versiune «Pel d Ase» (1), 

revine haina din pele de măgarii. 

In varianta portugeză (2), regele promisese a luă de soţie 

numai pe acea femee, căreia sar potrivi înelulă r&posatei 

regine. Fiica cere 3 rânduri de haine (cul6rea stelelorii, 

și a cerului, a floriloră câmpului și de tote culorile) şi po- 

runcindă din parte-i o haină de lemni, fuge şi se căsăto- 

resce cu fiulă unui rege învecinatii. 

In Portugalia același motivi există (cam alteratii) şi 

sub o formă versificată. Ast-felă, în romanța «Silvaninha» (3), 

ună tată prinde iubire de fie-sa şi ea cere, sfătuită de ma- 

mă-sa, 0 căniașă brodată la gâţii cu aurii și la mânece cu 

argintii. Dar la întilnire, mama iea loculti fiicei și nele- 

giuitulă părinte închide pe nenorocita copilă într'ună turnă, 

unde o ţine 7 ani şi unde expiră de sete în momentulă 

când promite că-i va face pe voe. 

Intorcându-ne în Europa orientală, găsimi tipul ince- 

stului mai întâi într'o versiune nco-grecă din Smirna. (4) 

Imp&ratulă promite a se însură din not numai cu acea 

femee, căreia se va brodi inelul, r&posatei. Fie-sa, povă- 

țuită de o. ursitâre, pe care o implorase, cere 5 rânduri 

de haine: de arginti, de aurii şi de mărgăritari (cea din urmă 

fără cusătură şi fără tivitură); apoi o haină părdsă, care-i 

ascunde toţi corpuli (de unde numele de Mallari sai 
«P&r6sa», ca și în versiunea siciliană de mai sus) şi fuge 
de acasă. 

  

(1) Ibidem, II, p. 72. 
(2) Consiglieri-Pedroso, No. 16. 
(3) Puymaigre, No. 9 și nota dela p. 181. 
(4) Hahn, No. 27, varianta 2.
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In prima, variantă a acestei versiuni, împăratul e înlo- 

cuitii cu unii popă și fata cere, în locul hainelori, o cutze 

de lemnă câtă ună omi de mare. 

In basmulă greci propriu disi (1), lipsesce însă promi- 

siunea făcută împărătesei și fata cere două costume de 

aură, ună pati şi ună puţi adinci de 10 stinjeni, pe unde 

caută scăpare. 

Versiunea neo-grâcă «Xylomaria» sai Maria cu haina de 

lemnii (2) se apropie şi mai multi de varianta, nostră bă- 

naţână. Impăratulă promite a luă de soție pe acea fe- 

mee, căreia se va brodi rochia r&posatei. Cele 3 rânduri 

de haine sunt: cerulă cu stelele, câmpulu cu florile şi marea 

cu pescii. Ea însăși porunci o cutie mare câţi dinsa şi, 

luândă hainele, fugi în acea cutie. Dusă la curtea altui 

împărată, fu pusă la grajdii împreună cu caii. După ce se 

arătă la diferite nunţi în mîndrele sale haine, fiulă îm- 

p&ratului, care o îndrăgise fără să o cunâscă, se îmbolnăvi. 

Ea strecură în cele 3 turte făcute de împărătesa pentru 

fiului ei lucrurile căpătate dela dinsulu (uni ineli, unui 

lanţă şi o cheie) şi ast-felu, aflându feciorul de, împ&- 

rată cine eră acea frumuseţe, o luă de soție. 

In varianta croată «Impăratuli care vrea să se căsăto- 

râscă cu fie-sa» (3), împărătesa e cu o stea în frunte, ca şi 

în prima n6stră variantă. Hainele cerute sunt de mătase, 

arginti şi aurii, dar aşă de fine, în câtă să pâtă încăp€ 

într'o 6ojă de nucă. In cele din urmă mai cere una din 

pele de ș6reci (în varianta, nâstră bănăţenă din pele de 

pureci). In ajunulă plecărei se duce la scăldati și, luândii 

cu dinsa două rațe, le lasă să pleşcăsscă în apă, iar diusa, 

fuge. 

(1) Ibidem, No. 27. 

(2) Legrand, p. 217. 

(3) Jagit, Archiv, An. II, No. 23. Cf. Krauss, II, No. 138.
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In versiunea albaneză «Condurii» (1), figureză, ca şi în 

varianta siciliană şi muntenă, două mari s/feșnice în loculii 

hainelor; iar mijloculii de recunsscere a nouei soţii sunt 

condurii lăsaţi de împ&rătesa, ca şi în prima nostră va- 

riantă muntenă. Ascunsă într'unuli din aceste sfeșnice, 

domniţa e vindută unui feciori de împărată, care-lit 

așeză în camera sa. Noptea eșiă din sfeșnicii și mâncă 

bucatele pregătite. Prindend'o feciorulă împăratului şi 

uimitii de frumuseţea-i, o iea de soție. 

Intr'o variantă rutenă (2), unii popă vrea să se căsă- 

torâscă cu fie-sa, care, povăţuită de r&posata ei mamă, 

cere două costume falnice și o haină din pele de porci. 

Apoi băgându-se în cea din urmă şi îmbrăcândii cu cele- 

lalte haine trei păpuși, dispare în sînulu pămîntului, care 

se deschide la rugăciunile ei. (3) 

Intr'una din versiunile nâstre, în a doua ardelână, fi- 

gureză, particularitatea unoriă jocuri de cuvinte luate dreptit 

nume topice fictive. Eroina, întrebată din ce ţsră este, r&s- 

punde mai întâi că e din Pălmesci, apoi din Pumnesci, 

fiind-că, străvestită ca slujnică, ea primise o palmă şi unit 

pumnii dela, feciorulii de împ&ratii. 

Asemenea jocuri de cuvinte bizare le regăsimi şi în 

versiunile paralele. 

Ast-felă, într'o variantă serbo-croată « Popeliuha Zave- 

liuha» (4), inelulii r&posatei potrivindu-se în degetuliă fiicei 

sale, tată-săi vrea s'o iea de soţie. Casă scape, ea cere 

3 renduri de haine (cu s6rele, luna şi stelele), apoi fuge ca. 
cerșetore și se arată în haine mîndre la petreceri împă- 

  

(1) Dozon, No. 6. 

(2) Ralston, p. 159. 

(3) Pentru alte versiuni: ef. Cox, Cinderella, p. 53—"79, No. 131—207. 
(4) Jagic, Archiv, II, No. 23 cu notele lui Kâhler.
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vătesci. Intrebată de unde vine, ea răspunse pe rândi: din 

Lopatov-grad (oraşulii lopeţei), Pepeșkov-grad (orașului vă- 

traiului) şi Klieșcev-grad (oraşul clescelui). 

In versiunea sârbo-croată, mai sus analisată, r&spunsu- 

rile sună: din Cizme-grad, Legen-grad și Sablia-grad iar 

în cea neo-grecă, Xylomaria răspunde; Je suis de Grii- 

ville, A Ecouvillonville şi de Bobineville, fiind-că împărătesa, 

o lovise înainte cu vătraiulă (gril) cu pămătuiulă (Ecouvillon) 

și cu mosorulii (bobine). 

Intr'o versiune corsicană « Ditu măgnăulelu» sat Degetuli 

cel mititelă (1), o fetiţă câtă unii degetii atrage prin vier- 

su-i minunată pe feciorulii împăratului: apoi se arată la pe- 

trecerile împărătesci ca o mîndră fecicră într'o căruţă 

trasă de fluturi: «De quel pays 6tes vous donc?—Je suis 

du royaume du Bride!» Apoi «du rogaume de biperon» și 

«du royaume de la Cravache», fiind-că feciorul de împă&rată 

o respinsese înainte cu pintenul şi o lovise cu biciulu. 

In versiunea italiană mai sus citată « Dovlecelulă», eroina 

răspunde: Sono di Batti-paletia (lopată) in sulle ginocchia, 

apoi: Batti-sferza, (bicii) in sulle spalle, şi la urmă: Batt- 

molle (elesce) in su piedi! (2) 

Urmeză în resumatii basmuli-tipu cu variantele sale 

-corespundătore. 

Basmulă-tipi Găinăresa de Ispirescu: 

O împărătesă avea o singură fată, care, ca și mă-sa, eră cu 

stea în frunte. Ea lăsă cu limbă de morte şi cu jurămâîntii, ca Îm- 

pă&ratulii, soţulă ei, să nu iea altă soţie decât p'aceea, la care 

se va potrivi condurulă ei. Atunci trimiși ai sfatului împărătescii 

răshătură ţări şi cetăţi, căutândii pretutindeni la cine sar potrivi 

condurultă, dar se intorseră fără ispravă: «Pasă-mi-te, condurulii 

ÎN II II a a a 

(1) Ortoli, No. 14. 

(2) Pentru alte exemple: cf. adnotaţiunile lui Khler. j
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nu se potrivi la nici o fată de împăratii, la nici o cuconă, la 

nică o jupânesă, la nici o ț&rancă, ba chiar la nici o robă.» 

Intw'una din dile, fata împăratului încălţându condurulă din 

întîmplare, elă se potrivi întocmai. Atunci sfatului împărăției găsi 

cu cale, ca împăratulii să iea de soţie pe fie-sa şi elit spuse îetei 

să se gătescă de nuntă. 

Ca să scape de o aşă nelegiuire, dădaca o învăță să câră 3 

r&nduri de haine (de aurit, de mărgăritari şi de diamanti). Ce- 

verea împlinindu-i-se, ea se înțelese cu dădaca să fugă: se îm- 

brăcă într'o pele de măgari şi, punându-și hainele în dăsagi, fugi 

de se băgă găinăresă la o altă curte împărătescă. De 3 ori da- 

rendulă se arătase la nunţi împărătesci, îmbrăcată în hainele-i 

mâîndre, și jucase cu fiulă împăratului, care, înainte de a peri, 

îi luase unii înelă. Neputând'o descoperi, fiulă împăratului se îm- 

bolnăvi de dragostea ei şi împăratulii porunci să umble din casă 

în casă şi la ce fată se va potrivi inelul, so aducă la curte. După. 

ce umblară pretutindeni în zadară, el se potrivi la degetulu 

păinăresei, care, făcendu-se cunoscută, se căsători cu fiuli îm- 

pe&ratalui. 

a) Varianta muntenă Departe, departe de Dela Vrancea: 

Uni împărati forte cruntii, dorindii cu ori ce preţii saibă unii 

copil, ameninţă pe femeia sa cu morte, de n'a face unuli. Ur- 

sitorele o meniră să nască o fată, care să-i fie aidoma: să lie mama 

ei şi fata ei şi împeratulă să fie bunici fiului s&i şi tată nepo- 

tului s&ă ... dar numai atunci, când fata îi va întinde dou& mâni 

cu o mână. Şi cuvintulii Ursitoreloră se împlini întocmai. 

Impărătesa născu o fată, pe care, făcându-se mare, o îndrăgi 

împăratulă. Ea vru să fugă cu unii ciobană, dar împăratuli îi 

prinse și nu le dărui vița, decât consimţindă domniţa să-i fie 

soţie. Ea luă și înfășură în foile rochiei mâna dreptă, în care bă- 

gase şi o mână a ciobanului ucisă din porunca împă&rătescă. Şi 

când împăratulă ceru să-i sărute mâna, ea întinse cu drâpta-i 

mâna ciobanului (două mâni cu una) şi în acea clipă toți periră 

şi tâte încremeniră.
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b) Prima, variantă ardelenă Fata de împerată cu stea în 

frunte de Mera: 

Imp&ratuli Verde avea o împ&rătâsă cu o stea în frunte, care 

îi născuse o fată cu luceferulă dimineţei în frunte. La morte, 

împărătesa sfătui pe bărbatu-săi să nu iea altă nevastă decât 

care va avea o stea în frunte și căreia se va potrivi papuculă. |m- 

p&ratulă colindă pretutindeni în zadară şi la urma urmelori pa- 

puculă se potrivi pe piciorulii fiicei sale. 

Fata, sfătuită de o babă, ceră ună rândă de haine din fire de 

arginti, apoi din fire de aură, în urmă de diamanti, şi în sfîr- 

şităi numai din peă de pureci. Baba îi mai dede o cutiuţă, în care 

să bage hainele şi o panglică |pe care aruncând'o peste umări, 
veniă unit omii și-i împliniă tote dorinţele) și o învă&ţă să fugă 

în ostrovuli Dineloră. 
Ea rămase uni timpi Gre-care în codru, unde o hrăni unii 

copoii. Yeciorulă împăratului Roșu, ducându-se la vinatii, o 

găsi în hainele de pei și cu fața murdară: o făcu gâscăresă la. 

curte. Impăratulit făcendu o petrecere, ea sar&tă în haine de 

argintă și într'o căruţă de argintii ; la o a doua petrecere veni 

în haine şi în căruţă de aură; iar la a treia, în: haine de dia- 

manti. Audindi că fecioruli tînjesce de dragostea ei, se îm- 

brăcă în mîndrele-i haine și, făcându-se cunoscută, se cununară- 

c) A doua variantă ardelenă Lisandra de Emanuilă: 

Unu împărată hotărindii a luă de soţie pe fie-sa, Si. Vineri 

o sfătui să câră părintelui săă 3 rânduri de haine: câmpii cu flo- 

rile, munţii cu văile, cerulă cu stelele. Ea-i mai dede şi o gă- 

6ce de nucă pentru punerea hainelori. 

După ce scăpă de urmărirea “tatălui ss, aruncândi în urma. 

ci uni peptene şi o perie (pădure), o oglindă (laci) și doi ghi- 

ocei, ea se băgă argată la curtea unui împăratii, alti cărui fe- 

ciori îi da adesea palme și pumni. De aceea, când se arătă la. 

nunţi în haine mindre şi fu întrebată din ce ţ6ră este, ea ră&s- 

punse întâia 6ră că e din Pălmesci, iar a doua 6ră din Pumnesc).. 

Făcendu-se cunoscută, ea se cunună cu feciorulă de împărati-
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Ş Sper yu 

d) Prima variantă bănăţenă Fata împăratulă în cotenetă 

de Schott: 

Uniă împărată vru să iea de soţie pe fiie-sa,. Invăţată de doica ei, 

fata cert câte unii vândă de haine de argintii, de aurii, de diamanti, 

şi în cele din urmă din pele de purici. Imbrăcată cu tâte aceste 

haine, cu cea din urmă de-asupra, ea părăsi casa tatălui săi și fugi. 

Prinsă ca o dihanie, fu dusă la grajduli împăratului, de unde 

se arătă în diferite renduri şi în haine din ce în ce mai mîndre 

la curtea împărătâscă. Fecioruli împăratului se îndrăgosti de 

ea şii dărui ună inelă, dar nui putu descoperi locuinţa. In cele 

din urmă ea-i puse inelulă într'o mâncare și, făcându-se cunos- 

cută, feciorulii împăratului o luă de soţie. 

e) A doua variantă bănăţenă Fata împeratuluă gâscă- 

resă de Schott: 

Unii împăratii avea o fată frumâsă, pe care o ură mama ei 

vitregă. Plecândii odată la răsboiii, ea dede fetei să bea dintr'uni 

urcioră, în care hăgase ună șârpe, și elii crescea În pântecele «i. 

Intorsii acasă, mumă-sa vitregă o pîri, că e însărcinată. Im- 

păratulă nici nu vru s'o asculte, ci porunci atunci fie-săi să îm- 

brace 12 rânduri de haime mîndre şi de-asupra o manta de lemnă, 

şi aşă o goni dela curte. Ea intră ca gâscăresă în curtea unui 

împăratii învecinată. 

Feciorulii împăratului o vădu scăldându-se. Pe când adormise 

sub umbra unui copaciă, îi eşi din gură ș&rpele. Eli o luă de 

soţie fără voia părinţilorii săi, dar şi dinşii consimţiră, când ea 

se arătă de 3 ori în biserică în mîndrele-i haine și când aflară 

că nu e gâscăresă, ci fiica unui împărati puternicii. 

f) Varianta macedo-română Popa îea de nevastă pe fie-sa 

de Cosmescu: 

Nevasta popei lăsase cu limbă de morte, ca să iea de soţie 

numai pe aceea, căreia se va nemeri pantofulă ei. In zadarii 

umblă popa prin mai multe sate: nicăeri nu se nimeriă panto- 

fulă; eră prea mici. Intruna din dile, încercându.-lii și fata, popei, 

se brodi întocmai.
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Popa zorii nevoe s'o iea de nevastă, dar fata se împotrivi şi, 

ca să-lii amăgâscă, îlu trimise în târgi după scumpeturi. Când 

se întorse popa, fata nicăeri: ea se ascunsese întruni scaună de 

argintii. Popa de necazi vîndu tâte lucrurile casei și scaunulă 

îlii cumpără uni fecioră de împăratii. 

Diminâţa, pe când dormiă încă feciorul de împăratii, i se 
aducea mâncare; dar când se deşșteptă, o găsiă pe jumătate. Intr'o 

di surprinse fata care eşiă din scaun şi, uimitii de frumuseţea 

ei, o luă de soţie. 

Șăincnu, Basmsle române. „44



B. TIPULU FETEI CU MÂNILE TĂIATE. 

Acestă tipi e în principii identică cu celui precedentă, 

numai că străvestirea e înlocuită aci printr'o mutilaţiune 

şi desfăşurarea peripețţiilori nu se termină cu fuga co- 

pilei persecutate. Urmărită de nelegiuituli ei părinte, 

ea e acusată de uciderea copilaşului tăiatii de dinsulu și 

părăsită apoi în pustietate. Dumnedeii se îndură de dinsa, 

redându-i prin o minune copilașuli şi mânile ciuntite. 

Variantele acestui tipi se grupeză ast-felu : 

Basmulu-tipăi  «Imptratulă celă fără de lege» (|), cu ur- 

mătorele variante: 

[. Variantă muntenă «Fata popeă a cu stemă» ; 

II. Variantă muntână « Fata din sfeșnică».(2) 

Varianta moldovenâscă «Găinărița». (3) 

1. Variantă ardelenă «Frumosa» ; 

II. Variantă ardelenă «Fata din buturugă» ; 

II]. Variantă ardelenă «Pajura»; 

IV. Variantă ardelenă «Feciorulă de împărati și fata 

pa jureă». (4) 

(1) Ispirescu, Basme, sndce, glume, No. 1. 

(2) Stăncescu, No. 14.—Același, Alte Basme, No. 9. 

(3) Sevastos, p. 239—243, 
(d) Convorbiri din 1891. -— Revista ciitică literară din 1893. — Contor biri din 

1883.— Familia din 1883.— Botea, No. 8.



— 691 — 

Varianta macedo-română «Nora cea rea». (Î) 

Motivulii tăierei mâniloriă, spre a evită ună incesti 
eventualu sai spre a răsbună fuga copilei inocente, îlă 
regăsimii dejă, deși sub o formă alterată, în Istoriile lui 
Ilerodot, care povestesce același lucru despre regele egip- 

tenă Mycerinu. (2) 

«Blândulă şi bunul împ&ratiă Mycerinu avu să îndure 

mari nenorociri, cari începură cu mârtea fiicei sale: eră 

uniculv său copilu și împ&ratulii simţi din astă pricină o 

durere î6rte mare. Vrendi să înmorminteze pe fie-sa cu 

o vilvă fără semenii, elu porunci să i se facă o juncă. 

din lemnu scobit şi, daurind'o, aşternu pe fie-sa mortă 

în câstele ei. 

«Acestă juncă n'a fosti îngropată; în vremea mea ea 

se vedea încă la Sais în palatului împărătesei, într'o ca- 

meră bogati împodobită, şi lângă ea ardeau dilnică mi- 

resme de toti soiul, iar tâtă n6ptea sta aprinsă o lampă. 

Nu departe de acâstă juncă, într'o a!tă cameră, se arată 

chipurile ţiitâreloră lui Mycerinu, pe câtii mi-ati spusă 

preoţii din Sais. Acolo se află într'adevără dou&-deci sta- 

tui mari de lemn, cari înfăţişeză nisce femei gsle; cine 

să fie? Nu potii spune decât ce mi sa povestiti. 

«Unii povestescii următorele privitoră la acestă juncă și 

la aceste namile de statue: Mycerinu ar fi poftită pe fie-sa 

și, cu î6tă împotrivirea ei, s'ar fi împreunati cu dinsa; apoi 

copila sar fi spinzuratii de rușine și dinsuli ar fi în- 

mormîntat'o înt”o juncă de lemnă, iar împărătesa ar fi 

tăiată, mânile servitorelorii, cari ajutaseră pe împăraiii în 

săvârşirea nelegiuirei sale. Și acum chipurile cioplite ar 

fi suferită aceiași ciuntire ca și în viţa lori.» 

(1) Cosmescu (colecţiune inedită). 

(2) Ilerodot, II, 129—131.
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Episoduli mâniloră tăiate figureză în vechea poemă 

franceză din sec. XIII-lea Manekine, forte răspândită în evulă 

mediii. Uni rege, îndrăgostindă pe propria sa fiică, o silesce 

să se mutileze și să plece în altă “ţeră. Devenindi ne- 

vasta unui altă rege, ea este din noii persecutată, dar 

triumfă în cele din urmă, ba chiar își vindecă într'unt 

modi miraculosii şi membrele ciuntite. (1) 

Cunoscuta, legendă despre Genoveva «impărătesa ţărei 

frâncesci» şaii cea despre Crescentia, G'riseldis ete. sunt 

exemple cunoscute relative la persecutarea, femeei inocente. 

Dar tradițiunea medievală, aşă cum figurâză în romanul 

Manekine, a intrati şi în Minunile Maicei Domnului, unde 
portă titlului (minunea XI) «Pentru împerătesa Franției, pre 

ale căreia mână tăiate le-ai vindecată, stăpâna cea a-totă-pu- 
ternică». 'Tăindu-se domniţei mânile din porunca maștehei, 
ună feciorii de Domni o găsi în pustie și o luă de ne- 
vastă, așă ciuntită cum eră. Ea născu în lipsa-i doi fru- 
moși coconi şi Domnului trimise cu o slugă o carte fiului 
său. Dar împă&rătesa maştehă amăgi viclenesce sluga și 
schimba respunsulă stăpânului săi, ca s'o omâre împreună 
cu copiii. Ca să nu facă o fără-de-lege, Domnulă o părăsi 
în pustie, unde Maica Domnului, pentru răbdarea, și cre- 
dința, ei, îi vindecă mânile şi peste câtii-va timpă fu gă- 
sită de bărbatulu ei. (2) 

Cea mai veche poveste despre copila persecutată de ta- 
tălă ej, sub forma completă a versiunilorii nâstre, se află în 
Nopțile plăcute de Straparola. (3) Teobald, principe din Sa- 
lerna, promite femeei sale murinde a nu se recăsători decât 

  

(1) CE Puymaigre, Folklove, Paris 1886, p. 253—271: la fille aux mains cou- 
pces.——Cox, Cinderella, p. XLIII—LXVI și Dunlop, p. 265 —266. 

(2) Vegi Gaster, Ziter. pop. rom.. p. 115--194. 
(3) Straparola, 1, d.



— 693 -— 

cu o femee, în degetului căreia sar potrivi înelulă ei. După 

ce-lă încercă zadarnică în degetele multoru fete, odată 

fie-sa Doralice îlu puse în degeti și, potrivindu-i-se în- 

tocmai, Teobald se hotări a o luă de soție. Ca să scape, 

doica ei o închise într'ună dulapă și, regele nesciindă, îl 

vindu unui neguţătorii din Genova, care-li duse în Anglia 

și acolo îlăi vindu regelui. Elu ilu puse în camera sa și 

în tote diminețile, când regele plecă la vinătore, Doralice 

eşiă din dulapă, mătură camera şi deretică prin casă. Regele 

uimitii se puse la pândă şi o surprinse. Povestindu-i tâtă, 
. 

întimplarea, elii o luă de nevastă şi ea-i năşcu doi copii. 
9 > 

In vremea aceea Teobald, închipuindu-și că fie-sa putea 
y 

y - 

să fi fosti în dulapu, se iea după urmele ei şi, străvestitu 

în neguţători de furci și fuse de aură, elă îi cumpără voiă 

de a se culcă în camera copiilorii. Acolo faze pe coptă cu cu- 

țitașulă  Dorahcei şi, punendu-lă în tâca-i aşă plină de sânge, 

fuge pe ferâstră. Invinuită că ea şi-ar fi omoritău copiii, 

regina, e osindită să. fie îngropată până la gâtit. Teobald, 

întorsu la Salerna, mărturisesce doicei crima săvârşită și 

ea pl&că tainică în Anglia, unde mântuesce pe nenorocita 

regină. Regele Angliei, ca, să r&sbune pe femeia sa, cu- 

prinde Salerna cu o armată numer6să, aduce pe principe 

legati în ţera sa şi poruncesce să fie sfâşiatii de cai, arun- 

cându-se cânilorăi membrele sale. 

Intr'o poveste neapolitană «La Penta manomozza» sai 

Fata, fără mâni (1), Penta, spre a evită căsătoria cu fra- 

tele ei, îşi taie mânile şi i le trimete în darui. Expusă 

într'o ladă pe mare, ea e mântuită de uni rege, care o 

iea de nevastă. 

Intr'o versiune siciliană « Copilulă Maicei Domnului» (2), 

eroul incestului e ună popă, ca şi într'una din variantele 

(1) Pentamerone, No. 22, 

(2) Gonzenbach, No. 25.
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nostre, cu care are o mare analogie, mai alesi cât pri- 

vesce partea finală. După ce fie-sa se căsătorise cu uni 

feciorui de împ&ratu, popa se introduse în casa loră și 

omori noptea pe cei doi copilaşi, virindi cuţitulă în bu- 

zunaruli reginei. Alungată din palatii cu cei doi copii morţi 

în brațe, ea e ajutată de Maica Domnului (în versiunea 

n6stră, împlinesce acelaşi rolui uni asinii năsdrăvani), 

care-i redede copiii şi-i făcu în depărtare o ospătărie, să aibă 

cu ce să trăiască. Pe acolo trecu odată fiulă regelui, bărba- 

tulu ei, fără s'o cunbscă și trăgândi la, dinsa în gazdă, Maica, 

Domnului îi puse în buzunari cele două mere de aurii ale 

copiilori. Apoi găsindu-le la dinsului, ea îi dise: «Precum 

merele s'au găsitii în buzunarulu t6ă, cu tâte că nu le-ai 

băgati înăuntru, totii așă aflaşi odată în buzunarulă soţiei 

tale cuțitulii plini de sânge, de care ea nimici nu sciă.» 

In povestea bretonă «La fille auz bras coupes» (1), o mamă 

vitregă taie mânile fetei bărbatului din prima căsătorie 

şi o părăsesce într'o pădure pe virfulii unui arbore. Acolo 

O găsesce uni principe, care o iea de soţie și în lipsa-i 

nasce doi copii. Socra, care ură pe noră-sa, scrise fiului 

său, că nevasta-i născuse unii câne şi uni vițeli. Cu tote 

că împăratului răspunse să nu i se facă nici ună răi, s6- 

cra, îi puse copiii în spinare și o alungă în pădure. Acolo 

ea băgă bântele în apa unui rîu și ele se întregiră. Apoi 

se așeză într'o pesceră, unde o găsesce împăratul. 

Intr'o variantă bretonă cu același titlu (2), o fată a fosti 

juruită necuratului, care-i taie mânile şi nenorocita se 

ascunde în scorbura unui arbore. Acolo o găsesce unii 

feciori de împărată, care o iea de soţie. In lipsa-i, socrii 

o alungă împreună cu copiii legaţi în cârcă. Apropiindu-se 

  

(1) Scbillot, I, No. 15. 
(2) Idem, II, No. 39.
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de o fântână și aplecându-se, unulii din copii cădu în apă 

şi ea, vrând să-lă prindă, aşă ciungă cum eră, recăpătă 

brațul şi păţi totii ast-felă cu celuă-lalti copilii. 

De asemenea într'o variantă ligură (1), unde figureză şi 

episodului scrisorilorii schimbate. | 

Basmul sârbă paralelă (2) conţine, sub o formă forte 

alterată, şi episodulu mâniloră tăiate. Aci figureză unii 

inelii ca mijlocii de recunâscere a nouei soții şi fata, 

aflândi de hotărirea incestudsă a tatălui său, își străpunge 

peptulă cu unii hangeră. Povăţuiti de o vrăjitore, tatălu 

o înviă, suflândă asupră-i, şi porunci să fie tote gata 

de nuntă. Atunci fata își reteză cu sabia mâna stângă, iar 

cea, drepta o arse în focii. Tatălă aduse iar vrăjitârea 

şi cu o buruiană îi vindecă mânile. V&dându în odaie 

ună toiagi de aurii pe care sta scrisi «Nu mă atinge!» 

ea nu ascultă şi, cum puse mâna, se prefăcu într'unii miel 

şi așă rămase până la morte. 

Intr'o variantă sârbă (3), o mamă vitregă poruncesce să 

se taie fetei mânile, pe cari le recapătă, atingându ră- 

nile cu 3 fire de pă&ră luate dela 3 cai; toti așă într'o 

poveste maghiară «/ata fără mâni» (4), ciuntirea e moti- 

vată de gelosia mamei pentru frumuseţea fiicei sale şi 

totă dela dinsa i se tragii persecuţiunile ulteridre (prin 

schimbarea scrisorilorii), întocmai ca într'o versiune si- 

ciliană «Fata cea frumâsă a cârciumăresek» (5), în care maș- 

teha pune să se taie nenorocitei mânile din invidie pentru 

frumuseţea copilei. 

  

(1) Andrews, No. 5. 

(2) Vuk, No. 23. 
(3) dem, No. 33. 

(4: Jones, No. 36. 

(5) Gonzenbach, No. 24.
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In povestea rusâscă «.Kosorucika» (1) sai Fata cu mânile 

tăiate, cumnata-vrăjitore invinuesce pe sora, bărbatului cu 

crime închipuite (ca şi în varianta nostră macedo-română) 

și fratele îi taie mânile. Ea rătăcesce în pădure şi se 
întoree după mulți ani. Atunci unii neguțătoră o îndră- 
gesce şi o iea de soţie. In lipsa-i nasce uni băiatii cu 
totuli de aurii și socrii trimiti scire fiului lori; dar vră- 
jitorea, sustrage scrisrea şi o înlocuesce cu alta, în care 
îi împărtășesce, că soția sa născuse o pocitură, jumătate 
câne și jumătate ursii. Ea înlocuesce de asemenea r&s- 
punsuli blândi alt bărbatului cu altulă, so gonescă. 
Căgendu-i copilulă în apă, uni moşii o învaţă să bage 
bântele într'însa: mânile îi vină la locă odată cu copilulă. 

In basmele rusesci figurâză une ori, ca şi în ultimele 
nostre două variante, unii frate în locul tatălui. Așă în 
povestea «Danila Govorila» sai Daniilă Vorbăreţulu (2), 
en6zulu vrea să iea de soţie pe soră-sa, brodindu-se nu- 
maj în degetuli ei inelulă lăsatii de r&posata sa soţie. 
Nenorocita scapă în același modii ca în varianta rutenă. 
a tipului precedenti. 

In basmulii nostru tipă tăierea mâniloră se face pentru 
neascultare. Fata, se sustrage străvestită într'o pele de ursă. 
sau băgată într'ună omu de lemnă, într'ună sfeșnici! de 
lemni sait într'o ladă. Ea-și recapătă mânile sfătuită de 
Dumnedeii saii de Sfinta Fecidră: scuipaţulii sai o buruiană 
servesce ca mijloc de vindecare; în prima, versiune mun- 
tenă acestă rolă îlii împlinesce uni măgari năsdrăvani, 
care învață pe nenorocita să se culce în coșulii peptului 
seu și, trezindu-se, se pomenesce într'unti palati și cu copiii. 
DN II 

(1) Afanassief, III, No. 13; ef.No. 6. 
(2) Ibidem, VI, No. 18,
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LI 

y 
vii în jurulu ei. Lingura virită în buzunarul împăratului 

e înlocuită în a doua variantă ardelână cu ună inel, iar 

într'o versiune siciliană de mai sus cu unii mări de auril. 

In pomenita variantă ardelenă motivulii incestului lip- 

sesce cu desăvârșire, ca şi în a doua variantă bănăţenă a 

tipului anteriori, într'o versiune sud-slavică (1) şi într'una 

ligură. (2) Iar în ultimele n6stre variante ardelene și în 

cea din Macedonia fiica e înlocuită cu o soră, precum 

tatălu nelegiuiti e înlocuiiu în unele versiuni străine cu 

o mamă vitregă: totii într'însele aruncarea sculelori, sait 

metamorfosele ca expediente de evitare a persecuţiunei 

aparţină. aiurea, ca şi fluerulă ce povestesce după mor- 

tea nenorocitei trista-i vi6ță. (3) In fine observămi, că 

scrisorile substituite mai figureză şi într'o variantă bănă- 

țenă «Fata de impăratii și minzuli» (4), ce aparține în 

fond altui tipă folklorică. 

Urmeză basmulă-tipi cu variantele corespundătore. 

Basmulă-tipă Impăratulă celu fără-de-lege de Ispirescu: 

Uni împă&rată, murindu-i împărătesa, vru să iea de soţie pe 

fie sa. Ea cert mai întâi trei dile răgazii şi apoi o pele de ursă, cu 

unii noă răgazii de 3 dile. Ea se înţelese cu fata din casă să fugă 

îmbrăcată în acea pele. Dar aflând împăratul, porunci să-i taie 

mânile pentru neascultarea ei. Rămân6ndi ciungă și slută, se 

îmbrăcă pe la miedulă nopţei cu pelea ursului și, fugindi de 

acasă, nimeri în grădina unui alti împ&rată. 

Mâncândi din pâmele acelei grădini, poslujnicii împ&ratului 

se puseră la pândă să prindă pe hoţă. Ei se pomeniră cu ursulă 

şi-i dădură cu săgețile: credendu-lu mortii, sapucară să-lă jupoie 

și rămaseră înlemniţi, găsindi înăuntru pe fata, cu mânile tăiate. 

  

(1) Cf. Introducerea, p. 196. 

(2) Andrews, No. 83: Marie robe de bois. 

(3) Cf. Introducerea, p. 129—130. 

(1) Schott, No. 16.
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Ei o duseră la feciorul de împărati, care, cum o vădu, o îndrăgi 
şi o luă de nevastă. 

In vremea aceea taţălii fetei, aflându de noroculu ce dase peste 

fie-sa, se hotărî s'o pârdă, trăgândă în parte-i pe credincerulă 

împăratului. Pe când împăratului s'află la răsboii, soţia-i născu 

uni copilă frumosă ca unii s6re și mama împăratului de bucu- 

rie scrise o carte fiului săii, spuindu-i ce copilă frumosi a do- 

bânditu și o dede credincerului s'o ducă stăpânului s&ă. Procletulu 

se duse cu ea la împ&ratulii, tatălui fetei, care o înlocui cu alta, 

în care dicea, că împărătesa a născut unii căţelă. Cetind'o îm- 

p&ratuli, scrise carte înapoi la mamă-sa s'o îngrijescă ca și până 

acum.&până se va întârce. Credincerulă trecu iar pe la tatălui 
fetei, care înlocui cartea cu alta, în care porunci mă-sei să ardă 

numai decât pe copilă cu mamă-sa, 
Induioşată de lacrimile nenorocitei, mama împăratului nu o 

dede perdărei, ci o lăsă să plece cu copilulii. Ajungând lao apă, 

se puse să spele copilului și-li scâpă în gârlă. Când vru să sa- 

runce după eli, zări de cea-laltă parte a apei doi Bătrâni (eră 
Dumnedei și Sân-Petru), cari îi făcură semni să bage bântele în 

„apă; cum le băgă, îi crescură mânile la locii și-și scose din apă 

prunculii, căruia-i dederă dasulă, ca ori ce va gândi să se îm- 

plin6scă. Apoi nimeri în pădure o casă şi se aşeză acolo. 

Bărbatu-s&u, întorsti dela răsboiti şi audindi cele întimplate, 

se întristă forte multi şi trimese cercetași prin tote locurile să 
o caute, dar în zadariă. Atunci porni însuși împă&ratulii și nimeri 

drepti la casa ei, unde vru să găzduiască. Ea-li: cunoscu, dar 

elu nu. În cele din urmă o cunoscu și pe ea, se îmbrăţișară și 

plecară la împărăţia lorii. Credincerulă, aflândi ce darui avea 

băiatul, se hotări să-l r&pue, ca să nu se descopere nelegiuirile 
sale. Dar mâna lui Dumnedei priveghiă asupra băiatului și atâtii 

credincerulă cât și ticălosuli de împărații, tatălui fetei, fură pre- 

făcuți, prin darulă băiatului, unulu în ursii şi celă-lalţă în ogari. 

a) Prima variantă muntenă Fata popei a cu stemă de 

Stăncescu: 

O preotesă avea o fată aidoma de frumâsă și murindă ea, popa 
îndrăgi pe fie-sa și se hotări s'o iea de nevastă. O babă din
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sati o sfătui să fugă în zori de diuă, scuipândi de 3 ori în gu 
noiuli strînsi pe pragi. Ea făcu așă și când se sculă popa (stri- 
gând'o: «Aici eşti fată ? — Aici, tată, răspunse scuipatuli») şi află 
mai târdii că plecase, se luă după ea. 

Fata pe drumă întilni nisce lucrători, cari făceau Gmeni de 
lemnă ; cumpără unuli și sascunse în elă, ca să nu dea tată-săi de 
ea. Unii feciori de împăratii, vădândă acelii omă de lemni, se 
miră şi porunci să-lă bage într'o odaie a palatului. Noptea eșiă 
tata pe ascunsi și luă din bucate. Vă&gendu că lipsesce mereu 
din bucate, feciorulii împăratului o pândi şi puse mâna pe ea; 
apoi o îndrăgi şi o luă de nevastă. După unt anii fata popei 
făcu doi. copii gemeni, cari se jucaii întruna cu dou& mere de 
aură. 

In vremea asta popa o căută mereă și, ajungendi la palatul 
împăratului, fu primiti şi ospă&tati acolo, făcându-se a nu se cu- 
nosce tatălă cu fie-sa. Peste nopte popa omori pe cei doi copilaşi 
şi vîrâ cuțitul plină de sânge îu tica cuțitului fie-s& («p'atunci şi 
femeile şi bărbaţii aveati cuțite la briti»). Invinuită a doua di că 
ea ar fi omorită copiii, «o osîndiră să-i scâţă ochii, să-i scoţă şi 
pai unui măgari și, călare pe elă, să-i dea drumuli s'o ducă 
să se prăpădescă.» Şi aşă se făcu. Măgarulă o duse într'o pădure 
şi se pomeni, că el începi” să vorbâscă, dicendu-i: «Cum oii 
cădea mortii, să-mi spargi burta, să-mi scoţi m&runtaiele şi apoi 
să te culci în coșulii mei.» Mourindă măgaruli şi făcendă după 
spusele lui, se pomeni a doua di în nisce case strălucite, ochii săi 
erai la locă şi întruni pată copiii se jucati cu merele de auri. 

Intr'o di rătăcindit pe acolo, fecioruli împăratului, bărbatul 
săi, ajunse la acele case vrăjite, în «cari masa se punea, singură, 
lingurile, furculiţele aii fostă vorbindii ca 6meni pămînteni». Cum 
îl v&du nevastă-sa de departe, învăță pe vătafuli linguriloriă să 

se ascundă la elă în cismă, apoi îl primi şi-lă ospătă. 
Dar când fu să plece, «unde începură lingurile și tâte alea de 

pe masă să ţipe şi să sbiere, de-ţi luă audulii: — Cee? ce aveţi 

de strigaţi așă? le întrebă stăpâna casei. — Ne-a furatii vătafulă, 
nu-lu lăsă să plece.» Vătafulă lingurilorii găsindu-se în carimbulii 
cismei sale, feciorul de împărată răspunse supărată, că nu la 

luati elii. — «Fă, iacă, dise atunci cucâna, dându-se pe faţă, cum 

n'aj luati tu acum lingura, așă n'am omoritii eu copiii și voi mi-aţi
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scosti ochii şi m'aţi părăsitii în voia fereloriă sălbatice.» Apoi se 
împăcară și datunci trăiră în pace şi în fericire. 

b) A doua, variantă muntenă Fata din sfeșnică de Stăn- 

cescu: - 

Nevasta unui moșieră bogati fiindă aprope să moră, ea-lit 

puse să jure să nu iea altă soţie decât pe aceea, căreia sar 

potrivi înelulă ei. După ce a colindati sate și oraşe fără nici o is- 

pravă, se întorse acasă şi fie-sa, punându-li într'o doră, inelului se 

brodi de minune. Atunci moşierulă îi spuse să se gătâscă de nuntă. 

Slătuită de bunică-sa, fata ceru întâi o rochie, care să n'o taie 

iGrfeca, nici so prindă aculiă, apoi alta cu luna în spate, cu sârele 
în faţă şi cu stele împrejurii, şi în cele din urmă unii sfeșnică 

de lemnă, care să se închidă pe dinăuntru. Imbrăcându-se cu rochia 

cu sorele şi cu luna pe spate, fata se încuiă în sfeșnici și bu- 

nică-sa îi dede drumulă pe gârlă. Nisce peşcari găsindu-li, îl 

duseră ploconii împăratului. Impăratulă puse sfeșniculii în odaia. 
lui şi, pe când dormiă, fata eşiă din sfeșnicii, mâncă bucatele şi 

strică patulu. Mirati de. acesta, se puse a pândi şi vădând'o, se 

îndrăgosti de ea și o luă de soţie. 

“În vremea aceea moșieruli, tatălă fetei, căgendă în sărăcie, 

nimeri la palatulă împăratului și se băgă găinarii. Recunoscândii 
pe fie-sa, îi puse gândi răi. Intr'o n6pte intră în odaia, unde dor-. 

miă împărătâsa cu copilul, tăiă gâtulă copilului și viri custura. 

sub căpătâiulii împărătesei. Vina cădândii pe biata împărătâsă, 

sfetnicii o osîndiră să-i taie Hfele și mânile şi, punându-le într'o 
dăsagă de gâtii, să o părăsâscă în pădure. 

Acolo Dumnedei, schimbati în moșă bătrâni, se îndură de 

nenorocita : eli îi luă din dăsagă mânile şi, scuipândii loculii 

de unde eraii tăiate, i le lipi iarăşi, ca şi ţiţele ; apoi scuipă pe 

copilă la gâtii, lipi capulă şi-lit înviă prin suflare. După aceea o 

așeză cu copilului într'unii palatii frumosi, unde nimeri odată 
împăratul bărbatul ei, (episodulă cu lingura furată) şi recunos- 
cend'o, se împăcară şi se întârseră. 

c) Varianta moldoveneâscă Gărărița de Sevastos: 

Unii popă avea o fată fără semă&nii. Odată, cercândi nisce pa-
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puci, i se brodiră întocmai. Popa se legase cu jurămiîntii către 

r&posata sa, nevastă, că numai atunci să se însâre, când va găsi o 

iemee, căreia să-i vie papucii. 

Popa spuse fetei să se gătescă de nuntă și dînsa, plângendi. 

se duse cu cotele la fântână. Trecendi pe acolo feciorulii împt- 

ratului, o îndrăgi, o luă cu sine și se cununară. După câtii-va 
timpii împă&rătesa născu unii băiată, care eră fârte dragii împă- 
ratului şi părinţiloru săi. 

Popa, tatălă fetei, aflândi că fie-sa s'a , măritată cu cutare feciori 
de împărații, veni la dînsulii străvestită și intră ca slujitoră. Intr'o 
di pe când împăratului şi împă&rătesa dormiaii duşi, slujitorulă luă 

ună cuţitii și junghiă copilulă, apoi puse cuțitulă sub perna împt- 

vătesei. Când se deșteptă împăratului și v&du fără-de-legea, oropsi 

pe împărătesă cu copilii cu totii dincolo de hotarele împărăției, 

trimiţend'o toti cu slujitorul acela. 

Părăsită în pădure cu copilulu de nelegiuituli ei tată, biata îm- 

părătesă vă&du cum o şerpoică întiă cu o frunză pe uni șerpuşorii 

mortii şi apoi o lăsă acolo: ea unse cu dinsa copilulii și îndată 

înviă. Apoi găsind'o nisce pușcași ai împăratului, o duseră la 

palatii ca găinăriță. Odată puse în farfuria împăratului înelulă de 

cununie şi, recunoseând'o, ea mărturisi ţote și bărbatu-săă o primi 

iarăși ca împărătâsă. 

d) Prima variantă ardelenă Frumâsa de LI. Broju: 

O împă&rătesă lăsă cu limbă de mârte bărbatului, să nu se că- 

sătorâscă decât cu femeia, căreia i se va potrivi papuculă în piciori. 
Elă se brodi fiicei sale, Frumosei, care ceru unii rândă de haine 

de arginti, de aură şi de limbă de pitulică. Apoi mai cerendi unii 

caierii, o perie și o gresie, fugi. 

Tatălă ei o urmări și ea scăpă aruncândi caieruli, din care se 

făcu o elaie de câlţi, apoi din perie o pădure și din gresie unii 

munte. Ajungândui la o curte împărătâscă, intră ca găinăresă. 

Acolo se ar&tă la petrecerile împăratului și feciorulii săi îi dede, 

pe când juca împreună, uni inelă cu pietre scumpe. Audindi că 

fiulă împăratului tânjesce de dragostea ei, băgă inelulă în inima 

unei căpridre fripte şi aşă se cunoscură și se cununară. 

Talăli ei veni tiptilă la palată: peste nopte înjunghiă cu cuțitulii
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Frumosei pe copilașii ei şi puse cuţitulă la locă. A doua dio 
osîndiră s'o pună călare şi so ducă bătrânuli (adecă tatălii ei) so 
prăpădescă. In pădure elă îi tăiă mânile şi nasulă și o lăsă acolo. 

Stinta Fecidră o vindecă şi-i înviă copilașii. Fiulii împăratului 
rătăcindi la vinătore și ajungendu la casa ei, se recunoscură și 
se întârseră. 

e) A doua variantă ardelână Fata din buturugă de Ar 
Densușianu: 

O fată nu voiă să se mărite, până ce moșuli nu-i va face haine 
de auri, de argintii și de aramă; apoi ceru haine din pei de pu- 
rice şi din pei de mișcotei; în stirşită o ladă, care să nu se cu- 
noscă pe unde se închide și se deschide. 

Fata, îmbrăcată în hainele căpătate, fugi cu lada şi, ajungândit 
într'unu codru, se aşeză în lada ca într'ună trunchii de copacii. 
Acolo o zări uni feciori de împăratii și slugile duseră buturuga. 
în grădina palatului. La petreceri împă&rătesci ea se arătă în 
mîndrele-i haine şi, descoperindu-se, se cunună cu feciorulă îm- 
p&ratului. 

Moșulă fu primită slugă la curte și, ca să-și răsbune împotriva. 

fiicei sale, ucise n6ptea cu cuțitul împărătesei pe cei doi copii 
ai sti. Ea tu osîndită să-i se taie mânile şi picidrele şi cu copiii de 

gâtă s'o arunce întruni delă. 

Acolo împărătesa văqu ună serpe înviindă doi pui cu o 6rbă și 

apoi o lăsă în cale. Impărătesa, cum se atinse de ea, recăpâtă 

mânile şi picidrele, apoi înviă pe copii şi se așeză într'unii palatii 

pustii. Acolo nimeri împăratului la vînată şi, găzduitii la dînsa 

iinelulă se strecâră în buzunarulă împăratului), se recunoscură. 

f) A treia variantă ardelână Pajură de Gr. Sima: 

O împ&rătâsă lăsă: cu limbă de mârte feciorului stă să nu se 

îns6re decât cu aceea, în degetulă căreia se va potrivi inelulă dă- 
ruită lui. Ea a dis'o în câsă răi, căci ineluli nu se potrivi de- 
cât la soră-sa. 

Ca să scape de nelegiuire, ea fugi şi ajunse la curţile Pajurei, 
unde se împrieteni cu fata ei. Pajura, sosindii către sera, o înghiţi,
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cu tote rugămintele fetei; dar apoi, vădendiă mâhnirea ei, o scâse 

iarăşi. Intr'o odaie fetele aflară «o cute, o perie şi o năframă».- 

Intr'o di fetele se depărtară şi, urmărite de unii zmei trimisii 

de Pajură, fata ei se făcu o mânăstire risipită și cu muschii, 

iar fata împăratului unit popă bătrâni; apoi întâia o holdă de 

grâu și a doua o fată voinică, care apără holda de pasări. Păcă- 

lindă ast-felă pe zmeii, se luă Pajura după ele: atunci fetele arun- 

cară cutea şi se făcu uni munte; apoi peria și se făcu o pădure; 

în sfirşiti năframa şi se făcu uni tăi de lapte dulce. 
Scăpândi, ajunseră în cuprinsulii hotarelorii împărătesci, unde 

fata împăratului adormi. lata Pajurei, aducendu-şi aminte de pur: 

tarea-i cea rea către mamă-sa și că a fostii îndemnată de prietena. 

ei, o aruncă în fântână; dar de părere de răi, saruncă și ea. 

întrînsa. Din ele răsăriră doi paltini și porearulă își făcu din 

lemnulii loră două fluere, cari spuneai! singure, cântândii, neno- 

rocirile feteloră. 

8) A patra variantă ardelenă Peczorulă de împărati și 

fata Pajurei de V. Gamulea: 

Uni împărati, care avea uni feciori şi o fată, sfătui la morte 

pe fiu-săii, să nu iea de soţie decât pe una frumosă ca soră-sa.. 

Eli porni s'o caute, dar în zadară. Intorsi acasă, vru să se că- 

sător&scă cu soră-sa. Ea-lii rugă să mai caute şi dinsa. Frate-s6ii 

îi dede opinci de ferti şi băț de oţelii, și de nu va găsi până 

va rupe opincile şi va toci băţulă, să vie să se cunune. 

Pornind fata, ajunse la unii palată, în mijloculă unei păduri, 

unde găsi o fată aidoma de frumâsă: eră fata Pajurei, care, în- 

torsă, o înghiţi, dar înduplecată de rugăciunile fie-sei, o scuipă 

iar afară. 

Fetele se inprieteniră și plecară amîndouă. Urmărite de Pa- 

jură, fata ei se făcu unii lacă de “lapte şi cea-laltă rață cu pene 

de aurit şi aşă scăpară. Când ajunseră aprâpe de palatulu îm pă&- 

ratului, ele se făcură doi păltinei, ciobanul împăratului făcu 

din ei două Jluere, cari povestiaii, cântândi, întîmplarea lori. 

h) Varianta macedo-română Nora cea rea de Cosmescu:. 

Uni frate avea numai o soră, pe care o iubiă forte multi, 

dar nevastă-sa nu putea s'o sufere. Ea făcea totă felului de stri- 

7
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căciuni (versă buţile cu vină, tăiă oi, vaci, boij, spunendi băr-.: 

Datului că soră-sa e de vină; dar el nu voiă s'o asculte. 

Intr'o n6pte îşi tăiă copilulă și puse cuțitul sub perna suroreă 

sale. Diminâţa, când sa sculatii bărbatului, a credutii cu adevt- 

vatii, că soră-sa înjunghiase copilulii și că făcuse tâte cele-lalte 

rele. O luă și o duse în pădure, unde 4 scose ochă și o făcă bucă- 
țele, bucățele. 

Dumnedei trecu p'acolo, dede cu toiagu-i în pămiîntii și eși 

o fântână. Apoi adună și alipi bucăţelele și, cum le stropi cu 
apa din fântână, moârta înviă și, punendu-i la loci ochii, fata își 

dobândi și vederea. După aceea Dumnedeii dede cu toiagul 

într'o stâncă şi se făcu uni palaţii, unde tote lucrurile o serviaii. 

Intr'o di fratele ei, ducându-se în pădure să taie lemne, fu 

primiti în acelă palati. Pe când fata lucră cu virtelniţa, cân- 

tându-şi nenorocirile, frate-săi înţelese, că e soră-sa. Ducându-se 

acasă, arse pe nevastă-sa întruni rogoz unsii cu păcură.



CAP. V. 

CICLULU MAMEI VITREGE 

Acesti motivu a preocupati în tote timpurile imagina- 

ţiunea poporului, care a găsită aci uni tereni fecundi 

pentru manifestarea miraculosului. Pretutindenea norocul 

e partea copilului persecutatui și e dobânditi când prin 

mijlocirea unei sfinte saii dine, când prin a unui animalut 

năsdrăvanu şi când printr'ună fii de împărati. 

Cielulă mamei vitrege cuprinde 4 tipuri, pe cari le 

vomit desemnă cu numele: Holle, Cenuș6resa, Phryxos 

și Rhodia. 

A. Tipulă Zlolle are aceste peripeții: Mama vitregă face 

din fata uncheşului r6ba casei, dar bunătatea ei îi re- 

servă unii mare noroc, pe când fata cea rea şi leneșă a 

babei e lovită de nenorocire. 

B. 'Tipulii Cenușeresa cu aceste peripeții: Fata, oropsită 

în bucătărie, searată în două rânduri în haine miîndre la, 

petrecerile împărătesci; a treia 6ră, perdându ună pan- 

tofă, feciorulă de împărați o descopere și o iea de soție 

C. Tipulă Phryzos cu aceste peripeții: Copiii tugu di- 

naintea mamei vitrege și băiatulă se preface într'uniă cerbi, 

dar în cele din urmă revine la forma-i primitivă. 

D. Tipulă Bodiu cu următorele peripeții: Mama (obici- 

nuită cea vitregă) uneltesce mortea fiicei sale, mai frumosă 

decât dinsa, dar ea e inviată de unu feciori de împărată și 

mama, vitregă primesce pedepsa cuvenită. 

Șăinenu, Basmele române. 43



A. TIPULU HOLLE. 

Acestă motivă cuprinde 2 clase, fie-care cu câte unt 

basmu-tipu. 

4. Basmuliă-tipi «Pata moșului și fata babei» (1), cu ur- 

mătorele variante: | 

I. Variantă muntenă «/ata moșului cea cu minte»; 

Il. Variantă muntenă «Sânta Vineri». 

II. Variantă muntână «Răsplata Sf. Sâmbete». (2) 

Varianta moldovensscă «Fata babă și futa moșului». (3) 

Varianta bucovinenă «Draga mamei şi fata tate. (4) 

Varianta macedo-română « Vămpiru». (5) 
2. Basmulă-tipti « Jălerușă» (6), cu următorele variante: 

Varianta muntenă « Vaca negră». (7) 

ÎI. Variantă moldovenescă «Paâ-mă, Domne, cu noroc» ; 

II. Variantă moldovenâscă « Cându-i omului cu norocit». (8) 
Varianta ardelână «Fiviceli Petru». (9) 

Varianta bucovinenă «Legenda vulturilorii». (10) 

(1) Ispirescu (inedită). 
(2) Idem,.No. 31.—Fundescu, No. 13.— Stăncescu, No. 9. 
(3) Crensă, No. 8. 

(4) Sbiera, No. 23. 

(5) Woigang, Wlacho-Megleu, p. 59—64. 

(6) Ispirescu, Basme, partea 1, No. 6. 
(7) Stăncescu, Alte basme, No. 10. 

(8) Sevastos, p. 8.—Idem,. p. 231. 

(9) Fumilia din 1891. 
(10) Mariană, Ornito?ogiz, vol. 1, p. 182-187,
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Dintre versiunile primului nostru basmu-tipă n'amu re- 

produsi decât două, cele-lalte fiind aprope identice. Așă, 

la l'undescu, în locul grădinei ce chemă pe fata cea har- 

nică în ajutoriă, figureză unii ogari, care drepti recuno- 

scință îi dă la întorcere unu iepure fript; la Stăncescu, 

Sf. Vineri din primele dou€& variante muntene e înlocuită 

cu Sf. Sâmbătă, iar la Crengă (ca şi în varianta bucovi- 
nenă) cu Sf. Duminecă: în loculu ogarului pomeniti se află 

la acesti din urmă o cățeluşă, care dă fetei la întârcere 

o salbă de gulbeni şi, deschidendiă lădile, esă din una her- 

ghelii de cai şi ciredi de vite, iar din cea-laltă balauri. 

Intr'o legendă zoologică despre originea, rîndunelei (1), bas- 

muliă se presintă sub o formă fragmentară: fata cea le- 

neșă, negătindii bine bucatele, e prefăcută de Sf. Dumi- 

necă într'o pasăre. , 

In variantele din alu doilea basmu-tipă, rolulă sfintei 

îlt împlinesce uni animal năsdrăvanii (ună boii sali o 

vacă), care procură copilului (mai adesea băiati) hrană și 

bogăţie. Trei din aceste variante, cea muntenă din bas- 

mulii-tipă, varianta ardelenă şi a doua moldovenscă, 

combină motivulu nostru cu alu Juruinţeloru: băiatului, ca să 

scape din încurcătură, juruesce necuratului, în chipu de 

balaurii (în cea ardelenă în chipii de moş), să-i dea lu- 

erulă ce va iubi mai multă (basmulă-tipă); să fie ală lui, 

când îi va fi lumea, mai dragă (varianta ardel6nă); să-lu 

mănânce, când va, fi mire (variantă moldovenâscă). In tâte 

aceste versiuni, nenorocitulii e scăpatu de o pâne năsdră- 

vană (pită, colăcelu), care răspunde necuratului în locu-i și-l 

face să plesnescă printr'ună felu de enumeraţiune mate- 

pială, care aduce aminte expedientult numerică din tipuli 

Juruinţelorii, studiată pe largi cu acea ocasiune. O formă 

(1) Marianii, vol. II, p. 108.
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particulară are varianta din Bucovina, unde îngerulu mântu- 

itoriă apare în chip de vultură, pe când în varianta n6stră 

muntenă s'a strecurati episodulă condurului, care aparţine 

propriă tipului Cenuşeresa. 

Mai observămiă, că într'o legendă bănăţenă «Dilele Ba- 

bei», mama vitregă e înlocuită cu o s6eră, care însărci- 

neză pe nora ei cu munci grele și între aitele o trimite 

la rii să nălbescă lână negră Dumnedei și Sân-Petru 

ajută tinerei femei, iar baba sâcra e pedepsită, înghețândi 

cu turma-i pe virfulu muntelui Almaș. (1) 

Motivulă tipului nostru, copila persecutată și înzestrată cu. 

diferite daruri, îşi găsesce o interesantă analogie în Occi- 

dentă întruni basmu alu lui Perrault cu titlului impro- 

pri «Les Fees» sai Dinele. Aci fata cea mai mică, bună 
şi harnică copilă, e persecutată de surorile mai mari, urite 

și leneşe. Odată, când se duse după apă, o dină, căreia 

îi dede să bea, v&dând'o așă de frumâsă și de blândă, îi 

împărtăşi darulu, ca la fie-care vorbă ce rostiă, să-i iasă din 

gură o îl6re sau o pâtră scumpă. La, întârcere, vădendi 

mamă-sa că-i esti din gură mărgăritare şi diamante, când 

povesti pricina zăbavei la fântână, trimise şi pe una din 

fetele ei mari să capete acelaşi darit. Ajungendi la fân- 

tână, ea respinse pe diînă ocărind'o şi drepti răsplată îl 

dede darulă, ca la fie-care vorbă să-i iasă din gură unii 

șerpe sait o broscă ţestosă. 

Dou& versiuni bretone conţinu motivului nostru sub am- 

bele sale forme. In prima «/Poiseau bleu» (2), maşteha vrea 

să perqă pe Maria, fata împăratului din prima căsătorie, 

și o trămite la o vrăjitore so uriţescă. Dar impresionată 
  

(1) Vedi ale mele Studii folllorice, p. 11 urm., unde se citeză o serie de 
versiuni paralele. 

(2) Luzel, Legendes, |, 292.
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de frumuseţea copilei, ea-îi meni din contra, ca la fie-ce 

vorbă să-i caţă uni diamantii din gură. Când împ&rătesa, 

trimise pe propria ei fată, vrăjitârea o ursi, ca la fie-ce 

vorbă să-i caqă din gură o brâscă țestosă. Restulv se 

raportă la tipulă Bodia. 

In a doua variantă bretonă «Le petit agneau Blaue» (]), 

copila persecutată e ajutată de unu mieluşelu albii. Maşteha 

porunci să-li taie şi o femee frumosă îi îngropă pe câmpii 

capulu și picidrele: acolo ţișni în loculii capului o fântână 

limpede, iar în loculu picidreloră ră&săriră doi meri și doi 

peri cu pome frumose. Fiindă ramurele prea înalte, e/e se 

coboraă. dela sine, să le pâtă culege copila; dar se ridicau 

la apropiarea maştehei. 

Într'o poveste a lui Straparola (2), anteridră lui Perrault, 

diîna se arată sub chipu de viperă: trandafiri și viorele 

r&sară din mânile ei, când Alba-Prumosă le spală, iar 

din păru-i cadă mărgăritare și pietre scumpe, pe când 

din capul fetei substituite est păduchi. 

In versiunea neapolitană «Le tre fate» (3), Cecella, pri- 

gonită de mama ei vitregă, e dăruită de dină cu o stea 

în frunte, iar sora-i vitregă cu unii «testicolo d'aseno». Per- 

secuţiunea continuă şi mai înverşunati, dar la urma ur- 

melorit femeile vinovate, mama și sora, sfirşescu cum merită 

(perindi întruni butoiă cu apă ferbinte), pe când Cecella 

se căsătoresce cu unu feciorii de împăratu. 

lar în «Le dose Pizzelle» sai Cele două turte (4), buna Mar- 

ziclla e dăruită de qină: când va deschide gura, să-i iasă, 

trandafiri și iasomii; când se va peptenă, să-i cadă din 

capi mărgăritare şi granate; iar pe unde va umblă, să 

(1) Ibidem, p. 268. 
(2) Piaceroli Notite, II, 3. 

(3) Pentamerone, No. 30. 

(4) Ibidem, No. 37.
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r&sară crini şi viorele. h&utăci6sa-i soră, 'Troccola, fu bles- 

temată de aceiaşi dină : când va deschide gura, să spumege 

ca uni catiru; când seva peptenă, să-i cadă păduchi din 

capii; iar când va umblă, să r&sară spini şi mărăcini. 

In versiunea catalană «Pillastra» sau Piastra (1), mama 

vitregă dă fetei bărbatului săi uni paneru, să-i aducă apă. 

Necutezândii -să se întorcă acasă, copila merge până ajunge 

la o casă părăsită, unde nu eră decât unu căţelii, şi se 

pune a deretică prin casă. Când sosiră cele 3 femei uriaşe, 

stăpânele căsuţei, ele o dăruiră cu câte unii dară: să aibă 

o stea, în frunte, să-i iasă din gură când vorbiă mărgăritare 

şi diamante și să i se împlinescă ori ce dorință, adecă să i 

se umple panerulii cu apă. Mama vitregă trimite atunci 

și pe cea-laltă fată, care r&scolesce tote prin căsuţă şi se 

întârce cu o ciupercă pe frunte, cu șerpi cari îi est din 

gură și cu coșului golă. 

Cea din urmă versiune stabilesce întru câtii-va legătura 

între variantele occidentale şi cele din Orienţulă luropei, 

unde darurile căpătate sunt mai puţină poetice. Jinele, 

r&splătindă purtarea fetelori după cum merită, le pună 

să alegă una din mai multe lădi sai cutii, ali cărori 

exterioră e în contradicere cu conţinutul: cea mai mică 

și maj urită e plină de scumpeturi și bunătăţi, iar cea 

mai mare şi mai frumosă, plină de fre sălbatice. 

Acestă poveste a cutiiloră stă în legătură cu o fai- 

m6să parabolă din cartea poporală Varlaamii și Ioasafi, 

care, după cum ami spus'o în Introducere, nu e decât bio- 

grafia legendară a lui Budha. Pilda a intrati, ca multe 

altele, din acea carte în Inv&ţăturile lui Neagoe-Vodă și 

începutul ei sună ast-felu: (2) «Imp&ratulă porunci de 
  

(1) Maspons, ÎL, p. 97. 

(2) Gaster, Liter. pop. rom., p. 40.
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făcu patru cosciuge (cutii) de lemnii, din cari două le fe- 

recă peste toti cu aurii și băgă întrinsele 6se împuţite 

și scârnave; şi pleâpele (capacele) de-asupra le bătu şi le 

țintui totu cu cuie de aură, iar cele-lalte două le unse 

numai cu smâlă pre din afară și le umplu de pietre scumpe 

și de mărgăritare şi de alte mirdse bune, și le înfăşură 

câte cu o tirsână.» 

Prin Bocaccio şi Straparola (1) parabola ajunse la cu- 

noscința lui Shakespeare, care a introdus'o în Neguţăto- 

pulii din Veneţia. 

In povestea: germană «Dâmna Holle» (2), întilnimiă (ca 

si în versiunile nostre) fântâna, cuptorului și m&rulă, cari 

ch&mă pe fata, cea bună într'ajutorii, răsplătinduii la în- 

torcere. Ea ajunge la o căsuţă, unde şedea o femee bă- 

trână cu dinți mari, care resplăti pe fata cea harnică, aco- 

perind'o cu aurii, iar pe cea leneșă, acoperind'o cu smâlă. 

Cu acestă poveste coincide întru câtii-va versiunea săsescă 

«Cele două jete și vrăjitorea» (3), în care s'a introdusii însă 

motivulă despre Camera oprită. lar într'altă versiune să- 

sescă «Darurile Dinei» (4), dinele dăruesci pe copila per- 

secutată, ca unde va merge că r&sară flori; când va vorbi 

să mirâse frumosi şi când se va spălă, să-i cadă unt 

galbenii în strachină. Fata, vitregă e blestemată: unde 

va merge, să r&sară ghimpi; când va vorbi, să pută şi 

când se va spălă, să-i cadă în strachină o broscă ţes- 

4âsă. Uni fecioră de împărații vru să se cunune cu fata, 

cea dăruită de dîne şi trimise so aducă la palată. In 

cale, vitrega-i scose ochii și o lepădă în drumu, apoi îi 

subtitui pe propria ei fiică. Dar nenorocita îşi recapătă 

  

(1) Decamerone, X, 1.— Nopți plăcute, XII, 3. 

(2) Grimm, No. 24. 

(3) Haltrich, No. 35. 
(4; Ibidem, No. 40,
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ş 

ca cerșetore, fu recunoscută după darurile-i minunate. 

vederile, ungându-și ochii cu rouă şi, venind la palati 
, 

In colecţiunea, basmelorii serbesci de Vuk se află două 

variante cu același motivă. In cea dintâi «Copiii vitregi» (1), 

fata cea bună, ajungândii la femeia din pădure, fu dăruită 

de ea, ca ori când va plânge, să-i curgă din gură măr- 

găritare în locii de lacrimi și la fie-care vorbă să-i cadă 

de pe buze unii trandafiri de aură; iar fata cea rea a 

mamei vitrege e blestemată, când va plânge, să-i curgă 

din ochi lacrimi de sânge, iar când va vorbi, să șuere 

şi să spumege, în câtii nimeni să no pâtă audi. 

A doua, variantă (2) conţine dejă motivulu cutiilorii. 

După ce curăţi şi diretecă coliba unui balauru din pădure 

și după ce dede puilori săi (lupi, vulpi, dihori) de mân- 

care cum se cuveniă, balaurulii o răsplăti, punendo să 

alegă una din lădile acelei colibe. Copila modestă își alese 

pe cea mai ușdră şi, deschidend'o acasă, o găsi plină cu 

galbeni. Fata cea rea a mamei vitrege își alege însă lada, 

cea mai grea şi, deschidând'o acasă, eşiră dintr însa doi şerpi 

mari, cari scoseră ochii mamei vitrege și pe ai fiicei sale. 

Intr'o poveste a Românilorii din Moravia «Cele dou 
gheme» (3), ună moșnsgii (înlocuindă aci sfinta sai dina) 

r&splătesce pe cele două fete, punendu-le să-și al6gă sin- 
gure câte o ladă: fata cea harnică alege o ladă urită, 

dar plină de aură și de argintă; iar cea leneșă una scli- 

pitâre, dar plină de şerpi. 

(1) Vuk, No. 33. 

(2) Idem, No. 36. Cf. şi No. 34: fata, alungată de mama vitregă, ajunze 
într'unti palatii, păzită de fre și locuită de unu feciori de impărată stră- 
vestitui în ursă: acesta o iea apoi de soţie, pe când sorai vitregă e sfășiată 

de leulă păzitoră alti palatului. 
(3) Wenzig, p. 107.
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In basmul rusă « Vasilissa cea frumâsă» (1), o mamă lasă 
cu limbă de morte fiicei sale Vasilissa, în virstă de 
Sani, o păpușă, sfătuind'o s'o hrănescă și să-i încredinţeze 

tote păsurile ei. După ce tatălii ei se însură a doua ră, 

copila avea să îndure multe din partea mamei şi a surorilori 

vitrege, cari îi pizmuiati frumuseţea, dar păpusa o mân- 

gâiă de tote. Ca so perdă, maşteha trimise pe Vasilissa, 

într'o pădure, unde şedea într'o colibă Baba-laga, care 

nu lăsă pe nimeni să se apropie, căci mâncă pe 6meni ca 

nisce găini. Dar păpuşa îi arâtă tot-deauna drumulii, să, 

se ferescă de baba-vrăjitere; şi aşă se întorcea nevătămată. 

Intr'o di o trimise la însăşi Baba-laga după lumină. 

Insoţită de păpuşă, nenorocita copilă se îndreptă către 

coliba blestemată. In cale întilni pe credincioşii servitori 

ai vrăjitorei: mai întâi ună câlăreță albă, în haine albe, pe unii 

cală albi, și se lumină de di (eră Diua lumindsd); apoi unit 

călăreți roșu, cu haine roșii, pe ună cală roșu, şi sorele 

răsări (eră Sorele roșu). După multă umbletă ajunse la acea 

colibă îngrădită cu oseminte omenesci şi de-asupra cu căpă- 

ţâni de 6meni; usciorii erau din picidre de omu, iar brosca, 

ușei o gură cu dinți ascuţiţi. Atunci se ivi ună călăreță negru, 

în haine negre, pe ună cală negru și, perindi, se făcu nopte 
a (eră Noptea negră). Odată pădurea se ilumină și uni mugeti 

grozavă se audi: Baba-laga veniă călare în piuliţa ei, ce 

o mișcă cu pisălogulu, şi cu o mătură curăţă urmele pașiloru 

săi. Cum întră în colibă, qise: «ac? mirse a carne rusescă !» 

Arătându-se fata, baba o opri ca servitâre șila urmă o 

alungă, dăruindu-i o căpăţină în loci de lumină. Ea se 

întorse acasă și acolo ochii căpăținei arseră pe mașteha 

cu fetele ei, iar Vasilissa se cunună cu uni feciorii de 

împeratu. 

(1) Afanassief, IV, 44.
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Intr'o variantă «PBaba-laga» (1), copila e trimisă de vi- 

trega-i la vrăjitorea cu picidrele os6se, să-i ceră împrumutii 

unii aci și aţă pentru o cămaşă. La plecare Baba-laga se 

mă după dinsa, dar copila, sfătuită de o mătușă asi, 

scăpă, aruncându în urma-i o pânză şi unii peptene (din 

care se făcu o apă mare și o pădure dâsă) și îndatorândă 

pisica și cânii vrăjitorei (ea unsese ușa cu unt şi legase 

mestâcănuiă cu o panglică). 

Din tote aceste resultă, că diferitele nostre variante 

cu acesti motivu at încercată suprapunerea elementului 

religiosti prin introducerea sfintelozi (Sf. Vineri şi Sf. Du- 

minică) în loculi fiinţei primitive, qiînă sait femee bătrână, 

care apare când ca viperă (versiunea neapolitană) sait 

ca balaurii (a, doua, versiune sârbă) şi ca babă-vrăjitore (ver- 

siunea rusă); când ca femee uriaşă (versiunea spaniolă 

şi germană) şi când ca vrăjitore (versiunea săs6scă). Aceiași 

introducere o constatămi în versiunea lorenă, unde Sfinta 

lecidră r&splătesce după meritulu fie-căreia, precum și în 

alte versiuni, cari esii din sfera comparaţiunilori n6stre 

și cari. se - poti ceti în adnotaţiunile la citatuli basmu 

lorenu. (2) 

Trecendi la ali doilea basmu-tipiă — ajutoră miraculosii 

din partea unui animală sati a mamei r&posate — citămii 

mai întâi o versiune rusescă (3), în care Maria, copila 

persecutată, e mântuită de o vacă. O babă avea 3 fete 

(una cu uni ochiii, a doua cu doi ochi și a treia cu trei ochi) 

și o fată vitregă, Maria, care eră silită a munci pentru tâte 

  

(1) Leger, No. 10. 
(2) Cosquin, No. 48. 
(3) Afanassiet, VI, 54,
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și abiă i se da de mâncare. Intr'o singură nopte, pe când 
păscea vitele la câmpi, ea trebui să torcă, să ţesă și să 
nălbescă lâna. Plângândi, ea îmbrăţişă vaca-i năsdrăvană, 
care-i dise: «Iată frumosă, intră-mi pe o ureche şi eși prin 
cea-laltă, și totă lucrulă va fi isprăviti.» Mama vitregă, 
v&dendi lucrulă făcutu, prinse bănueli, că a fosti ajutată 

de cine-va și puse noptea.următore pe fata cu unii ochii 

să vegheze la câmpu. Maria însă dicându-i «ochiule, adormi !», 

soră-sa cădu adormită și vaca putu ajută pe Maria fără 

să lie vădută. A doua nâpte veghiă fata cu doi ochi și 

adormi în același chipă. A treia n6pte veghiă sora cea, 

cu trei ochi, din cari nu-i adormiră decât doi, iar cu ali 

treilea vădu ce: se petreci şi spuse a doua di mamei, 

care porunci să se taie vaca. Insciinţată de Maria, vaca 

o povăţui să nu mănânce din carnea ej, să păstreze 6sele 

și să le sădescă în grădină. Stropindu dilnicii 6sele vacei, 

v&sări dintr'însele ună mîndru pomii cu frunze de aură 

și cu ramure de argintiu, cari înţepai și răniai pe suro- 

rile vitrege, dar lăsa pe frumoâsa fată să culegă mere de 

aurii. Ea oferi unulii feciorului de împăratu, care o luă 

de soţie. 

In versiunea paralelă lorenă «Porulă de aură» (1), ber- 

becele jocă uni rolă identici cu vaca năsdrăvană din 

citata, poveste rusescă; iar în varianta-i «Clopoțeii de aură», 

punendu-i 6sele pe unii pără, ramurele se garnisescă cu 

clopoței frumoşi de aurii, cari sună necontenitii, și fata 

aducendă unulu feciorului de împăratii, elă o iea de soţie. 

In versiunea bretonă « Oiţa cea albă» (2), fata persecutată, 

pusă de mașteha-i să târcă 7 fuse de firu și să stringă 

7 sarcini de lemne, capătă dela «une belle dame vâtue 

d'une robe blanche» (eră Sfinta Fecidră) ună bețişoră, «pe- 

(1) Cosquin, No. 23. 

(2, Scbillot, 1, No. 58.
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tite baguette», cu care lovindi urechea stângă a oei, i se 

împliniă ori ce dorință, Toti Maica Domnului o sfătuesce 

să stringă cele patru picidre ale oiţei tăiate și să le să- 

descă în pămîntu, și în aceli locii se ridică ună palati fru- 

mosii, unde trăi fericită totă vieţa. 

Intr'o variantă «Le petit mouton Martinet» (1), Sfînta Fe- 

cidră e înlocuită cu o dină (fe), nașa copilei persecutate. 

Aiurea găsimă acestă .motivă asociati cu alti doilea 

nostru tipi: Cenuşeresa. 
Urmsză cele două basme-tipă cu variantele lori cores- 

pundătore. 

a. Basmulă-tipă Fata moșuluă și fata babei de Ispirescu: 

Unii moşii şi o babă aveaii câte o fată din altă căsătorie: fata 

babei eră leneșă, iar a moșului vrednică şi smerită. Pe dinsa o 

însărcină baba cu dereticarea casei și mai alesi ea trebuia să 

aţițe foculii în tote dimineţile. 

Odată baba se sculă peste n6pte și udă peste locul, unde fata 

învelise focului. Când se trezi fata şi găsi foculă stinsti, se urcă 

pe bordeiii şi de acolo zări o luminiţă. Luându-se după acea 

zare, ajunse la nisce unchâși (eră Dumnedei și Sân-Petru!, cari 

se încăldiait la foci. Până să se facă jăratecii, Dumnedeii îi spuse 

să-i caute în capă şi ea găsi ună păduche, pe care-lii lăsă jos 

pe nebăgate în semă: «Ai găsită ceva? o întrebă Dumnedeii— 

Da, unii mărgăritară /» Atunci Dumnedeii îi dede foci şi o hine- 

cuviîntă, qicendi: «Pe unde vei călcă tu, fetico, să r&sară numai 

busuiocii și lămâiţă, p&rulu să ţi se facă: ca betâla și când te zei 

peptănă, să cadă mărgăritare !» 

Când văi baba darurile fetei, trimise şi pe fie-sa. Ea ajunse 

la unchâși şi, găsindi în capi unii păduche, ocări pe Dumnedeii 

și apoi se repedi la jăratecu. Atunci Dumnedeii dise: «letico, 
să fie după inima ta, vorbele să-ţi iasă din gură hodoroncii-troncii, 
părulă tăi să fie poleită de lindeni și umbletuli să fie urma și 
rușinea W Şi așă fu r&splată după faptă. 

  

(1) Ibidenv, II, No. >9.
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a) Varianta muntână Fata moșnegului cea cu minte de 
Ispirescu: 

Uni moșnegi, care avea o fată forte vrednică, se căsători a 
doua Gră cu o babă, care avea şi ea o fată mare şi leneșă. Deși 
baba punea pe fata unchâșului la tte greutăţile casei, nu încetă 
a o piri la uncheși și ao ocări. Negăsindă odată foci în vatră 
şi fiindu-i frică de mama vitregă, se duse după foci. In drumiă 
întilni o grădină părăginită, care-i dise: «Fată mare, fată mare!. 
vino de-mi curăţă pomii, ce mi-ai mai remasi, de omidi şi când 
te-i întârce, ţi-oiu da pome câpte să mănânci.» Ea făcu așă; mai 
departe slei unii puţă, șterse de cenuşă unii cuptovă şi ajunse la 
o căsuţă. 

Acolo locuiă Sf. Vineri («avea o căţeluşă cu dinţii 'de feri şi 

cu măsele de oţelii») şi se băgă slujnică la dinsa. Ea trebuiă să 

dea de mâncare «nici caldi nici rece» puilorii [cari erai balauri, 
șerpi, şopirle) şi să deretece prin casă. Sf. Vineri eră f6rte mul- 

tumită și, făcendu-se fetei dori de părinţi, ea-i dise: «Du-te, fata 

mea, dar mai înainte caută-mi în capă şi să vedi că o să curgă 

o apă pe dinaintea casei și o să aducă felii de felii de cutii, de 

tronuri şi de lădi; pe care din ele îţi vei alege, aceea să fie sim- 

bria ta» 

Fa își alese o cutie necioplită şi se întorse. Pe drumii căpătă 
dela cuptorii o azimă caldă, bău apă rece din puţi şi mâncă 

pome câpte din grădină. Acasă deschise cutia și găsi înăuntru: 
«mărgăritare, pietre nestemate, mărgele, iie numai cu fluturi de 

aurii şi catrinţe de mătase». 
Baba trimese şi pe fie-sa. Leneșa trecu fără să-i pese pe lângă 

grădină, puţii şi cuptoră și intră la Sf. Vineri. După cei sluji 

ră şi i se făcn dorii, își alese lada cea mat mare şi mai frumos. 

La întârcere, cuptorulă, puţulii și grădina n'o lăsară nici să se 

apropie. Si ajungendi ostenită acasă, deschise lada, pe când sallă 

singură cu mă-sa, și eşiră din ea balauri și șerpi, cari le sfâşiară 

şi le mâncară. 

b) Varianta bucovinână Draga mamei și fata tatei de 

Sbiera: 

Uni moșnăgii și o babă aveait câte o fată: a moșnegului eră
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forte harnică, iar a babei leneșă. Odată fata moșnâgului scăpă 

ghemulă cu tortulii întruni piriii. Ea se luă după ghemii şi în 

cale vindecă nisce căţele rănite, curăţă unii m&ră spinost și drese 

unii cuptoră spartii. Ajungândi la Sf. Duminică, sluji la dinsa dou& 

s&pt&mâni și-i plăti cu o ladă mică şi urîtă, pe care fata o alese 
din multe altele, sfătuind'o să n'o deschidă decât acasă. 

Pe drumii mâncă pâne din cuptoră, b&u din fântână, căpetă 

dela mării două mere de aurii și dela căţele sgardele lori. 

Acasă, deschidendiă lada, eşiră o mulţime de vite folositâre. 

Plecândii și fata babei, ea trecu nepăsătâre pe lângă căţele și 

cele-lalte, apoi slujind r&u la Sf. Duminică, își alese /ada cra 

ma mare şi încă fruimosă și, deschidend'o acasă, eşiră dintrinsa 

tote jigăniile pâmîntului. 

c) Varianta macedo-română Vămpivu de Weigand: 

O mamă vitregă trimise pe fata bărbatului ei la moră, ca să 

macine grâii. Ea se duse acolo cu unit câne, cu o pisică și cu 

ună cocoşii. La moră făcu o turtă, din care dede animaleloriă. 

Apoi veni Vămpiru și bătu la ușă. După sfatului animaleloru, 

fata-lă trimise saducă o ladă cu bani şi una cu haine. Când 

le aduse, cânele începu a urlă și pisica a miaună, așă că Vămpiru 

peri, r&mânendiă fata cu lucrurile. 
Intorcendu-se acasă și vădend'o vitrega cu bani şi cu haine, 

trimise și pe fata ei la acea mâră. Dar dînsa nu dede de mâncare 

animaleloră, așă că strigoiulă întră și o sfâșiă. 

2 5. Basmauli-tipi Zălerușă de Ispirescu: 

Băiatul unui uncheşii, silită să plece de acasă din pricina ma- 

mei sale vitrege, intră slugă la ună omu bogati. După ce ar-. 

găți 7 ani, își alese drepti plată unii boi și o vacă. Doulă eră 
năsdrăvanii, adecă vorbiă, şi-i puse numele de Tă/erușă. 

Intr'o di bouli îi spuse să iea cornulă din dripta şi va găsi 
mâncare şi băutură. Şi așă făcu. Mama vitregă, care nu-i da mân- 

care de ajunsi, în câtu slăbiă băiatului, băgă de semă că prindea 

ia? la față și trimise pe fie-sa să-l păzescă. Ea vădu cum scotea 
mâncări din cornulii boului și i-o spuse. Baba zoră pe unchişiă 
să taie Douli și-l cicăliă mereii s'o facă. Băiatul audi și-i spuse
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plângendă ce-l aşteptă; iar boul îl învăță să sară pe elă, când 
ilu va duce la tăiere. După ce scăpă dela morte, se duse cu 
stăpânu-săă într'o pădure frumâsă, unde-și făcură o colibă și r&- 
maseră acolo. 

Ori când boulit eră la păscuti, veniă unii tauri mare și-i spu- 
nea băiatului să vie boul diminâţa la poduli de aură să se bată 
cu elii (că-i bea apa şi-i mâncă €rba). Boului bătu pe taură şi-l 
băgă sub podii; toti așă pe alu doilea mai micii sub podulii de 

arginti. Când veni alu treilea, slabă şi pipernicitii, dar celi mai 
puternici, şi-li chemă la poduli de aramă, bouli sfătui pe băiatii, 
când taurulu îlă va r&pune, să se r&pâdă a luă cornulă din stânga 
și să-l deschiqă numai acasă. 

Fiindu-i fome şi creqendii a găsi de mâncare, deschise cornulii 
stângi şi eşiră ciredi şi turme de toti felului. Neputându-le băgă 
în corni, începu a plânge şi se pomeni cu uniti balauri, care-i 
spuse, căi bagă vitele în cornă, de va făgădui să-i dea, când i-o 

fi lumea mai dragă, /ucrulă ce va întbi mai multi, ca să-lu mănânce. 

Eli, fără să-și dea semă, se învoi. 
Intors acasă, făcu mari milostenii, că nu mai rămăsese săraci, 

și împăratul locului îi dede pe fie-sa de nevastă. La nuntă tată- 
sii puse pe masă în camera de culcare o pâne albă cu faţa la 

Christostt. Peste nopte veni balaurul şi ceru juruinţa. Băiatuli 
uimitii nu sciă ce să facă: pânea de pe masă începu a sări și 

a dice: «Hei, balaure, pe mine m'a semănată, am crescuti, ma 

tăiată cu secera, m'a legati snopi și am răbdatii; rabdă și tu și 

du-te în smiîrcurile măriloră.» După ce mai dise odată, apoi a 

treia Oră: «rabdă și tu, balaure blestemat, plesnire-ai!» și balarulă 

plesni. 

a) Varianta muntână Vaca negră de Stăncescu: 

Două fete se prinseră pe unii caierii de lână, care nu lo is- 

prăvi, să găstscă pe mă-sa acasă tacă nâyră, şi aşă sa, întimplatii. 

Tatăl ei se însură a doua 6ră cu o femee, care avea o lată 

de sâma, ei, dar puturâsă. Mama vitregă prigoniă în totii chipulii 

pe fata bărbatului stă, nedându-i de mâncare, şi dinsa. spunea 

tâte păsurile mă-sei, vacei, care dise fetei să sufle în cornulă ei 

dreptă, şi găsi întriînsulu câte bunătăţi tote.



— 790 — 

Dar într'o di fata cea leneșă, prindândii pe sora-i vitregă cum 

mâncă și bea din corni, se duse fuga la mă-sa și-i spuse. Atunci 

nevasta se ţinu atâta de capul omalui să taie vaca, până se 

înduplecă, și dînsulă cu fata-i îi îmormîntară 6sele în grădină. 

Intr'o di, pe când mama vitregă plecase cu fie-sa la hora îm- 

părătescă și o lăsase pe fata omului acasă salgă dou& baniţe 

de porumbi, ea se duse la mormîntulii mă-sei şi-i spuse mâh- 

nireai. Abiă isprăvi şi audi glasul mă-sei “din pămîntii, care o 

sfătui să mârgă şi dinsa la horă îmbrăcată în haine de aramă, 

iar în lipsa un stolii de găini va alege porumbulii. la se duse 

la horă, jucă de 3 ori cu feciorulii împăratului și peri. A doua 

Gră sarătă în vestminte de arginti, iar a treia 6ră în haine de 

aură, când îi cădu ună pantofă. 
Imp&ratuli cu Gmenii sâi colindară împărăţia cercândi tu- 

turorii pantofulă: cărei femei se va potrivi, -pe aceea so iea de 

nevastă. Când ajunse şi la mama vitregă, ea umplu fata băr- 

batului săi cu cenușă, o băgă sub pati și-i porunci să tacă; 

dar când fu să plece împăratulu, cocoșului îi strigă pe pragii: 

«Cucurigu gagu, fata nostră a frumosă e băgată sub pată» Sco- 

țând'o de acolo, pantofuli îi veni întocmai şi împăratul porunci 

vitregei so aducă a doua di la palată. 
Cum plecă împăratul, mama vitregă dede fetei pesce sărati 

şi, ducend'o a doua qi la palată, nu vru să-i dea pe drumii apă 

decât lăsându-se dinsa să-i sedță amindoi ochi. Când o văi îm- 

p&ratuli așă Grhbă, sa scârbiti de dinsa şi luă de soţie pe sora-i 

vitregă. Orba, învățată de unit moșii (eră Dumnedeii), cusu două 

cămăși frumâse, ce le vindu împărătesei pentru ochii scoși ai 

fetei. Moşulii îi puse ochii la loci și ea, povestind împăratului 

cele întîmplate, elit porunci ca mama vitregă cu fata-i să [ie stâșiate 

de doi cai neînv&ţaţi. Apoi luă de nevastă pe fata a bună, care 

înviă și pe mă-sa, suflândui peste 6sele îngropate. 

b) Prima, variantă moldovensscă Pă-m&, Dumne, cu noroci 

de Sevastos: 

Ună v&duvi, care avea unii băiată, se însură cu o v&dură 
care avea trei fete. Cu tote că vitrega hrăniă pe băiati numai 
cu cirii și borși, elă eră grasi şi frumosi. Băiatul porniă dimi-
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neţa la câmpi cu vitele și acolo unii doi bălană bătea cu cornul 
celii dreptă în păminti şi eşiă o masă plină de mâncări și b&u- 
turi; apoi se stringea iar la locă. 

Mama vitregă trimesese în două rânduri câte o fată să supra. 

vegheze, dar ea adormiă și la întorcere spunea, că n'a vădutti 
nimici. A treia fată, care, afară de cei doi ochi, mai azea nulă 

neadormită în ctfă, vădu tâte şi spuse mă-sei. Ea se făcu bolnavă 
și dise bărbatului s&ii să taie boulă celui bălană, că de nu, more. 

Dar boulu năsdrăvani, cum veniră Omenii să-lii ucigă, făcu proşcă 

printre ei şi, luândui băiatulă în cârne, îlii duse în pădurea albă. 
Acolo boului făcu băiatului ună foișorii pe unii copaciii înalt şi-i 

aducea de mâncare. 
După ce boului r&puse unii lupii şi unii ursi, cari venise asu- 

pra-i, se luă la luptă cu ună leii-paraleii și se bătură până picară 
amîndoi morţi. Băiatulu apucă atunci drumulă r&săritului, cum îl 

povăţuise boulă, şi ajunse la palatulii leului-paraleă, unde saflă 
închisă ursita sa, fata Imp&ratului Albi. Biui o luă de soţie şi 

mama-i vitregă, audindă de norocul băiatului, cădu mortă de 

supărare. 
+ 

) A doua variantă moldovenâscă Cându-i omulii cu no- 

rocă de Sevastos: 

Uni văduvă cu ună copilă se însură cu o femee, care avea 

şi ea copil. Ea hrăniă forte răi pe băiatuli bărbatului şi-lă tri- 

metea să pască vitele. Odată, când eră la pășune, băiatulă, răsbiti 

de tâme, începu să plângă şi audi pe unii juncană năsdrăvană, 

dicendui: bagă mâna în urechea mea cea drâptă şi scote mâncare 

şi straie câti îți trebue! 

Când se făcii mare, băiatulă viri mâna în urechea cea stângă 

a juneanului şi eşiră o sumedenie de vite, cari se împrăştiară 

în tâte părţile. Pe când plângea de acestă nenorocire, iată că vine 

ună balaură, care făgădui să-i strîngă tote vitele, cu învoiala să-l 

mănânce când va fi mire. Băiatulii primi. 

După ce treci multă vreme şiii venise rândulii să se însore, 

eli îşi găsi o fată. Pe când sta ca mire în capulii mesei, unde 

erai colacii cei de nuntă, iată că întră unu balauri şi se uită 

țintă la mire, care-și uitase de învoială. Toţi comesenii r&ma- 

46 
Săinenu, Basmele române.
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seră încremeniţi, dar ună colăcelă din capulii mesei spuse balau- 

rului să mai rabde şi, povestindu-i câte păţise până sajungă colaci, 

balaurulii crăpă de necazii; iar colăcelulii se așeză la loculii lui 

şi mesenii urmară cu nunta fără frică. 

d) Varianta ardelenă Firicelă Prtru de Mera: 

Uni văduvii se căsători a doua ră și maști6nea cu 3 fete 

începu să prigonâscă pe băiatulă dela întâia soţie, Petru. Nuii 

da, de mâncare și-lii punea la munci grele. | 

Uni boă năsdrăvanii ali turmei ce păscea, anume Parma, îl 

mângâiă și, după spusa“, băiatulii găsi în urechea-i mâncări şi biu- 

turi. Măştiânea se miră, de unde se hrăniă, şi trimese pe fetele 

ei să-l supravegheze; dar boulă le adormi: întâia fată avea doi 

ochi, a doua trei ochi și a treia patru ochi (doi dormiai și doi 

r&mâneaii deschişi). Ele spuseră mamei ce văduse. Audindi acestea 

ea se îmbolnăvi și ca lâcia ceri să mănânce boulă. Dar Petru spuse 

boului toti şi se înţeleseră să fugă. Aşă făcură, şi se opriră pe 

o câmpie. 
Acolo boulii se ducea la păşune. într'o di veni unii ursă șii 

spuse, că se va luptă cu Barna. Maştionea eră vrăjitore şi trimise 

pe necuratul în chipi de ursi; dar boulii îli învinse. Apoi 

veni ca lupi, şi iar fu învins. Dar când veni ca iepure șchiopiă, 

învinse elă pe boi. După sfatulti boului, băiatulii luă curnelei: 

celii din drâpta pentru hrană, iar cel din stânga când s'o în- 

sură; iar până atunci să nu-l privescă înăuntru. Dar neputendi 

răbdă, se uită și picară bobiţe, cari se făcură vite, de nu mai 

fu loci pe câmpie. Unii moși (eră iar necuratul) se învoi să li 

scape, numai să juvuiască că va fi ali s&ă, când îi va li lumea 

mai dragă (semnulii mânei pe cărămidă ca contractii) şi, pocnindi 

cu biciulii, adună vitele în corni. 
Trisţii, băiatulă se întârse acasă și după câtii-va timpii se În- 

sură cu fata unei gazde. La nuntă, s6cră-sa se însărcină a ace 

moșului ună pocinogă (şi ea eră vrăjitore), îl sfătui să nu r&s- 

pundă n6ptea și în locu-i o pită de sub căpătâiui tâte le va vorbi. 

La miedulii nopţei veni moșulă, dar pita îlă ţinu cu povestea 

până la cântarea cocoșului, când peri ca o nălucă.
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e) Varianta bucovin6nă Legenda vulturiluru, de Marianiu: 

Unit omii, care avea unii feciorii, luă o altă soţie. Ea ură pe 
feciorii şi sili pe bărbatuli ei să-lii părăsâscă într'o pădure. 
Toti în acelii timpă o văduvă, silită de ali doilea bărbatii, le- 
pă&dă în pădure pe unica sa copilă. Intilnindu-se amîndoi, r&- 
maseră acolo şi Dumnedei le trimise ună îngeri în chipi de 
cultură, care le aducea hrana dilnică. Mai pe urmă, în loculii 
vulturului, veni din cea-laltă lume o vulturdică, care scâse pe ti- 
neri într'o cetate pustie, unde se adunară apoi 6meni din 'tâte 

părţile, şi tinerii fură aleși domnii locului: eli împăratit şi ea 
imp&rătesă.



B. TIPULĂ CENUȘERESA. 

Acesti motivii cuprinde două clase, fie-care representată 

de unii basmu-tipii. 

a. Basmulu-tipti «Pepelcuţa» (1), cu următârele variante: 

Varianta muntenă «Dina mumnțiloră». (2) 

1. Variantă bucovinenă «Fata babei și futa moșnăgului» ; 

IL. Variantă bucovinenă «-Porumbiă Ilenei Cosinzenei». (3) 

3. Basmuli-tipii «Cenușoteu» (4), cu următorele variante: 

|. Variantă ardelână « Cenușotcă» ; 

II. Variantă ardelenă «Petru Cenușotcă.» (5) 

Prima nâstră versiune a Cenușeresei combină acesti 

motivii cu tipulă Holle. Varianta muntână se presintă întro 

stare fragmentară. Intâia și a doua variantă bucovinenă 

conţin episoduli cocoșului revelatoriă și, în prima din 

aceste variante, maşteha pune pe fata-i să-și cioplâscă pi- 

cidrele, ca să fie mai mici, ca şi într'o versiune rusâscă de 

mai la vale. 

In ali doilea basmu-tipi şi în variantele sale figureză 

unii Cenușotcă, adecă uni eroii, ale cărui calități rămânii 

(1) Popescu, IV, No. 4. 
(2) Ispirescu, No. 16. 

(3) Sbiera No. 24. — Marian, Ornitologie, 1î, 182—197. 

(4) Familia din 1889. 
(5) Bibhoteca Tribunei, No. 19. -- Frâncu, No, 2.
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multi timpi ascunse, ca șiale Cenuşeresei. Şi Cenuşotcă 
se arată în haine mindre pe câmpului de bătaie şi triumfă 

în cele din urmă asupra fraţilorii săi, trufaşi dar mișei. 
In realitate, asemănarea e numai exteridră, cât privesce 
înfățişarea-i uriîtă şi respingătâre; ca motivi însă, versiu- 

nile aparțină în mare parte ciclului Celorii trei fraţi. 

Cenuşer6sa e unuli din basmele cele mai populare şi 

în tote colecțiunile se află representatir acel exemplu de 

copilă blândă, supusă, prigonită şi înjosită, dar căreia, îi 

este reservati uni splendidu viitori. La diferitele popore 

acesti ideali alu inocenţei și frumuseței portă unii nume 

derivatu dela vorba «cenuşă», după faţa-i mânjită și mai 

alesii după ocupaţiunea-i înjositore (ea spală vasele şi curăţă 

vatra), la care e condemnată de mamai vitregă sau și 

(în basmele străine) de surori invididse. La Italieni Ce-" 

“nuşeresa se numesce Cenerentola, la Francezi Cendrillon, 

la Spaniolii Cenicienta și Ventafochs («Suflă-n-focii»); la 

Grecii moderni Xupoupazporsovhe (Balegă-samarii). La po- 

porele slave Cenuşeresa e asemenea representată printr uni 

derivati din pepeli «cenuşă» (serb. Prpeliuga, cf. Pipelcuţa), 

ca și la cele germanice: Aschenbridel, Aschenpultel, Cin- 

derella, etc. 

'Trăsura caracteristică a acestui tipă e pantolulu sati 

condurulă, care reveleză adevărata mîndreţe a eroinei, multi 

timpă ascunsă sub uni exteriori respingători. 

Acesti conduri ali Cenușeresei, care servă ca mijlocii 

de recunâscere a eroinei străvestite, aduce aminte pe de 

o parte de sandala perdută a lui Iason (de unde epitetul 

de pvosivău)ne), iar pe de alta și mai alesii de pantofuli 

frumâsei Rhodopis, curtesana grecă cu obrajii trandafirii. 

Intr'una din dile, pe când ea se scăldă în apă, ună vulturi 

îi răpi unu conduri și, ducendu-lă la Memphis, îl lăsă 

jos pe genuchii împăratului, care tocmai atunci împărțiă
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dreptate sub cerului liberă. Impăratulă uimită și de ciudata 

întîmplare şi de frumuseţea condurului, trimise 6meni să 

caute în tote ţările pe stăpâna-i, și condurulii se brodi în 

piciorului curtesanei. Ast-felui Rhodopis se lăcu împ&rătesa 

Egiptului. (1) 

Străvestirea frumâsei eroine sub sdrențe și starea-i 

josnică în bucătărie sau aiurea (ca și în basmele din primulii 

nostru tipi) amintesce mitulu antică despre Apollon, 

ciobani la regii Admet şi Laomedon, sai Hercule slujindu 

la Euristei în timpă de 12 ani. 

“La Grecii moderni basmului despre « Cenaușeresa» (2) e 

întipăritu de acea brutalitate atâtui de caracteristică în 

baladele și poveştile neo-grecesci. O femee are 3 fiice şi 

cele două mai mari plănuesci s'o ucigă şi so mănânce. 

Inainte de a expiră, ea povăţuesce pe fata cea mai mică 

să-i stringă după morte 6sele într'o strachină și să le afume 

timpi de 40 de dile și 40 de nopţi. Surorile luară pe 

mama loră, o tăiară, o fripseră şi o mâncară. Cea mică 

veghiă la foci asupra 6seloră toti timpulă hotăriti şi, 

când se uită apoi în 6lă, vădu tâte 6sele schimbate în: 

aurii și diamante. La o nuntă unde plecase surorile sale, 

Cenușeresa (numită de surori «Găinaţii») s'arătă în mîndre 

haine şi fecioruli împăratului vrându s'o prindă, ea perdu 

und, condură. Atunci elii trimise o servitâre prin tâte casele 

să-lă cerce și eli nu se brodi decât în piciorulă Cenuşeresei, 

pe care fecioruli de împăratu o luă de soție. 

Versiunea paralelă (3) e puţinii deosebită. In loculti 6selori, 

Cenușerâsa, găsesce bani și 3 rânduri de haine mîndre: 

(1) Vedi Strabon, XV,1 şi AElian, Var. hist. XIL,35. CE Maspero, Histoire 
ancienne des peuples de VOrient, p. 94. 

(2) Legrand, p. 95. 

(3) lMahn, No. 2.



pe unul eră cusutiă cerul cu stelele, pe alu doilea primă- 
vara cu florile şi pe ali treilea marea cu valurile. Apoi ea se 
arată de 3 ori în biserică și ultima dată perde ună pantofă. 
Pestulă se raportă la unii motivă străinii de acesti tipi: 
surorile invidiose o aruncă într'o ladă peapă şi ea ajunge 
întruni palată vrăjită, unde nimeresce mai târqită şi băr- 

batulă s6ă. Episodulu palatului şi ali lingurei ascunse în 

cisma, împăratului aparţinii versiuniloră din tipului Danae, 

ce face parte din ciclului Expuneriloră. 

Varianta sârbescă. cu acelaşi nume (1) conţine o intro- 

ducere —vaca năsdrăvană—care se raportă la tiprlu prece- 

dentă şi pe care o întilnimu și în unele versiuni roma- 

nice de maj la vale. Mama vitregă dându fetei să torcă 

o întregă traistă de lână, vaca o iea în gură și, meste- 

când'o, firulă eşiă torsi gata din ureche. Apoi mama 

vitregă poruncindă s'o taie, vaca slătuesce pe fată (ca 

şi într'o poveste rusâscă de mai sus) să nu mănânce din 

carnea-i, ci să stringă osele şi să le înmorminteze sub 

o pstră. Intr'o Duminecă, mama vitregă, înainte de a merge 

cu fata ei la biserică, vărsă în totă casa o strachină mare 

de meiă şi o amenință cu mortea, de nu-l va culege 

până la întârcere. Ducendu-se la mormintuli vacei, Cenu- 

şer6sa găsi o ladă deschisă plină cu hainele cele mai 

scumpe şi de-asupra-i două porumbițe albe, cari o povă- 

tuiră să se îmbrace cu una din ele și să mergă la bise- 

pică, iar ele voră culege meiulii. Aşă se arătă ea în 3 

rânduri şi cea din urmă ră perdu pantofuli dreptă. Por- 

nindu din casă în casă să-l cerce, feciorulă de împărati 

ajunse și în casa mamei vitrege şi, nebrodindu-se în pi- 

ciorele fetei sale, o întrebă dacă se mai află cine-va în 

casă şi ea tăgădui. Atunci cocoşul, sburândi pe albia, sub 

PI 

(1) Vuk, No. 32.
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care mama vitregă acunsese pe Cenușer6să, strigă: Kiliriji / 
Pata sub albie e vîrîta aci! Pantofuli i se potrivi în picio- 
ruli drepti şi feciorulă de împăratiă o luă de soție. 

In versiunea maghiară «Cele 3 fiice de împăratii» (1), fetele 
sunt părăsite în pădure, alungate de mama loră vitregă. 
In câte-va rânduri ele se putură întârce, nimerindiă dru- 
mulu cu ajutorul unui ghemiă și alti unui săculeţi cu ce- 
nușă. Nătăcindă în cele din urmă în pădure, ajunseră la 
ună palat locuitii de căpcăuni uniochi: o femee și ună 
bărbată, amîndoi uriași, cu unii ochii câtă ună talerii în 
mijloculii frunţei și cu nisce dinți câtă palma de lungi. 
După ce surorile îi omoâră viclenesce, ele se faci stăpânele 
palatului. Pe când cele două surori mai mari, rele și ar- 
țăgose, plecaseră la petreceri de jocu, cea mică, bună și 
răbdătore, găsi o cheie, cu care deschise un dulapă plină de 
haine scumpe. In trei rânduri ea, se arătă la, petreceri îm- 
brăcată în haine de arginti, de aurit şi de diamante; a treia, 
Gră însă perdu mă condură și teciorulii de impăratii 
puse să-lu cerce la tote femeile, până se brodi în picio- 
ruliă surorej celei mici, pe care o luă de soţie. 

In versiunea rusâscă «Cernușha» sai Negrișira (2), Ma 
ria perdându pantofulă, 6menii trimişi de feciorulă îm- 
p&ratului ajungi cu elii în casa maştehei şi dinsa, învață 
pe fata ei să-și taie degetului celă grosi la, piciori, ca 
să potă intră în pantofii. Putendu-lii atunci încălță, 6menii 
o luară s'o ducă împăratului, dar doue porumbițe le strigaii 
într'una: ca are sânge la picioră, ea are sânge la picior» 
Ast-lelă se descoperi viclenia şi feciorul împăratului 
se căsători cu Cenușerssa, 

Trecendu la poporele romanice, cea maj veche poveste 

  

(1) Stier, No. 3. 

(2) Afanassief, VI, 30
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despre Cenuşeresa se află în colecțiunea neapolitană a 
Ini Basile sub îitlulă «Za gatta Cennerentola». (1) Zezolla, 
supranumită Pisica Cenuşerâsă, capătă în dară dela ta- 
tălă ei din partea unei dîne unii curmalii, o săpălugă de 
aură, o găletă de aurii și unti peşchirii de mătase. După 
ce sădi curmalulit și-lă stropi de crescu mare câti o fe- 

meie, eși a patra di dintr'însulă o dînă, care-i spuse, că 

ori când va av6 nevoe, so cheme, strigândă: «Frumos 

curmalu dauriti, cu săpăluga de aură săpatu-te-am, cu gă- 

l6ta de aură stropitu-te-am, cu peşchiruli de mătase: 

ștersu-te-am ! Desbracă-m& şi îmbracă-mă!» Luându-și haine 

mîndre, ea se artă falnică la petrecerile imp&rătesci, la 

cari perdu anii pantofă, după care fu recunoscută, şi fe- 

ciorulă împăratului o luă de soție. 

In varianta ligură «Catarina» (2), o capră ajută pe fata, 

persecutată să torcă și, după omorirea caprei, 6sele-i pro- 

curaii fetei orice doriă. Ast-felă putu ea să se arate 

în haine mîndre la biserică şi so îndrăgâscă fiulă împă- 

ratului, care o luă de soție, după ce condurulă perdută 

dovedi pe adevărata-i stăpână 

Episodul pasărei, care trădeză loculă, unde mama vi- 

tregă ascunde pe Cenușer6sa, se află în povestea toscană 

«La Bella e la Brutta». (3) Dar în loculii cocoșului figu- 

reză o pisică, care, vădendă pe feciorulă de impera că iea, 

pe fata maştehei, îi strigă: «Miaă, miaă?! Prumosa e în 

buloiă și urita e pe călulă regelui !» 

In versiunea corsicană «Mariucella» (4), fata e ajutată 

în torsului lânei de însăşi mama ei, prefăcută în vacă, 

Tăiată şi sădită în grădină, unuli din merele aflate în mă- 

ÎI 

(1) Pem'amenone, No. 6. 

4 

- 

2) Andrews, No. 1. 
| | . 

5) Gubernatis, Novelline di S. Stefano, NO 1. Cf No. 9: Ze Oche (Gâscele). 

) (4) Ortoli, p. 81.
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runtaiele sale (pe ali doilea îlii mâncă şi pe ală treilea 

îlă aruncă pe acoperiş), răsări uni mări falnici, care 

se prefăcea în mărăcini, când se apropiă alti cine-va afară 

de Mariucella. Și când mai târgiii mașteha vrea s'o înlo- 

cuescă cu fata ei Dinticona, ună cocoșii, care ese din mă- 

rulu de pe acoperișii, strigă: Couguia cou/ couguia cou! 
Mariucrila e în butoiă și Dinticona pe caluli cehi frumosă ! 

In versiunea italiană din Pisa « Cenerentola» (1), fata, după, 

porunca maștehei, duce în fie-care dimineță rațele la apă 

și torce o oca de cânepă. O babă îi dă uni peptene (cu 

care face să-i caqă din capă de o parte grăunţe pentru 

rațe, iar de alta diamante şi rubinuri), o cutie pentru 

scumpeturi, o păsărică care s'o gătâscă (între altele şi cu 

o rochie cu clopoței) şi o baghetă, cu care-și procură o că- 

ruță. Plecândi dela petrecere, ea aruncă bani și pantofu-ă 

de aură îndărătulii Gmenilori, cari se luară după dinsa, 

In versiunea florentină «La Bella e la Brutta» (2), vaca 

ajută pe fată să torcă inulă şi când mama vitregă, ascun- 

dendii pe Cenușerâsa într'ună butoiii, vrea să-i substitue pe 

fata, ei, ca so iea de soţie, uni pisoiă (ca şi în varianta 

toscană) strigă: Gnaolino, gnaolino ! La bella & drento îl tino! 

Episodulu condurului, care lipsesce aci, îlă regăsimi în 

Cenuşeresa portugeză «Pisica dela vatră» (3), numită aşă, 

fiind-că îi plăcea s'sajute pe slugi în bucătărie. 

La. Francezi, cea mai veche versiune a Cenuşeresei e 

a lui Perrault «Cendrillon ou la petite pantoufle de verre», în 

care dina schimbă cu bagheta-i magică unu dovlâciă găunosă 

într'o căruţă de aurit și șoreci în cai, apoi hainele sdrenţerâse 

ale fetei în mătăsuri scumpe şi, dându-i o pereche de pan- 

tofi de sticlă, o trimete la petreceri. A treia ră scapă 
    

(1) Comparetti, No. 23. 

(2) Imbriani, No. 14. - 

(3) Consiglieri-Pedroso, No. 18.
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y în fuga-i unulă din pantofi si, brodindu-i-se în picioră, fe- 
ciorulu împăratului o iea de soţie. 

Povestea, bretonă «Tawulă albastru (1), deși amestecată 
cu elemente de altă origine, conţine acelaşi motivii. Fata 
persecutată e ajutată de uni taură năsdrăvanii, în a cărui 

ureche ea găsesce toti feluli de mâncări. Murindi ani- 

malulă, ea se bagă ca păzitre de curcani și, de câte ori 

doriă ceva, veniă la mormiîntuli taurului şi-lt chemă. 

Ast-felă pste să s'arate trei Dumineci de-arendulă în haine 

de mătase, de arginti și de aură. Perdendă unii pantofi, 

când fu urmărită de feciorulu împăratului, elui puse să-lii 

cerce în tote casele. O fată șiretă, ca să devie soţia prin- 

țului, își legă și strînse piciorului, aşă că putu intră în 

micului pantofi. Dar când so ducă la palată, 0 păsărică 

shbură cântând: La princesse soufre du pied! La princesse 

soufire du pied! Recunoscând atunci șiretenia, principele o 

lăsă și se căsători cu Cenuşer6sa. 

In versiunea spaniolă «La Ventafuchs» (2), Cenușşerssa, 

a cărei ocupaţiune eră de a suflă în focă. e încărcată de 

mama, si de surorile-i vitrege cu sarcini grele, pe cari le 

s&vârzesce o băbuşcă. Ea mai dă fetei o migdală, o alună 

si o nucă, în cari găsesce o roche de auriu, de argintă 

şi cu clopoței. Imbrăcată în aceste mîndre haine, ea se 

arată la biserică, la preumblare şi la balul împă&rătesci, 

unde jocă cu fiulu regelui și perde a treia 6ră unii condură. 

In privinţa variantelorii din ali doilea basmu-tipui (Ce- 

nușotcă) observămi, că atât Ruşii cât și Ungurii cunoscu 

unii asemenea personagiu. 

La Ruși el se numesce Jan Popyalof, adecă Ioană Ce- 

pușotcă. În basmulă cu același nume (3), unii uncheși are 

  

(1) Sebillot. ], 3. 

(2) Afanassief, II, 30. 
.
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3 tesiori, doi forte cu minte şi ală treilea imbecili. In acea 

țeră nu maj r&săriă sârele din pricina unui şerpe și Ivan, 

făcendu-și o măciucă de feriti, se despărți de frații săi 

(semnii de peire: când va picură sânge din mănuși) și 

r&puse 3 balauri, cu. 3, 6 şi 12 capete. Indată țera stră- 

luci de lumină. - | 

La Unguri elu portă numele de Hamugrpihe (care merei 

stă virâtii în cenușă) şi într'o versiune cu același titlu (1), 

celă mai tin&ră frate isbutesce singuri a păzi strugurii 

peste nâpte, dovedindii calul de aramă, de arginti şi de 

aurii, cari călcat grădina. Cu ajutorului cailori eli iea de 

soţie pe o fată. .de împăratii, pe care o promisese celui 

ce va aduce rosmarini de auri, ritruli şi năframa puse 

pe virfurile unorii stilpi înalți. 

De asemenea, întruni basmu slovaci «Cei doi frați» (2), 

fiulii celă tînără, tontii şi greoi, se numiă Ioan Cenușotcă, 

Pornindi în lume, el îndatoreză nisce furnici, ună crapii 

şi nisce draci, cari se certa. După ce vindecă o fată de 

împărată, ea nu vru să-lii iea de bărbatiă decât săverșindă 

3 lucruri grele: s'alegă doi saci de macii (furnicile), să-i 

aducă ună mărgăritari din fundulă mărei (pescele) și tran- 

datirulă iadului (draculia). 

In povestea săsâscă «Cenușolca și Imperatulă» (3), celui 

maj tînără dintre 3 fii ai unui ţărani, care sta mereii 

acasă în cenușă. eră mică şi slăbuțiă, dar bună de inimă; 

iar fraţii mai mari eraii delii şi trufași şi dispreţuiati pe 

blajinulă Cenușotcă. Fiind să se alsgă uni împăratu, Îrații 

mai mari plecară la faţa locului în haine mîndre, iar celui 

micii se strecură înw'unii grajdi din apropiere și aşteptă 

să vadă alegerea. Corona, aşezată pe o colină, se ridică 

  

(1) Stier, No. 14. 

(2) Leger, No. 23. 

(3) Haltrich, No. 47.
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de sine la sunetulă clopoteloră şi, după ce plană peste 

capetele tuturora, se lăsă jos pe grajdi. Alergândi 6menii 

într acolo, găsiră pe hietulă Cenuşotcă şi-l puseră pe tron 

ca împ&rati din voința lui Dumnedeu. , 3 

Urmeză cele două basme-tipi cu variantele lorii cores- 

pundătore. 

4. Basmuli-tipăi Pipelcuța de Popescu: 

Un boerii, murindu-i cucâna din facere, prinse ură asupra co- 

piliţei, ce născuse nevastă-sa. Fata oropsită se făcea din di în 

di mai frumosă și slugile de milă o îmbrăcară în sdrenţe, o 

mânzăliră cu cenuşă şi cărbuni și o puseră să spele vasele și 

să curețe vatra de cenuşă, pentru care pricină o şi numiră Pi- 

peleuța, adică Cenușeresa. 

Noua nevastă a boerului îlă sili să alunge pe Pipelcuţa din 

casă şi ea se duse, după sfatulă unei veduve bătrâne, de se 

băgă fată în casă la Sf. Luni. Pe drumi slei şi drese unii puţii; 

apoi ajungândii la Sf. Luni, ea o trimise la soră-sa, SE. Marţi; în 

cale drese şi lipi unii cuptorii; apoi ajungendii la sf. Marţi, ea 

o mână la Sf. Mercuri, care o mână la Sf. Joi și Sf. Joi la Si. 

Vineri. In drumi curăţi ună pării de omidi și legă rana unui 

corbi. 

Sf. Vineri o tocmi pe ună ani și drepti simbrie îi dede unii 

tron încuiată. Corbuli o învăţă, cum să potrivescă bucatele pentru 

păseri; și după ce sluji bine totii anuli, o povăţui s'al6gă tronulit 

celii mai micii și mai ponosită. Sfinta j-lă dede, dar o sfătui să 

nu-l deschidă înainte de a ajunge acasă. La, întârcere mâncă 

pere dela părulii ce îngrijise şi jimblă din coptori și bău apă 

din puţulu dresii de ea. Aprâpe de casa părintâscă corbulii o 

învăţă să deschidă lada într'o pădurice să n'o vagă nimeni şi să 

iea dintr'insa numai 3 merișdre (de arginti, de aramă și de aurii), 

pe cari să le ascunqă în gaură de şârpe. Ea făcu întocmai şi, 

intrând apoi în casă, ar&tă mumei vitrege suredenia de scule 

din ladă. Ea le luă spre păstrare și trimise pe una din fetele 

sale să slujâscă şi să-i aducă o asemenea ladă. 

Fata cea leneşă nu se sinchisi în cale de rugăciunile puţului
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și ale cuptorului şi, după ce o sluji răi pe Sf. Vineri unii ani 

de dile, îşi alese fronulă celă mai mândru și arătosă şi la întârcere 

pomulii și puţulă nu o lăsară să se apropie. Flămândă şi înse- 
[ti xi 

tată, se întârse acasă şi acolo, deschidendă tronulii, îli găsi plini 

cu pietre. 

Pipelcuţa trăiă ca slujnică în casa tatălui său şi mamă-sa vi- 

tregă o punea la munci grele și o batjocoriă în totii chipulă. Dar 

ea răbdă tote în tăcere. | 

In vremea aceea împăratulu locului, făcândii o mare petrecere, 

pofti între alţi boeri şi pe tatălii Pipelcuţei. Fetele mumsi vitrege 

se gătiră să plece şi în batjocură o chemară şi pe Pipelcuţa la 

serbare şi ea le răspunse, că de pe cotenâţă se va uită la ele, 

cum vorii jucă şi petrece. Vădându-le plecate, Pipelcuţa chemă 

corbulă și-li rugă să mârgă și ea la petrecere. Eli o învăţă să 

trântescă mărulă de aramă la pămînti şi se pomeni îmbrăcată 

cu haine mîndre cu totulă de aramă, și sbură în văzduhii, trasă 

de 4 cai înaripaţi totii de aramă. Ea se ivi în toiulă petrecere 

ca o dînă şi, după ce jucă cu împăratuli o horă, peri cum 

Dătt miedulă nopţei şi se cocoţă pe coteneţă, unde o găsiră fetele, 

cari se minunară de răspunsurile ei. La a doua petrecere se 

arătă îmbrăcată într'o rochie de argintă, iar la a treia într'una cu 

totul de aurii; dar când să sară în căruța-i trasă de 8 cai îna- 

ripaţi, îi cădă din picioră ună condură de aură. 

Aprins de dorii, împăratul însuşi colindă tâtă împerăţia, să 

ceree pe picidrele fetelorii condurulii, jurându-se că fata, căreia 

se va potrivi, va fi împărătesă, fie măcar și găinăresă. Dar elu 

nu se nimeri Ja nici o fată din boerime; trecu atunci la slugi, 

dar muncă de surda şi, când să iasă din bucătărie, împăratului 

zări într'unii stratii de cenuşe pe Pipelcuţa. 

Când să-i încerce condurulă, se potrivi ca pe calapodă. Atunci 

împă&ratulă 6 luă cu sine şi se cunună cu dînsa. 

a) Varianta muntenă Dina munților de Ispirescu: 

Unii feciori de împăratii, meșterii vînătorii, întilni odată la 

vinătâre o furturică, care totii săriă înaintea lui, şi vr&ndă s'o 

săgeteze, o răni puţinii și peri dinaintea. Acea turturică eră 

dîna munţilori, care se îndrăgostise de Făti-frumosii și luase chi- 
pulii de turturică, ca să-li atragă.
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Ă Peste câte-va dile o femee săracă se băgă găinărsă la curtea 
imperătescă și toţi o lăudai pentru vrednicia şi curăţenia ei. In 
două renduri ea sarătase în haine mîndre la nunţi împărătesci 
și jucase cu feciorulii împăratului şi apoi perise de lângă dîn- 

sulă. Indrăgostită de dinsa, feciorul de împărată se topiă dan- 

piciorele şi nimeni nu sciă pricina. 
„Fiindi să mergă la o a treia nuntă, elit porunci credincioşilori 

sei sașternă pe drumi smâlă în de seră. După ce diîna se ară&- 

tase și de astă dată şi jucase cu feciorulă împăratului, peri ca 
o măâstră; dar nomolindu-se în smâlă, lăsă condurulă acolo şi 

credincioşii îlii aduseră feciorului de împărată. Eli atunci îi tri- 
mise să umble din casă în casă, șila care se va potrivi condu- 

rulă, aceea să fie soţia lui. 

Credincioşii ocoliră tâtă împărăţia, cercară tote femeile și la 
nică una nu se potrivi. Feciorului de împărati, audindii acesta, 

se îmbolnăvi r&ă. Atunci porunci să încerce şi femeile din cur- 
tea împă&rătâscă şi condurulă nu se potrivi decâtii în picioruli 
găinăresei. Ea mărturisi atunci, că e dină măâstră și că spre a-lă 

ved& mai desii, intrase găinărâsă la curte. Apoi făcură o nuntă 

strălucită şi, murindă împăratulă, elă îi urmă pe tron. 

b) Varianta bucovinână Fata babei și futa moșnegului 

de Sbiera; 

Unti moşnegii şi o babă aveati două fete. Intruna din dile, 

părinţii aduseră fetei babei o mulţime de nuci, iar fetei moşn- 

gului o singură nucă, pe care o îngropă în grădină și, udând'o 

cu lacrimile ei, crescu iute unii nuci. 

Ducându-se la biserică, baba porunci fetei moșnegului să stringă 

curati numai firă până la întorcere ună sacă cu bobă, vărsatii 

pe jos. Ajutată de nis-e vuituri, ea isprăvi trâba înainte de 

slirşituli liturghiei. Atunci se duse în grădină şi, plăngândi, 

nuculă se desfăcut şi, găsindă înăuntru haine mindre, se îmbrăcă 

ca o dâmnă şi se duse la biserică. 

A doua Duminecă baba îi vărsă ună sacă cu mazăre şi-i po- 

runci a-l strînge curati. Ajutată de nisce porumbi, ea, ducen- 

du-se în grădină, se îmbrăcă în haine şi mai frumâse, de porni 

la biserică. Holteii, ca să afle cine e acea fată atâti de mindră, 

unseră Dumineca viitâre praguli bisericei cu rășină. Fata, isprăvin-



du-şi trâba (baba îi lăsase să curețe ună sacă de macă și fu 

ajutată de nisce săbii), porni iar la biserică în haine şi mai mîn- 

dre, și când vru să iasă, îi rămase papuculii pe pragul. Feciorii 

luară papucul şi se duseră să cerce fetele cu dinsuli. Baba vic- 

lenă sfătui pe fiica ei să-şi cioplescă picidrele, să fie mai mici 

(că papuculii eră fârte micii) şi pe fata moșnâgului o ascunse 

întrunii boloboci cu cenuşă. Când veniră flăcăii și-i cercară 

papucul, vădură că nu se potriviă. Atunci cocoșulii strigă: «Cu-. 
curigăl Fata moşneguluă îi după ușă, întruni bolobocă cu cenuşă!» 

Baba îi aruncă ună ciocălăi, dar cocoşul strigă întruna. | 

Căutândiă feciorii după ușă, scoseră fata şi-i încercară papuculti: 

elă se lovi întocmai, pentru că era alu ei. Atunci flăcăuliu se 

cunună cu dinsa. iar fata babei rămase nemăritată. 

c) A doua variantă bucovinenă Porumbii Ilenei Cosin- 

zenei de S. FI. Mariani: 

Uni moșnâgii și o babă aveau câte o fată din altă căsătorie: 

fata moșnegului eră frumâsă și harnică, iar a babei urită şi le- 

neșă. Baba, de ciudă, voiă să se scape de fata moşnegului și 

iscodiă felurite mijlâce, dar în deșertii. 

Intr'o di, trimiţend'o cu vitele la pășune, baba îi dede chite 

de cânepă să le târcă și să le dea gata până sâră: unii zițe/ă 

năsdrăvană o ajută în trei dile de-a rânduli. Dar descoperindii 

baba a treia di taina, cu viţeluli, ea se făcu bolnavă şi ceru să 

se taie vițelulă. După ce-li tăiară, fata, după povaţa viţelului, îi 
adună tote ciolanele şi le ascunse într'o scorbură de copacii 

din marginea pădurei. 

Intr'o Duminecă, pe când baba cu moșneguli şi cu fiica ci 

plecase la biserică și lăsase fetei vitrege salegă uni sacii de 

maci, ea plângea amari şi se pomeni cu 3 porumbi, sburândă 
în casă şi așezându-se lângă dinsa. Ei r&maseră salâgă maculii, 

iar fata sarătă în biserică îmbrăcată în haine mîndre, ce le aflase 

în scorbura cu Gsele viţelului, după povaţa porumbiloră. Aşă 
făcu și în alte dou& Dumineci; dar a treia Gră fecioruli boeru- 

lui din satii, călcândii pe unii conduriă, ea lăsă papuculă în bi- 
serică şi peri.
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eciorulit de boeri luă papuculii şi porni prin sată să-l cerce 
pe piciorele fetelorii; când eră să se întârcă, sosi la casa moş- 
negului. Baba ascunse iute pe fata vitregă sub pată și, vădendii 
feciorul de boeri că papucul mică nu, se brodiă în piciorul 

lăbănatii ai fetei babei, vru să plece, spunenduii baba că nu 

se mai află altă fată în casă. Dar unit cocoșă de pe pragulii ușei, 
audindii vorba babei, începu a cântă: 

Cucurigu gagu! 

Minciuni spune baba! 

Ca moșului fată 

"Sede sub covată, 
In tindă după uşă, 

In colbi şi cenuşă! 

Scoţend'o de sub covată şi punându-i papuculii în piciori, se 

lovi întocmai, că dâră alt ei eră. Feciorulii de boerii o luă de 

soţie, iăcândii o nuntă strălucită. Ast-feli fata moșnâgului, cea 

harnică şi frumâsă, ajunse domnă fericită cu ajutorul celorii 

3 porumbi (cari s'aă făcuti din 6sele viţelului năsdrăvanii), pe 

când fata babei, cea urită şi leneșă, a r&masii fată în păril. 

2 3. Basmuliă-tipi Cenușotcă de Gr. Sima: 

Uni omii avea 3 feciori, dintre cari celii mai micii petrecea 

totii pe vatră în cenușă. Holda omului fiind mereii bântuită n6ptea, 

feciorii se puseră s'o păzâscă, dar cei mai mari fură cuprinși de 

somnil. 

Cenuşotcă pândi și el şi v&du venind la miedulii nopţei 3 

cai: întâiul eră ali Sorelui, alu doilea ali Lunei și ali treilea, ali 

Vîntului; elit sări pe unulu şi fugi. Caii îlti rugară să-i lase şi 

îi dederă 3 frâne, ca să-i vie în ajutorii la nevoe. 

Odată fata împăratului fu răpită de o pajură, care 0 duse în 

cuibul s&i pe virfulă unui arbore, ce atingea bolta cerului. Im- 

păratuli făgăduise jumătate din împărăție cui ar putâ-o aduce : 

de acolo. Atunci porniră cei doi frați mai mari singuri, dar nu 

isbutiră. Numai Cenuşotcă, îmbrăcați cu cele 3 rânduri de haine 

date de cai, ajunse până sus, îi luă cununa din capii şi aduse 

înapoi fata, dar în același timpit peri. 
Ana 47 

Șăincnu, Basmele române.
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Imp&ratulă porunci st se cerceteze la cine e cununa şi după multe 
căutări o găsiră la Cenușotcă, care, făcendu-se cunoscutii, se cu- 

nună cu fata împăratului. 

a) Prima variantă ardel6nă Cenușotcă de Mera: 

Uni omii avea 3 feciori. Celă mai mici, nătăntocii şi nespă- 

lati, şedea totă diua în gura cuptorului, îngropatii în cenușă, în câtă 

eră colbăitii ca raculii. S&ărmanulii omiă își vedea holda şi ov&- 

sulti păscutii, pe jumătate călcati de copite: o herghelie de cai 

shburdatici îi strică n6ptea holda și ov&sulu. 

Feciorulii celă mare se puse atunci la pândă, dar adormi. Celit 

mijlociii asemenea. Cenușotcă, pândindă, zări unii cală, se apucă 

de câmai şi-lă încălecă. Plin de bucurie că şi-a găsită stăpânul, 

plecă, lăsându-i 3 fire de arginti, de aură şi de diamantii (să-l 

cheme la nevoe). 

In acea ţeră domniă imptratulii Verde şi, ca să-și mărite fata, 

puse o cunună de aurii și pietre scumpe în virfulă unui turnii: 

cine va sări cu calii până în virf să iea corâna, îi va da fata. 

Mulţi se îricercară în zadară. Cenușotcă, îmbrăcată în faine de 

argintă cu ajutorulă calului năsdrăvană, sări mai sus decât ceilalţi, 

dar totii nu isbuti. A doua ră, îmbrăcatit în haine de aură, ajunse 

până la mijloculu turnului şi a treia Gră, în haine de diamantă, puse 

mâna pe cunună și peri ca o nălucă, întorcendu se la cocina lui. 

Imp&ratuli porunci să se caute cununa pretutindeni, dar în za- 

darii. In cele din urmă o descoperi pe capulă lui Cenuşotcă și 

peste puţini elu se arătă în hainele de arginti şi se cunună cu 

fata împeratului. 

b) A doua variantă ardelână Petru Cenușolcă de Frâncu: 

Impă&ratulă Roșu avea 3 feciori, din cari ali treilea nu plătiă 

doi bani și fusese numiti după firea lui Petru Cenuşoleă, pentru 

că totă în gura cuptorului şedea şi qiulica întregă o petrecea cer- 

nendiă la cenuşă și jucându-se cu cărbuni. 

Pornindii tus-trei fraţii după însurătâre, se despărţiră la o r&s- 

pântie şi Cenuşotcă apucă pe drumul din mijlocă şi ajunse 
într'o pădure, unde vădu unii moşnâgii, care-l îndreptă la Sf.
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Lună. Ea-i arătă unu palatii minunată şi-i spuse să intre prin 
12 uși la a 13-a şi acolo, găsindi o fată negră, să r&mâe 3 nopți 
și ori cei sar întîmplă, să nu dică alta fără «cu Dumnedei.!» 

Elu făcu așă și peste n6pte veniră toti felulă de draci, cari-lti 
tăiară în bucăţi şi periră la miedulă nopţei, când veni fata de-lii 
înviă cu apă vie. Totii aşă se întîmplă în cele-lalte două nopţi, 
și apoi luă pe fată de soţie. 

Făcându-i-se dorii de părinţi, Cenuşotcă se găti să plece și 
ea-i dede ună înelă (îndată ce ar gândi la părinți, ar fi acasă), 

şi-lu sfătui să nu cugete la dinsa, că va fi răi de eli. Ajunsii 
acasă şi povestind la masă tote, nu se putu să nu cugete la 

muierea, sa, și iat'o între meseni, negră cum eră; îi dede o palmă 

lui Cenuşotcă şi-lă scose afară. Pe drumii, pe când el adormise, 

muierea-i peri, lăsându-i o hârtie în care dicea: să-și cumpere 

o bâtă de oţelit şi opinci de ferii și când sori râde, iar se vorit 

întilni. . 

El porni şi în drumii întîlni 3 draci, cară se certaă pe 3 lucruri: 

o vestă ce făcea nevădutii, o pungă ce nu se mai isprăviă 

și o pereche de opinci, cu cari se putea umblă 3 miluri. Păcă- 

lindui, le luă lucrurile și, ajungândii pe nevădute la nevastă-sa, 

o găsi cu altă bărbații şi cu Ospeţi le masă. Eli îi alungă pe 

toți și rămase singuru cu dinsa.



C. TIPULU PHRYXOS. 
Acestii motivă cuprinde 2 clase, fie-care cu câte uni 

basmu-tipi: | 
a. Basmulă-tipii « Cerbulă de aură» (1), cu următorele va- 

riante: 

Varianta munt6nă «Cerbul cu legănulă de mătase». (2) 
Varianta moldovenescă «Cerbulă şi împerătesa». (3) 
I. Varianta ardelână « Cerbului» ; 
II. Variantă ardelenă «Cerbulă, fratele uneă fate». (4) 
Varianta bucovinenă «Ce? do? băefă părăsiți». (5) 
Varianta macedo-română «Mama vitregă». (6) 
8. Basmuli-tipii «Zegenda cucului» (7), cu varianta bu- 

covinenă «Legenda prepeliței». (8) 
In „mitologia grecă figureză, tipului Mamei vitrege în cu- 

noscuta, legendă despre Phmyzos și Helle. 
Phryxos și Helle, copiii Nephelei, oropsiți de mama, lori 

vitregă Ino, care doriă să-i r&pue (r&stălmăcindiă oracolul 
  

(1) Stănceseu, No. 2. Basmuli a fostă versificaţă de Bolintinânu (Poesii, 
vol. ], p. 444-—447). 

(2) Segătrea, An. 1, p. 161—164. 
(3) Bogdani, p. 203—212. 
(4) Popu-Reteganulu, |, No, 5. — Obert, No. 1. 
(5) Sbiera, No. 16. 
(6) Cosmescu (colecţiune inedită). 
(7) Marianu, Ornitologie, vol. |, p. 14—17, 
(8) Idem, vol. II, p. 292-931.
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delficii), fură scăpaţi dela msârte de uni berbece năs- 

drăvani cu lâna de aură, trimisi de mama lori. Berbecele 

luă ps copii în spinare şi sbură cu dinşii în slava cerului; 

dar în călătoria lori aeriană, Helle cădu în mare (în Hel- 

lespontii). Phryxos, ajungendii la palaturile lui ete, regele 

Colchidei, îi dărui acea lână minunată și luă de soție pe 

Chalciope, fata regelui. (1) 

In versiunea din tipulii nostru cu acestă nume, eroul 

și animalulii formeză una şi aceiași ființă (prin metamorlosă). 

iar soră-sa se căsătoresce cu ună feciori de împărați. 

În versiunile din alii doilea basmu-tipii, copilulii ucisă 

de mama vitregă se transformă într'unii arbore sai pă- 

s&rică, care povestesce cântându nelegiuirea săvârșită. 

Legănuli de mătase dintre cârnele cerbului, ce figureză 

în diferitele versiuni ale acestui tipi, a trecuti și în colinde: 

Leriă oi leo, 

Acas' de-lii ducea, 

Cerbului crescea, 

In virfului cornelori 

Si alu rămuriloră, 

Leăgănii de mătase, 

Impletitii în șese, 

Pentru copiliţe, 

Fragede mlădiţe, 

Pentru copilași, 

Dalbii coconași. (2) 

Prefacerea băiatului în cerbi sai altii animalu are o 

analogie în frumosulii basmu neo-greci din Epiră « Asterinos 

și Pulya» sai Instelatulă și Pleiada (3), în care fratele, bndă 

dintr'o urmă de mielă, rămâne mielă. Pe când păziă pe 

  

(1) Cf Apollod, Î, 9, 1 şi Apollon. Rhod. IV, 120—128. _ | 

(2) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop. rom. p. 67. Cf. p. 61, 12, 82 și 88. 

(3) Hahn, Î No. 1.
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soră-sa urcată într'ună chiparos, sosescă 6meni împă&ră- 

tesci, ca să-şi adape caii, cari însă fugiră speriaţi de stră- 

lucirea fetei. Zărind'o feciorulii împăratului, o rogă să se 

cobore, dar ea nu voesce. Atunci elă trimite o babă, care o 

amăgesce să se dea jos (punândi albia și sita de-andâsele) 

şi feciorul de împăratii o duce la palat, urmati de mieli, 

şi o iea de soţie. Sâcra, gel6să de nora ei, pune so arunce 

într'o fântână, şi în momentului când slugile taie mielulii, 

Pulya, chemată de fratele săi într'ajutori, ese din fântână 

şi-l găsesce mortii. Ea-i stringe 6sele şi le îngropă în 

mijlocul grădinei: dintr însele răsare unui pomă mare cu 

mere de aurii, care se totii înălță şi nu lăsă pe nimeni să 

se apropie de elu; dar mărulă se coboră, îndată ce veniă Pulya 

să culegă mere. 

Intr'untă basmu rusescă (1), Ivanușca, bândii dintr'o urmă 

de capră, se preface în zfelă. Uni feciori de împăratii 

iea de soţie pe soră-sa Ilenuţa şi pune să îngrijescă bine de 

vițel. Dar o vrăjitore aruncă pe tîn&ra împă&rătesă în mare 

şi-i iea loculă, făcendă lumea să credă că dinsa e Lenuţa. 

Apoi poruncesce să se taie vișeluli, care caută scăpare 

pe marginea mărei: acolo chemă pe soră-sa într ajutori 

şi ea-i răspunde din apă, că nu pote face nimici. Feciorul 

de împărati, aflândă tâte acestea, scapă pe Ilenuţa și arde 

de vie pe vrăjitore. 

In versiunea maghiară «Cei doi orfani» (2), fratele, bendi 

dintro urmă de căprioriă, se preface în acesti animalu. 

Soră-sa, măritată după uni feciori de împ&rati, e arun- 

cată în fântână şi înlocuită cu fata unei vrăjitâre. Oamenii 

împăratului află apoi din gemetele căpriorului, că soră-sa 

a fosti înghițită de uni chitit. Ei îl pescuiră şi, spinte- 

(1) Afanassief, II, 29. 

(2) Jones, No. 42.
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cându-lă, tînăra împă&rătesă eşi de 7 ori mai frumâsă ca 

înainte. | 

Basmulu bretonă «Capra cea albă» (1) se apropie de ali 

doilea nostru basmu-tipii. O mamă vitregă pune o vrăji- 

tore să schimbe pe fata bărbatului săi într'o capră albă 

si o părăsesce în nisce ruine; ea behăiă la apropierea 

tatălui ei şi se ascundea la venirea vitregei. 'Tatălu află 

apoi dela o diînă, naşa fetei sale, totii ce se petrecuse în 

lipsa-i şi, aducândă dinei varga-i vrăjită și inelulii, furate 

de vrăjitorea, ea o făcu iarăși fată din capră ce eră. Mama 

vitregă fu arsă de vie. 

Câtii privesce varianta bucovin6nă din ală doilea basmu- 

tipă, unde e vorbă de păsărica, care trădeză crima să&- 

verșită, se potii vede cele spuse în Introducere. (2) 

Urmeză cele două basme-tipii cu variantele lori. 

u. Basmulă-tipă Cerbului de aură de Stăncescu: 

O mamă vitregă, neputendi suferi pe cei doi copii ai uncheșului, 

ună băiată şi o fată, îlii înduplecă să-i ducă în pădure și să-i 

lase acolo. Dar copiii se întOrseră, luându-se pe urma de cenuşă, 

ce lasase băiatulii dWalungulii drumului; se ureară pe din dosulii 

bordeiului şi ședeaii lipiţi de coșulii vetrei. După ce isprăviră 

de mâncat, baba, ca să necăjâscă pe unchâşii, îlă întrebă: 

«Aoleo, unchâșii, uncheşelă, unde sunt copilaşii t&i, să ronţăe 

şi ei aste uscături?—Aici suntemii, mamă! îi strigară copiii pe 

coş.» Baba eră să crape de ciudă şi iar sili pe uncheşi să- 

părăsescă în pădure, unde, pergendă ori ce .urmă, rămaseră în 

bungetii. 

Când îi r&sbi fâmea şi setea, porniră şi dădură de o urmă de 

vulpe plină cu apă de ploe. Băiatul se repedi să bea, dar fata 

îlu opri, că se face vulpe şi nu va fi cine so păzescă. Mai încolo 

dădură de o urmă de ursă şi fata iar îl opri; dar ajungendă la 

ÎI O 

(1) Sebillot, II, No. 42. 

(2) P. 129—1380.
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o urmă de cerbă, băiatul nu mai putu răbdă și bău. Cum Ve, 

se făcă ună cerbă fârte frumosii numai de aurii şi între cele dou& 

c6rne, semănate cu pietre scumpe, eră împletiti uni lâyănă din 

fire de mătase. Fata se sui în acelii legănii și plecă cu cerbuli 

în pădure, unde trăiră multi timpi: cerbulii făcuse soră-sei unii 

culcuşi, întruni copacii înaltă. 

Trecândi pe acolo uni feciorii de îm păratt, r&mase uimiti de 

frumuseţea ei; apoi trimise Gmeni în tâtă împărăţia cu vorba, 

că va procopsi pe celui ce-i va aduce fata din copaci. O b&- 
trână dibace sciu s'o ademenâscă (punândă pivostriile pe focă d'an- 

dosele, ea se dede jos săi le aşeze) și o duse feciorului de iîm- 

păratui, care se şi logodi cu dinsa. 

In vremea asta pădurea răsună de jalnicele sberete ale cer- 

bului («be-a, be-a! suriora mea, be-a!») și, luându-se după făgașuli 

roţilor, ajunse la porta palatului, unde, recunoscându-lă soră-sa, 

fu primită cu dragoste de feciorulă de împărati. O ţigancă robă. 

fosta ibovnică a feciorului de împărată, urziă să prăpădescă pe 
biata, fată și odată îi dede prafuri adormitsre, lăsând'o acolo în 

pădure, unde o ademenise să culegă flori. Adormindiă,. ţiganca 

se îmbrăcă cu hainele fetei, se boi la obrazi, așă că fecioruliă de 

împă&rati o luă dreptii nevastă-sa. 

Cerbuliă, simţindă nelegiuirea săvârşită, sberă şi da să împungă 

pe ţigancă, care sfătui pe feciorulii de împărată să-lu omore. 

Luându-se după urmele cerbului, feciorulă de împărată ajunse 

în pădure, unde sta întinsă fata adormită. O duseră acasă, o deș- 

teptară și uciseră pe ţigancă cu pietre. 

a) Varianta muntenă Cerbulă cu legănulă de mătase de 

Alexandrina Popescu: 

Uni frate şi o soră sunt năpustiţi în pădure de către mama 

loră vitregă. Fratele, arsii de sete şi neascultândi sfatulii su- 
rorei sale, bău dintr'o urmă de cerbi şi se schimbă înti”unii cerbă 
cu unit l6gănii de mătase în spinare. Prindândi atunci pe soră-sa 
în cârne, o aşeză în lâgănii și umblară ast-felti multi timpii prin 
pădure. 

Odată vinândă pe acolo unii feciorii de împărat, elă porunci 
omenilorii săi să prinqă cerbul şi să-li ducă la palat. Uimiti
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de frumuseţea fetei, el o luă «dle soție, iar pe cerbi îlitinchise 
într'o grădină mare, în mijloculii căreia eră puţulii cu lapte dulce. 

Tin&ra, împărătesă avea printre slujnicele ei şi o țigancă, anume 
Ghionţa, care-i semă&nă forte multi. Intr'una din dile ea luă 

pe Ghionţa şi se duseră în grădina cerbului. Adormindi împă- 
vătesa pe erbă lângă puţiă, ţisanca îi înfipse unit acă vrăjii în 

p&ră, schimbă hainele ei cu ale împărătesei, pe care o aruncă 
in puţuli cu lapte dulce. 

Nimeni, nici chiar imp&ratulă, nu băgă de semă la acea schim- 
bare şi ţiganca, cum se vădu împerătâsă, ceru să se taie cerbulă. 
Când veniră 6menii să-l taie, cerbulii se repedi în puţii şi, scăl- 

dându-se într'însulă, se făcu iar omiă şi povesti t6tă întîmplarea. 
După ce pregăti o înmormîntare mărsţă soţiei sale, porunci ca 

țivanca să fie sfâșiată de patru armăsari neînv&ţaţi. - 

D) Varianta, moldovenâscă Cerbulă și âmperdtesa de 

N. Bogdaniti: 

Z 

Uni frate şi o soră, lepădaţi de pîra maştehei în pădure, r&- 

maseră acolo. Chinuiti de o sete cumplită, băiatuli b&u dintr'o 

urmă de cerbă şi se prefăci, într'ună cerbă înaltă şi frumosi. 

Apoi fata se-aşeză într'o scorbură de copacii şi cerbulii dormiă 

la rădăcina lui. 

Vînândit odată p'acolo uni feciorii de împărată, el zări fata 

şi ca-i spuse, că va merge după dinsulă, numai să cruţe vicța 

cerbului, a fratelui s&i. Impă&ratulii îi făgădui, apoi se cunună cu 

fata şi cerbului îi făcuse loci în florărie. 

Intro di, o ţigancă vrăjitore, care slujiă la curte, ademeni pe 

împărătâsă în grădină şi o îmbrânei într'unii havuză, unde ună 

morună o înghiți de vie. "Țiganca luă loculiă împărătesei şi ceru 

împăratului să se taie cerbulă. Aflându eli despre acâsta și sciindii 

ce se întimplase cu soră-sa, alergă la havuză şi cântă jalnic: 

Leliţă Ilcnă, | 

Rogă-mi-te, rOgă 

Tu la Dumnedeă, 

La 'mpăratulă t8ă, 

Că negra de țigancă 

Imi r&pune vicţa! 

Lighene spoite, 

Cuţite-ascuţite, 

Pentru cerbu gătite!



— 116 — 

Atunci soră sa r&spunse (lin fundulii pescelui, care o înghiţise, 

să vie Omeni so scoţă cu năvâde din gura pescelui. Audindii 

acestea uni logofătii mare, se duse repede şi o spuse împăra- 

tului. Năvodarii scâseră morunuli și, spintecându-lii, găsiră. pe 

împ&rătâsă vie şi nevătămată, iar ţiganca fu sfâșiată de doi cai 
hărăpesci. 

6) Varianta ardelenă Cerbulă de Popi-heteganulă: 

Doi copii, Tirionii și Tiriana, alungaţi de mama lori vitregă, 

rătăciaii prin pădure. Tirionii, arsi de sete, b&u dintr'o urmă de 

cerbi și se făcă ună cehă mare şi frumosi cu cârnele aurite. 

Atunci Tiriana, luândi cerbulu, se viri într'o copiţă de finit să 
se odihnâscă, iar fratele ei păscea împrejuriă. 

Găsind'o acolo uni feciori de împărată, o luă de soţie, iar cer- 
bului îi făcu loci într'o livede frumâsă. Dar o ţiganeă dela 
Curte amăgi pe crăesa să se plimbe într'o luntre pe lacă şi 
țiganca r&sturnându luntrea, nenorocita, legată cu o pâtră de 
grumazit, se cufundă întrinsuli. Apoi ţiganca se îmbrăcă cu 
hainele crăesei și ceru împăratului să se taie cerbulă. 

Când veniră măcelarii să belsscă cerbulii, eli cântă jalnictă: 

Soră, soră, sufletiă dragă, 

Eși afară, eși din lacă! 

Eși afară și mă scâte, 
Soră drasă, dela morte! 

lar soră-sa îi r&spundea;: 

Frate, frate, sufletii dulce, 

La tine nu mă potii duce, 

Că-să în apă aruncată 

Și pe mine slă o pâtră, 
Numai câtă nu-să înecată! 

Măcelarii, audindi tânguirile cerbului şi glasul din apă, spu- 
seră craiului totă întimplarea. După ce scâseră pe crăâsă, ţi- 
ganca fu sfâșiată de două epe sirepe. (1) 
  

  

(1) Varianta publicată de Obert coincide cu versiunile reproduse.
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4) Varianta, bucovinână Cei doi băieți părăsiți - de Sbiera: 

O mașştehă alungă pe copiii bărbatului săi, unt băiatii şi o 
fată, părăsindu-i în pădure, unde trăiră mai multi: timpă din 
vinatu. 

Ducendu-se întruna din qile prin pădure, i se făcu băiatului 
sete și, bândii dintr'o urmă de cerbă, sa făcută îndată cerbă, . dar 
totă rămase să păzescă pe soră-sa. Odată vinându prin pădure 
mosnenuli moșiei, allă pe copiliţă și o duse la boerti, care o luă 
de soţie, iar pe cerbă îlu lăsă în grădină, unde eră unii eleșteii. 

O ibovnică a boerului, care serviă acum la curte, ură pe 
cuconă-sa și se hotări s'o prăpădescă. Chemând'o să se scalde, 
o împinse în eleşteii şi se înecă. Dar fiind-că semănă forte cu- 
conci, ibovnica spuse boerului, că servitârea se înecase şi-i 
luă loculii. 

In vremea aceea cerbulii gemea într'una, venind la eleşteii, 

şi allândă boerului de cele întîmplate, porunci să dea drumulti 
apei din eleşteă și pe fundii află pe cucâna suptă de apă, dar 
vie. Boerulti sa bucurati și a pedepsiti aspru pe femeia min- 
cinosă. 

e) Varianta macedonenă Ghiană și Zona de Cosmescu: 

O femee pusese să ferbă carne într'o 6lă şi, până să se în- 

torcă de unde-va, copiii mâncară totă carnea. De frica bărbatului, 

femeia îşi Riiă o ţiţă și o puse să f&rbă. Bărbatului îi plăcu multă 
carnea, și, aflândă de unde eră, primi sfatulii nevestei sale, ca să 

îngraşe pe fata dela întâia soţie, anume Zona, şi so taie. Ei 

închiseră dar fata într'o cameră și o hrăniati numai cu dulceţuri. 
Dar frate-său Ghiană, audindi ce se petrece, spuse surorei sale și 

amindoi lugiră. | 

Ajungendi întruni munte, lui Ghianii îi eră tare sete şi; bendă 

din urma unui mielu, se făcii mielă. Zona se sui întruni ar- 

hore, sub care eră o fântână; iar mieluluîi căută de mâncare. 

Odată trecu pe acolo unii fecioră de împăratiă și calui, aple- 

cându-se să bea apă din acea fântână, se speriă. Atunci elă zări 

pe Zonu și o rugă să se cobore, dar dinsa nu vru. O babă însă 

o păcăli să se dea jos și împăratul, ducend'o acasă, o luă de soţie.
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In lipsa împăratului, o servitore înfipse Zonei în capii unit aci, 
pe când o căută în capii, și împtrătisa se schimbă înt'o păsărică. 

Când se înt6rse împăratul, păsărica sbură pe lângă dinsuli 
şi, scoţendu-i aculi, se făcu iar femee și mărturisi tote. Atunci 
împă&ratulii puse să arqă pe servitârea cea nelegiuită. 

2. Basmulii-ţipu Legenda cucul de S. FI. Mariant: 

Unui omii cu doi copii, unii băiat şi o fetiţă, murindu-i soţia, 
se însură a doua Gră și maști6nea cea rea necăjiă într'una pe 
bietulii omi să alunge copiii. Casă scape odată de certă, tatăli 
luă copiii şi-i părăsi într'o pădure pustie. Dar copiii, luându-se 
după urma de cenușă, se întorseră. 

Vădendii maștionea că nu e chipii să se scape de copii, se ho- 
tări să-i nimicescă. Intr'o diminâţă, în lipsa bărbatului, ca omori 
pe băiatii tără cea mai mică mustrare de cugetii și-l dede su- 
rorei să-l gătâscă de mâncare pentru tatălă lorăi 

Sora, nevoită, făcu așă, dar ascunse inima într'o scorbură şi, 
după ce tatăl mâncă pe băiatul său, împreună cu maștinea, 
ea strinse 6sele și le ascunse totii în scorbură. Intr'o dimineţă eși 
din acea scorhură o pasăre cu pene sure și, punându-se pe o 
rămurică a copaciului, începu a cântă: 

Cucu, cucu, cucul! 

Maștinea n'a tăiatu 

Şi cu tata m'a mâncatii; 

Dar eii în cucu m'am schimbati 
Şi de maștionea-am scăpatii! & 

Maştionea, vrendii să arunce cucului ună drobă de sare, dro- 
bulă îi cădu în capi şi o omori; iar băiatulă, prefăsutii în cuci, 
rămase ast-leli până în diua de astădi. 

a) Varianta, bucovin6nă Legenda prepeliței de același: 

Uni văduvii cu o fetiță forte frumâsă, anume Zina, se însură 
a doua ră cu o femee, care eră o fermecătâre fără semăni. 
Copila, de când încăpi pe mânile mamei vitrege, nu mai avi 
di bună: ea o certă și o bătea într'una. 

Odată, în lipsa bărbatului, vitrega fermecătâre prefăci, pe Zina 
într'o pasăre de mărimea unui porumbă și, închidând'o într'o co-
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livie, părăsi casa şi fugi. Când tatălii se întârse acasă și nu-găsi 
pe nimeni, elu strigă: Zino! şi pasărea începu să cânte duiosi. 

De necazii, luă totii ce avu mai scumpi, împreună cu pasărea, și 

apucă lumea În capi. 
Pe drumi află dela o copilă (eră chiar vitrega prefăcută în 

copilă) totii ce se întimplase în lipsa. Plini de durere pentru 

(ie-sa, schimbată în pasăre prin mijlocul unorii fermece, eli 

întrebă pe ori cine întilniă, dacă n'o pote preface iarăși cum a 

fosti. 
Umblândii ast-felă, ajunse la o grădină drăcâscă, unde uni 

moșnegii vru să-i iea vița numai decât, dar îlii îngădui uni 

anii de dile şi după aceea îlii ertă, rugatii fiindii de trei suflete 

nevinovate. Tatăl însă, puţinii după acâsta, de supărare -mare că 

n'o putuse preface pe fie-sa, se îmbolnăvi și, înainte de a-și da su- 

fletulă, sărută de. mai multe ori pe Zina şi-i dede drumuli. 

Pasărea aceea trăesce până astădi sub numele de prepeliţă.



D. TIPULU RODIA. 

Acesti motivii e representaţii de basmulii-tipă « Oglinda 

vrăjită» (1), cu următârele variante: 

Varianta muntenă « Năramza». (2) 

Varianta moldovenâscă «Cine-i mai frumosă?» (3) 

I. Variantă ardelenă «Florița din codru»; 

II. Variantă ardel6nă «Mama cea rea». (4) 

Varianta, macedo-română «Rodiav». (5) 

In unele din variantele n6stre, mama (obicinuiti vitregă) 

întrebă pe S6re cine e mai frumâsă; iar în cele-lalte servă 

ca intermediari o oglindă vrăjită. Mai observămi, că va- 

rianţa macedo-română, în care figureză două surori invi- 

di6se (ca, şi în versiunea neo-grecă şi albaneză) combină 

motivulă Phryxos cu ală Rodiei. (6) 

- 

(1) Schott, No. 8. 

(2) Culendarulă basmeloră pe 1876. 

(3) Sevastos, p. 76—80. _ 

(4) Slavici în Convorbiri din 1872. — Popi-Reteganulă, IV, No. 1. 

(5) Cosmescu (colecţiune inedită). 

(6) Întrebările făcute Sorelui saă oglindei îmbracă obicinuitii o formă poe- 
tică. In a doua n6stră versiune ardelenă: 

S6re luminată, 

Spune-mi tu curată 

Și adevăratii, 
Văqut-ai ori ba, 

In cărarea ta, 

Fată ca a mea?
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In versiunea neo-grecă «Rodia» (1), surorile invidi6se; 

aflândi dela Sore că sora lori cea mică, Rodia, e mai fru- 

mosă decât dinsele, caută în toti chipulii s'o perdă. După 

ce o părăsescii în pădure, unde e adăpostită de o dină, 

cle-i causeză mârtea prin o legătură vrăjită. Dar dina o 

învieză, şi aflând că, trăesce, surorile se încercă din nod 

so omâre cu o turtişoră vrăjită. De astă dată, ne mai pu- 

tend'o înviă, dina o pune într unii cosciugii de arginti și, 

așezându-lă pe unu cală, îi dă drumului. Calulii ajunge 

intr'o ţeră învecinată, unde uni feciori de împărată iea 

cosciugulti şi-li așeză în camera sa. Acolo e inviată de 

impărătesă, care, sguduind'o, face să-i cadă turtișora din 

gură şi feciorulă de împăratii o iea de soție. Aflâmdu de- 

la Sore că sora trăesce şi căe regină, surorile invididse 

vină la dinsa îmbrăate ca moşe și, virindu l&uzei uni acă 

vrăjitii în capă, care o schimbă în păsărică, una din ele 

se pune în patii în locui. Intr'una din qile, fecioruli 

de împărații, jucându-se cu păsărica, îi scote aculu şi se 

pomenesce cu soția inaintea lui. Surorile mori atunci de 

învidie. 

In versiunea albaneză «Patime» (2), sora cea mică, per- 

  

in povestea neo-grecă (Sehmidt, p. 110): 

Sâre, sâre, lumin6se, 

Spune tu, pe ochii tăă, 

De se află în lime 

O femee mai frumâsă?. .. . 

“He pop, zaosthte pb, 

Ilig pov, vă tody mă pâna s0v! 

Moina stat “4 Buogeirepn "povia 205 *55p.0b ; 

In cea germană paralelă (Grimm, No. 53): 

Spieglein, Spieglein an der Wand, 

Wer ist die schânste im ganzen band? 

(1) Legrand, p. 133. Cf. versiunea, din Schmidt, No. 17: «Marula și mama îi 

Erotas», care e combinată cu motivul Fetei cu mânile tăiate. N j 

(2) Dozon, No. 1. Cf. Hahn, No. 103: în loculii suroriloră, o mamă vitregă ca 

de obicei; aci și inelă vrăjită, aduse de tatălă copilei, străvestiti ca neguțătoră.



secutată de surorile invidiose şi părăsită în pădure, ajunge 

în casa a 40 de tâlhari, cari o respectă ca pe o soră. 

Surorile încercă în 3 renduri so r&pue, trimițendu-i unii 

colanu otrăvită, unu ciură cu galbeni şi unii ineli otrăvită. 

De două ori o învieză tâlharii şi, ne mai putândă s'o facă 

a treia 6ră, o punti întruni cosciugii pe virfulu unui 

arbore, la piciorele căruia eră o fântână. Odată rindaşulu 

împ&ratului venindă acolo să-și adape caii, ei se sperie 

de umbra cosciugului oglindită în apă. Zărindi cosciugulă, 
feciorul împăratului poruncesce să-lă ducă în camera sa. 
După câtă-va timpă, slăbindi Fatime, inelulă îi cade din 

deget și, înviândă, împăratulă o iea de soție. 
In versiunea maghiară « Cea mai frumăsă femee din lume»(1), 

figureză, în loculii Sorelui din cele două versiuni ante- 

riore, o oglindă vrăjită. Fata e scăpată din mânile vrăji- 
torei, pusă de mama invididsă s'o ucigă în pădure, de 
12 tâlhari, cari o îngrijesci ca pe o soră. In diferite ren- 
duri mamă-sa caută s'o r&pue (cu ună inel fermecată, 

cu ună aci otrăvită) și tâlharii o învieză, scoţându-i lu- 

'crurile vrăjite. Dar ultima oră, neputend'o înviă, o punti 

în cosciugi pe unii cerbi și dai drumulii animalului. Cos- 

ciugulu ajunge în mânile feciorului împăratului Persiei, 

care iea de soţie pe fata înviată. Restulă basmului apar- 

ține unui altii tipi. 

In versiunea bretonă «Ciorapi: vrăjiți» (2), supra-natura- 
lulă motivului inițială dispare. Acolo nu mai e vorbă nici 
de Sore, nici de oglindă vrăjită, ci puri şi simplu de nisce 
soldaţi, cari, trecendii pe acolo, diseră: Regina e forte fru- 
mosă, dar fiica ei e şi mai frumosă! Mama invidi6să o 
trimite cu două slugi în pădure s'o ucigă, dar fiindu-le milă, 
o părăsescă acolo. Ea ajunge în palatult a 3 fraţi, cu cari 

  

(1) Jones, No. 35. 

(2) Sbillot, I, No. 21.
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trăesce ca o soră. Aflând mamă-sa că e înviată, îi tri- 

mire cu o babă o pereche de ciorapi vrăjiţi, şi cum îi 

îmbracă, more pe locii. Cei 3 fraţi o punti într'unii cos- 

ciugu de sticlă și, trebuindi să plece la răsboiii, îlă așeză 

pe unii arbore din pădure. Acolo o găsesce uni vinătoriă, 

care o duce acasă și apoi, venindu-și în fire, o iea de soție. 

In versiunea ligură « Oglinda» (1), o regină are o oglindă 

vrăjită, care vorbesce. Intrebând'o cine e mai frumâsă, 

ea răspunse: «Nu fu, ci fie-ta, domniţa Blanca, e de o mie 

de ori maj frumâsă!» Atunci punându-i gândi r&i, regina 

însărcin6ză o slugă s'o ducă în pădure şi so omâre, adu- 

cendu-i ficatul. De milă, sluga omoră unii iepure și-i aduce 

ficatulti animalului. Blanca, rătăcindi, ajunge în palatului 

a 7 uriași şi r&mâne acolo ca îngrijitore. Aflândă prin 

oglindă că trăesce, regina caută în două rânduri s'o r&- 

pue, stringând'o odată de năbuşesce şi apoi otrăvind'o cu 

unt mări. Dar ea scapă şi se căsătoresce cu unii principe, . 

iar regina își primesce pedepsa cuvenită: «On mit ă la 

reine des pantoufles en fer, rougies au feu, pour la faire 

sauter et mourir en dansant.» 

In versiunea, siciliană «Frumâsa Ana» (2), surorile, în- 

vidi6se pe sora lori cea mică mai frumosă, o părăsescii 

în pădure şi ea găsesce adăposti în palatulă unui mân- 

cătorii de 6meni. Şi acolo surorile caută s'o r&pue, otră- 

vind'o cu uni strugure, dar e scăpată de unii feciorii de 

împărații, care o iea de soție şi ea-i nasce doi copii, 

Sorele şi Luna. Socră-sa, o femee rea, urzesce asemenea 

prăpădirea ei și a copiilorii să, dar însăși femeia vino- 

vată cade în cursa pregătită. 

In versiunea portugeză «Regina vanitâsă» (3), șambela- 

  

(1) Andrews, No. 18. 

(2) Gonzenbach, No. 4. 

(3) Consiglieri-Pedroso, No. 1. 

Șăinenu, Pasmele române. 
48
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nulii spune reginei, că fiica ei e mai frumosă. Fata alun- 

gată găsesce uni adăposti în bordeiuli unui porearii și 

acolo o vede unii principe, care se îmbolnăvesce de dra- 

gostea ei. Când mama principelui, vrendă s'o vadă, se 

apropie de bordei, elui se schimbă într'uni palată, por- 

carulă în împărati si purceii în duci. Aci lipsesce cu to- 

tulii episodulu persecuţiuniloră ulteriore. 

In versiunea germană cu acestă motivii alu invidiei ma- 

terne, figureză o copilă albă ca zăpada (Schneewitichen), a 

cărei rară frumuseţe, lăudată de oglinda vrăjită, aprinde 

ura, mamei vitrege. (1) 

Intr'o poveste rusescă paralelă « Albă ca zăpada», părinții 

faci din zăpadă o copilă, care, însuflețindu-se, cresc 

forte repede. Copila eră albă ca zăpada, fără pici de sânge 

în obrazii, altmintrelea bună şi blândă. Ei îi plăcea numai 

la r&câre şi în ploie; eră fericită numai într'amurgi, dar 

"începea să se întristeze odată cu ră&sărirea sorelui. In 

spre vară, jucându-se odată cu prietenele ei, ea se eva- 

poră întruni abure ușorii şi se înălță în slava cerului. (2) 

Aceiași disparițiune eterică revine în varianta sârbă, 

unde Vilele plăsmuesci o copilă din zăpadă, însuflețită 

de ârnă, hrănită de rouă, învăscută cu frunzele pădurei și 

împodobită cu miîndre flori. (3) 

Doi poeţi, Puşkin şi Ronetti Roman, ai cântati în ver- 

suri frumose acestă fată fără corpă, care navu nici tată 

nici mamă: | 
Ce nu există nică nare nume, 

Deşi trăesce-o viţă senină, 

Din flori ţesută şi de lumină. 

Urmeză basmulii-tipă cu variantele sale: 

(1) Grimm, No. 53, 

(2) Leger, No. 9. 
(3) Vuk, No. 24. 
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Basmulă-tipă Oglinda fermecată de Schott: 

O femee frumâsă avea, o oglindă fermecată, care-i putea spune 
și numi pe cea mai frumâsă femee din acea ţ6ră. Intr'una din 

dile oglinda fermecată spunându-i că fiică-sa e mai frumâsă, o 

duse în pădure. şi-i scose acolo ochii. Dar Maica Domnului îi 
dede iarăşi vederile şi ea trăiă în casa a 12 tâlhari, cari o res- 
pectati ca pe o soră. 

Insciinţată de oglindă că trăiă, mamă-sa plănui o nouă nele- 

giuire: ea trimese o babă, care în 3 rânduri (întâi cu ună înelă 

vrăjitii, apoi cu nisce cercei vrăjiţi și în cele din urmă cu o 
fiore vrăjită) o făcu să cadă într'o amorţelă sori cu mortea. De 

dou& ori tâlharii o putură trezi prin luarea sculelorii, dar ne- 

bănuindi florea pusă de babă în părulii fetei și perdândi spe- 
ranţa de a o mai înviă, o aşezară întruni cosciugii de sticlă 

între doi arbori. 
Acolo o găsi ună feciori de împărați, care porunci so ducă 

la, palatii şi acolo rămase mârtă până nisce hoți, vrendii să-i ră- 

pescă sculele, îi luară și florea, şi în acea clipă înviă. Apoi se 

cunună cu feciorul de împărati. 
In vremea aceea mamă-sa, aflându prin oglindă că trăiă, își 

boi faţa şi ca o babă intră în curtea împăratului s'ajute pe îm- 

părătesă la facere. Ea născu unii băiatii frumosi şi într'una din 

dile, când baba credea pe împărații adormită, străpunse cu unii 

cuţitii peptulii copilului și eră să omore și pe imprătesă, de 

n'o opriă feciorul de împăratii. Judecată, ea fu osindită la morte. 

a) Varianta muntenă Năramză de N. D. Popescu: 

Sorele se iea la întrecere cu o femee frumâsă. Inghiţindii o 

s&mînţă de năramză, femeia rămase grea şi născ o fată cu pt- 

rulti de aurii, pe care o boteză Năramza. 

Sârele totii lăudă pe fată că e mai frumâsă decât mamă-sa 

şi dînsa, de ciudă, căută diferite mijloce a o ucide. 

b) Varianta moldovenescă Cine-i mai frumosă ? de Se- 

vastos: Ă 

O femee fârte frumâsă întrebă în fie-care qi oglinda: cine-i



— 1736 — 

mai frumosi pe lume? şi oglinda răspundea că dinsa. Femeia 

acâsta avea o fetiţă, Călina, și când crescu mare, se făcu şi mai 

frumosă decât mamă-sa. Spunendu-i odată oglinda, că Călina e 

de şâpte ori mai frumosă, mama prinse ură pe fata și hotări 

s'o omore. 

Pentru acâsta o trimise cu uni omii în pădure, so ucigă 

acolo şi să-i aducă drepti semni inima și degetulii celă mici. 

Dar făcendu-se milă omului, tăiă uni căţeli, îi scâse inima și, 

juândii degetulii celt mică ali fetei, le duse la maică-sa. Fata, 

părăsită în pădure, nimeri la nisce â/hari, cu cari se prinse să 

vămâe la dînşii. Ea trăiă mulțumită, până ce maică-sa, aflândi 

dela oglindă că trăesce, se duse s'o caute. Ajungândii la coliba 

tâlharilorii și prefăcându-se în ursitore, dărui fetei unii înelă, pe 

care punându-l în degetii, cădu mortă. 

Când se întorseră tâlharii și o găsiră mortă, începură so bo- 

câscă și so caute cu de-amăruntulii: scoțendu-i ineluli, ea-și . 

veni în fire. Altă dată mama nelegiuită căută so rcpue cu o 

cămașă otrăvită și a treia 6ră îi înfipse unii acă în capit. Ne mai 
putend'o înviă de astă dată, tâlharii îi făcură uni sicriu de aurii 

şi-l aruncară între doi paltini. Intro di trecu p'acolo în vînă- 

târe uni feciorii de împărată, zări pe fata în cosciugiă, o luă și 

o duse acasă. Eli nu mai vru să se deslipescă de dinsa, până 
ce împărătâsa, aflândi taina întristărei sale, se găti s'o îngr6pe. 
Când voi s'o peptene, îi scâse aculi din capi și fata sări drepti 

în picidre. De bucurie, feciorulu de împărată o luă de soţie. 

Aflândii mă-sa că trăesce, porni iar s'o caute şi nimeri la pa- 

lati. Aci se schimbă în mșă și, fiindii împărătesa cea tînără 

să nască, ea ucise copilul, punându vina pe împărătesă. Atunci 

părinţii împăratului porunciră s'o omâre, iar mama Călinei se in- 

târse acasă și rămase de atunci cea mai frumosă temee pe 

lume. 

6) Prima variantă ardelână Florita din codru de Slavici: 

O crâșmăriță avea o fată de sufietă, anume Florița. Crâșmăriţa 

eră frumâsă, dar ca Floriţa nu eră nimeni de frumâsă. De aceea 
ea o ură de morte, căci oglinda îi spunea, că Floriţa e mai frumâsă 
decât dinsa. O punea la muncile cele mai grele și, chemândi
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pe baba Bonţa, îi dise s'o ducă în codru, legată la ochi, şi apoi. 
să-i scoţă ochii. Bânţa rămase încremenită, vădendi o așă fru- 

museţe. De odată răsări o căpridră, se uită la Floriţa, dar așă 

o privi, că amindoi ochii cădură în pola ei. Bânţa luă ochii 

căpridrei și lăsă pe fată în pădure. Umblă ea ce umblă, până 

ce dede de o casă, înaintea căreia unit ghebosii făcea - bucate. 

Fata găti în loculii ghebosului mâncările cele mai bune, cu- 
răţi casa şi puse masa; apoi audindă că vinii hoţii, se ascunse sub 

patii. Hoţii, sosindi, eraă să omsre pe ghebosii, că a întârdiati 

să-i cheme la masă, dar plăcendu-le mâncările peste mâsură, 

Vai ertati. La masă hoţii intrară în certă cu căpitanului și ajun- 

seră la bătaie. Floriţa se puse în mijloculii lori şi-i împăcă. 

De atunci câta, se împărți în două: şese umblaii după câștig, 

iar cei-lalţi remâneaii acasă să îndeplinescă tote poruncile îrumo- 

sei Floriţa. Ii aducea cele mai scumpe lucruri, ca săi facă bu- 

curie. | 

In vremea asta, crâșmăriţa, aflândi dela oglindă că Floriţa 

trăesce, trimise de 3 ori pe baba Bonţa în pădure și dinsa cu 

farmecele ei adormi pe cei 6 hoţi şi, intrândii în easa fetei, îi 

puse întâia ră ună înelă în mână, a doua Gră o îmbrăcă cu o 

vochie de mătase, iar a treia 6ră îi împleti în pără fivulă morţei. 

De două ori o înviară hoţii, dar a treia 6ră le-a fosti peste pu- 

tinţă. O jeliră, făcură apoi o gr6pă, în care puseră cosciugulii 

fetei, se așezară imprejurulii mormîntului și priviră până mu- 

viră câteşi 12 hoţi şi ghebosulii împreună cu dinşii. 

Multă vreme a statui Floriţa aci, până ce întro Qi, dândii fe- 

ciorulă de împăratii peste dinsa, rămase ca împetritii la vederea 

ei. Porunci so ducă la palatii, unde o puse sub privevherea a. 

12 fete. Feciorul de împărati nu se mai mișcă de lângă dinsa, 

o priviă până adormiă. Nimeni n'avea voe să se atingă de pă: 

rulii ei, dar întro qi fetele se vorbiră să-i desfacă ptruli şi, o 

minune! Floriţa înviă şi începu să povestâscă tote suferinţele. 

Peste câte va dile se serbă o nuntă, la care veni şi crâșmă- 

viţa, după ce dede drumul vinului şi sparse tote vasele. După 

nuntă împăratul porunci să se facă o cameră cu pereţii numai 

de oglindi şi înăuntru să se pue femeile cele mai frumose, iar 

pe crâșmăriţă so închidă acolo, ca să vadă că nu e ea cea mai 

trumâsă în ţeră.
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d) A doua variantă ardelână Mamă cea vei de Popii- 

Reteganuliu: 

O temee fârte frumâsă întrebă în fie-care dimincţă pe Sore, 

când răsăriă, dacă a vădută o femee mai frumosă și Sorele r&s- 

pundea că nimeni n'o întrece, decât fie-sa. Audindi acâsta, mama 

pizmașă se gândiă, cum s'o prăpădâscă: chemă o slugă șiă porunci 

s'o ducă unde-va pe fată și să nu se întârcă decât cu inima și 

cu degetulii ei celi mici. Dar slugei i se făcu milă de biata 

fată şi omori în locu-i uni cățelușă. 

Fata o luă prin codru şi nimeri la niisce curți fârte frumose, 

pe cari, găsindu-le pustii, le curăţi şi apoi se viri după cuptorii. 

Zmeii, întorcându- se acasă și aflând'o, se bucurară şi o numiră 

sora lorii. | 

Femeia cea fudulă, întrebândii iar pe Sie, cinei mai fru- 

mosă în lume, elii îi răspunse că fie-sa. care trăesce și se 

află la curţile zmeiloră. A doua di ea se duse drepti acolo și, 

îndesândii fetei degetuli în gură, o lăsă josti mârtă şi plecă. Zmeii o 

jeliră ea pe o soră, şi apoi, punândo întrunit cosciugi, o aşezară 

întrună vîrf de paltinil. 

Feciorul împăratului, trecând p'acolo, scobori lata și lovind'o 

la capii, îi sări unt mări din grumazii şi înviă. Apoi fecioruli 

de împăratii se cunună cu frumosa fată și mă-sa se dice că în- 

nebuni de supărare, audindii că fie-sa se făcuse împă&rătâsă. 

e) Varianta, macedo-română Boida de Cosmescu 

“Pre surori orfane, când se sculaii dimincţa, întreba Sorele: 

cine e mai frumâsă ? Sovele răspundea: Roida, sora lori cea mică! 

Surorile mai mari o înegriră la iaţă, o îmbrăcară în sdrenţe; 

dar degeba, S6rele nu-și schimbă părerea. Aprinse de mânie, 

hotărîră s'o perdă. Intro di o luară, sub cuvîntii de a face po- 
mană la mormîntul mamei lori, şi o duseră într'o pădure mare. 

Acolo o lăsară, spunendu-i s'aștepte, că ele se ducii numai saducă 

mierea, ce uitaseră acasă. Roida, părăsită în pădure, începi să 

ducă o vi6ţă sălbatică şi, trecendii prin apropiere o turmă, se 

rătăci unii mielă, care se împrieteni cu dinsa. 
Fecioruli împăratului, mergendi la vînătâre, dede de Roida
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care-i spuse, că primesce să-i fie soţie, numai să nu-i iea mielulă 

de lângă dînsa. Fiului de împăratii porni la bătălie, iar o r6bă, 
după ce se îmbrăcase în hainele Roidei, o: aruncă pe împărătisă 

în pută şi-i luă loculii. 

Când se întorse feciorulit de împăratii, roba îi eși înainte şi 

elă o primi ca pe soţia sa. Mieluli într'una sberă: «Bea! bea! 
Roida suridră, Roida în puţiă.» Impărătesa cea mincinosă, temen- 
du-se să nu fie descoperită, se făct bolnavă și ceru să-lă taie, că 

numai mâncândii din carnea lui se va vindecă. Osele mielului, 

aruncate prin curte, nu înceta de a dice aceleași cuvinte. fe- 

ciorulti de împăratii, doritori afle, se cobori în puţă şi găsi pe 

Roida încă vie, iar pe cea mincinosă o arse.



CAP. VII. 

CICLULU PEŢIRILORU 

Acestă ciclu cuprinde două tipuri fundamentale, după 

cum obţinerea fetei de împărati e legată cu isprăvi de 

natură intelectuală sai materială. | 

A. Tipulă FEdip sau ali enigmeloră are următorele pe- 

ripeţii: 

a) Peţitorii își riscă vieța, pentru fata împăratului, care 

le pune una sait mai multe ghicitori anevoiose; 

5) După ce sa prăpăditu o mulţime de tineri, Fătu-fru- 

mosii află deslegarea lori! și se căsătoresce cu domniţa. 

B. Tipulă Fnomaos saă ali sarciniloră, cu următârele 

peripeții: 

a) Fata împăratului sai tatălu ei impune peţitorilori sar- 

cini grele; 

b) După ce mulți şi-ati perdată viţa, Fătu-frumosi is 

butesce a le împlini şi a-și luă r&splata promisă.



A. TIPULU EDIP. 

Acestă motivi ali enigmelori e representaiii de bas- 

maulă-tipii «Ciobănașuli celă isteță» (1), cu următorele va- 

riante: 

Varianta muntenă «Unui morti a omoriti, doi». (2) 

Varianta moldovenâscă « Povestea unei fete de împăratii».(3) 

Varianta macedo-română  «Pelea de purice». (4) 

In unele versiuni enigmele jscă rolului de simplu epi- 

sodi, ca în basmuli bănăţeni «Fata împăratului și mân- 

zulu», care aparţine ciclului despre Feciora răsboinică, unde 

a şi fostii înseratiu. 

Afară de variantele citate, în cari enigmele sunt unii 

mijlocii imediatii de peţire, acesti genti ali literaturei 

orale jocă uni mare roliu și în ciclulă Juruinţelorii. Acolo 

necuratul renunţă la victimele sale numai resolvându-i-se 

întrebările enigmatice de natură cifrică (şi în care cas 

o fiinţă superioră se substitue victimei). Ca și demonulă, 

toşu-Imp&rati, asemenea de o fire diabolică, impune lui 

Albu-lmpăratii ghicirea a trei întrebări, cu risculă de a-și 

perde împărăţia. (5) 

(1) ispirescu, No. 23. 

Cosmescu (colecţiune inedită). 

) 
(2) 
(3) Şedătdrea, An. IL, p. 133— 157. 

(4) 
(5) Schott, No. 9.
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In anticitate deslegarea enigmelori e legată de numele 

lui Fdip, a cărui tragică sortă aparţine aiurea. Uni mon- 

stru cu față de femee şi cu aripi de pasăre, Sfinxul, 

bântuiă de câtiă-va timpi orașulu Teba. De pe uni munte 

din vecinătatea, oraşului, femeia-pasăre adresă Tebanilorii 

diferite enigme și devoră pe cei ce nu puteaii să le des- 

lege. După ce mulţi se prăpădiseră, Creon, rege din Teba, 

dede de scire, că va da domnia și pe soră-sa locasta de 

soţie vitezului. care va scăpă ţera de acelă monstru. kdip 

cercă și dinsulu şi Sfinxulă îi puse următorea întrebare: 

Care e fiinţa cu dou& picidre, care are patru, apoi trei 

şi o singură voce? ldip răspunse: Omului, care în co- 

pilărie umblă d'abușile, apoi merge cu două picidre și la, 

bătrânețe își mai iea ca sprijini unu toiagi. (1) Atunci 

monstrulă se prăvăli însuși din vîrful stâncei, iar eroulii 

se făcu stăpânii peste Teba și se căsători (fără să scie) 

cu mamă-sa locasta. 

Cum se vede, aci resolvarea enigmei stă indirectii în 

legătură cu motivul Peţirei. 

Motivulu enigmeloră este forte rari representată în 

basme. Colecţiunea lui Ilahn nu conţine nici un exemplu. 

In versiunea neo-grecă «Domnița și Ciobanulhi» (2), fru- 

mosa fată de împ&rati nu vrea să iea de bărbatu decât 

pe acela ce i-ar pune o întrebare şi la care nar pute 

r&spunde. Uni păstoră vru şi elu să-și cerce noroculiu și 

porni la impărăţie. In cale dede o turtişoră căţelei și ea 

cr&pă: mâncândă din stirvu-i 3 corbi, cr&ăpară şi «ei; 

mai departe fiindu-i f6me, păstorulii spintecă o vacă îm- 

povărată ce cr&pase de curind și-i scose viţelulă; ne- 

avendă cu ce face focului să-li frigă, elit face focii cu 
  

(1) Apollod. 11, 5, 8. Enioma a fostii conservată într'uni fragmentii alii lui 

Asclepiade din 'Trogilos, citati de Atheneti, Deipnosoph. X, p. 456. 

(2) Legrand, p. 39 —46.
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câslovele dintr'o biserică apropiată şi bea apă din can 

dela, de acolo. Când ajunse la palatii, păstorulii puse dom- 

niţiei acesta ghicitore: «Turtişora a omoritit pe drăguța 

si drăguța mortă a omoritu 3 arapi, s&rmana. Am luatit 

carne, ce eră şi nu eră născută, am fripto cu slove și 

am b&uti apă, ce nu eră nici în cerii nici pe păminti.» 

Neputând'o deslegă, domnița fu silită să se cunune cu 

păstoruliă. 

In versiunea albaneză «Peduchele» (1), o fată de împ&- 

rată, căutăndă tatălui ei în capi, îi găsi unt p&duche în 

barbă. Pusă într'o cutie, păduchele crescea mereu și fu 

asezati întruni dulapă, unde abiă mai avu locă. Imp&- 

ratulă făcu cunoscutii, că va da pe fie-sa de soție celui 

ce va ghici ce eră acestui păduche. Trei dile de-arenduli 

veni necuratul străvestitii în haine diferite și a treia di 

răpi pe domnița şi o duse sub pămintii. Dar fu adusă 

înapoi de 7 fii ai unei babe, înzestrați cu daruri supra- 

naturale: unulă putea s'auqă de forte departe, alu doilea 

putea dice să se deschidă pămîntului ori când, alu treilea 

putea fură uni lucru fără să se bage de semă, ali patrulea 

putea aruncă uni pantofii până la capătului lumei, alu 

cincilea putea dură unii turnu oră unde, alii șeselea putea 

nimeri cu pușca. ori câtă de sus şi ali șeptelea prindea 

în braţe uni lucru ce cădea dela ori ce înălţime. Imp&- 

vatulă o dede de soţie celui din urmă, adecă celui mai 

tînără și mai” frumosi dintre cei 7 frați. 

Primul nostru basmu-tipă își află o analogie într'o 

versiune sârbă «Fata de împerată şi ciobanuli». (2) Dintre 

toţi peţitorii numai ciobanulii isbutesce a ghici semnele 

ce are fata pe corpi: o stea pe frunte, luna pe pieptii 

și sorele pe genuchi. Dar ună turcii pretinde a fi ghi- 

  

(1) Dozon, No. 4. Ă Ă 

(2) Jagi, Archio, An. II, No. 30. Cf. hrauss, II, No. 131.
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cită și dinsulă și împăratului îi puse pe amindoi să se. 

culce cu fata și ea va aparţine aceluia, pe lângă care se 

va află dimineţă. Fata se întârse mai întâi spre turci, 

dar ciobanului îl păcăli (amănunte murdare). 

In varianta din Vuk «Fata împeratului și porcaruli» (1), 

semnele sunt: unii s6re sub um&rulii drepti, o lună sub 

celi stângi și pe virfulă capului 3 stele. Intr'altă vari- 

antă, uni flăcăi păcălesce pe domniţa să cerce diferite 

haine şi observă semnele de pe corpii: o stea de aurii 

pe genuchiulă drepti. Intro a treia variantă, ună împ&rati 

nu voesce să dea pe fie-sa decât celui ce ar întrece-o. 

în istețime și ar fi în stare s'o păcălescă. (2) 

Intr'o versiunea țigănâscă «Rivalii» (3), semnele sunt: 

sore pe frunte, luna în piepti şi stele pe spinare. Fata. 

descoperă ciobanului semnele pentru trei purcei de aură, 

dar și iubitulă ei le recunâsce, aşă că amindoi pretindit 

s'o iea de soție. Impăratuli culcă pe amindoi cu fata, 

amânândă hotărîrea pentru a doua di. Ciobanul își luă. 

zabări, mere, pome şi mâncă în patu. Fata de împ&rati, 

întrebându-li ce mâncă, elu îi răspunse întâi: buzele! 

apoi: nasului! și la urmă: urechile! şi după cerere îi dede 

și ei să guste. Ce dulci sunt! strigă dinsa. Atunci fe- 

ciorulă împăratului, iubitulti ei, ca să-i dovedescă că ale: 

sale sunt mai dulci, îşi tăiă buzele, nasulii și urechile 

și le dede domniţei să le guste. Ea le aruncă scârbită. 

și nenorocitulă muri peste n6pte. * 

In versiunea maghiară «Cei doi frați mai tineri» (4), 

uni împărați, care avea 7 fii și 7 fiice, vru să-i căsă- 
torescă pe unii cu alţii, negăsindi partide de sânge îm-: 

  

(1) Ibidem, An. V, No. 54 (cu două variante). 

(2) Vuk, No. 23 și 45. Cf. Krauss, I, No. 101. 

(3) Miklosich, No. 7.. 

(2) Sticr, No. 11.
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perătesci. Toţi erau mulţumiţi, afară de fiulii şi de fiica 

cea mai mică, cari își primiră moștenirea şi porniră în lume. 

După ce sora se mărită cu ună împărati din apropiere, 

fratele plecă înainte şi ajunse într'unii orașii, unde află, 

că împeratulii locului promisese pe fie-sa celui ce i-ar ghici 

semnele de pe trupii. Ascunsi întruni cală de argintă, 

pe care ună giuvaergiii b&trânu îlii dăruise domniţei, ti- 

n&vulii băgă de semă, pe când dormiă fata împăratului, 

că pe fruntea-i străluciă sorele, pe sînulă drepti luna și 

pe celui stângi 3 stele. Eli putu ast-feli ghici semnele 

si se cunună cu domniţa. | 

In povestea rusâscă «Orbulă și Schilodulă» (1), domnia 

Ana cea frumâsă nu voiă să se căsătorescă decât cu celui ce 

j-ar pune o ghicitore și nar put6-o deslegă (dar ghicindi 

domniţa, se tăiă capulă nenorocitului). Principele loani 

porni cu dascălulu săi latoma și, găsindu pe drumii o 

pungă plină cu bani, ce o viri în buzunară, puse dom- 

niţei acâstă enigmă: «Pe când veniam, am zăritii pe drumii 

ună bine, am luati binele cu noroci și lam băgatii în 

binele nostru». 

In povestea gasconă «Ehenne Phabile» (2), fata împăra- 

tului își îmbracă lada cu o pele din păduche de lemnii 

îngrăşat și împăratulii dă de scire, că va da pe fie-sa 

de sotie celui ce va ghici dela ce animală e pelea de 

pe ladă. Dibaciulti Stefani își asociază diferiți tovarăși de 

drumii : pe Jean-Fine-Oreille, pe Pierre le Bon- Viseur, pe 

Chien-Levrier si pe Samson-le- Fort. Cum se vede, motiv ulă enig- 

meloră se combină aci (ca şi în versiunea albaneză) cu 

ală agenţiloră auxiliari, ce i-amiă întimpinati la tipuli Ila- 

rapă- Albu. 

Intr'o versiune bretonă «Pelit-Jean et la Princesse devi- 

  

  

“ (1) Afanassief, V, 35. 

(2) Blade; LII, 36.
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neresse» (1), ghicitorea propusă domniţei sună: «Când ple- 
carămu de acasă, eramii patru (doi inşi și doi cai) — din 
patru au murită doi (caii) — din doi muriră patru (coţo- 
lene ce mâncară stîrvurile cailorii) — din patru am fă- 
cutii optă (turte otrăvite din cele patru coţofene) — din 
optii muriră ș6se-spre-dece (tâlhari cari mâncară turtele) 
— şi venirămă patru la palaţii (din banii hoţilorit cumpărară, 
doi caj). i 

Intr'o versiune toscană (2), regele Portugaliei promite 
pe fie-sa cui va ghici «cio che ella aveva addosso» și 
taina eră 3 peri de aură. 

In versiunea siciliană (3), regele ţintuesce de ușă pelea. 
unui p&duche crescuti mare şi promite pe fie-sa de soție 
celui ce va ghici din ce animală e pelea. Aci ghicitorulă 
e unii tâlhari, care află taina dela ună capă de vrăji- 
toră, ce-lă ţinea într'ună coșuleţă și dela care cerea tot-. 
deauna sfaturi. 

In basmulă neapolitanii «Lo Polece» sat Puricele (4), 
uni rege îngrașă uni păduche, până cresce câţi unt ber- 
bece; apoi pune să-i jupâie pelea și face cunoscuta pro- 
misiune. Aci ghicitorulă e uni căpcăunii (uerco), care ghi- 
cesce pelea după mirosii și răpesce apoi pe domniţă. Dar 
ea e mântuită de 7 fraţi, înzestrați cu diferite daruri, ca 
şi în versiunea, albaneză şi în cea macedo-română. 

In fine, într'o versiune italiană «Fortuna» (5), ghicitorea 
pusă domniţei de băiată sună: «Mama voiă să mă ucigă, 
și ei, nevrendu, ucisei pe Fortuna (numele cânelui săi)— 
prin Fortuna muriră patru (corbi ce mâncară din carnea-i 
înveninată) — prin cei patru muriră șâse (tâlhari ce mân- 

  

(1) Luzel, III, 326—850. 
(2) Gubernatis, Novelline di S. Stefano, No. 28. 

(3) Gonzenbach, No. 22. 

(4) Pentamerone, No. 3. 

(5) Comparetti, No. 26 Cf. şi varianta „L'enimma“ (No. 39). Ibidem.
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cară corbii) — trăsei la ochiu ce vădui și nimerii ce nu 
v&dui (ochise o pasăre cu pușca şi lovise cuibulă înve- 
cinatiu) — mâncai carne creată și nenăscută țou5 cu pui 
într însele) — o fripsei cu vorbe tipărite (gătise ouăle aprin- 
dendă o cărticică) — am dormitii nici în ceri nici pe 
pămîntă (pe unii podă peste o apă). 

Urmsză basmulti-tipi cu variantele sale. 

Basmulu-tipi Ciohănașuli cehi isteță de Ispirescu : 

O împărătesă rămase grea, gustândă dinh'uniă merişori de aură, 
și născu o fată. Când se făcu mare, impăratulii dede sfâră în ţâră, 

că o va mărită numai după acela, care-i za ghici semnele ei de 
pe trupă. 

Printre cei-lalți peţitori se înfăţişă și unii ciobană, care qise : 
«Prea mărite împă&rate şi împ&rătesă, fata măriilorii vostre are 

s6rele în peptii, luna în spate și doi luceferi în cei doi umeri.» 

Ună boerii, care se luase după ciobani, răspunse în același 
timpii: «așă eram să dici şi ei». Impăratulă, nesciindă cui 

din amîndoi să-și dea fata, amână până a doua di, ca fata să 

hotărască, şi gătiră într'o cămară două paturi pentru ciobani și 

pentru boerii, să mâe peste n6pte în palati. 
Ciobanulu își cumpărase floricele și ronţăiă la întunerici. In- 

trebatii de tovarăşulii săi ce face, răspunse că şi-a tăiată nasulă 

şi-lu mănâncă. Indată feciorulă de boerii, care făcea t6te tocmai 

după eli, îşi tăiă nasulu şi începu să-lă ronțăe, credendii că 
asta trebue să fie ceva. Totii așă îli păcăli să-şi taie urechile. 

Diminâţa amîndoi se înfăţișară înaintea sfatului împărătescii. 
Când vădură pe feciorul de boeri sluti, ciunti și plinii de sânge, 

îlii dederă afară şi ciobanulă se cunună cu fata împăratului. 

a) Varianta muntenă Ună morlă a omorâtii doi de Stăncescu: 

Uni pristavă strigase, că fata împăratului Galbeni va luă de 

hărbati pe celii ce va pute să-i spue o ghicitore, fără so ghicescă 

ca. Băiatulă unui uncheşii se duse și elii să-și încerce noroculă. 

Pe drumi vădu doi vulturi lăsându-se pe stirvulii unui: cală
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care, [iindii otrăvitii, îi omori. Băiatulă îi jumuli, îi puse în desagi 

şi porni mai departe. Printre copaci zări o flacără, lângă care 

12 hoţi frigeaui unii viţelu. Băiatulă îi cinsti cu vulturii jumuliţi 

ă-i frigă, dicendu-le că-sii cureani și, cum mâncară, adormiră 

toți 12 pentru vecie. 

Luă banii hoţiloriă, alese uni hidiviii și plecă de ajunse la 

îimperatulit Galbeni. Acolo puse pe domniţă săi ghicescă: «Unii 

mortii a omoritii doi şi dot aii omoritii doi-spre-dece?» Neputândi 
ghici fata de împărat, băiatuli o luă de nevastă. 

b) Varianta, moldovenescă Povestea unei fete de împărat 

de Gorovei: 

Versiunea coincide întocmai cu basmuli-tipii, numai că în loculu feciorului 

de hoeri figureză aci uni ţigani. 

6) Varianta macedo-română Perlea de puvice de Cosmescu: 

Unii împ&rati prinse uni purice, îlii închise într'o cutie de 

sticlă și, după ce crescu mare, îl tăiă, îi scose pelea și dede de 

scire, că numai acela îi va luă pe fiică-sa de nevastă, care ea 
ghici din ce dobitocii eră acea pele. Nici unulii nu putu ghici, afară 

de necuratulă, care veni ca doftori și se cunună cu domniţa. 

Fata împăratului avea, doi porumbei și, când se duse cu ne- 

curatulii, luă numai unulii. Ajungândi la casa-i, trimise porum- 

belulă cu unii r&vași la părinţii săi, încunosciințându-i că trăia, 

răi. Împăratul, aflândă de acâsta, porunci tuturoră supușilorii 
să fie în mâhnire și în jale. Cinci frați vînători însă petreceai, cân- 
tândi şi jucândit; împă&ratulă îi aruncă în închisore şi eră săi 

ombre, dacă împărătesa nu se rugă să-i erte, şi-i trimise să caute 
pe fiica lori. 

Fie-care Îrate avea altă putere. Celă ce putea, audi din depărtare, 

află unde sta necuratul şi-li găsi dormind pe genuchii fetei. 
Celii ce putea fură inima, iepurelui fără s'o simţă, o răpi. Şi tocmai 
când erati departe, se trezi necuratul și se luă cu toţi dracii 

după dînșii. Când eră să fie ajunşi, unulă dede cu toiaguli în 

pămîntii și se făcu unii lacăi mare. Unii din draci cr&pară, iar 
căpetenia lorii cu cei scăpați se luară iarăși după ei.
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„Când eră să fie din noi ajunşi, alii patrulea dede cu buzduganulii 

într'o pesceră, ea se deschise şi, după ce intrară cu toții, se închise 

iarăşi. Necuratulii cu ai s&i şedea afară așteptându. Eli se rugă 

de cei cinci fraţi, că va plecă, dacă fata va scote afară numai 

ună degetit. Scoţendu-lă fata, necuratulă se puse a-lii suge și o 

ridică cu totulii în v&zduhii. 

Atunci fraţii eșiră din pesceră şi alti cincilea, care eră unii 

arcaşii năsdrăvani, asvîrli necuratului o suliță dreptii în pepti. 

Ast-felii fata, scăpă tefără, cădendii în braţele unuia din cei cinci 

fraţi, cari o duseră la părinţii săi. 

Șăindnu, Pasmele române. 
43



  

B. TIPULU ENOMAOS. 

Acesti motivi ali sarcinilorii impuse peţitorului cu- 

prinde 2 clase, fie-care cu câte unii basmu-tipă: 

u. Basmulă-tipii «Fata cu trei pețitori» (1), cu următorele 

variante: 

Varianta muntenă « Oglindile și covorulă». (2) 

Varianta ardelenă «A cui să fie fata frumosă?» (3) 

3. Basmuiii-tipă «Cele 12 fete de împărat și palaturile 

fermecate» (4), cu următorele variante: 

Varianta bucovinenă «Fata rumpe-haine». (5) 

|. Variantă bănăţenă «Dracului în butie»; 

II. Variantă bănăţenă «Futa de împărată și porearulă». (6) 

Afară de acâsta, motivuli figureză ca episodă în mai 

multe basme şi sub forme variate. Ast-feli una din sar- 

cinile impuse peţitorului este a luă corâna fetei, care şede 

" întruni foişorii. (7) Ascunderea, ca să nu p6tă fi găsiti, 

(1) Ispirescu (ineditii). 

(2) Calendaruliă basmeloră pe 1817, p. 55—61. 

(3) Familia din 1884. 

(4) Ispirescu, No. 22. 

(5) Sbiera, No. 12. 
(6) Schott, No. 7. — Ibidem, No. 13. 

1) Sbiera, p. 41.
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o întilnimi și în basmulii munteni «Aleodoră împerată» (1), 

care aparţine ciclulă despre Animale recunoscătore. 

Primulii nostru basmu-tipă a fostii versificatii de Antoni 

Pann în Căl&toria lui Moşă-Albi. Fie-care din cei 3 fe- 

ciori aj împăratului cumpără câte ună lucru minunatu, cu 

care să pâtă ave preferință în alegerea fetei iubite. 

Intâiulă cumpără ună covoră vrăjită: 

Când vrei să mergi în vr'o parte şi vei şede pe eovori, 

Cum. dică chai unde mi-e gândulii!» ajungă îndată ca 'n sboriă! 

Alti doilea oglinda lui Solomoni Impăratiă: 

Omulii într'insa, pe loci cum se va uită. 

Pote vede pe ori cine, la elii cum va cugetă! 

Iar alu treilea unt mără forte minunati: 

Din care, la ori ce bâlă mâncând, pe oimii vindecă, 

Chiar și din cumpăna morţei sănătosu îl ridică! 

In mitologia grecă, Enomaos, rege din Olimpia, avea o 

singură, fiică, Hipodamia, pețită de numeroși tineri. Dar fi- 

ind-că se predisese, că regele are să moră din mâna băr- 

batului fiicei sale, elă dede de scire, că o va da celui ce 

îlă va pute întrece în alergarea careloră. Avândii nisce 

epe întraripate, cari sburati mai repede ca, vintuli, el 

ucisese dejă cu lancea-i pe 13 peţitori, când veni şi rân- 

dulii lui Pelops. Acesta putu învinge pe Enomaos numai 

cu ajutorul lui Poseidon, care-i dărui unii cal de aurii și 

cai întraripaţi, şi prin perfidia Hipodamiei, care, îndrăgos- 

țită de erou, păcăli pe vizitiulu părintelui s&u. 

Victa prius cursu: pedibus contendite mecum 

Praemia veloci conjux thalamique dabuntur; 

Mors proetium tardis; ea lex certaminis esto. (2) 

Răsboinica feci6ră Atalanta promisese a luă de bărbatii 

ÎI 

(1) Ispirescu, No. 4. Vedi şi indicele s. v. ascunderi. 

(2) Cf. Pausania, VI, 21, 10.—Apolod. III, 9, 2.— Ovid. Metam. X. 510 urm.
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pe acela, care o va pute întrece alergând, dar celii în- 

vinsti va fi ucisă. Numai Hipomen o putu învinge, recur- 

gândi la viclenie. Căpătândii dela Venera 3 mere de aurii 

din grădina Hesperidelori, elă le aruncă în drumi, pe 

când alergaii, şi feci6ra, atrasă de mindrețea lorii, se opri 

spre a le culege şi fu întrecută ast-felu de șiretulu ei 

protivnică. - 

Povestea Atalantei a trecuti, sub o formă modificată, 

și în Gesta Romanorum. Aci regele, care avea o fată, Ro- 

samunda, fârte frumosă şi prea dibace la alergatiu, dă de 

scire, că o va da după acela, care o va întrece: «Rex 

per totum regnum proclamari fecerat, quod quicumque 

cum filia sua volebat currere et ad finem termini ad eam 

perveniret, ipsam în uxorem haberet et totum regnum 

post ejus decessum; si vero aliquis hoc attemptaret et de 

cursu deficeret, caput amitteret.» 

Uni dre-care Abibas, săracii dar şiretă, se folosesce de 

atracţiunea, ce ai asupra femeiloră podobele, și iea cu 

sine 3 lucruri: o cunună de rose, unii briui de mătase și 

o minge daurită cu inseripțiunea: Cine jocă cu mine, nu 

se va mai sătură de joci, şi le aruncă în drumulu fe- 

ciorei, păcălind'o, şi ast-felii o luă de soție. 

Când prea, înţelepta Penelope nu mai scie cum să scape 

de numeroșii săi peţitori, le propune o luptă de întrecere 

de altă natură: «Acum voiit pune între ei în chipi de 

luptă acele topore, pe cari Odysseii le așeză în palaturile 

sale la rândi ca pe nisce pari, tote dou&-spre-dece, și 

el, stândii multă departe, aruncă săgsta şi o trecea prin- 

tr'însele. Acum dar voii pune pentru peţitori acâstă luptă 

şi ori care va întinde corda câtii mai uşorii în mâni și 

va trece săgâta prin tote cele 12 topore, după acela aș 

urmă, despărţindu-mă de acesti palati ali bărbatului meit 

celui din feciorie, palatii frumosi, plini de bogăţie, de
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care credi că-mi voii aduce aminte vre odată chiar și 

în vis.» (1) 

In basmului neo-grecti « Domnița ascunsă sub pământă»(2), 
uni împă&rată pune ună meşterii să-i clădescă sub. pă- 

mintu uni palatii mare, unde bagă pe fie-sa și face cu- 

noscutii, că o va da după celii ce va fi în stare so gă- 

sescă (împ&ratulii omorise pe meşteri), iar cine nu va 

pute, își va perde capulii. După ce periră o mulţime de 

tineri, unui flăcăi reuşi să afle, introdusă de însuși împă- 

ratulu, care duse fiicei sale unu mieli cu lâna de aurii 

împrumutată dela ună păstorii (şi în acelă mieli se bă- 

gase flăcăulu). După ce-li îndrăgi fata, flăcăulă trebui încă 

s'o recun6scă între mai multe rațe, în cari împăratului 

prefăcuse pe domniță cu râbele sale, şi apoi o luă de 

soţie. 

Basmuliă neo-grecii « Vinătorulă și oglinda a-totit-văclătăre»(3) 

se apropie de varianta n6stră bănățenă. Trei animale re- 

cunoscătore, unii pesce, ună vultură şi o vulpe, ajută pe 

vitâzulă vinătorii să câștige pe fata împăratului. Ea nu 

voiă să se mărite decât cu celă ce sar pute ascunde 

așă, ca să nu-lă pâtă găsi cu oglinda-i fermecată. Mai 

întâi pescele îlu ascunse în fundulii mărei, apoi vulturii 

îl ridicară în slava cerului şi a treia Gră vulpea îi săpă 

o vizunie sub scaunulă domniței. Neputându-lă găsi cea 

din urmă ră, ea-lu luă de bărbat. 

Intr'o poveste săsescă (4), o fată de împărat vrea să se 

mărite după celă ce ar fi în stare să se ascundă așă, 

ca să nu-lă pâtă găsi, căci din palatulă ei dinsa vedea 

  

(1) Odyss. XIX, 570 urm. 

(2) Habn, No. 13. 

(3) Idem, No. 61. 

(4) Haltrich, No. 39.
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toti ce se petrecea în împărăție. Unu corbu, uni pesce 

şi o vulpe, cruţate de voinici, îi ajută să se ascundă: într unii 

ouă din cuibului corbului, în pântecele pescelui, în cosiţele 

împărătesei. | 

Versiunea maghiară «re lucruri prețidse»(1) se asemănă 

cu primulă nostru basmu-tipi. Trei feciori de împ&rati 

iubiai pe aceiași fată. Impăratulu, tatălui fetei, dise fe- 

ciorilorii să se ducă în lume şi cine va aduce lucrului celt 

maj rarii, acela o va luă de soţie. Pornindă în lume, fraţii 

se despărţiră,; întâiul căpătase unit ochiană, cu care putea 

vede până la marginea lumei; alii doilea, o mante ce ducea 

ori unde şi alu treilea, o portocală ce înviă pe unii omii 

mortii de 24 de cesuri. Ajungândiă fraţii la locul de în- 

tilnire și uitându-se prin ochianti, v&dură pe fată zăcându 

m6rtă şi, duşi acolo de mantia vrăjită, celui mai tinării o 

înviă cu portocala şi o luă de soţie. 

Altă versiune maghiară « Păstorașulă nevedută» (2) se 

apropie de alu doilea nostru basmu-tipă. Unui păstori 

a fostă dăruită de Sân-Petru cu o raniță, ce nu se 

mai umplea, şi cu unii cojocii, ce făcea nevăduti. Aflândii 

de unii împărații cu 12 fete, dintre cari 11 tociati în 

fie-care n6pte 6 perechi de încălțăminte, se încercă să afle 

taina: împăratul promisese pe cea mai tînără din fii- 

cele sale cui o va descoperi. Pe la miedulu nopţei unti 

duhi nevăqută deșteptă pe cele Îl domniţe, cari înce- 

pură, să se gătescă, de plecare. Păstorașulu deșteptă și pe 

cea mai tinără, care însoţi pe surorile ei. Duhulu pusese 

pe masă ună lighiant, din care, ungându-şi umerele, că- 

pătă aripi: aşă făcură fetele și totu aşă păstoraşulii. Sbu- 

rândă cu toţii, trecură prin păduri de aramă, de arginti 

(1) Stier, No. 9. 

(2) dem, No. 7
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și de aurii (păstorașuli băgă în raniţă o cupă de aramă 
şi o frunză de aramă) şi ajunseră la o stâncă fârte mare: 
lovită de duhi cu o vargă, se făcu o crăpătură, pe unde 
intrară. Acolo dederă peste uniti mindru palatii, unde fură 

întimpinaţi de 12 feți-frumoșşi. După ce jucară diferite jo- 

curi, însoţite de o musică măestră, se întârseră. Păstorulti 

mărturisi împăratului cele întimplate şi se cunună cu fata 

cea mai tinără, iar cele-lalte Il fură arse ca vrăjitore. 

In basmulă româno-moravii «Cei patru fraţi» (1), fie-care 

dintr înşii. învaţă câte o măestrie, cu ajutorulii cărora poti . 

readuce pe fata unui împărat, și dinsa alege apoi ca 

mire pe celui mai tinării. | 

Sarcina impusă peţitorului de a sări cu calului s&ă la 

o înălţime dre-care, unde se află fata împăratului, se gă- 

sesce într'o mulțime de basme ca simplu episodii și ca, 

atare eli figureză dejă într'ună basmu egipteni, vechii 

de 3000 de ani «Peciorulă preursită ală împeratului» (2), unde 
împăratului Siriei clădesce fiicei sale la o mare înălțime 

de-asupra pămîntului unii palată cu 70 de ferestre și o 

promite aceluia dintre feciorii de împărați de prin prejuri, 

care ar pute ajunge la ferâstra fiicei sale. 

Totit aşă, într'o poveste rusescă și poloneză (3), pețito- 

nulă trebue să sară cu calulii până la alti treilea catii 

ală palatului împărătesei, după cum în versiunea nostră 

din Bucovina, eroulă se repede cu calului până la uni 

foişori, unde sărută în sbori pe fata împeratului și-i iea 

corâna din capi. 

[n versiunea rusâscă «Ilena cea frumâsă» (4), voiniculii 

3 Wenzig, p. 140. 

) Maspero, p. 33. 

3) Cosquin, 1, p. 96. 

4) Afanassief, V, 35. 

a
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trebue, dintr'o săritură de cală, să sărute pe domnița, 
așezată pe uni troni întrună templu zidită pe 12 co- 
lne; iar într'o variantă, voiniculi reuşesce cu ajutorul 
calului să dea jos în 3 rânduri portretulă domniţei dintr'uni 
zidă înalt alu palatului. (1) | 

In fine, în versiunea portugeză «Cel șepte pantofi de 

feră»(2), revine motivulii din primul nostru basmu-tipt. Unit 
soldată, păcălindă doi inşi și luându-le două lucruri minu- 
nate (o căciulă ce făcea nevădulii şi cisme ce duceată 

„ori unde), isbutesce să afle, că fetele împăratului, cari to- 
ciaă câte 7 perechi de pantofi pe ndpte, jucau la unit 
bală dati în împărăţia uriaşiloriă. | 

Urmeză cele două basme-tipii cu variantele loră. 

4. Basmulă tipi Fata cu 3 pețitori de Ispirescu: 

Uni împăratii cu 3 feciori luă de sufletă o fată rudă, săr- 
mană de părinți. Când cresc mare, se făcu frumosă şi înțeleptă 
fără s6mănii. Împăratului se pomeni că tus-trei feciorii i-o cerură 
de soție, unuli fără scirea altuia. Sfatulă de taină hotări, ca fe- 
ciorii împăratului să apuce în trei părţi de lume și care se va 
întârce cu lucrul celă mai rari, acela să iea fata. 

Celui mare cumpără ună cozoră, ce ducea într'o clipă unde 
doriai (neguțătoruli strigă: «cine Po cumpără, se va căi și cine 
nu lo cumpără, iar se va căi!»); celii mijlocii o oglindă, ce ar&tă 
pe cine doriai, iar celă mici o flore, ce avea darul prin mi- 
rosulii ei să întâreă sufletele în trupurile morte de curînd. 

Ajungândă tus-trei la locul de întrulocare, fraţii rugară pe 
celii cu oglinda să se uite şi vădură fata mortă ŞI cum 0 
ducea cu alaiiă: atunci s'aşezară pe. covorii și fură acolo, iar celt cu 
fiSrea o înviă. Sfatului împărătescii găsi cu cale, că celui.mică se 
cuveniă fata. 

- (1) Ibidem, II, 25. 
(2) Consiglieri-Pedroso, No. 24.



a) Varianta muntenă Basmulă cu oglindile și covorulă, de 

N. D. Popescu: 

Feciorul unui doftoră împărătescă îndrăgi pe fata împăra- 
tului şi, ca s'o pâtă dobândi, porni în lume după diferite lucruri 

vrăjite. Eli cumpără dela ună turci ună covoră, pe care cine- 

va amorţiă de morte (de nu-lii sculă altulii), apoi nisce oglindi 
termecate: una făcea pe omi forte urită, iar cea-laltă tinări. 

Întorcându-se acasă, tînărul, cu ajutorulă oglindilorii, făcu 

mai întăi urită pe fata împăratului, apoi iarăşi framosă și o luă 

de soţie. 

h) Varianta ardelenă A cui să fie fata cea frumosă? de 

Gr. Sima: 

Uni împărații avea o fată forte frumosă, care respingea pe - 

toță peţitorii. “Frei feciori de împăratu, aidoma la chipă, porniră 
so peţescă pentru unulă din ei. Fi se învoiră, că cine va cum- 

p&ră luerulă mai scumpi şi mai frumosi, a lui să fie. 

Cel mai mare cumpărase dela ună greci o oglindă în tote 

feţele cu cadre de aurii: eră fermecată și pe cine doriai, îlă 

aveai înaintea ochilorii. Alu doilea o șeu termecată; unde-ţă sbură 

cugetul, acolo te aflai. Ali treilea unii ni&ră, pe care gustându-li 

cine-va, se făcea sănătosi. 

Uitându-se prin oglindă, vădură pe fată întinsă galbenă și tră- 

oendii să mâră. Numai decât fură acolo cu ajutorul şelei, 

dederă bolnavei o felidră de m&ră și ea-și veni în fire. Acum 

se întrebară: a cui să fie? și fata se dede în partea celui mai 

micii, care avuse m&rulii vindecătorii, fără de care, cu totă 

scirea şi cu totă graba, ar fi trebuiti să moră. 

6. Basmulu-tipi Cele 12 fete de împărată şi palaturile fer- 

mecate de Ispirescu: 

Uni flăcăiandru orfanii se născuse în cesti buni şi eră ursiti 

să ajungă ceva. O dină («eră steua, sub care se născuse») i se 

arătase în visii şi-lu îndemnase să se ducă la curtea împăratului, 

că acolo se va procopsi.
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Intrândi argată la grădina împăratului, slujba lui de căpete- 
nie eră să dea în fie-care diminsţă câte unu mănuchiii de flori 
la fie-care din cele 12 domniţe: «Aceste domniţe erai ursite să 
nu se potă mărită, până nu se va găsi cine-va, care să le ghi- 
cescă legătura ursitei lorii și să facă pe vre una din ele, ca să 
iubescă pe cine-va. Ursitele loră le dăruise cu patima jocului; 
erai nebune după joci și pe fie-care n6pte rupea câte o pe- 
reche de conduri de mătase albă, dănţuindi.» 

Nimeni nu seiă, unde jucaii ele n6ptea şi împăratulă făgădui 
pe una din ele de soţie celui ce va descoperi ce făcenii fetele noptea, 
de rupea fie-care câte o pereche de conduri. Dar 11 flăcăi se 
prăpădiseră în zadariă. 

I)îna se arătă iar în visi voinicului şi-i spuse, că cei doi da- 
fini din unghiulu grădinei din spre răsăriti, bine îngrijiţi, îi vorii 
împlini ori ce dorinţă. Rugându-se la ei să-i dea darulă de a se 

' face nevădutii, se deschise o fl6re, pe care o băgă în sînii. 
Așă putu intră sera în camera domniţeloră şi a le însoți (fără 

să-li vadă) la palaturile fermezate. După ce ajunseră la o gră- 
dină cu zidi de aramă și porți de oţelă, trecură prin pădurea cu 
frunze de arginti, de aură şi de diamanturi. In palaturile d'acolo, 
fetele, atrase de musica fermecătore, se puseră pe jocă cu flă 
căii și jucară până li se sparseră condurii. Insoţindu-le aşă 3 nopți 
da rândul, domniţa cea mai mică se îndrăgosti de voinici şi 
atunci puterea farmecului se sdrobi: palatului peri ca o nălucă 
și flăcăiandrulit se cunună cu fata împăratului. 

a) Varianta bucovinenă Fata rumpe-haine de Sbiera: 

Unii boerii bogatii avea o singură fată, care avea ună cusurii 
forte mare: n6ptea plecă de acasă şi despre diuă se întorcea 
cu hainele şi încălțeii rupți. 

Părinţii trebuiaii să-i facă în fie-care qi câte unit rândii de haine 
şi o pereche de încălței și, îngroziţi de atâtea cheltueli, se ho- 
tărîră s'o mărite după celă ce ar pult descoperi, unde umblă nâptea 
și cum rupea hainele. Fata primi, dar cu toemâla, că dacă nu va 
sci să afle, să-i înfigă capulu în gardult curţei. 

Aşă se prăpădiră o grămadă de tineri (căci fata îi adormiă şi 
se ducea să petrâcă cu zmsii), până ce feciorul unei văduve, 
Fetulă babei, uritii la chipă, dar deschisi la minte, se luă după



fată pe nesimţite. După ce trecură peste unii podă de feri, de 

aramă, de argintii și de aurii, dederă de curţile zmeiloră, cari 

jucară cu fata până i se rupseră hainele. Voiniculu, luândi ună 

mării de aură şi cămaşa zmeului, se întorse. 

Descoperindii boerului taina, el se cunună cu fata, după ce 

ea la mai supusi la diferite cercări: să-i păzescă o turmă de 

iepuri unii ană de dile, să-i umple o putină pe jumătate cu min- 

ciuni şi pe jumătate cu adevăruri. 

b) Prima variantă bănăţenă Dracul în butie de Schott: 

O fată de împăratii nu vru să iea de bărbatii decât pe celă ce 

ar fi pututo obosi fucândă. 

Toţi se încercară în zadari, până când veni un necunoscutit 

(eră necuratulă) şi, dovedind'o, o prefăcu cu totă curtea în pâtră 

şi o blestemă să r&mâe în astă stare, până va veni unulii, ca să-lii 

învingă. 

In cele din urmă ună voinici şireti isbuti să păcălescă pe 

necuratuli şi să-lă închidă într'o butie. Din acea clipă tâte înviară 

și mântuitoruli se cunună cu fata împăratului şi moșteni tronulii 

după mârtea lui. | 

popa yu 

c) A doua variantă bănățenă Fatu de împărată și porca- 

vulă de Schott: 

O fată de împărații nu voiă să se mărite decât după celă ce 

sar puli ascunde așă, ca să nu-li potă găsi. Ea avea o oglindă vră- 

jită, pria care putea ved6 lucrurile cele mai depărtate (dar pe 

sineși nu se putea vede). Nenorocitulă, care eră găsitii de dom- 

niţă, perdea capulii. 

După ce se prăpădiră o mulţime de tineri, veni şi unii ciobanit: 

în prima di uni vulturii (pe care-lit ajutase ciobanulii) îli as-. 

cunse în norul celui mai întunecată; în a doua unii pesce (pe 

care asemenea îlă ajutase) în funduli mărei; dar domniţa îlii des- 

coperi cu oglinda vrăjită şi-lă aduse înapoi. | 

A treia di unii uriașă, care eră Domnulă floriloră, îl prefăcu 

întruni trandafiri şi-l puse în părulă fetei. Neputendu li descoperi, 

+oiniculii sări jos din pări, se făcu iar omil şi sparse oglinda în 

mii de bucăţi. Apoi se cunună cu fata, împăratului.



CAP. VIII. 

CICLULU FATALITAŢEI 

Amă ar&tatăi în Introducere, cum credința poporului 

nostru în Ursitore conservă încă, în trăsurile-i esenţiale, 

caracterulii antici alii Destinului elenică, care stăpâniă 

de o potrivă pe dei şi pe 6meni. Asupra acestui fondi 

primitivi s'a adaust mai târdiii, în specială la poporele 

balcanice, o influenţă însemnată a fatalismului orientalu. 

Eli se manifestă în acea completă resignare în voia în- 

timplărei (aşă i-a fosti să fie!) şi în speciali în concep- 

ţiunea poporală a Norocului şi a repartisărei bunuriloră 

pămiîntesci, admițând însă în același timpi că dreptatea 

triumfă asupra nedreptăţei şi că, alăturea de Ananghea 

și de Moira, lumea e dominată de o Nemesis, de o justiție 

universală. 

Vomi distinge dar în ciclulă Fatalităţei dou& motive, 

cari se completeză reciprocă: tipulii Moira sai alu Ursitei 

şi tipulu Nemesis saii ali Dreptăţei divine.



A. TIPULU MOIRA. 

Uni rol importantă joeă în basme dinele Destinului sat 

Uvsitorele, cari, a treia di după nascere, vină în casă şi 

menesci copilului sârta-i viitore, bună sai rea, fericită 

satt nefericită. Ele sunt 3 la numără, și adecă: cea mare, 

Ursitărea, târce firulă vieţei; cea mijlocie, Sărta, rostesce 

păţirile noului născuti; iar cea de a treia, Mortea, rupe aţa, 

şi acolo va muri noului născută. Rostirile lorti une ori se 

completeză sau se contradici, rămânând în vigore me- 

nirea, celei din urmă. Aceea se scrie apoi în cartea vieţei 

si scrisa ei (anticul fatum) rămâne neclintită. Nici sfinţii, 

ha, une ori nici chiar Dumnedeu nu pâte schimbă hotărirea 

fatală. (1) 

In mitologia grecă Moira (Mcipu) eră partea fie-căruia, 

bucuriile sati durerile reservate vieței omenesci. Mai târ- 

dit Destinul, unici la Omer, se descompuse în 3 ființe 

divine, în 3 Joire (a Romani Parcae), numite de Platon 

«cele 3 fiice ale Ananghei» şi anume: Clotho (Khw0â) 

saă «torcătârea» urdiă firului vieței, Lachesis (Adyeatc) 

  

(1) CE. Introducere, p. 22 şi 144—145. Vedi despre Ursitâre: Marianii, Nas- 

cerea la Români, p. 149—161, unde se citeză t6te isvorele, la cari adaugemii 

o notă a lui Budai-Delânu la poema sa eroi-comică (Buciumulii Românii, 

An. II, p. 324).
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sati «ursitorea» da fie-căruia partea sai norocul săit 

şi Atropos (“Arponce) sai «neclintita» tăiă firulă vieţei. (1) 

Ele presidai întâi la nascerea copilului și-i hotărau sorta 

viitore. Nimicii în lume nu mai putea schimbă sait zădărnici 

decretele Moirei, nici chiar Zeus, părintele a-toti-puter- 

nicii alu deilori. (2) | 

Alcinou, strălucitulii rege ali Feacieniloră, vorbindă des- 

pre Ulysse, dice că în ţera sa «va păţi cele ce sorta sa 

și grelele Ursite îi târseră la nascere (KuzuzhâbEc re pupsiur 

ewvoptvep vnsuyro hiyp), când îlă- născu mamă-sa». (3) 

Toti ast-felu la nascerea lui Meleagru asistă cele 3 

Moire, iar Atropos, aruncându ună tăciune în flacără și 

învirtindu sub degete fusulu sârtei, menesce eroului să 

trăiască atâta câti va arde și tăciunele de pe vatră 

. în flammam triplices posuere sorores: 
Stamnaque impresso fatalia pollice mentes: 

«Tempora, dixerunt, eadem lignoque tibique, 

O modo nate, damus!» (4) 

Acestă credință în Ursitore s'a perpetuatii și la poporele 
moderne. La Neo-Greci ele și-ati conservati chiar numele 

originari Mcigur (de unde la Bulgari și la Românii din Ma- 

cedonia, Mire). La Albanezi ele representă destinului (Fat), 

ca și la unele popore slave: la Bulgari Narăcmţi, la Serbi 

Usude; sau se referă la nascere: Rodieniţe (Sloveni, Cehi), 
Rojdaniţe (hus) etc. 

In basmele nâstre Ursitorele figureză numai ca simplu 
episodu, pe când fondul povestei aparţine altui tipi. 

(1) Hesiod, Theogon. 318 și Plato. de Republ. 617. Nornele scandinave sunt 

asemenea în numără de 3: Urdhr, Verdhandi și Sculd, representândiă trecutulă, 

presentuli și viitorului. Ele stai pe marele frasinu Ygdrasil, alu cărui trunchiii. 
e osia lumei. Cf. Grimm, Deutsche Mythologie, p. 335. 

(2) Pausan. I, 40, 3: 6nip 33 ie xevajs rob Ade sioty "Opur ua Moiput 

(3) Odyss. VII, 197. 

(4) Ovid. Metam. VIII, 450 urm. Cf. Apollod. I[, 82; Diodor, IV, 34 şi 
Pausan. X, 31. 4.
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Ast-telii în versiunea muntână « Voiniculă celă cu cartea 

în mână nascută» (1), care a fosti dejă resumatiă, a treia 

s6ră după nascerea copilului veniră Ursitdrele şi incepură 

să ursescă: cea mare, că are să ajungă bogatu; cea mij- 

locie, că are să-lă răpescă duhurile rele; iar cea mică, 

că are să ajungă împărații. Şi spusa celei din urmă se 

împlini. In acelaşi basmu, o fată de împărati e ursită, 

«să nu se potă mărită, până ce nu se va găsi cine-va, care 

să petrâcă o n6pte în cămara ei și să scape tefării». 

Intr'altă versiune muntenă (2), lana Cosinzena e osîn- 

dită încă dela nascere: «Căci 3 dile după nascerea ei 

s'aă adunată după obiceit Ursitbrele la capulii ei și ai 

începutii să-i ursescă scrisa. Una din ele a ursit'o să fie 

cea mai frumâsă dintre frumâse, cea da doua a găsitii 

cu cale să fie cea mai norocosă dintre norocâse și cea 

da treia a hotărităi, ca ochii ei să omore de deochi pe 

totii voiniculii, la care s'o uită dinsa de odată cu dragi.» 

In povestea ardelână «Aflatulu» (3), studiată pe largi 

în Introducere, cetimii: «Când încetă cocoșul cu cântatul, 

vint Ursitorele la terâstră şi începi a ursi. Una dice: Prin 

multe necazuri va trece acesti copilu, dar bine va ajunge 

cu vremea. Alta dice: Voinicii și frumost se va face și 

forte cu minte, dar și norocul i se arată. A treia ursitore 

dice: Şi va moșteni totă averea boerului, ce adi e în 

casa acesta.» 
| 

In fine, în frumosuli basmu «Fata fără corpă», versi- 

ficatu de d-li Ronetti Romanii: 

In n6ptea nascerei, trei Ursitdre 

Intrară 'n coliba-i cu pasuri uşore. 

Figurile *nalte de braţă se luat, 

La drepta, la drepta, in cerci jucail. 

  

(1) Ispirescu, No. 9, p. 97. Cf. p. 114, 313 şi 389. Vedi și Introducerea, p. 173- 

(2) Popescu, III, p- 24. Cf. p. 27 şi 68. | 

(3) Popă-Reteganulă, Lp. 13. Cf. Introducerea, p. 142—143,
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Se pare că ele în aer plutescă, 

Atâtii de iute și-ușoră se 'nvirtescii. 

Și-unii glasă se aude, întâia vorbesce: 

«Băiatulii sosindă, pe pămintii ce va cresce, 

Ca pămintulă să fie tare, virtosii, 

Să mergă în cale-i dreptii şi voiosti.» 

Glasulă se schimbă, a doua. vorbesce: 

«Băiatulu sosindă, ce sub sâre va, cresce, 

Să fie ca sorele atătă de frumosi, 
Să mergă în cale-i drepti şi voiosii.» 

Şi glasulii se schimbă, a treia vorbesce: 

«Băiatuli sosindu, ce în lume va cresce, 

Ca lumea să fie bogati cu prisosă, 

Să mergă în cale-i drepti şi voiosă.» 
Dar muma, ca mumă, nu fu mulțumită, 

Mai multi vru pentru fiinţa iubită. 
Atunci Ursitorele se întorceau, 

La stânga, la stânga, în cercii jucau, 

Se pare că ele în aer plutescii, 
Aşă, de iute şi-uşorii se 'nvirtesct. 

Piciorulă abiă pămintuli atinge. 

Lanpa ce arde vintulii o stinge, 

Și-ună glasii se aude în cori întreită: 

«Să iubescă adinci și nemărginiti 

Pe fata cea mai frumâsă din lume, 

„Ce nu există, nici n'are nume. 

Deși trăesce o viţă senină, 

De flori ţesută și de lumină! 

Intro poveste neo-grecă «Hotărirea Mireloră» (1), după 

nascerea, copilului, a unei fetițe, veniră noptea trei femei 

şi-i meniră ursita. Întâia dise: Să capete uni hărbată 

bunii, când se va face mare; a doua rosti aceleași vorbe, 

iar a treia dise: Nu! să n'aibă altii bărbaţi decât pe 
străinulă, care stă întins pe pămîntă şi dârme. Şi spusa 
Mireloră se împlini, cu tote încercările străinului (care o 
ascultase) de a se sustrage hotărirei fatale, căci ceea ce 
ele ursescii odată, nu mai schimbă de a pururea (5, Ti 

Tpăpy, dăv Eevpăpvt). 

  

(1) Schmidt, No. 2.. Cf. Hahn, II, p. 137, unde Mirele ursescii în pădure 
s6rta unei fete alungate de mama ei vitregă.



Intr unii cântecii bulgărescă (1), cele 3 Ursitore (harăc- 

niți) sosescii la, copilulii de curînd născuti. Intâia dise: 

să luămi copilului; a doua: să nu-lă luămi, până va cresce 

şi se va face de 7 ani; a treia: copilulii să crâscă şi să 

se facă de însurată, elu va.luă o fată frumâsă și, când 

se va duce la biserică spre a se cunună, noi vom răpi 

pe llăcău. iseră şi periră, iar predicerile lori se împliniră. 

In poveştile s6rbo-croate revini adesea Ursitorele, sub 

numele de Suienife sai Usude. Intr'una, ele apară ca trei 

femei îmbrăcate în albă și întralta, în numără de șepte, 

«una mai urîtă decât cea-laltă, cu părului sburlită şi cu 

faţa galbenă ca de morti.» (2) Cea mai bătrână dise: «Ur- 

sitorelori, tovarăşeloră! In casa asta se născu adi n6pte 

unii copilii de parte bărbătescă, haideţi să hotărimu sorta, 

lui, ce are să păţescă în viță.» Intâia Ursitore grăi: «Acesti 

copilu s'ajungă la vîrsta de '70 și chiar de 80 de ani şi, 

ca tată-săii, să devie bogati şi să se însdre de 3 ori.» 

A doua Ursitore grăi: «Să nu trăiască decât 50 de ani 

şi ceva mai puţini bine decât tată-săi.» A treia: «S'ajungă 

până la 90 de ani în bogăţie şi stăpânire.» A patra: «Co- 

pilulă să se facă neguțătoriă și să trăiască 60 și câţi-va, 

ani, şi apoi să moră în necazuri și ticăloșie. » A cincea: 

«Copilul să se înece la virsta de 12 ani.» A ș6sea: «Ful- 

gerul să lovescă pe copilu, după ce va fi împlinită 20 

de ani.» A șâptea Ursitore, cea mai bătrână şi mai galbenă 

şi mai sburlită, grăi: cAșă să fie, fulgerulii să-lii lovescă, 

dar chiar la 18 ani!» La cântarea cocoșului Ursitorele 

periră cu totele prin coși, strigândii într'una: Fulgerulii 

să-l lovescă la 18 ani! 

Cu tote acestea copilul scapă, căci «nu Ursitorele ho- 

tărăsci sorta, ci Dumneqei e judecătoruli Destinului». 

  

(1) Dozon. Podsies bulgares, p. 334. 

(9) Krauss, II, No. 47 şi 52. 

Săinenu, Basmele române.
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Suprapunerea elementului creștinii este aci prea vădită și 

contrasteză cu credința dominantă despre caracterulă ne- 

cesari şi inevitabilu alu fatalităţei. 

În basmele poporelorii romanice, Ursitorele portă numele 

de Fes, Fate, Fadas. Ele figureză în numări de șepte 

în frumosului basmu francezii «La belle au bois dormant», 

analisată în Introducere (1), unde fie-care dintr'însele dă- 

ruesce copilei câte uni darii, numai a șeptea, cea mai bă- 

trână, ursesce că domnița va muri, înțepându-și mâna în- 

tr'uni fusă. 

„In poveştile neapolitane ale lui Basile ne întimpină forte 

dest cele trei fate, cari înzestreză cu diferite daruri, sati ele 

apară la copii de curind născuţi și-i alipescă de pep- 

tulă lori. (2) 

In privinţa Siciliei reproducemii cuvintele lui Pitr&: «Po- 

veştile siciliene representă le Pate ca fecidre forte frumâse, 

locuindă în palaturi vrăjite, sub pămintă, aprope de fân- 

tâni sau de arbori. Ele ieaă forme diferite, după cum 

voră să facă bine sai rău: de babe sbircite sait de ti- 

nere încântătore. Din legănă până în mormintii le întil- 

nimi tot-deauna în actulii solemni ală vieței, în pericolele 

mari ce ameninţă pe eroii sai pe eroină. Cea mai cunos- 

cută dintr'insele e Fatu Morgana, Circea modernă, ale că- 

rei palaturi aeriene amăgesci pe tinerii corăbieri, cari, 

făcendu naufragiu, cadă în puterea acestei vrăjitâre». (3) 

"(1) Introducerea, p. 174. Cf. Dunlop-Liebrecht, p. 140: La nascerea lui 

Ogier (unulă din paladinii lui Carol-Magnu) asistă șdse Fee; cinci dintr însele îi 
împărtăşesc cele mai mîndre daruri, iar a şesea, Fra Morgana, sora lui 
Arthur, ursesce ca Ogier, după o vicță lungă şi gloridsă, să vie la bătrânețe 
în valea Avalon şi să se îndrăgostescă împreună în locaşulu celă mai Îru- 

mosiă din lume. 

(2) Pentamerone, |, 10 şi V, 5. La Cervantes ele sunt asemenea în numării 

de 7 (Don Quizote, LV, 50): los siete castillos de lus siete fadas. 

(3) Pitre, Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, vol. XVII, p. 178 şi 186.



B. TIPULU NEMESIS. 

Acesti motivi cuprinde 2 clase, fie-care cv câte unt 

basmu-tipi: 

a. Basmulii-tipă «Fata cu pieze rele (1), cu următorele 

variante: 

I. Variantă muntenă «Povestea Norocului» ; 

[]. Variantă muntenă «Gaina negră». (2) 

Varianta moldovenâscă «Cine caută, găs2sce». (3) 

Varianta ardelenă «Ioan Pripilă». (4) 

Varianta macedo-română «Sârele Dumnedeă». (5) 

3. Basmuli-tipi «Dreptatea și Strimbătatea» (6), cu urmă- 

torele variante: 

Varianta moldovenescă «Nu fă r&ă fratelui teă». (7) 

I. Variantă ardelenă «Toderă Flămândulă» ; 

II. Variantă ardelenă «Fratele pismătareță». (8) 

Varianta bănăţenă «Dreptatea și Strimbătatea». (9) 

(1) Ispirescu, No. 38. 

(2) Stăncescu, No. 15. -— Acelaşi în revista Vatra, An. I, No. 15. 

(3) Sevastos, p. 180—184. 

(4) Convorbiri din 1885. 

(5) Cosmescu (colecţiune inedită). 

(6) Popii-Reteganulii, I,No. 3. - 

(7) Sevastos, p- 185 —190. 

(8) Frâncu, No. 5. — Stănescu Aradanulă, No. 4. 

(9) Ședătorea din 1875, No. 7.
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Afară de acesta, motivuli din primulu basmuctipi a 

fostii versificatii în două rânduri de Antoni Pann. (1) 

Uni sgârcitii, care nu se îndură să cheltuiască ună banii, 

învitaţă de finu-s&i săracii la uni ospăţii, se înveseli în- 

twatâta, în cât îi dărui totă averea și-lu trimese să 

aducă cele 10 borcane pline cu galbeni. Dar intrând în 

pivniţa sgârcitului, săraculu fu îngrozită de unii glasii, 

care-îi răcni, că acei bani sunt ai Diaconului Badea. Sgâr- 

citulă, înfuriatiă, se duse atunci elii însuși și, îndopându 

toti aurului în nisce pive, le aruncă în riulă dinaintea 

porţei. Dar pivele, plutindii tâtă n6ptea, se opriră la mar- 

ginea unui sati, unde ședea Diaconuli Badea. Acesta, 

sculându-se de dimineță şi, vădendu pivele, le trase câte 

una şi rămase uimiţii de conţinutulu lori. Fiindă omu 

evlaviosii şi bine-făcătoră, elă milui toţi săracii din satul 

lui și apoi zidi uni hanii, în care eră găzduitu ori ce că- 

l&toră. Ducându-se vestea, audi şi sgârcitulu, care-și aduse 

aminte de tainiculi glasă: | 

Şi-așă dise întru sine, c'așă a vrutii Dumnedei; 

N'ati fostii nici al mei să fie, nici cui am vrutii să-i daii etil. 

Uni Sultanii, după ce dăruise cu bani pe unii pescarii 

în mai multe dăţi, îlu trimese la unit ostrovii, unde să 

se puie la gura puţului şi să strige întrînsulii: care e No- 

roculă Sultanului ? Eşindă din puți, să-lă întrebe de ce-i 

este dușmanii, dându-i mereii avere, și să-lu râge să înceteze 

cu ura de a-i totii da bogăţie. Pescarulii se duse într'acolo 

și când strigă: 

Eşi o fantomă îndată la dinsulii, 

Cu schiptru în mână ca o "mpărătesă, 
In chipu-i frumuseţea-i de cea mai al6să..., 

Și făcându-i pescarului întrebarea sciută, Norocul Sul- 

(1) Povestea Vorbei, p. 65—"72 şi 168—171.
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tanului îi răspunse, că el e datori să se supue, iar de nu, 

îi va da averi întreite. După ce plecă de acolo, pescarului 

i veni gândulă să întrebe și de norocirea lui și, întor- 

cendu-se din drumă, strigă la gura puţului: Norâce, No- 

voce, care e Norocul lui Udrea pescarulii ? 

—
 

Și îndată ese unii negru ca arapulă, 
Cu o tambură în mână și sărindu ca ţapulii. 

Elt gonesce, îngrozindu-lu,; pe bietulii pescari, care fuge 

dinaintea glasului înfricoşati. 

Noroculi e personificati în mitologia greco-romană sub 

numele de T5ym sai Fortuna, care împărtășiă bunurile 

sale oraşeloră şi Gmenilori puşi sub protecţiunea ei. Ea 

eră deiţa îndestulărei și a bogăției și ținea în mână cor- 

nulă îmbelşugărei. Alături de acesti atributii esenţiali, 

figurâză o râtă (rota Fortunae), simboluli firei schimbătore 

a Norocului, simboli transmisii şi poporelorii moderne. 

Altminterea, Zeus e dispensatorulii suveranii ali bunu- 

riloră și alii releloriă în acestă lume: «Deii, torcându des- 

tinele s&rmanilori muritori, ai vruti ca 6menii să trăiască 

în trude și numai dinșii să fie lipsiți de griji. Două bu- 

tote sunt așezate pe pragulii palatului lui Zeus și ele sunt 

pline de tote darurile acordate: într'unuli sunt bunurile 

și într'altulu relele. Și Zeus tunătorulă, amestecândii da- 

rurile, trimite unuia bine și altuia râu. Iar celii ce a avuti 

parte de daruri rele, cade pradă ocărei: fomea blestemată, 

it râde pe pămintulă celă mănosă, eli rătăcesce necin- 

stită de dei şi necinstitii de Gmeni». (LD) 

Versiunea sârbă paralelă «Ursita» (2) are multă analo- 

gie cu unele din variantele nâstre. 

Odată trăiau doi fraţi în aceiaşi casă: unul munciă 

  

(1) Iliad. XXIV, 525 urm. 

(2) Vuk, No. 13.
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mereu, iar celu-laltii nu făcea nimici. Și cu tote acestea, 

“casa lori eră îndestulată cu tâte bunătăţile. Fratele mun- 

citoră, de ciudă pentru trândăvia celui-laltă, credu cu cale 

să se desparță, împărțindu-și moştenirea. Fratele celu le- 

neșii, luându-și partea sa, o dede în paza păstorilori, iar 

dinsuli trăiă acasă fără grijă, ca şi înainte. Celu-lalti frate, 

deşi sîrguitorii, munciă din potrivă singuri și totuși nu 

vedea, nici ună sporă, ci numai pagubă, până ajunse la sapă 

de lemnu. Atunci, ducendu-se la frate-s&ui să vadă cum îi 

merge, trecu printr'o livede, unde păscea o turmă frumosă 

de oi, păzită nu de unii păstorii, ci de o fată forte Jru- 

mâsă, care ședea lorcendă ună firă de aură. Intrebată cine 

este, ea răspunse săracului : sunt Noroculă (Sretya) fratelui lea 

Necăjitii, elii porni atunci să caute Norocul său şi, ajun- 

gândi într'o câmpie mare, găsi acolo o babă urâtă, dor- 

mindu sub o tufă: eră Noroculă, săi! (ine mi te-a dati? 

întrebă el. —- Ursita (Usud)! r&spunse baba. 

Elu porni atunci în căutarea Ursitei și în drumi fu în- 

sărcinati de nisce 6meni să întrebe: de ce unulu nu-și 

pote sătură copiii şi părinţii săi nu voriu să moră; de ce 
? 

PY] . 
oile altuia nu se mai îngraşă, ci slăbescă întruna. Ajun- 

gândi apoi la o apă, o rugă să-lu trecă dincolo, ceea ce 

făcu apa, învoindu-se săraculu să întrebe pe Ursita, de ce 

nimâca nu pote trăi într însa. 
„Blu fu sfătuită apoi de ună pustnic, care-i ar&tă peste 

munţi palatulii Ursitei, ca acolo să nu vorbescă nimica, ci 

să facă mere ceea ce ea însăşi va face, până îlu va în- 

trebă. Ajungendi la acelui palatii plină de mîndreţe, unde 

furnica numeroși servitori şi servitore, găsi pe Ursita, 

cinându singură la o masă. Elă se așeză alăturea, şi făcu 

totu așă. După masă, Ursita se culcă, și eli asemenea. 

Către miedulă nopţei se audi uni vuetii grozavii și unii 

glasă, qicendă: «Ursito, Ursito, atâtea și atâtea suflete sat
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născută astădi, dă-le ceva după placul tăi!» Atunci Ur- 

sita se sculă şi, deschidândii o ladă cu aurii, risipi pe 

jos galbeni şi dise: «Cum mi-a mersi mie astăqi, așă să le 

mergă totă vieţa lori!» 

in fie-care diminsţă locuinţa Ursitei se făcea din ce în 

mai mică, până ce rămase ună bordeiui prăpăditi: atunci 

Ursita, luă o sapă și omulă luă asemenea una, săpândi 

amîndoi tâtă diva Când se audi glasulii către miedulă nop- 

Ursita, scose dintr'o ladă cioburi mici şi printre ele 

atâția gologani, câţi se potă câştigă întro di, şi arun- 

cându-i jos, dise: «Cum mi-a mersii mie astădi, așă să 

le mergă în tâtă vieţa lori» 
e 

Diminâţa însă bordeiulii se schimbă iarăși în palatului 

dinainte şi Ursita abiă atunci întrebă pe săracă: de ce 

a veniti? Şi aflându pricina, Ursita îi vorbi ast-felu: cAi 

vădutii cum am risipită în prima n6pte galbeni pe jos și 

ce sa întimplată în urmă. Cum îmi merge mia în nop- 

tea, în care se nasce unii omii, așă îi va merge lui tâtă 

viţa sa. Tu te-ai născutii într'o nopte de sărăcie, de aceea 

vei r&mân6 săracii câti.vei trăi. Fratele t&i, din potrivă, 

sa născută într'o nâpte norocosă şi va rămâne noro- 

costi până în capătulii dilelorii sale. De re ce însă te- 

ai trudită atâta să mă cauţi, îți voiu spune, cum îţi poți 

ajută. Fratele tăă are o fată, anume Miliţa, care e toti 

așă de norocosă ca și tatălui ei. Pe dinsa, la întorcere, s'o 

i la tine acasă și totă ce vei câştigă, să dici că e ali ei. 

“Atunci săraculă mulţumi Ursitei şi o întrebă de cele 

întimpinate în calea sa. Părinții acelui omiă nu puteai 

muri, fiind-că fiulu loră nu-i cinstiă cum se cuvine; în- 

dată însă ce-i va respectă, ei își voră da sufletuli și co- 

piii săi se voră sătură. Iar celui- lalţă nui se puteai în- 

grășă viteie, fiind-că tăiă în diua patronului vita cea mai
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prăpădită. In sfirşitii, în acea apă nu puteă nimica viețţui, 
fiind-că nică ună omii nu se înecase încă într'însa, 

- Intorsii acasă, elii făcu întocmai cum îlu povăţuise Ur- 
sita şi tote îi mergeau bine. Odată, uitândi sfatului, dise 
unui drumeții, că grânele de pe câmpă sunt ale sale, 
și îndată unu foci se aprinse în mijloculii lori. Elă atunci 
alergă repede după drumeţi, strigându-i: opresce-te, frate, 
grânele nu-si ale mele, ci ale Miliţei! Atunci grânele înce- 

tară de a arde și eli rămase de aci înainte norocosu 
prin Miliţa. | 

In versiunea, albaneză « Copca de aură» (1), împăratul e 
trimisi de o arăpâică bogată să-i caute noroculi (Bah), 

ca să-i dea câţi-va galbeni. 

intr'o poveste rusescă «Nenoroculii» (2), uni ţăranii să- 
raci, căruia tote-i mergeau răi, pornesce în: lume în- 

soțită de Nenoroculi. Elă îlă totii îndemnă la beţie și 
la desfrâă, aşă că ţăranulă își vîndu plugul, sania şi 
bordeiuli. Odată zăriră pe o câmpie o grâpă plină cu 
auriu și Nenoroculi puse pe țăranii să-lii încarce toti 

într'ună cari. Când fu gata, omul nostru păcăli pe Ne- 

norocul să intre în gropă și-lă închise acolo, astupând'o 

cu unii bolovanii. Scăpată de elă, se întârse acasă cu 

banii și cumpără de tâte şi, făcând uni 6spăţii, chemă 

şi pe unu frate ali s&ă, neguțători bogată. Eli, aflândi 

cum se îmbogăţise și de ciudă pe frate-săii, se duse la 

acea gropă și, cum .dede la o parte bolovanuli, Nenoro- 

culă sări afară șii se puse în cârcă. De atunci tote 

începură să-i msârgă r&ii. Dar după multe nevoi, şi din- 
sul isbuti să păcălescă pe Nenoroculiă să se bage într'o 

rotă şi, aruncând'o în mare, Nenoroculi se înecă, și de 
atunci neguţătorulă trăi în belșugi ca şi înainte. 

  

(1) Dozon, No. 8. 

(2) Atanassief, V, No. 34.
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Intr'o variantă (1) ună săracii întilnesce două cucâne 

şi acele femei erau, una Norocirea (Șastie) şi alta Neno- 

rocirea (Neșastie). | 

„Noroculi: personificată (Furtuna) figurâză și în unele 

versiuni siciliene. Intr'însele, elă apare sub chipulu unei 

femei frumâse şi înalte, care ţine în mână o rotă, sim- 

boluli străvechiă ali fericirei pămiîntesci. (2) 

Intr'o poveste din Palermo «Sfurtunac (3), a şeptea fată, 

a unei regine e causa. involuntară a ruinărei familiei sale. 

Alungată de mamă-sa, ea e primită apoi în diferite locuri, 

de unde e merei gonită din causa nenorocului ei. Ea 

ajunge în cele din urmă la locuinţa ursitei sale, o babă 

torte urită și nemil6să, care însă, îngrijită de fată, se în- 

duplecă a-i dărui unii petecii de stofă scumpă. Dar pete- 

culă nu putu fu cântăritii cu aurit şi, aflându-se originea-i, 

Sfurtuna, ajunse regină. 

Trecendă acum la ală doilea basmu-tipuă, citămui mai 

întâi versiunea neo-grâcă «Dreptatea și Strîmbătatea» (4), 

în care doi fraţi se certă: ce domnesce în lume, Drep- 

tatea sat Strimbătatea? Celui tinără susținea că Drepta- 

tea, celii mare dimpotrivă, și atunci amindoi puseră prin- 

sore să întrebe pe mitropolitii şi, de no fi așă, să-și 

scâță ochii. Mitropolitulă însă dise, că Nedsreptatea stă- 

pânesce lumea, și atunci fratele celă mare scâse oclui celui 

mici. Celti orbită se urcă pe ună arbore şi peste n6pte 

audi mai mulți drac, povestindu-şi isprăvile lori: că unulu. 
y 

întăritase doi fraţi, până să-și scâță ochii; că unu altuli 

  

  

(1) Ibidem, III, No. 9. 

(2) Gonzenbach, No. 21, 52 şi 55. Cf. Pentamerone, V, 9: vechia sedula ncoppa 

na rota. 

(3) Pitre, Biblioteca, XVII, p.- 201 —902. 

(4) Hahn, No. 30.
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întorsese copilulă în pântecele împărătesei, ca să nu pâtă 

nasce. Elă află toti de odată, cum apa din fântână i-ar 

put6 vindecă ochii şi pe împărătesă. Eli făcu aşă, re- 

căpătă vederile şi, lecuindă pe împ&rătâsă, fu bogati r&s- 
plătită de împăratului; iar fratele celui ri cădu jos morti, 

când vădu pe frate-s&i vindecati și îmbogăţită. 

Intro poveste albaneză cu același titlu (1), necuratulii 

scote ochii unui omiă săracă, care aude 3 draci, poves- 

tindu-și isprăvile şi arătând mijlocele de scăpare. In- 

tâiulu dise, că a cheliti pe fata Sultanului, dar spălând'o 

cu apă din fântână, se va vindecă; alii doilea, că a sur- 

pată uni podi şi că trebue puse în temelie pietre din 

ruine ; alu treilea, că a scosi ochii cui-va şi că se va 

lecui, ungendu-i cu cenuşă. 

In versiunea, sârbă cu același titlu (2), figureză doi fraţi, 

unulă vicel6nu și celi-laltă buni de suflet. Fi se certă 

spre a sci, dacă Dreptatea sai Strimbătatea prețuesce mai 

multă în lume. La urmă se prindă pe o sută de galbeni 

și hotărâscii să primescă părerea celui dintâi ce vorii 

întimpină în cale. Fă întilnescii pe necuratulu străvestitii 

în călugări, care se rostesce pentru Strimbătate, şi ast- 

felu fratele celă buni perdu suta de galbeni. După ce 

se mai prinseră în două rânduri pentru aceiași sumă și 

îură întimpinaţi toti de necuratulii sub diferite forme, 

iratele celă buni, ne mai avândi bani, se prinse pe ochii 

s6i. Atunci viclenuli de frate, fără să mai aștepte uni 

arbitru, î? scâse amândoi ochii cu unu cuţită, qicându-i: acum 

orbule, să-ți ajute Dreptatea! Dar s&rmanuli nu încetă de 

a lăudă pe Dumnedei şi, apropiindu-se de o fântână, rt- 

mase acolo sub unii bradă. Peste n6pte elă audi nisce 

Vile, cari veniră să se scalde, spunendiă că cu apa fân- 

  

(1) Jarnik în Zeitschrift fiir Volkskunde, IL, p. 264. 
(2) Vuk, No. 16.
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y . tânei se vindecă ori ce orbi sai ologi şi totii cu ea se 

va pute tămădui fata împăratului de riie. Nenorocitulii 

se tiri atunci până la acea apă şi cum se spălă pe ochi, 

recăpătă vederile. Vindecândă apoi şi pe domnița, împ&- 

ratulii i-o dede de soţie şi ast-felu ajunse împărată. Ajun- 

gândit acestea la audulă fratelui vicl6ni, se duse sub 

acel bradă să-și găsescă noroculă. Acolo însă îlii des- 

coperiră Vilele şi-li sfâșiară în patru bucăţi. Ast-ielii 

Strimbătatea nu folosi întru nimici nelegiuitului. 

Intr'o variantă serbo-croată (1), fratele orbiti aude nop- 

tea sub o spînzurătore 3 corlă, grăindă că orbuli sar 

pute vindecă, ungându-şi ochii cu rouă, și că fata împ&- 

vatului se va put6 tămădui aşişderea (punându-i în dol- 

torie sfintulă agneţii) şi în fine, că varga corbiloră pote 

deschide isvârele în timpi de secetă. Ast-feli elui ajunse 

împăratii, iar frate-său, scoțendu-şi ochii, se duse într'acolo 

si fu omoritii,cădândă spînzurătârea asupra-i. Intr'o variantă 

din Bosnia, citată acolo, fraţii sunt înlocuiți de doi prieteni 

și unii îngerii descoperă orbului Isculii. 

Intw'altă variantă sud-slavică «Roua de dimineță»(2), cei 

doi fraţi mai mari scotă ochii celui mică pentru o bu- 

cată de pâne, ca şi într'o poveste țigănescă din Buco- 

vina. (3) Nenorocituli află apoi dela nisce Vile, cum să-și 

recapete vederile, ungându-și ochii cu rouă. 

In versiunea maghiară «Călătoria Adeverului și a Min- 

ciunei» (4), Adevărulii și Minciuna, pornind în călătorie, 

se întovărăşescă pe drumu și-și împărțeseii merindele. După 

ce se mistuiră provisiunile Adevărului, veni rândulă Min- 

ciunei. Dar ea nu vru să-i dea din merinde decât sco- 

    

(1) Jagi€, Archie, An |, No. 55. 

12) Krauss, IL, No. 9%. 

(37 Miklosieh, No. 12. 

4 Jones şi Kropf, No. 8.
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țendu-i ochii. Adevă&rulu orbită, odihnindu sub o spin- 

zurătore, ale peste n6pte vorbindi nisce draci, cari spu- 

nea, cum orbii se vindecă cu rouă și cum se pote da 

drumu isvorelorii oprite în cursului lori de necuratulă. 

Elă își. recăpătă ast-felă vederile şi ajunse sfetniculii îm- 

p&ratului. Când Minciuna-și isprăvi merindele, veni în 

cerşitii pe acolo, şi Adevărul îi scâse la rândul săi 

ochii şi o duse sub aceiaşi spînzurătâre, unde, găsind'o 

noptea dracii, o sfâşiară în bucăţi. 

In versiunea lorenă «Cei doi soldafă»(1), tovarășii, ca să 

potă cerși, tragi la sorţi cui să scoţă ochii și orbulu, pă- 

răsitu intro pădure, se urcă pe uni copaciti. Către mie- 

dulu nopței veniră acolo patru animale (vulpe, mistreți, 
lupă și veveriţă) și spuseră de uni rii din apropiere, 
care redă orbilorii vederea și cu care sar pute vin- 
decă fata împăratului ; apoi veverița arătă mijloculă, cum 
să se aducă apă oraşului, ale cărui isvore secaseră. Fă- 
cendi după spusa animalelor, orbulă recăpătă vederile 
şi vindecă pe domniţa, pe care împăratulă i-o dede de 
soție. Intr una din dile, elă recunoscu într'ună cerșetorii 
pe tovarășulă, care-i scosese ochii, şi ca, să-i răsplătescă, 
cu bine, îli duse în pădure la același loci. Dar acolo 
fu sfâșiatu de animale. 

In versiunea portugeză (2), revini dracii, cari descoperă 
omului de pe arbore, în ce modii ar pute vindecă pe fata. 
împ&ratului. | 

Incheiămi acestă tipi cu resumarea unui basmu arabi 
din O mie și una de Nopți (3), care are multă asemănare 
cu Versiunile anteridre, dacă cum-va ele n'ai fostii chiar 
iniluenţate de povestea orientală. Abu-Niut (Bine- -voitorulă), 

  

(1) Cosquin, No. 7. 
(2) Consiglieri-Pedroso, No. 20. 
(3) Cf. Cosquin, 1, 90,
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muncitii de sete, e coborit într'unii puţă de tovarăsu-i 
de drumă Abu-Niutim (Vicl6nuliă). Acesta taie funia şi-lă 

părăsesce acolo. N6âptea, nenorocitulă aude din fundulii 

puţului, cum două duhuri rele povestesc despre lecui- 

vrea unei fete de împărat și despre găsirea unei comori: 

Scosii dimineţa din puţii de nisce drumeți trecători, Abu- 

Niut pune în lucrare cele audite şi ajunge ginerele îm- 

p&ratului. Câtii-va timpi după aceea, întilnindă pe ve- 

chiulu s&u tovarăși ca cerșşetoru, îlă ertă şi-i spune 

tote. Dar nbptea duhurile se plângii, că tainele loră au 

fosti descoperite şi, de mânie, astupă puţuli, strivindiu 

sub bolovani pe răutăciosuli Abu-Niutim, care se cobo- 

rise într'însulă spre a ascultă spusele lori. 

Urmâză cele două basme-tipă cu variantele lori cores- 

pundătore. 

4. Basmulă-tipă Fata cu pieze rele de Ispirescu: 

Unui împărată cu 12 feciori i se născu în cele din urmă şi 

o fată. Cu nascerea ei tâte începură a-i merge r&iă şi a da în- 

dărătii, în câtă bietul împărată ajunse în sapă de lemnu. Uni 

„filosofă sait cetitorii de stele spuse împăratului să cerceteze pe co- 

pii cum dormiai și, spunându-i-se că fata dârme pe brânci ori 

făcută ghemi, răspunse: «Asta e piaza rea a, împărăției tale», şi-lii 

sfătui pe împărații s'o oropsescă, că nu se va alege nici prafu 

de eli şi de copiii săi. | 

Bietulu împărat se vădu nevoitii a face după povaţa filoso- 

fului şi vorbi cu credinciosul săi s'o lase în pădure. Rătăcindiu 

multii timpi, ea ajunse la o colibă, unde fu primită de o babă; 

dar peste câte-va dile o rugă să plece, căci cu dinsa intrară tote 

belelele în bordeiuli ei. De acolo, îmbrăcată ca cerşetore, ea se 

duse la o stână, unde o primiră bucurosi ciobanii, dar după 3 

dile o goniră, căci se luase de gânduri bieţii ciobani de paguba 

ce încercase, de când venise fata. - _ | 

Ea ajunse în sfirşitiă la nisce palate, unde locuiă o arăpdică bo- 

gată, care o primi şi o luă pe lângă dinsa. Punând'o să-i caute în
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capii, fetei i se făcu scârbă şi-i veni să scuipe şi, fiindu-i milă de 
scumpeturile de pe jos, scuipă în laţele arăpâicei. Ea, simțind, o 
ertă şi o duse în curtea unui palatii cu mii de mii de cămări. 
«Intr'o cămară erati doi Omeni: unulă, tînără și grasă, şedea într'ună 
pati! de aurii răsturnată și se jucă cu două Jheme de mătase; al- 
tulăi, moşnegă, umblă de colo până, colo și astimpă&ri nu mai avea. 
Eli se cocoşase de muncă, eră trențărosă și slabi și piperniciti, 
de credeai că este altă aia, nu fiinţă de omi. Pasă-mi-te, fân 
rul eră Noroculă fetei, iară bitrânulii Noroculi «iăpoicei.» 

Fata, după cum o învățase arăpdica, se repedi la celii tinări 
și, smulgendu-i ghemele de mătase, fugi. Tocmai atunci logodnica 
împăratului din acelii locii ceruse o haină dintr'o mătăsărie forte 
scumpă, dar mai lipsiă unii petec. După multe căutări 6menii 
împăratului aflară, că la arăpâiea saflă ună petecii de mătăsărie 
aidoma, (erai ghemele luate de fată dela Noroculă celt leneșiăi. 
Arăpoica le spuse, că dă peteculă celui ce va da atâţia galbeni, 
cari să tragă la cumpănă câtii şi mătăsăria. Puseră dar într'unti 
talerit alu cumpenei peteculă şi în celă-laltii începură a pune 
la galbeni; dar ori câtii puneai, cumpena totii sus sta. Veni şi 
împăratulă şi porunci a se mai pune saci cu galbeni, dar în za- 
darii. «Atunci ce-i veni împăratului, se sui și el de-asupra hba- 
nilorii, cam cu necazii, și odată brațulii cu talerulii, în care erati 
puși banii, se lăsă în jos şi stătu dreptiă la linie, tocmai pe toc- 
mai cu cela, în care era peteculă de mătase, veni adecă la cum- 
p&nă drâptă.» 

Impă&ratulii înțelese după noima cumpenei, că peteculii de mă- 
tăsărie nu se pote cumpăni decât cu elă însuşi, strică întâia 
logodnă și se căsători cu stăpâna mătăsăriei. 

a) Prima variantă muntână Povestea Noroculuy de Stăn- 
cescu: 

A fosti odată doi fraţi, unuliă bogată şi altulii săracă. Celă 
bogati nici nu voiă să se uite la frate-săă, care-și luă lumea 
în capă să-și caute Norocul, | 

La o r&spântie, vădu într'o mocirlă unt bietii omiă, muncind. 
la noroiă și ţipândă de nevoe (eră Noroculă frăţine-seit). In- 
trebată de Noroculii său: «Ei, vericule, răspunse omulii din mo-
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cirlă, Noroculi dumi-tale e boerii mare, petrece în avuţii, iar 

dumne-ta, iacă muncesci pentru el, până te trecă sudorile și 

toti de gâhba, că totii îţi stă împotrivă. Dar de vrei să dai peste 

elii, să te duci pe dâlulă ăsta, pân'ei vedg, că se împreună cu altă 
delă: ai să ajungi tamani pe n6pte; cum ei ajunge, ai să dai 

de unii fagi cu 12 crăci; să te urci în elu și să stai deșteptiu 
t6tă n6ptea, că acolo au să vie nisce hoți să ascundă sub o p6- 

tră la rădăcina fagului banii ce i-ai furată diua. Să taci mâlcă 
și să asculți bine ce vorbe dici ei, că aii două vorbe de disi, 

una când vorii să dea pâtra la o parte şialta când vori so pue 

la, locii. Da să bagi de semă să ţii minte vorbele, ca să poţi di- 

mineţa, când orii plecă ei, să dai pâtra la o parte, să pui mâna 
pe ceva parale şi să pleci să te duci în satuli de unde ești.» 

Peste n6pte veniră hoţii şi săraculă audi din pomi, cum dise 

unulu: Dă-ipătră ! şi lespedea, dela rădăcina fagului se învirti, 

destupândii comâra. Deşertândi sacii și dicendu: Justi, petră / 

lespedea veni iar la loci. 

Plecândii hoţii, săraculii își încărcă dăsagii și, întorsi acasă, 

își făcu palaturi, cumpără moșii și vestea bogăţiiloră sale ajunse 

la frate-s&ă. Elu veni şi începu a se linguși pe lângă frate-său 

s'afle, de unde căpătase atâta bănetiă, şi elui îi spuse. Dar hoţii 

prinseră de veste, lăsară pe unulă de pază și, taman când fra- 

tele își încărcă buzunarele, îlii omoriră. 

b' A doua variantă muntenă Găina negră de Stăncescu: 

Uni omi se băgă slugă la unii boerii, care-i îndrăgise ne- 

vasta şi, ca să-lă silescă să rămâe, nu voiă săi dea simbria. După. 

ce-lă slujise cu credinţă 3 ani, porni în lume să caute Noroculii 

și să-l taie cu securea, că multi i-a fostii păcătosii. Inv&ţatit 

de unti moşii, elu ajunse, după ce coborise 3 văi şi urcase 3 

deluri, la nisce palaturi de sticlă, unde află 3 inşi: «unul cu că- 

ciula pleoştită pe urechi — &la e Noroculii ălori bogaţi de totii; 

altult cu sdrenţe pe elii — &la e Noroculii 6meniloră celorii ce 

ai ce le trebue, — iar &li de ali treilea, cu haine bune, cu că- 

ciula nouă nouliţă şi cu unii mărgăritară mare prinsă pe ea— 

a e Noroculii săracilorii». După cum îlti povăţuise moşulă, elă 
gl - E AI . 3 - 

aseză lângă dînşii în tăcere şi 3 dile făcu toti ce tăceal și 
S se
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dinşii. A treia di, întrebaţi de Noroci pentru ce venise, elă îi 
spuse pricina și-i ceru [totii după sfatulii moşului) găina negră, 

că aia eră noroculă lui. Mai întâi elii nu vru să i-o dea,dar omul 

începu să-lă ardă cu biciulă, și se înduplecă. 

* Ducându acasă găina, ea ouă în fie-care di ună oă, ce-lă vin- 

dea boerului, la care slujise, pe preţului de 500 lei. Nevastă-ea, 
totii îndrăgostită de boeri, îi spuse şiretenia cu găina: «Pe crâsta 

găinei eră scrisă, că cine-i va mâncă pipota, găsesce în tote 

dimineţile o pungă cu 500 de lei la capă; cine i-o mâncă ficaţii, 

ajunge împărată, iar cine i-o mâncă inima, ajunge năsdrăvani.» 

Boeruli o înduplecă s'o taie şi, gătind'o, veniră copiii dela jo- 

curi şi, fiindu-le fome, mâncară: 8li mare pipota, &li mijlocii 

ficatulă şi &lă micii inima. Si cele scrise pe crâsta găinei se 

împliniră întocmai. | 

c) Varianta moldovenescă Cine caută, găsesce de Sevastos: 

Uni omi, căruia sfintulii Sore îi luase femeia și se suise cu 
dinsa în ceri, se duse la Dumnedeii, să vadă ce felii de drep: 
tate e asta. In cale fu însărcinatii de unii moşnâgii să intrebe pe 
Dumnedqeii, de ce mare și elă ună focă şi uni țoli mai buni; 
mai departe nisce pescari îl rugară să-lti întrebe, de ce n'aă vamă 

la baltă; mai încolo o fată de babă, de ce nu se mărită? şi în 

sfirșitii nisce ciobani, de ce waă mai multă vamă la oi? 

Ajunsă la Dumnedeă și întrebati ce caută, omulă răspunse: 
slujbă. Atunci eși femeia lui, care nu-li mai cunoscu (intr'atâta 
îmbătrânise) și-i spuse să aștepte până sera, cândva veni sfin. 
tulă Sore. S6ra S6rele se învoesce cu omulă pe unii an de dile 

şi-lu pune să îngrijescă de îngeri. După ce sluji ună anii, ceri 
ca plată să-i înapoieze nevasta. S6rele se despărţi de femee și 
opri numai copilului, ce avusese cu dinsa. 

Inainte de a plecă, omulă îşi aduse aminte de ce a fostii ru- 
gată și pofti pe sfintuli Sre să-lă dumerâscă. Eli îi r&s- 
punse: Să spui omului cu ţolulă, că de n'o munci, şi pe acela 
am să i-lu ieai; iar ciobaniloră şi pescarilori, să fie milostivi și 
să înfrupte săracii; fetei bătrâne să-i spui, că daia nu se pote 
mărită, fiind-că diminţa, când mătură, svirle gunoiulii în ochii mei.
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d) Varianta ardelână Ioanu Pripilă de L. Broju: 

Doi Gmeni săraci se rugară lui Dumnedei să le dăruiască ună 
copilii. Ei căpătară unulii, pe care-l botezară Joană Pripilă. 

Făcendu-se mare și neavendii ce mâncă la părinţi, se băgă 
slugă mai întâi la uni domni (boerii), apoi la ună popă pe 3 
ani, cu uni rendi de haine pe ani, şi în cele din urmă la unt 
morarit pentru petra hodorogită din mijloculii curţei ca simbrie. 
Vedendi că pâtra se subţiă din di în di, se puse la pândă şi 
remase uimiti de ce vădu: unii bătrâni cu barba albă sfărâmă 
pstra cu măselele şi în mâna stângă ţinea o cârjă, în care-i 
sta puterea. Ioanii îl ishi cu măciuca ferecată, îi frânse cârja și 
moşulă îi spuse, că are parte, dar mare norocă ; să se ducă la ta- 

tălă Nordceloră, dar să nu grăiască până nu va grăi eli, şi să facă, 
ce-o face elu. 

Eli porni şi ajunse într'o pădure, unde eră o casă, şi acolo 
locui tatălă Nordcelorii. Dis-de-diminsţă se ducea la sapă, și Ioant 
după el, lucrândi t6tă diua. La mieduli nopţei audi trei ciocă- 
nituri la ferâstră: «Tatălui Nordceloră, cinci mii de copii sai 
născutii în astă n6pte! Bine, jumătate să moră şi jumătate să tră- 
iască cum am trăită ei astădi!» A doua di plecă mai târdiii la 
sapă şi lucră mai puţinii. La mieduli nopţei i se vesti, că sai 
născutii cinsi mii de copii, iar elii răspunse, ca două mii să moră 
şi trei mii să trăiască ca dinsulu. A treia di mâncă şi se plimbă 
tâtă diua. Se născuse cinci mii de copiii: să moră trei mii şi 

cei-lalţi să trăiască ca mine adi! A patra di, mai multii somnorosii 

şi mâniosiă, răspunse: să moră patru mii, iar cei-lalță să trăiască 

ca mine adi! 
In faptulă dilei tatăl Norocelorii îi vorbi așă lui loană : 4i 

parte, dar norocă mai; îţi dau 'coca asta, du-te acasă și mă- 

nâncă cu cine face dreptate în lume. Pe drumi întilni unti moş- 

negii (eră Dumnedei), care, după ce-i spuse cine este, îl. îmbiă 

să o mănânce cu el. Daromulă dise: «Cu Dumnedei nu voii 

mâncă coca, elii e acela care face mai mare strimbătate.» Mai 

departe întilni ună omi înaltă și uscată, cu două aripi și 0 sa- 

pie în mână (eră Archanghelulă Michailă): «Cu tine o voii mâncă, 

că numai tu eşti drepti.» , j 

Archanghelulă îi dise : «Ai parte, dar n'ai norocii! N'ai mâncatii 

â 
51 

Săinenu, Basmele române.



cu cine trebuiă, dar te voii ajută să-ţi câştigi partea.» Archan- 

ghelulă îi dede nisce buruieni să se ducă la ună popă bolnavii 

şi, de va fi să moră, se va arătă la capii cu o sabie, iar de nu, 

va sta la picidre. Ioan îlă vindecă şi popa de recunoscință îi 

dede pe fie-sa de soţie şi amindoi trăiai în dragoste şi bucurie. 

Dar bietului omii avea parte, dar n'avea norocă: peste puţinii 

se îmbolnăvi ginerele de morte şi zări pe Archanghelu la căpă- 

tâit. Elă căută să-şi schimbe căpătâiul, dar și Archangheluli se 

mută din locă, şi loan Pripilă muri în acea nopte. 

e) Varianta macedo-română rele Dumnedeii de Cos- 

mescu : 

Uni flăcăii se născuse fără norocii. Intro di, încălțati cu 
opinci de feri și sprijiniti într'uni toiagii de feri, plecă la Sore, 

ca să-i schimbe ursita. In cale, două fete îl rugară să întrebe pe 

s6re, de ce nu se potă mărită? Mai departe dede peste unii pării: 

de ce nu făcea pome ? Mai încolo unii rii îl: rugă să întrebe: de 

ce mare apă limpede? 

După multă umbletă ajunse la Sore, care spuse flăcăului, că 

s6rta-i e sub trepta unei scări. Elă își găsi acolo ursita încolă- 

cită și începu so bată, dar în- deşertii, că nu se mișcă. Atunci 

Sorele îi spuse, că ursita luă nu pote fi schimbată; dar întorcându-se 

acasă, să iea de nevastă pe fata morarului, care e şchi6pă, dar 

cu noroci. | 

Apoi flăcăulă întrebă pe Sâre de cele vădute în calea sa și 

Sorele-i răspunse: acele fete se vori mărită, când nu vor mai: 

spurcă loculă în faţa mea; părulii va da râde, când se va aruncă 

asupra-i 40 de pietre; iar apa riului se va limpedi, când se vorii 
înecă întrinsa 100 de 6meni. 

Intoreându-se, spuse în drumii feteloriă, părului şi apei cele 

audite dela Sore și acasă luă de soţie pe fata morarului, și totii 

ce avea trebuiă să dică că sunt ale nevestei, altmintrelea le ardea 

foculii sati le înecă apa. 

C
e
 

8. Basmulă-tipii Dreptatea şi Strâmbătatea de Popă-le- 
teganulu: 

Ună omă, mergendi la tergi, intilni pe altuli şi-i încredință
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traista cu merinde. Dar când îi ceri de mâncare, celă-laltii nu” 
ru să-i dea decât lăsându-se să-i scâţă ochii. Bietul omă, chi- 
nuiti de fome, fu siliti să-i facă pe voe. 

S&rmanulii orbi sta rezemati de o cruce şi se gândiă la ne- 
norocirea lui, când audi de pe cruce vorbind trei pasări nă- 

sdrăvane. Una spunea: de sar spălă orbuli cu rouă, îndată ar 

vede ; a doua: acela va vindecă pe fata bolnavă a popei, care 
va scâte brosca de sub pristolii și va da fetei să mănânce pasca 

dintrînsa; şi a treia: unii mânziă șolomonară, fătatii de pa popei, 
a secati tote isvorele, şi acela va pute scăpă pe bieţii 6meni 

de secetă, care va înconjură cu eli satulă în fuga mare. 

Orbuliu făcu după vorbele acelorii pasări măestre: dede cu 

rouă pe la ochi şi căpă&tă iar vederile; vindecă pe fata popei 
cu pasca din brâscă și aduse lecii isvoreloră, cari începură a slo- 

bodi apă în fântână. Sătenii îlă dăruiră cu feneţe, cu vite şi se 

făcu omului celt mai bogatii din sati, iar popa îi dede pe fata-i 

de muiere. 
Potcaşulă de hoţi, care-l orbise, aflândii că se îmbogăţise, 

veni la dinsulă şi-i certi să-l orbâscă. Nevrendii, îlu trase în 

judecată şi judecătorii porunciră unui ţiganii să-i facă pe voe, 

trăgendii nădejdea că-și va recăpătă ochii şi dimpreună cu ei 

daruri minunate şi averi mari. 

Aşezându-se la cruce, îşi aşteptă norocului: cam pe la miedulii 

nopţei veniră nisce vulturi năsdrăvani, mai morți de tome, cari 

îl sfişiară. 

A x Ş a Ia Cn 34 5 a - 

a) Varianta moldovenscă Nu fă rea fratelui teă de Se 

vastos: 

Doi fraţi, unulii săracii și altul bogatii, porniră la tergi. Pe 

drum fratele celi bogati mâncă din traista celui săracii, până 

i se sfirşiră merindele. Când mai târdiii se făcu fome celui să- 

vacă, elii nu vru să-i dea o bucăţică de pâne, decât lăsându-se 

să-i sedță ochi. Apoi duse pe orbi până la unii podiu şi dinsuli 

se întorse acasă. 
j 

N6ptea apucă pe nenorocitulu lângă acelu podii, sub care se 

adunati necurații, vorbindii între dînşii: unul povesti, cum a 

învrăjbită pe cei doi frați; iar altulă arătă leculă de a dobândi
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iarăşi vederile (să se spele pe ochi cu apă din fântâna, dela 

delă). Eli făcu așă și recăpătă ochii, apoi vindecă toti cu acea 

apă pe unii boerii orbi, care-i dede jumătate din averea sa. 

Ajunsi bogată, trimise să cheme pe frate-săi, care-i scosese 

ochii, şi vedândă atâta bănetă, îi veniă să-și facă semă, nu alta. 

După ce-i povesti, cum a căpătatii tote, fratele nelegiuiti se duse 

şi elă la acelă podii, unde fu sfișiati de necuraţii. 

») Varianta ardelenă Zoderă flămândulă de Frâncu: 

Intro vreme de fomete, uni omii săracii cu numele T6derii, 

care avea:o spuză de copii, se duse în lume să caute hrană. 

Ajungendii la ună domni saă nemeși, elii se hotări a-i da mân- 

care pe o di, dacă săraculi își va scâte uni ochiii. De silă, n'avu 

ce face omulii şi-şi scâse ochiuli. A doua di fu nevoiti a-și 

scdte și ali, doilea ochi pentru o bucată de pâne. 

Plecândiă, așă orbi cum eră, nimeri la uni stilpă, în virfuli 

căruia se puseră trei Vji sai strigoice (căci acela eră stilpuli Vi- 

jilorii) şi orbulii ascultă ce vorbiaii împreună. Întâia, povestindii 

de răutatea nemeșului, dise: «De-ar sci sărmanulii să se spele în 

tăulă porcului, din delulii boului, şi-ar dobindi vederea» A 

doua dise: «Dacă ar sci, sărăcuţulă de elii, să mergă la curtea 

împăratului Galbeni, care-i bolnavi de mârte, apoi să scâţă și 

să scalde în apă curată brâsca, care-i sub petra cea mare de 

lângă porta împăratului, iar cu apa aceea să stropescă pe îm- 

peratii, lar face sănătosi.» Şi-a treia qise: «Să scie ce nu scie, 

să mârgă în satuli fără apă, să se suie pe &pa cea mai slabă 

din herghelia care-i lângă sată, apoi so sature cu jarii, să în- 
conjore după aceea cu pa de trei ori satulii, să se bage apoi 

în sati, când ar ajunge în mijlocului satului, pa ar crăpă şi din 

loculii acela ar isvori uni așă isvorii, de sar pute din el 

sătură toţi cei din satii, și pentru lucrul acesta ar căpătă forte 

multă avuţie». 

Elă făcu așă şi, după ce căpătă iar vederile, lecui pe împ&- 

ratii și sătură satulă cu apă, pentru cari bine-faceri Toderii că- 
ps&tă avuţii mari dela impăratii și dela săteni, în câti se duse 

vestea în lume. :
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Ajungendiă întîmplarea și la urechile nemeşului, el chemă 

pe 'Toderi să-i spue întimplarea cu de amăruntuli. Apoi se 
hotări a face toti aşă: își scâse singurii ochii și se duse la stil- 

puli Vîjilori, unde ele, venindii peste nâpte, îlă făcură bucăţi. (1) 

(1) A doua variantă ardelenă şi cea bănăţenă coincidii cu versiunile ante- 

ridre.



CICLULU URIAŞILORU ŞI PITICILORU 

Aceste ființe legendare sunt, sub raportulă fisică, su- 

peridre şi inferisre omului, care constitue Gre-cum pro- 

porţiunea mediă și justă între aceste creațiuni extreme 

ale fantasiei. Nicăeri nu se vădesce mai bine tendența 

antitetică a psichologiei poporale, ca în contrastulu morali 

dintre uriași și pitici. Cei dintâi, deşi înzestrați cu forțe 

materiale extraordinare, trecă drepti proști şi imbecili și 

tot-deauna, ei sunt dovediţi de pitică și de 6meni. Puterile 

loră colosale nu le ajută întru nimicii și ei cadu victima 

încrederei lori 6rbe și presumpțiose. 

Şi aci dar poporulă a căutat să scâță în reliefii su- 

perioritatea elementului morali asupra forței brutale, an- 

titesa între fisică şi intelectii, care stabilesce unii felă de 

compensare ideală între monstri şi umanitate. Uriași, zmei, 

draci se confundă de o potrivă sub raportulii imbecilită- 

ței, şi imaginaţiunea, poporului se desiată în povestirea aces- 

oră lupte inegale, a acestori gigantomachii, în cari inteli- 

genţa triumiă tot-deauna . definitivă asupra materiei brute. 

Conformi acestei etice poporale, una şi aceiaşi în tote 

timpurile şi în tâte țările, uriaşului elenii Polyphem e do-
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vediti de isteţulii Ulysse, iar uriaşulu filistent Goliat este 

răpusii de David, feciorulă celi mai micii ali efraitenu- 

lui Işai. (1) 

Nomenclatura uriaşului e în limba n6stră bogată şi in- 

teresantă. In afară de terminulii maghiari uriaşă (Grids, lite- 

ralii «omu grosi»), gigantului mai e desemnati! în basmele 

n6stre prin novacă şi prin arapă : «Fugi d'acolo, voinice, îi 

răspunse împăratul, nu-ţi mai perde tinereţele în deşertu; 

n'a pututii face nimici novaculă meu, n'a pututiă face ni- 

mici arapulă mei, dar încă mite tu, unu copilu necercatii 

în ale răsboiului. Novaculă avea darulii de a culcă la 

pămîntii o 6ste întregă, de se făcea o movilă înaltă câtu 

ea eră de mare, când aducea odată mâna, de o da la 

spate, și apoi elti se punea de şedea :de-asupra movilei ; 

arapulă mei avea darulii de a înghiţi o oştire câtă de 

mare, când sorbiă odată, şi apoi o da afară ca şi mis- 

tuită». (2) | 

Acelaşi rolă năsdrăvanii îlă jocă arapulă în poveștile 

neo-grecesci, în cari uriașulă se identifică și cu zmeulu 

sai drakos, ca în basmele maghiare. (3) 

O altă serie de expresiuni pentru uriaşii derivă în limba 

nostră dela nume etnice mai multi sati mai puţini vechi 

și îndepărtate. Ast-felă la noi, Jidovă şi Tatură, ca la Grecii 

moderni Fină, la Serbi Iudeă, la Bulgari Latină, la Cehi 

Avară, la Germani Hună, la Franceză Sarasină, etc. Principiulă, 

pe care se bas6ză asemenea nomenclatură, e caracterul 

  

(1) Dunlop, vorbindă de uni fenomenii identică în romanele cavaleresci me- 

dievale, face următorea interesantă observaţiune (p. 145): «In acestă privinţă . 

trebue să mărturisimă, că cartea Naturei e în acordii cu romanele cavaleresci, 

căci, pe când nemuliă eariiloră și moliilorii persistă, mamutulii și megaterionii 

ati dispărutu.» 
| 

(2) Ispirescu, p. 193. Cf. p. 137: «Gheorghe își alese din prăvălia stăpânului 

său o sabie rămasă dela Novaci, pe care o păstră în prăvălie ca pe unii 

odorii din vechime.» | . 

(3) Hahn, index s. v. Riese (Mohr, Drakos) şi Jones, Introducere, p. XXIV u.
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mai alesii păgână alui poporeloră respective, la care se adauge 

depărtarea în timpă și în spaţiu. (|) ME 

E curiosi că graiului macedo-românii nu posedă ună 

nume specială pentru noţiunea de uriași, ci-lii desemnă 

puri și simplu prin expresiunea comă mare câţi unii plopi», 

ca şi tradiţiunea neo-grecă. | DR 

Uriaşii, după închipuirea poporului, representati gene- 

rațiunea antericră umanităţei actuale; erau totii 6meni, dar 
cu proporțiuni superidre: capulă unui uriaşă eră cât uni 
munte, piciorele gr6se câtii butdiele, în gura lori putea 
intră 5—6 Gmeni de odată. O fată de uriași -putea luă 
în pola-i Gmeni cu plugă, cu. boi cu toti. (2) 

Altmintrelea, în afară de proporţiuni superire omului, 
“mitologia daco-română (ca și folklorulii în genere) nu atribue 
alte particularități uriaşiloră. Ea nu cunâsce giganţi ca 
Briarei cu 100 de braţe şi 50 de capete, ca mitologia 
elenă. 

In basmele n6stre uriașii ai câde şi staă încolăciţi 
în jurulă unui foci; mai adesea ei sunt representaţi ca 
orbi, cărora dinele le luase vederile şi F&ti-frumosi, in- 
trândă în serviciul uriașului orbiti, păcălesce dinele și 
restitue ochii stăpânului său. (3) 

Forţa lori fisică se manifestă în diferite moduri și ele 
găsescii în basme o destinaţiune specială, servind eroului 
în săvârșirea isprăviloră sale. De aceea Făti-frumost își 
asociază pe aceşti agenţi auxiliari și uriași năsdrăvani, ale 
căroră aptitudini extraordinare le indică numele loriă mitice: 
Flămângilă, Setilă, Gerilă, Strâmbă-lemne, Sfarmă- -pstră... 

(1) Vedi «Jidovii, 'Tătarii sati Uriaşii» în ale mele Studii folklorice, cari 
apară odată cu acestă operă. 

(2) Segătorea, 1, 25. 
(3) Sbiera. p. 34 şi Popii-R »teganuli, V, p. 60.
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Ei sunt în genere buni și miloşi, alte ori vicleni, erudi 

și. antropofagi. | A 

In basmele popsrelorii romanice ună asemenea, uriași 

antropofagi portă numele de ogre saii orco, representândi 

ore-cum o ființă din lumea sub-pămintenă, (oreus), ca româ- 

„mesce tartorii, «căpetenia demonilorii» (tartarus); elu locu- 

esce în pădure cu soţia sa, (ogresse, orcă) şi mirosu-i ageri 

descoperă îndată urmă de omit: «je sens la chaire fraiche», 

dice ogrulii francezii; «je sens odeur de chretien» (celă din 

Bretania); «sento puzzo di cristianuceio» (orculă italiani); 

«uf! uf! aci mir6se a carne rusescă» strigă Baba-laga, orca 

poveştilură slave. (1) 

Toti ca uriași antropofagi figureză în basmele nostre 

şi în cele paralele, slavice şi romanice, Sârele şi Vintulă. 

In poveștile neo-grecesci, Helios e uriașă şi mare mâncău (2), 

iar într'ună basmu serbu (ca și în celui românii) Sorele și 

Vîntuli, cum ajungă acasă, exlamă: adi mirâse a omi!(3) 

De asemenea într'o versiune italiană, Vintuli, cum intră 

în casă, strigă: che odore di carne umana c'€ qui, cristiani, 

cristiani, a noi!(4) ” 

O asemenea exclamaţiune revine însă la adecă zmeilori, 

cari representă în basmele române şi balcanice pe ogrii 

sat orcii din occidentă. Intr'o variantă neo-gecă, un drakos 

dice: îmi mirosiă a carne de omiă (Guy dxpbaa, AvpoTivey 

1pEus); iar într'una albaneză, monstrulă Jumătate-de-omi 

exclamă: simti mirost de carne! (5) 

Şi cu tote acestea, zmeii numai rare ori sunt antropo- 

  

(1) A se vede descrierea oreului și a: soţiei sale la Ariosto, Orlando Furioso, 

XVII, 29—65: oreulii e orbi, are o turmă ca şi Polyphem, mănâncă hărbați 

(dar nu şi femei). 
i 

(2) Sehmidt, p. 231. 

(3) Vuk, p. 85 și 87. 

(4) Comparetti, p. 119. 

(5) Hahn, II, p. 269.
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fagi. In mitologia daco-română, ei aii o figură cu totuli 

determinată şi fundamentală deosebită de a balaurilori, 

cu cari se confundă în basmele poporeloru balcanice. 

Zmeii sunt fiinţe în chipi de omi, dar cu proporți- 

uni mai mari (]): uriași cu o codă solzosă, cari umblă 

călare pe cai năsdrăvani cu mai multe inimi. In tâte 

apucăturile lorii ei se apropie de omi și de traiulu său: 

zmeii vorbescii ca 6menii, locuescii în palaturi, ai feraei, 

copii. | 

Intr'ună basmiă munteni, doi zmei se luptă de 9 ani 

fără a se pute dovedi. F&tii-frumosă, chemati într'ajutorii, 

mântuiesce pe unul din zmei, tăindă pe celi-laltă cu 

paloșulă săi. Zmeulti scăpatii îmbrăţișeză pe mântuitorulă 

său şi-lu duce acasă, să-i dea ună calii năsdrăvani drepti 

mulțumire. (2) 

Mai adesea însă Fă&ti-frumosu e în perpetuă dușmănie 

cu zmeii, cari răpesci fetele de împărați (în chipă de 

vînt saii norii) şi le ţină ascunse în palaturile lori. Une 

ori fură chiar corpurile ceresci (s6rele, luna, stelele). De 

aci lupte continue, cari formeză elementuli celi mai fa- 

miliară în basme, în cari F&tă-trumosii ese tot-deauna 

învingători: şi se cunună cu cea mai tin&ră din domni- 

țele scăpate. Când lupta devine înverșunată, zmeuliu și 

Fă&tă-frumosă se prefaci într'o râtă sau pară de foci de 

diferite culori: unulu pară vînătă și altul pară galbenă, 

sati unulu flacără galbenă şi altulii flacără roşie, râtă de 
foca roşie şi râtă de foci verdue, ori rotă de lemnii și 

râtă de feri. Şi neputându-se dovedi, uni corbii (mai 

(1) Omenii fact zmeului, ca şi uriașilorii în genere, impresiunea unei insecte: 

«Vierme păcătosii, cine te-a adusi înc6ce?» strigă zmeulă lui Florian În- 

tr'o poveste bănăţenă (Schott, p. 267). Terminuli e slavonii: zmzi, serb. zmai, 
bulg. zmei; dar sensulă primitivii de «șerpe înaripati» a fostă modificati în 
basmele nostre și înlocuită cu balauruli. 

(2) Ispirescu, p. 19.
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rară unu vulturi) ajută pe Fă&ti-frumosii să r&puie di- 

hania. (1) | 

Imagina acestori lupte gigantice se reflecteză în po- 

esia n6stră poporală în expresiunile metaforice : 

Cum mi se învirtescti, 

Cum mi se smucescii, 

Cum mi se trântescii, 

Ca doi zmei, ca lei, 

Ca lei-paralei. (2) | 

Arma lori uriaşă e buzduganulă, care, aruncatii din de- 

părtare, în semni de sosire, isbesce cu vueti porta şi 

uşa, deschidându-le, sare apoi pe masă, unde, după ce 

se înviîrtesce de trei ori în semnui ca bucatele. să fie gata, 

se aşâză singură în cuiă. Adese ori Fă&tă-frumosu, care 

se află de faţă, svirle înapoi multi mai departe grozava 

măciucă şi zmeuli se întrece atunci turburati acasă, 

unde se iea la luptă cu îndrăsneţuli s&i protivnicu: 

«Cum vrei să ne luptămă? în buzdugane să ne lovimi, în 

săbii să ne tăiemiă, ori în luptă să ne luptăm ?» (3) 

Din basme vorba trecu şi în poesia poporală ca unii 

atributu ală vitezului: 

Buzduganii de voinicelii, 

Ghi6gă mare nestrujită, 
Cu pir6ne ţintuită. (4) 

Zmeii locuescă obicinuită pe tărimulă celă-laltă (mai 

rară pe munți şi în codri), unde at palaturi strălucite : 

«Mîndreţe ce am vădutii în acele palaturi, nu se pote 

  

(1) Fundescu, p. 33; Popescu, HI, 121, 122; Popi-Retegauulii, III, p. 73. 

(2) Alecsandri, p. 67. 

(3) Ispirescu, p. 42, 56; Sbiera, p. 52, 55, 65, 133; Popu-Reteganulii, V, p. 

29. Giocanulii minunati alui deului nordică Thor are însuşirea de a se în- 

târce singură în mânile aruncătorului: Grimm, Deutsche Mythologie, Ip. 149. 

(4) Alecsanari, p. 44. Vorba e de origine turcescă și figureză asemenea în 

poveștile balcanice (bule. buzdogană, serb. buadoranit) şi la Unguri (Buzoginy). 

la Greci el se numesce prs05ra.
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povesti: grădini cu felii de felă de floră și de pomi, ca- 

sele învelite cu argintă, cari străluciaii la sore ca oglinda; 

pereţii erai împodobiţi cu chipuri și flori săpate, iar ciu- 

bucele erau poleite; fântâni cari aruncaii apă în sus.» (1) 

O apă mare şi lată sati unu rii de foci desparte moşia. 

Gmeniloră de moșia zmeiloră. (2) | 
Mama zmeului, zmedica (la Bulgari zmeița şi la Grecii 

moderni dpăxutvu), are o fire mai răutăcidsă şi mai săl- 

batică. Ea, se iea după fugari «cu o falcă în ceri şi una 
în pămînt și aruncândi văpaie din gură ca dintr'unil 
cuptori». Ea trece peste munți și se strecâră prin bungetiă, 
alergând ca uni virtejă și, neputând ajunge pe fugari, 
plesnesce fierea într'insa de ciudă. Ea-şi împrospăteză 
puterile, sorbindii din sufletele inchise în cada cea plină 
de suflete de după ușă. (3) Alte ori zmedica e cu două 
capete și fuge «cu ţițele spinzurândă, cu păruli fluturândi, 
pară din gură v&rsândi». Forte rari ea se arată milosă 
către cei nevoiaşi și-i ascunde de furia, zmeului, scoțându-i 
la ivelă, numai când se potolesce, spre a-i cere ajutoriă. (4) 

Zmedica, ca și zmeul, pâte luă diferite forme. Toti 
așă şi fetele ei, când urmăresci pe Fă&tii-frumosă, se pre- 
facă în grădină și isvoriă, sai în fântână și rugu; dar 
voiniculă le lovesce cu paloșulii şi sângele negru, ce curge 
din apă sai din arbore, reveleză metamorfosa lori. (5) 

Altmintrelea. zmeul, ca uriașii în genere, e lipsiti de 
minte și e adesea înșelati de voinică, care-li taie sati 
il aduce prinsă şi ferecată, ori îl păcălesce în diferite 
chipuri. (6) 

(1) Ispirescu, p. 300. Cf. p. 84 și 194. | Ă 
(2) Sbiera, p. 101 și Popescu, Il, p. 54, 59. 
(3) Ispirescu, p. 25, 260. 
(4) Sbiera, p. 95 şi Schott, p. 295. | 
(5) Ispirescu, p, 244; Sbiera, p. 105; Popă-Reteganuliă, III, 74. 
(6) Sbiera, p. 77, 178; Schott p. 267. 
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Intr'o baladă dobrogenă «Zmeulă și zmedica» (1), zmeul 
îmbie pe 3 voinici să-i scâţă punga din puţă, în fundului 
căreia sta zmedica, care-i înghiți. Dar cel mai mici o 
despică cu paloșulu, iar dintr'însa est cei-lalţi doi voinici 
«jumătate mistuiți și jumătate otrăviţi». Elu îi vindecă însă 
cu «apă din cea fântână, pentru lecuri tare bună». 

Aci vedemii zmeulă asemănati cu balaurulă, a cărui 

locuință principală e în fundului puţuriloră. Varianta mun- 
tenă e într'adevără întitulată «Șerpele», iar cea din Mol- 

dova. «Balauruli». (2) Fratele mai mare intră în puţi şi 

«zmedica îlă îmbucă», iar «când burta îi despică, dece 

inși din ea scotea». 

Imaginaţiunea poporului confundă une ori aceste două 

fiinţe mitice (3), deși în genere ele aparţină la două ca- 

tegorii fundamentalu diferite: una făcândi parte din fi- 

inţele umane, iar cea-laltă liindi o simplă varietate de 

şerpi cu forme fantastice 

Ne vomu opri unt momentii asupră-j. 

Balaurii sunt şerpi uriași și puternici, cu solzi galbeni 

sau verdi, şi întraripaţi, ve&rsândi foci din gură. Ei aii 

câte 12 limbi ascuţite și capete numerose (1—12): tăin- 

du-se unulă, cresce altulă la loci. Ei sunt aşă de pu- 

ternică, în cât înghită dintr odată voinici înarmaţi sai cerbi 

cu cârne, iar gura lori e aşă de mare, că ajunge cu o 

falcă în ceri şi cu una în pămiînti. 

De aci greutatea supra-umană de a r&pune uni asemenea 

monstru, a cărui nimicire constitue isbânda cea mai glo- 

riosă a lui F&tă-frumosti. Deşi ai trupă de şerpe, balaurii 

  

(1) Burada, p. 188--194. La Grecii moderni arapăi — stafie și "A pâr:dec sunt 

duhuri de puțuri, păzitori de pivniţi și de comori. Cf. arapulă din fundulii 

fântânei la Sbiera, p. 228. 

(2) Peodorescu, p. 489—441 și Alecsandri, p. 11—12. 

(3) Schott, p. 294—295.
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[94 
potii însă grăi ca Gmenii şi ei convorbescii adesea cu Feţi- 

frumoșii, cari se luptă cu dinșii. 

După ce petrecă 7 ani sub fața pămîntului, esă apoi 

la lumină şi se ridică în nori ca furtuni. Pe tărimulă 
celă-laltii balaurulii se hrănesce cu pui de pajură sai de 
sgripțoroică ; adesea lă&tui-frumosu, părăsit acolo de 
frați sau tovarăşi perfidi îi scapă puii, r&punândi tera, 
şi pajura, dreptă recunoscință, îl sedte în lumea albă. 

Nascerea unui balaură e ast-felii descrisă: într'o anu- 
mită di de primăvară se adună o sumedenie de șerpi, 

cari își amestecă balele (1), alcătuind acea spumă o pstră 
scumpă sai diamantii (ea are însuşirea de a potoli f6- 
mea, și setea la cei ce o lingi). Șerpele, care a înghiţitii 
acâstă nestemată, se face balauri, adecă începe a se lungi 
și îngroșă, îi crescii aripi și dobândesce mai multe capete. 

Locuinţa lui obicinuită e prin locuri umede, mai alesi 
în fântâni și lacuri sai sub poduri. Eli nu lasă pe ni- 
meni să se apropie de fântână, spre a luă apă, și 6menii 

sunt atunci nevoiți a-i da să mănânce pe fie-care anii 

câte unii omii, mai alesi o fată, spre a nu muri de sete. 

Acestă rânduială ţine până când fata însăşi a împă&ratu- 
lui e expusă lăcomiei sale. Atunci F&tii-frumosi r&pune: 
dihania și scapă pe feciâra nevinovată. 

Alţi balauri stati în nori, ce-i conduci în tote părţile, 
purtândă grindine și ploi. Ei atunci pârtă şi numele de 
ale sai hale, personificândă uraganulii şi vintul turbată, 
Toti ast-felă la Sârbi, ala se deosebesce de balaurulă 
propiă-disă (ajdaha) prin puterea, de a sbură, aducândi 

nori și grindină. (2) 
  

(1) Să derive cre numele de dalaură (fără analogie aiurea) dela acestă. 
operaţiune genetică ? 

(2) Sehott, p. 295; Sbiera, p. 315 —316; Marianti în Albina Carpaţilori, VI, 
9—18; Sedătirea, |, 244—245 şi Hasdeu, Etymologicum s. v. ală. Cf. Ispirescu. 
p. 18, 199, 341, 358; Sbiera, p. 86, 123; Schott, p. 250; Popă-Reteganulă, IV, 44:
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La Românii din Macedonia balaurulii e representatit 
prin lamia (lamnia), împrumutată dela Greci (Adept) şi 
trecută asemenea la Bulgari (lamia). Dejă la Grecii antici 
Adpta eră uni monstru feminini, ună felă de strigă, 
care fură copiii şi-i omoră. La Grecii moderni ea s'a iden- 
tificati cu hidra (Martius anguis), pe care poetulu romani - 
o descrie cu crestele lucitâre ca aurulă, cu ochii de foct 

scânteietori şi cu corpulii umilaţi de venină; 3 limbi îi 

dirdâe în gură şi are 3 rânduri de dinți: 

Cristis praesienis et auro; 

Iene micant oculi; corpus tumet omne veneno; 

Tresque vibrant linguae; iriplici stant ordine dentes. (1) 

Lamia e uni monstru antropofagă, care locuesce în is- 

vore, puțuri și lacuri și nu lasă a se luăapă decât dându-i-se 

ună tribută de victime umane, mai alesii de fete tinere. 

Intr'unii cântecăi bulgărescii, St. Gheorghe taie cu buz- 

duganu-i de aură pe ună balaură cu 3 capete și dintr în- 

sele curgu apoi 3 riuri de sânge negru. (2) 

In basmele albaneze, balauruli portă numele de Hu- 

cedra, iar liubiu e o lamie Grbă, căreia-i place carnea 

micilorii copii. (3) 

In acestit modă balauruli şi zmeulă aii ca trăsură co- 

mună numai proporţiunile colosale ale ființei lori. Alt- 

mintrelea diferi în totulă: zmeulă e o ființă umană, ba- 

laurulă ună monstru animalui din categoria șşerpiloriă; 

zmeul trăesce cu familia sa în palaturi, pe munţi, în 

codri şi mai alesi pe tărimulii celi-laltă ; balaurulă 10- 

cuesce isolati în adincimea apelori sau în nori; unul 

pote fi și bine-voitori &meniloră și numai rare ori e an- 

  

(1) Cf. Schmidt, Volksleben der Neugriechen, p. 131—135 și Dozon, Poesies 

dulgares, p. 337. -— Ovid, Metam. IL, BU—34. 

(2) Dozon, op. cit. No. 14. 

(3) Hahn, Albanesische Studien, p. 162.
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tropofagi, celă-lalţi din contră e tot-deauna vrăjmașulii 

umanităţei şi canibalismulii face parte din chiar natura sa. 
SA 

Mai observămiu, că roluli zmeului -antropofagiă îlă îm- 

plinesce une ori în poveştile sârbescă jidovulu (civut): într'o 

variantă, doi civuti; mănâncă pe mama lori, înlocuită în 

„povestea paralelă neo-grecă cu o drakaina sat lamia; în- 
tr'alta, jidovii poruncescii mamei lorii să frigă pe băiatului 

îngrășati, ca să-lă mănânce sera la întârcere. (1) Acestă 

curi6să substituțiune se explică prin identificarea jidovi- 

loră biblici cu uriași căpcăuni, identificare basată pe ca- 

vacterulă antică și păgânii (după concepţiunea poporală) 

alu acestui nemi străvechiu. 

In oposițiune cu uriașii, piticii constituescii unii elementi 

mai puţini familiară basmelori nâstre și în genere povești- 

lori balcanice şi slavice. Ei aparţină, propriii vorbind. 

mitologiei nordice. In afară de tradiționalulii Neghinită, 
Petit-Poucet ali poveştilorii române, care pârtă o bo- 

gată nomenclatură (studiată în Introducere) şi representă 

contrastulii între micime fisică şi superioritate intelectuală, 

basmele nâstre nu mai cunosci decât pe Statu-palmă, 

piticu de natură r&utăcidsă şi perfidă. Acesti din urmă 

se presintă obicinuitii călare pe unii animalu defectuosii 

(iepure șchiopi), precum pigmeii antici umbla călare pe 

potirnichi. (2) 

Acesti ciclu sar pute ast-felă împărţi în două tipuri: 
unulii Polyphem, tipulă uriașului ca forţă, fisică și imbe- 

(1) Vuk, p. 174 şi 208. 
(2) Grimm, Deutsche Mythologie, vol. UI, p. 134.
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cilitate; și altulă Myrmidon, tipulă piticului ca micime, is- 
tețime și nascere miracul6să. (1) 

Ambele aceste tipuri ati fosti studiate în Introducere, 
unde sai resumatii și basmele-tipă cu variantele lori co- 
respundătore. (2) | 

(1) Myrmidonii ară îi proveniti din furnicile unui stejari (Ovid, Metam. 
VII, 622) precum Neghiniţă se nasce une ori dintr'uniă grăunte de piperiă. 

(2 P. 94—106 şi 177—185. Cî. p. 490—491 şi 56)—562. 

â 52 Săinenu, Basmele române. _ 

 



CAP. X,. 

CICLULU OMULUI VITEZU 

Acesti ciclu, a cărui trăsură distinctivă e o putere 

fisică extraordinară, cuprinde două tipuri principale, după 

cum acea, putere e reală saă numai imaginară. 

A. Tipulii Orion saii alu nascerei minunate, cu următorele 

peripeții: 

a) Erouli datoresce puterea-i herculeană unei „origini 

animale (Fiulu vacei, Fiulă oei) sat unei zămisliri supra- 

naturale (Teiu legănatiu, Pipăruşii); 

b) Vitezulu se luptă cu monstri, pe cari îi r&pune, 

scăpându şi ființele răpite de dinşii. 

B. 'Tipulii Hercule- Păcală, cu aceste peripeții: 

a) Uni omi de rândă, dar forte șiretu, păcălesce nisce 

demoni (zmei, draci), îngrozindu-i cu pretinsa sa putere; 

5) Demonii caută prin diferite mijlâce să se scape de 

dinsulă și isbutesei numai cu mare anevoinţă.



A. TIPUL ORION. 

Variantele acestui tipi poti fi grupate în două clase, 

fie-care cu câte uni basmuc-tipi: 

u. Basmuli-tipii «Gheorghe celă vitezi»(1), cu următârele 
variante: | 

I. Variantă muntenă «Spaima zmeilorit» ; 

II. Variantă muntenă « Vasilică vitezulă». (2) . 

8. Basmulă-tipi «Zonelă celi fără de frică» (3), cu ur- 

mătdrele variante: 

I. Variantă ardelenă «Joaneșă Mesariuli» ; 

II. Variantă ardelenă «Ostașulă fără frică». (4) 

Varianta bănăţenă « Mângiferi». (5) 

La primulă basmu-tipii mai aparţin și variantele din 

ciclurile Celori Trei fraţi și Celorii Doi fraţi, unde eroulă 

provine dintr'o nascere miraculsă: elă se trage dintr ună 

grăunte de piper, ori nu-i decât o bucată de lemni însu- 

fleţită într'unii modă supra-naturali. 

Alte concepţiuni miraculdse (dini”ună pesce, dintr'o 

flâre, etc.) at fosti dejă menţionate cu ocasiunea tipului 

(1) Ispirescu, No. 12. 

(2) Fundescu, No. 1.-—Popescu, II, No. 4. 

(3) Măldărescu, No. 1. o 

(4) Popă-Reteganulă, IV, No. 2.—Stăneseu Aradanuli; No. 9. 

(5) Schoit, No. 21.
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Dioscuriloră şi completa lorii enumeraţiune o va da indi- 

cele acestei opere. 

Ali doilea basmu-tipii,prin nuanța-i comică finală (erouliă, 

care nu se teme nici de morţi, nici de duhurile necurate, 

se sperie de o păs&rică), prepară transiţiunea la tipul ali 

doilea alii ciclului nostru, unde Iercule degenereză într'uni 

adevă&ratu Păcală. 

O nascere minunată atribue mitologia grâcă, în alară 

de Dioscuri, lui Orion, uriaşului vînători, transportati 

pe bolta cerâscă, ca și Dioscurii. (1) Bătrânului Hyrieii fu 

dăruiti de dei cu unu copiliă, dreptii răsplată pentru stră- 

lucita, ospătare a lui Zeus, Poseidon şi Hermes: fecundândii: 

o pele de boi, ei porunciră lui Hyrieui so bage în pă- 

minti şi să n'o scâță decât după 9 luni, când dede nas- 
y 

cere lui Orion. 

Fârte interesanti este primulă nostru basmu-tipă, o re- 

miniscenţă a sfintului omonimi, asupra căruia s'aii resfrintiă 

eroicele isprăvi ale lui Perseu și Heracle, celă mai pu- 

ternici dintre muritori. (2) Ca și unii dintre feţi-frumoşii 

noştri, el fu ursiţă a-și risipi puterile-i tâtă viâţa în 

serviciului unui stăpâni slabă și vicleni, Euristeă. li 

r&puse monstri şi dihănii, cari prăpădiai Gmeni și turme: 

ucise balaurul din Lerna, leulă din Nemea, mistreţulii 

din codrulă Erimantului și harpiile din smircurile stim- 

falice. Nemulţumitii cu atâtea isbândi, nemerniculu Euri- 

stei îl trimise chiar în locașurile întunecate din Hades, 

să-i aducă de acolo pe Cerberi, pe cânele năsdrăvaniu. 

Gheorghe celi viteză din basmul nostru răpune Scorpia, 

care omoră pe ori cine intră în pădure, şi, scăldându-se 

în sângele fârei, remâne nevătămată ca şi Achile. 
  

(1) Decharme, 3fy/hol. grecque, p. 250. 

(2) Cf. Iliad. XIX. 103 urm.
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Capului acelei scorpii (adusi de viteză într'ună burduf), 
care ucide pe toți câți îl privesc, aduce aminte de 
capuli Medusei, care împetriă cu privirea-i. Uni altă 
eroi mitici, Persei, fu însărcinat să aducă pe Gorgona 
cu ajutorulă unoră daruri preservative din partea deilori 
și a dinelorii, talismane, pe cari le întîlnimă la toti 
pasulău în basmele nostre: Atena îi dede o oglindă vrăjită, 
spre a evită privirea ucigaşșă a Medusei; Hermes, o sabie 

năsdrăvană, care omoră pe ori cine o atingea; şi eroulu 

însuși răpi pocitelori fecidre, Greeloră, acelă coifă întu- 

necatiă (4Dy8%), care făcea nevădutii, şi acele sandale vră- 

jite, cu cari putea sbură ca gândulu, (1) 

De altmintrelea, toţi eroii mitici sunt r&puitori de mon- 

stri : Bellerophon ucise pe Chimera, Perseu pe Medusa, 

Teseui pe Minotaur, Edip pe Sfinx și Phoebus-Apollo r&- 

puse pe balaurulă Python, monstrulă ne mai pomeniti 

(încognita serpens). 

Eroulă nostru e alăptatii de o capră, aiurea el este 

fiulă unei oi sai vaci, şi ac6stă origine animală saii semi- 

animală, explică forţa-i herculeană. In versiunile străine (ci- 

tate la tipuli pomeniti) elă este fii de ursi sau de €pă, 

şi e forte curiosi a observă, că tâlharuli, care prigonise 

pe mama eroului, e pedepsiti a se preface în ursă, pote 

o formă alterată a motivului primitivi: în versiunea, serbă 

paralelă (2), eroului e născutit dintr'o mamă împreunată 

cu ună ursă, iar în cea lorenă (3), eroulii „Jean de Vours 

are o formă jumătate de ursă și jumătate de omi. 
  

(1) Apollod. II, 4; Theog. V, 270 urm. In basmele nostre, Fetă-frumosă ră- 

pesce draciloră, păcălindu-i, talismane identice: căciula ce face nevădutii, bâta 

ce împetresce și opincile cu cari trecă marea ca pe uscati. 

(2) Vuk. No. 1. 

(3) Cosquin, No. 1.



— 822 — 

In versiunea germană «Der starke Hans» sai loanii 

celă viteză (1), copilulu e răpită: cu mă-sa (ca și în basmul 

nostru tipi) de nisce tâlhari și r&mânu mulți ani în pes- 

cera loră. Dar atâtă în acestă poveste câti şi în versiu- 

nile paralele din Balcani şi din Occidentiă, figureză mo- 

tivulii Tovarășiloră năsdrăvani și-de aceea basmele cores- 

pundătâre at fostii analisate cu acea ocasiune. 

Trecândă la alt doilea nostru basmu-tipii—vitezulii fără 

frică, care înfruntă cele mai mari primejdii şi în cele din 

urmă se sperie de o vrabie—se pote cită mai întâi o ver- 

siune rusâscă. (2) Eroulii, care nu se teme nici de îâl- 

hari, nici de morte, se sperie, când unii costrișoru îi sare 

în stomachii. 

In versiunea, săssscă «oană cola de feră» (3), eroulă se 

bagă slugă la unt popă, căruia-i j6că mai multe feste de 

genulii aventureloră lui Păcală: aşă, elă înjugă, în loculă 

boilor, unt lupi şi unt iepure, cari mâncaseră boii, pre- 

cum şi ună drăcuşoriă, în locului osiei sparte de dinsulu, 

apoi se: întârce cu carulă încărcaţă cu o jumătate pădure. 

Ca, să se scape de el, popaîlii trimite în iadu, să mântuiască 

din mânile dracilori pe o fiică a sa răpită de diînșii, fă- 

găduindui ună sacă cu atâţia bani câtu va pute duce. 

loană de feri ajunge în iadă și acolo, vădendu-lii dră- 

cușorulă, pe care-lu pusese la osia carului, împrăștiă spaimă 

prin tâtă drăcimea, așă că necuraţii fugiră cu toţii. Eli intră 

atunci înăuntru,. luă pe fata popei şi se întârse. Popa îi dă 

uni sacit de 100 coţi, în care-și bagă ttă averea și 

loană îl duce părinţiloră săi 

(1) Grimm, No. 166. 

(2) Gubernatis, Mithol. a0ol. |, 217. 

(3) Ialtrich, No. 16,
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In versiunea maghiară paralelă Joană celă fără de frică»(l), 

vitezulu ajunge în posesiunea, unei comori, ce i-o arătase 

unii duhă necurată. 

In basmulă lorenă «Jear sans peur» (2), eroulă fără frică 

petrece o n6pte întruni palaiii bântuitii de duhuri necu- 

rate şi silesce pe diavolu a-i da înscrisă, că nare să mai 

vie pe acolo. Pentru acâstă ispravă, elu iea în căsătorie pe 

fata regelui și la osp&ţuli nunței, desfăcându o plăcintă, 

o vrabie îi sări în faţă şi atunci voiniculu tresări pentru 

întâia Gră în vi6ța sa. | 

In varianta bretonă (3), eroulă se sperie pentru întâia 

sră, când o rîndunică îi atinge faţa cu aripa ei. 

In basmul italiani « Giovanni senza paura» (4), vitezulă se 

face stăpânu peste uni palati visitată de duhuri necurate. 

In versiunea portugeză « Omuli care caută să tremure» (5), 

tin&rulii r&mâne n6ptea într'o casă cu duhuri rele. Acolo 

vede cădândi mai întâi ună piciori și apoi cele-lalte 

părți ale trupului, până alcătuesci o stafie, care râgă pe 

curagiosulă să spue unei văduve a-i face o restituire 

Gre-care şi așă se va bucură de linişte în mormîntii. V&- 

duva îi dede drepti recunoscință unii paneri acoperiti 

şi, deschidându-li în drumiă, două porumbiţe îi săriră în 

față. Atunci simţi elă ce va să dică frica, se întârse şi 

se căsători cu fata văduvei (pe care o refusase întâia 6ră). 

Urmâză cele două basme-tipi cu variantele lorii core- 

spundătore. 

u. Basmuli-tipi Gheorghe celă Viteză de Ispirescu: 

O împărătâsa rămase însărcinată din visă. Când porni cu îm- 

  

(1) Jones şi Kropf, No. 84. 

(2) Cosquin, No. 67. 

(3) Sebillot, L, No. 11. 

(4) Comparetti, No. 12. 

(5) Coelho, No. 37.
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păratulă şi cu oştirea să boteze copilulii într'o fântână, sub uni 

munte, le eşiră înainte nisce tâlhari, r&sbiră oștirea împărătâscă 

şi, împăratult fugindiă, băgară pe împărăt6să într'o pesceră adincă. 

Copilul, ascunsi de împărătesă într'unii stulii de flori, fu aliptată 

de o capră şi apoi crescuti de unii pustnicii. După ce muri că- 

lugăruli, Gheorghe (aşă se botezase copilulii) se băgă ucenicii la 

unii ferară. Trimisti de o calfă în pădurea n&gră, unde o Scorpie 

omoră pe ori cine mergea într'acolo, își luă din prăvălie o sabie 

rămasă dela Novaci şi răpuse fera. Apoi, sfătuită de o păstrică, 

se scăldă în sângele ei și remase nevălăimatii (afară de uni locșorii 

pe trupii). Aducendii capulii Scorpiei întruni burduf, câț 

dură, toți muriră. 
Din ferulii, pentru care muncise ună anii, își făuri o sabie și 

unii buzduganii, «punendi sabiei numele Balmută, ajutătorulit 

meii, și buzduganului, omoritorulii vrăjmașilorăi mei». Recunos- 

cutii de 6menii din împărăţia tatălui său, care murise, îu urcati 

pe tronul strămoșescii. Cercetândă cum se întîmplase perderea 

lori, află tote și, înainte de a stirpi acelă codru de tâlhari, tri: 

mise o carte căpitanului lorii să dea drumuli împărătesei. Dar 
elu r&spunse cu batjocură, şi atunci împăratul trimise o cestă de 

Gmeni aleși saducă pe mama lui. | 
Pe când tâlharii beat şi se veseliaii, «odată se despică zidul 

şi se ivi o umbră, care puse pe masă două lumiînări aprinse de pe- 

iră, o carte şi o cheie. Apoi umbra se făcu nevădută și tâlharii 

rămaseră ca scriși pe perete.» In acea carte spunea, că s'a sfir- 

şită firulu nelegiuirilorit căpitanului, că e blestematii să rămde 

ursă până-și va ispăşi păcatele. Găsind într'unii sipeţeli o pele 

de ursă, căpitanulii o îmbrăcă şi ea se lipi de trupulă lui. Îm- 
părătesa îli luă de lanţiă şi se îndreptă către scaunului fiului săi, 
se cunoscură și se îmbrăţișară. 

a) Prima variantă muntenă Spaima zmeiloră de Fundescu: 

Odată unii împăratii avea 3 fete, cari, pe când se scăldaii, 
le răpi o furtună. Impărătâsa, înghițind ună bobi de piperă, născii 
uni copilu cu părulă de aură. O babă-lă blestemă să-lii iea 
mama Vîntuluă turbată, care luase și pe surorile sale.
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Când se făcu mare, vădendi că mă-sa nu voia sti spue ade- 
veruliu, se făcu bolnavă şi o rugă să-i dea fîță pe sub talpa casei. 
Cum o puse acolo, lăsă talpa greă peste ţiţă și mă-sa fu nevoită 
a-i descoperi taina. Atunci luă arme şi ună calu chiori, ologii 
și bubosii, dar care, hrănitii cu lapte de 300 viței, se făcu cu 112 
aripi. 

Pornindiă, trecu printr'o pădure de balauri şi ajunse la uni 
palatii de argintii, unde găsi o soră și omori pe zmei. Şi după 
ce făcă, din palatură o nucă, dede peste uni alti palatu de aură, 
unde găsi a doua soră și tăiă zmeulă, făcând din palaturile sale 
o nucă. De acolo ajunse la unii palatii de topază, unde şedea 
sora sa cea mică. Venind zmeulii, se luară la luptă, apoi zmeuli 
se făcu flacără galbenă şi Fă&tă-frumosă flacără roșie și iar se lup- 
tară. Ajutată de uni corbă, care-lă stropi cu seă, putu răpune 
pe zmei și, prefăcându-i palatul într'o nucă, o luă înainte. 

Surorile zmeilorii se luară după elii, prefăcute în grădină, 
fântână şi vie cu struguri. Prigoniti apoi de mama zmeiloră, 
scăpă în cetatea Omului de flori cu barba de mătase în Vîntulii 
turbatii. 

F&tă-Frumosi cerendu-i fata de soţie, Omulă de flori spuse 
că i-o va da, numai să-l împlinâscă 3 slujbe grele: Să-i aducă 
apă vie și apă mortă de unde se bată munţii în capete. Pe drumit 
întilni unii omă, care bea apă dela 9 scocuri de mori şi se văită 

că ware ce bea; apoi altuli, care mâncă pâne dela 9 cuptore și 
se văită că more de făme, și la urmă unu alit treilea, care săriă 
din munte în munte cu 9 pietre de moră legate de picidre și 

se plângea ci mare ce sări. Intovărăşitii de acești 3 tovarăşi, Fetu- 
frumosii porni de luă apă dintre munţii cari se bată în capete. 

Apoi îi porunci: să mănânce 9 cuptore și să bea 9 scocuri. Atunci 
Fătă-frumosti făcă semni 6menilorii sti şi ei mâncară și le b&ură, 

câtă te ştergi pe ochi. Şi la urmă: Să-i aducă gardfa, care mi- 

”6se cale de 9 ani. Eli o fură din palatulă de sticlă alii zmeului, 
care se luă după el; dar aruncândi unii săpună, o perie și O gre- 
sie, se făcu în urma lui ună alunecușă, 0 grădină desă şi uni 

munte. 

Intorsii la Omulii de flori, iuă de soţie pe fie-sa. Peste n6pte 

îi eşiră din gură 3 balauri, pe cari îi omori omuli care săriă de- 

parte şi ceră si împarță nevasta cu dinsulă. Fătit-trumosă se îm-
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potrivi, dar elă scâse paloşulă și, când era să taie pe împărătâsă 

eși unii ali patrulea balaurii, pe care-lu făcu fărâme. Apoi î 

dede înapoi nevestica, după ce-i r&puse cei patru balauri și nu-i 

maj lăsase decât unulii, «că nu-i bine să r&mâe femeia fără nici 
uni draci». 

m
m
 

b) A doua variantă muntenă Vasilică Vitezuli de N. D. 

Popescu: 

Uni țigani covaciii forte meşterii avea uni feciorii albă, fru- 
mosi și forte puternicii, căruia totă lumeai dicea Vasilică 
Vitezulă. 

Plecândi în lume după vitejii, zări într'o câmpie uni Balaură 
încolăcită în jurulă unui armăsari, r&puse balaurul şi scăpă 
calului. Călare pe dînsulii, porni să mântuiască pe stăpâna, și su- 
rorile calului, răpite de 3 zmei grozavi. După ce se luptă cu cei 
dintâi doj zmei, se luă Ja luptă şi cu ală treilea, celii mai pu- 
ternici, fără a se put6 dovedi. Atunci Făti-frumosu se schimbă 
într'o rdtă de focii roșie, iar balaurul într'o rdtă de foci verduie, 
și se isbiră cu putere. Ajutati de ună vultură, care-i udă bu- 
c6ua, rota cea roșie răpuse pe cea verde, care plesni. 

Apoi, făcendu-se iarăşi voinică, porni în potriva sgripţordicei, 
mama, zmeiloră. Acolo ademeni în chipi de pisoiii pe fata-i cea 
mai mică și fugi cu dinsa, urmăriţi de cea.laltă prefăcută în fân- 
tână şi apoi de însăși zmebica. Vasilică aruncă înapoi unii pep- 
tene, 0 oglinjdră şi o gresie şi se făcu în urma lori :0 pădure, o 
baltă şi unii zidă de pâtră. Virîndui ţigănuşulă ferulă de plugi 
în gâti, zmedica crăpă și Vasilică, se cunună cu fata ei. 

2 î. Basmulă-tipii Zonelă celă fără de frică de Măldărescu: 

Uni feciorii de împărată nu sciă ce-i frica. Pornindi în lume, 
întrebă pretutindeni pe ori cine, dacă nu scie să-lit înveţe ce 
este frica. 

Ajungendi întrună palati pustii, zmeii îlă opriră ca slugă 
și-lă irimiseră să le găt&scă bucate. Atunci se pomeni cu unii 
capi de omiă, care veniă să-i câră mâncare. A doua di se arătă
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unii trupii fără de capi şia treia qio mână. Eli lovi vedeniile 

cu lingura și ele periră. 

Zmeii îi dederă drumului şi feciorul de împăratii plecă pe o 
corabie. Când se dede jos din corabie, găsi unii palatii numai 

de aurui, care eră locuiti de diîne și se însură cu cea mică, 
La o vînătâre, vrendi să bea din buriașă, eși o vrabie şi se 

speriă, şi atunci simţi pentru întâia Gră ce e trica. 

a) Prima variantă ardelenă Ioaneșă Mesariulă de Popă- 

Reteganulu: 

Uni m&sariii săracii se aşeză în pădure cu femeia sa. Apoi 

se duse în lume să înveţe, ce-i frica şi urituli. 

Pe drumi află de o cetate, unde tâte catanele împetriră, și 

se duse într'acolo să ședă o nâpte, luându-și cărţi de joci, mân- 

care şi b&utii, două scaune, o masă și o sîrmă. Către miedulă 

nopţei se audi unii sgomotit prin podul cetăţei, dar loaneşi nu 

se speriă. In podii eră o qină (Vilă), care prefăcuse în pâtră 

tâte catanele, şi ea lăsă să cadă jos mai întâi ună piciorii, 

apoi altulu și în sfirșiti totii corpulii. loaneșşii îi legă corpulii. cu 

sîrmă şi așeză dina pe scaună. Apoi se duse după ea în pivniţă, 

unde erati comori, şi ea-lii îmbiă să iea, dar eli nu vru. 

Perindă la cântatulă cocoşiloră, în aceli minuti se despetriră 

tâte catanele. Iar loaneși nu stete locului, ci umblă în lume s'afle 

ce-i frica. In pădurea cea mare din lumea nâgră se așeză la uni 

foci şi se ivi unii bivolă mici, care, cu câtii s'apropiă, se toti 

măriă: de acestă bivoli (eră dracu) se speriă loaneșii, de o tuli la 

fugă înapoi la curtea împăratului, unde luă pe fie-sa de soţie. (1) 

b) Varianta bănăţenă Mângiferă de Schott: 

Mângiferii, ună soldatii forte vitezi şi forte, beţivi, ajunse 

într'ună palati vrăjită, unde fu servitii şi ospătatii după dorință 

fără a vede pe cine-va. Nâptea avu să lupte cu felurite dihănii, 

cari fugiră însă dinaintea bărbăţiei sale. 

  

(1) A doua variantă ardelenă coincide cu cea precedentă.
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Curăţindă ast-feli palatulă de duhuri rele, el vru să se cunune 
cu fata împăratului, dar nu fu primită și porni înainte. In cale 
găsi unii ogari frumosă, cu care se împrieteni și află, că împăra- 
tul locului făgăduise pe fata-i de soţie cui îi va aduce ogarulii; 
dar uni feciorii de împărată îlii ameţi cu băutură Și i-lă luă 
ducându-lă împăratului. 

Când se gătiră t6te de nuntă, sosi și Mângiferi, alungă pe 
ginere şi se cunună cu fata împăratului.



B. TIPULĂ HERCULE-PĂCALĂ. 

Acesti tipu, a cărui caracteristică e învingerea forței 

brutale prin viclenie și istețime, cuprinde basmulă-tipii 

«Bogdană  Vitezulă» (1), cu următorele variante:. 

I. Variantă muntenă «Săraculi și dracul» ; 
II. Variantă muntenă «Draculă și cana» ; 

III. Variantă muntenă «Sdriucu Spaima zmeilori». (2) 

I. Variantă moldovenescă «Dănilă Prepelecă» ; 

II. Variantă moldovenescă «Șotia babei» ; 

III. Variantă moldovensscă « Ghibirdicu celă voinici». (3) 

Varianta ardelenă «Stană Bolovani». (4) 
Varianta bucovinenă « Titirezulii și zmeul». (5) 

Intro altă variantă din Bucovina «Tâ/harulă cei vestită» (6), 

unii boeriă, care juruise pe copilulă s&ă necuratului, în- 

sărcineză pe uni tâlhari vestiți să-lă scape din mâna 

diavolului. Eli se duse la borta draciloră și, bontânindă 

cu ciocanulă, eși uni dracă și-l întrebă ce face; elu îi 

răspunse, că vrea să facă o mânăstire pentru călugării aceia 

(erai nisce oi negre trimise de ciobani). Necuraţii, ca să 

(1) Ispirescu, Legende sai Basme, partea I, No. 16. 

(2) Stăncescu, No. 25. — Popescu, IV, No. 5. — Arsenie, Î, No.3. 

(3) Crengă, No. 3. —— Revista Nouă din 1889.--Bogdani, p. 85. 

(4) Popă-Reteganulă, IV, 8.—Cf. și Iovary, Stati-cati în Gaz. Transile. din 1889. 

(5! Sbiera, No. 17. 

6) idem, No. 37:
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scape, înapoiară copilulă. Dar apoi, părendu-le răi, trimeti 

uni dracii sajungă pe tâlharii şi să se iea la întrecere 

cu dînsuli. Tâlharulii îi propune să se iea mai întâi la, 

întrecere în fugă cu frate-săi de ţiță (cu unii iepure), 

și r&mâne rușinată. Unu alu doilea dracă vrea să se iea 

la luptă cu tâlharulii și dinsulu îlu trimite să se bată cu” 

moşu-săi (cu ună ursi). Pe ali treilea dracă îl păcă- 

lesce să se lege la ochi și-lă pocnesce aşă peste ochi. 

Atunci sat astimpăratu dracii şi omulă veni cu copiluli 

la curtea boerului. 

In basmulă neo-greci «Kir Lazără și ameil»(1), erouli, 

“omorîndă 40 de musce dintr'o lovitură, își face o sabie 

cu inscripțiunea;: «dintr'o lovitură am omoritii patru-deci». 

Pe când adormise lângă o fântână, veni unt zmei după 

apă și, cetindă inscripțiunea, amindoi se prinseră fraţi de 

cruce. Când îi veni renduli să aducă apă întruni burduf 

de 200 vedre, eli începu să sape în juruli fântânei, di- 

când că ar vre so ducă tâtă acasă. Trimisti după lemne, 

se făli că vrea să aducă tâtă pădurea. Vrândi să se scape 

de elu, zmeii se hotăriră a-l lovi nâptea cu securile. Dar 

Lazărit audise ce i se pregătea și puse în așternuti unii 

butuci, îmbrăcați cu mantaua sa. A doua di le spuse, că 

noptea la mușşcatii nisce ţințari. Audindă zmeii că lovitu- 
rile lori de secure sunt pentru elii nisce pișcături de ţințari, 

Inară hotărirea, a se cotorosi de dinsulii cu ori ce preții. Elu 

se învoi să plece, dându-i-se o traistă plină cu aurii și 

unu zmei, care să i-o ducă acasă. Ajunsi acolo, eli pă- 

căli pe zmei, că copii săi mănâncă numai carne de zmei, 

așă că zmeuli lăsă traista și o luă la fugă înapoi. 
In versiunea albaneză «Ursulă și Dervișuli»(2). unii ursii 

  

(1) Hahn, No. 23. 
(2) Dozon, No. 3. Cf. Hahn, No. 18: Spânulii şi Diakos:
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iea loculă necuratului. Călugărulă saă dervişulu, ca să 
scape o turmă bântuită de uni ursi, cere ciobanului 3 bur- 
dușele cu cașii și, întimpinândi pe Moși-Martinii, se pune 
la vorbă cu dinsulii: cine e mai puternicii? «Bă, dise der- 
vișuli, te voii strivi ca acestă pâtră» şi, scoţendă pe ne- 
băgate în s6mă cele 3 burdușşele de cașiă, le strivi că. 
făina. Ursului se încercă a face acelaşi lucru cu o pstră 

albă și, neputând, se prinsb frate de cruce cu dervișuli. 

Ilă păcăli apoi în diferite rânduri pe ursi: trimisi să fure 

unii boi, dervișuliă îi spune, că nu se mulțumesce decât 

cu unii lei; trimisă după lemne, se face că vrea să smulgă: 

toți arborii; după apă, vrea să aducă stânca cu fântână, 

cu totă. Luându-se la trântă, ursuliu îli strînse de-i eşiră. 

ochii din capi și dervişulu îi dise, că se uită în ce parte 

să-lii asvirle. Ajunsă în cele din urmă la. casa ursului, 

vru să-lă ombre: lovituri de secure sunt pentru dervișt 

(care se ascunsese) pişcături de pureci. Apoi omoră ursulu, 

păcălindu-lă să se bage într'o baie de lapte ferbinte. 

In versiunea maghiară «0 sută dintr'o lovitură» (1), unit 
croitori omâră 100 de musce, cari se puseră în strachina-i 

de iaurtii. După .ce le numără, scrie pe hârtie cu slove 

mari: «Et am omoritii 100 de musce dintro lovitură» 

şi-şi pune hârtia în spinare. Duc6ndu-se întraltă țeră, îm- 

păratulti de acolo, cetindiă hârtia, îlă însărcineză să-lu scape 

de 12 urși, cari bântuiai ţera. Croitorulii şiretii imbătă 

urșii şi-i ucise pe îndelete. Apoi împă&ratulă îlă trimite 

să r&pue 3 uriaşi, făgăduindu-i pe fie-sa de soție şi ju- 

m&tate din împărăție. Ducându-se la uriași, elă îi face să 

credă în puterea-i grozavă și dinşii îlu rogă să r&mâe 

împreună ca tovarășii, Noptea, unul dintr înşii se furișeză. 

în camera eroitorului (care pusese în locu-i o bășică um- 

  

(1) Stier, No. 11.
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flată cu sânge) și, eredândiu a-li fi omoritii, uriașii se puniă 

pe băutură, până cadi la păminti, şi atunci croitoruliă îi 

ombră şi se însoră cu fata împăratului. 

In versiunea, săsescă «Dascăluli șiretă și diavolulă» (1), 

şiretulă, ducându-se la cosituli finului, își luă o bucată 

de cașii să mănânce și trecu prin livedea dracilori. Acolo 

vădu ună draci cu unui burdufi mare pentru apă. Das- 

căluli, ca să-lu sperie, scose brânza și, stringândo până 

eși zerulu, îi dise: «Vedi, așă te voii turti ca pâtra asta, 

de vei cuteză a mă atinge.» Restulii păcăleliloriă, în parte 

identică cu versiunea precedentţă. Intre altele, zmeulă vrendă 

a se luă la trintă, dascălulă îl puse să se încaere cu 

moșu-s&i ursului; apoi îlii puse să se iea la întrecere cu 

unu iepure; la aruncarea barosului în aeri, dascălulu îi 

dise, că are în ceră unii cumnatii ferară şi elă lar 

prinde numai decât, şi necuratulii de frică îli rugă să-i 

înapoieze ciocanulii. 

Intr ună basmu serbo-croati « Piganulă și zmeulă» (2), umă 

țigani găsesce uni șerpe şi, ducându-lii acasă la zmei, el 

se încercă să-lu omore: lovituri de buzdugani îi pari piş- 

cături de purici. Zmeuliă îi dăruesce apoi ună sacă cu 

galbeni șşi-lu duce eli însuși la locuinţa ţiganului. Copiii 

îi întimpină strigândii (ţiganuliă îi învățase): iată zmeuli, 

să-lu tăiămu și să-i mâncămă carnea, iar cu pelea-i s'a- 

coperimi casa! Cum audi zmeulă, o luă speriată la fugă, 

In varianta, ţigănâscă din Bucovina (3), ţiganulii omâră 

100 de musce și serie că a omoritii 100 de suflete cu o 

palmă; într'alta, moravo-română (4), unii croitori păcălesce 

(1) Haltrich, No. 28. 

(2) Krauss, [, No. 67. 

(3) Miklosich, No. 3. 

(4) Wenzig. p. 164.
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pe necuratulă, făcendu-lii să se lupte cu uni ursi și să 
se iea la întrecere cu ună iepure. 

Intr'o poveste rusescă paralelă despre Toma Berenni- 

of (1), unii chiorii, omorîndă o armată de musce, se fă- 

lesce a fi prăpăditi o oştire de viteji. Căpătândii ast-felii 

uni mare renume, e trimesi să r&pue ună balauri și-lu 

omoră viclenesce, când ţine ochii închiși; apoi nimicesce 

o armată de Chinezi cu uni trunchiii de arbore desră- 

dăcinatu de calulă balaurului, și dreptă răsplată regele 

Prusiei îi dă pe fie-sa de nevastă. | 

Intr'o bylină despre Sviatogor (2), cele mai grele lovituri 

de buzdugani pari eroului petricele, ce cadă asupră-i; 

iar într'alta despre Dobryna Nikitici (3), eroina Nastasia, 

fiica lui Micula, isbită în trei rânduri de grozava măciucă 

a bogatyrului, îi dice: «Credeam că nisce ţinţari mă în- 
Na 

ţepau și încolo unii viteză rusii își pune mânile în miş- 3 

care.» 

In versiunea lorenă «Oroitorulă și uriașulă» (4), eroulu, 

omorîndă 12 musce, își scrie pe pălărie: «omori 12 

dintr'o lovitură». Apoi păcălesce pe uni uriaşi, care să- 

vârşesce îdte isprăvile în locu-, şi se căsătoresce cu o 

fată de împ&ratil. | 

Intr altă versiune « Cismarulă și Hotii» (5), întilnimi pă- 

călelile cunoscute, ca stringerea petrei (aci a stejarului) 

în câtă să curgă zeră, apoi punerea în locu-i a unei b&- 

şici cu sânge, etc. 

In basmul ligură «Ze brave Cascole» (6), ună cârpacii 

) Afanassief, 1, 7. 

) Rambaud, p. 42. 

3) ldem, p. 66. 

) Cosquin, No. 8. 

) ldem, No. 25. , 

, 
33 e 

Săinfnu, Basmele rumâne. 5
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omoră 7 musce și rănesce 14. Pentru palavrele lui, îm- 

p&ratuluă îlă iea în slujbă și e păcăliti de şiretulti Cascole. 

In versiunea, siciliană «Orostorulă viteză» (1), maestrul 

Iosifă, omorindă o mulţime de musce, lipesce pe uliţile 

orașului hârtii cu inscripțiunea: 500 morţi şi 300 răniți. 

Urmsâză apoi cunoscuta serie de păcăleli: storcerea lap- 

telui din petră, aducerea fântânei și a pădurei, punerea 

in locui a unui dovleci și simţirea loviturilorii (cu pră- 

jina de feri) ca pișcături de purici. În cele din urmă 

maestrul losifii păcălesce pe uriași să-și spintece burta, 

şi pentru o ispravă atâtii de vitejescă regele îi dă pe 

lie-sa de soţie. 

Urmeză basmulii-tipii cu variantele sale. 

Basmuliă-tipă Bogdani Vitezulă de Ispirescu: 

A fostii odată uni cismarii leneșii, Nea Bogdani, deșteptă, 
dar săraci și cu o spuză de copii. Intr'una din dile ajunse la pu- 

țulii unori zmei. Se culcă acolo, scriind pe ghizdurile puţului: 

«Fă sunt Bogdană  Vittaulă, care din o lovitură omori sute de su- 

flete.» Peste puţinii veni uni zmei cu burdufulii să iea apă și se 
speriă de cele scrise. Deșteptându-lii, se prinseră «fraţi până la, 

morte» și apoi îlă duse la fraţii zmei. 

Când îi veni rendulă să ducă burdufuli şi nefiindă în stare, 

elu păcăli pe zmei, săpândi în jurulii puţului şi spunendu-le 

că vrea să-lă aducă cu totulă în curte. Altă dată, trimiţendu-lă după 

lemne, le spuse că vrea să aducă tâtă pădurea. 

Vrândă să scape de dinsulă, zmeii se hotăriră să-l pârdă. 

Dar Bogdaniă presimţise şi puse în locu-i tăietorulă învelită şi 
în virfă căciula. La, miedulă nopței zmeii dederă cu topârele, cre- 
dendi că-li ombră. Bogdanii se sculă dimin€ţa și începu să ţipe, 

că noptea /aă pişcată la capă țințarii. Ei încercară a doua 6ră 

să-lă omre, turnându-i apă fiartă în capă, şi diminâţa ţipă, că 
casa e plină de purici. A treia ră încercară cu paloşele și iar îi 
păcăli. 

  

(1) Gonzenbach, No. 41.
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Zmeii îli rugară, înainte de a plecă, să le ajute în răsboiulti 
cu Cadii-Imupărată, şi de astă dată Bogdanii scăpă viclenesce. Dân- 
du-i-se uni cal cu aripi, se ţinea de coma-i și strigă fără ru- 
şine: cadă ! cudă! și împ&ratulă, credendă că-lti caută să-l omsre, 
o tuli d'a fuga cu oștirea. 

Intorcendu-se zmeii, se învoiră săi dea unt burduf cu gal- 
beni și uhti zmei să-lă ducă acasă. Zmeulit fugi, speriati de ame 
ninţările viclene ale lui Bogdani. Copiii, învăţaţi de elă, îli în- 
timpinară cu custure în mână, strigândit: aş mâncă carne de 
zmeit!... Apoi se veseliră cu toţii. 

a) Prima variantă muntenă Săraculă și draculă, de Stăn- 

cescu: 

Uni săracii cu 9 copii munciă. din grei, dar nu putea da de 

căpătâii. Elă augise, că casa Dracului saflă într'o baltă la ca- 

p&tulă satului, şi plecă într'acolo, pâte lo păcăli pe necuratulii 
și s'o îmbogăți. 
Luând unt ghemi de sforă și uni ţ&rușă, cum ajunse la 

baltă, bătu ţăruşulii și, chiuindă, începu a se face că măs6ră cu 
sfâra. Venindii draculii, rumânulu îi dise, că mă&soră locul să 

zidescă o biserică. Vădendiă că nu-lii pote înduplecă să facă bise- 

rica mai încolo, îi dede voe să facă ori ce, dar înainte să-i îm- 

plinâscă 3 lucruri şi loculă va fi ali lui. 

Să ducă ună cală în spinare şi socolâscă cu elui de trei ori 

laculii : eli se urcă pe cală şi-l ocoli călare («dracu se vede că nu 

mai v&duse omi călare ori erai dracii proști pe vremea aia».) 

Să încarce burdufuli de trei ori şi să-i ude grădina; săraculii 

legă puţuli cu o frânghie și spuse dracului, că zrea să-li ducă 

în spinare la grădină, ca să nu se ostenescă de trei ori. 

S'arunce buzduganulu, ali cărui capă eră de mii de oca: ui- 

tându-se ţintă la s6re, spuse dracului, că are ună frate ferară 

în sore şi vrea să-i arunce buzduganulii, ca să-i facă și lui unulu. 

Ca să-şi scape arma, draculii se învoi săi dea o tocităre. cu 

galbeni şi să i-o aducă acasă. Când ajunse, începu rumânulă să-şi 

facă la cruci, de fugi draculi mai răi ca de tămâe. lar eli se acă 
îmbogăţi şi trăi mulțumitii de acuma înainte. 

?
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b) A doua variantă muntenă Draculă și cana de N. D. 

Popescu: 

Uni băiat sşmecherii, după ce păcăli pe uni toptangiu de 

vinuri (mâncândii şi bendi fără plată), ajunse într'o pădure şi 

dede peste unt băltocii mare înconjuratii de copaci. Elă îi legă 

cu teii ca cu unt felii de lanţi şi, trimițendu tartorulă celui 

mare din fundului băltocului pe unii dracii să-lă intrebe ce face, 

băiatulu îi răspunse, că vrea să ducă acasă băltoculii cu copaci 

cu totu. 

Dwraculii, ca să se încredinţeze dacă pote s'o facă, îi dise sa- 

runce bueduganulă taxtorului de 3 staturi de omiă în sus. Băia- 

tulă își pironi ochii spre unii norii şi spuse necuratului, că «are 

în acelii norișorii uni frățiori de 3 anişori și vrea să-i arunce 

astă măciuchiţă, ca să se joce cu ea W» Cum audi acesta, draculii 

îi smuci buzduganuliă și se repedi în baltă. 
Trimiţendui uni alu doilea draci, acesta spuse băiatului s'o- 

colâscă de 3 ori balta cu uni cală în cârcă. Elu îlu păcăli; în- 
călecândii calului pe  deşelate și lovindu-li cu călcâiele, ocoli 

balta. In cele din urmă tartorului îi trimise unii burdufi de bi- 

volă plină cu galbeni și ună draci i-lii duse acasă. 

c) A treia variantă muntenă Sdrîncu Spaima zmeiloră de 

Arsenie : 

Uni săracă apucă lumea în capi şi dă peste unii palati lo- 

cuitii de 12 zmei, la cari se bagă slugă. Dinşii îl trimită cu 

o pele de bivolă saducă apă: elu se face, că vrea suducă tstă 

Jântâna. Totii așă îi păcălesce în alte două rânduri. 

Vrândă să scape de dînsulii, zmeii îl lovesci noptea cu bo- 

lovani şi omulii le spuse a doua di, că /aă pișcată nisce pureci. În 

cele din urmă îi aduci acasă două butâie de galbeni. 

d) Prima variantă moldovenă Dănilă Prepelecă de Crengă: 

Din doi fraţi, celui mai mici, Dănilă Prepelâcii, eră săracii, 
leneşii şi prosti. Intr'una din dile, trimisi de frate s&ă la tergii 
să vindă nisce boi, îi schimbă pe unt cară, apoi carul pe o



-— 8317 — 

capră, capra pe unii gânsaci și cânsaculi pe o pungă, aşă că, 
din o pereche de boi se alese cu o pungă g6lă. 

Frate-său, dându-i a doua ră unii cară cu boi, elii tăiă în 
pădure unii copaciă mai mare, care, cădândi peste boi, îi ucise. 
Atunci frate-sti ne mai voindiă să scie de el, Dănilă puse mâna, 
pe o 6pă şi pe o secure și o șterse la heleștei, să-şi caute to- 
porulă, ce-lă aruncase după nisce lişiţe. 

Frate-săi spunându-i că ar fi buni de călugări, Dănilă se apucă 
pe lângă iazit să dureze o mănăstire. Unii dracii, care eşise din iazi, 
vădendu-i isprava, dede de scire lui Scaraoschi, căpetenia dra- 
ciloră, și eli îi trimise ună burdufă plină cu bani. 

Mai înainte însă dracului îi încercă puterile: necuratulă în- 
conjură iazulă de 3 ori cu pa în spate, iar Dănilă o luă între 
picidre şi ocoli iuzulă călare ; la întrecerea în fugă, Dănilă spuse 
necuratului, că iepurele e copilul său celui mai mică şi să se iea 

după elii; iar la trântă îlu puse să se încerce mai întâi cu unchiulă 
său bătrâni, moşă Ursilă ; la chiuită, legându-lii la ochi, Dănilă 

trase necuratului cu drughineta peste tîmple. 

Speriatii de puterile lui Dănilă, draculă îi duse burdutulit cu 

bani până acasă, unde copii săracului tăbărîră asupra necura- 

tului și-lă schingiuiră, că abiă scăpă din mânile lori. 

e) A doua variantă moldovână Șotia babei de Speranţă: 

O babă avea unii băiată, căruia, pentru şotiile ce făcea, 6me- 

nii ii diceaii Șotia babei. Când se făcu mare, se însură, avu o 
spuză de copii şi navea cu ce să-i hrănâscă, 

Intr'o di, punându-se pe colaculii unei fântâni, începu să mă- 

nânce şi muscele se grămădiră pe bucata-i de brânză: dădu 

odată cu treucuţa și omori o sută dintr'ânsele. Venindi unii zmei 

după apă, elu îi spuse că, deși slabi, a omorită cu o lovitură o 
sută de suflete. Zmeuli îi puse la cercare puterea şi Șotia babei 

îl păcăli: pe când eli strînse pâtra de se făcu tăriţe, Șotia 

babei strînse o bucată de cașă până curse zerulu (dicendiă că-i de 

petră) ; luându-se la trântă, zmeulii îli strînse odată de-i dede 

ochii peste capi, iar elii îi dise că se uită așă sus, să vadă în 

ce nori să-lă asvirle. Incremenită de puterea-i, zmeulă îlu duse 

acasă, speriândă şi pe cei-lalţi doi zmei cu grozava putere a 

. omului.
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După câti-va timpi zmeii îli însărcinară să le aducă dou& bur- 
dufuri de apă: în locii să le iea în spinare, le tiri până la fân- 

tână, dicendu că vrea, să le aducă cu fântână cu toti acasă. Altă dată, 

trimesi după lemne, se făcu că vrea saducă totă pădurea acasă. 
Şi așă băgase frica în zmei, de se hotăriră să-lii omâre. Sotia 

babei, presimţindu, puse în culcușulă săi piua și pilugulii fru- 

mosii învelite, iar elii se culcă aiurea. N6ptea veniră zmeii şi 

loviră cu maiele în capulii pilugului, credândă că lau prăpăditii. 

A doua di eli le spuse, că Lai pișcată nisce pureci la miedulii 
nopţei. 

Audindă zmeii că maiulă lori pentru dînsulii eră numai uni 

purece, se hotăriră să se scape de elă ori cum: îi dederă dout 

burdufuri cu galbeni, numai să plece. Unii zmei i le duse până 

acasă, fugindu repede înapoi, să nu-lă mănânce copiii omului 
(cum îlă întricoşase Şotia babei), cari se hrăniaii, după spusa lui, 
numai cu carne de zmei. Și așă rămase Şotia babei stăpânii 
peste banii zmeiloriă. 

f) A treia variantă moldovenâscă Ghibirdică celă mai 
voinică de N. A. Bogdaniă: 

Ghibirdicii, ucenici la uni meşterii ciubotariă, nu eră mai mare 
de unii cotă, cu capă cu totii, dar forte harnici. Odată, adormindu 
în pivniţă unde erai 6le de smântănitii, muscele drâie nu-lă mai 
lăsau să se odihnâscă și elu omori cu o palmă 50 dintrinsele. 

Pornindi în lume, ajunse într'o pădure, în mijlocului căreia 
eră o fântână, şi săpă cu o custură pe colaculi ei cuvintele: 

Eu, Ghibirdică 

Cel mai voinici, 
Cu o palmă lată 

Am ucisi 50 de suflete de odată! 

Trecendi p'acolo 3 zmei şi cetinduă cele scrise de Ghibirdică, 
se prinseră fraţi de cruce şi se puseră să-și încerce puterile. 
Zmeii luară câte uni bolovani și-lti strinseră, de se făcu prafii; 
Ghibirdică apucă pe nevălute o bucată de cașă dulce şi, strîngen- 
du-li în pumni, curse zerultă («uitaţi-vă, proștiloră, a cursit apă 
din pâtră!») Insărcinatii sarunce în sus o petră, care să caqă 
jos după două câsuri, Ghibirdicii sedse -din sînă o vrabie şi O aruncă
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în vîntă! Toti așa îi păcăli cu r&punerea unui balauri, așă că 
zmeii prinseră frică de dînsulă şi se hotăriră să-l pârqă. 

Aflândă Ghibirdici că vorii să-lu omâre n6ptea cu bolovani, 
puse în așternută unii ciotii mare de copacii și-li înveli; apoi 
le spuse diminâţa, că Za gâdilatii nisce pureci. In urmă porniră 
cu toţii la bătăiia, în care Impăratulii de Roșu se luptă cu Im- 
peratulă de Verde. Acolo calulii piticului o luă turbatii la fugă, 
aşă că Ostea dușmanului se turbură și Imp&ratului Roşu dede lui 
Ghibirdicii pe fie-sa de soție, iar pe fraţii săi de cruce îi făcu 
boeri la curtea, lui. 

g) Varianta ardelenă Stană Bolovană de Popi-Reteganulă: 

Uni omi cu stare se rugă saibă copii şi Dumnedei îi dărui 
o sută. Neavendu cu ce hrăni atâta spuză de copii, se duse în 
lume, să le câştige hrană, şi ajunse la o stână. P&curarii se toc- 
aniră să-i dea a treia parte din tâte oile, de va alungă pe zmeulă, 
care fură în totă nâptea câte 3 oi. 

Venindi zmeuli, Stan îlii întîmpină, dicândui că elă mă- 

nâncă petre și carne de zmei, şi se apucară să-şi cerce puterile: 

zmeulă luă uni bolovanii şi-li sfărâmă, dar nu eși apă din el; 

Stanii luă ună bruşă de cașă şi zerulii începu să-i curgă printre 
degete. 

Cunoscându-i puterile, zmeuliă îlă tocmi să-i slujescă unii anti 
(«pe atunci anulu eră de 3 dile») pentru o desagă de bani de 

aurii. Spunendi zmedicei că Stanii e aşă de tare că scâte apă 

din petră, ea dori să-i vadă și dînsa puterea: zmeulii aruncă buz- 

duganulii cale de 99 măji, iar Stanii, dicândi că are ună frate 

fură în lună, se gătiă să-i arunce întracolo buzduganulă. Alte 

dăță se făcu că voiă saducă t6tă fântâna și totă pădurea acasă. 
După ce păcăli pe zmei, care, înv&ţatii de mă-sa, voiă să-lu 

prăpădescă (loviturile de buzduganii erai pentru elu mușcătură de 

puveci, căci pusese în locu-i uni butuci de lemnii), zmeul i 

duse acasă 3 perechi de desagi cu galbeni şi peri dinaintea co- 

piiloră lui Stan, credândi că mănâncă carne de zmei. 

h) Varianta bucovinenă Titirezulă și ameulă de Sbiera: 

Ună Titirezit săracă şi cu o casă plină de copii plecă după
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milostenii şi întilni unii zmeii. Bătendu-și joci de dînsulu că 
eră așă mici, Titirezuli îi spuse că e voinici și scie să siârcă apă 
din pătră [o bucată de brânză de vacă). După ce se prinseră făr- 
taţi, se duseră acasă la zmei. 

Trimisii într'o diminâţă cu ună burdufă de bivolii după apă, 
eli se puse a săpă în jurulă fântânei, spunândii zmeului că vrea 
s'o aducă cu totulii acasă. Trimesii după o căpăţină de curechii şi 
apoi după unui copacii, se făcu că ar vre saducă grădina şi pă- 
durea cu totă. Lmându-se la trântă cu zmeulă cel mai tare, el 
îlu strinse de-i eșiră ochii din capă și, întrebat de zmeii pentru 
ce boldise aşă ochii, Titirezii îi spuse, că caută peste care nori 
să-lii asvârle. 

Vrendi să se scape de Titirezii, zmeii hotăriră să-l lovescă în- 
tr'o nopte cu buzduganele, dar eli pusese în locu-i o piuă de feri 
și diminâța le spuse, că Pa pișcată ndptea. ună purece. In stirşitii îi 
dederă unii sacii mare plini cu galbeni, numai să plece, și însărcinară 
pe zmeulă celi mai voinică să i-lă ducă acasă. Ajungendii la 
coliba lui Titireză, copiii îi întîmpinară cu strigăte (cum îi în- 
v&ţase): mi-e dorii de carne de zmei! ceea ce audindi zmeulu, 
o rupse da fuga.



SECŢIUNEA III. 

POVEŞTI RELIGIOSE (LEGENDE) 

Legendele se apropie de mituri prin caracterul loră 

locală şi temporală. Părăsindi terenulii generalităţiloră, 

ca evenimente și personagii, tradițiunile poporale se mişcă, 

într'o sferă bine determinată și acţiunea, factorului reli- 

giosii devine predominantă. Fondulă pâte fi și aci de na- 

tură universală, dar elii se presintă într unii vestmîntă spe- 

cifică religiosă şi relativă moderni. Motivele principale, 

ce constituescii elementului legendari, sunt Dumnedei (cu 

Sfinţii), Necuratulă şi Mortea (Archangheliă, strigoi), câte şi 

trele, și în speciali ultimele două, tractate cu acea in- 

dependență şi ironie proprie spiritului poporală. Ca și pu- 

terile demoniace, zmei şi uriași, diavolulă și mortea sunt 

adesea ridiculisate în basme şi păcălite de isteţimea ome- 

nâscă. Necuratulii mai alesi devine ţinta satirei poporale 

și asupra lui se concentreză păţaniile cele mai ridicule, 

provenite din absoluta-i imbecsilitate.



CAP. I. 

DUMNEDEU 

Acesti ciclu, a cărui trăsură caracteristică e aparițiunea, 
fiinţei supreme, a lui Dumnedei și a lui Christosă (cu sait 
fără slinți) în mijloculă muritoriloră, spre a răsplăti și 
pedepsi intenţiunile lori bune sai rele, cuprinde două tipuri 
diferite, după cum recompensa divină se manifestă prin 
realisarea dorințelorii exprimate sati prin directa acordare 
a unorii daruri cu însușiri supra-naturale. 

A. Tipulă Dorinţeloră, cu următârele peripeții: 
1) Dumnedei, străvestiti în unchâșă, împlinesce dorin- 

ţele a 3 fraţi, dintre cari cei doi mai mari sunt răi de 
inimă, iar celu micii bună şi milostivă; 

d) Cei răi, continuându a fi ast-felă, n'ait parte de bu- 
nurile dăruite, pe când celi mică prosperă din ce în ce 
mai multii. 

B. Tipulă Zalismaneloră, cu următărele peripeții: 
a) Dumnedei dăruesce unui săracii diferite obiecte 

minunate, pe cari ună altulă (obicinuiti unii birtași) le 
înlocuesce cu lucruri de rândii; 

d) La urmă amăgitorulă e pedepsiti şi săraculii îşi pri- 
mesce înapoi darurile căpătate.



A. TIPULU DORINŢELORI. 

Acesti motivă cuprinde trei clase, fie-care cu câte unu 
basmi-tipi : 

4. Basmuliă-tipii «Azima mergătăre» (1), cu următârele 
variante : 

| Variantă muntenă «Cei trei frați» ; 

II. Variantă muntână «Sârta rea». (2) 

I. Variantă ardel6nă «Omulă de omenie nu piere»; 
II. Variantă ardelână «Christosă şi Vierula» ; 

III. Variantă ardelână «Darulă lui Christos». (3) 

2. Basmulă-tipă «Pe um firă de bobi» (4), cu următorele 
variante : 

Varianta ardelsnă « Dorinţe». (5) 

I. Variantă bucovin6nă «Legenda pupezei» ; 

II. Variantă bucovin6nă «Legenda pupezeă». (6) 

7. Basmuluă-tipă «Pinulă lui Dumnedeu» (1), cu urmă- 

torele variante : 

I. Variantă muntenă «Pinulă luă Dumnedeă» ; 

(1) Popi-Reteganuli, IV, No. 8. 

(2) Ispirescu, No. 2. — Urechia, Legende, Na. 9. 

(3) Popii-Reteganulă, III, No. 1, Tribuna din 1890—Obert, No. 6. 

(4) Boedani, p. 5—14. 

(5) Vulcani în Segetdre, An. Il, No. 29. 

(6) Mariană, Ornitologie, II, 159—165 și 169—1l. 

(7) Sbiera, No. 18,
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II. Variantă muntenă «Sân-Petru». (1) 

Varianta moldovenâscă «Mira de aurii». (2) 

Varianta bănăţenă « Vacile năsdrăvane». (3) 

Călătoria, divinităţei pe pămînt e unii motivii forte fa- 

miliaru mitologiei antice. Adese ori părintele deilori, vrendit 

să încerce bunătatea 6menilori, se prefăcea în cerșetori 

sati unchâși şi, cutreerândii orașele și satele, pedepsiă pe 

cei cari nu-i dădeau adăposti şi dăruiă pe cei ospitalieri. 

La, începutulă Odysseei vedemii pe deița Athena cobo- 

rîndu-se în mijloculii muritoriloră şi ducându-se în Ithaca, 

ca să îmbărbăteze pe Telemach. Ea încălță opincile de 
4 

aură, cari o duceaii ca suflarea vintului și pe apă şi-pe 

pămîntului celă fără de margini; iși luă puternica lance 

şi, coborindu-se din Olymp, se opri în chipi de străini 

pe prispa caseloră lui Ulysse. Cum zări pe străinii, fiul 

eroului îi primi lancea şi-lă ospătă cu bucurie. 

Deii, visitându pe muritori, le acordaii obicinuiti 3 do- 

rinţe : Theseus Ilippolytum perdidit, cum ter opiandi a 

Neptuno patre habuisset potestatem. (4) Legenda despre 

Philemon şi Baucis e o admirabilă analogie cu varian- 

tele nostre şi ea e menită a confirmă, spune povestito- 

rul antici, puterea nesfirşită şi nemărginită a deilorii. (5) 

Nu departe de muntele Phrygiei se află unii lacii, odi- 

nidră ţ6ră populată, iar acum adăpostulă pescăreilori și 

lişiţeloră. Zeus cercetă aceste locuri sub chipă de mu- 

ritoră, întovărăşiti de Hermes lipsiţi de aripi. Bi se du- 

seră în sute de case, cerendi ospeţie, şi tote îi respin- 

seră. Una singură, o colibă acoperită cu paie şi stulti, îi primi- 

(1) Stăncescu, Alte basme, No. 1. — Ispirescu (inedili). 

(2) Segătdrea, An. 1, p. 207—209, 

(3) Sehott, No. 14. 
(4) Cicero, De Natura deorum, IL, 31. 

(5) Ovid. Metam. VIII, 650 urm.
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Acolo bătrâna evlaviosă Baucis şi unchesșulu Philemon 
saii uniţi în tinerețele lorii şi totii acolo ati îmbătrânitii 
împreună. Umilinţa le uşurase povara sărăciei. Locuitorii 
ceresci abiă trecură pragulă bordeiului și Baucis îi îmbiă 
să se odihnâscă, așezându-se pe o laviţă; apoi, aprindându 
foculii cu vrâscuri smulse din acoperişi, ea, găti o fertură 
de legume, pe când Baucis băgă în apa ferbinte o felie 
de slănină. In vremea aceea uncheșuli se puse la vorbă 
cu ospeții săi, cari își încăldiră picidrele cu apă încropită. 
Apoi s'așezară cu toţii pe o rogojină în mijloculă bor- 
deiului și harnica babă le aşternu masa şi le aduse bu- 
cate și vinu. Dar urcioruli golitit se umplea dela sine 
și vinulu sporiă în loci să scadă. La vederea acestei mi- 
nuni, bătrânii uimiţi și sfioși se rugară de dei să le erte 
săraculu ospăţă: «Da, suntemiă dei, răspunseră ei, vomi 

pedepsi nelegiuirea vecinilorii voştri, numai voi veţi fi 

scutiți de ori ce răi. Dar lăsaţi acesti bordeiii şi urmaţi-ne 
pe virfulă acestui munte.» 

Ajunși acolo tăriș-grăpiș, ei priviră înapoi şi vădură toti 

satulă cufundată în baltă. Numai bordeiulu lori rămăsese 

locului şi, pe când se mirau de acea minune și plângeau 

sorta veciniloră, acelu bordei strimtu se prefâcu întruni 
AX 

templu: stilpi împodobiţi se înălța în loculu furciloră, 

stufulă deveni aurii şi îngrădirea se pardosi cu mar- 

moră. Atunci părintele deiloră le grăi ast-felă: Tu, un- 

cheşu iubitori de dreptate, şi tu, femee vrednică de 

unii asemenea bărbaţii, spuneți ce doriți? Bătrânii schim- 

bară câte-va vorbe şi Philemon tălmăci dorințele lori 

comune: Ceremu să fimă preoţii şi păzitorii templului 

vostru şi, fiind-că ne-am petrecută vâculi în unire, acelaşi 

câsii să ne iea pe amindoi, ca să nu vădă ruguli soției 

mele, nici .să fiii înmormîntată de dinsa. Dorinţele lori se 

împliniră şi bătrânii păziră templului tâtă vieța. Intr'una,
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din dile, pe când, înaintați în virstă, povestiai, ședendii pe 

treptele templului, întîmplarea acelori locuri, Philemon 

şi Baucis se pomeniră schimbându-se în frunze şi ramure 

și o scârţă rece îi înfăşură înceti-încetă. Pe câtă timpi 

putură vorbi, ei își spuseră vorbe gingașe de despărţire 

și gurile lori dispărură sub tufișă, care-i acoperi. 

Formele, sub cari se acordă aceste dorinţe, îmbracă e 

mare varietate. (1) Ele sunt une ori o dreptă răsplată 

pentru merite reale, pe când cei nedemni le pierdă prin 

lăcomia sai nerecunoscința lorii. De acestă categorie sunt 

primele n6stre două variante. | 
Alte ori dorinţele Gmenilorii sunt ridicule şi absurde. 

Ast-felă în Panciatantra(2), uni genii acordând unui țesă- 

tori împlinirea dorințeloră sale, el ceru, după sfatul 

femeei, 2 capete şi 4 braţe, ca să potă munci îndoit. Flu 

le căpătă și, la întârcerea-i în oraşit, 6menii, credendu-lă 

uniti duhii r8ă (rakșasa), îli omoriră. Intr'o poveste din 

Sindibad, eroului cere, toti după sfatulă soției sale, mul- 

tiplicarea genitaliiloră. Aceiaşi poveste intră apoi, prin 

Marie de France (secoluli XIII-lea) şi Lafontaine, în bas- 

mele lui Perrault («Souhaits ridicules») și figureză în colec- 

ţiunea, fraţiloră Grimm sub titlulu «Săraculă și Bogatuli». 

In ală doilea nostru basmu-tipi şi în variantele sale, 

dorințele mergii crescândă până ajungi la impietate. Uni 

lemnari săracă, vrendă să taie ună paltină în pădure, 

arborele se rugă să-li cruțe și omulii găsi la rădăcina 

lui mai multe comori de bani, cu ajutorului cărora fu 

alesi pe rândi în satulă săă jude, apoi judecători și 

sfetnică împă&rătesciă și în cele din urmă chiar impărati, 

iar soția sa, împărătesă. Dar ac6stă lacomă femee nu se 

(1) CE. Benfey, Panciatantra, vol. I, p. 496—499. 

(2) Ed. Lancereau, p. 333.
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mulţumi nici cu atâta și dori a se face Dumnedeiţă și 

bărbatului, ei Daumnedei. Pentru acesta îli trimise iar în 

pădure să mai c6ră paltinului bani (credândii că, avendi 

încă o comoră, se va pute face Dumnedei). Dar paltinuli 

sa mâniată amari și la blestemată să se prefacă în cuci, 

iar soţia sa în pupăză. Şi cum a dis, aşă sa împlinită. 

In a doua legendă figurâză, în locului paltinului, însuși 
Dumnedei, care împlinesce, prin mijlocirea bărbatului 

s&u, cuculă, dorința pupăzei nesăţidse de a se face suc- 

cesivă vorniciță, vătășiţă și chiar împărătesă peste tote 

păssrile din lume. Dar totii nemulțumită, ea trimise pe 

cucii să roge pe Dumnedeii so așeze alăturea de din- 

sulii pe scaunulă dumnedeesci. Pentru o așă îndrăsnelă, 

Dumnedeu blestemă pupăza să nu fie băgată în semă de 

nimeni şi chiar urgisită, cum a r&masi până în diua de 

astădi. | 

In povestea germană «Pescarulă și femeia sa» (l), ună 

s&rmanii pescari prinde în plasa-i pe geniului apelorii 

vrăjită în chipă de pesce şi-li aruncă iar în mare. Fe- 

meia, sa îlă pune să-i câră ună bordeiiă, şi pofta-i devine 

din ce înce mai nesăţi6să. Ea cere în loculă bordeiului 

unii palati de marmură, apoi pretinde să se facă ducesă, 

regină, împărătesă, papă, şi în ambițiunea-i fără de mar- 

gini ea doresce să fie ca bunuli Dumnedei, care o pră- 

vălesce din culmea mărirei în starea-i p&cătosă dinainte. 

In povestea rusă «Pescele de aură»(2), ună uncheșă, cru- 

țândă ună pesce de aurii, căpătă dela elă ori ce doriă. 

Femeia sa, ambiţicsă şi cârcotașă, îlu trimise în mai 

multe rânduri să c6ră pescelui pâne, o casă nouă, apoi 

s'o facă archiducesă şi împărătâsă. După ce se impliniră 

(1) Grimm. No. 19. 

2) Leger, No. 16.
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tâte acestea, femeia îlu trimise iarăși să ceră pescelui 

s'o facă împă&rătesa apeloru și stăpâna, pescilorii. Pescele, 

audindi cererea, peri în fundulii mărei și la întârcere 

uncheşulă găsi vechiulă bordeii și pe babă în sdrenţe. 

„În versiunea maghiară (1), dorințele îmbracă acea formă 
ridiculă ca, şi în versiunile orientale. l'emeia cere mai în- 

tâi unt cârnatiă și, răsturnându-i bărbatulă-său îrigarea, ea 

de ciudă doresce, ca cârnatuli să-i crescă pe nasi; nu-i 

mai r&mânea de împlinitii decât o singură dorinţă și ea 

fu înduplecată de bărbatu-său să dorescă, ca cârnatuli 

crescutii pe nasu-i să se întorcă înapoi pe frigare. 

Povestea italiană « Bobulă vrdjită»(2) se asemă&nă cu ali 

doilea nostru basmu-tipă. Uni omii s&rmană, urcându-se 

pe ună bobi crescuti mare, ajunse la uni vrăjitori, că- 

ruia îi ceru realisarea mai multorăi dorinţe: casă, mobile, 

femee, avere, domni şi împ&ratii. După cei se împliniră 

tâte, muierea-i îlă îndemnă să aspire la mai mare. Vră- 

jitorulă, audinduă cererea-i presumţi6să, îi spuse să se co- 

bore şi atunci tte periră și elu r&mase săraci ca și înainte. 

Ca punctă de plecare ală unorăi asemenea aspiraţiuni 

fără de margine, se pâte consideră episodulă biblică, în 

care kva îndemnă pe Adami să guste din arborele vie- 

ţei, spre a îrăi în eternu şi a se face asemenea lui Dum- 

nedeii. 

Următrea, versiune sârbă (3) se apropie de primul no- 

stru basmu-tipă. Odată 3 fraţi orfani n aveai altă avere 

decât uni pără, ce-lă păziai pe rândiă. Dumnedeă trimese 

unii îngeră să vadă cum trăia și să le îmbunătățescă sorta. 

Schimbatii în cerșetori, îngerulă capătă câte o pară de- 

(1) Jones și Kropf, No. 40. 

(2) Comparetti, No. 39. 

(3) Vuk, No. 1d.
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la, fie-care din cei 3 frați. Apoi veni iarăşi schimbatii în 
călugării și, ducândă pe fraţi lângă o apă mare, întrebă 

pe celă mare: ce ar dori? Elu răspunse, ca acea apă mare 

să se schimbe în vinii şi să fiea lui. Şi așă fu. Pornindii 

mai departe cu cei-lalţi doi fraţi, ajunseră la o câmpie 

acoperită cu porumbei. Întrebatu ce ar dori, fratele mij- 

lociii r&spunse, ca acei porumbei să se schimbe în oi și 

să fie ale lui. Şi aşă fu. Plecânaii înainte cu celt mici, 

îngerulu îl întrebă ce ar dori şi dinsulii răspunse, că 

nu cere altii ceva decât ca Dumnedei să-i dea o femee cu 

inima creștinescă. Ingerulii îlă duse atunci într'uni orașii, 

unde o fată de împărată eră dejă peţită de doi principi. 

Nesciindă cui s'o dea, îngerului propuse, ca domniţa să 

iea 3 viţe (câte una pentru fie-care peţitoriă) și, sădindu-le 

în grădină, a cui viţă va purtă struguri până diminsţă, 

cu acela să se cunune. După ce băiaţulu o luă de soţie, 

se aşezară în pădure și trăiră acolo ună anii de dile. 

După acestă răstimpă Dumnedei iar trimese pe îngeruli 

săi la cei 3 fraţi, să vadă cum trăiau. Schimbati în cer- 

şetoră şi ajungendi la fratele celui mare, căruia curgea 

riulă de vină, îi ceru unii pahară de vină, dar acesta 

îlă alungă, qicendi: de-aș da la toți câte ună paharii 

de vină, curind mi sar isprăvi! Atuncă îngerulu făcu 

cu toiagul săi semnulii erucei și vinuli se schimbă iarăși 

în apă. Şi totii așă păţi fratele mijlocii, care se arătase 

asemenea neindurătorii. Numai fratele celi micii, deși 

săracii, ospătă cu mulţumire pe îngerii, care le schimbă 

bordeiuli în palati și ei trăiră fericiți până la sfirșitulă 

vieţei loru. 

In legenda bretonă, bunul Dumnedeiă (în chipă de un- 

cheşă cu barbă albă) și Sfinta-Fecioră (în chipi de femee 

frumosă) boteză copilul unui omii săracii. Şi când se face 

mare, nașa lui vine de-lii duce în ceri. Intr'o variantă, 

54 
Săinenu, Basmele române.
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Maica Domnului scapă pe finulă ei din mânile necura- 
tului şi-lă duce apoi în paradisă. (1) 

In versiunile din primulă basmiă-tipii revine cunoscutulă 
episodu alu jertlirei copilului, despre care am vorbită la 
ciclului Dioscuriloră (p. 585). Copilulă ese neatinsii din 
acestă încercare și părinţii îl găsescii jucându-se, în mij- 
loculi văpaei, cu două mere de aură. Acestă trăsură de 
devotamenti revine în mitologia grâcă: lui Zeus, ca 6spe 
necunoscută, i se oferă unti copilă de mâncare (2), pro- 
babilu ca simbolă de extremă resignare, căci deii n'au 
nevoe de o hrană muritâre. Deiţele puneai pe copii în 
foci spre a-i purifică şi a-i face nemuritori : așă făcu 
Demetra, cu Demophoon şi Thetis cu Achile. 

Urmeză cele trei basme-tipii cu variantele lori cores- 
pundă&tsre. 

a. Basmuliă-tipii Azima mergetăre de Popi-Reteganuliă: 

A fosti odată trei fraţi orfani: doi erati răi de sufletii, iar cel 
mici cu inima mil6să. Intr'o di băiatulii adăpostise la vreme rea 
pe doi drumeţi (eră Domnului Christosă cu Sân-Petru). Când ve- 
niră traţii mai mari, începură a-lă sudui, de cea lăsată pe stră- 
ini de masii. Potolindu-și mânia, toţi cinci se aşezară în juruli 
unui focii şi începură a povesti de unele de altele: «Domne, 
Domne, dise fratele celi mai mare, să am ei o turmă de oi, 
multi bine aş mai face la săraci! — Ba et, dise fratele celt mal 
mijlocii, n'aş pofti dela Dumnedeă alta decât să am loci multi 
şi bună şi patru boi buni; apoi lasă-mă, de-ar eși vr'unii săraci 
flămândă din casa mea! — Ei dorescă numai atâta, să-mi dea 
Dumnedeii o luntre şi ună bordeită lângă Dunăre ; apoi cheme-mă 
Omenii la miedulă nopţei să-i treci, ei n'aş gice odată ba! 

Atunci străinulă celti mai bătrână dise: «Bine! fie cum dideţi 
voi W» Nu scâse bine vorba și tâte se împliniră: feciorulă cel 

(1) Luzel, Legendes, vol. 1, p. 115 şi 120. 
(2) Fragmenta histor. graecorum, |, 31. 
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mare avea o turmă de oi, celii mijlocii boi frumoși, iar pe celti 
micii îlii luară străinii să-l însore şi plecară. Sosiră într'unti 
sati la unuli, care avea o fată frumâsă dar logodită, şi o peţiră 

pentru băiati. Ca să scie la care din cei doi peţitori s'o dea 

tatălii fetei, Domnuli Christos qise la auduli tuturorii: «Dumnedei 
să alegă; scoteţi fie-care cuțitul din șerpară şi-li împlântaţi în 

masă ; acela va avea fata de-nevastă, ali cărui cuțitii va fi înverdită 
până dimineță.» Diminâţa din cuţitulii feciorului străinii răsărise 
o viţă înfrunzită. Domnului Christosit și Sân-Petru cununară pe 
băiati cu fata, îi mai dederă o luntre și unii bordeii lângă Du- 
năre și-i lăsară acolo. 

Peste câti-va timpii Domnulii Christosii și Sân-Petru plecară 
ca doi moșnegi să cerceteze pe cei 3 fraţi. Când ajunseră la celt 

mare, elii îi primi cu asprime şi nu vru să le dea nimicii. Dar 

abiă se depărtară bătrânii, şi oile, făcându-se cidre, se înălțară 
în v&zduhii și ciobanului rămase cu bâta în mână. 

După ce fură respinși cu batjocură şi de către celii mijlociit 

(pentru care îi arseră apoi stogulii, casa și tote), merseră la Du- 

năre şi ajunseră pe la miedulă nopţei: eră beznă, ploie şi viscoli. 

Luntraşulă, cum audi strigătele drumeţilorii, se aruncă printre 

valuri, îi puse în luntre şi-i duse la sine în casă, undei os- 

pătă. «Unulă dintre cei doi moșnegi însă îi qice: Nu vomil 

mâncă, numai dacă ni-i frige ce aă tu ma dragă la casă. Eli nu 

se mai gândi nici o minută, fără făcu jarulă în laturi de pe 

vatră, luă copilul din legănii și-lă puse pe vatra ferbinte, apoi 

îl acoperi cu spuza și cu cărbunii cei roşii. Ce mare îi fu mi- 

rarea însă, când văEdu, că în vatra focului, câtii ai dice unuli, 

eră crescută rbă verde şi copiluli se jucă acolo cu nisce mere 

de aurii.» 

Fratele cel micii se încercă s'ajute pe nenorociţii să fraţi : 

puse în calea celui mai mare 0 pungă cu bani, necutezândii ari 

da în mână; dar elă treci alături fără a o vede. Apoi lantrașulii 

dise femeei să dea fratelui mijlocii, când fu să plece dela dinsulu, 

o azimă din făina cea mai albă (în ea pusese toți galbenii din 

pungă) şi ea o băgă în traistai. Dar a doua di azima tu iar la 

luntrașii: pe masă: fratele sâi, simţindii azima prea grea, cred ca 
nu e câptă și o dede unui plugarii pentru o bucată, de mălaiti, 

plugarulii o duse ţiganului să-i ascuță ferele plugului, iar țiga-



nulă o aduse luntraşului să-li trecă Dunărea. Acesta îu povestea 

cu azima mergătâre. 

a) Prima variantă muntână Cei trei fraţi de Ispirescu: 

Uni: omii avea trei feciori, cari, fiindii săraci, plecară în lume. 

Poposindii în pădure, uni uncheșă s'apropiă de ei și ceru o 

câje de pâne: celt mare nu vru să-i dea, dar celi micii îi dede. 

După ce mâncară cu toţii, plecară mai departe. 
Pe drumii moșulii îi întrebă: ce ar vrea? Intâiulu răspunse : 

o vie la marginea drumului şi cine o trece, să-i dea struguri și 

o bărdacă de musti; ali doilea: o furmă de oi; cine o trece, săi 

dea lapte şi brânză ; iar ali treilea, să iea o fată gândă la gândă, 

să facă casă la capului unui podu peste gârlă și cine o trece, 

să-lii spele, să-lii îmbăieze și să-lii ospăteze. 

Celoră doi. dintâi li se împlini dorinţa. Fratele celii micit îm- 

preună cu uncheşuli ajunseră la o casă, unde eră ună flăcăii 

în peţită. Ei r&maseră peste n6pte acolo şi se învoiră că ală 

cui toiagă înfiptă în pămîntă va fi dimintță înfrunzitii, acela să iea 

fata. 'Toiaguli de aluniă ali moșului înfrunzindi şi înflorindii, băia- 

tului se cunună cu acea fată. 

„După doi ani moșulii cu unii prietenii merseră să cerceteze 

pe fraţi: celă mare nu-i primi și via peri ca o nălucă, celt 

mijlociii asemenea. Ajungândiă uncheşii şi la celii mici, fură 

îmbrăcați și ospătaţi. 

Apoi vrendii să-i ispitescă bunătatea, îi ceri friptură din co- 

pilașulă loră şi eli primi să frigă copilului, băgându-lii în cup- 

torii. Dar când să-lii scoţă, îlu găsi viti nevătămatii, căci acei 
uncheși fusese Dumnedei și Sân-Petru. 

b) A doua, variantă muntână Sortarea de V. A. Urechia: 

Uni frate bogati dărui in mai multe renduri pe altulă 

săracii. Dar sorta rea nu-i da pace: întâia ră, trecând d'a îno- 
tulă, perdu briulă cu banii, a doua 6ră fu jăfuită de nisce tâl- 
hari. A treia Gră, bogatulă puse bani întro pâne nâgră şi o dede 
săracului, care (fără să scie ce conţine) o vîndii unei slugi boe- 
resci pentru o pâne albă.
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c) Prima variantă ardelenă Omul de omenie nu piere 
de Popu-Reteganulti: 

Pe vremile când umblă Dumnedeii cu Sân-Petru pe lume, 
trăiă o pereche de Gmeni săraci, cari n'aveati decât o vacă. Ei 
ospătară într'o gi doi drumeţi (eră Dumnedei și Sân-Petru) şi 
unulă din ei, vădendi bunătatea acelorit 6meni, îi întrebă prie- 
tenesce: ce aţi pofti pentru bine-facerea către 6speţi ? Ei cerură 
traii mai liniștiți la bătrâneţe, când nu vor mai pute munci. 

După plecarea drumeţiloriă, bietulă omii avi să trecă prin 
grele încercări: o vreme rea îi trăsni vaca, bordeiulii îi luă foci, 
uni turci îi fură muierea, unt lupii îi răpi unit copilii şi valurile 
palit doilea, așă că nenorocitulă rămase singurii într'uni ostrovii 
la marginea Dunărei. Dar Dumnegeii întări inima omului și eliă 

se duse întruni oraşti mare, unde se băgă porcarii. 
“Peste câtii-va timpi fu alesi împăratulii locului (corâna, arun- 

cată în sus, după ce se înviîrti prin aerii, se aşeză pe capulă 
lui) şi în curînd ună ciobanii și unt pescarii îi aduseră înapoi 
copiii crescuţi de dinșii. După ce află şi pe nevastă-sa, trăiră 
de acum înainte fericiţi. 

d) A doua variantă ardelenă Christosă și vierulu de Obert: 

Trei fraţi moşteniră o vie, pe care o păziaii unuli după altulă. 

Când veni Christosii cu Sân-Petru, numai fratele celii micii se 

arătă miloşu și fu ajutatii de Christosti să iea de soţie pe o fată 

cu stea pe frunte. Christost vru să cerce credinţa tinerilorii în- 
surăţei şi, pe când femeia îi născuse unii copilii, trase în gazdă 

şi porunci omului să-și arunce copilulă întrună cuptoră aprinsă. 
Părinţii se supuseră și a doua di ăsiră copilului neatinsii, ju-. 

cându-se în cuptorii cu două mere de auriu. 

e) A treia variantă ardelenă Darulă lui Christosă de 

Oreste : 

Din trei fraţi, doi erai ră: de sufleti, iar celui mică buni și 

milosii. Venindi odată în gazdă Christos cu Sân-Petru, le îm- 

plini dorinţele, făcândi pe celii mare oieri bogatii, pe celt mij-
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lociii movară vestitii, iar pe celu micii podară la ună loci râă. 

Dar când îi puse la ispită, numai celii micii se artă recunos- 

cători. Ca să mulţumescă pe Christosi, elă jerțfi copiluli stă, 
punendu-lă în focă să-lu fripă pentru Ospele s&i. Dar spre uimi- 

rea lui, «copiluli ridea în mijloculii văpăei, jucându-se cu două 

mere de aurii». 

2 5. Basmuluă-tipă Pe ună firă de tobă de Bogdani: 

Acestă versiune a fostii reprodusă în resumatiă la tipulii Arborelui ceresci, 
cu care se află combinată. Cele-lalte variante coincidii în punctele esenţiale, 

de aceea ne abţinemii a le mai resumă. 

“7. Basmuliă-tipi Finulă lui Dumnedei de Sbiera: 

Uni săracii cu o casă buxită de copii, căutându unii cumetru 

pentru unii noi copilii, nimeri doi Gmeni, unulă bătrâni: și al- 

tului tineri (eră Dumnedeii și Sân-Petru). Ei botezară copilului 

și i dăruiră o juncă, care, plecândii în pădure, fă&tă ciredi de 

vaci şi de boi, între cari eră unulii poleitii cu aură și năsdră- 

vant (păzindu şi ferindi cireda de zmei). 

Finulă lui Dumnedeii, crescendi mare, se duse în pădure să-și 

caute junca şi dede peste curţile zmeilorii, pe cari îi întrebă. 

Ei r&spunseră, că-i vorii spune unde este junca, dacă le va da 

noroculii săi. Băiatuli le făgădui şi, după ce zmeii găsiră cir6da, 

cerură juruita [norocului băiatului eră boulă năsdrăvanti) şi le dede 

boulă, dar eli făcu pulbere din zidurile și curţile zmeilorii și se 

întârse la turmă. 

Apoi sfătui pe Dăiatii, căruia-i venise vremea să se însore, 

să peţescă pe fata împăratului Verde, care o da numai celui 

ce ar fi în stare să-i are lunca într'o di. Boulă arându-i lunca 
cu unii plugiă de feră, împăratulă dede băiatului pe fie-sa și 

dreptă zestre îi dădu câtă putu încăpe într'ună cară de ferit. 
Incăpenduii tâtă averea, împăratului merse şi eli după dinşii. 

Ajungendă la o apă, ea se despărţi înaintea loră şi o trecură 

ca pe uscatii. 

Inainte de a muri, boul învă&ță pe băiatii să îngrâpe cornu 

drepti, precum şi alti celui-laltă boi, părechea sa, şi re&săriră 

dintrinsele doi pomi sfinți cu felii de felii de pome.



a) Prima variantă. muntenă Zinulă lui Dumnedei de: Stăn- 
cescu: 

Resumatulii a fostii reprodusu la ciclul Ex punerilori, cu care e combinatii. 

b) A doua variantă muntenă Sân-Petru de Ispirescu: 

Sân-Petru, botezândii unii copil, îi lăsă în dară o vacă, care fâtă, 

o ciredă întregă. Când fu să moră vaca, ea sfătui pe stăpânuli ei 

să vîndă cireda și să oprescă pe boul celii galbeni și pe celii 
ce va mugi după dinsulă. 

Cu ajutorulii boului năsdrăvanii voiniculi putu ară cu unii plugit 

de oţelii-uni pămîntii virtosă ca plumbulă, şi pentru acestă is- 

pravă se cunună cu fata de împărati a locului. Ea însă, viclenă, 

căută să păcălescă pe băiat, adormindu-lă în polele ei, dar fu 

deșteptatii de boi. 

c) Varianta din Moldova Mora cu lâna de aurii de G. 

Popescu: | 

Dumnedeii și Sân-Petru, abătându-se la o stână, fură întîm- 

pinaţi de unii ciobănașii, care tăiă pentru Gspeţi singura lui 

mioră. Dreptii r&splată, Dumnedeii îi dărui o altă mieluţă năs- 

drăvană și cu lâna de aurii. 
Pornindi amîndoi în lume, ajunse în altă împărăție, unde fiica 

împăratului nu voiă să se mărite decât după celui ce o ar iace 
să rîdă. Ciobănașuli isbuti și luă pe domniţa de soție. 

d) Varianta bănăţenă Vacile năsdrâvane de Schotit: 

Unii săracii cu o spuză de copii, neputândii găsi unii cumătru, 

întilni pe Dumnedei, care-i boteză copiluli, numindu-li Petru, 

şi-i dărui o vacă. Ea se duse pe câmpii, unde născu dout alte vaci, 

una 6cheşșă și alta pestriță. | 

Petru, făcendu-se mare, se duse să-şi caute vaca şi întilni pe 

ună omiă, care-i spuse să se ferâscă a bea din fântâna apro- 

piată, că draculă însuşi o păziă. Dar neputândii răbdă setea, 

_b&u şi atunci necuratulii îi ceru cele două vaci. Găsindu-și turma, 

ciobanulii îi dede alte două vaci, să le dea necuratului.
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Intruna din dile vaca cea ocheşică dise lui Petru, că unii 

împerată făgăduise pe fie-sa de soţie celui ce va puteară într'o 
di două pogâne. După ce săverși acâsta cu ajutorului celorii două 

vaci (una dintr'insele împunse sdrele înapoi s'apună mai târdiii, ca 

să potă isprăvi aratulii), împăratuli nu vru să-i dea fata, ci 

atâta, bogăţie câtă vori pute duce cele dous vaci. Ele-lu sfătuiră 

să ceră împăratului unii carii de ferii și să-li încarce cu scum- 

peturile vistieriei sale.. Dar tâte comorile fură așezate în căruţa 

de ferii şi ea totii nu se umpluse. Apoi împăratuli rugă pe 
fie-sa să se urce în cari şi atunci, fiindi de ajunsi, porniră 

cu toții şi ciobanulii se cunună cu fata împăratului.



B. PIPULU 'FAVISMANELORU. 

Acesti motivi ali darurilori supra-naturale cuprinde 

două clase, fie-care cu câte unii bașmuctipă: 

4. Basmuli-tipti « Ganulă Țiganuli» (1), cu următrele 

variante: 

Varianta muntenă «/mpăratulă șerpilori». (2) 

Varianta moldovenescă « Darurile». (3) 

Varianta bănăţenă « Darurile minunate». (4) 

Varianta bucovinenă « Asinulă, masa și botica». (5) 

2. Basmulă-tipă « Doytorulii Toderașii» (6), cu următorele 

variante: 

Il. Variantă ardelenă « 1 rifon jăbăuculit» 

II. Variantă ardelenă « Omeniă cu cârne». (€) 

Asemenea talismane sati daruri minunate, împărtășite 

de qei, le-ami întilnitii mai sus în mitului lui Perseu, unde, 

afară de o sabie și opinci vrăjite, figureză şi ună coifii ce 

face nevă&dutiă, asemenea coifului întunecată ali lui Pluton 

(Atoc wv&r)) sau pălăriei invisibile (petasus) a lui Hermes. 

  

(1) Popi-Reteganulu, I, No. 8. 

(2) Ispirescu, Basme, partea I, No. 12. 

(3) Sevastos, p. 98—115. 

(4) Schott, No. 20. 
(5) Sbiera, No. 20. 

6) Popu- ganulă, II, No- 35. 

7 ran. e a _ Revista critică litrară, An. |.
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lar sculele vrăjite (ca masa ce se pune dela sine) Grecii 

le numiai ubrâpurut. (1) De acestă natură eră și cornult 

îmbelșugărei (cornu copiae), simbolului Fortunei, și cornulti 

caprei Amaltheia, care oferiă cu îndestulare toti ce doriaii 

qinele ca mâncare şi băutură. 

Talismanele din ali doilea basmu-tipi figureză în Gesta 

Romanoriuim sub titlulă «De mulierum subtili deceptione» 

(No. 120). Uni principe anume lonathas moșteni dela 

tată-său 3 scule preţiose, uni inelă, o copcă şi o pânză 

scumpă: «Annulus illam virtutem habuit, quod qui ipsum 

in digito gestabat, graciam omnium habuit, intantum quod 

cuiequid ab eis peteret obtineret; monile illam virtutem 

habuit, quod qui eum in pectore portabat quicquid cor suum 

desiderabat quod possibile esset obtineret; pannus illam 

virtutem habuit, quod quicumque super eum sederet ei 

intra se cogitaret, ubicumque esse vellet subito ibi esset » 

Principele cade în cursele unei fecidre forte îrumose, care 

îi fură acele lucruri minunate şi-lă transportă singurii într'o 

pustie. Fiindu-i fâme, eli mănâncă în drumu fructulă unui 

arbore şi capătă lepră; mai departe gustă din fructulă unui 

altii arbore și lepra dispare. Intorsii acasă, dobândesce re- 

numele unui doftori vestită, fiind-că vindecase unu leprosui, 

şi e chemati, fără să-lă cunâscă, la «concubina sa», care 

se îmbolnăvise. Eli îi spune, că pentru a se face sănătosă, 

trebue să înapoieze tote lucrurile străine și dinsa îi măr- 

turisesce cum furase pe Ionathas și descopere pretinsului 

medicii unde se află cele 3 scule. După ce le redobândesce, 

elui dă femeei fructulii leprosi și se întorce. . 

Uni motivi analogă formeză subiectului cărței popo- 

rale germane «Fortunalus», publicată la Augsburg în 

1530. Eroulu capătă dela Dâmna Fortuna o pungă, care 

1) iad. XVII, 376.
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nu se mai golesce, și fură; viclenesce Sultanului din Ale- 
xandria o pălărie vrăjită, care ducea ori unde. Murindă, 
eli lasă talismanele moștenire fiilorii săi, Ampedo și An- 
dalosia. Celă din urmă se duce în lume şi Agripina, fiica: 
regelui Angliei, pe care o îndrăgesce, îi fură punga. Eli 
se întorce în țera sa, împrumută fratelui săi pălăria şi, 
revenind în palatul regelui, răpesce pe domniţă şi o 
transportă cu ajutorului pălăriei într'o pustietate din Hiber- 
nia. Acolo fiindă pomi cu mere frumâse și domniţa pof- 

tindii a mâncă, Andalosia îi încredință sculele şi se urcă 

pe arbore. In vremea aceea Agripina suspină: Ah! dacă 

as fi în palatulă meu! şi îndată fu acolo. Andalosia, în- 

tristatu, vătăcesce în pustie și, fiindu-i fome, mâncă două 

din merele culese şi îndată îi r&săriră dou& corne. Unii 

pusnici, audindu-i jalea, îi ar&tă alte mere, cari făcură 

să-i cadă cornele. Andalosia, luândi din amindouă soiu- 

vile, le vinde la Londra domniţei și apoi se înfăţişă ca 

doftori spre a o vindecă de cârnele r&sărite. Ast-felu elu 

putu recăpătă sculele. 

Toti așă, în alu doilea nostru basmu-tipi, eroulă perde 

obiectele miraculâse prin viclenia domniţei și le recapătă 

cu ajutorulă unoră fructe: aci mere roșii facii să crescă. 

corne, pe când pere roşcovane le faci să cadă. Intr'unu 

basmu muntână (1), unde talismanele jocă rolă de simplu 

episodi finală, fratele celui mai micu căpătase darulă de 

a găsi în fie-care diminâţă la căpătâiul săi câte o pungă 

de bani şi o măsstră îlă păcăli, făcendu-lu să ienescă inima 

pasăre înzestrate cu acesti darii și apoi gonindu-lii. Acolo 

smochinele prefacii în măgarii și roșcovele faci omi la 

loci. 

In versiunea neo-grâcă «Pânza de masă și cocoșul de 

iii Ispirescu, No. 23.
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dură» (1), basmulu are uni coloriti religiosi și obiectele 

miraculose sunt numai cele două cuprinse în îitlu. 

In versiunea maghiară «Daruli cerșetorului»(2), uni mos- 

n6gi dăruesce unui tăietorii de lemne o pânză (cpune-te 

masă»), o mioriţă (couă aurii !») și o bâtă (ceși din sacit!»), 

care silesce pe birtăşiţa, care furase mescidra și midra, să 

i le înapoieze. Aceiaşi sortă o are apoi regele cu ostile 

sale. 

Intr'o poveste rusâscă (3), ună moșii cere berzei a-i 

ţins locă de fii şi ea-i dă ună saci vrăjilă, din care 

eşiai flăcăi şi acoperiaă masa cu o pânză de mătase, 

plină cu totă felula de bunătăţi. O cumâtră cu 3 fete 

schimbă sacul în lipsa moșnegului. Atunci -barza îi dă 

ună ală doilea sacă, din care eşiai flăcăi şi băteau pe 

&meni, și aşă recăpătă pe celi dintâi. Intr'o variantă, barza. 

face moșului 3 daruri: ună calu, care se preface într unii 

drugii de arginti, când i se spune să stea locului și 

revine la prima formă, când i se poruncesce a merge; 

o pânză, care se aşterne şi se ridică de sineși, și unit 

cornă, din care esii doi flăcăi, de bati pe cine întilnescu. 

In basmulii cehii «Masa, cimpoiulă și saculi» (4), fratele 

celă mici fură din palatului unui uriașă o masă minu- 

nată: bătendă de 3 ori şi dicândii «bucătărie împărătescă», 

ea se acoperiă cu bucate. In drumă schimbă cu unit p&- 

trână masa pentru uni flueri minunati: suflândi, eșiaul 

oștiri întregi. Ivan suflă și, eşindii 200 de husazi, elii le 

porunci a se luă după bătrâni şi a-i readuce masa. In 

acelaşi chipă căpătă uni sacii, din care eșşiau ori căte 

palate voiă. Întorsă acasă, deși oropsiti de fraţii săi în 

(1) Sehmidt, No. 19. 

(2) Stier, No. 12. 

(3) Afanassief, II, No. 17. 

(+) Leger, No. 2.
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grajdu, eli duce o vieţă îndestulată şi faima mese! sale 
ajunge până la împ&ratuli, care i-o cere cu împrumuti 
și apoi îi dă alta în loci. Atunci Ivan scâte din cimpoiii 
ună milionă de călăreți şi unu milionă de pedestri şi 
pornesce în contra impăratului, care cere pace şi-i dă pe 
fie-sa de soţie. 

Intr'o variantă «Beţuli vrăjită» (1), ună băiatii capătă, 
dela unii moșnegii o die albă, care, când se scutură, 

cădea din lâna-i bucăţi de aură. Schimbându-i birtăşița, 

ia năsdrăvană, el capătă dela acelaşi moşnegi o pânză 

minunată, care la vorbele «pânză, întinde-te» se acoperiă 

cu vinurile și bucatele cele mai alese. Schimbându-i bir- 

tășița şi pânza, elu reuși a-şi luă înapoi sculele vrăjite 
IN 

cu ajutorulă unui b&ţi, care loviă pe ori cine porunciă. 

În versiunea lorenă « Zupalapautuu» (2), avemi trei lu- 

cruri minunate : o pânză («serviette, fais ton devoir»), 

unii asinii («fais-moi: des 6cus») şi unii băţi (să nu-i dică: 

Tapalapautau!). Cu acestii din urmă silesce pe birtași a-i 

înapoiă lucrurile furate. 

Intr'altă versiune (3) figureză: o pungă, ce nu se mai 

golesce ; unu flueră, din care esă cinci-deci de mii de 

călăreţi şi cinci-deci de mii de pedestri, şi o pălărie, care 

duce ori unde. Eroulă perde, jucândă în cărţi cu dom- 

niţa, tote aceste lucruri și, ca să le recapete, vinde dom- 

niţei nisce mere, din cari cresci c6rne atâtu ei câtu și 

robei sale. Elă se presintă ca medicii cu unii felii de 

apă, care face să cadă cornele, şi, după ce-și recăpătă 

lucrurile, peri, lăsându pe domniţa cu unii singurii cornii 

(de două o vindecase). - 

(1) Idem, No. 17. , 

(2) Cosquin, No. 4. Cf. No. 39 și 56. 
(3) Idem, No. 11.
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Toti aşă în versiunea bretonă « Cornele vrăjite»(1), uni 

părinte lasă de moştenire celorii doi fii ai sti nisce ta- 

lismane căpătate dela o dină: o manta, care ducea ori 

unde; o pânză, care se acoperiă cu toti felulă de bucate 

şi băuturi, şi două pungi, cari conţineaii tot-deauna 50 

de lei. Păcăliti de cumnată-sa, care-i fură mantaua, 

eroulii însuși (ca și în basmulă nostru tipu şi aiurea) 

face îndoita încercare cu crescerea şi căderea corneloriă, 

mâncândă nisce mere. 

In varianta « Pobuiăi» (2), revină darurile minunate: unt 

măgari năsdrăvană («fais des ecus!»), o pânză («pain et 

vin!) şi unii .bastonii («fais ton devoir!»). 

In Italia, întilnimii mai întâi talismanele într'uni basmu 

neapolitani  «Z/Uerco» sai Ogrulă (3), în care tinărulă 

primesce dela ună uriașă, la care servise, uni măgari, 

care băligă pietre scumpe; apoi o pânză şi o bâtă minu- 

“nată (lurulă e ca, de obiceii uni birtaşii). 

In povestea florentină «Feciorulă păcurarului» (4), talis- 

manele sunt: o mescidră, o cutie (de câte ori o des- 

chide, găsesce o monetă de aură) şi unii organino, la ali 

cărui suneti toți jocă. O domniță,. care îndrăgesce pe po- 

sesorulu lorii, i le fură, dar e nevoită ai le înapoiă (epi- 

soduli cârnelori). 

In versiunea siciliană(5), unii zidari își procură cu o 

nuia vrăjită, totu felulu de mâncări, dar uni birtașii i-o 

fură, ca şi mai târdiă unii asini de aurii, și zidaruliă îlă si- 

lesce să i le înapoieze cu bâta-i vrăjită. 

In versiunea spaniolă «Cumătrulă  Curro cel cu mă- 

(1) Sebillot, 1, No. 5. 
(2) Idem, No. 12. 

(3) Pentamerone, No. 1. 

(4) Imbriani, No. 17. 

(5) Gonzenbach, No. 52, Cf. No. 30 și 31.
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ciuca» (1), săracul vrea să se spinzure, că-şi risipise tâtă 

averea şi nevastă-sa îi făcea dile fripte. Dar atunci i 

sarată ună drăcușorii (duendecito), îmbrăcat ca uni că- 

lugării, care-îi dă în dou&ă rânduri: o pungă, care nu se 

mai golesce, și o pânză de masă (mantel), care se aşterne 

cu mâncări. Dar unu birtaşi i le înlocuesce cu altele. 

Drăcuşorulă îi dă atunci o măciuchiţă («porrita descom- 

ponte!»), care silesce pe birtașii a înapoiă omului lueru- 

rile sale. Dar cu acesta nu se sfirşesce povestea. Întorsă 

acasă și necăjiti de copii şi de nevastă, elii le aruncă 

măciuca şi-i ombră: alcaduli sositi e asemenea ucisă şi 

alguazilii o ieaui la fugă. Regele trimite uni regimentii 

de grenadiri, cari sunt toți bătuţi și se retragi în de- 

sordine. Cumă&trului adorme cu măciuca la dinsulu și, 

când se deștepiă, se pomenesce în închisore cu lanţuri 

de mâni și de picicre și osinditi a muri prin ștrengu. 

Pe eșafodu, deslegându-i-se mânile, elu apucă măciuca 

și omâră pe calăi. Regele poruncesce să-i dea pace și-i 

dăruesce o moșie în America, unde omoră cu măciuchi- 

ța-i o drâie de lume. 

In fine, în versiunea portugeză «Sita» (2), figursză, în 

loculă obicinuitelorit talismane, unu ciuri, din care cade 

arginti ca făină. | 

Urmeză cele două basme-tipii cu variantele loră. 

Basmuli-tipă Ganulă Tiganul de Popă-Reteganulii: 

Unii ţigani, anume Ganulii, perindă de tome, porni să se sfă- 

descă cu Dumneqeii, de ce.-lii ţinea așă r&ii. In cale se întâlni 

cu ună bătrâni (eră Dumnedeii), care-i dede o masă minunată: 

dicendui <întinde-te», ea se aşternea cu totii felulă de mâncări 

şi b&uturi; iar fiindu săturatii și dicendu-i «strînge te», tote buca- 

(1) Caballero, ], p. 46. 
(2) Coelho, No. 24.
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tele periaii. In drumii poposi ţiganulii la zașu-săă, români, care, 

aflând de acea masă minunată, i-o înlocui cu alta de rândii. 
Tiganul, întorsit acasă și încercândit masa în zadarii, o aruncă, 

în foci și 'apoi plecă; se întilni cu același bătrâni, carei 

dete uniti cală minunati: dicându-i «dă-mi bani», vărsă totii felulu 

de bani. Nașuluă iar îlă păcăli, înlocuindu-i calulă cu altul. 

In cele din urmă, Dumnedeii dede ţiganului o jiloz/ță: dicen- 

du-i «să te întorci şi să te suci», loviă în t6te părţile; iar dicendi . 

«acuma lasă şi te odihnesce», conteniait loviturile. Trecendii la 

nașu-săii, îi dede jiloveţa şi-lă rugă nu cum-va să dică acele 

vorbe; dar nașulii şi nașa nu-lă ascultară nică de astă dată, și 

cum diseră vorbele, jiloveţa începu a da în ei și finulii nu-i scăpă 

decât înapoindu-i-se masa și calulit. 

a) Varianta muntenă Imperatulă șerpiloră de Ispirescu: 

Unii uncheşii și o babă, neputendă av6 copii, se hotăriră să 

crescă ca pe fiulii lorii ori ce vori află pe câmpie și, găsiră uni 
puii micuţii de șerpe. Ilă puseră într'o ţevă de trestie şi, cres- 

cendii, crăpă ţeva; atunci îlă puseră întruni mosori și, plesnindii 

mosoruli, îlii puseră apoi întruni putineii. 
Crăpândi şi putineiulii, eşi din elii unit șerpe cu soldi de aurii: 

mulţumi pentru îngrijire și rugă pe unchâşi să-li ducă de 
unde Lai luati. Acolo, la flueratuli săi, sosiră toţi șerpii (cari 

însă periră, să nu sperie pe bătrâni) împreună cu unit ogari. 

Atunci dise bătrânilori să iea ogarulă şi să-l erâscă ca, şi pe 
dînsulu. Dar până acasă să nu-i dică: Ogari, fă treba a mare! 

Apoi se despărţiră. Plini de bucurie se întârseră acasă şi pe 

drumii vrură să încerce puterea ogarului și-i diseră: Ogarii, fă 
treba a mare! și începu ogarulii a lăsa din el la galbeni. Se 

tocmiră cu unu argintaru să-lă îmbrace pe ogari în argintii. Dar 

argintarulă, vedendi minunea, îl înlocui cu altii ogară. 

Atunci șerpele le mai dede bătrânilorii o puică, care ovă dil- 
nică ună ou de aurii. Argintarulii iar îi înșelă, înlocuind”o cu 
altă ceva. In cele din urmă șerpele dede uncheșului amiţ reteveiă, 
să-lii îmbrace totii în argintii, dar să nu-i dică: Sări, măciuco, dă. 

borbolino!. .. Iar de voră voi să nu se mai simţă, să dică: Oprea 

nebuno! Cum veniră acasă, se duseră la argintarii şi-i dederă 

bâta s'o îmbrace în arginti, sfătuindu-li a nu dice: Sări, măciuco..
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Dar abiă se depărtară, și argintarulă ca şi înainte vru să vadă 
ce minune o mai face şi, dicendu-i: Sări, măciuco! începu rete- 
veiulă a-i muiă 6sele. Trimise ună ucenică să cheme pe unceheşi 
să-lu scape de pacoste, dar ei nu vrură înainte de a le înapoiă 
luerurile luate. Dându-le înapoi ogaruli şi puica, unchâșulii qise 
încetii: Oprea, nebuno! și îndată măciuchița se opri. 

b) Varianta moldovenâscă Darurile de Sevastos: 

Uni omă, arândi într'o di, se pomeni cu o pasăre năsdrăvană 
câtii unii cărăbușii, care începu să-i vorbâscă şi să-i ceră mâncare, 
îndemnâdu-lii să taie boii dela plugă. Elă se înduplecă și, după 
ce pasărea crescuse mai mare decât casa, dede omului 3 pene, 
cu cari să vie la dinsa (eră împăratul Pasărea ncgră) și-i va 
da, ce-i va cere. 

După câtă-va timpi porni în căutarea acelei pasări și, după ce 
trecu pe Ja sfintele Luni, Miercuri, Vineri și Duminecă, fu purtată de 
uni balauri la palatulă Pasărei negre. Cu ajutorulti penelori 
putu să scape de jivinele ce-lii înconjurai. Cum îlă vădu, îm- 
peratulă îlii întrebă ce daruri să-i dea și omulă ceru (cum îl 
stătuise sfinta Duminecă) cele două scândurele din cutia cea de 

arginti. Ajungendu cu scândurelele la sfinta Duminecă, ea făcu 
cruce asupră-le și eși o masă împodobită cu tâte şi unit arapi 
stu lângă dînsa, și-lu întrebă: ce poruncesci, stăpâne ? 

Pe drumii eli schimbă masa minunată cu o sabie, ce. ucidea 

pe ori cine voiă, se ducea ori unde şi aducea ori ce. Elă porunci 
atunci sabiei să omâre pe omulii, cu care schimbase masa şi 
să i-o aducă înapoj. Ast-feli le avi pe amîndouă. Toti așă păcăli 

pe ună ali treilea cu o măciuchiță, care bătea pe ori cine porunciă: 
și pe unit ală patrulea cu unii cală, care înconjură pămîntulă de 3 
ori câti clipesci. 

Ajunsi acasă, poruncesce arapiloră să-i dureze în loculii bor- 

deiului unu palată plină de nestimate. Toti satulă venise cu 

putere să-l ridice ca pe unii fermecătorii, dar măciuchiţa îl ri- | 

sipi îndată, şitotă cu ea birui o 6ste întrâgă de vrăjmași, şi ambii 
împărați, impăcându-se, se încuseriră cu stăpânulii sculeloră mi- 
nunate. 

[5
 

a
 Șăinenu, Basmele române.



— 866 — 

Spa 

c) Varianta bănăţână Darurile minunate de Schott: 

Uni ţărani săracă porni să-și răsbune împotriva lui Dum- 

nedei, că dă la unii prea multi și la alţii prea puţinii. 

In cale întîlni pe Dumnedeii în chipii de omă, trăgendiu unt 

asinii de funie, şi aflând dela ţărană unde merge, îi dărui 

asinulă, care băligă galbeni. Dar abătându-se la unii birt, câr- 

ciumărăsa îi schimbă asinulii cu altulii. A doua Gră păţi toti 

aşă cu o masă, care la poruncă se aşternea cu mâncări și b&uturi, 

In cele din urmă Dumnedei îi dărui unii b&ţii, care la poruncă 

pisăgiă pe dușmanii stăpânului săi. Ţ&ranulu însuși simţi mai 

întâi efectulă pentru sumeția lui; apoi birtaşii, cari se vădură 

nevoiţi a-i înapoiă lucrurile luate. 

d) Varianta bucovin6nă Asinulă, masa și botica de Sbiera : 

Uni săraci, avândii mulți copii și neavândi cu ce-i hrăni, se 

mâniă pe Dumnedei și porni să-i dea o sfintă de bătaie, că 

unora le dă prea multi, iar lui nimici. Mergândii așă, întilni ună 

cerşetorit (eră Dumnedeii), care, aflândii de nevoia omului, îi dede 

ună asină: dicândui «destupă-te, asine!» făcea o grămadă de gal- 

beni, şi când nu mai voiă, dicea: «astupă-te, asine!» 

Trăgândi la crâșmă și aflândi crâșmarulii de acea minune, 

îi schimbă asinulii cu altulă. Când săraculit se întorse acasă și 

vă&qu că asinulii nu mai băligă la galbeni, iar se mâniă şi porni 

să bată pe Dumnedeiă. Atunci întilni pe același cerșetoru şi-i 

dede o masă: dicându-ii «asterne-te, măsuţă!» ea se umplea cu 

felurimi de bucate, iar qicându-i «stringe-te, măsuţă !» se făcea 

ca înainte. Dar şi masa i-o schimbă crâșmaruliă. 

A treia 6ră Dumnegeii îi dede o Botică: dicându-i «învîrtes- 

ce-te, botică!» începea, să snopescă pe toți, iar qicendu-i «opres- 

ce-te, botică !» încetă cu loviturile (săracul însuşi o păţi întâi, 

ca pedâpsă că umblase să bată pe Dumnedei). 

Trăgendi la aceiaşi crâșmă, abiă dise crâşșmaruli acele vorbe 

şi botica începu să-lii îmblătescă pe elu şi pe nevastă-sa, care 

îi sărise într'ajutorii. Săraculti lăsă să-i piseze, până căpătă înapoi 

asinulă şi masa. Apoi se întorse cu tote trele darurile acasă.
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&. Basmulti-tipii Doftorulă Toderașii de Popi-Reteganulii: 

Trei iraţi vînători, vînândiu într'o pădure, doi adormiră și unulii 
rămase să vegheze. Către mieduli nopţei vădu apropiându-se 
o căruţă cu 4 cai negri şi, când să tragă, ună omii din' căruţă, 
îl opri şi-i dede ună cornă vrăjitiă (sullândi pe unii capătii, eşiati 
mulţime de catane, și suflândiu pe celă-lalti, se făceai nevădute). 
A doua npte, veghiândiă fratele mijlocii, căpătă în același timpia 
o pungă, care nu se mai sleiă. 

A treia n6pte, fratele celt mai micii, 'Toderaşii, dobândi 2 clopii 
sau pălărie (punându-lii în capii, unde se gândiă, acolo eră şi 

nimeni nu-lu vedea). Dorind să fie la curtea împăratului, se 
pomeni acolo, vădu câtit de frumâsă eră fata şi o audi dicândă, 

că se va mărită numai după acela, care o va câștigă în jocii. 
Fraţii mai mari se însurară, iar Toderașii rămase holteiii. Atunci 

își spuseră pentru întâia ră darurile ce aii căpătată şi Toderașt 
rugă pe irate-săi mijlociu să-i dea punga lui cea, nesleită, să 

pâtă câştigă pe fata împăratului. Elu i-o dede şi Toderașii îi 

lăsă clopulii. Se prinse cu fata la jocii de cărţi până obosiră. 
Fata mirată de punga cea minunată a lui Toderaşii, îlii ademeni, 
îi luă punga și-lti dede pe ușă afară. 

Eli se îatorse și, cerendii cornulă dela fratele săi celii mai 
mare, porni cu răsboiti asupra împăratului, care făgădui să-i dea, 

fata. Dar ea-li amăgi iarăşi, îi luă cornuli și-lă goni. Atunci 

luă clopulii şi se întârse nevăduti la curtea împăratului de răpi 

pe fată într'o pădure. Dar şi acolo fata îi luă clopulă, ajunse 

acasă şi-lu lăsă dormindă dusi. 

Desnădăjduitii, mergea aşă îngânduratii prin pădure şi zări 

ună mării mare cu nisce mere roșiă. Cum mâncă din ele, se po- 

meni că-i crescură două cârne ca la boi. Mai departe dede 

peste unii pării cu pere galbene, din cari, mâncând, îi cădură 

- cornele. 

Luând mai multe din acele mere şi câte-va pere, plecă îna- 

inte la ună oraşi. Acolo nu voiă să vîndă mărulii decât pentru 

«patru sute bune». Vestea merelorii ajunse până la împeratii şi 

fata-i trimise o slujnică să-i aducă patru mere: unuliă pentru 

împăratii, unulu pentru împărătesă şi două pentru dinsa: cum 

mâncară, crescu împăratului și împărătesei câte unu cornu in 

frunte, iar domniţei două cârne.
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Toderașă, îmbrăcată ca doftoră, veni la palatii, dede împăra- 
“tului şi împărătesei câte o pară şi le cădură cornele, iar pe dom- 

nițţa n'o scăpă decât după ce-i trase o bătaie strașnică și după 

ce căpă&tă înapoi cornul, punga și pălăria. 

a) Prima variantă ardelenă 7:fonă hăbăuculi de Popi- 
Reteganuli: 

O muiere isteță avea uni bărbati: hăbăucii, pe care-lă tri- 

mese în pădure saducă lemne. Pe drumi întilni unu vulturi, 
căruia, după rugăciunea“i, îi dede să mănânce ună boi. Mai de- 

parte cruţă vi6ţa unui şârpe și vulturulu îl duse la tatălui șer- 

pelui şi-l învăţă să-i câră mărgeua de după măsea (care împliniă 

ori ce dorinţă). 

După ce o căpătă, întilni în cale pe ună omi cu o sabie ru- 

ginită (ea omoră singură pe cine voiă), pe care o schimbă cu 

mărgeva ; apoi porunci sabiei să omore pe acela și-i luă îndt- 

r&tă mărgeua. “Toti așă dobindi dou& bețe, cari băteau singure 

la poruncă; o pălărie, care făcea stană de pâtră; nisce dăsagi, din 

cari eşiai catane înarmate, și în sfirșitii ună diciă, care înviă 

morţii. 

Intorsii acasă cu tote aceste lucruri, muierea-i începu a-lii 

sudui și elit, ne mai putendi răbdă, porunci bâtei s'o desmerdă. 
La, ţipetele ei se strinseră fraţii săi şi toţi sătenii, cari năvăliră 

asupră-i; dar elu. îi împetri şi apoi iar. îi înviă, ca să le arate 

puterea sa. Toti aşă păţiră oștile trimise de împăratit împotriva 

lui; după aceea aruncă dăsagii jos şi se făcură catane câtă frunză 

și €rhă. Impă&ratulu, speriati, se rugă să-i dea ori ce, numai 

să-li lase în pace. Elă nu primi decât o căruță cu doi cai și 
unii carii cu doi boi. 

b) A doua variantă ardelenă Omeni cu corne de Ar. 

Densuşianu: 

Unii împăratii făcu cunoscută, că va da pe tie-sa celuia ce e 
va învinge în cărți. 

Trei feciori moşteniră trei lucruri minunate: unt sumană, ce 
făcea nevădutii; o pungă, ce se umplea cu galbeni, cugetândii 
numai, și unit flucră, cu care suflândii, se adună o 6ste mare.



— 869 — 

Fraţii sărăciră, perdendiă averile în cărți. Feciorulă cel mare, 
luândii lucrurile fermecate, se puse iar la joci cu fata împăra- 

tului. Ea-i fură sumanulă şi punga, dar chemândi o armată 

în ajutorii, i le înapoiă. A doua 6ră îi fură tote lucrurile și-l 

dede pe pârtă afară. 
Fratele celă mică, pornind să-şi caute pe frate-săi, găsi într'o 

pădure nisce mere vrăjite: unele, mâncându-le, făceaii să crâscă 

cerne, iar altele le făcea să cadă. Eli răsbună ast-feli pe 

trate-săi, luându-i înapoi lucrurile minunate.



CAP. II. 

NECURATULU 

Diavolulă nu apare în basme ca antitesă cu spiritele 

bune, cu Dumnedei, ci rolului său e cu totulă inferiori. 

Elă se identifică une ori cu zmeuiii, mai alesii sub ra- 

portuli imbecilităţei. Numele-i în limba română indică 

pe «dvaconele, balaurii saii șârpe înaripatii, care, după con- 
cepțiunea judaico-creştină, simboliseză însușirile-i amăgi- 
tore și insididse. (1) Imaginaţiunea poporului îli repre- 
sentă ca șchiopii și diformii: negru şi acoperiti cu peri, 
cu ochii roșii scânteietori, în capii corne şi la picidre copite. 
Elă nu dă ajutorii Gmeniloră decât cu preţulă unui 
sulleță nevinovatii, care mai tot-deauna scapă prin mij- 
locirea unei ființe superidre (ciclulă Juruinţeloră). Când 
omulii face ună pactii cu necuratulu (scrisii cu propriuli 
săi sânge), elii pune la disposițiunea omului ună spiri- 
duși «homunculus», adecă ună drăcuşoră, cu care vrăji- 
torii se servescii în săvârşirea farmeceloră lori. (2) 

De nimica nu se teme necuratulii ca de cruce, de aceea 

(1) Cf. St. Augustin, FHomil. p. 36: Draco est diabolus propter insidias. 
" (2) Schmidt, Das Jahr und seine Tage, p. 33; Mariană în Albina Carpaţiloră, 

III, p. 31—49; Șegătârea, 1, p. 249—951.



victimele sale scapă une ori, recurgândă la semnulă 
sfinti. Eli locuesce sub pămîntă, unde se află și școla, 
diabolică, numită Șolomanţă sai Solomonărie, după, proto- 
tipulă a-totii-sciutorului Solomonii, şi unde se învaţă, 
tote limbile ființeloră. vii, tote tainele naturei și tâte for: 
mulele magice, farmece şi vrăji (solomonii). Acolo nu se 

= primesc decât dece ucenici și dascăli e diavolulă în- 
y suși, care, după 7 ani de învăţătură, își opresce câte ună 

ucenici și acela devine apoi șolomonară: călare pe ună ba- 

lauri elii se suie în nori, de unde pârtă ploi, furtuni și 

grindini. (1) 

ia Sârbi, asemenea şedlă de magie portă numele de 

verzilovo sai verzino kolo (cerci vrăjitii), în care pare a 

se fi conservatii numele lui Virgilii, care trecea în evulii- 

mediu drepti ună mare fermecători. In acesti cerci con- 

sacrati se adunai vrăjitorii (grabanta din nigromant), 

cari primiait pe o râtă puterea lui infernală. (2) 

In basmele n6stre și în versiunile. paralele figurâză o 

şcolă diabolică în povestea, Draculă și uceniculă, studiată 

cu ocasiunea ciclului Metamorfoselorii. Căci între solo- 

moniile profesate de necuratuli, transformările ocupă uni 

loci de frunte, precum elii însuși iea une ori chipă de 

animală (câne, pisică, şerpe), când vine să ispitescă pe 

muritori. 

(1) Sehmidt, p. 16; Marian în Albina Carpaţiloră, i4l, p. 5t—56; Șeqătdrea, 

II, p. 140—142 şi Gaster în Archie făr slav. Philologie, VII, 261—290. CE. Budai- 

Delenu (Buciumulă, II, p. 286): Șolomonariă sait solomonariă se chemă în 

Ardelă cei ce călărescii pe balauri și portă grindină, şi învățătura lori se 

qice solomonie. — Fr. Miiller, Siebend. Sagen, p. 326: Șolomonarii sunt moş- 

tenitorii înțelepciunei lui Solomonii, consideraţă ca mare vrăjitoră, care pote 
închide şi deschide verulă cu farmece, a îngheță apele şi lacurile, a aduce 

rouă şi grindină în câmpii. | ” j j 

(2) Jagiă, Archio, IL, p. 470. Dela Serbi vorba trecu la Unguri, la cari 
garaboneeă însemneză «dubii necuratit». — Cf. și Compareili, Virgilio nel medio- 

evo, Livorno 1872,
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Cu tâte acestea, sai mai bine disti în cinda puteriloră 
sale magice, necuratuli trece în basme drepti tipului 
prostului și timpitului. Eli se lasă a fi înșelaţii de pri- 
mulă veniti (cârta dracilorii pentru trei lucruri minunate) 
sai de istețuli fulăă (Iercule-Păcală), ba chiar e păcăliții 
să se dea însuși prinsi, intrândă întruni butoi sati în- 
tv altii vasă (1), căci elă are însușirea de a se face mare 
sati micii. O asemenea ispravă se atribue dejă vrăjito- 
rului Virgilii şi în 1001 de Nopți unt pescari închide 
pe necuratuli întruni mică vas de plumbi, păcălin- 
du-lă că nu sar pute face așă de mici, în câti să încapă 
într însulă ; iar într'o poveste indiană, feciorulă împ&- 
ratului închide pe demoni într'uni vast de sacrificii Și 
îl sigileză acolo. (2) 

Ca mire, necuratul apare într'o serie de poveşti, dar 
mai multi cu scopului de a pedepsi sumeţia omenescă. 

„Ast-felă într'o poveste din ciclul Peţiriloră, fata, de îm- 
p&ratii nu voiesce să se mărite decât după celă ce o ar 
pute obosi în jocii, şi necuratul isbutesce a o face și se 
cunună cu domniţa. (3) 

Intr'o versiune muntână, o babă blestemă pe o fată 
de împărați, care-i spărsese urciorulii, să-i fure necu- 
ratulii minţile. Vrendi s'o mărite, puse să trecă înaintea 
domniei bolnave mai mulți feciori de împărați, dar nici 
unulu nu-i plăci. Tocmai la sfirșiti veni unt cântăreți 
șchiopă și pocitii (eră dracul) şi ea strigă: iată mirele 
mei ! Se cununară și, în noptea nunţei, necuratulti răpi 

(1) Schott, p. 119. In loculă necuratului figurâză unu zmei la Sbiera, p. 79 şi Popescu, II, p. 74. Cf. Jagic, Archiv, L, No. 9 (zmei în loci de dracii). 
(2) Dunlop-Liebrecht, p. 186—187 și Benfey, Panciatantra, I, p. 116—117; Straparola, 1, No. 2; Grimm, No. 192 și Schmidt, p. 140: Draculă în sticlă. (3) CE. Leger No. 23 (basmu poloneză) : Joculă necunatului și Luzel, Ld- Jendes, ÎI, p. 149--152,
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miresa şi fugi cu dinsa. Dar împăratulă reuşi s'o aducă 
la palatu și muri la întorcere. Domnița, jeli mulţi ani pe 
tată-săui, dar nu sa mai măritată, de frica, necuratului. (1) 

O credință forte răspândită în poporă e posibilitatea, 

necuratului de a intră în corpul unei fiinţe, care este 

atunci posedată de demoni și din care pote fi alungatii 

cu rugăciuni şi descântece. Asemenea exorcisări sunt 

chiar astădi destulu de obicinuite între Românii ardeleni, 

ai căroru preoți se bucură de o mare reputaţiune de exor- 

ciști, chiar și mai alesi pe lângă poporaţiunea neorto- 

doxă. (2) | | 

In basme ne întimpină une ori asemenea posesiuni de- 

moniace. Ast-feli în povestea muntenă «Fata cu urechea 

roșie» (3), o fată de împărati mortă se ridică în biserică, 

din cosciugiă la miedulu nopţei cu:uni rită ca de porci 

şi voiă să înghiţă pe păzitorulă ei. Soldatuli, sfătuită de 

unii uncheşi (eră Dumnedei), risipi 3 nopţi de-a renduliă 

sacă cu nuci şi pome, și a treia nopte, la cântarea coco- 

şiloră, «se audi o pocnitură tare şi eși diavolulă dintr'ânsa». 

Imp&ratuli o cunună apoi cu soldatulă curagiosă. 

Intr'o variantă ardelenă « Nicultiță maculă mamei» (4), fata 
împăratului, blestemată de o vrăjitore, se făcu o pocitanie 

(cu gura ca de porci, cu dinţii ca secerile și cu unghiile ca 

de ursi). Ea sta legată sub pragulu unei biserici părăsite. 

Niculăiţă luă «Biblia aia cu 32 de foi» şi, sfătuiti de 
unii îngeri, păzi 3 nopţi în biserică și așă o putu scăpă 

de necuratulii, apoi o luă de soție. 

(1) Dela Vrancea în Revista nouă, An. II, p. 215 —220. 

(2) CE. Hasdeu, Cuvente, II, 171. 

(3) Stăncescu, No. 23. 

(4) Luciă în Familia din 1890.
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Intr'o versiune sârbo-croată, fata, mârtă şi îngropată în 

biserică, se sculă la miedulu nopţei şi mâncă pe păzitoruli 

ej. Ast-felu înghiţise ea uni regiment de soldaţi, până ce 

unul isbuti a o păzi 3 nopţi şi o scăpă de necuratulii. (1) 

In povestea, rus6scă, «Domnița fără capii» (2), o fată de îm- 

p&ratu vrăjitore, după ce muri și fu îngropată în biserică, fu 

păzită de ună băiatiă de popă, care 3 nopți de-a rândulii 

ceti psalmi peste cosciugii. Către mieduli nopței domniţa 

eși din cosciugi și se repedi la băiată să-li înghiță, dar 

nu putu pătrunde în cerculă trasi de dînsuli. Dimineţa, 

când veni împeăratuli, găsi cosciugulii deschisi şi pe dom- 

nița cu faţa răsturnată. Aflândiă de cele întimplate, elii po- 

runci să se înfigă uni pari de plopă în peptuli fiicei 

sale și să-i arunce cadavrulă într'o gropă. 

Intr'o legendă bretonă (3), fiica mai mare a regelui An- 

gliei, răpită de necuratulu din causa unei mari crime ce 

s&vârşise, veniă în fie-care nopte de omoră sentinela 

din biserică. Uni soldatii putu scăpă 3 nopţi de urmărire 

şi a treia nopte îi răpi unii pantofi de ferit roșu, scă- 

pând'o ast-felă de posesiunea necuratului. 

In legătură cu necuratul stai strigoii, adecă omeni cu 

o codă mică pe dinapoi, ale cărorui suflete esti n6âptea 

spre a amăgi fetele sai a le băgă cu dinşii în mormîntii. 

Pe când sufletulă rătăcesce ast-felă spre a face r&ă, cor- 

pulă strigoiului rămâne ca mortii pe pati şi persistă în 

acestă stare, dacă cum-va a fostii mutată din loci. Când 

mortului se găsesce la desgropare cu faţa în jos, se dice 

că e strigoii și îndată i se bate unt lemnii de tisă prin 
  

(1) Krauss, I, No. 93. 

(2) Afanassief, VI, No. 66, 
(8) Luzel, II, 317—322.



inimă. În n6ptea spre Sf. Andreiă, strigoii esă din mor- 
minte și, stringându-se pe la r&spântii, tragi hora. lorti 
macabră. (1) | 

Asemenea demoni nocturni, când sugi sângele victime- 

lori, portă (mai alesi în țările slave) numele specială de 

vumpirii, cum se numesce strigoiulu și în graiuli macedo- 

românii. Eli e sufletului unui omă vii (obicinuitii vrăji- 

tori) sau și ală unui morti vrăjitu şi merge să sorbă 

sângele celorii adormiţi, cari după acesta începi a slăbi 

și lângedi, până mori. (2) 

Aceste fiinţe demoniace, când ieaii o formă animală (obici- 

nuitit de lupi, mai rară de câne turbati), portă numele 

de vircolaci sait pricolici, adecă  «meni-lupi» (Werovulf, 

loup-garrou) și fiind-că morţii, cari esă din grâpă spre a 

suge sânge, se arată une-ori în echipă de animale, virco- 

laculă s'a identificati la unele popore balcanice (Bulgari 

Albanezi, Greci) cu vampirulu sai moroiulă sugători de 

sânge. (3) Pe de altă parte, superstițiunea universală că 

un monstru animal (adesea în chipu de lupi) devoră 

luna și causeză ast-felu întunecimea ei a. făcuti să se airi- 

bue vircolacilorii causa directă a eclipselori lunare. (4) 

In Europa orientală, licantropia dateză din cea mai înaltă 

vechime și Ierodot (LV, 105) raportă despre Neuri, uni 

poporă dela nordulii Sciţiei sau Basarabiei de astădi, că 

E Vedi despre strigoi: Sbiera, p. 316—3817; Ședătorea, IL 245-—249; Bogdani, 

p. 188—192; Marianii. Inmormiântarea, p. 414--422 și Hasdeă, Flymologicum s. 

x. Andrei. | 

(2) Cf. Tylor, Î, 249—253. - | | 

(3) W. Hertz, Dev Weracolf, Ein Beitrag zur Sagengeschichte, Stutteard 1862, 

si Andree, Parallelen und Vergleiche, p. 62—80 (Werwolf), p. 80—94 (Vampiri). 

Primulti urmăresce răspândirea, licantropiei în Europa, iar celui de alii doilea 

constată existenţa ei în Asia, Africa și America, o j o 

(4) CE. Schmidt, Das Jahr und seine 'Tage, p. 25: Copiii nebotezați, neputendii 

intră în certi, ajungă în lună, cu care se hrănescă (prefăcuţi în vircolaci), şi 

întunecimea lunci e semnuli jalei sai durerei lori.
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odată pe anti fie-care Neuri se fâcea lupi câte-va dile și 

reveniă în urmă la forma-i- umană. De asemenea episco- 

puli italiani Luitprand, istoricii seriosi, povestesce despre 

unii "Țară bulgărescii, fiulă lui Simeonă, că eră vrăjitori 

și putea într'o clipă să se prefacă în lupi saii într'altă 

feră. (1) 

Ca să potă amăgi tinerele fete, strigoiulu vine noptea 

în chipă de flăcăi frumosă, jâcă sau se hirjonesce cu fata 

şi apoi se întârce la morminti. Câte odată fata, învă- 

țată de o vrăjitore. se iea după urma lui şi atunci din- 

sulii o întrebă, cine a învă&ţato. Ea, ner&spundendă, stri- 

goiulii îi omoră părinţii şi în urmă pe ea însăşi. Ingro- 

pată într'uni delă pustii, răsare din mormintuli fetei o 

flsre frumâsă, care vorbesce. Unii feciorii de împărati 

puruncesce s'o ducă la dinsulă și s'o pue sub icâne. În lipsa-i. 

se coboră dela icone o fată frumâsă şi mâncă bucatele. 

Prindend'o feciorulii de împăratu, ea-i povesti tote şi-lă 

învă&ţă, cum s'o scape de strigoiulii vrăjmașă: să-l prindă, 

să-i bată prin inimă uni pari de stejară, apoi să-lii ardă 

și să-i spulbere cenuşa în vintă. Aşă scăpă fata de ne- 

curatulă și se cunună cu feciorulă de împăratu. (2) 

Intr'altă versiune din Moldova, strigoiuli vine în peţiti în 

chip de harapi și într'una din dile nevastă-sa, pândindu-lit 

în ţintirimulă bisericei, îlu vede că se dă de trei ori peste 

capi, de se face câne, apoi desgrâpă uni morti și sa- 

pucă să-lui mănânce. Femeia se îmbolnăvesce la întâr- 

“cere și harapulă iea chipulu tatălui şi mamei sale spre 

a o iscodi. Dar ea nu răspunse nimică şi fu alungată.(3) 
  

(1) Pliniu Fist. Naţ. VIII, 85 face menţiune de uni omiă deveniti lupi și 
vămâindă 7? ani în acestă stare. — Ovid. Metan. 1, 235 (despre Lycaon;: In 
villos abeunt vestes, in crura lacerti — Fit lupus... 

(2) Sevastos, p. 67 — 72. Cu acestă versiune coincide varianta muntenă 
« Strigoiuliăă și Mariţica» de Arsenie, II, No. 11. 

(3) Idem, p. 234—2949,
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Intr'o poveste din Bucovina «Srigoiulă și fatu» (1), o 
iată, s&rmană, scârbită că nimeni nu voiă s'o peţescă, se 

pomeni târdiu cu unii flăcăi frumosi, care rămase până 

la miedulă nopţei, când peri. Şi aşă făcu mai multe seri. 

Fata, doriă să scie cine e şi de unde e, ca să se potă 

mărită cu dinsulu. ÎIntr'o seră, flăcăuli o luă pe caluli 

s&ii și plecară : calului fugiă repede și peri, când ajunse 

lângă ună mormiîntăi deschisă, unde amindoi se opriră. 

Aci flăcăulu se făcu strigoii, sări în mormiîntă şi începu 

să strige pe fată, dar ea scăpă și fugi. Flăcăuli, numai 

ose gâle, se luă după dinsa. Ea intrase fără să scie în 

casa morţiloră din satu, găsi pe o laviţă uni mortii (eră 

toti strigoiulu) şi se ascunse după cuptorii. 'Locmai când 

strigoiulă eră să deschidă ușa, cântă cocoşulu și năluca 

peri. 

„Urmeză resumatulă versiunei muntene corespundătore 

Florea de aură de Stăncescu (2): 

La o elacă de torsii veni odată unu flăcăii galbeni și slabii 

şi jucă cu o fată din sati. După ce veni de mai multe ori, în- 

trebă pe Mariuţa (așă o chemă pe fată), dacă vrea să-lu iea de 

bărbati. Fata se duse la o mătuşă şi ea o sfătui să torcă unui 

ghemii mare de lână şi, când o veni tînărulii, să-i prindă căpă- 

tâiulă firului cu uni act întorsi dela spate, și aşă să afle unde 

se duce. 

Luându-se după el, fata îlă vădu deschidendii portiţa bise- 

ricei şi îndreptându-se spre o gr6pă. Povestindu mătuşei ce v&- 

duse, ea-i spuse că e strigoii şi o învăţă să nu se împotri- 

veâscă, chiar de ar vrea s'o omâre «că dacă te-o omori, am ei 

lâcu, de te facii să înviezi, și atunci dai peste noroci, cașă e 

legea, strigoilorii: pe cari fete le omoră, morte rămână, de nu 

e cine-va să le învieze; dar de e cine-va să le învieze, apoi 

sunt cu norocii de acolea încolo.» 

  

(1) Sbiera, No. 54. 
(2) Alte basme, No. 2.
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Intrebând'o iar tînăruli de vrea să se mărite după elii și fata 

răspunqendu-i că nui încă vremea, elă o ameninţă că va omori 

pe tatălii ei şi a doua di fata îl găsi mortă. Totii așă o omori şi 

pe dînsa. Atunci veni mătușa la fată «şi, când s'o îngrope, în locu 

so scâță pe ușă, cum se scâte mortul, a disii de a scoso pe 

ferâstră şi i-a disu nisce descântece pe trupă și i-a pusi nisce 

hurueni la capii în mormîntii și, tocmai după ce a făcutii tote 

astea ce disei, lăsă de aruncă ţărină peste cosciugit.» 

Peste 3 dile eși din mormiîntulii fetei o flore de aurii de im- 

bălsămă văzduhulă. Impăratulă o tăiă și o luă la palată, pu- 

nend'o într'ună pahară, în odaia lui de culcare. Peste n6pte Îl6- 
rea eşi din pahari, se dede de 3 ori peste capii şi se făcu fată, 

deretecă prin casă şi intră iar în pahâri. Impăratulii pândindii, 
o prinse şi, uimitii de frumuseţa ei, o luă de nevastă. 

Iată în resumati și o variantă locală Logodnica Strigoiu- 

lui (1): 

Cea, mai tin&ră dintre 3 surori nu voiă să se îndrăgâscă cu 

nică unit flăcăii din sată şi doriă numai uni omii după lumea 

ai-lantă («vrându să înţelegă printr'asta, ca să fie unii străini, 

iar nu din satţă dela dinsa»). , 

Veni ună tînără frumosi şi se îndrăgosti cu elii. Dar des- 

coperindi că are piciore de cali, se luă după elii, până ajunse 

la o bisericuţă întruni vîrfă de delă. Acolo elii se desbrăcă şi 

în dosulu lui, la spatele altarului, începu să râcâe cu degetele 

la ună mormîntii, scose sicriulii şi se apucă să rodă căpăţina 

mortului. Vădândi acâsta, fata-i aruncă inelui și o luă da fuga. 

Elă vrendi s'o urmărâscă, cântară cocoşii şi peri. 

De atunci strigoiulii o prigoni să spue ce a vădutii și cea 

auditii acolo. Nevrândi dinsa a mărturisi, elii îi omori surorile, pă- 

rinţii şi copilașulii. In cele din urmă ea povesti toti, dicendi 

Ja fie-care cuvîntă: cerăpare-ai şi n'ai mai li» Demonuli plesni 

și rudele-i înviară. 

In varianta macedo-română « Vămpiru și fata»(2), o fată, 

rămasă singură, chemă pe o mătuşă a ei și în locui 

(1) Țera-Nouă, An. II, p. 680-— 686. 

(2) Weigand, Wacho-Meglen, p. 64—66.
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vine uni strigoii, pe care ea mai întâi îli păcălesce, dar 

în urmă cade victima-i (amănunte barbare). 

Cu prima nostră versiune din Moldova coincide po- 

vestea ţigănescă din Ilfovui (1) «Strigoiulă» (Ciohano). Fata 
surprindându-li cum şedea într'o grâpă şi nevrendi a 

spune ce văduse, strigoiulu îi omori părinții și o ucise apoi 

pe ea însăși. Din capulii fetei îngropate eși o flore, pe care 

unii feciorii de împărații o luă şi o puse întruni pahară la 

căpătâiulă s&ii. Pe când dormiă, flrea se sculă din pa- 

haru şi, dându-se peste capu, se făcu fată mare, apoi 

sărută şi mușcă pe flăcăi. Surprinsă, ea se cunună cu 

feciorulă împăratului. După ce avu unu băiati, veni iar 

strigoiului s'o întrebe şi, ner&spundendiă, îi omori copilului. 

Când veni să omâre şi pe împărati, strigoiulu plesni și cu 

inima-i şi sângele său ea înviă copilului şi pe părinții sti. 

O analogie isbitore oteră și versiunea rugâscă (1) «Ne- 

curatulă » (Necistoi). Marusia surprinde pe strigoiă cum 

devine cadavru și, întrebată, răspunde că n'a vădutu ni- 

mică. Eli îi omori părinţii și la urmă o ucise pe ea însăși. 

Din mormîntul fetei crescu o fl6re minunată, pe care unu 

feciori de împărați porunci s'o culegă şi so pue în- 

to glastră, pe o ferâstră a palatului. Nâptea, florea cădea, 

la, pămîntă şi se făcea o fată frumâsă și, după ce mâncă. 

şi bea, bine, se făcea flore la locu. Suprinsă, ea se cunună 

cu fecioruli împăratului, dar cu tocmsla ca timpii de 4 

ani să nu mergă la biserică. După ce avu unii băiati, 

necuratulu veni iar s'o întrebe şi-i omori băiatulu şi bărba- 

tul. Dar stropindu-lii cu aghiasmă, strigoiulă se făcu prafă 

şi cenușă; apoi cu apă vie, căpătată dela bunică-sa, înviă 

pe copilă și pe bărbatuli ei. (2) 

(1) Barbu Constantinescu, No. 1. 

(2) Afanassief, VI, No. 66.



CAP. III. 

MORTEA 

In basme Mârtea are mai multi o înfăţişare burlescă 

decât gravă şi tragică. Aspectulă lugubru îlu îmbracă 

numai în ciclulii legendară despre Călătoria Morţei, dar 

acestă tradițiune aparţine la adecă poesiei poporale, iar pe 

de alta ea se referă la credinţa generală despre strigoi, 

studiată mai sus în legătură cu Necuratuliu. 

Alt-felii nică Mâvtea nu scapă de ironia poporului şi 

batjocorirea ei formeză tema unui şirii de povești, cari 

tâte tindi a o ridiculisă şi ao reduce la neputinţă. O fasă 

intermediară o formeză legendele relative la încuscrirea 

omului cu dinsa, Jortea cu cumetră, dar şi aci elementul 

finală intră mai multă în domeniului lui. Pepelea. 

In basme Mortea e personificată ca o babă forte b&- 
trână (1) şi rare ori ea are într'însele acea înfățișare lu- 

gubră descrisă de poeti: 

lată, mări, iată, 

Mortea se arată, 
Cu perii sburiiți, 
De lacrimi stropiți, 

De şerpi împletiţi; 

(1) Sbiera, p. 194 și Ispirescu, p. 10.
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Naltă şi uscată, 

De bole urmată, 
Bâle furi6se, 

Bole gălbegi6se, 

Din aripi plesnindi. 
Ca iezme. rînjindu! (1) 

Intr'ună apocrifi despre Mortea luf Avrami, patriarchulu 

voiă să vadă faţa adevărată a Morţei și ea «se ar&tă lui 

cu capulă de zmeu în 7 chipuri, în 14 fețe de focă-și 

cu multă grâză, aşă în câtu ai muritii atunci de grâză 7000 

de smeni.» (2) 

Mitologia antică nu cundsce o asemenea ligură mon- 

strudsă şi oribilă. Mârtea, personificată în bărbati (Odyuros), 

eră representată ca omi voinici, bărbosă și cu aripi mari, 

care răpesce şi duce în braţe victimele sale. Thanatos nu 

eră consideratii ca o fiinţă ucigaşă, ci ca mesagerulu 

divinităţei, care iea și duce sufletele în inferni. De aceea 

e simbolisatii ca uni geniu, care ține meditativi mâna 

la faţă și piciorul pe psyehe, ca și cum ar fi luato în 

posesiune. Adesea, îşi împreună mânile peste o făclie stinsă. 

Obicinuită mortul, despărţindu-se de lumea acesta, e fi- 

guratii călare pe uni cală, ce-lă mână uni geniu. E curiosii 

că acestă particularitate s'a transmisă și folklorului mo- 

derni ; în ciclulă legendari relativii la Călgtoria Morţei 

(studiati mai la vale), mirele r&posatii iea pe calu-i pe 

logodnica sa și amindoi se repediă într'o cavalcadă nebună: 

morţii câlărescă, repede. 

Graut, Liebehen, auch? Der Mond seheint hell ! 

Hurrah ! Die 'Todten reiten sehneli ! (3) 

Grecii moderni ah făcutii din vechiulă luntrașă infer- 

nală Charon, «celi cu ochii de flacări», geniuli morței 

  

(1) Bolintinenu, Pesti, I, 40%. 

(2) Gaster, Lit. pop. rom. p. 315 

(3) Grimm, Deutsche Mythologie, p. 100—713 și Biirger : Lenore. 

“
 Ş 

Șairncnu, Basmele române.
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(Xagovruc), care umblă călare și are o soție (Xugivessu). 

Uni boceti neo-grecii îl descrie ast-felă: 

Negru este, forte negru, negru şi calu-i; 

Portă pumnalii cu două tăişură şi săbii fără tecă, 

Spre a străpunge inimele: și a tăiă capetele.(1) 

După credinţele creștine, geniulu morţei e Archanghe- 

lulti Michailă, celti cu sabia în mână şi mai marele voevodi 

alti puterilorit ceresci, care împlinesce toti de odată și 

rolului lui Hermes, conducătorul de suflete: 

Sufletulă că-i luă, 
În braţe îli primiă, 

Aripi că-i dădea, 

Şi mi-l trimitea 

Unde se cădea 
Şi unde-i plăcea, 

C'aşă Domnului va. (2) 

Mortea, ridiculisată și redusă la neputinţă, apare într'o 

legendă, în care unii omii de rendi capătă dela Dum- 

nedqeii (sai dela Domnului Christosii) 3 daruri: cine se 

va aşeză pe scaunulii său, să r&mâe câtă timpă va dori 

elu; totii asă cu celi ce se va. urcă în pomul din gră- 

dină, și în. sfirșitu, cine va intră în sacu-i, să nu p6tă eși 

fără voia sa. 

In povestea, «Ivan Turbincă» de Crengă, Dumnedei 

şi Sân-Petru întîmpină pe Ivanii, care le dăruesce, fără 

să-i cundscă, singurele două carbâve ce avea. Pentru 

acestă faptă bună, Dumnedei îi împlinesce dorința: pe 

ori cine ar viri în turbinca-i, să nu pâtă eși fără învoirea 

sa. h&masi într'o casă bântuită de duhuri necurate, eli 

viră în turbinca-i pe diavoli, împreună cu căpetenia lori 

Scaraoschi. După ce-i pisăgi bine, le dede drumuli și 

Ivană viri apoi pe însăși Mârtea în turbinca-i. După ce 
Li 

(1) Sehmidt, Măârchen, p. 160. 

(2) Teodorescu, p. 36 şi 392,
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o ţinu multi timpu chinuită, o păcăli să intre în racla-i 
și o închise acolo. Dumnedei porunci atunci să se des- 
facă sicriuli și Mortea, eșindă, își r&sbună asupra lui 
Ivană, lăsându-lă să trăiască vâcuri nenumărate. (1) 

Acestă păcălire a Morţei pare a nu fi fostă necunos- 

cută tradițiuniloră antice : Zeus trimițând lui Sisyph 

Mortea, elii o încătușă cu lanţuri grele, așă că nimeni 

nu maj putea muri; Hades însuși trebui să vie să scape 

Mortea şi să-i predea pe nelegiuituli Sisyph. (2) 

Intr'o poveste serbo-croată «Feraruli» (3), meşterului 

ajunge la adinci bătrâneţe și Dumnegei trimete Mârtea 

să-lu iea. Eli o păcălesce să intre întruni butoiaşă de 

vină şi o ţine acolo închisă 100 de ani. A doua 6ră Dum- 
nedeii trimise pe necuratul și ferarulă îlă păcăli, virin- 

du-li într'ună saci. După ce mai trăi încă 200 de ani, se 

introduse în rai, aruncându-şi gemantanulu în certi. 

Tatr'ună basmii cehii «/Păstorulă fericiti» (4), Dumnedeui 

cu Sân-Petru, găzduiţi de uni păstori, îi dăruesci 3 lucruri 

cerute de dinsulă: să aibă o lulea tot-deauna aprinsă și 

umplută, să câștige tot-deauna în zari şi ori cine va intră 

în sacu-i, să rămâe acolo până va voi elii. Pusă să pă 

zâscă unii palati bântuită de duhuri rele, elă viri în 

(1) Povestea «Toderică» de C. Negruzzi (Serieri, I, 81—91), care conţine 

același motivă, e o prelucrare pe românesce a unei novele franceze « ederi- 

go» de Prosper Merimce (Dernitres Nourelles, Paris 1873, p. 299). Cele trei 

daruri sunt : să câştige de câte ori va jucă cu cărţile sale; cine se va sui 

în părului dinaintea uşei, să nu se mai potă cobori fără voia Sa, şi cine se 

va pune pe scăunaşulti dela gura cuptorului, să nu se potă sculă până n'o 

vre elti, Eli se duse apoi în iadă, unde cu cărţile-i blagoslovite câştigă lui 

Scaraoschi 12 suflete. La urmă păcălesce Mortea în două renduri, făcend'o 

să se urce în perii şi să se aşezepe scăunași. După ce-i dăruise 140 de ani, 

Mortea veni în sfirșiti să-lă iea. 

(2) Grimm, Deutsche Mythologie, p. 142. 

(3) Krauss, IL, No. 125. Cf. No. 126. 

(4) Leger, No. 21.
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sacu-i pe necuratulii și pe tovarășii săi. Totu ast-lelă băgă 

Mârtea în sacă, aşă că nimeni nu mai muriă. După ce trăi 

multi timpă, isbuti să se introducă în paradisu. 

De asemenea, într'o legendă moravo-română «Cum cis- 

marul veni în ceră» (1), lucrurile cerute sunt: scaunulă, 

ferâstra (cine se va uită printr'însa, să nu se mai potă 

depărtă de acolo) şi prunulu din grădină. După ce păcăli 

în 3 r&nduri pe necuratulii, cu care făcuse unii pactii, se 

strecură în rai, așezându-se pe șorțulu săi. 

In varianta săsâscă «Țiganulă și cel 3 draci» (2), cele trei 

daruri sunt: o pungă tot-deauna plină cu bani, o oglindă 

(cine so uită întriînsa, să nu se pâtă mișcă din loci) și 

uni pări blagoslovitil. | 

In Oecidentii acesti motivii e forte r&spânditil. 

In legenda picardă «Le bonnhomme Mistre et son chien 

Puuvrete» (3), Dumnedeiă şi Sân-Petru venise să bată la o fă- 

uriște, unde fauruli trăiă prietenesce cu cânele său. Do- 

rințele sunt aci : cine se va aşeză pe scauni, să rămâe 

câtă ar voi eli; apoi, cine se va urcă în nucului s6uă, ase- 

menea şi cine va intră în punga, să nu potă eși fără 

voia sa. Mergendu-i răi și murindă aprâpe de fâme, dra- 

culii veni să-i dea o sumă de bani cu preţuli sufletului 

s6u. După ce trecu terminulii de 10 ani, necuratulii veni 

să-și iea victima și Misere îlă păcăli, făcându-lii să sa- 

şeze pe scaunii. A doua ră îi dede o sumă îndoită și 

iar îl păcăli (nuculit); toti aşă a treia oră (punga). Res- 

pinsii apoi din iadi și din paradisi, Misere se întorse 

pe păminti, unde trăesce și acuma. 

In varianta picardă «Le diable et le forgeron» (4), uni 
  

(1; Haitrich, No. 18. 

(2) Wenzig, p. 173, 

i3) Carnovy, No. 5 

14: Ibidem, No.5.
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necunoscuti (eră Dumnedeii) se opresce înaintea făuriștei, 

ca să-și potcovescă caii. Ve&dendu că meşterului îi ţine 

cam multă calulă, îi artă elă uni mijlocii mai repede: 

tăiă piciorele calului şi le puse iar la locă, făra vărsă 

o picătură de sânge. (1) Lucrurile cerute sunt: seauni, 

păru şi sacii. După ce păcăli trei draci, muri după 30 de 

ani şi fu pretutindenea respins: din raiă, fiind-că nu-li 

ceruse la exprimarea dorinţeloră; din purgatoriu, asemenea; 

din iadă toți îlu alungă. Atunci se întorce iar în paradisă, 

sub cuvîntit că perduse o monetă, și r&mase acolo. 

In legenda bretonă «Sans-souci» (2) sai Potcovarulă şi 

Mortea, omului, găzduită în casa unui boeră bântuită de 

duhuri necurate, se pomenesce la mieduli nopței cu trei 

draci, cari începit a-l necăji. Dar stropindu-i cu aiasmă, 

ei cerură ertare și primiră să nu mai revie («et ils si- 

en&rent tous les trois de leur sang sur un morceau de 

parehemin»). Boerului, dreptu răsplată, îi face o făurişte, 

unde doi străini tragi odată în gazdă. Cele 3 dorințe 

sunt: părulă să înfrundâscă și erna; cine se va aşeză pe 

scaun; cărți de jocui, cu cari tot-deauna să câștige. 

Venindiă Mortea, eli o face să şedă pe scaunii, unde 

rămâne 100 de ani, şi nimeni nu mai muriă. Dumnedei 

“trimite atunci pe Archangheli să scape Mortea, dar Sans- 

souci îl aşeză toti pe scauni. Apoi jocă cu Luciferii pentru 

sufletulă săi și continuă a jucă 101 ani pentru suflete 

nenumărate. (3) După ce scăpă, Mârtea omori. pe Sans- 

souci, dar sufletuli săi fu pretutindenea respinsti. Atunci 

  

(1) Ci. Sbiera, No. 32 (Feravulă și Isus Hyistosă). 

(2) Luzel, Legendes, 1,*311—334. 
| | 

2: Preoţii mi-ati spusit, că Psametich s'a coboritii în 
(3) CE. Herodot, II, 122: ) « “ ivi 

locasulii lui Pluton și că acolo elti jucă în zarti cu Demetra, că une ori câş- 

tigă ela şi alte ori dinsa, şi că se întârse, după ce primi în dară dela deiţă 
> 

o pânză de auriu.
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elu îşi aruncă căciula în porta întredeschisă a paradisului 

și ast-felii intră în locașulu fericiţiloriă. 

Intro variantă « Misere» (1), care coincide cu prima ver- 

siune picardă, şiretulii păcălesce în dou€ renduri pe diavoli 

(cu scaunului şi nucului blagosloviti), iar a treia 6ră face pe 

necuratul să se vire ca furnică. într'o pungă de tutuni. 

In totii timpulă acesta nu mai fură pe pămintă nici răs- 

bâie, nici certuri, fiind-că diavolul nu mai ispitiă pe mu- 

ritori. După morte, nefiindi primiti nici în rai nici 

în iadii, Mistre se cobori iarăşi pe pămiîntă, unde rămase 

în tovărăşia, cățelului săi Pauvrete. 

Cu acestă variantă bretonă se asemănă legenda poves- 

tită de d-lă Urechia sub titlului «Nea Sărăcilă și Suratu 

Calicia ». (2) 
În Italia, legenda lui Nea Sărăcilă (Bonhomme Mistre) e 

r&spândită în mai multe variante (3): în Toscana eroul 

portă numele de Frate Vlivo, la Palermo Aceaciuni şi la 

Casteltermini fratele Giugannami sai loani celă Gros. 

Acesti din urmă, călugări, viră Mârtea în d&saga-i timpu 

de 40 de ani, şi nimeni nu mai muriă; apoi bagă acolo pe 

toţi diavolii din iadă, cari voiau să-lă ucigă, şi în urmă, 

stându la porta paradisului, face să intre în sacu-i tote 

sufletele, apoi se bagă însuși într'însuli și ast-feli pătrunde 

în rai. 

Intr'o variantă din Monterrato «La Morte burlata» (4), 

dorințele împlinite se referi la p&rulă din grădină, la soba 

casei (cine se va apropiă să se încăldâscă, să nu se mai 

potă depărtă fără porunca lui) și la cărți blagoslovite. 
> 

După ce păcăli ast felii Mârtea în 3 rânduri, căpătândii 

  

(1) Scbillot, II, No. 32, 

(2) Urechia, Legende, No. 6, cu varianta «Danciu», p. 231--239. 

(3) Monnier, Contes populaires en Italie, p. 31-—-35. 

(4) Comparetti, No. 35. .
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în fie-care dată câte unii răgază de 100 de ani, omultă 
muri. Respinsă în tâte părţile, elti se puse să joce în 
cărți la porta Purgatoriului şi câştigă o sumă de suflete, 

y 
cu cari își făcu intrarea în raiii. 

Pentru completarea acestui ciclu, vomi studiă cele două 

aspecte principale, sub cari,se presintă antropomorfismulii 

morței și anume: Mortea ca cumetră și Călătoria Morţei, 

acestă din urmă întipărită adesea de o poesie lugubră şi 

profundă.



A. MORTEA CA CUMETRĂ. 

Acesti motivă este representati prin basmulii-tipă 

Sf. Archanghelii și lemnarulă» (1), eu următorele variante: 

Varianta muntenă « Pățaniile Archanghelulu Michailii ».(2) 

Varianta, moldovenescă «Nevasta Morţei». (3) 
I. Variantă ardelenă «Inderătniculă » ; 

II. Variantă ardelenă «Nănașa dreptâ» ; 

II. Variantă ardelenă «Cum a îmbătrânit muierea pe 

dracu». (4) | 
Varianta bucovinenă «Mbrtea ca cumetră». (5) 

In versiunea neo-grâcă cu acesti motivit (6), ună omil 
s&rmani, luândi pe Charos de naşii, fu sfătuitii de din- 

sulii să se facă doftoră: Când mă& vei vede la picirele 

bolnavului, dise Charos, să-i dai câte-va picături de apă 

vopsită şi se va vindecă; când însă mă vei vede la, 

capulă său, să dici că bolnavuli va muri. Ast-felui omulii 

ajunse la mari bogății, şi după ce Charos îl păsui în- 

tr'ună rendă 3 ani de dile, veni și-i luă sufletulu, «căci 

elu nu scie de prietenie, de rudenie sai de milă.» 

(1) Stăncescu, No. 20. 

(2) Gesticone în Columna din 1882. 

(3) Bogdană p. 146—149. 

(4) Bibhoteca Tribunei, No. 12.-- Tribuna din 1881.—Famihia din 1884. 

(5) Sbiera, No. 19. 

(6) Schmidt, No. 22 și nota de la p. 235—2936.
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In versiunea albaneză «Doflorulă și Moriea» (1), revine 

cunoscuta învoială. După ce omulii se îmbogăţi, se duse 

în cele din urmă cu Mortea, care-i ar&tă o cameră plină 

cu lămpi, unele aprinse, altele stinse. Eli vădu și lampa 

lui, după care-i mai r&mânea de trăitu trei cesuri. 

In legenda bretonă «//homme juste»(2), unii sermani caută 

de naşii pe unii omi drepti și întilnesce pe Dumnedei 

şi pe Sân-Petru, dar îi respinge pe amindoi, ca fiindii 

nedrepţi. Elii primesce însă pe Mortea (Anhu), care din 

recunoscință îi spune să se facă doftori: de o va veds 

la capătul patului, să scie că bolnavului va scăpă; iar 

la picidre, va muri. Odată Mârtea rugă pe doltoră să vie 

la locuinţa sa, promiţândii a nu-i face nimici înainte de 

timpi. Ea-lă duse întro sală mare, unde ardeai mi- 

liâne de lumini de tote mărimile cari simbolisai durata 

vieţei omenesci. Uitându-se la a sa, omuli vădu că mai 

are trei dile de trăitu. 

In varianta «IPAnhu et son compere» (3), omuli vrea să 

păcălâscă Mortea, care se așezase la căpătâiulti bolna- 

vului: elă pune să se întorcă patului și scapă ast-felu vi- 

eţa, bolnavului. 

In versiunea siciliană «Afârtea ca cumetră» (4), ună omi 

săracă, după ce retusă ca cumătru pe St. loană şi pe Sân- 

Petru, preferă să primescă Mortea. După ce-i boteză co- 

pilulă, Mortea veni iarăşi la om să-lu iea. Ea-lu duse 

într'o pivniţă întunecosă, pe pereţii cărei ardeait o mulţime 

de lămpi: erati luminile vieței. Fie-care omu are 0 ase- 

menea lumină şi, când se stinge, trebue să moră. Litându-se 

(1) Jarnik în Zeitschrift fir Volshkunde, II, p. 264. 

(2) Luzel, Legendes, ], 335—345. 

(3) ldem, p. 346—357. 

(4) Gonzenbach, No. 19 şi nota dela vol. II, p. 219.
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la lămpiţa sa, elă o vădu fără uleiii și, stingendu-se, 

cădu morti. | 

Aci lipsesce dar episodulii doftorului, care formeză o 

parte integrantă a motivului. 

In unele variante ale acestei legende (ca în varianta 

muntenă şi în cea moldovenâscă) figursză o trăsură comică 

finală: alungarea Morţei sau a Archanghelului dela capulu 

bolnavului prin sosirea neașteptată a soției sale. Acesti 

finalu se rapârtă la motivului despre femeia superioră dra- 

cului înr&utate și viclenie, o temă familiară folklorului 

universalu. 

Benfev a studiati pe o scară întinsă acesti motivi, ur- 

mărindu-li în cărţile poporale ale Indiei şi Persiei şi con- 

statândă trecerea-i în Europa, unde se presintă de timpuriu 

sub formă de novelă şi de basmu. Ne vomu mulțumi a 

indică momentele principale ale acestei transmisiuni pe 

cale literară din Orientu în Oecidenti. 

In cartea indiană «Povestirile unui papagali» (Șulasap- 

tat) figureză următârea naraţiune, ce se pote consideră 

ca lorma cea maj veche a motivului despre Draculu și 

Femeia. 

Intr'uni oraș trăiă ună brahmană, a cărui soţie ka- 

ragara eră aşă de rea, că uni demoni domesticii fugi de 

frica-i în pustie. Dar şi brahmanuli, ne mai putendu su- 

feri răutatea ei, se duse în lume. Elă se întilni cu acelui 

demonii, care-i promise, că va intră în cutare fată de 

împ&rată şi nu va eşi decât la vederea, lui. Brahmanuli 

se duse la palatii şi rosti formule magice, dar demonul 

nu voiă să iasă; atunci elu strigă: In numele Karagarei, 

eși afară! şi îndată, eși. Impăratulii, dreptii recunoscinţă, dede 

brahmanului pe fie-sa de soție şi jumătate din împărăție. 

Apoi demonulă intră în regina, sora împăratului, şi o



chinuiă forte, şi ea trimese după brahmaniă. Când demo 
nulă îl vădu, îl amenință, dicândă: Destul! ţi-am făcută 
odată pe voe, acum feresce-te! Atunci brahmanuliă se 
apropiă și șopti la urechea demonului: Karagara vine după 
mine, am venită să ţi-o spui! Cum audi demonul, se 
speriă și eși îndată. 

In colecţiunea persiană «Cei 70 de Viziri», povestea se 
presintă ast-feli modificată. Ună lemnari avea o nevastă 
rea şi arțăgosă, care-i luă toti ce câștigă. Odată ea 
însoți pe bărbatu-său la munte, să vadă ce face. Acolo 
eră o fântână și lemnaruli, vrândă să se scape de ne- 
vastă, îi spuse că în fântână sunt bani mulți și o rugă 
să-lu cobore cu o funie. Dar ea stărui să se cobâre întâi 
și omulu o lăsă, bucurosi ca scăpatu de dinsa. Că- 
indu-se peste câfi-va timpi, lăsă jos o funie, strigându-i 
să se agațe de ea şi să iasă afară. Eli trase atunci ceva 
grei și se pomeni cu unii demoni, care-i mulţumi că 
la scăpată de o femee rea, care de câte-va dile îi făcea 
casa, nesuferiţă. Dreptu recunoscinţă, demonulii îi promise 

că va intră în fata împeratului şi va eşi, îndată ce-lă va 

zări. Eli o lecui şi ajunse ginerele împăratului. 

Demonuli intră apoi în fata unui alti împărații, amicii 

cu celu dintâi. Venindă lemnarulii acolo, demonulii nu 

mai vru să iasă. Atunci omulii îi dise, că n'a veniti pentru 

tata împăratului, ci fugiă dinaintea femeei sale, care scă- 

pase din fântână şi-lă urmăriă, fiindu aprope. Demonuli, 

audindă acâsta, se speriă și fugi. 

In Europa regăsimiă, în Italia, între anii 1545—1550, 
aceiaşi poveste, ca basmu la Straparola (II, 4) și ca no- 

velă la Giovanni Brevio şi la Macchiavel: Noselă prea hazlie 
a archidiavolului Belfagor. (1) 

  

(1) Dunlop, p. 273 și 283; Gaster, p. 132—137 şi 155--156. Cf. Bogdanii, 
p. 104—109: Nu ze jucă cu baba.
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In povestea rusescă «Femeia cea rea» (1), ună ţărani, 

hărțuiti de nevasta-i arțăgosă, o face să cadă într'o pră- 

pastie fără fundii. După trei dile, omului veni să vadă ce 

i sa întimplatiă si cobori o funie în prăpastie. Eli scâse 

d'acolo ună drăcușorii, care-i dise cu glasă tânguitori: 

Omi buni, nu meE aruncă înapoi, că acolo veni de câtu- 

va timpu o femee rea, care ne muşcă și ne pişcă! 

Drepti recunoscinţă, drăcușorulu îi promise să intre în 

nevestele și fetele neguţătorilorii și dinsulu să le vindece: 

cum călcă omului pe pragulii bolnavului, necuratulii o 

luă la piciori. Ast-felu elă se îmbogăţise, până într'o di 

drăcuşorulu îi spuse, că sa săturati de dinsuli şi să nu 

mai cerce să scape pe fata unui bogătaşă. Adus cu de-a 

sila, la fata bolnavă, ţăranului fu ameninţată cu morte, de 

n'o va vindecă. Nefiindă alti chip de scăpare, elii po- 

runci tuturorii slugilori casei s'alerge în uliţă și să strige 

din r&sputeri înaintea porţei: Femeia cea rea a sosită! 

Femeia cea rea a sosită ! Cum îlă vădu drăcușorulu, sări 

la țărani să-lă înhaţe; dar elă îi răspunse, că nu venise 

să vindece fata, ci numai să-lii însciinţeze, că femeia cea 

rea s'a întorsii. Necuratuli sări la ferâstră şi, audindă stri- 

găiele slugiloru, se repedi iar în gropă, unde r&mase cu 

femeia, cea rea. lar fata se vindecă şi țăranuli capătă 

jumătate din averea bogătașului. 

In versiunea paralelă sârbă (2), acelaşi motivi se află 

la începutii combinati cu snâva despre femeia încăpăţi- 

nată («ha e tunsă! ba e rasă!»), asupra căreia vomă reveni 

în secţiunea următâre. 

In variantele n6stre, demonul sai necuratul e pre- 

tutindenea inlocuiti cu Mârtea sati cu Archanghelulă; iar 

(1) Leger, No. 4. 

(2). Vuk, No. 37. 
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în prima variantă ardelenă motivulă s'a combinaţii cu 
episodului, mai sus studiată, despre Mortea ridiculisată, 

Urmeză basmulă-tipii cu variantele sale. 

Basmulă tipi Sf. Archanghelă și lemnaruli de Stăncescu: 

Unu lemnarii, căruia nevastă-sa îi născuse ună copilu, porni să 
caute unii nași și întîlni pe Dumnedeă, schimbată în omu bă- 
trâni. Dumnedei, aflândă ce caută, îi spuse că-i hoteză el co- 
pilului, dar lemnarulii nu-l primi, că nu-i dreptă, făcendi pe unul 
bogatii putredă și p'altulă săraci lipitii, pe unulă sănătosă tunii 
şi paltulă slabă mortii. Mai departe întilni «ună omii tînăr și 
frumosi» (eră Sf. Archanghelă) și lemnaruliă îl primi bucurosi 
să-i boteze copilulă, că-i dreptu și iea sufletele tuturoră fără 
deosebire. 

Archangheluli boteză copiluli şi, ca dară de năşie, spuse lem- 
narului să se fucă vraciă şi să umble prin împărăție să vindece 
pe cei ce suieri: de-li va vede la căpetâiulă bolnavului, să 
scie că more; iar de-lii va vede la piciorele sale, scapă, şi atunci, 
ferbendă nisce buruieni, să le dea bolnavului şi se va face să- 
nătosi, și ast-felui se va imbogăţi.. | 

Așă şi fu. Lemnaruli făcuse, cum îlti învățase nașu-sti, strinse 
averi mari și merse vestea în lume despre dînsulă. Intro di 
fu chemati de împăratii să-i vindece fata, pe care o iuhiă forte 
multi, şi-i făgădui bogăţie nem&surată. Cum intră în odaia bo! 
navei, v&du pe Archangheli la capuii ei. Elu stătui atunci pe 

împărații să puie să-i întorcă patuli, aşezându-i capulii unde sunt 
picidrele, și așă fata scăpă cu șiretliculă lemnarului. 

Mai târdiii îi veni și lemnarului vremea să moră: în pati 

văduse pe Archanghelii așezându-i-se la capă. Incepu a se rugă 
să-lii mai lase numai uni ană și Arehanghelulii, rugându-se la 
Dumnedei, îi mai dărui uni ani. 

Când trecu anulă, îli apucă atâta dorii de vieţă, că hotări să 

păcălâscă pe Archanghelii: se îmbrăcă turcesce și, călare pe uni 

armăsari de mâncă focii, o luă la fugă, când v&du pe Archan- 
ghelă intrândă în curte. Neputendu-lii opri în fuga-i nebună (că 
nu e dati Arhanghelului să se iea după cai), el porunci că ori 

unde s'o află atunci lemnaruli, să-i iasă înainte o comoră. Și
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adevărată, lemnaruli lacomi, vrendă să-și umple buzunarele, 

simți pămîntulti scufundându-se, până se pomeni într'o grâpă, 

şi acolo Archanghelulă îi luă sufletului. 

a) Varianta muntenă Păţaniile Archanghelului Michailă de 

Gesticone: 

Pe când Sf. Archangheli trăiă pe pămîntii, eră omu ca toţi 

Gmenii şi se numiă Michaiti. Elu se însură cu o fată frumâsă, 

anume Stăncuţa, care după nuntă se făcu o scorpie afurisită, 

aşă că bietul Michaiii nu-i mai putea intră în voe. De r&utatea 

nevestei, omulii: își luă lumea în capii. Nimerindi la uni omit săr- 

mană, căruia i se născuse uni copilu, Sf. Archangheli (căci pen- 

tru răbdarea lui, Dumnedei îlii făcuse sfintii și-lii însărcinase 

să iea sufletele omeniloră), boteză prunculi, dându-i numele 

Ionică și, ca darii de botezi, îli făcu doftorii: «Dacă mă vei 

vede la capulă bolnavului, să scii că nu-i scăpare; iar dacă 

m'ei vede la picidre, să-i dai 3 picături din sticluța asta și se 

face bine într'o clipă » 
Cu meșteşugulii &sta Ionică se făcu vestită, așă că numele lui 

ajunse până la Craiă-Impăratii, care zăcea de 9 ani și nimeni 

nui putuse ajută. Elă îi făgădui jumătate din împărăție, de-lu 

va, scăpă; iar de nu, îi va tăiă capulă. Ionică, cum intră la bol- 

navă, vEdu pe nașu-s&ă stândă grecesce ia capulii împăratului, 

In primejdia în care se află, elă se apropiă de Sf. Archangheli 

şi-i qise: Slinte nașule, te caută nevasta, e la portă. Cum auţi 
de nevastă, Archangheluli o luă la sănătâsă, lăsândă în pace pe 

împăratii, care se făcu sănătosă şi încărcă pe Ionică cu daruri. 

b) Varianta, moldovensscă Nevasta Morţei de N. A. Bog- 

dani : 

Odată Archanghelului Michaili, purtătorului de morte, îi veni 

pofta să se cobore pe pămiîntii şi să se gospodărâscă. Eli se 

însură cu o femee forte frumosă, dar harţăgosă la culme. Intr'o 
di, certându-se, ea scâse chiar ună ochiit Sfintului ide atunci e 

Mârtea, chidră și nu vede bine pe cine să iea), care se despărți 

de nevastă-sa, după ce avuse uni băiatii cu dinsa. Apoi se urcă 

iar în ceră, 

Odată veni Archangheluli la o fată tinără să-i iea sufletuli: eră
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iubita băiatului săi. Flăcăulii, zărindă pe tată-sti, începu să se 
roge de elă, ca să cruţe fata, dar Mârtea rămase fără îndurare: 
«Dacă-i așă, tătuţă, să scii că mă duci să chemi pe mama, să 
vie şi ea să te râge.» 

Când audi Sfîntuli de mă-sa, se făch nevădutiă, iar fata r&- 
mase vie și se cunună cu băiatul, care o scăpase. 

c) Prima, variantă ardelână Inderătniculă de Moldovanii: 

Unii omiă bună şi o babă se topiaii de dorul unui copilii, 

saibă cui lăsă averile. Dumnedei şi Sân-Petru fură găzduiţi la dîn- 

șii. NGptea audiră în odaia vecină unii copilași plângendi și 
Dumnedeii dise lui Petre, că va fi alii b&trâniloră, și-l puse să-i în- 

trebe, daca vorii să-i aibă de nănași. Dar omulii nui primi 

(cu tote că spuseră cine sunt), sub cuvîntii că wară fi drepți, 

dândă la unii prea multă avere și la alţii nimicii. Plecară de acolo, 

și Sân-Petru îi puse numele /ndărttniculă. 

A doua di sosi în gazdă o femee naltă şi uscată și cu o câsă pe 

umere [eră Mortea) şi ceru să-i fie nănaşti: elu o primi, că-i dreptă 

inu alege şi nu cruţă pe nimeni), şi puse copilului numele loani. 

Puţini după aceea împăratul Milostivilorii porni împotriva 
împeratului zmeilorii şi trecu pe la casa Indărătnicului, care 

găzdui pe împăratii şi 6stea sa fu adăpostită de furtună. Intorsu 
biruitorii, împeratulu îlă întrebă ce doriă dela dinsulii. Elă ceru 

să facă, că cine o șede pe scaun, să se prinqă de elu și să nu se 
potă mişcă decât la voia sa; apoi că cine se va urcă pe pără, să 

r&mâe lipită de crengi. | 
Dumnedeii și Sân-Petru hotăriră să înfrâneze pe Indărătnici, 

trimiţendi o secetă, dar M6rtea îlii însciinţă. Mai trimise asupră-i 

diferite nenorociri, dar Mortea îlii însciinţă mereit. In cele din urmă 

Dumnedeă porunci Morţei să-i aducă pe Indărătnici; ea veni acasă 

și rămase lipilă pe scaună şi, pentru a scăpă, se învoi să nu dea, 

p'acolo 300 de ani. După trecerea acestui termină, Mortea veni 

iar la Indăr&tnicii şi elit o păcăli să se urce în pără, de unde nu 

scăpă decât dându-i uni not răgazii de 300 de ani. Apoi îlii duse 

în rai și r&mase acolo. 

d) A doua variantă ardelenă Nănașa dreptă de Moldovanu: 

Mortea drâptă şi Dumnedeă nedreptă. Când vine să-i iea sufletulă, o păcă- 

călesce, cerându-i voe a dice ună Tutălă-nostru. Dar și Mortea îlă păcălesce 

după mai mulţi ani.
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e) A treia variantă ardelenă Cum a îmbetrânită, muierea 

pe dracu de Gr. Sima: 

O muiere înd&ră&tnică, cădândă într'o grâpă, dracu veni șio luă 

în cârcă, dar ea nu vru să se cobâre. Unii ostaşi spunândui 

să putredescă acolo, se dede jos și așă draculii se v&du scăpatii. 

Dreptii recunoscinţă, necuratulu făgădui ostașului să între în 

fata împăratului și să iasă când la scâte. Imbolnăvindu-se dom- 

niţa, împă&ratulii făgădui jumătate din împărăție cui o va vindecă. 

Ostaşulii veni ca doftoră, dar dracu nu mai vru să se ţie de 

cuvîntii. Atunci elii începu să strige: «Stăi, că-i la portă muierea!» 

Cum audi necuratul că sapropie muierea, fugi câtu putu de 
iute. lar ostaşuli, vindecândii pe fata împăratului, o luă de soție. 

î) Varianta, bucovinenă Mârtlea ca cumătră de Sbiera: 

Unii săracă, ne mai găsindi cumetru la ali cinci-spre-decelea 
copilii, porni în lume să caute unulii. Mai întâi întilni unii cerşetori 

(eră Dumnedeii), care dise că-i va boteză copilulă; dar săracul, 

audindi numele lui Dumnedei, se îngrozi și începu să strige: 

«ME rogi, du-te dela mine, dacă eşti Dumnedei, pentru că nu 

ești cu dreptate! Pentru că tu dai avuţie numai celoră avuţi, 

iar săracilorii o grămadă de copii, ca să nui pâtă hrăni!» 

A doua qi se întilni cu o babă bătrână (eră Mortea) şi o primi 

bucurosi de cumătră: «Ha! bine că te-am găsită! Pe tine te 

vreau de cum&tră, pentru că tu ești cu dreptate; tu omori pe 

toți la hurtă, fie ei săraci sai bogaţi; tu nu-i mai alegi!» 

Neputendii da nici ună dart finului, Mortea spuse săracului uni 
mijlocă de a se îmbogăţi: «Tu să fe faci doftoră şi, unde ei audi 
că se îmbolnăvesce cine-va, să mergi la dinsuli şi să te apuci 
că-lii vei lecui, dacă m'ei vede pe mine stândă la piciGrele lui; 
iar dacă-i voiii sta la capi, atunci să le spui ca să nu se mai 
trudescă cu l€curi, ci să se grijescă de comândare. Omenii ți-oră 
plăti pentru acâsta bine și așă ei prinde și tu la putere şi la 
avere.» Și așă sa întîmplată. Omului nostru se făcu doftorii ve- 
stiti și se îmbogăţi fârte multi.



B. CĂLETORIA MORȚEI. 

In legătură cu credința în strigoi, relevată în ciclul 
precedentă, stă antropomorlisarea, morţei şi călătoria-i fu- 
nebră; a cărei tradițiune poporală a inspiratii poetului 
germani Biirger faimosa-i balada Lenore. Sub o formă 
poetică regăsimii acestă temă lugubră la poporele bal- 
canice, la Slavi şi la Maghiari. La mai tâte ea circulă şi 
sub o formă prosaică. 

In versiunile balcanice, personagiile în acţiune sunt 
tot-deauna uni frate și o soră; la cele slavice şi ro- 

manice li se substituescii ună mire şi o mir6să. Punc- 

tulu lori de plecare e turburarea liniştei r&posatului prin 

bocetele mamei sai prin vaietele logodnicei: mortulă ese 

atunci din mormintă, pornesce călare la iubita lui şi, lu- 

ând'o cu sine, ea more de spaimă; sai elti readuce ma- 

mei v&duvite pe soră-sa măritată în străinătăţi (după cum 

o promisese în visță fiind) şi amîndouă, mama şi fiica, 

cadă morte, aflândi cine. o adusese. În versiunile balca- 

nice mai jocă unii rolu și repugnanţa de a-şi căsători fata, 

cu unt omi din altă ţâră sai din altii satiă,'o datină încă 

în piină vigore la ţăranii noștri. (Î) 

(1) C£. Mariană, Nunta 74 Români, cap. VIII : Incuserirca. 

Șăinenu, Pasmele româue.
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La noi legenda despre Mortea în“călătorie e represen- 

tată prin următorele versiuni poetice: | 

Varianta; bucovinână «Călătoria mortului». (1) 
I. Variantă ardelenă «Blestemă de mamă» ; 

II. Variantă ardelenă «Boghiţa». (2) 

Varianta macedonenă «Ciuma». (3) 
In prima variantă figureză o babă cu 9 feciori şi o fată, 

anume Bobiţa, pe care nu voiă s'o dea după peţitori străini. 

Dar fiulă celii mai mici, Constantină, înduplecă pe cei-lalţi 

fraţi să mărite pe Bobiţa după sfintuliu Sore, «tinără, mindru, 

forte tare, de laapa lăcrimidrei», promițândi că sora va veni 

înapoi. înainte încă de a se împlini anulă. Dar trecură 

ani şi în locu-i veni Ciuma cea rea (4) şi toţi frații muriră. 

Mă-sa atunci, mâhnită, blestemă pe alii noulea fiu: 

Constantine, celi mai micu, 

Dintre fraţi celui mai voinicii, 

N'ai ave loci în pămîntii 

Și nică ţernă la mormiîntă! . 

Mormiîntulii să te arunce, 

Pân'pe Bobiţa-i aduce! 

Constantinii, aruncati afară din mormintă, încălecă pe 

cală şi plecă la sfintulii S6re după soră-sa. Ajungând 

la căsuţa-i, el pofti pe Bobiţa la nunta sa: 

Frăţicre Constantine, 

Spune-mi adevărații mie, 

De mă ducii la veselie, 

Să-mi ieau cai ca nisce zmei,” 

luţă ca nisce vulturei.... 

(1) Ș. FI. Marian în Revista Nouă, An. II, p. 36—39. 

(2) Coşbuc în Biblioteca Tribunei, No. 3.—Bugnariă în Gazeta Transilvaniei 

din 1886 (ambele legende culese din jurulă Năsăudului). 
(3) Obedenaru, p. 184—192. 
(4) Personificarea Ciumei («bâla cea mai rea din b6le») revine adesea în 

poesia nâstră poporală: «Baba ciuma cea păgână — mi-o apucă strinsii de mână»; 

saii despre Choleră «o elonţată înveninată — cu pelea pe trupi useată — și cu 

părul despletitii — toţă cu şerpi acoperiti» (Alecsandri, 35 și 38). Cf. Tylor, 1,336. 
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De nu mergi la, veselii, 
Să-mi ieati căişori negrii, 
Căişori negri ca corbulă, 
Sprinteniori și iuți ca focul! 
— Soră, suridra mea, 
lea ori ce cai ţi-orii plăce, 
Că tu mergi la nunta mea! 

Bobiţa porunci slugiloră să înhame caii și amindoi ple- 
cară. Pe drumi o păsărică ciripiă: 

De când sunt și m'am născuţi, 
De când lumea, n'am vădută, 
Ca să se primble morţii 
Alăturea cu viii! 
— Frăţidre Constantine, 
Ian ascultă-m& pe mine! 
Ce ţi-i fața veştejită 

Și chicuța mucedită ? 
— Am venită pe drumiă călare, 
Şi am veniti din depărtare; 
Multe ploi că m'ai plouată, 
Totă trupul mi Vaă udati, 
Chica nu mi s'a uscatii; 
Multe vîntură mau bătută, 

Şi a uscă nu m'am pututu! 

Plecară mai departe și ajunseră la, ținterimă. Acolo 
Constantinii dede drumuli murgului, iar elă intră în 
mormînti. Ingrozită, Bobiţa alergă la mă-sa, care mai întâi 
o luă drepti Ciuma, dar în urmă, recunoscend'o, îi des- 
chise ușa. Amîndou& apoi: 

Î.a ţinterimii că s'au dusă, 

Şi pe morminţelă sai pusi, 

Şi-atâta ce mi-ai jelitiă, 
Si-atâta ce mi-ai bociti, 

Pân'ce-amindouă-ai muritiă! 

In a doua variantă, Lena avea 3 feciori şi o fată mare, 

Lenuţa. Ea respinsese pe toţi flăcăii din ţera ei şi se că- 

sători cu uni voinici din altă ţeră. Mă-sa mal înţâi se
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împotrivi, cei doi feciori mai mari încă o îndemnau să 

n'o dea, dar celui mai micu, Constantină, o înduplecă, 

promițendu-i s'o aducă când îi va fi doru. Veniră boli 

şi tustrei feciori muriră. Mama, cuprinsă de jale și de 

doră, blestemă pe Constantiniu: 

Pămintuli nu te primescă, 

Ț&rna nu te mai voiască, 

Lutu-afară te isbescă! 

Şi blestemulă se împlini. Intr'uni amurgii de sâră, Con- 

stantini eşi din gr6pă şi, după rugăciunea lui, sălașul 

se schimbă în cali, giulgiu în căpenâgi și crucea în sabie. 

Călare, fugindi ca vîntulii, elii duce pe stăpânu-să&i și-l 

descalecă la Lenuţa în altă ţeră. 

In a treia variantă, blestemulă mamei împotriva luă 

Constantiniu se împlinesce întocmai: 

Pămiîntulu nu la primitii, 
Țărna-afară l'a svirliti 

Şi din gură a grăitu: 

Şoiu tu mindru sălăşelu, 

Yace-te-ai uni căluşelii! 

Și tu miîndră crucişoră, 
Face-te-ai o tirnicidră! 

Iar tu pânză de pe-obrazii, 

Vace-te-ai căpenesaşii! 

Să mă duci la soră-mea, 

La soru-mea Bughiţa, 

Să v&qu trăesce ori ba! 

In versiunea macedo-română, mama are 8 fii, 8 ne- 

poți și 8 neveste nurori cu 15 argaţi şi numai o singură 
fată, Giamfichia. Ea se căsători (după voinţa fratelui său 

Constantină) eu ună flăcăii dintr'o cetate de lângă mare (Con- 

stantinopole). Cum plecă fata, se lăsă ciuma (Pușcha) în 

sati și mâncă pe toți: frați, nepoți, neveste și lucrători, 

lăsândă casa pustie. După câtii-va timpi, Giamfichia, cu- 

prinsă de dori, se întorse în sati şi nu întîlni pe nimeni. 

Numai Constantină se sculă din mormîntii și-i eși în cale:
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Spune-mi, frate Constantine, 

Şi nu te-apropiă de mine, 

Că a mucigai și pămintă miroşi! 

Spune-mi, mortă ori viă eşti? 
Cine trăesce, cine muri, 

De când eu plecai? 

--Toţi trăescă în morminte, 

Fraţii mei și părinţii tăi. 

Numai ei, s&rmanulii, înviai, 

Din gr6pă mă sculai, 

Cu doră mare alergai, 

Venii aci de te-așteptai! 

Fratele cu sora se s&rutară și nu se mai vădură. 

Precum se vede, ultima versiune se presintă într'o stare 

fragmentară, lipsind elementului principali ali motivului: 

călătoria funebră. 

Trecândiă la versiunile în prosă, cari probabili ati luati 

nascere din cele poetice, citămă basmulă tipi «Săracu 

mamă» (1), cu următorele variante: 

Varianta moldovenescă «Strigoil». (2) 
Varianta macedo-română « Evdicheua». (3) 

Aceste variante nu se deosibescii esenţial de cele anali- 

sate până acum şi ele coincidă în genere cu legendele anal6ge 

din orientulu Europei. 

Ele aă fostă cercetate, sub raportului circulaţiunei și 

alti răspândirei lori, într'o serie de monografii. Citămiu 

în primul rând pe a elenistului francezi Psichari (4), care 

se încârcă u stabili circulaţiunea baladei în următorea 

ordine teritorială: Serbia, Bulgaria, Albania, Grecia. Acestă 

tesă a fosti combătută cu drepti cuvintă de către Poli- 

(1) Popiă-Reteganuli, IV, No. ?. 

(2) Sevastos, p. 73—"15. 

(3) Cosmescu (colecţiune inedită). 

4) Psichari, La ballade de Linore en Gitc?, Paris 1881.
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tis. (1) Pe de altă parte, Legrand căutase înainte să pue ba- 

lada grâcă în legătură cu ciclul epici privitoru la Digenis 

Akritas, eroi bizantini din secolul X-lea; ceea ce iarăși 

nu se pâte susțins, de re ce unii motivă identici există 

la Ruteni, Poloni, Cehi şi Litfani. In Germania o poesie 

poporală anal6gă a inspirată lui Biirger pe Lenore. (2) 

La popârele slave dela Nord, versiunile corespundătore 

ati fosti analisate de Wollner (3), iar cele din peninsula 

balcanică ai fostii adunate şi traduse de Dozon. 

Incepem mai întâi cu versiunea poetică neo-grecă (4), 

ce pârtă titlul «Strigoiuli» (6 Govpubhanus). 

Peţitorii vină din Babilonă să ceră pe Aretia, unica 

fată. Fratele celui mai tînără, Constantină, sfătuesce s'o dea, 

ca să aibă o mângâiere și adăposti, când se va duce în 

străinătăţi. Elu iea de marturi pe Dumnedei și pe sfinți, 

că ori ce sar întîmplă (morte, bâlă, necază sai norocii), 

elii va merge s'o caute. In vremea aceea toți nouă frați 

muriră, de ciumă. Nenorosita mamă se bocesce pe optii mor- 

minte și, ridicând pâtra de pe grâpa lui Constantin, strigă: 

«Seslă, dragă Constantine, vreau pe Aretia; luaşi de chezași 

pe Dumnedeii și de marturi pe sfinţi, că, întîmple-se jale sai 

norocii, vei plecă să mi-o aduci!» Constantinii ese din mor- 

miîntii: din norii îşi face calulă, din stea fr6ulu, iea luna 

de tovarăşi şi pornesce. Eli găsesce pe soră-sa pepte- 

nându:se la lumina lunei' şi o râgă să pornescă îndată: 

  

(1) Politis, 'T& înjuoetmăv Gan meg mab vexpnd dâsigob, Atena 1885; Satas et 

Legrand, Les exploits de Diginis Akritas, dpopde bieantine du X si?ele, Paris 1615. 

(2) CE. Krumbacher, Die Lenorensage, Bin Problem der vergleichenden Sagen- 

unde und Litteraturgeschichte în Zeitschrift fir vergl. Litteraturgeschichte, |: 

214-220. — Rambaud, p. 422. 
(3) Der. Lenorenstog în de slavischen Volkspoesie în Archiv fur slav. Phil. 

VI, 236—269. — Ci. Krek, ibid. X, 356—359 și Bugiel, XIV, 146 urm. (biblio- 

grafie generală). 

(4) Passow, Carmina Gyreciae vecentioris, No. dl”.
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«de-i o nuntă, să-mi pună hainele frumâse; iar de-i jale, 
să vină cum sunt!» In cale audi în două rânduri păsările 
cântându: «Cine a vădută pe unii morti, ducendi o fată, 
frumâsă ? — Proste păsări, să cânte, prâste păsări, să spună 
ce vorii! — Mi-e frică de tine, miroși a tămâe! — As6ră 
ne duserămit la Sf. loan şi popa arse prea multă tămâe. 

unde-i părul, unde e mustaţa ta? — Am            

zăcutii de o b6lă grea şi-mi cădură părul și mustaţa.» 
Ajungândă acasă, o găsesce zăvorită: «Deschide, mamă, 
sunt Aretia.—De ești Charos (Mortea), vedi-ţi de drumiă, că 
nu mai am copii, și biata mea fiică, Aretula, e în străinătăți. 
— Deschide, mamă, sunt fiulă tăi Constantinii.» Abiă căl- 
case pragulu şi-şi dede sufletulii. 

La Bulgarii din Macedonia (1), unica soră a celoru 9 
fraţi se numesce Velia. Când se făcu mare, veniră peţitori 
«de peste păduri verdi, de peste nouă sate în alti decelea». 
Mamă-sa nu voiă, dar fratele-i Dimitrie sfătui s'o dea, 
promițendu-i să se ducă odată pe ani s'o vadă. După 
piecarea fetei, uniti noră întunecată se lăsă pe casa lui 

Dimitrie, toţi fraţii și surorile periră de ciumă şi mama 

lori bătrână rămase singură. Ea aprinse lumînări şi stropi 
cu vinu mormintele fiiloru săi, dar nu şi peali lui Di- 
mitrie, pe care-li blestemă să n'aibă parte de mormînti. 

Dumnedei se milostivi, Dimitrie eşi din grâpă şi se duse 

la Velia. «De ce mâna-ţi mirâse a socă arsi și a pă- 

mintii roşu? — Am zidită 9 case și d'aceia. Ilaide, 
Vekio, să mai vedemă pe mama»! Porniră peste o câm- 

pie mare și ajunseră la o pădure verde, în mijloculii că- 

reia eră unii arbore mare, pe care o păsărică cântă și 

dicea: «Unde sa vădutui și sa audită, ca ună omii viii 

(1) Dozon, Poesies bulgares, p. 319—331. Autorulii reproduce cu acestă oca- 
siune și tradiţiunile paralele la Greci, Albanezi și Serbi.
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'să căl&torescă cu unii morti, ca Dimitrie cu Vekia? — 

Pasărea e mincin6să»! Când ajunse aprâpe de casă, Di- 

mitrie trimise pe Vekia înainte, iar elii rămase înapoi 

să-şi adape caluli şi intră în mormîntă. Mama. v&dend'o, 

o întrebă cine a adus'o0?— «Fratele mei Dimitrie! Vii se 

s&rutară și morte se lăsară». 

In versiunea albaneză din Sicilia (1), fata se numesce Ga- 

rentina și fratele ei Constantină se obligă a o aduce. Sâmbăta 

morțiloră, mama aprinde pe mormintele fiilorii câte o 

luminare de câră și cântă unu bocetii, iar pe mormin- 

tului lui Constantină două lumiînări și două bocete: «O 

Constantine, unde-i cuvintul datir, că-mi vei aduce pe 

Garentina ? Cuvîntuli tău e sub pămînt!» Scândura gr6- 

pei se preiăcu în cală acoperită cu cioltarii negru şi ine- 

lulu în fr6ă de arginti. Constantin porni în sărită și 

găsi pe copiii surorei sale alergândii după rîndunele : 

«Unde-i mama vâstră ?—Unchiule Constantină, e la horă 

în orași!» Elă o luă dela jocă («de-i jale, să pună haine 

negre ; de-i veselie, haine de răsboiu») şi amindoi por- 

niră călare : «Constantine, frate, vădi uni semn răi, 

umerii tăi sunt mucediţi! — Garentină, soro, de fu- 

mulu porcilorii. — Dar părulă ţi-e de prafu! — Nu vedi 

bine de prafulă drumului.» Ajungândii, elti intră în bise- 

rică să se rdge, iar ea singură se duse la mamă-sa: 

amîndouă se strinseră în braţe şi-şi dederă sufletulii. 

In versiunea sârbă (2), pe unica fată Jelița o peţesce 
un bană, uni voevodi de peste mare şi unii vecinii din 

sati. Fratele celă tinării, Ioană, îi dicea: «Voiit veni ade- 

sea să te vădi, pe ani în fie-care lună şi pe lună în 

fie-care săptămână». Murindi toţi fraţii de ciumă, Ieliţa 

  

(1) Rada, Rapsodia Mun poema albanese, p. 29. 
(2) Vuk, Narodne pesme, vol. II, No. 9.
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se jeliă, că nu-i mai vină fraţii, iar cumnatele ei o mus- 
traii, că fraţii at urgisit'o. Dumnedeiă însă se milostivi şi 
trimise doi îngeri la mormîntuli lui loană : «Inviaţi-lti 
cu suflarea vostră, faceţi-i ună cală din pâtra mormiîn- 
tală, frămiîntaţi-i prăjituri cu pămiîntă, tăiaţi-i daruri în 
giulgiu şi îngrijiţi să vadă pe soră-sa». Ioaniă porni re- 
pede şi ajunse la soră-sa: «De ce, frate, ești aşă de ofilită, 
parc ai eșiti din păminti? — Am zidită 3 case.» Ajun- 
gendă lângă casă, trecură pe la biserică: câşteptă pu- 
ținii să intru în biserică, că la nunta fratelui perdui ine- 
lulă de aură şi vreat să-lii cauti.» Ioanti intră în mor- 
mintă. Ea-li aşteptă, apoi îl, căută printre morminte și 
înțelese că eră morti. Ieliţa alergă repede acasă, unde audi 
gemendă uni cucii (eră mamă-sa) : «Mamă nenorocită, 
deschide-mi ! —— Caută-ţi de drumii, mi-ai omorită 9 fe- 
ciori și acum m& vrei și pe mine!» Când îi deschise 
uşa, amindouă gemură, se strînseră in braţe și cădură 
morte la pămiîntă. 

La Unguri motivului circulă atâtă în formă poetică cât 
si în prosă. ” 

In varianta prosaică «Stafia iubitului» (1), uni flăcăi 
Ioan, pornindă la răsboiă, jură iubitei sale ludita să-i 
aducă înapoi credinţa. După ce trecură mai mulţi ani fără 

a se întorce, logodnica se duse la o bunică a ei, care 

eră vrăjitore, şi dînsă-li făcu să se arate, îmbrăcatii în 

albi. Eli își luă logodnica pe calit s'o ducă în ţâra sa 

și porniră: «Ce frumosi lucesce luna! TŢi-e frică, dragă ?» 

totă întrebă mortului. Ajungândi la uni cimitiră, loanii 

ii spuse că asta e era lui și o îmbiă să intre în mor- 

mînti cu dinsulă. Dar ea isbuti să fugă. Restulii se ra- 

(1) Jones, No. 419. Versiunea poetică e publicată în Mifteilungen aus Un- 

garn, fascicula III.
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portă la episodulă despre strigoiulă urmărindă pe fata, 
ascunsă într'o casă mortuară. 

La poporele slave dela Nord, motivulii despre Căl&- 
toria funebră revine adesea, dar în loculă fratelui și su- 
rorei din versiunile anteridre figureză aci (ca și în vari- 
antele occidentale) unii mire şi o miresă. 

Wollner, care a studiati motivul în domeniulă fol- 

klorului slavii, citeză trei variante rutene și una croată. 
In legenda rutână, iubitul, uni Cazacă, more pe drumi 

și, chemată prin bocetele miresei sale, sosesce la miedulă 
nopței călare pe uni cală albii: «Nu te temi ?—E departe 
satului ?—Colo -vedi coşurile.—Nu-sti coșuri, ci cruci!» Elă 
intră în gropă, iar dinsa abiă scapă într'o casă, unde gă- 
sesce altii morti, și amîndoi o sfâşie. 

In varianta-i, fata scapă, căci în clipa când strigoii voriă 
s'o apuce, cântă cocoşuli, dar ea mâre apoi de spaimă. 

In versiunea, croată, ca și in cea maghiară, o babă vră- 
jitore sfătuesce pe fată să fiarbă o căpăţină de mortii 
şi atunci va veni călare pe murgu-i şi o va luă cu sine. 
In cale revine cunoscutulă dialogă: «Ţi-e frică? — Cum 
să-mi fie frică cu tine?» care figureză deja în balada 
lui Biirger: 

Graut Liebchen auch vor Todten? 

— Ah! lass sie ruh'n die Todten! 
d 

Trecând în occident, citămii versiunea bretonă «Les 
deux Fiances» (1), în care doi iubiţi îşi juruescă credință 
și după morte. Flăcăuli, care eră marinari, plecă şi muri 
fără să scie iubita lui. Odată eși din mormintă călare pe 
o pă albă și porni la logodnica lui. Ea se află în apro- 
piere și, chemând'o din partea părinţilori ei, o luă îndă- 

  

([ Sebillot, Lrttorature orale, 197—199. Cf. de același La Alort en voyage în 
Archivio per le tradizioni popolare, IV, 421-432,
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r&tulă săi pe calu. Când ajungi la pârta casei părintesci, 

elu piere și ea more. 

In legenda corsicană «Malia» (1), o fată iubesce pe Matteo, 
fiul unui nobilă, care-i jurase uni amoriă eternii (ne- 

putându-se căsători din causa dușmăniei dintre părinții 

lori). Intr'o seră, Malia aşteptă pe iubitului ei, care sosi 

pe unii cală aprigă, o chemă să se urce grabnicii înainte 

de a se lumină de di şi fugiră repede («Patata, patata, 

patata! en avant, en avant! Disparaissez villages, plaines 

et montagnes!»): Dragă, mi-e frică; ah, Matteo, mi-e frigă! 

Dar ei alergă fără încetare, până ce Malia cădu jos şi Sa- 

tan, apucând'o de părulii ei celă lungi, continuă cavalcada. - 

Pe mare monstrii marini o sfâşie şi lui Satană îi rămâne 

numai capulă. Ajungândă, porţile iadului se deschidi 

dela sine cu vueti «et laissent passer Malia, cheval et 

chevalier». 

Urmsâză basmulă-tipă cu variantele corespundătore. 

Basmulii-tipă Săraca mamă de Popă-Reteganulii: 

O femee cu 9 copii rămase numai cu celi mai mică, Con- 

stantină, şi cu tata sa, Maria. Când se făcu mare, veni «de peste 
a noua ţâră» la dînșii uni pețţitoră frumosi, voinici şi bogatii. 
Deși mama sa nu voiă so mărite așă de departe, dar fecio- 

vulă ei Constantinii o îndemnă, că Mariei îi place tîn&ruli, și-i 

făgădui, că de câte ori o va lovi doruli, eli va merge și o va 

aduce. 

Cu mare necazi se despărți mama de draga ei Maria, care 

plecă la «a noua ţâră peste apa lucitâre». Nu trecu multi şi muri 

si Constantin şi mă-sa îli blestemă într'una, să naibă odihnă 

si să nu-lă rabde ţărina, până nu-i va aduce pe Maria. 

Bietulă Constantină se sculă nptea din gr6pă, şi rugându-se, 

mormîntul se făcu unti armăsari, pe care se sui călare, iar 

pânza de pe obrazulii lui o cărare albă și luminosă până la 

  

(1) Ortoli, p. 873—316.



— 908 — 

Maria. Ajunsi acolo mai repede ca gânduli, chemă pe soră-sa să 
meârgă îndată, că mă-sa se topesce 'de dorii, și amîndoi plecară. 

Pe drumi păsările cântau: «Ce rendi e pe acesti pămiîntit, 

de umblă viii cu morţii ?—Lasă-le să cânte, ele nu sciii ce dicii.» 

răspunse Constantinii Mariei. 
Ajungândi acasă, Constantină intră în mormîntulă săi (mă-sa 

Altu îngropase în grădină), iar Maria, intrândii în curte, află dela 

mă-sa că murise Constantini: «Dară, mamă dragă, cu elii am 

venită ei ! elă m'a adusi aseră; după cină ami plecati și acum 

cântă cocoșşii de mieduli nopţei şi iată suntemă aci; ami ve- 

niții în câte-va cesuri o cale, care de abiă o poti alţi Omeni 

bate în două st&ptămâni; elti îmi dise că se grăbesce așă tare, 

ca să nu mori d-ta de dorului mei; vai de mine! am călătoritii 

cu morţii, cu strigoii, cu zmeii.» Dicendă acestea, Maria cădu 

mârtă, iar mă-sa înebuni. 

a) Varianta moldovenâscă Strigozi de Sevastos: 

Odată o fată se iubiă cu unii flăcăi. Dela ună timpii elu 

nu mai dede pe la dinsa și ea de doru-i se topiă dan picidrele. 

Întro npte de iarnă, fata şedea pe prispă şi se rugă cu la- 

crimi la Dumnedeii: De-i viii, adă-lă Dâmne! de-i mortii, fă 

măcarii să-lă visezi ! 

Şi cum sta și se uită, numai vede uni călăreți pe ună cală 

albă ca omătuli venindi în fuga mare: eră iubitul ei. Eli o luă 

pe cală şi porniră ca vîntuli și ca gândulii. In cale dise fetei: 

«Luna lumintză fiumosă! Cum mergă morții repede! Nu te temi, 

draga mea Catrino?» Uni fiori de morte o cuprinse, când vădu 

că iubitului își oprise calului întruni ţinterimii. 
Flăcăulă intră în mormîntă și o îmbiă şi pe fată să-l urme- 

ze. Dar ea scăpă într'o căsuţă din ograda bisericei (unde zăcea 
unii mortii) și se ascunse îndărătuli cuptorului. Strigoiuli eşi 
din gr6pă şi se luă după dînsa. Ajungendiă la căsuţă, mortulii 

vru să-i deschiqă ușa, dar în acea clipă cântară cocoşii şi amin- 

doi strigoii cădură morţi. A doua di 6menii găsiră pe fată mai 

mortă de groză și, aducândit doi pari de stejari, îi întipse în 
inima celorit doi morți, apol îi arseră (căci numai așă le tăiă 
puterea).
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b) Varianta macedo-română Evdicheua de Cosmescu: 

O mamă avea 9 feciori şi o fată, Pwdicheua, pe care, după do- 
rința fiului mai micii, o mărită, forte departe. Cei 9 fraţi muriră 
întrună anit și mama lorii puse casei stâguri negre, cerni uşile 
pe din afară cu păcură și se închise în casă. Diua şi nâptea 
blestemă pe fiulă celt mică, Constantină, căci după îndemnul lui 

măritase pe Evdichâua așă departe. Se ducea la mormiîntă și 

aspru îlii blestemă. Trecură 3 ani de dile şi pămîntulu nu se 

atinse de corpulii lui Constantin, el nu putrediă. Sufletul 
lui se întOrse în corpi și, eşindi din grâpă, plecă să aducă pe 
soră-sa. 

După unii ani de călătorie grăbită, ajunse la dinsa şi o găsi 

jucându în capului horei. Eli vru so iea d'acolo; dar cele-lalte 
femei n'o lăsară. Constantini puse mâna în buzunarii și aruncă 
bani pe jos; atunci sora veni lângă dînsulă și-lii îmbrăţișă. 
Eli îi spuse, că venise soiea la nunta fratelui mai mare. 

Pe drumă, când se puseră să mănânce, o pasăre în sboră 

cântă : «Cine a mai vă&quti mortii cu vii să mănânce împre- 

ună?» Când se plecară să bea apă, pasărea iar dise: «Cine a 
mai vădutii mortii cu viii să bea din aceiași fântână?» Când 

obosiră după multă umbletii, se odihniră și sora luă în pslă 

capulă lui Constantină şi-l căută, iar pastrea qicea: «Cine a 
mai v&dută viii să caute în capulu unui mortii?» 

Evdicheua întrebă pe frate-sti, ce o fi însemnândiă vorbele. 
paserei, dar elă îi dise, că pastrea nu scie ce vorbesce, că i-a 

sburatu mintea: «Frate, îi- mai dise Evdicheua, de ce miroși a 

humă ? — Din pricina drumului, a oboselei și a sudorei», răs- 

punse eli. 

Când se apropiară de sati, Evdicheua zări pe casa părintâscă 
steguri negre și-lu întrebă de pricina. Fratele Constantinii îi spuse 
că, de când a plecati dinsa, sa schimbati obiceiului ; când se 

face nuntă, acum se pun steguri negre, iar când more cine-va, 

se punii steguri roșii. 
Apropiându-se de cimitiră, Constantin aruncă ciomagulii spre 

mormâîntulă s&u, prefăcendu-se că-lit aruncă după vre o pasăre. 

Apoi spuse soră-sei să mergă înainte, ca să însciinţeze pe mama 

lori, şi elă numai să-și iea ciomagulii şi va veni îndată.
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Evdieheua, intrândi în curte, găsesce ușa casei închisă şi nici 

o suflare. Bătu în ușă şi mă-sa întrebă: «Cine e? — Eu sunt, 
mamă, fiica ta Evdicheua, am veniti împreună cu fratele Con: 

stantinii.— fă, blestemato şi afurisito, Constantinii e morti de 
3 ani, cum eră să vii cu dinsulii ?» 

Evdichâua își băgă atunci degetulă prin gaura cheei s'o cu- 

noscă după inelă şi, vădându-lii mă-sa, cădu mârtă în casă, iar 

Evdieheua afară, fără să se vadă una pe alta.



SECȚIUNEA IV. 

POVEŞTI GLUMEȚE (SXOVE). 

In acâstă ultimă categorie elementul fantasticii lipsesce 
cu desăverșire și totulă se reduce la o întîmplare mai 
multă saă mai puţinii hazlie. Punctulă lori de plecare e 
vastulu domenii ali aventurelori lui Păcală, 

călătorii prin lumea mare, 
Celă ce n fapte iscusite pe pămintii pereche n'are; 
Celti ce ?'n vi6ţa-i nici de Gmeni, nici de draci nu se 'mspăimîntă, 

Ci-a jucă. pe toţi îi face, cum din fluerii eli le cântă... 

Acesti tipă alu imbecilităţei omenesci îl regăsimi în 

tote ţările şi faptele sale, caraghidse și viclene, formeză 

substratulă unui întregii ciclu anecdotici. (1) 

Snovele sunt bogatii representate la tote popsrele și la 

unele dintr'însele ele constituescă ună genii literari de 

mare importanță pentru transmisiunea orală a poveştiloru. 

La Francezi ele au circulată în evulu-medit sub numele 

de fabhauz și într'ună numără așă de mare, încâtii ultimulii 

loră istorici ridică la 147 numai pe cele scrise în versuri 

(1) Eli figureză (în totală saii în parte) în mai tâte colecţiunile nâstre de 

basme. Isprăvile sale ai fostă frumosi verificate de d-li Dulfu (Buc. 1894) şi 

ele au fostă pentru-prima Gră studiate (după o metodă unilaterală) de r&ăpo- 

satulă Mangiuca în ali săă Călindariă pe 1881, p. 67—120.
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între anii 1159——1340 şi într'o anumită circumscripţiune 
teritorială. (1) 

Altmintrelea, snâva e străveche, ca şi basmulă. Precum 

cea mai veche poveste fantastică se află la Egipteni, toti 

ast-felă părintele istoriei raportă dela dinșii cea mai ve- 

che snâvă relativă la Tesauruli lui Rampsinit (studiată 

în Introducere). 

Forte interesantă e constatarea degenerărei poveșştiloră 

fantastice sau a basmelorii proprii dise în snove. Acesti 

fenomenii a fosti mai sus relevatii cu ocasiunea mitului 

lui Polyphem (p. 104). 

Vomi da încă câte-va exemple despre o asemenea scă- 

pătare folklorică și punemii în trecăti întrebarea, dacă 

sorta finală a basmeloră nu va fi o încălcare definitivă 

în domeniulă lui Pepelea. 

Basmuli despre Psyche a deveniti snâvă într'o serie 

de versiuni. Intr 'una inedită de Ispirescu «Săvuică», uni 

uncheşi și o babă, neavendă copii, se hotăriră a luă de 

sufletă ori ce vori află în cale. Bătrânii găsiră uni ș6- 

rice, pe care-lu botezară Săvuică şi-li luară să-lui crescă. 

Intr'una din dile, când şorecele se făcuse mare, uncheșii 

se duseră la biserică și lăsară pe Săvuică să gătescă pă- 

satului. Ferbândă, cădură stropi pe Săvuică; elit se mânie 

Și se aruncă în păsati. La întorcere uncheşii îi găsiră 

acolo oscidrele. 

In varianta muntenă «Baba și moșulă» (2), baba pune 

(1). Bedier, Les fabliauz, Paris 1893. La noi aă publicati snâve: Pann, Is- 

pirescu, Stăncescu, Bogdanii (în versuri: Speranţă, Floriană, Sevastos). Măr- 
4arisimit însă, că puţine numai dintrinsele merită acestă nume, cele mai multe 

degenerâudă în anecdote banale și tendenţidse. Despre bibliografia lori vei 
a mea Istorie a Filolugiei române, p. 362—365, la care adaugemii: Din traista 

lui Moști Stoica, 101 minciuni poporale din țera Ardelului, Braşov (5. a.) şi 
Ghija, 865 anecdote și glume, Gherla 1892, 

(2) Arsenie, II. No. 14.
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şoricelulu să păzâscă 6la cu sărbuşcă spre a nu da în foci, 
iar dinsa plecă după moșii ia prăşită. Când s&rbușca 
începu a fierbe, stropi șoricelulă, care şedea pe vatră, şi 
elu, sup&rându-se, dise: sărbușcă, nu sări în mine, că și 
eu voii sări în tine! Și copilașulti moşnegilori dreptii 
în 6lă sări... Urmeză apoi o serie de bociri comice: moşulă 
își smulge barba, iar baba părulă din capă; o coţofană, 
audindă de jalea moșului, își smulse și ea penele. Baba 
ca capulă chel, plecândi la fântână saducă apă pentru 
scăldarea r&posatului copilași, vădu acolo o fată cu do- 
niţe și-i povesti nenorocirea; fata de întristare îşi sparse 
doniţele, împ&rătesa audindi își frânse ună piciori şi muri, 

iar împăratului se duse la călugărie. 

Același episodă burlesci revine în versiunea neo-grecă 

« Grăunte-de-piperă» (1), unde mititeluliă cu acesti nume în- 

locuesce şoricelulă din sn6vele nâstre. Grăunte-de-piperă 
cădândi în cazanulă cu apă ferbinte, unchâșulă şi baba 

se bocesci, porumbiţa își smulge penele, m&rulă își scu- 

tură pomele, fântâna își scurge apa, fata sparge doniţele, 

împă&rătesa își frânge braţulă și împ&ratulă se l&pădă de 
coronă. | 

In varianta moldovenâscă «Peciorulii moșului și fata Im- 
peratului» (2), șoricuţulă portă numele de Vasilică; eli 

sare în 6la cu covaşă de se opăresce şi moşnegii la întâr- 

cere găsescii pe Vasilică în strachină, După acesti episodui 

burlesci urmeză apoi forma proprii disă a mitului despre 

Psyche. 

Cum se vede, arderea pelei sa schimbată aci într'o 

arsură comică şi totulii se presintă în vestmintulă lui 

Pepelea. 

  

i1) Hahn, No. 36. Pentru alte versiuni paralele: Cf. Cosquin, No. 18 şi 74. 

(2) Seqetdrea, UI, p. 101—116. 

Săinenu, Basmele române. 58
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S'a, vădutii mai sus, cum tipului Omului vitezii se trans- 

formă într unii Hercule-Păcală, şi acestă schimbare bur- 

lescă se pote consideră ca cea mai veche snâvă în lite- 

ratura, folllorică română. Intr'adeverii, ea figureză dejă 

într'ună manuscriptii dela sfîrşitul vâcului trecuti! (în 

posesiunea d-lui dr. Gaster) cu acesti titlu: «Istoria ne- 

bunului Pavel, ce eră şi pe câtii eră nebunii, atâta eră 

și înţeleptu, carele a ucisi musce cu buzduganii, având 

firmanii dela împărăție cu volnicie.» (1) | 
In fine, tipulă Tovarășiloră năsdrăvani sa strecuratii 

într'una din acele povești de minciuni, cari pară a formă 

transițiunea, între povestea mitică şi snâva proprii disă. 

In acestă variantă moldovenescă «Ună vămășagă pe min- 

ciuni» (2), ună cârpaciă și unit popă se prindă, ca cel 

ce o spune o minciună, să bea o vadră de vini, iar celi 

ce o adeveri-0, s'o plătâscă. Popa, începândi a povesti, 

dise: Pe când eram de doi ani, tată-meiu lăsă pe mama 

și se duse în lume. Ei am purces să cauti ve tata și 

m& făcui frate de cruce cu mai mulţi tovarăşi: unul, 

Urechea, o namilă de omă, audiă ce lucreză tâtă lumea 

și sciă ce face fie-care omu; altulă, Omula-de-feră, legati 

de picidre cu nisce lanţuri câtă muntele de mari, eră în 

stare să ducă toti pămîntulă cu dinsulă; ali treilea le- 
gase pădurea cu o funie și se încercă so iea în spate; 
ali patrulea, Vînturașulă, suflă dint'o nară așă că 24 
de mori se învirtiai la suflarea lui; alu cincilea, Sandu 

Pușcașulu; și ali şeselea, Frigurosuli, eră îmbrăcată cu 1111 

  

(1) Ședetârea, II, p. 117—121. 
(2) Bogdaniă, p. 125—-127. Cf. Ispirescu, ]], p. 141—148: Revășelulă Spânu 

lui; Fundescu, No. 10: Basmul cu minciunile; Familia din 1885 : Porestea 
minciuniloră ; din 1890: Mora de minciuni. Versiuni paralele : Vuk, No. 44 : Min- 
ciuna și vămășagulă ; Hahn, No. 39 : Povestea cu minciunile ; No. 59: Rămă- 
şagii pe minciuni; Haltrich, No. 58: Prinsgre pe minciuni.



— 915 — 

cojoce și strigă că-i e frigu de înghâţă. Ajunserămii cu 
toţii la împăratulă zmeiloriă..., 

Toti în acâstă variantă se află şi o formă degenerată a 
Arborelui ceresc, cum s'a argtati la studiul „acestui 
tipu. i 

Inainte de a tractă despre ciclulă lui Păcală, vomă 
studiă mai întâi ună altii ciclu, ali Fete 2stețe, care, lipsită 
fiind absolută de ori ce particularitate mitică, n'a pututi 
intră în primele nâstre două secţiuni. Apoi unele din 
variantele acestui tip (Ilenu cea șiretă) îmbracă forma, 
malițiosă a, lui Pepelea, indicândă ast-felă loculă ce tre- 
bue să-li ocupe în clasificațiunea nostră folklorică.



CAP. ]. 

CICLULU FETEI ISTEŢE 

Acesti ciciu, a cărui trăsură caracteristică e o cumin- 

țenie fără sem&nii a unei fete sărmane, care ajunge să 

se căsătorâscă cu uni împăratii sai domnii, cuprinde 

două clase principale, după cum isteţimea e saii nu în- 

soțită de viclenie și rzutate. Motivulii stă în legătură cu 

ali Feciorei răsboinice. ambele cicluri representândă su- 

perioritatea femeei sub raportulă morali. In primulă 

însă sa asociată și unii elementi mitică (transformarea 

sexului), pe când în celă din urmă fantasticulii s'a re- 

dus la o serie de trăsuri ingenidse. 

Pe când feciGra trece în poveştile poporale drepti viteză 

și cuminte, femeia în genere se presintă într însele sub o 

lumină nefavorabilă: ca soră ori ca mamă, ca nevastă sai 

ca iubită, ea e mai tot-deauna nerecunoscătore şi perfidă. 

lar tipuli femeei nerode sai încăpăţinate revine adesea 

ca motiv de snovă. 

l'emeia îndăr&tnică e o snâvă ce o întîlnim în lite- 

raturele cele mai diverse. (1) Ea a fosti la noi versificată 
  

  

vi Ne mărginimii a cită pe Bedier, p. 20—22 şi Gaster, p. 158—159.
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de Anton Pann și resumată în proverbulă: Ba e tunsă, ba 
e rasă. 

Femeia; nerddă figureză în mai multe variante (1), în cari 
bărbatuli o păcălesce une ori, făcend'o să crâqă că a plo- 

ati diferite lucruri de mâncare (cârnaţi, covrigi), o parodie 

a ploilorii mitice (de lapte, sânge, carne, lână), menţionate 

de Pliniu și relevate în Introducere. Locuţiunea proverbială 

când plouă cu cârnaţi derivă din aceste snâve și exprimă o 

vechime îndepărtată, când tote erau cu putință. (2) 

Unele din aceste variante conţină tema până unde pâte 

merge prostia omenescă. Ast-felii, într'o poveste din Mol- 

dova «Baba cea prostă şi fiăcăulu celă hîtru» (3), uni flăcăii 

își ascute barda cu cutea și o pune apoi pe horn. Eșindu 

afară să cioplescă ceva, aude bocete și vaiere în casă. 

Ce eră? «Baba, venindi în casă şi vă&dăndi cutea pe 

horn, începu a se văicără, dicendii: Vai de mine! Vai. 

de mine ! Lite ca pusi cutea pe hornii şi eu am să te 

mărită, dragulii mamei, și tu ai să faci unu copilașii ! Și 

are să caqă cutea în capulu copilului! Şi are să-i spargă 

capului ! — Fata, fiindă şi ea acolea, începu şi ea a se 

văicără: «Mămucuţă, mămucuţă! ei am să mă mărită! 

Și am să facă ună copilașii ! Și are să cadă cutea în capulu 

copilului ! Şi are să-i spargă capul !» Flăcăuli, intrând 

în casă și v&dendu-le aşă de proste, începu să le blesteme: 

«Bată-vă Dumnedei, să vă bată! M& ducii pe lumea mea 

şi de-oiii găsi mai proști decât voi, eii oiii mai veni înapoi». 

Și dă într'adevării peste Gmeni mai proști: unulă, care 
  

(1) Biblioteca Tribunei, No. 5: Vladă şi Catrina; No. 30: Lum a proștiloriă; 

Măldărescu, No. 5: Urechiatulă din podă; Moși-Stoica, No. 100. Cf. Haltrich, 

No. 65; Krauss, II, No. 110: Wenzig, p. 41. 

(2) Cf. Andrews, No. 22: la pluie des macaronis ; Sebillot, Litt. orale, p. 108: 

cil a plu de la saucisse» (aci însă femeia păcălesce pe bărbatii). 
(3) Șegătârea, 1, 187—190. Cu acestă poveste se asem&nă versiunea ger- 

mană Llsa cea cuminte (Grimm, No. 34).
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voiă să dea sare la vite, le urcă în podu, unde eră sarea; 

uni altuli își făcuse unii cari în casă și nu-l ajungea 

mintea cum să-lui scâță; mai departe, doi Gmeni suiaiu 

nucile în podi cu lopata și cu țăpoiulu; mai încolo, două 

babe căraii cu oboroculii lumină în casă (făcuseră casa fără 

terestre). 

Într'o snâvă paralelă rusescă (1), părinţii lui Lutonya 

se pună pe plânsu pentru mortea presupusă a unui nepotu 

imaginari. Lutonya, de ciudă, işi iea lumea în capi, di- 

cendă că nu se va întorce acasă, până nu va da peste 

mai proști. Elu vede întruni loci, cum o vacă e ridicată 

pe acoperiș, ca să mănânce erba crescută acolo; într'alti 

locu, o femee scâte lapte din pivniţă cu lingura. 

Acelasi motivu revine într'o snâvă bretonă «Jean e 

Jeanne». (2) La fântână, Jana, rămâne pe gânduri, ce nume 

-va da copilului, pe care îlă va nasce după ce se va mărită, 

și, negăsindu nici unui nume noi, începe să plângă. Mama 

sa, aflândit pricina, se pune asemenea pe plânsu. In starea 

asta le găsesce Jan, logodniculu fetei, care plecă în lume 

să caute 6meni mai proști. In drumu, elu vede pe unuli, 

care băgă cu îurca mazărea în grânarit; altuli ungea cu 

funingene rănile calului şi-lii coboră pe coșă cu funii; uni 

alu treilea tăiă o bucată de carne din corpului copilului 

sei, ca săi se potrivescă bine haina. 

In versiunea paralelă din Poitou «Marianne» (3), fata 

nerodă, în sera logodnei sale, se cobâră în pivniță după 

vină şi, lăsând cepulu să curgă, rămâne pe gânduri, ce 

nume va da copilului ce va nasce. Vădândiu că fata nu 

se mai întârce, mamă-sa se duce după ea în pivniţă şi acolo, 

aflândi pricina, rămâne şi dinsa pe gânduri. Asemenea 
    

(1) Afanassief, ÎL, No. 8. 

(2) Luzel, 11 381-—-400. 

43) Pineau, p. 233
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tatăli fetei, care se coborise să le cheme. Venindi jos în 
cele din urmă și logodniculă, toţi îi povestescii pricina ză- 

bavei şi elu le r&spunde: Când voii găsi alţi trei proşti 

ca voi, atunci me voii cunună cu fata vâstră! Pornind 

în lume, vede în cale-i pe unii omă, care băgă cu furca 

nucă în cuptor; mai departe, unt altulu îşi bătea vaca, 

să se suie singură pe cuptoră. 

Intr'o sn6vă venețiană (1), fata r&mâne pe gânduri în 

pivniţă, câtă de mâhnită ar fi, dacă copilului, ce ar nasce 

şi i-ar pune numele Bastianelo, sar întîmplă să moră. 

Din pricina asta se puni pe unui plânsu fata, mama și 

tata, cari veniseră după dinsa. Flăcăulu atunci plecă să 

caute trei inşi mai proști decât dînșii. Eli întilnesce pe: 

unii omu, care voiă să umple o găletă cu apă, cărândo 

cu ciuruli; mai departe, unii altulu săriă mereiă dintr unt 

copaciă şi nu sciă cum să intre în nădragii săi; mai încolo 

audi o mare gălăgie: eră datina în acelui locă, ca miresele 

să intre călare prin porta orașului şi se întimplase de astă 

dată, că miresa eră trupeşă și calulă înaltu, așă că amîn- 

doi nu puteai încăpe prin portă. Totă lumea discută ce să 

facă: să taie capuli miresei ori picidrele calului? 

Acestă motivu — Fata isteță — -cuprinde două clase, fie- 

care cu câte-unti basmu-tipi: | 

a. Basmulă-tipi «Fata cea îstâță» (2), cu următorele 

variante: 

I. Variantă muntenă «Imperătesa înțeleptă» ; 

II. Variantă muntenă « Inperatuli rogojinară» ; 

III. Variantă muntână «Fata cu treă ghicitori.» (3) 

  

(1) Crane, p. 279-282. 

(2) Ispirescu, No. 15. 

(8) Stăncescu, No. 12. — Măldărescu, No. 9. — Calendarul basmelor pe 

"1876, p 51—33.
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Varianta, moldovensscă «Fata jitarului». (|) 

|. Variantă ardel6nă «/Isteţă și pace»; 

ÎI. Variantă ardelână «Cu minte făra semeni». (2) 

I. Variantă bucovinenă «Fata cea cu minte»; 

IL. Variantă bucovinenă «Fata pe care w'o întrece nimeni 

în vorbă». (3) - 
2. Basmulă-tipi «lina cea șirâtă» (4), cu varianta ar- 

delenă «Pecsorulă de împtrată și fata de popă». (5) 
Intrebările și răspunsurile fetei istețe stai în legătură 

cu conținutulă unei cărți poporale răspândite în totă Eu- 
ropa sub numele de Vicța lui Bertoldo (prelucrarea ro- 
mână modernisată e întitulată «Vicleniile Meșterului Per- 
dal»). Acesti Bertoldo, omă uriti la chipi dar cu 
mintea, subțire și ascuţită, trăiă la curtea împăratului Lon- 
gobardului. Intre împărati şi Bertoldo se petrece o serie de 
întrebări şi răspunsuri (ca: ce lucru este maj iute? Gândul), 
cari ne întimpină și în versiunile nostre. Odată chemă 
imp&ratulă pe Bertoldo şi-i dise: mâne să. vii, dar sd nu 
fă nici golă nici îmbrăcată, și a doua di diminsţă istețuli 
veni înveliţă numai într'o mreje. (6) 

Impă&ratulii îl mai întrebă: ce face taţălă t5u, mămă-ta, 
fratele tăi și soră-ta? «Tatălă meă dintro pagubă face 
două (vrândă să închidă o cale la câmpii, a pusă mără- 
cini și aşă dintr'unii drumi a făcuti două); mamă-mea 
face unei vecine ceea ce nu-i va mai face (închide ochii unei 
mahalagițe ce murise); frate-meă, câţi găsesce, atâţia, ucide 
(pe toți p&duchii din cămaşă), şi soră-mea plânge ceea cea 
  

  

(Î) Ședătdrea, |, p. 97—103. 
(2) Popui-Reteganulă, IV, No. 5.— Tribuna din 1888 
(3) Sbiera, No. 25 şi 26, 
(4) Conzoibi:i din 1873. 
(5) Revista Naud din 1891, p. 114—115. 
(6) Gaster, Lit. pop. rom, p. 78—91 și 307—108. CE. Legrand, p. 21 și 29 (Graiulă figurati). 

! |
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rîsă tota anulii acesta (a petrecuti cu ună ibovnică Și acum 
plânge durerile nascerei). 

Aceste întrebări revină în varianta nostră din Moldova 
sub o formă puţini modificată: 

— Tatăli tăi e acasă? dise băetanuliă. 
— Nu, e dusi să schimbe numele la, grâu (sa dusit la, 

moră să prefacă grâulă în făină). 
— Dar mama ta unde-i? 
— S'a dusi să facă din două babe o nevastă tinără 

(din două cămăși vechi una mai nouă). 
Dar sora ta unde-i? 

— Șede în câmară și plânge rîsuli de astă vară (a șu- 
guită cu uni băetană până ce a făcută ună băeţelă, şi acum 
de rușine plânge). 

— Dar fraţii t&i? 

— Celti mai mare s'a dusă să facă dintr'o cărare două. 
Sn6âva despre venirea la Curte nică goli nici desbră- 

cati figureză şi în Gesta Romanorum (No. 124), de unde 
treci în Cento Novelle antiche, unde încheiă colecţiunea, 

Trecendiă la, versiunile paralele, citămii mai întâi poves- 
tea serbescă despre fata, care întrecii pe împărată în în- 
țelepciune.(1) Impăratult însărcineză pe tatălă fetei istețe 
să-i ducă ouă ferte, cu porunca să-i eloeâscă pui. Fata, 
pune atunci pe tatălui ei să semene fasole fiartă şi să strige, 
când va trece împăratuli : să dea Dumnedei să răsară 
bobe fierte! Apoi împăratuli îi trimite o legătură de 
ină, cu porunca să facă dintr'insa vintrele şi odgâne de 
corabie; atunci fata îli râgă să-i facă dintr'o bucată de 
lemnii unu caieră, o furcă și uni răsboiă de ţesutii. In 

y 
urmă îi trimite ună păbăruţu, ca să sleiască marea, și 

(1) Vuk, No. 25.
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y 

faţa, îi trimite o oca de câlţi, s'astupe isvorele .şi gurele 

apelori. Infăţişându-se fata, dinaintea împăratului, elu o 

întrebă: ce saude mai departe ?—Tunetulu şi minciuna! 

răspunse fata. Eli o mai întrebă: câti îi prețuesce barba?— 

Câtă trei ploi în timpi de vară! Impă&ratuli o luă atunci 

de soţie, învoindu-se ca, în casti de sar supără și ar alun- 

gă-o din palatu, ea să potă luă ce-i va fi mai dragi (adecă 

pe însuși împăratului). 

Varianta, sârbă « Meseria mal presus de tote»(1) se asemănă 

cu a doua nâstră variantă muntenă. Vata păstorului nu 

voiesce a luă de bărbati pe fecioruli împăratului până 

nu va învăţă vre o meserie, și elu se lace rogojinari. 

Intro variantă serbo-croată « Fata cea îsteță»(2), unii omii 

dela curtea împărătescă avea o fată de 15 ani. Odată 

i se porunci să mâie oile la târgu şi saducă înapoi oile 

şi banii.. Fata îlă învăţă să le tundă şi să le vindă lâna. 

Audindii împ&ratulă de înțelepciunea ei, îi porunci să vie 

la palată: nici pe jos, nici călare, nici pe drumu, nici 

pe delături, nici îmbrăcată, nici desbrăcată, nici cu pradă, 

nici fără pradă, nici cu câni, nici fără câni. Ea se în- 

fășură într'o plasă, se urcă pe unui măgari, luă doi ie- 

puri în mână și porni după firulu cusăturei, cosendă că- 

maşa din sîni. Împăratului o iea la gână cu cânii şi. ea 

slobode iepurii. Restulu, episodulă însurătârei condiţio- 

nale, ca și în versiunea anteridră. 

Alte variante sârbe, citate de Jagic, începi ast-felu: Ună. 

împărată voiă să afle: câtă preţuesce barba lui ? Fata învăță 
> 

pe bătrânului ei tată să spue: câti lunile Iulie, Augustii și 
Ş 

Septembre. Atunci împăratul poruncesce bătrânului să 

  

1) Idem, No. 48. ( 
(2) Jagit, Archio, An. V, No. 50 şi notele lui Kohler, p. 50—60. Cf. Benfey 

«Die kluge Dirne» în Auslaud din 1859, No. 20—93.
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vie la palatii nici pe jos, nici. călare, nici îmbrăcaţi, nică 

goli. 

In versiunea săsescă (1), împăratulu trimite fetei celei 

isteţe două fire să-i facă o cămaşă, și dinsa îi trimite 

două nuieluşe să-i facă uni ţesătoră şi fuse. [lu atunci. 

îi trimite o 6lă fără fundu, să-i cosă fundului fără să se 

vadă vre o tivitură; ea îli rogă să întârcă 6la pe laţă, 

ca să potă c6se pe dinăuntru. Apoi împăratului porun- 

cesce fetei să vie la dinsulii: nici în trăsură, nici pe 

jos și nici călare, nici îmbrăcată şi nici g6lă, nici afară 

din drumu şi nici în drumul, și să-i aducă ceva ce e 

și nu e uni darii. Ea luă două farfurii adinci și puse 

într'însele două viespe mici, apoi se îmbrăcă cu o plasă, 

se duse cu farfuriile la curte, mână din grajd ţapului 

în făgașulă drumului, puse unii picior pe spatele țapu- 

lui și păşi cu celi-laltii pe jos în făgași între picidrele 

ţapului. Impăratulă o iea apoi de soție (cu sciuta învoială). 

In versiunea rusâscă «Semiletka» sai «Fata de șepte 

ani» (2), eroina se mărită cu voevodulii, dar cu învoiala 

să nu se amestece. în trebile sale, căci almintrelea o va 

trimite înapoi la taţălă ei (putendiă ea atunci luă ce i se 

va păre mai scumpi). 

In basmulă bretonă «//adbe Sans-Souci»(3), fata e înlo- 

cuită cu uniti călugării. Regele îi poruncesce să vie: nici 

îmbrăcatii, nici golă, nici pe jos, nici călare, nici în tră- 

sură. Elu pune peste haine o plasă şio rotă în căruță. 

Alte ori îi spune să vie (ca şi într'o sn6vă de Ispi- 

rescu) nică Duminica nici în vre o di de lucru și el vine 

în n6ptea de Crăciun. La întrebarea, unde-i buriculă 

(1) Haltrieh, No. 46. 

12) Ralston, p. 31. 

13) Luzel, Contes, vol. III, p. 370—380



pămîntului, eli răspunde (ca și Nastratinii Ilogea): «ici 

od nous sommes.» | 

In versiunea italiană «Giselda» (1), regele poruncesce 

fetei isteţe să vie la palată: nici mâncată și nici sătulă, 

nici peptenată și nici despletită, nici îmbrăcată și nici 

g6lă, nici pe jos şi nici călare. Dimineţa ea ferbe uni 

ot şi-l mănâncă, îşi spală capului numai întro parte, 

peste cămaşa-i puse o plasă, apoi luă capra şi, sprijinindi 

unii piciorit pe dinsa și ţinându pe celu-laltă pe jos, porni 

așă şchiopătândi. 

Trecându la ali doilea basmii-tipă, citămu versiunea 

paralelă ligură «La fille rusee». (2) Unui văduvi avea trei 

fete și, silită a plecă, dede fie-căreia câte unu boboci 

de trandafiri, care, conservati, va fi dovada bunei lori 

purtări. Uni feciori de împărații reuşesce să înșele pe 

cele două mai mari; cea mică însă îlti păcălesce: gătindu-i 

patulă pe o gr6pă, el cade într'însa și de abiă scapă cu vicța. 

Feciorul de împărații se gândesce atunci so iea de soție şi 

„să-și r&sbune, omoriînd'o. După 9 luni cele dou surori în- 

şelate nască câte ună copilă, pe cari sora cea mică îi duce 

la împăratului şi-i pune la căpătâiulu fiului săi. Intore6n- 
ay du-se tatălă lorii, fetele își întreschimbă boboculu celei 

mici și ast-feli el r&mase mulţumiti. Feciorul de împ&- 

rată cere atunci pe cea mică de soţie şi se cunună cu 

dinsa. Dar ea se înţelege cu sâcră-sa să pue în pati! în n6p- 

tea nunţei o curcubetă : mirele intră, stinge luminarea și 

spintecă cu sabia curcubeta. Elă, credendi că și-a omoritii 

mir6sa, trimite pe mamă-sa să se râge ca să învieze, 

şi, întors, o găsesce în pati legată la capă. Se împacă. 

(1) Comparetti, No. 69. Cf. No. 43. 

(2) Andrews, No. 38,
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In varianta din Poitou «//non Finette» (1), în locii de 

curcubetă, şireta face o femee de paie. 

In Italia motivul figureâză dejă în dou& povești nea- 

politane de Basile : « Vila» şi «Sappia Liccarda». (2) Şireta 

Liccarda pune în locu-i în pată o păpușă de zahăruă. 

Versiunea siciliană are mare analogie cu varianta n6s- 

tră ardelână. (3) O -fată de domni şi uni feciori de .îm- 

păratii se păcăliră în diferite rânduri. Intrebându dinsulă: 

câte foi are iasomia ? ea îi respunse: să numere stelele de pe 

bolta, cerescă şi penele cocoșului. Odată, furându-l o s&ru- 

tare, ea-lt păcăli de sărută piciorulii calului. Altă dată, elă 

o înţepă cu ace, şi dînsa îmbrăcăo manta negră, se făcu 

că e Mârtea şi veni n6ptea la fecioruli împăratului. Ea 

nu-l lăsă decât învoindu-se să-i smulgă barba firii cu 

firu. Ca să-şi r&sbune, o ceru de soție. ka rugă pe ta- 

tălă ei să-i facă o păpușă din zahări şi miere, mare câti 

dinsa, şi cu o sforă la capii, ca să pâtă mișcă. După ce 

puse păpuşa în pată, merse de se ascunse sub pată, ținendu 

în mână sfera. Feciorul de împăratii intră cu o sabie 

în mână şi întrebă păpușa (credendi că e mir6sa), dacă 

ea i-a făcută tote r&utăţile. Fata trase sfora şi păpușa 

mişcă din capi că da. Atunci, înfuriatu, elu îi tăiă ca- 

pulă. Apoi, vrându să curețe sabia de sânge, mirosi mie- 

rea şi dise, plângând : De aș fi sciutii, că ești așă de 

dulce, nu te aş fi omorită! Atunci ea eşi de sub pată, 

se veseliră şi trăiră fericiţi. 

Urmeză cele două basme-tipă cu variantele lori. 

u. Basmuliă-tipii Fata cea îsteță de Ispirescu: 

Ună omii săracii avea mai mulți copii şi dintre toţi fata cea 

maj mare eră mai tăcută și mai cuminte. Odată bietul omiu 
+ 

ili Pineau, p. 243. 

12) Pentamerone, No. 13 şi 24. 

(3) Gonzenbach, No. 25 Cf. No. 86. |
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fu tiriti de ună ţărani bogatii la judecată înaintea boerului 
pentru o vită mortă. Boerulă, nesciindii cui să dea dreptate, 
le dede răgază 3 dile să ghicâscă 3 întrebări: ce este mai grasă 
în lume? ce este mai bună? ce alergă mai iute? 

Săraculu, învățată de fată, răspunse: pământulă e mai grasi 
(țăranuli spusese porculă), Dumnedei e mai buni (celă-laltă di- 
sese judecata boerului) și gândulă alergă mai iute (ţăranul di. 
sese armăsarulă). După ce dede dreptate săracului, boerulii îl 
întrebă: cine la învățată să r&spunqă aşă de potriviti? După 
multe codiri, spuse adevărului: «Atunci boerul, mirându-se în 
sine de iscusința fetei săracului, îi porunci ca a doua di să vie 
cu fata la curtea boerescă. fa să fie nică îmbrăcată, nici desbră- 
caută, nici călare, nică pe jos, nici pe drumă, nici pe lângă drumii. 
Cum se' făcu dimineță, fata aruncă pe dînsa ună vologă (plastu, 
luă mifele la subţiori, încălecă pe unii fapă și plecă la curtea 
boevescă. Mergând ast-felă pe drumi, ea nu eră nici călare, 
nici pe jos, căci îi da de pămîntă, când unii piciorii, când al- 
tulă; țapuli fiindi pitici, umblă nici pe drumi, nici pe lângă 
drum, căci ţapulu nu ţinea drumul dreptit. Nu eră nici îm- 
brăcată, nici desbrăcată, cu vologulii aruncati pe dinsa.» 

Boeruliă, uimită de iscusința și frumuseţea, fetei, o luă de 
nevastă, dar cu toecmâla să nu judece nici odată fără dinsulă. Căl- 
cândi însă odată făgăduiala, boerulii o goni, dânduii voe să 
iea ce-i este mai dragi în casă. Ea se supuse, dar îlă rugă să 
mai chefuescă împreună pentru cea din urmă 6ră și boerulii se 
înduplecă. La masă, boerulă b&u până se făcu cucii. Atunci cu- 
cona îl luă în spinare șşi-lii duse acasă la tată-săii. Când se 
trezi, o întrebă unde se află şi ca-i r&spunse, că dându-i voe 
să iea ce-i mai dragi, îlă luă pe dînsulă, că nimică nu i-a fostii 
mai dragii ca bărbatu-săii. Audindă boerulă așă vorbe cu noimă 
se Împăcară şi se întârseră. 

a) Prima variantă muntenă Imperătesa înţeleptă de Stăn- 
cescu: 

, 
Uni impăratii porunci vătafului săi de curte să vîndă oile 

împărătesci la tergi și să-i aducă van şi oile îndâvetă. Fata vă- 
talului ilă sfătui să tundă vile şi să tîndă lâna, şi aşă se va întorce
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și cu oile şi cu banii. Elă făcu așă, și împăratulu, aflândă cine 

Va învățată, îli trimise să spue fetei să vie la curte: «nici că- 

lare, nici pe jos, nici pe drumă,nici pe alături de drumii, nici 
îmbrăcată, nici desbrăcată, nici cu vînatii, nici fără vînatiă, nici 

cu cămașă, nici fără cămaşă.» | 

Fata se înfășură într'o plasă, se puse călare muieresce pe mă- 

garii, își luă iepurii, iar pe sub plasă o cămașă croită gata și 
plecă la împăratii prin mijloculu drumului. Ajungendi la palati, 

cânii începură să se dea la ea şi fata dede drumulii iepurilorit, 
după cari se luară cânii. 

Impăratulă, mirată de destoinicia, fetei, o luă de nevastă, în- 

voindu-se că unde n'o face dreptate cum trebue, s'o facă ea. Stri- 

cândi odată o judecată nedreptă a împăratului, eli o goni; dar 

primi să facă întâi o masă mare. Pe la sfîrşitulii mesei, împără- 

tâsa îl rugă să-i dea voe a luă din palatii, când o plecă, cei va 

fi mai iubită și mai scumpă. Apoi dând împăratului nisce prafuri, 

adormi bușteni, îli luă şi-lă duse acasă la ea. A doua di, când 

s'a trezitii, împă&rătesa înţeleptă îi dise, că avendii voe a luă din 

palati lucrulii celt mai scumpi, La luatti pe dinsulă. 

Se împăcară și se întârseră. 

b) Varianta muntenă Imperatulă Rogojinară de Măldărescu: 

Uni feciorii de împăratii până la 21 de ani fu ţinuti în be- 

ciurile palatului, unde nu vedea decât pe împ&ratulă, pe împ&ră- 

tsa, şi pe dascălii săi. Visândii atunci o copilă frumâsă, porni so 

caute şi o găsi la o fântână. Când audi împăratulu că e fata unei 

s&rmane văduve, nu vru să consimţă. Cădendi însă feciorulă 

bolnavă de dragostea ei, se învoi, dar să-i încerce întâi iste- 

țimea. 

Impă&ratulă însărcină să-i facă o cămaşă din două jurubiţe de 

bumbaci; fata, dreptă răspunsi, îi dede o scândură săi facă unii 

răsboiti. Când împăratul veni la fată s'o peţescă pentru fecioruli 

săă, ea-li întrebă: ce meşteșugii are ? Că dacă nu scie vre unulii, 

nu-li iea. Impăratulii adună pe toți meșteșugarii și uni rogo- 

jinară se îndatoră a-l învăţă rogojinăria în timpi de trei dile. 

Apoi se cununară și avură unii copili. 

La o vînătâre îi eşi înainte unit cerbi şi, alungându li, ajunse
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într'o pădure. Acolo dede de 6 cârciumă, unde întilni ună omu 

cu o barbă mare. Intrândă în cârciumă, se pomeni în fundul 

unei tainiţe, unde steteati 10—20 omeni. Intrebaţi. aceştia îi răs- 

punseră, că aii fostă prinşi de nisce căpcăuni, cari prindea 6meni 

și-i ținea până veniă rendulu fie-căruia să-lă mănânce. Fecio- 

rulu de împăratii făcu căpcăuniloră nisce rogojini și. ducându- 

le unul din ei la vindare, nemeri tamani la împăratii işi pe 

ea eră scrisi cine o făcuse). Descoperindu-se ast-felii urma, im- 
y 

p&ratulu trimise Gmeni, cari îli scăpară. il) 

c) Varianta moldovenâscă Fata zitarului de C. Leodorescu: 

Uni împărat, ca să cerce mintea [iului săi, îlu trimise la 

tergi cu unii cârdu de berbeci de vîndare: să aducă înapoi carnea, 
banii de pe că şi berbecii vii. Oprindu-se lângă o jitărie, se duse în 

bordeiti să-şi stîmpere setea. Acolo făcu cunoscinţă cu o fată forte 

pricepută și ea-lu învăţă să tunqă Desbeciă și să tîndă lâna. 

Aflândă împă&ratulii de isteţimea acelei fete, porunci jitarului 

s'o trimeţă la dînsulă, dar să vie: nici călare, nici pe jos, nici 

pe drumă, nică pe cărare, nici îmbrăcată, nici desbrăcată, și să-i 

aducă în mână trei minciuni şi o nimică! A doua di fata ji- 

tarului se îmbrăcă peste pele cu unii vologiă, încălecă pe unii ţapi, 

luă în mână o 6lă nouă, în care pusese trei vrăbii şi porni 

(sburândii vrăbiile, r&mase nimica în olăj. 
Imp&ratulă, uimită de cuminţenia fetei, o cunună cu fiu-s&u. 

d) Prima variantă ardelenă Isteţă și pace de Popi-letega- 

nului : | 

Ună moșnegi slătuise pe ună împerată holteii să nu caute 

de soţie după nemi și avere, ci o muiere isteță. Imperatuli tri- 

mise în tote părţile cărți și răvaşe, că pe aceea o va luă de ne- 

vastă, care va veni la palatii: nici călare, nici pe jos, nici îmbrăcată 

nici desbrăcată, mică pe drumă, nici pe de lături, mici cu cinste, nici 

fără cinste. 

O lată de ţărani se îmbrăcă întruni leșteii, puse o vrabie 

între dou& blide, se sui pe unti ţapă şi, cu piciorele pe jos, plecă 

ast-ilelă toti dintr'o margine a drumului. Impâratulu o luă de 

«A treia variantă muntenă coincide cu basmuliă-tipit.
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nevastă, cu tocmela să nu facă nici o judecată, căci altmintrelea 
o va alungă. 

Dar amestecându-se odată în lucrurile împăratului, elă îi spuse, 
că-i dă ori ce și să plece. Ea certi să-i dea ce za pult strînge 
în brațe şi, repedindu-se, cuprinse pe împărată în braţe. Pacea 
lu gata și, clătindă din capii, împăratulă dise: Istţă şi pace! 

e) A doua variantă ardelenă Cuminte fără semeni de LI. 

Berescu: 

Fata cea istâță răspunde la întrebările împăratului: Ce sboră 

fără aripi? Ce fuge mai tare în lume? Ce e mai grosi în 
lume? (pâtra, zăpada, calulii, sârele, porculă, pămintulă). 

Apoi eli o însărcineză să-i facă din 3 fire o faţă de masă și 

fata îli rogă să-i facă din 3 gâteje unii răsboii; elă îi mai tri- 

mite să-i cârpescă o 6lă spartă și ea îlă- rogă s'o întârcă mai în- 
tâi pe dosi. 

In cele din urmă o chemă să vie nici călare, nică pe jos.... 
(ca şi în varianta precedentă). 

f) Prima variantă bucovinenă Fata cea cuminte de Sbiera: 

Unii boerii trimite pe argatulu săi la târgii să vindă 100 de 

berbeci şi după o jumătate de anii să-i aducă banii și berbecii. 

Elă, nesciindii cum să facă, fu învăţatii de fata unei babe : să 

fundă berbecii și să vîndă lâna. 
Cum afiă boerulă de acea fată, porunci s'o aducă și o luă de 

soţie, cu învoiala să nu judece pe nimeni fără dinsulii, căci alt- 

mintrelea o va alungă dela sine. Dar venind odată 3 6meni 

cu pîră pentru unii mânzi, ea făcu judecata în lipsa bărbatu- 

lui s€i. 

Atunci boerului îi spuse să plece dela dinsuliă, dar săși 

alegă spre amintire uni lucru ce i-o fi mai dragă. Ea îl alese 

pe bărbatu-săii (adormindu-lu). 

e) A doua variantă bucovinână Fata pe care no înire- 

cea nimenă în vorbă de Sbiera: 

Eră odată o fată isteţă şi harnică, care răspundea toti în ci- 

milituri. Odată boeruli îi trimise unu fuiorii să-i facă 100 coţi 
- 

Șiinenu, Basmele române. 59
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de pânză şi ea-i răspunse, că-i va face, dacă şi elu îi va face 

dintr'unit lemnit mare câtă fuiorul tote lucrurile de ţesut. 

După ce-lă mai păcăli odată, boerulii trimise la fată săi spue 
să vie la dinsulii: nici îmbrăcată, nici desbrăcală, nici călare, nici pe 
jos și să-i aducă colaci necolaci. 

Ea ceru dela tată-săii unii iepure şi o pasăre. După aceea sa 
desbrăcatii în pelea g6lă și, înfășurându-se cu unii sacii de pesce, 
sa pusi cu unit piciori călare pe uni ţapă şi cu celă-laltă pe 
jos şi, luându-și iepurele și pasărea subsudră, s'a dusi la boeri. 

Boerulii, v&dendă agerimea fetei, se însură cu dinsa, învoin: 

du-se să nu se amestece în judecăţile lui. Dar amestecându-se 
odată, boeruli vru s'o gonâscă, dându-i voe să iea din casă 
ce-ă ca fi maă dragă (şi ea luă pe bărbatu-săii). 

Rasmulă-tipi Ilena cea șiretă de Slavici: 

Uni împăratii, care avea 3 fete, trebuind să plece la răsboiii, 
dede înainte de plecare la fie-care fată câte o flâre frumâsă, o pă- 
strică veselă şi ună mări fragedă, dicândă: «A cui flre va 
veşteji, a cui pasăre se va întristă și ală cui mări va putredi, 
despre aceea voii sci, cum că nu și-a păzită credinţa.» 

Cei trei feciori ai unui împărată vecinii se înţeleseră atunci 
să mergă la fetele de impărată şi să le răpâscă credința. După 
ce fraţii mai mari furară câte unii sărutati fetelori mai mari. 
sosi și celi mai tinără să amăgâscă pe Ilena, fata cea mai mică 
şi cea mai frumosă a împăratului. Ea-li chemă în casă şi-l 
poti la masă; dar nu se aşezase încă bine și cădă cu seaunii 
cu toti întro pivniţă adincă, unde eră comâra împăratului. 
Apoi îlă învinui, căa verută să fure comâra și, judecatii, îlii osîndi, 
ca 12 fete pedepsite să-lă ducă până la marginea țărei şi acolo 
fie-care să-i dea câte unii sărutatiă. 

Când aflară fraţii săi de cele întîmplate, se hotăriră să-și răsbune 
asupra llenei şi scriseră surorei celei mari so trimâţă la Curte. 
Ea se făcu bolnavă și rugă pe Il6na să-i aducă mâncare de pe 
vatra feciorului de împărată, că numai aşă se va însănătoși. 
Ilena se duse, păcăli pe bucătari, luă bucatele ȘI, v&rsândă pe 
cele-lalte, plecă. 

Fraţii, şi mai supăraţi, se gândiră la o nouă răshunare. Trimiseră 
iarăși vorbă la surori și atunci cea mijlocie, făcându-se bolnavă, tri-



— 931 — 

mise pe lâna să-i aducă vină din pivniţa fecioriloră de îm- 
perati. llena se duse, păcăli pe pivnicerii, luă vină, vărsă ce rt- 
mase şi se întorse. 

Din noii se făcură surorile bolnave, după îndemnuli feciori- 
lorii de împărații, și trimiseră pe llena să le aducă mere din 
grădina, împăratului. Feciorul celi tînării, ca să-și răsbune asu- 
pra Ilenei, puse în pămîntă sub mărul cu pâme de aurii cuțite, 
săbii și suliţi, și se ascunse, așteptând sosirea fetei. Ilena păși 
încetă printre cuțite şi săbii și se sui în pomii să culegă mere. 
Acolo. îmbiă şi pe feciorul de împărați și apoi îlă lăsă să cadă 
într'acele cuțite, ce erati gătite spre pierdarea ei. Dar ea nu se 
mulţumi cu atâta. Feciorulii de împărată trimisese după o vră- 
jitâre să-i vindece rănile și Ilena se înțelese cu vrăjitorea să 
mergă ea în locu-i: ea porunci să se învălâscă feciorulă rănitii 
într'o pele de bivoli pusă 3 dile în murătură sărată. Eli simți 
nisce usturări așă de strașnice, că trimise după unii popă să se 
împărtășâscă. Dar llena se înțelese cu popa şi veni în locui: 
elit îi mărturisi (credendi că se spovedesce popei), că de sar în- 
sănătoși, va peţi la împărati pe Ilâna,: pe care o ură cu dori și 

dragoste, şi de n'a peri ea în n6ptea întâia, atunci să-i [ie soţie 
după lege. 

IntOrsă acasă, fetele aşteptaii sosirea împăratului. Cele mari 

eraii triste, că le vestejise florea, li se putredise mărulu şi li se 

supărase păsărica. Dar llena împărți cu surori florea-i încă abu- 

rită de rouă și păsărica-i veselă, iar ea-şi opri numai m&rulii 
celt fragedii. Când sosi împăratulă şi înțelese, că fetele cele mari 

nu-și păzise credinţa, (căci le vestejise florea şi li se întristase şi pa- 

s&rea dată de Ilâna: Dumnedei nu rabdă minciuna), porunci să le 

îngrope în pămiînti până la sinișori; iar pe llena o lăudă și o sărută. 
Feciorul împăratului vecinii, însănătoșindu-se, veni să peţâscă, 

pe ll6na şi tatălii ei i-o dede. Dar ea nu uitase gându-i răi: po- 

runci o păpușă de zahără mare cum eră ea însăşi şi o puse în 

pati. In n6ptea nunţei, eşindi puţinii feciorulu împEratului, ea 

se ascunse sub perdea şi vtdu pe mirele-i intrândi cu o sabie 

în mână. Eli începu să întrebe păpuşa, dacă ea i-a făcuti atâtea 

batjocure şi Ilâna de sub perdea răspunse în locu-i «da!» 

Eli împunse atunci păpuşa cu sabia de mai multe ori, vărsândă 

iacrimi, și odată îi sări o bucăţică de zahărit în gură: Hei, Ilno!
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dulce ai fostii vie, dar dulce ai fosti și mortă! dise el, plân- 

gândi: mai tare. llena eşi atunci de sub perdea și se aruncă în 

braţele feciorului, uimitii de bucurie că-lă păcălise şi de astă 
dată, şi remase în vicţă. 

a) Varianta ardelenă Pecioruli de împărată și fata de 

popă de Pitişiă: 

Unii feciorii de împ&rati dicea unei fete, care cosea la gher- 

ghefă: Fată mare, scil câţi boboci ai înflorită ? şi ea îi r&spunse: 

Feciorii de împ&rată, scii câte stele sunt pe ceri? Şi aşă o în- 

drăgi pe fată, dar voiă ca vorba lui să fie de-asupra, 

Odată se îmbrăcă cu hainele unui pescarii și cu covata cu 

pesce se duse la casa fetei. Venindiu servitorea popei, fecioruli 

de împărati dise, că nu vinde pesce pe bani ci pe să&rutări. 

Făcu ce făcu şi, s&rutândiu fata, dede pesce servitârei. Când se 

v&dură a doua di, după întrebările obicinuite, feciorulă de îm- 
p&rati mai dise fetei: Dar d-ta scii pesce pe s&rutate? 

Vorbele astea arseră pe fată şi se hotări să-și răsbune. Ea se 

îmbrăcă cu o sarică mocănescă, își puse o mască, luă o băşică 

de cirivişi şi porni la palatului împăratului. Acolo dise, căe Sf. 

Archanghelii şi vine să iea sufletul feciorului de împărată; în 

zadară se rugă el să-lu cruțe, ea se învoi numai lăsându-se fecio- 

rulă de împăratii să-i tragă câte-va cu băşica cu ace, așă că se 

bolnăvi de durere. Indată ce se însănătoși, iar se duse la fata 

popei și ea, întrebată dacă scie pesce pe sărutate, răspunse: Dar 

d-ta scii beşici trase în mijloculă curţei? 

Rușinati, feciorul de împ&ratii plecă cu gândului s'o câră de 
nevastă, ca s'o taie. Fata primi, dar spuse tatălui săi să-i facă 

o păpușă în mărimea ei (umplend'o cu smochine, stafide, roșcove 

şi mere), pe care so pue în iataci, și alăturea să fie unii dulap, 
în care să potă încăpe. In sera nvnței, fata trecu în iatacă şi se 

ascunse în dulapă. Impă&ratulii merse după ea și începu să întrebe 

chipulit de păpuşă (eredândi că e alti fetei), dacă cu adeveratii 

ea a tostii, care l'a hătutu cu acele? Fata din dulapi trase de o sfâră 
şi chipului mișcă din capă în semni că așă este. Atunci împă- 
ratuli mâniosă scose paloșuli şii tăiă capulă, curgândă pe jos
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smochinele şi roşcovele. Dar numai decât îi păru r&i şi, cum 
eră supărată, dise: «Să gusti din carnea şi din sângele ei și 

de-aru fi dulci, am să sciii că nu e vinovată» Iar el, gustândă 

și v&dândii că-sii dulci, aşă tare se mâhni, în câtii vru să se omore: 

«Stăi împărate, nu te omori, că trăescii!» dise fata, eşindă din 
dulapit. Vădendii așă, feciorul de împăratit mai tare o iubi şi 

o luă de soţie.



CAP. II. 

CICLULU LUI PĂCALĂ 

Aventurele lui Păcală sunt numerse și se înmulţescii 
mereii, poporul concentrândi asupra acestui personagiii 
comicii tote pățaniile ridicule sat r&utăciose. Ast-felă, pe 
când la Schott, primulă istoricii alt lui Pepelea, ele sunt 
în numără de 13, la Ilinţescu ele se urcă la 25 și la 
Mangiuca la 27. 

Acesti din urmă a studiati pe Păcală cu tâtă serio- 
sitatea unui mitologii şi consideră pățaniile sale nu ca 
nisce ficțiuni hazlii, ci ca fapte reale, ba mai multi ca 
nisce documente sciinţifice: «Se vede, cum că faptele lui 
Păcală nu sunt lucruri deșerte, ci sunt unele criterii a 
sciințelori naturale de fârte mare vechitate». Apoi vede 
în vaca lui Pepelea «simbolul şi representantulii pămiîn- 
tului și ali lunei», relevândă ast-felă «insemnătatea cea 
mare și mitologică a vacei» ; iar cimpoiulă lui Păcală ar sim- 
bolisă armonia sfereloră sai a planetelorii. Şi tâte aces- 
tea spre a ajunge la surprindătorea conclusiune : «Pă- 
cală este ună eroi de caracteră morali, cu o putere de 
ingenii în precumpănire magico-instinctivii operatâre.» (1) 
  

  

(1) Maugiuca, Păcală de origine din Italia în alu săă Călindariă, p. 111, 1lă.
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Autorulu continuă în acâstă direcţiune unilaterală comen- 

tariile fantasiste ale predecesorului s&ă Schott, care vedea 

în Păcală nici mai multă nici mai. puţină decât «unii dei 

solarii» ; iar în copaciulu, căruia Păcală îi vinde vaca, 

Schott și Mangiuca vEedă purii şi simplu arborele cosmici 

Ygdrasil. (1) 

Păcală e o figură pretutindenea familiară. Ii întîlnim 

de o potrivă în Rusia, Grecia și Italia. In Sicilia mai 

alesii aventurele sale sunt toţi atâti de variate ca și la 

n0i. «Sicilienii au două personagii bufone, cari îi amusă 

forte multi; primului e unii felii de Jocrisse, aducendii 

cu Pulcinella neapolitană, cu Simonett piemonteză şi cu 

Meneghin lombardezi. Elu se numesce Giufă, imbeciluli le- 

gendari pe care-li cunoscemii cu toţii, sluga nedibace 

şi nepricepută care perde sau sparge tote mobilele ca- 

sei, nu înțelege nici odată ce i se spune, ascultă de-an- 

dosele, greșşesce  însăreinările, abundă în scăpări de ve- 

deri, în nerodii și neînțelegeri. Celu-lalti personagiu 

comicii e sluga r&utăciosă, caraghidsă şi viclenă, care-și 

bate joci de stăpânu-săii şi de totă lumea. Sicilienii 

îl numesc Firrazzano şi-i împrumută tâte poznele, glu- 

mele și renghiurile, ce jocă la Turin Gianduja, la Ber- 

gam Arlechin.» (2) 

In multiplicitatea aventurelori lui Păcală se află uni 

numără de trăsuri tipice, cari revină în mai tote colec- 

ţiunile nostre folklorice (3) și cari vorit formă obiectului 

comparaţiuniloră de mai la vale. 

12) Monnier, Les contes en Italie, p. 11 şi 15. 

(3) Schott, No. 22; Dr. Stamati, Pepelea, lași 1868; Ispirescu, Basie, par- 

tea |, p. 141 — 148 ; Arsenie,I, No. 5; II No. 6, 10,15; Sbiera, No. 1 și 4; 

Frâncu, No. 1; Măldărescu, No. 2; Sevastos, p. 144, 157; Bogdanii, p. 194—201 etc. 

CE. Hahn, No. 34; Legrand. p. 117; Haltrich, No. 63 şi 64; Krauss, Î, No. 53; 

ones, No. 15; Gonzenbach, No. 37.
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Ţinemi însă a relevă mai întâi una, din aceste trăsuri, 
care pare a se fi strecuratii din poveștile fantastice saă 
legendare în domeniulă lui Pepelea. O reproducem după 
versiunea bucovin6nă : 

Pepelea a găsitit printre marfă o pereche de d&sagi cu tămâe 
şi a înhățato pe spate, socotindi că acesta nu-i nici ușdră, dar 
nici prea grea pentru dinsulă, și a făcuto într'o parte cu dă- 
sagii, şi a mersi şi a mersti cu dînșii prin pădure, până ce se 
iăcea ami diua, și a sosită la unii munte înalt. Aci s'a suită 
în virful lui și, strîngendi o grămadă mare de lemne uscate, 
a scăpărati și a aprinso. După ce a arsi lemnele tote și sa 
făcută unit jăratecii ca o mare de focă, a turnatii acea, pereche 
de dăsagi cu tămâe de-asupra şi îndată s'a ridicată unt fumă 
grOznicii drepti în sus spre cert. Pepelea sta numai de o parte 
și priviă cu mirare, cugetându-şi: Ce nimica-i tămâia din bise- 
rică pe lângă o jertfă așă de mare ca acesta! Atunci numai ce 
vEdu, cum se deschise cerul şi-i primi jertfa: Dumnedeă şedea 
pe scaunul săi cu o faţă galbenă și smolită, că eră cam bolnavă, 
şi cum a ajunsi atâta fumii de tămâe până la dînsuli, pe loci 
sa şi însănătoşati și îndată a dati semn unui îngeri să vie 
la dinsuli, și Va trimisi la Pepelea pe pămînti să-li întrebe : 
Ce poftesce elii dela Dumnedei pentru binele ce i Pa făcutii > 

Ingerulă a ascultati porunca și, sburându la Pepelea, i-a dist: 
eu îsă îngeri trimisi dela Dumnedei să te întrebă: Ce poftesci 
tu pentru jertfa acesta mare ce i-ai adus'o. Cere ori ce vrei, că 
Dumnedeii « gata să-ți împlinescă tote. Eă, răspunse Pepelea, 
nu voesciă alta nimicii decât numai fluerulii cela ce e la Dumnedei 
după ușa tindei, căcă elă sciă că după dicătura acestuia jică ori ce 
ființă. Ingerulă a fostă într'o clipă la Dumnedei cu dorinţa lui 
Pepelea. Dar Dumnegdeii i-a disă: Mergi îndărăti de-i spune lui 
Pepelea, că acesta nu-i nici ună felii de r&splată pentru binele 
cel mare ce mi Va făcuti, ci 'să poltescă mai multi dela mine, 
căci ei sunt în stare să-l dati ori şi ce! 

Ingerulă a venită iarăşi la Pepelea şi i-a spusă tote câte a 
(isi Dumnedeiă, dar elă n'a vruti nică întruni felă altă ceva, ci a rămasă morţişă la flueruli acela. Impărtășindă lui Dum- nedei îngerul dorința nestrămutaţă a lui Pepelea, i-a dată Dum-
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nedei să-i ducă fluerulă acela. Cum numai La căpătată în mână, 
a şi prinsă Pepelea a sări de bucurie, că are acum ură odort 
aşă de mare. Dar ce chefi și veselie a avutii elă atunci, când a 
cercată să dică într'insuli şi când a vădutii că jâcă t6te dinaintea 
sa! Lui Pepelea nu i-a trebuită mai multi, să-i fi dată și lumea 
întregă. 

Acelaşi episodu figureză şi în versiunea neo-grâcă. (1) 
Păcală, căpătândti o cădelniţă de argintii, se duse pe unii 
munte înalt, o aprinse și împrăștiă tămâe. Pe când fumulă 
se urcă la ceri, se cobori unii îngeri și-lă întrebă: Ce 
doresci pentru binele făcuti lui Dumnedei ? — Nu vreaii 
decât uni fluerii şi, când voiă cântă din elă, să jâce cu 
toții: Gmenii, pădurile, munţii! 

In varianta-i elă sună ast-felă: Intro di bunulă Dum- 
nedeu cădu bolnavă şi, când audi Păcală despre asta, 
se urcă cu tămâia sa pe unt munte și-i dede foci. Bu- 
nulă Dumnedeii se făcu iar sănătos din fumu-i și în- 
trebă: Cine mi-a făcut acestii bine? — Eu, r&spunse Pă- . 
cală. Și Dumnedei îlă întrebă mai departe: Cum să-ți 
r&splătesci binele ? Păcală nu ceru decât ună flueriă și 
Dumnedeii i-lti dede, dicendu-i: Iea-lă Şi, când vei cântă din 
el, să joce totu ce-i pe pămîntii! Păcală luă fluerulă Și, 
cântândă, toți arborii și tâte tnfişurile pădurei începură 
să joce 

„Acesti cimpoiă năsdrăvanui, care făcea să joce pe ori 
cine, face parte din talismanele studiate pe largă cu oca- 
siunea acelui ţipă. Fluerulă vrăjitii e o trăsură eminamente 
mitică: deulă Pan făcea să joce satirii şi dinele pădu- 
riloră la sunetuli syrinxului săă; zidurile Tebei se ridi- 
caii la viersulă lăutei lui Amphion (precum ziduriie leri- 
chonului cădură la sunetul trimbițeloră preoţiloră lui 

(1) Hahn, |, 223 și varianta II, 239. Cf. Schmidt, p. 115.
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Israel) și când Orpheiă făcea să vibreze cârdele lirei sale, 
natura întregă se punea în mișcare: apele își opriaă cur- 
sulă, stâncile se apropiau să asculte, fârele şi arborii în- 
cepeau să salte. Cornului minunată ali lui Oberon făcea 
să joce, vrendă novrândă, pe toţi aceia ce-lă ascultau, şi 
menestrelulă din Hameln fermecă cu cimpoiulu săi pe 
întregă n6mulii șoricescii, care nu da pace locuitorilor 
orașului. (1) 

Dintre cele-lalte năsdrăvănii ale lui Păcală vomă relevă 
câte-va din cele mai familiare și mai potrivite cu firea-i 
nerodă sai răutăci6să. 

Intâna lui ispravă e, că moștenind o vacă (la Sbiera: uni 
bouri, la Sevastos: ună boi, la Bogdan: o viţea), o vinde 
unui arbore din pădure și, neplătindu-i, dobâră arborele Și 
găsesce la rădăcina sa o comoră. Dar Păcală nu luă decât 
cei 80 de lei, câtit se tocmise cu copaciulu şi plecă acasă. 

Dejă într'o fabulă esopică unt omu, totii cerând în 
zadară bogăţie lui Mercuri, sfarmă de ciudă statua deului 
și găsesce în capu-i o comâră. | 

In versiunea burguignonă, citată de Cosquin (2), Cadet 
Cruchon vinde pânza sa statuei unui sfintă. Și nevrândă 
sfintulă a-i plăti, el isbesce statua cu ciomaguli, o sfarmă 
Şi găsesce în soclulă ei o comâră. 

Statua sfintului revine și în povestea bretonă (3), unde 
Jean le Diot îi vinde vaca și o sfarmă, nevrândă să-i plă- 
tescă. Apoi găsesce o grămăjue de gologani într'unii discă 
alăturea de statue (o formă alterată a combrei). 

De asemenea în versiunea neapolitană a lui Basile (4), 
  

(1) Vedi Schott, p. 228 şi Sevastos, p. Lol (fluerașă blagoslovitu). Cf. Schmidt, No. 20; Fherulă minunati şi Grimm, No. 110: Jidovulă în spini. (2) Cosquin, No. 58. 
(3) Sebillot, 1, p. 224, 
(4) Pentamerone, No. 2.
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unde  Vardiello vinde unei statue pânza și, sfărămând'o, 

descoperă o combră. Mamă-sa, tfemendu-se să no dea de 

golă, aruncă din ferestră smochine și struguri uscați, ce 

Vardiello îi strînge și îi mănâncă. Flecărindi întro di 

despre comâră, e dusi înaintea judecătorului, care-lă în- 

trebă când a găsit'o, și dinsulii răspunde: în diua cânda 

plouatii smochine şi struguri uscați (o parodie a ploilorii 

mitice mai sus menţionate). 

Păcală siciliană, Giufă (1), e trimesi de mă-sa la uni 

boiangiu să-i vopsescă verde o bucată de pânză și eli 

o lasă unei şopirle verdi, ce o iea dreptii boiangiti. Când 

vine să-și reiea pânza, n'o mai găsesce, și elu atunci dă- 

râmă casa şopirlei, adecă grămada-i de pietre, în care gă- 

sesce o 6lă plină cu auriu. 

Intr'o poveste arabă din 1001 de Nopți, citată de Cos- 

quin, ună mâncătorii de opiu își vinde vaca unei co- 

țofene și, păr6ndu-i-se că nu vrea să-i plătescă, aruncă 

după dînsa uni tirnăcopă. Pasărea, speriată sboră şi se 

aşeză pe o grămadă de gunoi, unde, scormonindi, află 

unt borcană plină cu aurii. Eli însă nu iea decât pre- 

țulă vacei şi pune borcanulă la locii. Nevastă-sa, ca să 

nu se dea de goli, îlii facesă credă, că a plouatii intr'o 

n6pte carne și pesci. 

Trecândi la Europa orientală, statua din versiunile 

occidentale e pretutindenea înlocuită cu uni arbore. 

In povestea săsâscă (2), Păcală vinde vaca unui stejari 

și, isbindu-lă cu securea, face să cadă dintr'o crăpătură 

o sumedenie de galbeni. 

In cea sârbo-croată (3), Păcală vinde boulă său unui 

fagă şi din scorbura-i cadă în urmă galbeni și taleri. 

(1) Gonzenbach, No. 37. 

:2) Haltrich, No. 64. 

(3) Krauss, I, No. 83.
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In cea rusescă (1), idiotulă, moștenindu ună boi, îlii vinde 

unui copacii uscată, ale cărui ramure scârţâiau. Credendă 

că vrea să-lu cumpere, elu i-lu lasă, dicendu-i că se va în- 

târce după bani. La terminulii hotărită, îi cere banii şi, 

neprimindău r&spunsi, începe să-lii dobore cu securea şi 

găsesce în scorbura copaciului o combră, ascunsă acolo 

de nisce hoţi. 

Altă episodi, ce-lă regăsimi pretutindenea, e tocmela 

lui Păcală cu popa: să-i slujescă până ce-i o cântă cucul, 

şi cine se va supără întâi, să i se taie o bucată de pele 
din spinare. De aci ună șirii de năsdrăvănii, ca să-l si- 
lescă pe popa să-și iasă din sărite. Elu îlu face să jâce 
intre spini până i se rupe cojoculă și pe preotâsă până 
cade mortă. Elu legă la jugă uni ursi şi ună lupi, care-i 
mâncase boii. (2) La ună parastasii, popa îi porunci să curețe 
copilulă și să pue în 6la de zemă câte o codă (rădăcină) 
de mărară, cimbru și pătrunjelă: Păcală jupui copiluli 
și-lu atirnă la sore (3), apoi băgă în zemă codiţele a trei 
câni (numiţi Mărariă, Cimbru și P&trunjeli). Popa, pu- 
nendi o argată să se urce în copacii şi să strige ca 
cucul, Păcală o lovi cu o petră drepti în frunte, și 

cădu mârtă. Vrendii atunci să fugă cu feciorulu său, Pă- 
cală se viri în evanghelia popei şi, când acesta vru să-l 
inece, Păcală împinse n6ptea în apă pe feciorulă popei, 

(1) Afanassiel, V, No. 92. 

(2) Pentru acestă episodii : cf. Cosquiu, II, p. 268 şi Gonzenbach, LI, p. 228. 
(3) Asemenea quiproquouri (perfide) sunt o caracteristică, esenţială a lui 

Păcală : alte ori arde pe mamă-sa (cf. Hahn, p. 222 şi Sebillot, II, p. 43). 
Păcală în peţite (Bogdani, p. 114) e sfătuită să arunce cu ochii la fată, și să-l 
zîmbescă : Tontu-mamei-preutese scâte ochii boiloră și vacilori şi, intrândii in 
casă, aruncă ochii în capulii fetei și ală părinţiloră săi (ef. Cosquin, II, p. 270).
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care se înecă. Acum popa se supără foci și Păcală îlii 

jupui după tocmslă. (1) 

Intr uni basmi bretonă «Le fermier et son domestique» (2), 

feciorulă celui mici se bagă slugă la ună moșşierii, cu 

tocmela, că cine se va supără, să i se taie nasulu. Sluga 

iea jos acoperișuli de pe casă, pune ună cățelă în ciorbă 

în locii de pătrunjelă (căţelulă se numiă Pers) şi la urmă 

se învoesce să plece, când va cântă cuculu. Moşierulii 

pune pe fie-sa să se urce întruni peri şi să strige cucu 

(sluga scutură pomii și fata cade), iar când se urcă ne- 

vasta moşierului, o împușcă. 

In varianta picardă «Jean le malin et son seigneur» (3), 

învoiala sună: qui se fâchera le premier, se verra cou- 

per loreille par l'autre. Amenunte banale: boerulă îlu 

găsesce în cele din urmă în camera nevestei sale, se 

supără şi sluga îi taie urechile (precum elă tăiase fraţi- 

loră lui Jean), apoi fuge cu nevastă-sa,. 

In versiunea corsicană (4), Andreiu taie nasulu popei, 

după ce-lii păcălesce în diferite rânduri: îi vinde oiie şi, 

băgendu-le codile într'o baltă, spune popei că oile se în- 

fundă în iadă; elă, trăgândă de c6dă, cade în baltă. (5) 

(1) De aci s'a născuti probabilii snova cu sluga, care jâcă mai multe renghiuri 

femeei necredinci6se : Sbiera, No. 29 (Hargatulă năsdrăvani); Popescu, II], 

No. 5 (Sgâmboiă) şi Crengă, No. 5 (Pocestea lui Stanii Păţitulă). In aceste ver. 

siuni, băiatulii servesce stăpânului până îi urlă lupii în casă, precum Păcală 

se tocmesce până va cântă cuculi. 

(2) Ssbillot, Liz. orale, p. 159—161. 
(3) Carnoy, Litt. orale, p. 316—328. 

(4) Ortoli, No. 26. 
(5) Aceiași ispravă face Giufă siciliană (Gonzenbach, No. 37) şi Păcală ru- 

sesciă (Afanassief, V, 8) : Fomlka taie coda calului și o pune în mijloculă mla- 

ştinei, apoi spune popei, că caluli sa înecatu ; vrendit să-lă scape, popa 

trage din răsputeri şi cade pe spate cu coda in mână. Atunci Fomla îlii 

convinge, că i-a smuls'o și că trebue să se mulțumâscă a fi scăpatii măcar 

o parte. Cf. Cosquin. II, p. 50.
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După ce-i necinstesce nepotele, împuşcă pe mama popei, 

care se urcase în pări să strige cucu. 

Intr'o versiune sârbo-croată «Pașa și Petre Prostuli» (1), 
tocmela e: cine se va supără, să i se iea patru coste din 
spate. Fraţii mai mari ai lui Petre o păţescii, dar elii însusi 
păcălesce pe Paşa, făcândă tote pe dosi: taie capetele 
berbeciloră și degetele copiiloră, străpunge cu o furcă 
de feri pe mama Paşei, care se urcase pe arbore să 
strige cucu, apoi îi înecă nevasta. 

Intr'o variantă, citată acolo, Prostulu omâră copilului, 
taie oile, aruncă în ciorbă uni câne în locă de pătrun- 
jelă (așă se numiă cânele). 

Versiunea neo-grecă (2) conţine acel6şi trăsuri maliţi6se 
ca şi cea română, numai că ele sunt mai puţinii moti- 
vate ca în cea din urmă. 

Episodele enumerate până aci sunt de ună caractert 
mai multi sau mai puţini răutăciosi şi perfidă (Păcală 
insemneză etimologicesce «omu infernal») şi zugrăvescil 
numai o parte a naturei sale. Să venimu acum la, firea sim- 
plă și ididtă, la adevăratul Pepelea, ali cărui nume (li- 
terală «Cenușotcă») representă alu doilea elementi alti 
naturei sale: extrema imbecilitate. Păcală le face tâte pe 
dosă din răutate conscientă, Pepelea din simplitate şi 
nevinovăție. Cu tote acestea, poporul nu face tot-dea- 
ună 0 deosebire strictă între aceste două personagii, con- 
fundândă adesea apucăturile loră şi chiar identificându-le. 

Ca representantă poporali ali imbecilităţei, Pepelea 
portă nume diferite ca Dedu-Ivană, Cioca-Ludu (3), etc. 
Elă dice şi face tte pe dosă, dar quiproquourile sale nu 
  

(2) Jagic, Archiv, An. V, No. 40. 
(2) Hahu, 1, p. 222. 
(3) Ispirescu, Sndve, p. 103—110 şi Arsenie, JI, No. 3.
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sunt perfide şi cu urmări fatale ca la Păcală, ci ele re- 

sultă din simplitatea-i înăscută și numai dinsuli suferă 

consecinţele loră. «Nu dice aşă. ... !»-e refrenulii, ce revine 

adesea, fără însă a cuminţi pe nerodulu din nascere. (1) 

In versiunea paralelă rusescă (2), Neroduli, sfătuitii de 

mă-sa să se mai frece cu 6menii, ca să capete minte, elu 

se duce în sati şi, vedendi doi țărani cari vinturati 

mazăre, alârgă la dinşii şi se frâcă când de unulă când 

de altulii. Țăranii se supără și-lă pisăgescii cu îmblăti- 

torile. Atunci mă-sa îl învaţă, că nu trebuiă să facă așă, 

ci să fi disii: Dumnedei să v'ajute 6meni buni: Vreţi să 

Vajuti a vintură ? Şi nerodulă, v&dendu nisce Gmeni cari 

duceaii unii mortii, le dise vorbele. Bătuti din not, mă-sa, 

îi spune, că trebuiă să dică: Dumnedei să-i odihnescă su- 

fletulă! Şi nerodulii rostesce aceste cuvinte.la o nuntă. 

Trebuiaj să ridi şi să joci cu ei! îi dise mă-sa. Și nero- 

dulii se pune pe jucati, când ardea unii șopronă din sati. 

In versiunea săsescă «Cum să dici ?» (3), Prostulu, por- 

nindă în lume, râgă pe nevastă să-i spue o vorbă potri- 

vită si ea, temându-se că o va da de ruşine, dise numai: 

Asta n'ajută! Şi prostulă porni, repetândă mere aceste 

vorbe. Vădândă pe câmpii nisce țărani, cari sem&nau 

grâu şi diceaii: asta va da ună secerișii bună! prostuli 

strigă: asta, n'ajută! Ei năvăliră asupră-i cu ciomegele și 

prostulu strigă: cum să dis ? — Dâmne, dă mai multă: 

r&spunseră ei. Eli dise aceste vorbe când trech pe lângă 

doi inși, cari se băteaii. — Dumnedei să vă desparță! şi 

rosti aste vorbe, vădendi o pereche de amorezaţi. — Ple- 

caţi-vă și s&rutaţi-vă, etc. 

  

(1) Vedi încă Pann, Moșă-AZbi, II, 16—23 : Pocestea lui Moşă-Nâyu și Urechia, 

Legende, No. 4: Vorba potritită. 

(2) Leger, No. 20. 

(3) Haltrich, No. 6".
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In Sicilia, Giufă e mereă bătută pentru neînţelegeri de 
aceiași natură. (1) Inv&ţati de unu căpitană de corabie 

să dică: fă-o s'alerge! eli strigă întruna aceste. vorbe, 

aşă că alungă vinatuli şi vinătorii îlu bătură mării. Cum 

trebuiă să dică ? îi întrebă elit plângendii. — Domne, fă 

să-i omore! Şi Giufă rosti vorbele când întilni doi 6meni, 

cari se certati. — Domne, desparte-i! strigă dinsulu la ve- 

derea a doi însurăţei, cari eşiaui din biserică. — Dâmne, 

fă-i să ridă! şi Giufă dise așă, când vădu trecându uni 

morti cu alaiti. (2) 

1) Monnier, p. 13—15. 

(2) lu oposiţiune cu imbecilulu tradiţionali, Moșă-Lăcustă representă din 
contră pe isteţulii, care scapă din încurcătură mulțumită ingeniosităţei sale 

(mai multi accidentale). Elă ghicesce ast-felă pe furuli coronei (care se dă 

singurii de goli) şi capătă renumele unui mare ghicitori. Vedi Ispirescu, 

partea II, 100 urm. şi Stăncescu, Basme și sndve, p. 16—85: Ghicitorulii. Snova 
ligureză şi în Povestea Vorbei, unde ună cârpaciui află pe hoţulă inelului 

împărătescă... Peniru versiuni paralele: cf. Cosquin, No. 60. — De asemenea 
Moșă-Arcinte (Popii-Reteganulii, V, No. 7) cu cele trei sfaturi, între cară ul- 
timulu e a nu spune femeei vre o taină (Sbiera, No. 38: Omul cu trei talanți 
și Pann, Povestea Vorbei, p. 130). Cf. Cosquin, No. 17: Le Secret şi Gonzen- 

bach, II. 932.



ADAOSU. 

FABULA ANIMALĂ 

Acesti genă de literatură orală lipsesce aprâpe cu totulu 
în folklorulă românii și romanicii. Elă e din contra bogati 
representată în literatura poporală germană și slavă. In 
colecţiunea săsâscă a lui Haltrich, din vre o 120 de basme, 
a treia parte conţine fabule animale, și aceiaşi proporţi- 
une revine în colecţiunea basmelorii sârbo-croate de Krauss. 

In folklorulă nostru n'amii întîlnit (1) decât o singură 
fabulă animală proprii-disă Capra ru iediă, representată prin 
o serie de variante enumerate mai la vale. 

Acestă fabulă e una din cele mai familiare și o regăsim 
pretutindenea; în Grecia și Serbia, în Rusia, Francia și Spa- 
nia. Cosquin a culesă întregulu materiali comparativă (2), 
aşă că ne mărginimu a trimite la basmul lorenă cores- 

pundă&toră, mulţumindu-ne a reproduce în resumati varian- 

tele paralele românesci. 

1. Prima variantă muntenă Unulă pate pentru toți: (3) 

O die avea 3 oiţe şi, când sapropiă de ușa bordeiului, zicea: 

Deschideţi, maică, ușile, că vine maica cu țițele pline de lapte, date 
  

(1) Cf. Introducerea, p. 150—131. 

(2) Cosquin, No. 68: La bigue et ses petits. Cf. Introducerea, p. 176. 

(3) Fundescu, No. 12. 

Săinenu, Basmele române. 60
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după spate, cu frunză în buză și cu €rbă în barbă. Oiţele deschi- 

deaii şi ea, intrândiă, le da să sugă. Diminâţa, când plecă, le 

spuse să nu deschidă la nimeni, până nu le va arătă c6da pe 
crăpătura ușei. 

Uni ursii şi ună lupii se încercară să înșele oiţele, dar nu 

„putură. Numai vulpea putu să le păcălescă și, deschidendu-i-se 

uşile, chemă pe lupă şi pe ursii, de mâncară cu toţii oiţele, pu- 
nendii maţele înșirate între zăbrelele ferestrei, iar căpăţinele 

“lângă ferestră. 

Când le vădu dia de departe, credu mai întâi, că oiţele at 
torsiă şi rideaii de bucurie la venirea ei. Când le v&du însă mân- 
cate, începu să plângă și să-şi smulgă părul. Ba întrebă pe 
vulpe și pe lupii, dacă ai vă&duti oiţele și amindoi tăgăduiră. 
Numai ursul îi spuse, că le-a mâncatii și o ameninţă și pe 
dînsa s'o mănânce. 

Ea îlă rugă să vie joi la plăcinte şi elti răspunse: oi ceri, 
piii veni. Chemă asemenea pe vulpe și pe lupii. Acasă Gia făcu 
trei gropi adînci încărcate: cu lemne și, când veniră ferele, ea 
polti pe ursii să ședă pe scăunașulii de câră, ce eră de-asupra 
gropei cu 9 care de lemne. 'Topindu-se scaunul de csră, ur- 
sul cădii în gr6pă și, ardendi, se rugă de die să-lu scâță: Nu! 
cum mi-al arsii tu inima mea, așă ţi-o ardă şi e pa ta! lar 
vulpea și lupulii fugiră. | 

2. A doua variantă muntenă Stăncuța și Mierluţa: (1) 

O die năsdrăvană fătase două mielușele şi le dedese numele 
Stâncuța şi Mierluţa. Fiindă să plece, Gia încuiă bordeiulu de 
frica lupului şi spuse mielușeleloră să nu deschiqă până n'ori audi 
glasu-i dicendii : Stăncuţo, Mierluo, deschideţi ușa, că vine maica 
înțucălată, îmbucălată, cu două foi de lapți dați pe spați. 

Lupuli însă le păcăli și, intrândi, le înhăţă pe amîndout. Când 
veni Gia acasă și văd pacostea, să înebunâscă și mai multe nu, 
săraca! La urma urmelorii, se hotări să facă cumetrie: ea um- 
plu o gr6pă cu surcele şi, făcendă o gaură până în fundul ei, 
puse de-asupra lemne şi ună scaună de câră. 

  

(1) Stăncescu în Vatra, An. ], No. 19.
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Apoi se duse în pădure şi pofti la ospăţă pe ursii, pe vulpe, pe 
lupii și pe multe alte lighi6ne. Lupulă eră aşezatii pe scaunului de 
ceră și, unii cățelandru dândi foci surceleloră, începu a se scu- 
undă în gr6pă. Eli atunci începi să se roge de ursi și de âie, 
cărsândi, amîndouă mieluşelele vii nevătămate; dar îlă lăsară să ardă 
în mijloculă jăratecului. 

3. A treia variantă muntână Veru Lupii : (1) 

O die aveă 3 fete (Tincuţa, Anicuţa și Sevastiţa), cari deschi- 
dea mamei lori, numai dacă vîră coda sub ușă. Lupulă află 
de acesta, împrumută coda vulpei, amăgi fetele şi le făcu fărîmi. 

Oia, ca să se r&sbune, a dati o masă mare, dar înainte săpă 
o gr6pă, în care puse focit și de-asupra uni scaună de ceră. 
Intre musafiri fu poftită și Vă&ruli lupii, care, așezându-se pe 
scaunului de csră, se topi la foci şi cădu grămadă în jărateci. 

4. Varianta din Moldova Capra cu trei îedi: (2) 

O capră avea, trei ieqi și le spuse la plecare să nu deschiqă 

nime&nui, până ce nu-i voră audi glasul. Ună dușmani de lupă, 
cumătrulă caprei, pândi vremea cu prileji și, schimbându-și gla- 

sulii, strigă să-i deschidă. Cu tote că se împotriviă iedulii. cel 

mai mici, care eră harnici și cu minte, cei-lalți îi deschiseră 

şi, cum intră, îi mâncă pe amindoi (ali treilea se ascunsese în 

horni). După ce eși lupulii, veni capra şi mezinulii îi povesti 
tote. | 

Vrendu să-și răsbune, capra așeză o lesă de nuiele peste o gr6pă 

adîncă aprope de casa ei, o umplu cu jărateci şi făcu unt scă- 

unașii de ceră anume peniru lupă. Apoi se duse în pădure și-l 

chemă la praznică. Venindi lupulii, capra îlă pofti să ședă pe 

scăunașulii de de-asupra grâpei și, pe când mâncă lupulii hilpovii, 

odată se topi scăunașulu şi cădu în gropa cu jăratecii. | 

Capra cu iedișorulă nu mai puteai de bucurie, audindii va- 
ietele lupului. 

  

(1) Măldărescu, No. 4. 

(2) Crengă, No. 1.
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5. Varianta bucovinenă Capra cu iedă : (1) 

O) capră, încumetrită cu unii ursă, spunea iedişorilorii să nu 

descuie altuia decât ei, când va strigă: - Iefișorii mamei, puișoriă 

mamei! o!-u0i drăgălași băieți ! mamei ușa descuieți ! că mama waduce 
frumzem buze, văscii în cornițe, lapte ?n ţîţe, pe spinare drobă de sare! 

Cum plecă capra, se duse ursulii să-i mănânce iedişorii, dar 
nu putii descuiă căsuţa. A doua ră, prefăcendu-şi glasul să 
semene cu ali caprei, -ursuli păcăli pe iedişori şi, intrândii, îi 
crompoţi pe toți. 

Când se întârse capra şi nu-și află puişorii, înţelese îndată cine 
le făcuse capătul şi se hotări să-și răsbune. După ce griji că- 
suţa, sparse cuptorulă, câtu putea încăpe uni ursi, punendă 
de-asupra beţişore unse cu lută. Apoi se duse la ursi şi, plină 
de scîrhă, îlu pofti la praznici. 

Elu primi bucurosi și, cum intră, capra îlă puse îndată pe 
cuptorii, rugându-lu să îngădue, până soră coce plăcintele în 
cuptoru, și apoi i le va da sus să le mănânce. Ursul o ascultă 
și se sui pe cuptoriă. 

Capra făcu de desubt uni focii mare, câti se aprinseră be. 
țişorele şi ursulă cădu în cuptorul aprinsă. Eli strigă cumetrei 
să nu-lă lase, dar capra dise, ridendu: «Ha! ha! ha! bine-mi pare! 
Lasă să te mănânce și pe tine foculi, precum mi-ai mâncatii Şi 
tu mie iedişorii!» 

Totu ca o fabulă animală se pote consideră povestea 
despre cocoșul ce vuă galbeni, representată românesce prin 
trei variante, una muntână şi două din Moldova. (2) O fa- 
bulă esopică aduce multi cu acestă temă: Cel ce caută 
să câștige mai multi decât se cuvine, adesea nu câştigă 
nimică, cum spune povestea despre omul, care avea 0 
gâscă ce ouă dilnică unii ot de aură. Omului lacomă îi 

(1! Sbiera. No. 22. 

12) Stăncescu, No. 19: Cocoșulă moșului. — Crângă, No. 3: Punguța cu doi 
bani. — Ședătbrea, p. 219—281: Povestea oului. CE. şi tradiţiunea ardelână 
despre găina de aură dela băile (odinidră aurifere) din munţii Bihoreni: ea 
e Vilcea băiloră. care a dusi toti aurul din munți acolo unde a sburatiă 
(Frâncu, Moţii, p. 67)
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porunci două, dar ea răspunse că nu pâte. Atunci omulti 
se necăji și o bătu, din care pricină perdu totă. 

Povestea figureză și într'o poveste din Panciatantra, inti- 
tulată «Paserea ce ouă aură». (1) In Europa orientală o intil- | 
nimiă la Greci, Albanezi și Sârbi; apoi la Sași, la Românii 
din Moravia, etc. (2) 

In versiunea n6stră muntână, ună uncheşă avea unit 
cocoșii și o mătușă o găină, ce ouă dilnici unit ouă. Ce- 
rendi mătușei unit oii, ea nu vru să-i dea şi sfătui pe 
uncheși să-şi bată cocoşulii să-i ouă. Cocoșul bătuti plecă 

în lume, s'aducă moșului bani ca să cumpere ou€. Trecendi 

pe dinaintea palatului împărătesei, începu să cânte tare, 

de sări împă&ratulă din somni și porunci unui slujitori 

să-lă arunce în apă. Dar cocoşulu sorbi ttă apa şi se 

puse iar pe cântati. Atunci impă&ratulă porunci să-lii arunce 

într ună cuptorii aprins; dar cocoșulă icni totă apa şi 

stinse cuptorulii şi se puse iar a cântă. După ce rise 

împ&ratulu, porunci să-lă arunce în haznaua de bani și 

cocoșulă, înghiţindă toţi galbenii, dede fuga la moșuli acasă. 

Uncheşuli ajungendă ast-feli bogatii și baba cerendu-i 

parale, elu o sfătui să-şi bată găina, care, ricăindu prin 

gunoiii, găsi o lescae şi o aduse babei. Ea, când o vădu 

numai cu atâta, aruncă toroipanulu după găină, de-i rupse 

c6da, și găina speriată fugi în coteţulu moșului, unde r&- 

mase pentru tot-deauna. 

In varianta moldovenescă de Crengă, moșuli, după ce-și 

bate cocoșuli să ouă, îlă gonesce. Pe drumi găsesce 

o punguţă cu doi bani, dar unii boert poruncesce vizi- 

tiului să-lu prindă și-i iea punguța. Atunci cocoşulii se ţine 

după boeri, cerendu-i înapoi punguţa. Boerulă poruncesce 

(1) Benfey, 11, 267-268. 

2) Hahn, No. 83; Dozon, No. 23; Krauss, I. 26. — Haltrich, No. 45; Wenzie, 

p 101—-107.
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"vizitiului să-li arunce în fântână, dar cocoșulii înghite totă 

apa şi iar se iea după boerii. Acasă spune babei să-lu 

asvirle în cuptori plină cu jărateci, dar cocoşulă târnă 

totă apa și ese tetără, strigându într'una. După ce-li arun- 
case în cireda boilori şi a vaciloră și înghiţise tâtă ci- 
reda, îlă dede în haznaua cu bani să se înnece. Atunci 

cocoșulii înghite cu lăcomie toţi banii şi ese la fersstra 
boerului, strigândă să-i înapoieze punguţa. Boerulă fu ne- 
voită să i-o arunce. Cocoșulii o iea şi se duce la moș- 
neg, unde-i umple ocolul cu ciredi de vite şi-i tornă 
pe țoli o movilă de galbeni. Baba cerându-i bani, moș- 
n6gulu o sfătuesce să-și bată găina, care, găsind o mărgea, 
i-o aduce și baba de necazii o bate de o ucide. 

In ultima variantă din Moldova, oulă e năsdrăvani şi 
" pi6că saducă moşului avere. Eli se întovărăşesce pe drumi 

cu mai multe animale (racu, şorece, miță, cocoșu, țapti) 
şi cu totele nemerescă în pădure la o casă de tâlhari. 
Speriaţi de animale, tâlharii părăsesc casa, ce o socotescii 
cuprinsă de necuratuli. După ce dede fie-cărui tovarăşi 
câte ceva, oulă luă partea lui și o dede moşnegiloriă. 

Mai adaugemi unii exemplu de poveste cumulativă, care 
circulă în tote ţările. ca cânteci sail ca snovă. 

La noi povestea e familiară sub numele poporalu de 
Cocoșu Roșu și sună ast-felti (după transcrierea unui elevii 
alu mei din clasa VI a liceului Sf. Gheorghe): 

IL. Am fostii la moșşi,—șam văduti unt cocoșii. — Ah7 ce mai 
eocoşă! — Cum cântă la moși/—Cântă, cocoșule—saă de jocă, moșule?! 

II. Şa venită o vulpe, — şa mânecatiă cocoșuli.—Ah! ce mai 
cocoși! etc. iurmeză refrenulă de mai sus). 

III. Șa veniti unii ogari,—şa mâncatii pe vulpe,—vulpea pe 
cocoși.—Ah! ce mai cocoșşii! etc. 

IV. Șa veniti ună lupii,—șa mâncată pe ogarit, —ogarulii pe 
vulpe,—vulpea pe cocoşi.—Ah! ce mai cocoșii! etc.
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V. Șa veniti uniti ursii, — şa mâncati pe lupă, — lupulti pe 
ogari,—ogaruli pe vulpe,—vulpea pe cocoșii, ete. 

VI. Șa veniti unii leii, — șa mâncatii pe ursii, — ursulti pe 
lupi, etc. 

VII. Şa venită unii pară, —șa ucisii pe lei,—leulii pe ursii,— 
ursului pe lupi, etc. 

VIIL. Şa venită unii focii,—ş'a arsă pe parii,—paruli pe leii,— 
leulă pe ursi, ete. - 

IX. Şa venitii o ploie.—șa stinsă pe focit,—foculă pe parii,— 

parulit pe lei, -— leulii pe ursă, — ursulii pe lupi, — lupuli pe 

ogarii,—ogarulă pe vulpe,— vulpea pe cocoşi.—Ah, ce mai co- 
coşii!—cum cântă la moși!—Cântă, cocoșule,——sai de jocă, moşule! 

Alţii mai completeză seria ascendentă cu Pintuli (sati 
Furtuna) şi cu Sdrele. 

In Bucovină, snâva corespundătâre pârtă numele de 

Cocoșelulă și miîțu (1) și are altă desfășurare. 

O babă, gătindu bucate, strigă pe cocoşelă să-i aducă 

surcele. Culegendiă surcele, cocoşelulii își feşteli picio- 

rușulii și se duse la baba să i-lu ștergă cu fuiorușuli, 

«dar baba n'a vrută și i-a disu bait». 

Cum se întorse mosnâgulii, cocoșşelulii fuge la dinsuli: 

«Moşule, moșule, bate baba, să iea fuiorușulu, să-mi ștergă 

picioruşulă.» Și moşuli încă dise baiu. 

Cocoşeluli atunci fuga la muguri: Mugure, bate pe 

moşnegi, moșnegulă să bată baba, baba să iea fuiorușuli. 

Apoi la capră: Capră, râde muguruli, mugurulă să 

bată pe moşnâgi, moșnâguli să bată pe baba.. 

În urmă la lupu: Lupule, mănâncă capra, capra să 

râdă mugurulă, mugurulii să bată pe moşngii... 

După aceea la puşcă: Puşcă, împușcă lupulă, lupul 

să mănânce capra, capra să rodă muguruliă... 

  

(1) Sbiera, No. 47. Culegătorulii observă: Ac6stă poroganie o spunii man- 

cele copiilorii, când începii a pricepe și a vorbi, toti numărândă pe de- 

«ete dela mâni sait dela picidre, spre a le ţin6 pironită luarea aminte, 
>
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In urmă la şorece: Şorece, râde puşca, pușca să îm- 

pusce pe lupi, lupulii să mănânce capra... 

In cele din urmă la miță: Miţă, mănâncă pe şorece, 

șorecele să râdă pușca, pușca să împusce lupuli, lupul 

să mănânce capra, capra să râdă muguruli, muguruli 
să bată moșnâgulii, moșnegulu să bată baba şi baba să 
iea fuiorușuli să-mi ștergă piciorușulii. «Miţa la ascul- 
tată. A dati îndată mare fuga la şorece, șorecele fuga 
la pușcă, puşca fuga la lupă, lupului fuga la capră, capra 
fuga la muguri, mugurulii fuga la moşnegi, moşnguli 
fuga la babă și baba a luati fuiorușuli și a stersi coco- 
șelului picioruşuli.» 

O asemenea sn6vă se găsesce de o potrivă în Grecia, 
ca în Ungaria şi Rusia, în Anglia, ca în Francia, Spania(1) 
și Portugalia. Ba chiar și la Hotentoţi circulă o poveste 
anal6gă și totuşi Coscuin, care analiseză aceste diferite 
versiuni (2), nu se sfiesce a le reduce tâte la ună proto- 
tipă indiană și anume la disputa despre superioritatea între 
Sore, Norii și Vîntă, care se rapârtă în realitate la altă 
snovă, asupra căreia vomi reveni în adnotaţiunile nâstre. 

Mai observămi încă, că unii cântecti analogii cu Cocoșu 
Roșu figureză, sub numele chaldaicii «O capră» (Chad 
Gadya), în ritualul ebraică din sera Pascelorii (dar nu- 
mai în edițiunile posteridre secolului XV-lea). Eli sună 
ast-felii: | 

«O capră, o capră, ce tată-meii a cump&rat'o cu doi 
bănuți. O capră, o capră!— Şi veni pisica, şi mâncă ca- 
pra, ce tată-mei, ete. — Şi veni cânele, și mușcă pisica, 
care mâncă capra... — Și veni băţulă, și bătu pe câne, 

  

(1) In Don Quijote (partea [, cap. 16) se află dejă o alusiune la snâva nss- 
tră: «Şi cum se qice obicinuitiă: pisica la şirece, şdrecele la funie, funia la 
băț, catirgiulă da lovituri lui Sancho, Sancho servitorei, servitorea birtașului 
și birtașulă servitârei.» 

(2) Cosquin, No. 34,
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care muşcă pisica... — Și veni foculu, şi arse b&ţulă, ce 
bătu pe câne.. — Și veni apa, şi stinse foculă, ce arse 
băţuli...——Şi veni boului, şi bău apa, ce stinse foculă...— 
Și veni măcelarulă, și ucise boulă, care băi apa... — Și 
veni Archanghelulii, şi ucise pe măcelar, care ucise 
boulii...——Și veni Dumnegei Sfintulii, şi ucise pe Archan- 
ghelii, care ucise pe măcelară, care ucise boul, care 
b&u apa, ce stinse foculii, ce arse b&ţuli, ce bătu pe 
câne, care mușcă pisica, care mâncă capra, ce tata a 

cump&rato cu doi bănuți.—0 capră, o capră!» 

Departe de a consideră cântecul ebraicii ca prototi- 

pulă versiuniloră provensalo-italiene, cum aă admis'o unii, 

ne unimu cu d-lă Gaston Parisa vede în acestii cânteci 

(ca și în Povestea numerelorii studiață de d-lă Hasdeu) 

ună împrumut tardivii, anteriorii secolului XV-lea şi 

făcută dintr'o presupusă noimă alegorică, ceea ce ex- 

plică transportarea acestei povești de copii într'o carte 

religi6să. (1) Câtă pentru origina însăşi a snâvei (sati 

a cântecului primitivi), faptulă că ambele se regăsescii 

în "Africa, la Kabyli, la Hotentoţi şi în Zanzibar, vorbesce 

mai curînd pentru o origină antropologică. (2) 

Incheiămui acestă parte a operei cu următorul tablot 

sinoptici ali clasificațiunei nâstre folklorice (cf. p. 230), 

omiţendă peripeţiile indicate și expuse la ciclurile și tipu- 

rile corespundă&tore. 

(1) Cf. Romania, |, p. 222 și Hasdeii,. Cucente, II, p. 895. Tylor, |, p. 101, 

contrarii, dă prioritate cântecului ebraicii. 

(2) Cu totulă de altă natură e seria cumulativă următore: «Omului lui 

Dumnedei, omulă lui Dumnedei, dă-mi ună bobi de porumbi să-lii dai 

closcei, cloşea să-mi dea puiului, puiulii să-li daii morarului, moraruli să-mi 

dea mălai, mălaiulu să-lti dai cidrei, ciâra să-mi dea maţulă, că m& bate 

roba cu toiaguli, de-a vede că lipsesce» (Stăncescu, p. 160). Asupra ei vedi 

Cosquin, No. 29.
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SECȚIUNEA |. 

POVEŞTI FANTASTICE (MITICE). 

[. Ciclulă Omi-animali (părăsire provisorie). 

A. Tipulă Amor și Psyehe ibărbatii-animalii): 1. Stăncescu, p. 
243, — 2. Popescu, 244. — 3. Ispirescu, 245.— 4. Ispirescu, 246. — 
d, Ispirescu, 248. — 6. Stăncescu, 249. — 7. Obert, 250.— 8. Pitişii, 
250. —— 9. Oreste, 251. — 10. Crengă, 252. — 11. Sbiera, 253. — 

12. Schott, 254. -— 13. Marienescu, 255. 

B. Tipulii Melusina (femee-animală): 14. Ispirescu, 259. — 15. 
Ispirescu, 260.— 16. Măldărescu, 261.— 17. Popă-Reteganulii, 261. 
— 18. Cosmescu, 262. —- 19. Ohedenaru, 262. 

C. Tipulii Nevaida (femee-leb&dă): 20. Fundescu, 277. — 21. Po- 
„pescu, 27î. — 22. Popi-Reteganulii, 278. — 23. Botea, 279. — 24. 
Schott, 280. — 25. Cosmescu, 280. — 26. Obedenaru, 282. — 97, 
Pompiliu, 282. — 28. Frâncu, 283. — 29. Voronca, 284. — 30. Ma- 
rienescu, 285. — 31. Ispirescu, 285.— 32. Popescu, 28". — 33. Cos 
mescu, 287. — 34. Marianti, 267. 

II. Ciclulă Vemee-plantă. 

A. 'Tipulu Daphne (dină-arbore): 35. Fundescu, 296. — 36. Po- 
pescu, 29. — 87. Teodorescu, 299. — 38. Stăncescu, 299. — 39. 
Stăncescu, 300. — 40. Sevastos, 301. — 41. Schott, 301. 

B. Tipulă Cele trei năramse (Jină-lructă): 42. Ispirescu, 307. — 
43. Delavrancea, 308. — 44. Pompilii, 308. — 45. Schott, 309. 

III. Ciclultă Interdiceriloră. 

A. Tipul Locuriloră oprite (Taboo): 46. Stancescu, 321. — 47. 
Popescu, 322. — 48. Popescu, 323 — 49. Speranţă, 324. — 50. Is- 
pirescu, 326. —— 51. Schott, 327.— 52, Popescu, 328. — 53. Ispirescu, 
329. — 54. Ispirescu, 330.— 55. Popescu, 331. -—56. Stăncescu, 332. 

B. Tipulă Camerei oprite (Barbe-bleue): 57. Popii-Reteganulii, 
340. — 58. Sehott, 341. —-59. Popi Reteganulu, 342. — 60. Măr- 
ginenu, 343.— 61. Mera, 344.— 62. Botea, 345.— 63, Cosmescu, 345.
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IV. Ciclulă Juruinţeloră. 

A. Tipul Zephta [juruinţă inconseienă): 64. Schott, 353. — 63. 
Popi-Reteganulă, 354. —66. Botea, 355. — 67. Cosmescu, 355. — 
68. Ispirescu, 356. — 69. Mariani, 357. — 70. Moldovani, 358. — 
11. Tuducescu, 358. 

B. Tipulă Dinelorii promise (Tinerețe fără bătrâneţe): 72. Ispi- 
rescu, 369. — 73. Frâncu, 370. — 74. Ţarină, 371. — 75. Stăncescu, | 
311. — 76. Moldovan, 372. 

V. Ciclulti Metamorfoseloră. 

A. Tipulă Jason (conflict magicii): 77. Marienescu, 386. — 78. 
Măldărescu, 387. — 79. Stăncescu, 388. — 80. Popu-Reteganuli, 
389. — 81. Botea, 389. — 82. Sima, 390. — 83. Schott, 377. — 84. 
Cosmescu, 377. | 

B. Tipul Copiii de aură (substituţiune): 85. Ispirescu, 405. — 
36. Fundescu, 391. — 87. Marienescu, 391. —88. Schott, 391. — 89. 
Slavici, 391. — 90. Popă-Reteganuli, 391. — 91. Trimbiţoiii, 391. 
— 92. Sbiera, 391. — 93. 'undescu, 406. — 94. Popescu, 407. — 
95. Arsenie, 410. — 96. Stăncescu, 410. — 97. Popescu, 410. — 
98. Cosmescu, 410. i 

VI. Ciclulă Descinderiloră infernale. 

A. Tipul: Teseă (coborîre pe tărîmulit celă-laltii): 99. Slavici, 
418. — 100. Stăncescu, 419.— 101. Stăncescu, 420.— 102. Gorovei, 
421. — 103. Mera, 421. — 104. Sbiera, 422. 

B. Tipulă //esperideloră (mere de aurii): 105. Ispirescu, 430.— 
106. Mera, 432. — 107. Schott, 433. 

C. Tipul Deceuriloră (întrebări mistice): 108. Popi-Reteganulii, 
435. — 109. Popi-Reteganuli, 438.— 110. Sbiera, 441.-— 111. Măl- 
dărescu, 443. 

VII. Ciclulă Ascensiuniloră aeriene. 

A. Tipulă Arborete cerescă : 112. Ispirescu, 454. — 113, Pogdani, 
456. — 114. Bogdanu, 456. 

B. Tipul Animale-cumnaţi: 415. Sbiera, 461. — 116. Popă-Rete. 
ganuli, 463.
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VIII. Ciclulti Erpuneriloră. 

A. Tipulă Andromeda (fecioră expusă unui halaurăi: 117. Ispi- 

rescu, 469. —118. Fundescu, 470.— 119. Cosmescu, 171. 

B. Tipulă Danae (copii expuşi pe apă): 120. Ispirescu, 47. — 

121. Stăncescu, 477. — 122. Stăncescu. 478. 

IN. Ciclul Isprăviloră eroice. 

A. Tipulii Apă vie și apă mortă: 123. Slavici, 493. — 124. Stân- 

cescu, 495. —- 125. Măldărescu, 496. — 126. Sima, 482. — 12. 

Crengă, 197.— 128. Ispirescu, 499.— 129. Arsenie, 500.—130. 

Marinescu, 501. — 131. Botea, 502. — 132. Bogdanii, 502. — 133. 

Sbiera, 302. 

B Tipulu Jena Cosinzena (Fecidra cu părului de aurii) : 134. Ispi- 

rescu, 510.—135. Popescu, 512.—136. Stăncescu, 512. —13î. 

Popi-Reteoanulă, 513. — 138. Lăpușanii, 514. — 139. Sehott, 

515.— 140. Catană, 516. | 

N. Ciclulu Fecidrei răsboinice (schimbarea sexului). 

141. Popescu, 530.— 142. Popescu, 531.—143. Sehott, 532.— 

144. Mariană, 533. — 145. Marian, 533. —146. Marian, 534. — 

14. Cosmescu, 335. 

SECTIUNEA il 

POVESTI ETICO-MITICE (PSICROLOGICE). 

|. Cielulă celoră Trei fraţi. 

A. Tipulă Praţiloră pevfii: 148. Ispirescu, 546. — 1419. Botea, 
546. — 150. Romonţană, 547.—151. Ispirescu, 548.— 152. Ispi- 
rescu, 519. — 153. Popescu, 551.—154 Popii-Reteganulă, 552.— 
155. Tuducescu, 554.— 156. Sbiera, 555. 

B. Tipulă Tovarășiloră năsdrăvană: 157. Frâncu, 368. — 158. 
Fundescu, 570. -— 159. Popescu, 571. — 160. Cosmescu, 572. —
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161. Lupescu, 572.— 162. Ispirescu, 573. — 163. Sima, 574.—164. 

Sima, 575.— 165. Sbiera, 575.—166. Arsenie, 576.—167. Obert, 
517. — 168. Popii-Reteganuli, 578. —169. Catană, 579. 

IL. Ciclul celori Doi frați. 

A. Tipul Dioscuriloră |traţii gemeni): 170. Ispirescu, 591. —- 

171. Arsenie, 593.— 172. Ispirescu, 593.— 173. Gan, 595. — 174. 
Voronca, 595. — 175. Schott, 596.—176. Ispirescu, 596. — 177. 

Marienescu, 59". 

B. Tipuli celorii Doi frați de cruce: 118. Popescu, 608. — 179. 

Ispirescu, 60%. — 180. Eminescu, 610. — 181. Popi-Reteganuliă, 

611.—182. Sima, 612.— 183. Pitişu, 613.—A184. Obert, 614. — 

185. Sbiera, 614. — 186. Schott, 615. — 187. Sbiera, 615. — 188. 

Popiă-Reteganulu, 617. — 189. Mera. 618. — 190. Dologa, 618. 

III. Ciclulă Animaleloră recunoscătăre. 

191. Popescu, 631. — 192. Ispirescu, 634. — 193. Stăncescu, 

635. — 194. Popescu, 635.— 195. Speranţă, 636.—196. Popii-Re- 

teganuli, 637.—197. Popă-Reteganuli, 63'7.—198. Cotoră, 638.— 

199. Marienescu, 638. —200. Cosmescu, 639. -—201. Cosmescu, 

640.—202. Sima, 640 

IV. Ciclulti /emeei perfide. 

A. Tipul Seylla (mamă ori soră perlidă): 203. Ispirescu, 651.— 

204. Fundescu, 653. — 205. Stăncescu, 653. — 206. Gorovei, 

654.—— 207. Sevastos, 653.——208. Cosmescu, 656. —209. Ispirescu, 

656.—210. Ispirescu, 658.— 211. Popescu, 658.—212. Frâncu, 

659. —-213. Sbiera, 660. — 214. Schott, 661. — 215. Cosmescu, 

662. — 216. Ispirescu, 663. — 217. Obert, 664. — 218. Sevastos, 

664.— 219. Ispirescu, 664. 
B. Tipulă Dalila (soţie ori iubită perfidă): 220. Stăncescu, 

670. — 921. Ispirescu, 670.— 222. Popi-Reteganuliă, 671.— 223. 

Fundescu, 672. —224. Ispirescu, 673. — 225. Arsenie, 674.— 296. 

Sevastos, 674. — 227. Cosmescu, 675.
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V. Ciclul ncestului. 

A. Tipuli Peau-d'âne (străvestire): 228. Ispirescu, 685. —229. 

Delavrancea, 686.— 230. Mera, 687. — 231. Emanuil, 687. — 

232. Schott, 688. — 233. Schott, 688.— 234. Cosmescu, 688. 
B. Tipul Fete; cu mânile tăiate: 235. Ispirescu, 697. — 236. 

Stăncescu, 698. — 237. Stăncescu, 700. — 238. Sevastos, 700. — 
"239. Broju, '701.— 240. Densușianu, 702. — 241. Sima, 702.-—249. 
Gamulea, 703. — 243. Cosmescu, 703. 

VI. Ciclulă A/amei vitrege. 

A. Tipul Holle ifata r6ba casei): 244. Ispirescu, 716.— 245. 
Ispirescu, 117.—246. Fundescu, '706.— 247. Stăncescu, 706. — 
248. Crengă, 706. — 249. Sbiera, 717. — 250. Weigand, 718. — 
251. Ispirescu, 718.—252. Stăncescu, 719.—253. Sevastos, 720.— 
254. Sevastos, 721.—255. Mera, 722.—256. Marian, 793. 

B. Tipulu Cenușertsa (fata cu conduruli): 257. Popescu, 733.— 
258. Ispirescu, 734. — 959. Sbiera, 735. — 260, Mariană, 736. — 
261. Sima, 731. — 262. Mera, 738. — 263. Frâncu, 738. 

C. Tipulii Phryxos (prefacere în cerbă): 264. Stăncescu, 743.— 
265. Popescu, 7-44. — 266. Bogdan, 745. — 267, Popi-Reteganuli, 
146. — 268. Obert, '746. — 269. Sbiera, 747. — 270. Cosmescu, 147. 
— 211. Marian, 748. — 272. Mariană, 748. 

D. Tipuli Rodia (rivalitate între mamă şi fiică): 273. Schott, 
55. — 274. Popescu, 755. — 275. Sevastos, 755. — 276. Slavici, 

156, — 217. Popii-Reteganulii, 758. — 278. Cosmescu, 758. 

VII. Ciclulti Peziriloru. 

A. Tipulă Edip (enigme): 279. Ispirescu, 767. — 280. Stân- 
cescu, 767. — 281. Gorovei, 768. — 982. Cosmescu, 768. 

B. Tipul Fnomaos (sarcine): 283. Ispirescu, '776. — 284. Po- 
pescu, 777. — 285. Sima, 777. — 286. Ispirescu, 777. — 987. Sbiera, 
118. — 288. Schott, 779. — 289. Schott, 779. 

VIII. Ciclul Fatalităţei. 

A. Tipul AMoira (Ursita): 290. Popi-Reteganulii, 142. — 291.
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Simoni, 142. — 292. Mărginenu, 142. — 293. Popescu, 144. — 
294. Comescu, 141. 

B. Tipuli Nemesis (Dreptatea divină): 295. Ispirescu, 797. — 

296. Stăncescu, 198. — 297. Stăncescu, '799. — 298. Sevastos, 800. 

— 299. Broju, 801. — 300. Cosmescu, 802. — 301. Popi-Retega- 

nulii, 802. — 302. Sevastos, 803. — 3803. Frâncu, 804. — 304. Stăn- 

cescu, 803. — 305. Vulcani, 805. 

IX. Ciclul Uriașilovă și Piticiloră. 

A. Tipulti Polyphem (Uriașul orbiti): 806. Ispirescu, 99.—307. 
Măldărescu, 100. — 308. Sevastos, 101. — 309. Marienescu, 102. 

— 310. Catană, 103. — 311. Fundescu, 104. — 312. Mera, 104. 

B. Tipală Mirmidon (Piticul minunati): 3183. Stăncescu, 178. 

— 314. Ispirescu, 179.— 315. Măldărescu, 180.— 316. Delavrancea, 

180. — 317. Tuducescu, 181. 

X. Ciclul Omului viteză. 

A. 'Tipulă Orion (nascere minunată): 318. Ispirescu, 823.—319. 

Fundescu, 824.— 320. Popescu, 826.— 321. Măldărescu, 826. — 

322. Popi-Reteganulit, 827. — 823. Stănescu-Aradanuli, 827. — 

324. Schott, 825. i 

B. Tipul Hercule- Păcală |voiniculă isteţi): 325. Ispirescu, 834.— 

326. Stăncescu, 835.— 327. Popescu, 836. —328. Arsenie, 836. — 

329. Crângă, 836. — 330. Speranţă, 837. — 331. Bogdanii, 838.— 

332. Popi-Reteganulii, 839.—333. Shiera, 839.—3834. Shiera, 839, 

SECȚIUNEA III. 

POVEŞTI RELIGIOSE (LEGENDE). 

[. Ciclulă lui Dumnedeă. 

A. Tipulii Dorinţrloră : 835. Popi-Reteganulii, 850. — 336. Is- 

pirescu, 850. — 337. Urechia, 852. — 338. Popi-Reteganuli, 853. 

__339. Obert, 853. — 340. Oreste, 853. — 341. Bogdani, 854. — 

342. Vulcani, 854. — 343. Mariană, 854. — 344. Shiera, 854. —
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345. Stăncescu, 855. — 346. Ispirescu, 855. — 317. Popescu, 855. 

348. Schott, 855. 
B. Tipul Tulismanelovă : 349. Popu-Reteganuli, 863. — 350. Is- 

pirescu, 864. — 351. Sevastos, 865. — 3852. Schott, 866. — 3583. 

Sbiera, 866. — 354. Popu-Reteganulu, 867. — 355. Popii-Retega- 

nulii, 868. — 356. Densușianu, 863. 

II. Ciclul Necuratului. 

357. Delavrancea, 873. — 358. Stăncescu, 873. — 859. Luciii, 

973. — 360. Sevastos, 876. — 361. Arsenie, 876.-— 362. Sevastos, 

816. — 363. Sbiera, 877. — 364. Stăncescu, 877. - 365. Ţera-Nouă, 

818. — 366. Weigand, 878. 

UL. Ciclulă Morte. 

A. Tipul Mortea ca cumilră : 36%. Stăncescu, 893. — 368. Ges- 
ticone, 894. — 369. Bogdanu, 894. — 370: Moldovan, 895. — 371. 

Moldovani, 895.— 372. Sima, 896.—373. Sbiera, 896. 
B. Tipul Călătoria Morţei: 374. Marian, 898. — 375. Coşbuc, 

899.— 3876. Bugnariă, 900. —377. Obedenaru, 900. — 378. Popu- 
Reteganuli, 907.— 379. Sevastos, 908. — 380. Cosmescu, 909, 

SECȚIUNEA IV. 

POVEŞTI GLUMEȚE (SXOVE). 

|. Sndre: 381. Ispirescu, 912.— 382. Arsenie, 912.—383. Mari- 

nescu, 913. — 384. Gaster, 914..—385. Bogdanu, 914.—386. Ispi- 

rescu. Yl4. — 387. Fundescu, 914. — 388. Familia, 914. — 389. 
Familia, 914. — 390. Biblioteca Tribunei, 917.— 391. Bibhoteca 

Tribunei, 917. — 392. Măldărescu, 917. — 393. Moşii-Stoica, 911. 

394. Marinescu, 917. | ” 

II. Ciclulu /etez istețe. 

395. Ispirescu, 925. — 3896. Stăncescu, 926. —-397. Maldărescu, 
921. — 398. Popescu, V28: — 399. Teodorescu, 928.— 400. Popă- 
Reteganulu, 928.— 401. Berescu, 929. — 402, Sbiera, 929.—403. 
Sbiera. 929 — 494. Slavici, 930. — 405. Pituşă, 932,
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HI. Ciclală lui Pacala. 

405. Schott, 935. — 407. Stamati, 935. — 408. Ispirescu, 935.— 
409. Arsenie, 935. — 410. Sbiera, 935.— 411. Frâncu, 935.— 412. 
Măldărescu, 935. —- 413. Sevastos, 935.-— 414. Bogdani, 935. — 
415. Bogdanii, 940. — 416. Sbiera, 941.— 417. Popescu, 941. — 
418. Crângă, 941. — 419. Ispirescu, 942. — 420. Arsenie, 942. — 
421. Urechia, 943.— 422. Ispirescu, 944.—493, Stăncescu, 944.— 
424. Popu-Reteganuli, 944. — 425. Sbiera, 944. 

ADAOSU. 

FABULA ANIMALĂ. 

426.—Fundescu, 945.—427.—Stăncescu, 946.—428. Măldărescu, 
947.— 429 Crengă, 947. — 430. Sbiera, 948. — 431. Stăncescu, 
949.— 482. Crengă, 949. — 433. Marinescu, 950. —434. Cocoşu- 
Roșu, 950.-—4385. Sbiera, 951. 

Urmză acum bibliografia literaturei comparative, întru 

câtă a intrată în sfera studiului nostru (cf. prefața). 

Afanassieff, Narodniya russkiya skazhi, 8 părți, Moscova 1863. 

Andrews, Confes ligures, Traditions de la Rivitre recueillies entre 
Menton et Gânes, Paris 1892. | 

Basile, Pentamerone, trad. Liebrecht, Breslau 1856. 
Bentey, Panciatanta, 2 vol. Leipzig 1859. 

Blade, Confes populaires de la Gascogne, 3 vol. Paris 1888. : 

Brueyre, Contes populaires de la Grande-Bretagne, Paris 1817. 

» Contes populaires de la Russie, Paris 1814. 

Caballero, Cuentos, vol. L—II, Leipzig 1866 —1878. 
Carnoy, Lititratuve orală de la Picardie, Paris 1883. 

Chodzlo, Contes des paysans et des pâtves slaves, Paris 1884. 
Coelho, Contos populares portugiiezes, Lisboa 1879. 
Comparetti, Novelline popolavi italiane, Torino 1875. 

Consiglieri-Pedroso, Portuguese Folk-tales, London 1890. 
Constantinescu (Barbu), Probe de limbă şi literatura țiganiloră în 

România, Bucuresci 1878. 

Săinenu, Basmele române, e1*
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Cosquin, Contes populaires de la Lorraine compa's avec les contes 

des autres provinces de France et des Pays ttrangevs, 2 vol. 

Paris 1886. 

Crane, Italian popular tales, London 1885. 
Dozon, Contes albanais, Paris 1881. 

» Manuel de la langue albanaise, Paris 1879. 

Dunlop-Liebrecht, Geschichte der Prosadichtungen, Berlin 1851. 
Gesta Romanorum, ed. Oesterley, Berlin 1872. 

Gonzenbach, PN Mărchen (cu adnotaţiuni de hshler), 

2 vol. Leipzig 1810. 

Grimm (Fraţii), Kinder und Hausmărchen, 3 vol. (vol. Il conţine 
materialulă comparativi), Gâttingen 1856. 

Grimm (Jacob), Deutsche Mythologie, 3 vol. Berlin 1875—1878. 

Gubernatis, Mythologie zoologique, 2 vol. Paris 1874. 
» Mythologie des plantes, 2 vol. Paris 1878—1882. 

» Novelline di Santo Stefano di Calcinaja, Torino 1869. 

Hahn, Griechische und albanesische Mirchen, Leipzig 1864. 

Haltrich, Deutsche Volksmărchen aus dem Sachsenlande, Wien 1885. 

Imbriani, La Novellaja Fiorentina, Hiabe e novelline stenografute 
dal dettato popolare, Livorno 1817. 

Jagit, Archiv fiir slavische Philologie, vol. IL (1816) urm. 

Jarnik, Albanische Mărchen und. Schcănke în Zeitsehrift fir Volks- 
kunde, Ii (1890). 

Jones and Kropt, Magyar Folk-tales, London 1889. 

Krauss, Sagen und Mărchen der Siidslaven, 2 vol. Leipzig 1883. 
Leger, Recueil de contes populaires slaves, Paris 1882. 

Legrand, Recueil de contes populaives grecs, Paris 1881. 

Leskien und Brugmann, Litauische Volkslieder und Miivchen, 
Strassburg 1882. 

Luzel, Contes populaires de la Basse-Bretagne, 3 vol. Paris 1887. 
»  L&gendes chrâtiennes dela Basse- Brttagne, 2 vol. Paris 1881. 

Maspons y Labros, Rondallayre, Quentos bopulars catalans, Bar- 

celona 1875. 

Maspons, Folklore Catald, Cuentos populars catalans, Barcelona 1885. 

Miklosich, Ueber die Mundarien und Wanderungen de» Zigeuner 

Europă's, vol. IV, Wien 1874. 
Monnier (Marc), Les contes populaires en Italie, Paris 1880. 
Ortoli, Les contes populaires de Vile de Corse, Paris 1883.
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Pineau, Contes populaires du Poitou, Paris 1891. 
Pio, Contes populaires grecs, Copenhaga 1879. 
Pitre, Fiabe, novelle e racconti popolari siciliane, 4 vol. Palermo 

1875. 
Prato, Quattro novelline popolari livornesi (eu note comparative), 

Spoletto 1880. 
Ralston, Russian Fol-tales, London 1873. 
Rambaud, La Russie cpique, Paris 1876. 
Schmidt (Bernhard, Gricchische Mărchen, Sagen und Voli:slierler, 

Leipzig 1877. 
Sehneller, Mărchen und Sagen aus Wălschtirol, Ein Beitrag zur 

deutschen Sagenkunde, Insbruck 1887. 
Sebillot, Contes populaires de la Haute- Bretagne, 3 vol. Paris 

1880—1882. 
Sâbillot, Littrature orale de la Haute- Bretagne, Paris 1881. 
Stier, Ungarische Sagen und Mărchen, Berlin 1850. 
Straparola, Piacevoli Notte, trad. Val. Schmidt, Berlin 1817. | 
Tylor, Civilisation primitive, 2 vol. Pavis 1876—1878. 
Vuk, Volksmărchen der Serben, Berlin 1854. 

»  Srsbke narodne pripovietke, Viena 1870. 
Wenzig, Westslavischer Mârchenschate, Leipzig 1857.



CONCLUSIUNE. 

Una din figurile cele mai interesante din basme, eroina 

de predilecțiune a spiritului poporali, Cenuşerâsa, sim- 

boliseză sorta, însăși a acestori produeţiuni orale. Multi 

timpă, torte multă timpi dispreţuite și trecute cu vede- 

rea, apanagiulu babeloră şi ali copiiloră, basmele est 

acum la ivelă în t6tă mindreţea lori și, părăsindu ședă- 

torile, intră în largului domeniu ali: sciinței. 

Elementele lori constitutive se studiază astădi cu ace- 

lași interes ca, şi monumentele literaturei culte. Ba chiar, 

ca ună felu de reacțiune, li se atribue o valdre covăâr- 

șitore de unii învăţaţi moderni, cari vădi în aceste naive 

creațiuni ale fantasiei, sai documente grave despre cre- 

dințele umanităţei primitive, sat toti atâtea personificări 

de fenomene solare și atmosferice. Iar câtii privesce ori- 

ginea şi expansiunea loră, unii le consideră ca proprie- 

tatea unui singuri n6mi (Grimm) și alții a unui singurii 

poporii (Benfey). O teorie recentă, de uni caracteri mai 

sciințifică, releveză intima relațiune între elementulii su- 
pra-naturală din poveşti cu starea psichologică a omului 

primitivă. 

In cursulă Introducerei s'a cercetati cu de-amărun- 

tulu aceste diferite teorii, cari, mai tote, pornind dela 
considerațiuni subiective, ajungi la nisce resultate lipsite 
de soliditate sciinţifică. Repedea lori succesiune pe ori- 
zontulii folklorului și tendenţele loră adesea diametral
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opuse ofere spectacolulă tluctuaţiunilori, cari precedă ori 
cărei sciinţe în formaţiune. 

Basmele nu aparținii nici unei singure ţări și nică unei 
singure rase: ele sunt proprietatea întregei umanităţi. in 
tote timpurile și în tâte țările ele at fosti familiare co- 
piilori și femeiiorii. Faraonii Egiptului, înţelepţii Greciei 
și Cesarii Romei, întocmai ca Gmenii din poporă şi săl- 
baticii de astăqi, şi-a petrecuti pruncia în atmosfera 
poveștiloriă. | 

Existenţa lorii se pâte constată din cea mai înaltă anticitate 
și na fostă o mică surprindere pentru lumea învățată 
descoperirea mai multoră basme în mumiile străvechi 

acoperite cu hierogliie. Cărturarii egipteni nu credeai 

mai pre jos de gravitatea lori să transmiţă posterităţei 

aceste sburătâre plăsmuiri ale fantasiei. Ei nu cunosceatt 

disprețulă suverană ali unui Platon şi alt seriitorilorii 

posteriori pentru «naraţiunile băbesci», unii dispreţi care 

explică lipsa basmeloră proprii qise în literatura clasică. 

De aitmintrelea, legendele antice, fie ele omerice sai 

biblice, sunt în mare parte poveşti cu o nuanţă raţiona- 

listă. [coulu loră r&sună adesea în basme și cu drepti 

cuvînti, căci ambele sai adăpati din unul și același 

isvoruă: fantasia omenescă. | 

Caracterului generali alui basmelori este dar antropo- 

logică și acesta explică analogiile remarcabile între con- 

cepţiunile mitice de originea. cea mai diversă şi formate 

pe cale independentă. (1) Uniformitatea naturei umane ex- 

plică în același timpi şi mărginituli numără de idei fun- 

damentale, cari revină atâtă de desă în poveștile nâstre. 

(1) Ne mărginimt a cită observaţiunea făcută de orientalistuli maghiară 
Kunos în studiul basmeloră turcesci: «Merkwirdig, dass în der gesamm- 

ten osmanischen Mărchenwelt fast nichts muselmanisch-orientalisches zu 

finden ist», Ueber osmanische JMârchen în Ungarische Revue din 1888, p. 328.
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Dar printr'ună procesii de combinaţiune ali spiritului 

omenescii, analogii reacţiuniloră “chimice, acele câte-va 

tipuri se diversifică până la infinită și dau ast-felu nas- 

cere miriadelorii de povestiri, familiare tuturorii zonelorii. 

Ele conţin, afară de elementele mitice pure, o etică 

și o filosofie proprie omului din popori. aumea Base 

lori respiră unii optimism forte pronunţată. Binele tri- 

umfă tot-deauna asupra răului:" faptele bune sunt tot- 
deauna răsplătite, iar cele rele (între cari se numără cu- 

riositatea şi nesupunerea) sunt aspru pedepsite. Intr însele 

se glorilică nu numai bunătatea (nedespărţită de frumu- 

sețe) dar și simplitatea, chiar stupiditatea, care e tot- 

deauna întovărășşită de noroci. Acea simplitate e însă 

adesea aparentă şi servă numai a disimulă înalte însu:- 

șir. Totu ast-felu istețimea e superidră puterei fisice, fie 

ea şi în posesiunea unui deinonu. | 

“Substratuli antropologicii este apoi parţială modificati 

de grupurile etnice individuale, cari îi dai o culore şi 

o nuanță proprie. Acea particularitate se manifestă mai 

alesu în dualismului religiosă, prin suprapunerea elemen- 

tului creștini asupra celui primitivă păgânii, şi apoi în 

acțiunea exercitată de factorului literari. De aci impor- 

tanța elementului formali în basmele diferiteloră popâre. 

Analogiile etnice sunt cu atâţă mai mari, cu câţi ele 

se urmărescii în basmele popsreloră din aceiaşi periferie 

teritorială. Analogia pote merge până la împrumutii. Dar 

aci o mare reservă se impune cercetătorului, căci 'pripi- 

tele sale deducţiuni arti pute fi înlăturate de prima con- 

statare ulterioră. 

Prudenţa recomandă, în starea provisorie a seiinței, 
evitarea ori cărui dogmatismi şi acesti criteriu ne-a ser- 
vită de călăuză în lunga cercetare, ce ami consacrat'o 
hasmeloră române.



ADNOTAŢIUNI. 

1. (P. 3). Ședătorea pârtă în Macedonia numele de ţignă-prefte (primulă 
elementi de origine obscură), iar claca, celă de bălțută: pentru acestui din 
urmă cf. Bolintinenu, Poesii, IL, p. 62—68 şi nota dela p. 337. 

2. (P. 13). În acea poveste bănăţenă, unit băiată Petru nu voiă să spue 
ce visase (că are să se facă împăratii) şi fu aruncată din pricina asta în în- 
chiscre, unde-i puriă de grijă fata lui Albii-Impărată. Elă deslegă apoi 
(ca şi în legenda biblică despre Iosifă) mai multe întrebări grele puse de 
Roșii-Impărată și se cunună cu fata lui Albă-Impă&ratii. Basmulă paralelu 

munteni «Zefirinii celă frumosă» (Arsenie, II, No. 7), în care s'au amalgamatuă 

și elemente de altă origine (ef. Gaster, p. 328—332), conţine asemenea ghi- 

citorile puse de Roșii-Impărată, ce le deslegă Zefirină, aruncată în temniţă 
de Verde-Impărată și ajutată de fata acestuia. Totu ast-feli în versiunea 
maghiară «Băsatulă ce păstră taina» (Stier, No. 2): Unu feciori de împărată 

nu vrea să-şi spue visului; ziditii în turnulă palatului, unde-lii ingrijesce 

domniţa, deslâgă apoi diferite enigme puse de Hani-Tătari. Episodulii visului 
misteriosii revine într'o versiune neo-grecă (Hahn, No. 45) şi într'una serbo- 

croată (Krauss, II, No. 129), dar ambele diferii în desfășurarea ulteriră a 

peripeţiilori. 

Cruţarea, victimei, care ajută apoi. într'o eventualitate anevoi6să, figureză, 

într'altă poveste bhănăţenă cu titlulii caracteristici «O poveste dia timpulă Ro- 

2nanilorii» (Schott, No. 12). Ea vorbesce despre obiceiul străvechi de a se 

omori 6menii bătrâni ca nefolositori. Uni fiii cu inima mil6să cruţă pe b&- 

trânulă săi tată, ascundendu-lă întruni butoiii din pimniță, Elu ajută apoi 
pe fiu-săii cut'sfaturi folositâre în nisce împrejurări grele și, aflându-se de 

b&trânulă înţeleptii care le dedese, se desfiinţă cumplitulii obicei, care pare 

a fi existati în Grecia şi aiurea (Hahn, Culturpflanzen, p. 412). Cf. Schmidt, 
p. 26—27, unde tradiţiunea neo-grecă paralelă servă de ilustraţiune unui 

nume topici «Stânca Moşnegului» din Parnasos. Ovidiii face asemenea alu- 
siune la acestă datină sălbatică (Fasti, V, 623): A spune că străbunii noș-
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tri aveati obiceiulă a omori pe toţi cei ce împliniseră ali 60-lea anii, e a-i 

acusă de o crimă barbară: 

Corpora post decies senos qui credidit annos 

Missa ueci, sceleris crimine damnat avos. 

Reproducemii aci varianta macedo-română «Bărânulii înţeleptii» după co- 

lecţiunea inedită a d-lui Cosmescu: 

«In vechime eră obiceiă a se duce bătrânii la munţi, unde trebuiaii să 

moră de f6me, sfâșiați de fere. Şi ei o făceau acesta pote mai multii, ca să. 

nu fie fomete. Cine dintre fii nu o făcea, eră omorită de cei-lalţi. 

«Uni fiii duse la munte pe tată-săă, și elit începu să plângă. Făcendu-i-se 

milă, îlă aduse din noii acasă și-lii închise în pimniţă. Atunci veni în sati 

poruncă dela împărată, să se taie ursâica de de-asupra satului. Tinsrulă în- 

trebă pe tată-săi din pimniţă, ce o fi însemnândă acesta, şi elă îi spuse, că. 

e vorba de stânca dela deli. Atunci tinărulii nostru eşi în adunarea satu- 
lui și dise celor-lalți să răspundă împăratului că: «Noi o tăiămă pe ursâica, 

«numai să vie dinsulii s'o jupâie.» 

«Altă dată împăratul le porunci să-i ducă totii felulii de grâne de pe la. 
ei. Bătrânului din pimniță spuse fiului să mergă la uni furnicarii şi acolo 

le va găsi. Când fiului își dede părerea în adunarea satului, toţi s'aii mirati, 

și laă rugatii să le spue și loră cine-lă sfătui, căci îlti sciaii că nu eră așă 

de isteţii. Atunci elă mărturisi totulii, şi de atunci nu s'aii mai omoritii bă- 

trânii, pentru că ei sunt mai înţelepţi și neapărată trebuincioşi.» 

3. (P. 19). Despre ptri roșu veqi Mâlusine, UI, p. 415 și 546. Cf. Credinţa 

poporală că «Antichristă are să se nască în vremea de apoi dintr'o femee roşie» 

(Hasdeu, Erymologicum s. v.) 

4. (P. 22). Versiunea paralelă neo-grecă circulă sub formă poetică (Schmidt, 

p. 36): lannis, fiulă unică, se gătesce de nuntă, când apare Charos (Mortea) 

să-i iea sufletului. Flăcăuli invocă pe Sf. Gheorghe să-i mijloesscă la Dum- 
nedei și să-i prelungescă vicța. Dumnedei se învoesce, cu condiţiune ca 

tată-săă să-i dăruescă anii ce .mai are de trăită. Dar nici tatălă nici mama 
nu se induplecă la acestii sacrificii, ci numai mirâsa. 

5. (P. 25). Cf. credinţa superstiţiosă relativă la modul de a dormi: «A dormi 
cu palmele lipite și puse între pici6re, e seninii de sărăcie, cobe, piază rea» 
(Șeqttorea, IL, p. 154). 

6. (P. 26). Presagiile figureză adesea, în pocsia nostră poporală (Alecsandri, 
p. 20, 22, 216): 

Când inelu-o rugini. 

Să scii, dragă, coiti muri, 

Na-ţi năframa de mitasă, 

Pe margini cu aurii trasă ; 

Auruli când s'a topi, 

Să scii, frate, c'oiă muri, 

Că scil, maică, am visată 
Buzduganu-mmăi fărâmată ; 

Sabia-mi cea bună, nouă, 

Am visat'o ruptă 'n două.
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Puşca mea cea ghintuită, 

Am visat'o ruginită ; 

Maică, pistolele mele, 

Le-am vizati făr' de oţele... 

In basmele rusesci, Ivan, aninându-și mănușile de unii arbore, dice fra- 
telui săii: când vei vedt sânge picurândă din mănuși, alergă in ajutorului 
meii! —Saă, turnândi căte-va picături de sânge într'unti pahariă, îl dă fra- 
telui s&ă, dicândii: dacă sângele se va înegri, e semnii că sunt pe morte! 

In povestea scrbă (Vuk p. 175): Na, frate, o sticluţă cu apă şi când se va 

turbură, să scii, că m'am prăpăditii. Cf. Comparetti, p.. 201: Fratelio mio, 

cuando vedrai quest 'acgua torba e questa mortella, seca, sară segno di qualehe 

mio gran malanno! Pentru alte formule prevestitâre: cf. Cosquin, |, p. LXV, 
10-12 şi 193. 

7. (P. 26). Despre valdrea afrodisiacă a mărului (Alecsandri, Poesi: populure, 

p. 235): «In vechime, amorezii cercai să facă a sări până în podulii casei 

sîmburi de mără, stringendu-i între degete. Simburii de mără curăţiţi de cojă 

serviati la părinţii noştri ca uni mijlocii de galanterie către dame. La 

mese mari boerii presentaii cucâneloră sîmburii de mări pe virfurile cuţi- 

teloră.» Cf. Vuk, p. 121 (notă): «Până adi e datina la Serbi, ca peţitoruli 

să începă tractativele, punenrdlii pe masă ună ări, în care băgase câte-va mo- 

nete. Dacă mărulă e primiti de fată sati de părinţii ei, lucrulă e terminati 
și din acea clipă fata e mir6să.» 

8. (P. 28). La noi loan Vodă celui Cumplitii suferi o pedepsă analogă: 

legatii de codele a două cămile, fu sfâşiată în bucăţi. 

In balada Oprișanulii (ea pedepsă de trădare): 

Vingătorulii de Armaş, 

Feră crudă, omă pizmaşit, 

Fost-a goli legati Ia sâre, 

Şi de mâni și de picidre; 

Golă legată de codi de epe, 

. De patru epe sirepe, 

Care, când se opintiră, 

Zn patru părți se isbiră 

Și 'n patru îlii despărțiră. 

După Titu-Liviă aceiași pedepsă sar fi aplicată trădătorului Metu Fufe- 

tă. Si totii ast-felu Ganelon trădătoruli (din ciclulii lui Carol Magnu) fu 

legată de patru din cei mai sălbateci cai ai oştirei frânce şi ruptă în bucăţi. 

In legendele serbesci, Marko Kralevici legă pe trădătorea Vidrosava de co- 

qile a doi cai neînveţaţi. 

9. (P. 28). Nu numai Fătii-frumosă sati baba râgă pe fata să-i caute în 

capi, ci şi Sf. Gheorghe (într'o legendă bulgară) ori zmeulă şi chiar Dum- 

nedei îi facii aceiași rugăminte. 

In cânteculă bulgărescii (Miadinov, No. 31), Sf. Gheorghe r&pune balaurul 

şi scapă pe fata de împ&rată. Dar până să vie dihania, se culcă în pola fe- 

tei şi o râgă să-i caute în capă.... Intr'o poveste serbescă (Vuk, p. 210) mama 

căpcăuniloră dice fetei: Fetico, aș vre să-mi punti capulă în pâla ta și 

să-mi cauţi puțină în capă... (V. şi indicele s. v.)
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10. (P. 31). Ct. Popu-Reteganuliă, III, p. 18: «După o cale lungă de câte-va 

dile a ajunsii în hotarulă Impăratului- Negru. Pe acele timpuri eraă mulţi îm- 

părați: unulă roșu, altulii verde, altulă negru, așă le eră poroclele din bă- 

trâni.» Si aiurea (î, p. 30): «Impăratulă- Verde avea armade mai puţine decăt 

Impăratulă- Galbenii.... de aceea începu a cere ajutoră deia alți crai și îm- 

p&rați: dela Impăratulii-Roșu, dela Impă&ratulă-Albi, dela Crasulă-Negiu (?) 

dela Prinţuli- Albastru (?) şi dela alţi stăpânitori de pe atunci» La Macedo- 

Români Negru-Impărată e singurului nume formatii după acâstă procedare. 

11. (P. 32). Eroulii basmului portă la noi numele de Fetă-frumosă (literal 
«Bel-enfant») fără analogie aiurea. Eli corespunde lui zaheag:, una şi 
bogatyr din poesia neo-grecă, serbo-bulgară şi rusă. 

12, (P. 32). Cu stea în frunte. Dioscurii au o stea sau flacără lucitore pe 
capetele şi coifurile lorii. Cf. nimbul din jurulă capului la divinităţile pă- 

gâne şi aureola, sfinţiloriă. 
13. (P. 32). Hainele minunate ale eroului revinii și în poesia poporală (Teo- 

dorescu, p. 49, 51): 

D'amîndouă părţile 

Scrisii câmpul cu florile, 

Iar îu ceă doi umerei 

Serişi cei doi luceferei.., 

14. (P. 32). In romanulii cavaleresc despre Huon de Bordeaux, eroulă 

capătă arme ruginite și călăresce pe o mirțâgă bătrână: totuşi, erouli câș- 

tigă isbindile cele mai strălucite (Dunlop, p. 127). Vedi şi indicele s. v. psicho- 

logie poporală. Cf. Alecsandri, p. tdi: 

Jar fratele crlă mai mică, 

Că-i mai micii, e mai voinică ; 

lar fratele celi mai mare, 

Că-ă mai mare, minte v'are. 

15. (P. 38). Crescerea extraordinară de repede este în mitologie unii atributii 
ală divinităţei: Apollon, abiă născutii, sare din faşe. s'așeză printre dine, în- 
cepe să vorbescă și pornesce prin țeră; ca pruncii străpunge cu săgeţile-i 
anii balaură îngrozitor (ef. imnulii la. Apollon). Zeus, în primul anii ali 
vieței sale, avu destulă putere spre a luptă cu Kronos (Hesiod, Theogonia, 
492). Heracle, încă în legănă, sugrumă şerpi cu braţele-i nervâse. Pe inscrip- 
țiunile din Epidaur, relative la curele miraculâse operate de Esculap (Rulle- 
zin du folklore aatlon, |, p. 228), Cleo, implorândii pe deuli: medicinei, născut 
după o sarcină de 5 ani ună băiatii, care, îndată după nascere, se duse să 
se spele la fântână și mergea alăturea cu mamă-sa. 

16. (P. 40). Anulă ca luna Acestă trecere extraordinară a timpului, o atri- 
hue poporului vremei de apoi, venirei lui Autichristă. In cea mai veche tra- 
ducere română a Alexandriei (Hasdei, Etymologicum, s. v. Antichristi): «Anulii 
va fi ca luna, luna ca săptămâna, săptămâna ca diua, diva ca, cesulă, cesulii 
ca cirta, scurta-se-vori pentru derepţii.» | 

17. (P. 41). Cf. în basmele rusesci: Apoi sburară dincolo de 3 ori 9 țări; 
sad: 12 rindași dederă la o parte cele 12 zăvore și deschiseră 12 porți, adu 
cendă uni cală năsdrăvană legată cu 12 lanţuri de feri... |
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18. (P. 43). Fântâna bă Iordani figureză în descântece (Mariană, p. 3, 11) 
şi în colinde (Teodorescu, p. 16, 17). Apa vie se mai numesce în poveştile 
neo-grecesci (Schmidt, p. 106): vagă 73 Cote. 

19. (P. 56). Despre Isâhler (mortii în 1892): ef. Erich Schmidt în Zeitschrift 
fii Volkskunde, II, 418—437 (bibliografia opereloră sale). 

20. (P. 38). Despre visui ca elementi! mitologiei vedi: L. Laistner, Das 

Riithsel der Sphinz, 'Grundaiige einer Mythengeschichte, Berlin 1889, 2 vol. 

și Clodd, Myths and Dreams, London 1890. 

21. (P. 62). S-ta Scriptură conţine şi alte trăsuri folklorice, ca cherurizii, 

uni felii de balauri păzitori ai Edenului; șfrpele de aramă, ce vindecă pe cei 

mmușcaţi de șerpi; toiagulii lui Aronă prefăcută în șerpe şi apa prefăcută în 

sânge; asina vorbitore a lui Balaam, ete. Cf. indicele s. v. legende biblice. 

22. (P. 64). Canibali cu unii ochii în frunte revinti une ori în basmele n6- 

stre (cf. Uriașulu uniochii cu tipulă Polyphem). Intr'o tradiţiune din Ucrania 

raportată de Afanassieit (VIII, 260), asemenea monstri pârtă numele de Ed- 

aoolie, cari corespundă etimologicesce herodotianului Arsmaspi, poporă înve- 

cinati cu Sciţii. 

93. (P. 78). Cu versiunile relative la Hoţă-Impărată staă în legătură poveștile 

privitorela Tâlharulă celă vestită (Sbiera, No. 37), care săverșesce diferite hoţii, 

cari de cari mai grele: elă fură plugurile ce ară pe delă, calulu boerului din 

grajdă (îmbătândă streja dela uşa grajdului), o pătrare de secară dela arie, 

punga cu galbeni de sub căpătâiii şi pe cucâna de lângă boeră. lili scapă 
apoi copilulii boerului din mâna necuratului. Intr'o variantă Tâlharulă și 

Friutulă (No. 38), hoţulu iscusitii fură pe fratele boerului, care eră popă: 

după ce tâlharii aşezară prin biserică raci, panendu-le câte o luminare printre 

torfeci, viriră pe părintele întruni sacă, sub cuvintii că merge la ceri. La 

Straparola (I, 2) hoţul fură patulă pe care e culcatii căpitanulă, calulii pe 

care sta rindaşulă şi la urmă aduce unt popă întruni sacii. Pentru versiuni 

paralele a se vede adnotaţiunile lui Cosquin (No. '0) la basmulă lorenii Le 

Frane toleur, la cari adaugemti variantele albaneze (Dozon, No. 21 şi 22): 

Mosko şi Tosko şi Cei dvi hoți. - 

24. (P. 85). Cartea lui Eugene L.eveque: Les Mythes et les Legendes de VInde 

et de la Perse dans Aristophane, P-aton, Aristâte, Virgile, Ovide, Tite- Live, Dante, 

Boccace, Arioste, Rabelais, Perrault, La Fontaine (Paris 1880) nu are altă îusemnă- 

tate decât titlului săi. — Pentru studiulii elementelorii constitutive ale epo- 

peei poporale îîn afară de sfera, indo-europenă), vedi acum eminenta, operă a 

lui Comparetti, 77 Kalevala o la poesia tradizionale dei Finni, studio storico-cri- 

tico sugli origine delle grande epopee nazionale, lirenze 1892. 

25. (P. 87). Următorul basmu macedo-românii mil (din colecţiunea ine- 

dită a d-lui Cosmescu) conţine unele trăsuri comune cu mituli lui Odysseă, 

mai alesii întorcerea-i, după o lungă pribegire, străvestitii in cerşetorii, și uci- 

derea nuntaşiloră peţitori: 

«A fosti odată unt împărată vestită cu numele Imil. Impăratuli-Negru și 

Imp&ratulă-Roșu năvăliră în țâra lui și-i făcură multă pagubă, luândă cu 

dinşii mulțime de robi. Imil cu 6stea lui se luă pe urmele dușmaniloră. 

Când eră să-i ajungă, se opri la o cârciumă din drumu și începu să bea şi
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să chefuiască, dândă și epei vinu în gălctă. Epa spunendu-i că nu-i timpii 

de chefuitii, ci de biruiti, Imil se repedi cu pa ca o vijelie asupra dușma- 

nilori. Ei, când îlă simţiră de departe că vine, se învoiră, ca în loculii aști- 

riloră să se lupte numai împărații. ” 

«mil se luă întâi la luptă cu Negru-Imperată, care cu spuma ce scotea 

din gură, putea să înece ună boi. Pe când Negru-Impărată îlă înfun- 
dase în bale până la genuchi, Imil ili înfundase în pămîntii până la brii: 
pe când Negru-Impăratii îlu înfundase în bale până la briă, [mil îlă infun- 

dase până la gâtii şi-i tăiă capul. Apoi se luă la trântă cu ltoşu-lmpăratii. 

care scotea foci din gură, dar și pe elu îli birui. 

«După aceea, vrendi să cuprindă şi împărăţiile dușmanilori, Îmil rătăci de- 

parte de ţera lui vreme îndelungată. Intr'o seră visă, că unii vulturii intrase 

prin coșului casei și-i fară porumbița. O babă îi tâlmăci visului, că femeia sa 

se mărită.  Audindi acesta, plecă spre ţera lui şi sosi acasă îmbrăcată ca uni 

cerșetorii. Chiar în diua aceea se fâcea nunta. Se duse şi elii de se puse la masă, 

împreună cu cei-lalți nuntaşi. La masă se vorbiă că Imil murise şi unulii din 

cuscrii dise să se scoță sabia lui Imil. Noului mire și toți nuntașii se siliră 

în zadaru să tragă sabia din tecă. Fiului lui Imil, unii flăcăă de vre o 15 ani, 

o luă și o putu scâte pe jumătate. Atunci noul mire porunci să-lii taie, 

să-lu ombre și nimici mai multi, că eli, dacă se va face mare, are să fie 

primejdiosi. Toţi nuntaşii se puseră la mijlocii de-l scăpară. 
«ln cele din urmă și cerșetorulă dela masă ceru să încerce sabia. Toţi ri- 

seră de indrăsndla lui, dar primiră. Când apucă sabia în mână, o smulse 
iute din tecă şi seceră în drepta şi în stânga la capete de 6meni, încependă 

cu protivniculă săi. Apoi se făcu cunoscută şi-şi luă înapoi soţia.» 

26. (P. 89). Cu caduceulu lui Hermes se pâte compară varga de aurii, cu 

care deii transforma prin atingere: ppozeln fâtăuw Enzudasaz "Aria (Odyss. 

XVI, 172, 456; XIII, 429); cf. și bagheta Circei (X, 238). 

27. (P. 118). Sburătorulă e considerati ca unii zmei cu forine atrăgătore; 

cf. poesia lui Eliade : 

Totii zmei a fostă, surato! Văduşi, împeliţatu! 

Că, ţintă l'ali de Florea în clipă străbăti.! 

Și drepti pe coşă, leicuţă ! ce mai gândi, spureatu! 

Inchină-te, surato! Văqutu-l'ai şi tu? 

Ca şi Sburătorulii, Lucâfărulă îndrăgesce asemenea une oră fete muritâre: 
vedi fermecătârea poesie a lui Eminescu. — Intr'unti cântec bulgărescti 
(Dozon, No. 16), Luccfărulii de dimineţă e chemati să mijlocescă pe lângă Dum- 
nedeii. 

Tradiţiunea despre Domnulă de rouă se regăsesce la Grecii moderni (Schmidt, 
p. 30) la care eli pârtă numele de "Avjh:os adică Celt-fără-sâre. Ne- 
putendu-se expune la lumina dilei fără a peri, Anilios trăiă la întuneric 
opusă a plata paieranti. Odată cu amurguli, el se transportă pe ţărmulii 

ului, în palatuli Domnei Rini, ăiitâre, e d : 
ilii vedea plecându die de-diminctă. cu multă inaiute de ieste e cal Sere a-lă pute reține, ea tăiă vâtuliă tuturori iloră di preia A. tt șine, g ii cocoșilorii din împrejurime. Ast-felii



înșelat, Anilios porni prea târziu şi, abiă ajunsu la vaduli Acheloului, s6- 
rele nimicitorii răsăriă înd&rătuli munţiloră Etoliei. . . 

28. (P. 125), Cu privire la arborele supra-vieţuitorii a se vede interesanta, 

disertaţiune a lui Koberstein: Despre imaginea poetică relativă la supra-tiețai- 

vea sufletului omenescii în plante în Weimarer Jahrbiicher fir deutsche Sprache 

und Litteratur, 1 (1854), p. 73—100 şi adausele lui Kohler, p. 479—483. 

29. (P. 130). Melodia Margaretei sună ast-felii: 

Meine Mutter, die Hur, 

Die mich amgebracht bat! 

Mein Vater, der Schelim, 

Der mich gessen hat! 

Mein Schwesterlein klein 

Hub auf die Bein 

An einem kihlen Ort; 

Da ward ich ein sechines Waldvăgelein ; 

Fliege fort. fliege fort ! 

Cântecul poporali, din care sa înspirată Găthe, figureză în basmulă Ma- 

chandelboom sat «lenupărulii» din colecţiunea fraţilori Grimm (No. 17). 

30. (P. 150). Cf. o poveste bretonă (Sebillot, 1, p. 175), în care gâscele și 

cureanii vorbeseii.... Lorsque Câsarine sortait si bien habillce, les oies et 

les dindons, €blouis de voir leur maitresse si belle, chantaient en leur pa- 

tois: 

Casaque, saque, saque, saque! 

La jolie petite pâturette d'oies que j'avons! 

34. (P. 173). Impetrirea revine şi în varianta muntenă Fetă-frumosă cu 

carăta de sticlă (spirescu, No. 17). Voiniculii: află în cuprinsulă zmeului o 

mulțime de movile, cari erai feciorii şi oştirile împăratului: «Chrisâvele le- 

găturei lori sunt puse într'o cutie de argintă și păstrate pe polița de pe 

sobă. Cine le va luă şi le va ceti de-asupra aceloră movile, ca să desfacă 

făcutulii lori, legătura vrajeloră se va deslegă şi toţi vorii inviă, ca şi cum 

varii fi fostă legaţi de când pămiîntulă.» Elă făcu întocmai și toţi înviară; apoi, 

făcendiă din palaturi unt mă&ră de aurii (plesnindă cu unt biciu), Fă&tu-fru- 

most se puse împreună cu fata scăpată în carăla zmedicei, «care eră numai 

si numai de sticlă, cu cai cu totii de sticlă...» și se întârse la împărati. 

32. (P. 182). O versiune rusescă despre Neghiniţă la Leger, No. 3: Je Petit 

Poucet russe. 

33. (P. 190). Adause la bibliografia folklorică română: 

N. D. Popescu, Calendarulii basmeloră pe 1895 (Bucuresci 1895) conţine patru 

basme, simple variante la tipuri dejă cunoscute și reproduse după cunos- 

culta-i procedare de amplificare și amalgamare. Primului basmu, Feciorul lui 

Poru-Impărată și fata lui Leru-Impărală conţine ia începutii faimosa poveste, 

ce a inspirati lui Shakespeare pe Neguţătorulii din Veneţia (cf. versiunea 

croată «Uni drami de limbă», Leger, No. 1); apoi ademenirea și răpirea dom- 

niţei pe o corabie de mărfuri, iar ultima. parte este o formă confusă a tipului 

nostru despre Dioscuri (Afini și Dafini), în care bărbatul însuși jocă ro- 

lulă obicinuiti ali: servitorului fidelii sai alu fratelui gemănă.— Alu doilea
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basmu, Cojochiţa Pldcă-întorsă, e o variantă la versiunile nostre cu molivulie 

Fata rupe-haine (cf. p. 710). — Ali treilea, Safafiulii vacei, o variantă despre 

Mama, vitregă, în care adevărata mamă se preface în vacă cu unii corni de 

aurii: acesti salafii sati talismaniti procură băiatului totă, îndestularea. — 

Ultima poveste, Cocoșulii moșului și găina babei, e o variantă a fabulei despre 

animalele producătâre de aurii. 

Broşura lui Stănescu-Aradanulu fiindă de o extremă raritate, dămu aci 

cuprinsulii ei: 1. Cusă cu cui (Păcală); 2. două snove; 3. Fratele pismătareți 

(eare scote ochii pentru o fărâmă de pâne); 4. Ostașulă fără frică. Broșura 

conţine dar numai două basme propriii dise. 

Stăncescu, Basme și Sndve culese din gura poporului (Bucuresci 1894), conţine 

4 basme: Prachiduţă, Păsărica lainică, Ghicitorulit (mai multii snOvă, cum şi fi- 

gureză a Ispirescu) şi Pinutuli Dracului. Ele ati fostă citate la tipurile co- 
respundătâre. 

Stăncescu, Glume și Povești (Craiova, 1895), conţine optii basme noue, dintre 
cari trei ai fostii dejă analisate în acestă lucrare, și anume: Găina neşră, 

Stăncuţa și Mierluța şi Minea Vitdzulii (V. indicele). Cele-lalte sunt cinci simple 
variante la tipuri cunoscute: 

1. Baba nesăţidsă, tipulii doriaţelori crescende; 2. Tartacotă, tipului Jason; 
3. Fetele de împărată cu pantofii vupți (cf. p. 770); 4. Fohi-frumosă cu puii 
de ftră, tipul Scylla sau perfidia surorei; 5. Flăcăuli şi Pajura, evitarea in- 
cestului între frate şi soră, ” 

Cunoscinţele n6stre privitore la folkloruli macedo-românti n'aă fostii îmbo- 
găţiie (cum ne-amii fi pututi aşteptă) prin ultima publicaţiune a d-lui Wei- 
gand: Die Aromunen, 1 Band, Volslitteratur (Leipzig 1894). Ea nu conţine 
decât vre o 4 basme propriu dise şi totii atâtea sn6ve, pe când opera nostră 
reproduce unii numării îndeciti mai mare de poveşti macedonene inedite. 
lată nouele povești publicate de d-lă Weigand: 1. Minte am, bani n'am (=Popil- 
Reteganuli, IV, No. 4: Norocul și mintea ; Sbiera, No. 27: Omul cu trei 
minţi) ; 2. Fata cea isteță (Cf. p. 919); 3. Regina substituită; 4. J'orcopulos (=—Afla- 
tulii); 5 Sâcra cea rea (= Copiii de aurii); 6. Pemeia lacomă şi pedâpsa ei 
(=Talismane) ; 7. Ali-baba și cei 40 de tâlhari [= 1001 de Nopți); 8. Daphuei 
corespunde cu varianta neo-grecă reprodusă, la tipulii respectivi ; 9. Schnze- 
acittchen (= Rodia). 

Mai interesante pentru noi sunt cele 12 bucăţi folllorice istriano-române, 
publicate de d-lă Weigand în primul săi Anuarti ali Institutului pentru limba 
română la Lipsca, (Leipzig 1894, p. 124—155). lată aceste poveşti, între cari 
figureză numai două basme propriii dise, iar restul legende și snâve: 1. S6- 
era cea rea, conţine motivulii Copiilorui de aurii (sera înlocuesce pe gemenii 
cu p&rulii de aurii cu doi șerpi); 2. Barbe-bleue, înlocuitii aci cu necuratulii, 
care se iînsoră pe rendii cu â surori : pe cele două dintâi le spînzură de pără 
intr'o cameră plină de sânge, iar a treia, care ascultase sfatul unei păsă- 
rice (eră îngerulă Domnului), scapă pe surori şi rămână apoi cu totele în 
palatulă, din care perise necuratulii; 3. Peddpsa nemilosului (legendă; ef. epi- 
sodulă lui Păcală: lovindii stejarulă, cadu galbeni din trunchiulii săi); 4. 
Prefacerea tâlharului în cală (legendă) ; 5. Sfântulă Francisc; 6. Vagabondulii
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şirelii (snovă); 1. Fratele celă pvostă (Păcală ferbe pe mamă-sa); 8—12 anec- 
dote abderitane privitore la locuitorii din Lovrana. 

Mai adaugemii că, în privinţa Româniloră din Moravia, amii utilisatii cele 
vre o 25 de basme şi snâve moravo-române aflațe în cartea lui Wenzie. 

31, (P. 204). lormula iniţială istriano-română sună: so ze spur ce a foșt și 
ce wa foşt, scutoți bire (ei vă spună ce a fostii şi ce n'a fosti, ascultați bine). 

Inceputul povestei rusesci Domnița Ina cea frumosă: «Noi dicemii, că 
suntemii Gmeni cu minte, dar bătrânii nu sunt de acâstă părere, ei dicu: 

nu, noi eramnii mai cu minte decât voi! Şi tâte basmele (skazkas) ati spus'o 

înainte ca străbunii noștri să fi învăţatu ceva, bu încă ei nici că se năs- 
cuseră p'atunci.» | 

Iată şi două formule iniţiale maghiare (Stier, p. 1 şi 34): «Unde a fostii, 

unde na fostă, nu sciă; ună strigătii de cocoșii peste 7 ori 7 ţări, acolo eră 

unt plopă mare ce avea de 7 ori 77 ramuri, pe fie-care ramură eră de 7 oră 

ii cuiburi de cidră şi în fie-care cuibi de 7 ori 77 pui de cidră. Cine n'as- 

cultă basmului meă cum se cuvine sai cine adârme, aceluia puii de cidră 

să-i scoţă ochii; cine însă ascultă cu luare aminte basmul meă, acela să. 

vadă tot-deauna ţera Domnului.» 

«Unde a fosti, unde n'a fostii, n'o spună. Destul că eră o sobă crăpată, unde 

nu eră nici o gaură: acolo toți erai bine, acolo coceaii turte și le mâncau. 

Așă dar pe munţii Comornei, pe podulă de sticlă, la piciorulă frumosi de 

aurii ali lampei, eră așternutii odată uni cojocii din Dobreţinii, ce avea 99 

de cute, și din ele am aflati cele ce urmeză.» 

Uni finală serbo-croatiă, prea lungi spre a fi reprodusă, seaflă la Krauss, I, 

No. 109. 
In baladele nâstre (Alecsandri, p. 91, 108) finalului obicinuitii sună: 

Și-mi faceţi parte şi mie! 

35. (P. 224). Locuţiunea ca vîntulă ori ca gânduli e o metaforă poetică. 

universală: Perseii cu sandalele-i într'aripate sbură ca gândulă (Hesiod, Seu- 

tulă hi Hercule); cum se repede gândulă omului (Ilad. XV, 80). 

Cf. balada Toma Alimoși: 

Te grăbesce, alcrgă, fugi, 

Şi ca gândulă să mă duci! 

Locuţiunea pâne și sare pe ună taleri: cf. Vuk, p. 203: de nu vei goni 

fata, nu vomi mai mâncă pâne împreună. 

36. (P. 225). Locuţiunea Za sdre te puteai uită, ir la dinsa ba revine și în 

basmele maghiâre: Rosa eră aşă de frumâsă, în câtii deși te-ai fi pututii uită. 

la sâre, dar la dinsa nu... Cf. Jones and Kropf, p. 342. 

Locuţiunea Mamă, greă am dormită I— 4i fi dormită pe veci, de nu veniamii ! 

într'o poveste ţigănâscă din Bucovina (Miklosich, No. 10). Intr'unii basmu 

grecescă : «Fi, ce multă am dormită h (Hahn, II, p. 235, 279) şi într'unuli 

rusesc (Ralston-Brueyre, p. 97): «Principele Ivan, înviată de animalele: 

recunoscătâre, se ridică şi dise: AF, ce multă am dormită ! 

37. (P. 233). Şirpele e pote animalul celii mai veneratii de pe faţa pămin- 

tului. Cultulă săi e aprope generalii în Africa și mui alesii în India (faimo-
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sulii templu ali șerpilorii din Weyda). La Negri, omorirea unui Șcrpe e pe- 
depsilă cu morte. 

Șerpele eră privitii ca geniă (âzipuwv) ali casei în Grecia antică şi totii așă 
e privită în Grecia modernă: bine îngrijită. elu aduce casei noroci; ofen- 
sati, noroculii se.depărteză odată cu dinsulă. La Roma de asemenea: unt 
capii de şerpe sub pragă aduce norocă, dice Pliniii (Mist. Nat. XALĂ, 67). 

La noi, acestă credință e mai trainică ca ori unde. In Moldova: «Ori ce 
casă are unii şerpe, e blândii și nu: mușcă; elă trăesce în pereţii casei, să 
nu-lă omori, că nu-i bine» (Și detâres, 1. p. 128). In Ardslă: «Noroculii casei 
depinde de șerpele domesticii, a cărui ucidere e o nelegiuire» (Schmidt, p. 28. 

Contrarii fabulei, șerpele se arată în basme tot-deauna recunoscătorii pen- 
tru o binefacere primită. Şi acestui simţemintă de gratitudine îi întilnimii 
chiar la balaură, duşmani declarată ali omenirei. 

Şerpii ai unii împărații şi o ţeră a loră, ca şi cele-lalte animale. O ver- 
siune scrbo-croată (Krauss, II, No. 62) îlă representă cu două capete, purtândă 
corona pe unul, iar limba-i e din briliant. Cine Tar put r&pune și i-ar râpi 
briliantulă şi corona, s'ar face stăpână pe lumea, totă și nemuritoră. Dar lu- 
cerului acesta e forte grei, căci eli e înconjurați de șerpii cei mai veninoși, 
cari portă clopoței în câde. 

38. (P. 237). In versiunea maghiară (Stier, No. 8) fata cea mai mică a im- 
p&ratului cere să-i aducă la întâreere strugurulă vorbitoră, mărulă rîgătoră şi 
persiculă sunătoră. Elă nu le putu luă decât cu ajutorulii unui mistreți, că- 
ruiu îi jurui pe fie-sa de soţie. Dar acelă porci vrăjită se făcu unii flăcăii 
frumosă, îndată ce fata consimţi a r&mân€ cu dînsulti. 

Cf. Comparetti, No. 9: Una volta cera un re che aveva un figliuolo, e questo figliuolo d; giorno eră come un maiale, e di notte un bel cavaliere.... 
Și No. 51: C'era una volta un re che aveva un figliuolo col viso da cristiano, 
ma col:corpo da bestia. ... 

hrauss, I, No. 4: Principele Arici și No. 66: Diua ariciii, ndptea conte. 
39. (P. 243). Reproducemi în resumatiă și următorea versiune muntenă 

Minea Vitdzuli (Stăncescu în Vatra, I, No. 18) ca unii noi exemplu de po- veste amalgamantă, în care motivulă Psyehei s'a combinată cu alt Femeei peifide și cu alt Andromedei: 
«Unii moşii și o babă, neavendu copii, luară de sufletii ună puiii de șerpe, care, crescendii, se cunună cu o fată de împ&ratii, după ce-i durase ună podă de aură. Şerpele eră fermecată; nptea se făcea omiă și diua îmbrăcă pelea 

de ștrpe. Sfătuită de mă-sa, domnița arse pelea şi din solzi se făcuse: o furcă de aurii ce torcea singură, o rotilă de aură și o cloșcă totii de aurii. Bărbatulu peri, după ce o Dlestemă să nu nască înainte de a nu întinde mâna peste ea. Femeia sa dusti şă-li . caute cu sculele de aurti și ajunse la casele Sf. Dumineci, unde dinsulu, eră argată. la rugă pe Sfinta, dân- du-i furca de auriu, s'o lase să se culce în patuli bărbatului săă. Dar în- tăia și a doua npte n'avi norociă şi elu nu întinse mâna peste ea. Ahiă a treia nopte o atinse şi ea născu ună băiată. de 9 ani (că 9 ani umblase în căutarea-i), care vorbiă și umblă la vinătâre cu unii paloșă vrăjită, care-i aducea ori ce lueru. 
i
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Apoi mai dobândi și doi dicoli năsdrăvani, cari hotăriră pe băiatii să plece 
în alte ţări, să-și caute noroculă. Eli lăsă vorbă acasă să nui pârte grija 
până nu se vorii întârce bivolii cu o butistă sângerată între cârne (semnii de 
primejdie saii de morte). In cale scăpă o fată de împărații de uni balaură 
și Minea Vitezului—așă se numiă de acuma—se cunună cu dinsa. Dar dom- 
nița se iubiă cu Roșu-Impărată, care, după ce o puse să-i fure paloşuli, 
omori pe Minea. 

Bivolii năsdrăvani, duși de tatălă lui Minea într'acolo, înviară pe stăpâ- 
nulii loră, sufiândă asupra bucăţiloră tăiate. După ce se vădu iar viii, se 
băgă mai întâi slugă la ună popă și apoi se făcii ună armăsari. Popa îlu 
vîndu lui Roșu-Impărată, care-l duse acasă; dar cum îlă vă&du nevastă-sa 
dise: «Frumosiă, frumosă, dar are ochii lui Minea, să-lii tai, să-lă omori, că 
n'o fi bine nici de tine, nici de mine.» Roșu-Impăraţiă se hotări să-l ardă : 
3 fire din e6da armăsarului fură îngropate în băligarii de o fetiţă și r&săriră 3 
pomi cu totulă de aură. Când îi vădu împărătesa, dise: «Pomi frumoşi, dar 
Zicurescă ochii lui Minea printre crăcil» Și împăratul puse să-i taie: din 
două surcele aruncate în eleșteii eșiră o rață și unii răţoiii. Impăratulii, ve- 
nindii să le prinqă, lăsă paloșulii la mală și intră în eleșteii. Rațele atunci 

se dederă de 3 ori peste capi, și făcându-se Minea la locă, puse mâna pe 
paloșii, apoi tăiă pe împă&rată și pe femeia-i trădătâre. 

40. (P. 243). Podă de feră, de arginti, de aurii. Durarea unui asemenea 

podii ca ispravă eroică a intratii din basme și în poesia poporală (Teodorescu, 
p. 113): 

Viteză, d'ei f, 

Și te-i bizui, 

Pâni'n zori de qi 

Mie să-mi croesci 

Şi să-mi isprăvescă, 

Peste Marea Nâgră, 

Uni podi de aramă. 

Ci Je enilk-Bârsenu, p. 844 și Hasdeă, Etymolozicum s. v. aramă şi arginti. 

41. (P. 244). In Alexandria (p. 50) se vovbasce de unii 2n2iă impărătescil, a 

cărui petră de autrax vindecă î6te bolele, indată ce bolnavulii căută într insa; 

cf. p. 44: emurluculă lui Solomon, toti cu ochi de şerpe, și eră întrin 

sulii trei pietre de avea 12 toemele şi tote boiele vindecă. j 

In Halima (III, p. 213) revine unti asemenea, inelii vrăjiti: «Inclulii, ce-lă 

porți în degetă e pecetea lui Solomon... te face stăpână peste tâte duhurile 

din. văzduhiu, de pe pămintii, de prin ape și de sub pămintiă; tote ferăriile 

se sdrobescă în mii de bucăţi, atingându-te de ele, şi tote fermecele se facă 

nevedute dinaintea ta...» Cf. inelului lui Gyges, care făcea invisibilă (Plato, 

Pulet. p. 360). E j 
lu romanuli medievali Ogiei le Danois, Feea Morgana pune în degetului 

cavalerului uni înelă, care-lă întineresce: deşi p'atunci maj bătrână de 100 

de ani, elă căpătă înfăţişarea de 30; apoi îi aşeză pe capă o cordnă, ce-l 

face să uite din acea clipă toti trecutulii vieţei sale (Dunlop, p. 141). 

â 62 Săindun, Bismele române.
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42, (P. 245). La Greci Sdreze (Hh:os) apare personificat în poemele omerice: 

elă ese din partea răsăritenă a Oceanului, cutreeră bolta cerescă în tolă în- 

tinderea ei şi sera, se cobâră în bezna apusenă. Ovidiii descrie în tote amă- 

nuntele măreţulii palatii, de unde S6rele s'avintă dimineţa pe unii cară trasi 

de patru cai de foci (equi flammiferi). CE. balada «Sorele și Luna:» 

Umblă, frate, mîndrulii S6re, 

Umblă, frate, să se'nsâre 

Nouă ani, 

Pe nouă cai, 

Cari nâptea pască în raiii... 

Ilelios eră consideratu ca qeulu, care vede şi aude tâte. In insula-i consacrată 
(Sicilia), elă posedă șepte turme de boi și toţii atâtea de oi, păzite de fiicele 
sale, Phaethusa și Lampetia (Meliades), schimbate în arbori pe când jeliaă 
mortea tragică a fratelui lui Phaeton. 

Poetulă romanii ni-lii represintă pe tronii înconjuratii de suita numserosă 
a Dilelorii, Imniloră, Anotimpuriloră, Aniloră și Secoleloră (Ovid. Mereu. Il, 
p. 22—30): - 

„+ Purpurea velatus veste se iehat 

Im solio Phoebus claris Imeente smaragdis. 

A dextra levaque, Dies, et A-nsie, et dunus, 

Seculaque, e positae, spatiis aequalibus JZorae : 

Vergue novum stabat, cinctum fiorente corona ; 

Stabat nuda estas, et spicea serta gerebat ; 

Stabat et Autumnuc, caleatis sordidis uvis ; 

Et glacialis Hiems canos hirsuta capillos. 

Despre credinţele Greciloră moderni relative la antropomorfisarea sârelui: 
cf. Politis, “O “ins zac robs dyjudzg p5liove, Atena 1882, și Schmidt, No. 13: 
Palatulă Sârelui (6 2bp'pos 705 “Hhrov), | 

O frumâsă baladă muntenă privitâre la Cicdrea (Teodorescu, p. 459. ex- 
plică raportuliă ei cu S6rele. Dina floriloră, fidre. zorilor, peţită de Sf. Sore. 
r&spunse cu vorbe semeţe și Sorele s'aprinse de necazii şi o prefâcu «în fra- 
geda îlore cu ochi după s6re» : : 

Câni oiti răsări, 

Ea s'o 'mvesei; 

Când oi asfinți, 

Ea s'o ofili; 

Când oii scăpătă, 

Ea s'o adună, 

O analogie isbitâre oferă legenda elenică despre [Helios și Klytia, poves- 
tită cu atâta farmecă de Ovidiu (Metam. IV, 256 urm.). Timpi de nouă dile, 
fără apă, fără hrană, ea se nutriă numai cu r 
la fața deului, corpulii ei, qice-se, se alipi de pămiîntă, o palâre lividă acoperi membrele-i schimbate într'o plantă inertă și capului ei s'ascunse sub o îldre 
amestecată cu roșu şi fârte asemenea viorelei. Deși înlănţuită de pămiîntă prin 
rădăcina-i, ea se întorce spre Sore şi amorul supravieţui metamorfosei sale: 

ouă și lacrimi. Toti privindă 

«se = îha num, quamvis radice tenetur, 
Vertitux sd Solem. mutataqne servat amorem.
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La noi sdrele se consideră ca sfintă (cf. sdrele sfințesce) şi de aceca e 
mare păcatii să se arunce murdărie sati lături în fața lui (vedi indicele). 

In basmele nostre și în cele străine sârele e consideratii ca antropofagiă (ef. 
Andrews, 304: Soleil qui mange ceux qu'il rencontre...) Elă are mamă şi su- 
rori. Intr'upă basmu serbii (Vuk, p. 84) mama sorelui înferbintă cuptoruli și 
scote jarulă cu mâna g6lă. Adesea revine în poesia nostră poporală Sora- 
Sorelui, care portă obicinuitii numele de Iapa Cosinzena ori Ilna Simeena. 
Intr'o colindă muntenă (Teodorescu, p. 81): 

Stai de nu ne săgetă, 

Că poi ție că ți-omă da, 

Suridra Sorelui, 

Nepoţica Dinelori, 

Frumâsa Frumâselori. 

Tocmai aşă într'unti cânteci serbu, citată de Ralston (p. 176), Sora-Sdre- 
lui e descrisă ca o fată frumosă «cu braţe de arginti până la cote», şegendă 
pe unii tronă de argintii, ce plutesce pe apă. Unu flăcăă vine 80 peţescă și 
ca strigă mâniosă: «Pe cine vrei să peţesci, 

Pe Sora-S6relui, 

Vara Lunei, 

Surata, Zoriloră ? » 

Amestecii de credinţe părâno-ereştine într'o baladă ardelână (Pompiliă, 50): 

Numai Sora-Sorelui 

Sede "n pârta raiului, 

Caută, loci sufletului... 

In descântege întilnimă chiar trei surori ale Sdrelui (Mavianii, p. 159). 

Intr'o poveste bucovinenă (Sbiera, p. 75), Voiniculi-floriloră, schimbatti în 

pasăre, sbâră cu băiatului până la fetele Sdrelui, cari îi dărueseii la plecare o 

corână mindră, împodobită cu stele. 

43. (P. 246). Vintulu antropomorfisatii revine şi într'o poveste italiană (Com- 

paretti, p. 179), în care figureză o casa dei Venti în mijloculă unei prăpăstii, 

păzită de fa Voria, la madre dei Venti. Vinturile, cum intră în casă, dicti: Bona 

sera, mamma ! — Benrenuti, figliuoli! răspunde mama loră. Intr'unti basmu 

ligură (Andrews, p. 288) întilnimu le Vent Boa, cannibal maric. .. In basmele 
rusesci Vichor e răpitoruli fetelorii de împărată, precum în mitologia grâcă 

Boreas răpesce pe feciora Erithya și o transportă în cuprinsurile îngheţate 

ale imp&răţiei sale. 

34. (P. 216). O scară de dse revine intr'o poveste picardă, și într'una scoțiană 
figureză chiar o scură din degete (Cosquin, II, 25). Cf. Podă-de-dse într'o co- 

lindă muntenă (Teodorescu, p. 59). O cetate din ciolane într'o poveste din Bu- 

covina (Sbiera, p. 166). | 

45. (P. 249). In iocă de baie publică întîlnim în basmele paralele unt hană 

publici, ca într'o poveste lorenă: «Elle fit bâtir une hotellerie, sur la porte de 
laquelle &tait ccrit: Ici on boit et mange pour rien, moyennant qu'on raconte 

son histoire.» Cf. Cosquin, II, p. 70 şi 74 (basmu scrbii, neo-grecă, germani, 

siciliană).
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46. (P. 249). Năsdrăedni (în Ardelui năsdrdvână) este sinonimi cu zrăjitoră. 

Acestii epitetii se aplică la totu ce are însușiri miraculose: omi, animalu, 

lucru. Fratele celă mai mică, calului lui Fătă-frumosii și armele sale sunt 

obicinuitti năsdrăvane (cf. Ispirescu, p. 45: pasă-mi-te ochianuli ei eră nă- 

sdrăvană ; p. 217: până nu va s&verşi o faptă năsdrăcană). Omulii cu acestă 

dară supra-naturali presimte ce are să se întimple și pote luă forme animale: 
schimbati în muscă, ascultă Sucnă-Murgă sfatulă zmediceloriă (Sbiera, p. 105). 

Etimologesce, vorba e o formă intensivă dela sdravenii, însemnândii literală 

«tres fort», sens conservat în derivatulu năsdrăvănie «glumă răutăciosă și 

exagerată.» Vorba trecu și la Ţigani și unii basmu ţigănescii din Bucovina 

(Miklosiech, No. 4) pârtă chiar titlulu Năsdrăzanu. 

47. (P. 258). Același modii de alegere a soţiei prin aruncarea săgețiloră revine 

înti”o versiune italiană (Comparetti, No. 4): «. . disse che tirassero tre fram- 

pole, e dove andassero, iă pigliassero moglie.» Săgeâta celui mai mici cădu 

într'o grâpă, unde eră o brâscă... 

48. (P. 259). Când Thetis născu pe Achille, ea vru să-l facă nemuritoră, pu- 

nându-iii nâptea în focii fără scirea bărbatului ei Pelei, iar dimincţa, îi ungea 

corpulii cu ambrosie. Intr'o seră, Pele, zărindu copilului în vatra de focii, 
scose unii strigătii de spaimă, Thetis părăsi atunci copilulă şi pe soţuli ei 
și se retrase la Nereide (Apollodor, III, 13, 6). Atena, crescândii în taină pe 
Erichtonios, îlii închise într'o ladă şi o încredinţă uneia din fetele lui Cecrops 
cu sfatul să wo deschidă. Dar ea n'ascultă, deschise lada și, zărindă pe copil 
încolăcită de unii balaură, fugi spăimintată și se prăvălii din virfulu stâncei 
Acropole (Decharme, p. 561). 

49. (P 261). O mrână-femee revine într'o poveste bucovinână (Sbiera, p. 156): 
mrâna cu solzii de aură, dându-se de irei ori peste capi, se făcu o femee 
frumâsă și drăgălașă. .. 

50 (P.265). Neraide. CE. Sevastos, p. 137: Unui împărată la vinătore vădu ju- 
cându-se pe iazii tre: hulubiţe şi, când vru să le împusce, ele se prefăcură 
în trei fete frumoâse. Impăratulă fură straiele celei mai mici și, dina luându-se 
după dinsulă, elii o prinse şi o duse acasă... 

l.a poporele germanice credinţa în fecidre-lebede e fârte veche. Dejă în Edda 
scandinavă trei feciori de împărată întîlnesc la vinătâre, pe marginea unui 
lacii, trei femei cari torceaui lână şi alăturea formele lori de lebede: eraă 
Valkyriile. Cei trei fraţi le icau cu dinșii și dinele petrecă şepte erni împreună, 
«apoi femeile sburară după bătălii şi nu se mai întârseră». Cosquin, II, p. 22. 

51. (P. 274). Baba-laga, Mama-pădurei poveștilori slave, e o vrăjitore cu părulii 
sburliuii, care locuesce în păduri, într'o colibă aşezată pe piciore de găină 
şi pardosită cu oseminte omenesci. Ea călăresce într'o piuliță, mișcată de unii 
pisălogă; devoră sati impetresce. Are epe năsdrăvane și pentru capătarea uneia 
voiniculit servesce 3 dile. N6ptea şi ziua sunt servitârele ei... 

52. (P.275). Tunetulă şi Fulgerul apar personificate în Pentamerone (V, 1) 
sub numele de ruone e Lampe. Primulă descrisii ca unii flăcăă frumosi, 
fratele a 7 surori şi fiului unei mame, o babă r&utăci6să, mama Tunetului. 
53. (P. 277). O Cetate de aură se pomenesce dejă într'o poveste din Mahâb- 

hârata, unde servă de reședință unei ființe divine feidyadhara), care, câtii petrece
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pe pămînt, odihnesce pe ună patii de diamanti în Cetatea de aură (Benfey, ÎI, 

p. 152, 262). 

54. (P. 277). Cota diaciloră pentru lucruri minunate se referă în legendele 

rusesci (ambaud, p. 399) la inţeleptulu Solomoniă : o pălărie ce face nevădutii, 

unii b&ţii ce lovesce singurii şi unii covori sburătoră; Solomoni pune coi- 

fulii în ceapă şi se face nevădutii cu cele-lalte două talismane. în alte povești 

dracii sunt înlocuiți cu ţărani sai cu tâlhari. -Intr'ună basmu rusescii (Gu- 

bernatis, Zool. Mythol. 1, p. 220) trei țărani se certă pentru trei lucruri minu- 

nate: o săgetă vrăjită, o pălărie invisibilă şi o manta sburătâre. Intrunuli 

italianii (Comparetti, p. 177) trei tâlhari se certă pentru trei coggetti di gran 

valore: un paio di stivali (chi se li mette corre un miglio piu avanti del 

vento), una borsa (dicendo: apri € chiudi, subito mette fuori cento ducati) ed 

un mantello (chi se lo mette, vede:e non €& veduto).» 

55. (P. 280). Locuţiunea albă ca zăpada şi rumenă ca sângele revine desi în 

poveştile poporale, ca o metaforă destulii de simplă şi familiară: cf. Bolintinenu, 

Poesii, |, p. 428: 

De-aș av6 o fetișcră 

Cu cosiţe gălbiori, 

Rumenă şi albiGră 

Ca celi, sânge scurs în for... 

Picături de sânge scursii în zăpadă deșteptă dorulă de a posedă o nevastă 

albă ca zăpada și roşie ca sângele (Vuk, No. 19). In basmulii despre Foza- 

chitră din Pentamerone, principele, vrendă să taie brânză prospătă, se cresteză, 

la degetii şi sângele picură pe brânză; atunci elu declară, că nu se va însură 

decât cu o fată albă şi roşie ca brânza însângerată (ef. prefața lui Grimm 

la traducerea lui Liebrecht). Intr'o poveste italiană, o babă blestemă pe unt 

feciori de imp&ratu, care-i spărsese urcioruli, să n'aibă parte până nu va 

găsi una ragazza di laite e sangue (Comparetti, p. 43). 

56. (P. 280. Rîulă de foci aduce aminte de Periphlegeton, torentuli înflă- 

căratu ce se vărsă în Acheron (0dyss. X, 313). 

57. (P. 281). Afară de mere vindecătâre, figurâză într'o poveste moldove- 

neseă (Sevastos, p. 253) şi mere cari întinerescă: «Ține mărulă ăsta, să-lă pui 

cu coda în sus, șaşă să-lii tai în două, şi partea din drepta so mănâncă tu, 

iar cea din stânga s'o mănânce nevasta, gaveți să întineriți, şaveţi să Căp&- 

tati ună velâtui de 200 de ani peste ceea ce aţi trăitii până acuma.» — In Edda 

implinescă același rolu merele hi Jdun, din cari mâncândă deii bătrâni, 

futinevrescă. Merele lui Fortunatus, ca şi cele din basme, potii transformă sati 

a face să crescă corne. 

38. (P. 283), Mama Ciumei, stăpâna epelori năsdrăvane, porlă obicinuitii 

simplulă nume de Baba. Intro poveste bucovinenă (Sbiera, p. 36) ea se numesce 

Pabu Relea din ostrovulă mărei, iar într'una ardelenă (Popă-Reteganulii, III, 

59) Vij-baba din fuudulii iadului (ef. ardetlenesce vîjă «vrăjitâre, strigoică»). 

In basmele rusesci același rolă îlă jocă Baba-laga, precum într'una din po- 

veştile nostre (ef. p. 845) Mama-pădurei e stăpâna calului cu 9 inimi. Locuinţa 

babei e înconjurată de pari cu capete de 6meni. Cf. într'o poveste serbă 

(Vuk, p. 85): «Numai unt pari strigă: babo, dă-mi uni capii» Iatr'unit
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Dasmu rusescii (Brueșre, p. 97): In jurulă bordeiului Babei-laga erai înfipți 
12 pari cu câte o căpăţină de omi, numai alu 12-lea eră golă. 

59. (P. 256). Pilda cu pepenii revine într'o variantă muntână Bilnem !Ar- 

senie, II, No. 3). liroulă rămâne muz ca porcarii la curtea împărătâscă și în- 

cepe a vorbi numai după ce se descopere eroismulii săi. 

60 (P. 287) Cheii. Despre o asemenea străvestire (probabilii de origine orien- 
tală) vedi adnotaţiunile lui Cosquiu, ], p. 15, 22, 145 şi indicele nostru s. ri. 

61. (P. 288). Dinele, sub numele de Ade, fizurâză într'o poveste macedo- 
română din colecțiunea d-lui Cosmescu. Tinărulii plecă n6ptea de acasă și 
petrecea cu trei Albe în palatulă lori. După sfatulii socrei, nevastă-sa, urmă- 
rindu-lă, aruncă printr'o deschidătură, în mijlocul palatului Dineloră, vălu-i 
de mirâsă, cununa şi inelulă de mire. Albele, pricependă că e însurată, nu 
Vai mai primită în mijloculă loră. | 
"62 4P. 292). Alte două exemple despre qine-asbori. Când nora Alemenei 

vru să rupă unii îructi de lotos, ca vădă cădândi din flore picături de sânge 
și ramurele cutremurându-se de grâză: eră nimfa Lotos schimbată în arbore. 
Nenorocita-i mamă, Dryope, care suferi aceeași metamorfosă, învăţă pe co- 
pila-i să qică: latei hoc sub stipite mater (Ovid. Metam. IX, 340 urm.) 

De asemenea fiicele Sorelui, Ieliadele, se schimbară treptat în arbori, 
jelindiă pe Phaeton. Nenorocita loră mamă vru să smulgă trunchiuli şi să rupă 
ramurele, dar picături de sânge curgea ca dintr'o rană și din arbore se audi 
unii glasă tânguitoriă (shid. II, 430): 

Parce, precor, mater. ., 

Parce, precor, nostrum laniatur in arbore corpus... 

63, (P. 300). O asemenea seghere funebră la capătulă viitorului mire re- 
vine şi într'o versiune muntenă Din Bătrâni (Ţara Nouă, II), care sună în 
resumatii: Pata unei văduve, scoțendă apă, audi unti glasii din fântână, care 
dise: «lată mare, fată, mare, ce bine poftesci? za tinerețe ori la bătrânețe? 
Ea ceru la bătrâneţe şi se pomeni, cădendiă înăuntru, pe lumea cea-laltă. 
Acolo dede de unii palatii și în mijloculă casei unt omă mortii, pe pieptului 
căruia eră o hârtidră: Cine m'o păzi 9 ani, 9 luni, 9 săptămâni, 9 dile, 9 nopți şi 
3 cesuri, de o fi bătrânii, să-mi fie tată, de o fi bătrână, să-mi fie mamă, de o 
fi tinării, frate, de o fi tintră, să-mi fie nevastă.» Ea îlă păzi, dar cu puţini 
înainte de a înviă, cumpără o 7dbă, care în lipsa ei spuse că ea La păzitu 
și făcu din cea-laltă bucătărâsă. Dar la urma urmelorii împă&ratulii recu- 
noscu pe ursita lui și ţiganca își primi pedâpsa cuvenită, 

Varianta paralelă macedonenă inedită Tinără morti trei ani de Cosmescu: 
«Odată o mamă își peplănă fata și o păsărică shurândui pe sus, dicea: 
«Chiri firi fată, trei ani ună tînără mortii să priveghezi.» Adi aşă, mâne așă, 
păsărica toti vorbele astea le spunea. Intr'o di s'a luatii fata cu mama ei 
după păsărică şi, ajungendă pe costele unui munte mare, ai daţi de unii 
palată. Fata cum a intrată, s'a închisă porta, iar mă-sa a rămas afară. In 
acelă palatii fâte lucrurile vorbiaă. Intr'o cameră unii tînără eră întinsă 
morti și semănă mai multii a omi adormiti. Fata se puse lângă dinsuli, 
să-lu -priveghoze. !
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«Când fu să se împlinescă aprâpe trei ani şi tinăruli trebuiă să se seole 

din amorţelă, o figancă sări peste zidul curţei şi se oferi să-l păzâscă pe 

mortă, pe câtii timpi fata va dormi. Dar adormindiă fata, ţiganca îşi schimbă, 

hainele cu dinsa și tocmai atunci se deșteptă și tinărulă, care fusese me- 

nitii de ursitore să zacă mortii trei ani. 'Tin&rulă luă de soţie pe țigancă, 

iar pe fata îmbrăcată în hainele ei o puse să păzescă rațele. Odată, tînărulti 

fiind să mergă la orașii, întrebă pe fata ajunsă păzitore de rațe, ce voiă, 

să-i cumpere? Şi ea ceru ună cuţitii- cu mânerii negru, unii pieptene negru, o 

culie şi o oglindă. Tîn&rulu i le aduse şi, curiosti, se ascunse după unii co- 

paciu să vadă, ce are să facă cu aceste lucruri. Fata, învîrtindă vîrtelniţa, 

îi spunea cântândă tâte durerile sale și, când eră să se înjunghie, tin&rulii o 

opri și o luă de nevastă,» | 

Intrebarea când să fie fericită, la tinereţe ori la bătrâneţe, ne întimpină, 

în două poveşti siciliene (Gonzenbach, No. 20 și 21) și într'una croată, (IKrauss, 

II, No. 73). Episodulii, în care fata povestesce virtelniţei nenorocirile sale, fi- 
gureză şi în Pentamerone (LI, No. 8), unde lucrurile cerute sunt: o păpușă, 

unii euţiti şi o cutie. Ea spune păpușei suferințele sale și ameninţă că se 

va înjunghiă, de nu-i va răspunde. 

64. iP. 306). Epitetulii Frumâsa cu cele ștpte văluri (Della co setti veli) e 

explicată prin faptulii, că dina eră așă de frumosă, în câtii mindreţea-i stră- 

luciă printre cele ? v&luri. Același epitetii se aplică în poveștile siciliene și la 

Fata Morgana. 

65. Ună taboo ne întîmpină în alu doilea capitolii din Genesa : interdicerea 

divină de a mâncă din pomulii vieţei. «Şi Dumnedei ordonă oinului, di- 

cendii : din toți pomii acestei grădini vei mâncă, dar din pomulă cunoscinţei 

Dinelui şi alti r&ului, dintr'acesta să nu mănânci, că în diua în care dintr însuli 

vei mâncă, vei muri.» 

66. (P. 319). Zoriză sat zorile personificaţe în bărbatu. La Greci Fos (la 

Roinani Aurora) eră sora lui Helios și prevestitorea dilei. Ea se ridică din patul 

soţului săi Tithon și are cai albi (heoxânwhos), unii troni de aură (Azvs6- 

tpovos) şi degete de trandafiri (p03oâdwnv)oc). Iliad. I, 477 și Odyss. V, 1. 

67. (P. 320) Intr'o poveste ungurescă (Stier, p. 3, 5) voiniculă legă pe 

Miagă-Nopte şi pe Zorilă, ca să nu pâtă înaintă. «Voiniculu în drumulă săi 

întilni pe Miaqă-Ndpte, care căută să trecă fără să fie vădută, dar elu îi strigă: 

Stăi şi așteptă-mă aci până la întorcere !:Dar Miaqă-N6pte nu vru să stea, 

atunci voiniculi o apucă și o legă țepănii cu o funie de ună stejară, qicân- 

duiă: acum sciă că o să mă aștepți! Mergendii mai departe, dede peste 

Zorilă şi, nevrendu să-li aştepte, îi legă și pe dinsulii de unit copacii. 

Vremea numai înaintă, căci o oprise în locii. La intorcere, slobodi pe Miaqă- 

Nâpte şi pe Zorilă.» , , | 

In tradiţiunile germanice se legă Diua : fune ligata dies (Grimm, Deutsche 

Myth. UI, 621; II, 221). Cf. Ubland: 

Hittich den Tag în meinem Schrein, 

so miisst'er mein Gefangener sein. 

63. !P. 321). lu [dda unit uriași promite să elărescă o cetate într'unu ană
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şi jumătate. dacă i s'ar acordă sdrele și lunea (Grimm, Mythol. p. 153, 454). Cf. 

într'o poveste bretonă (Sebillot, I, 94): un voyageur qui portait sur son dos 
un bissac dont Vune des poches enfermait la lune et Vautre le jour. 

69. (P. 321). Cf. Iosua, X: «Și Losua dise în fața lui Israelii: Sore, opresce- 
te asupra Ghibeonului și tu, Luno, în valea Aialonului! Și sdrele se opri 

şi luna stătă, până ce poporuli își r&sbună asupra dușmaniloră să. Ati nu-i 

scris acesta în cartea lui lașar ? Și sorele stătu în mijloculă cerului și nu 

se grăbi de a apune o di întregă. Și n'a fosti di ca acesta nici înainte. nici 

după aceea, ca Iehova s'asculte de vocea unui omii.» 
'70. (P. 328). Porci-mistreții. Mitologia grecă cunâsce mai mulţi monstri de 

acestă categorie: mistrețulă din Calydon, răpusii de Meleagru; mistrețuli din 
Erymant încătuşatii de Heracle și mistrețul din Cromnyon răpus de Tesei. 

71. (P. 337). Nu scii / ca nume personalii și întruni basmu bretonă, în 

care Noun-Doare «Nu-scii» e numele copilului (Luzel, I, p. 143—157). 

72. (P. 338). Forma polună e Kostiei și e descrisă în povestea Principele ue- 

așteptatii țLieger, p. 77, 82) ca ună monstru compusă din şerpe și omii, mă- 

nele-i sunt ca cleştele raciloriă, ochii îi lucescii ca două gemuri. Incoronatii 

cu o diademă strălucitâre, elii șede pe unii tronă de aurii și împărăţesce 
peste lumea sub-pămiîntenă. Elu are 12 fete. 

73. (P. 349). Intro variantă muntână de curind apărută finutulă Dra- 

cului (Stăncescu, Basme și Snâce, p. 103—115) unii măcelară juruesce ne- 
curatului pe fiu-s&ă, când o împlini 21 de ani. La terminuli hotăritii, elă 
iși luă băiatulă și-lu duse la palatulti săi. Acolo îli opri să intre în odaia 
“cutare, unde găsi uni cală năsdrăvană, care-lă învăţă să fugă ((esala, pe- 
ria și mâna de finii aruncate înapoi se prefacii în munte, pădure şi câm- 
pie) şi scăpă ast-felă din mâna necuratului. 

In varianta moldoventscă (Sevastos, p. 158—165) unii mocanti juruesce 
necuratului ce are mai scumpi la viţa sa (adecă băiatului său), dar apoi 
ucigașulă e păcălitii de nevasta mocanului. 

Intro poveste albaneză (Dozon, No. 7) o mamă juruesce Sorelui pe tata 
ei la 12 ani. In cea maghiară (Jones, No. 37), unii împăratii juruesee necu- 
ratului să-i dea ce nu avusese încă în casa sa (impărătesa născuse în lipsa-i 
o fată). Toti ast-feli, într'una săsescă (Haltrich, No. 29), unui omi săraci 
ajutată de necuratulii, juruesce să-i dea după 20 de ani ce va fi noii în 
casa sa, 

Trei basme bretone conținii acelaşi motivii: Izenfant vându au diable (S6- 
billot Î, No 29). Benedicite («Veux-tu me donner ce que tu ne sais pas ctre 
dans ta maison?») şi Petit-Jean (că lâge de sept ans votre fils m'appartien- 
dra») : Sebillot, II, No. 29 şi III, No. 13 bis. ” 

In versiunea, italiană Lsonbruno (Comparetti, No. 41), ună pescarii e aju- 
tatii de necuratulti cu învoiala : «quel che ti partoriră la tua moglie, fra 
trediei. anni sară mio.» Ca în multe din versiunile anteriore, crucea servă 
şi aci ca mijlocii de scăpare. 

74. (P. 350). Cu versiunea, bănăţenă despre Arborele împăciuirei se asem&nă 
povestea săsescă, Mântuirea (Haltrich, No. 31). Ună preotii impune unui tâl- 
hară, care săverşise 99 de omoruri, ca penitență să îngenuche pe lângă fo-
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tagulă de ucidere săditii in pămintă şi să-lă ude cu lacrimele sale până va 
înverdi şi înflori: asta va fi semnul indurărei dumnedeesci. 

75. (P. 350). CI. legenda biblică despre alegerea seminţiei lui Levi prin 
intlorirea toiagului lui Aronii (Numere, XVII): «Bărbaţulii acela, pe care îlui 
voiii alege, toiagulă lui za înverdi... Şi a doua di, când intră Moise în cortulii 
mărturiei, €că roiagulii lui Aron învergise şi dăduse boboci,. înflorise şi pro- 
dusese migdale.» 

76. (P. 359). Dinele jocă ună roki capitală în basmele nâstre, ca, feele în 
poveştile occidentale și ca periile în cele orientale. Ele sunt femei pururea. 
tinere, îmbrăcate în albii și de o frumuseţe orbitâre : locuescii în palaturi 
mărețe și sunt iubitâre de cântece și jocuri. Tot-deauna tinere şi fără de 
morte, inele perdi une ori acestă însușire, venind în atingere cu ună 
bărbată muritori : nemurirea dispare la ele odată cu fecioria. Căsătoria în- 
tre o qină și unt omii pămintâni, unii Făti-trumosii, e una din temele cele 
mai familiare în basme. - - 

Ele sunt de diferite categorii şi portă nume diferite, după cum locuescă 
în arbori sau ape, pe munţi și pe câmpii. Fecioră-arbore (Fata din Dafină) 
feciGră-pasăre (Arăpușea) şi fecidră-pesce (Dina dîneloră) sunt exemple de 
nimfe silvane, aeriene și aquatice. Dar cea mai vestită dintrinsele e Iitna 
Cosinz6na, dina eu părul de aurii, care figureză în poveştile balcanice sub 
numele de Frumdsa hunei, eroina basmelorii albaneze, grecesci, macedo-române 
şi turcesc (Diinua giizel). , 

In mitologia daco-română, Dinele se identifică une ori cu Ielele sai Fru- 
mosele (cari paraliseză) și la Macedo-Români Dzinele ai aprope exclusivii 
acesti sensă limitati și peiorativii. Vedi și indicele s. v. Dină. 

77. (P. 361). O interesantă analogie oferă şi prima parte a basmului rusescti 
Vrăjitărea şi Sora Sărelui (Atanassieft, VI, No. 57). Principele Ivan, călare pe ună 
calii năsdrăvani, porni în lume. După ce umblă multă timpi, întilni două 
babe bătrâne, cu cari vru să rămâe, ele însă îi răspunseră: «Bucurosă, dar 
ne mai rămâne puţini timpi de trăită; cum vomă fi frintă tânculă de ace 
și vomii fi tocitti ghemulă de torti, în acea clipă vomă muri». Ivan cu faţa 
lăcrimată plecă mai departe şi ajunse în cele din urmă la locuinţa uriașului 
Sfarmă-stejarii (Vevtodub), care-i dede același răspunsă: «Cum voii fi smulsă 
acești copaci din rădăcini, îndată mortea mă va răpi.» Principele şi mai mâh- 
nitii, își urmă calea și ajunse la locuinţa uriașului Sfarmă-munţii Vertogo”), 
care-i r&spunse: «Indată ce voii fi netediti dslulă din faţă, mârtea va ven. 
să mă iea.» Principele Ivan plânse cu amară și porni mai departe. Elu ajunse 
în sfirşiui unde ședea Sora S6relui, care-lu primi și-lu osp&tă ca pe fiul ci. 
Principele ducea acolo o visţă dulce şi plăcută, dar nimici nu-i putea potoli 
doruii după ai săi. Numai cu greti se înduplecă dina să-lii lase să plece, 
dându-i o perie, unii pieptene și două mere ce întineriaă.... 

78. (P. 368). Dintre slinte, Vineri e cea mai adorată de poporii și nepăzirea. 
dilei sale consacrate nu rămâne nici odată nepedepsită! Nenorocita, care s'a 
făcută vinovată «le o așă călcare, ca să scape de r&sbunarea sfintei, e nevoită, 
să întorcă pe dos tote lucrurile casei și ast-felu ele nu-i potii deschide ușa 
încuiată: «Olele acelea dela foci le-aș fi înferbintati cu crucile acestea Şi
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te-aș fi fertă pe tine şi pe fătulă săi, precum mă ferbeță și voi pe mine, 
când zoliți spre diua mea» (Sbiera, No. 51 şi 32; Ședătdrea, |, 59 ; cf. Schott, 
p. 299). Legenda sfintei Vineri e unulă din cele mai vechi monumente ale lim- 
bei române și întrinsa pare a se fi amalgamati reminiscenţe păgâne despre 
deițţa Venere, care se presintă în basme înconjurată de fâre și păzită de o 
căţelușă cu dinţii de feri (ef. Hasdeiă, Cuvente, II, p. 143). 

In oposiţiune cu S-ta Vineri şi cu S-ta Duminecă, S-ta Sâmbătă e forte 
rară (cf. textulă nostru, p. 368); ba încă acestă di are mai multă unii carac- 
terii necreștinii, 'de aceea apa Sâmbetei se varsă în iadii, pe când apa Dumi- 
necei se varsă în raiii. 

in poveștile nâstre ficureză şi o Marţolea, dină rea care perdlepsesce pe fe- 
meile și fetele, cari lucrâză Marţi (cea mai rea dintre dile): ca le chinuesce şi 
le bate până la morte (Moldovanii în Tribuna din 1885). Același rolu îli 
j6că în credinţele poporului din Macedonia Joia, care pedepsesce pe femeile 
ce lucreză în ajunulă dilei sale (Cosmescu): cf. şi la. noi Joimăriţa, care umblă 
în ajunul qilei Joi-mari (25 Martie)....., «Femeile, cari se duci la muncă şi 
dormi pe câmpii, faci mai întâi cruce locului unde dormi, ca să nu vie joimă- 
zițele să le pocescă (longnu, p. 73; cf. 58). 

In poveştile rusesci (Brueyre, p. 198) S-ta Mercuri (Sreda) e representată 
ca o femee în vîrstă şi cu capulă imbrobodită cu unii ștergară albi. 

După credinţele poporului nostru, Mercuri și Vineri sunt dile blestemate, în 
cară nu se pâte semănă, nici a ese cu aculă sati cu fârfecele (Schmidt, 19), 

19. IP. 369). Caii în poveşti sunt crescuţi la întunerică, adăpaţi cu lapte 
şi hrăniţi cu rouă. De aci și în poesia poporală (Alecsandri, p. 106); 

Unii fugarii neîntrecută, 

Care aâre n'a vădutii, 

De când mă-sa l'a făcu: ii. 

— De ţinută unde îlă ţine? 

— De trei ani e ţinuti bine 

Intro boltă întunecată, 

Sub pămîntă în grajd de pâtră. 

— Ds hrănit cu ce-lii hrănesce? 

— De dot ani îlui întăresce 

Cu fi6rea trifoiului, 

Hrana dulce a roiului, 

— De-adăpatii cu ce-lii adapă? 

— Toti în lăptişoră de capră... 

Spre a se împuternici, calulă se hrănesce cu jară şi apoi, scuturându-se, 
se preface din bubosti ună cală mindru și arătosu. In bylinele rusescă (Ram- 
baud, p. 48) Ilia Muromeţ scaldă 3 dile in rouă calu-i riiosă, care se face 
ast-felă năsdrăvanu şi sare odată peste zidulă cetăței. 
Asemenea cai sunt tot-deauna năsdrăvani, adecă sunt înzestrați cu darulă 

graiului şi ală profeţiei. In balada Toma Alimoși, eroulă convorbesce cu ca- 
lu-ă și acesta la rendulu să: 

Murgulii ochi-şi aprindea, 

Nechezea şi răspundea... 

In n6ptea de Sf. Vasile, crede poporulă, capătă animalele însuşirea de a
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vorbi (cf. Hasdeii, Erymol. s. v. anul noii şi Segărdrea, Î, 292) dâvini adecă 

năelrăvane. - 

80. (P. 369). Ghesnde odinidră femee. O legendă bănăţenă raportă, că gheo- 

noia la inceputi a fostii o femee (Marian, Oruitol. I, 81). Ea aduce ba 

fire'oră (ibid. p. 75) sau crba ferului (Sedătivea, Î, 84). ce are puterea do a 

deseniă tote încuetorile. Cf. Alecsandri, p. 142: 

Eli cu ba cea de fertă 

Atingea gratii de feri ; 

- Gratiiie, ca de focii, 

Se topiai tâte pe loci. 

O legendă analogă se povestiă la Romani despre originea umană a Gheo- 

nâei rPicus), care ar fi fostii schimbată de Circe în pasere; ci. Virgil. Aene:d. 

VII, 189 şi Ovid. Metum. VI, 320: 

Picus in Ausoniis, proles Saturnia, Serris 

Rex fuit.... 

8. (P. 371). Nascere din flori (ef. Floriană și Firiceli) Junona, atingendi 

o tinre, concepă pe deulu Marte (Ovid. Fasti, V, 259): . 

Protinus haerentem decerpzit pollice florem, 

'fangitur ; et tactu concepit ila sinu .. 

82. (P. 316). In locul diavolului ca dascăli figurgză, în povestea săsâscă - 

paralelă, Archimagulă și servitorulă săi (Haltrich, No. 14), ună vrăjitoră. În lipsa 

lui de acasă, servitorulă învăţă din cărţile sale magia. După șepte ani plecă, de 

la vrăjitori şi, schimbati în cală, fu cumpăratii de fostulii săi stăpână. Pe- 

ripeţiile de metamorfose, spre a se sustrage stăpânirei sale, sunt anal6ge ver- 

siuniloră anterire: servitorulii se face pasăre, inelă în degetulii principesei şi 

apoi o litră de meiă; vrăjitorulă se preface atunci în cocoşii și înghite meiulti. 

Dar ună grăunte se rătăcise și se schimbă într unt flăcăii frumosi cu o sabie, 

care tăiă capului cocoșului... 

De asemenea, în versiunea italiană Bene mio (Comparetti, No. 63) ună tată 

se tocmesce cu unii vrăjitoră, anume Bene mio, să învețe pe fiu-săui magia 

în timpi de ună anii După trecerea terminului, tatălui veni să-l iea înapoi 

și băiatului forte meşteră îlă învaţă, cum să-lu cunâscă prefăcutii în corbiă 

în mijloculii a o sută de alți corbi. Intorsă acasă, eli sfătuesce pe tată-săii 

să-li vinqă, sehimbatii întâi în câne de vinătâre, apoi în boi și la urmă în 

caiii (păstrândă însă sgarda, zurgaliulii și freulii). Dar ultima 6ră uită şi vinde 

vrăjitorului calulă odată cu îreuli, prin care perdu puterea-i magică. Abiă 

după trei ani de robie, nenorocitul cal își recăpătă frâuli şi, ca să scape 

de urmărirea vrăjitorului, se făcu ţipari și sări în apă: vrăjitorul după eli. 

Apoi unulii se făcu porumbii și celă-laltă şoimu, băiatuli rubină la inelulii 

domniţei şi la urmă grăunte; atunci vrăjitorulă, schimbată în cocoșii, începi 

să înghiță grăunţele; ună bobi scăpată se făcu vulpe și mâncă pe cocoși .. 

83. (P. 378). Intr'o versiune ardelenă Petrea ferecatuli, de Romonţani (Tri- 

buna din 1887) celă mai tinării fecioră de împăratii, anume Petrea, spăr- 

gendă corfa cu ouă a unei babe, fu blestemată de dinsa : să i se împlinescă 

ce va polii mai întâi. Jucândi odată la minge cu surorile sale, eli se mă-
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niă şi strigă: înghiţi-var pămintulă! Şi dorinţa-i se împlini. Pornind după 

surori, voiniculii ajunse la o Cetate de argintii, unde peste unii riii eră uni 
podiă de brice, cari se toti învirtiau și tăiau totii ce apucai. Mai departe la 

o Cetate de aurii ce se învîrtiă pe picidre de rață. 

84. (P. 382). Scuipatulă răspunde. După Pliniă (SXVIII, 7) saliva e uni 

antidotă în contra şerpiloră. In Bretania, când fata a scuipat în gura flăcăului 

și acesta, în gura ej, tinerii se consideră ca logodiţi. La Busvily, când unti 

flăcăi și o fată voră să-și arate dragostea, își scuipă în gură unulu altuia: 

Sebillot, Coutumes populaires de la Haute- Bretagne, p. 105. Despre rolului salivei: 
cf. unii articoli de Sebillot, Le crachat et Za salice în L'/Homme, Î, 584—595. 

85. (P. 386). Pentru Vitarea miresei prin sărutare : cf. Cosquin, II, p. 12, 13, 

27 şi Cox, p. 511—513, nota 58. 

86. (P. 430). Fata Morgana, în grădina căreia se află fântâna cu apa minu- 

nată, ce redă orbiloră vederea. Acâsta fee este personagiulii principali în ro- 

manulii cavalerescii Lancelot du Lac și ocupă unt locă însemnată în Orlando 
Inamorato : în ambele ea a fosti introdusă din basme, iar nu inversă, cum 

pare a admite Dunlop (p. 76). 
87. (P. 432). In varianta de același Laupulii năsdrăvană şi Fotă-frumosă |ls- 

pireseu, No. 7), eroului află dela ună Jupă cu fruntea de aramă, că furuli 
merelorii e împăratulă pasărilori dintr'o colivie de aurii la marginea pă- 

durei. Prinsti când punea mâna pe colivie, e insărcinatu de împăratii să 

aducă dpa sirdpă dela, curtea împăratului vecinii (eră albă și avea căpăstrulii 
auritii şi împodobitii cu pietre nestimate) şi pe Dina Crădsă. Lupulă, care 

ii ajutase să isbutescă, se prefăca în Dina Crăcsă și apoi iar în lupi (pă- 

călindii ast-felii pe împărații), iar Fătă-frumosii se cunună cu dina cea ade- 
v&rată. 

88. (P. 433). Cu pajura, care înghite pe Fătu-frumosă şi-lti scuipă iar afară, 
se pote compară legenda biblică despre proroculă Lona, înghițită de uni 
pesce (in pântecele căruia rămase 3 dile și 3 nopți) şi vărsată apoi pe us- 
cati. 

89. (P. 435). In sens mai largi, Deceulă ar fi răspunsul la ori ce în- 
trebare mai multă sau mai puţini problematică, bună-6ră : De când nu sete 
omulă câsuli morței ? (Sevastos, p. 60 ; Ispirescu, Glasulă morței şi Hasdei 
loc. cit.) sai numai cu vitele se scâte sărăcia din casă (Ispirescu No. 19), cu 
care se asemănă o poveste poloneză Sărăcia (Leger, No. 4). Şi la Ruși e per- 
sonificată Sărăcia (Beda) şi Nevoia (Nuda). 

Deceurile mistice revină într'o versiune serbescă (Vul, p. 134) cu unii 
pronunțatii colorită religios. Eroulă vede sub o punte capete de Gmeni 
ferbendă ca într'ună cazană imensă şi cumnatul său îi lămuresce, că astea-sii 
chinurile vecinice din lumea cea-laltă. Intr'ună sată clii vede apoi pe toţi 

„Totoşi şi veseli (ăştia-sii omenii plăcuţi lui Dumnedeiă), iar în drumu dont ed- 
fele incăerându-se mered (erati cumnatele sale). Intr'altă sată, din potrivă. 
toți erai trişti : ei nu trăiau în unire și dreptate și nu cunosceaii pe Dum- 
nedeă; apoi întilni doi mistreți, cari se băteaii într'una: era fraţii săi, cari 
nu puteaii trăi în pace. In cele din urmă, el vede o Zirede minunată de fru- 
mdsă și află, că așă e paradisulii în lumea cea-laltă.
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Intr'o poveste cehă (Chodzko, p. 31) erouli, pornindă la S6re, e trecuti 
peste mare de luntrașii, cu tocmelă să întrebe pe S6re («moșnegulii care 
vede tâte»), când va fi el înlocuită cu altulii și scăpată de trudă. 

De asemenea, într'o versiune italiană (Comparetti, p. 56), Franceschiello 
povestesce lui [susii cele întîmpinate în călătoria sa și anume cele trei riură 
de apă, de sânge și de lapte, ce le trecuse fără să se ude: «ll fiume di 
acgua sono le lacrime de” cristiani rubati dal primo fratello che & ladro ; 
quello di sangue & il sangue della gente uccisa da lui; quella di Zazte poi 
vuol dire il latte che tua madre ha datoa te e a tuoi fratelli.» 

In varianta siciliană Ucenicul brutarului (Pitre, No. 111) deceurile se pre- 

sintă sub o formă mai completă. Iată vedeniile întimpinate: unii rii de 

lapte: asta-i laptele ce am dati fiului mei (qice Maica Domnului); ună ri 
de zină : &sta-i vinul cu care fiulăi mei a fost sfinţit, ună rii de aleiă : 

ăsta-i uleiuli ce ei cerură mie și fiului meu; €rbă îmbelșugală şi vite slabe, 

crbă sărăcăci6să și vite grase: cele dintâi sunt bogaţii, cari, ori câtii mănâncă, 

nu le priesce în mijlocul bogățiilor : cele din urmă sunt săracii, pe cari 

fiulu meu îi ajută şi-i îngrașă. 

90. (P. 444), Vai de noi și de părinții noștri! Acestii strigătă ali copiilorii 

rămași nebotezaţi revine şi în poesia nâstră poporală (Teodorescu, p. 413). 

Pe ună pomi ofilitii nisce păsărele (sufletele copiilorit nebhotezaţi) se văitau, 

grăindă: 
Vai și vai de not 

De părinții noștri, 

Cari ne ai făcută, 

Cari ne-ai născută, 

Că el ne-ai lăsată, 

Nu ne-a botezată, 

Nu ne-ai creștinat |... 

CE. Virgil, Aeneid. VI, 427: 

Imfantum anime fientens in limine primo, 

Quos dulcis vite exsortes et ab ubere raptos 

Abstulit atra dies et funere morsit acerbo. 

91. (P. 450). In mitologia nordică arborele cosmici pârtă numele de Yy- 

drusil, care unesce cerului, pămintulă și infernulti: e uni frasină, ale cărui 

ramure se resfiră peste lumea întregă şi trecă dincolo de ceri (Grimm, My/hol. 

II, p. 664—666). 

In Biblie, arborele cosmică pârtă numele de pomnulă vieței şi guslarea ro- 

delori sale împărtășiă înţelepciune și viţă eternă: «În diua, în care veţi mâncă 

dintriusulă, se vorii deschide ochii voștri și veţi fi ca Dumnedei, cunoscendiă 

binele și r&ulii» (Genesa, III). Virgilii despre stejarulă consacrată lui Jupiter: 

Aesculus in primis, quo quantum vortice ad auras 

Aetherias, tantum radice in 'Partara tendit. 

Cf. pasagiulii dintr'unii bocetă bănăţeni (Hasdeă, Cuvoute, IL, 712): 

Măru-i mare și rotată 

Și de pâle aplecată, 

Cu virfulă ajunge 'n ceri, 

Cu pslele pâuă la mări...
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Acesti «mării mare de Sân-Petru» servă de trecătâre între ambele lumi, 

despărțite printr'o prăpastie de apă numită Sorbuăi-pămnîntului. Eli șe pote 
trece cu bradul dînelorii, ce formeză «în ripa măriloră trecătârea apelorii». 

92. (P. 467). Despre legenda S-tului Gheorghe vedi descrierea amănunţită în 
Vieţile sfințiloră, Nemţu 1835, la diua de 23 Aprilie. 

93. (P. 413). Expuneri. Adauge variantele muntene: Băiatul bubosă și ghi- 
gorțulă (Ispirescu, No. 36) şi Baba și fiu-săii (Arsenie, II, No. 9). Iată resuma- 
tul primei versiuni: 

«Unii băiati bubosii, ducându-se după apă, găsi în citură unii ghigortii. 
[li cruţă, pescele, care de recunoscinţă „făcu să-i cadă bubele. Fata impă- 
ratului îlă îndrăgi și împăratulă îi oropsi pe amândoi într'o butie pe gârlă. 
Ghigorţulii, rugată de băiatii, prefăcu butia întrunii palatii. Apoi fata născu 
ună copilă cu pieptulă de aură. Mă-sa, vădendu-li aşă, îlă năpusti întruni 
pomă înaltă şi acolo îu hrănitii de ună vulturi. 

«mp&ratuli, tatălă fetei, rătăcindă odată la vinătore, nimeri la palaturile 
băiatului și rămase înmărmurită de mindreţea lori. «N'apucă să privescă 
«la lucrurile ce margeaii singure şi-şi făceati slujba, şi sta să asculte la al- 
«tele cari vorbiai şi se îmbărbătaii una pe alta la lucru. Masa se puse în 
diniște și renduială. Tâte iși aveati vătafulii lori.» 

«Copilulii crescendii, se cobori din copacii și se împrieteni cu unit cocori, 
care-lă învăţă să umble cu luntrea Plimbându-se pe apă, zări palatulă ta- 
tălui să, dar nu vru să rămăe. acolo, ci se duse la împăratulu buniculă 
său. care-l luă mai d'aprâpe şi-lă căsători cu fata sa.» 

94. (P. 476). Episodulă lingurei fârate întrună modii inconscientii, care 
figureză dejă în Gesta Romanorum (p. 198) revine și într'o legendă bretonă 
(Luzel, 1, p. 313), unde e înlocuită cu ună tacâmi de argintiu. 

95. (P. 478). Pici ramură de nuci. O analogie isbitore cu acestă versiune 
muntenă o are basmuli neo-grecii Nici bine nici răă (Legrand, p. 227—231). 
Nevasta invidisă pe noră-sa îi dă să mănânce ouă de șerpe, cari îi umflă 
pântecele, și apoi o acusă la împeratii, car fi însărcinată. Trimisă cu uni 
omi so omâre, ea scăpă la o stână, unde baciulă o vindecă, făcendă cu 
abură de iapte să-i iasă puiulă de șerpe prin gură, apoi o luă de sulletiă. 
În vremea asta, fratele, căindu-se de fapta-i, cădu grei bolnavii, căci ramure 
îi crescură pe iniinăă. Ca să-i trâcă, durerile, Gmenii îi spuneau la basme 
venindă p'acolo şi fata de sufletă a baciului, începu să-i 
plarea ei, dicendă in același timpi: «Dacă spunii adev 
cadă una din ramurile de pe inima vâstră» Si ramura cădu, precum și 
cele-lalte dou. Făcendu-se ast-feli cunoscută, împăratulii d cunună cu fe- cioruli baciului, iar împărătâsa fu osindită a fi sfâșiată de cai sălbateci. 

Despre șerpi în pântece și scâterea loră : ef. Ședătorea, |, p. 251. 
„%. (P. 483). Intr'o poveste rusescă (Afanassieft, VII, No. 5 bis) unii împăratii viscză, că «dincolo de trei ori nouă ţări, în a trei-decea eră», se află o fecioră îrumâsă (dină), din mânile și piciorele căreia curge o apă, din care bendă Cine-va, se face cu 30 de ani mai tînără. 
In legenda grecâscă, sucurile vrăjite ale Medeei facă pe Aeson cu 40 de ani mai tinăru (Ovid. Metam. VII, 292). 

zi 
  

povestescă întim- 

&rulă, o împărate, să
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97. (P. 490). In versiunea neo-grecă Tinărulăi vinătoriă și Frumdsa lamei 
(Hahn, No. 63) figursză patru asemenea agenţi: unii arapă uriașă, unii. 
omuleţii largă de dece coți, jumătate omă și jumătate furnică, ună omiă 
care sorbiă isvore de apă și ună ali doilea arapă, mai mare încă decât celă 
dintâi, cu gâtului lungă de trei coţi. Ei ajută voinicului să s&verșescă grele 
isprăvi (să mănânce 100 boi fripți și 500 pâni, să r&corâscă unii cuptorii. 
aprinsă, să alegă grâne amestecate), cu cari il însăreineză Frumâsa lumei. 

De asemenea în poveștile maghiare ne întimpină uriași ca Ochiti- -ageriă, 
Alergă-repede, Asvirlă-departe, Mâncăă, Setilă, Gerilă. Celă dintâi i, stândă 
pe pisculă unui munte înaltă până la ceri, căută să vadă ceva, «că văduse 
dejă tote în lume». Ali doilea, pășindi pe o câmpie nemărginită, mormăiă : 
in cotro să mai alergi? Ali treilea, ședendii între bolovani de stânci, strigă : 
in cotro să mai asvirlă? Ali patrulea înghiţiă uni taurii friptu și ţipă de: 
fome. Alu cincilea eră pe cale să sârbă oceanulă, totă ţipându de sete. Ali 
șeselea. degeră pe uni morman de lemne ardătâre, fipândiă: mi-e frigă ! 
(Jones and Kropf, p. XXVI). 

Agenţă identici revinii în basmulii bretonii La princesse auz pâches (Sebillot, 

I, No. 13): «Le premier homme qu'il rencontra essayait de changer de place 

une glise, qu'il trouvait trop rapprochte d'une bouse de vache... Un peu. 

plus loin, il vit un homme couche par terre et qui approchait Voreille du 

sol comme pour âcouter. — Que fais-tu lă? — Jentends lavoine qui leve.. 

Un autre homme qui se gonflait les joues et soufflait... pour faire tourner: 

les ailes du moulin de son meunier qui âtait ă sept lieues d'ici... Un homme, 

qui cerachait par terre et son crachat se transformait en verglas; puis un 

autre voyageur, qui portait sur son dos un bissac, dont Pune des poches en- 
fermait la nuit et Pautre le jour... Il rencontra enfin un guerrier, dont le: 

sabre pouvait trancher ă sept lieues de distance... 

98. (P. 508). Locuţiunea figurâză dejă în Alexandria (p. 110): Totă voiniculă 
să scâţă ceva din pesceră... și cine va scote puţinii, căz-se-za, şi cine va scote 

multii, dară ci-se-ou .. In povestea albaneză Lada minunată (Dozon, No. 18). 

unii ovreiii strisă o ladă de vindare: Lada face o para, cine o va cumpără, 

se ra căi, şi cine n'o va cumpără, sar se va căi... Cf. Legrand, p. 84: Celu ce 

va luă lada, se va căi, şi celu ce n'o va luă, iar se va căi; e mai bine dar: 

s'o iei... , Ă 
99. (P. 509). Iu versiunea italiană La della dai capelli d'oro (Comparetti,. 

No. 16) fecidra cu părului de aurii e răpită de uni vrăjitorii şi dusă într'o 

insulă din mijlocului mărei. Uni voinici o aduce regelui cu ajutorulă calului 
său vrăjiti. Domnița doresce ca celui ce a furat'o să fie tăiatii în bucăți și. 

apoi întrematii cu acgua del paradiso, care-lă făcu multă mai frumosi, pe 
când regele, întrematii cu acqua delbinferno, se făcu așă, de uritii, în câţi se: 

lovi de morte. N , 
100. (P. 511). Ademenirea se o corabie cu mărfuri scumpe şi răpirea fetei 

de împărații, care revine atâti de desti în folklorii, aduce aminte răpirea în 
acelaşi chipu a fiicei lui Inachus, Io, de către Fenicieai (Herod. I, 4. In Odys-- 
sea (XV, 415 urm.) -se povestâsce dejă o asemenea răpire prin mărfuri ade- 
menitre: «Acolo veniră nisce Fenicieni, 6meni vestiți în corăbii, înşelători,.



— 992 — 

cari aduseră în ncera lori corabie mii de jucării. In casa tatălui mei eră 
o femee feniciană, frumosă și naltă şi care sciă lucruri frumâse; pe ea o 

amăgiră Fenicienii cei multă vicleni. ..» 

101. (P. 511). Scăldarea în lapte o întilnimă şi în poesia nâstră poporală. 

In balada Doncslă: 

Yerve lapte într'o căldare, 

De-mi gătesce-o scăldătâre, 

Şi mă frâcă într'unti norociă 

Cu fi6re de busuiocii. ... 

Cf. şi întww'o colindă din Muntenia (Teodorescu, p. 37) răspuusulă murgului: 

C'o nară de focă 

Le-am svîntatii pe loci, 

C'o nară de rîntă 

Le-am uscată curînd... 

102. (P. 512) Levu-Impărată. Acesti nume mitici revine adesea în descân- 

tece şi în colinde. Marian, p. 69, 134, 141: 

Tar vei strigâie, 

Voi mordie, 

Voi fermecătâre, 

Voi deochetore, 

Voi vă perdeți 

Si vă duceţi 

La Jerii-Imperată, 

L'alii vostru palatii! 

Teodorescu, p. 17, 18, 19, 23, 44, 61: 

Florile datbe, Zeră, de miră.... 

Domne Jnră, 

Domnii din ceri.... 

103. (P. 512). Irimia îndrăgesce pe lâna în visă. Atheneti (XIII, 35) po- 
vestesce, că Zariadres, Domnii peste ţara Tanaisului, îndrăgi în visă pe 
Odatis, fata cea mai frumâsă din Asia, fiica craiului Omartes, şi dinsa îl 
îndrăgise asemenea în vis. . Toti ast-felă Apolloniă, regele Tirului, îndrăgi 
din aug pe fiica lui Antiochii, regele Siriei (Dunlop, p. 35). 

104. (P. 529). CE. Schott (No. 35), unde se spune, că rîndunica a fostă odată 
fată şi a fostii metamorfosată din calomnie. 

103. (P. 5642). Tradiţiunile creștine au transportati atribuţiunile lui Joie și 
Helios asupra profetului Ilie, care, înălțată la ceri în chipă de furtună, primi 
apoi ună cară cu cai de foci. La Serhbi eli se şi numesce 7/ie Gromovnil:, adecă 
Tunătorulii. La noi Si. Ilie pârtă tunetele şi trăsnetele... Trăsnetele și ful- 
gerele provină din repedea, rostogolire a carului de foci, cu care sfintulii 
străbate cerul. O legendă hănăţenă (Sehott, No. 29) spune despre dinsulă, 
că amăgilu de necuratulă să-și ucidă părinţii, își r&sbună cumplită cu ar- 
mele sale şi cră să prăpădâscă lumea totă, dacă Dumnedei nu-i paralisă 
braţulii drepti. Elă trăsnesce mai alesă pisici şi câni, fiind-că diavolulă se 
ascunde sub uceste animale. | 

Intr'uni deceii sârbi (Vu, No. 18) se spune că dracii, când se !epădară



=— 993 — 

„de Dumnedeui, Zuaseră. sârele cu dinșii şi căpelenia, demoniloră îlu înfipse 
pe o lance și o purtă pe umere. Dumnedei trimise pe Archanghelulă Michailă 

să răpescă sorele dela necuratul. Elii se imprieteni cu dinsulii și intră în 
scăldătore. Archang ghelulă îlă păcăli să se cufunde în mare și elă apucă 

xepede.sârele şi fugi la Dumnedeii (demonuli, înainte de a se scăldă, înfipsese 
lancea cu s6rele în pămintiă), 

Cf.. Cenușotea rusii : «In ţera unde trăiă Ivan, nu se lumină nici odată 
de diuă, ci eră tot-deauna n6pte, şi pricina eră unu șârpe... Cum. omori ba- 

laurulii, ţera străluci . de lumină.» , , 

Intr'ună basmu bretonă. (luuzel, II, 200): Dans ce pays-lă il fallait aller 

chercher le jour tous les.matins (dans une charette attelce de 14 chevaux). 

106 _(P. ase) In versiunea italiană paralelă La penna delV'Ucello grifone 

(Comparetti, ? No. 28), regele orbă e "sfătuită de ună, unchâşi, că se va pute 

vindecă cu pana din ciocul grifonelui, «che era un ucello, il quale but- 

tava fuoco e fiamme dalla bocca». Din cei trei frați numai cel mică putu 

aduce pana, și cum se unse la ochi cu dinsa, regele dobândi iar vederile. 
107. (P. 564). Altă nume maghiari alu piticului e Vargalusfa, «unii omua 

leți lungi de o jumătate cotii, cu o barbă lungă de ună cot și jumătate, 
care: sare în pădure 'din. cracă în cracă, strigându: Eă sunt Vargaluska ju- 

cătorulă » Rolulă să e însă diferiti: elă ajută pe fetele cele leneşe să trcă, 

analogii lui Rumpelstiltskin din colecţiunea fraţilori Grimm (Jones, p. 47 
și 332). Tovarăşii năsdrăvani pârtă unguresce numele de Fangozd (Strâmbă- 

lemne), Komorszold (Sfarmă-petră) și Vasgyurd (Frămintă-terii). 

108. (P. 567). In povestea.italiană 17 mondo soterraneo (Comparetti, No. 35) re- 

vină tovarăşi năsdrăvani: Spallaforte, uriași care susţinea o pesceră, și Barba- 

lunga, care cu batba-i abătea unii rii din cursulii s6ă. Statu-palmă e înlocuitii 
aci cu uni vrăjilpra (mago). Cei doi uriași coboră în puţii pe voinici şi apoi 

îi părăseseu acâlo, de unde îl scote unii vulturii «nel mondo di sopran. 
109. (P. 573). Lumea negră figureză într'o poveste bucovinenă (Sbiera, No. 30), 

unde unt săracii transportati acolo găsesce pasări cu clonțuri de feră şi în 

ele o pâtră scumpă. In mitologia grecă, pasările din lacul Stymphal aveaii 

aripi, capulii şi ciocul de feră. . . Locuţiunea Țera-ndgră în sensă de iadă 

(Sbiera, p. 151), înaintea căreia curge o apă ncgră [ibid., p. 147), ce desparte 

Țera-cuvioşiloriă de către iadii (Popi-Reteganuli, III, p. 36). - 

110. (P. 591). Dâmna Chiralina. Acesti nume revine adesea în baladele nostre 

(Alecsandri, 116) : Chiro Chiralină, flâre din grădină!..; într'una bănăţenă 

(Alariană, I, 23): Chiralina lină, îlre de grădină..; într'alta dobrogenă (Bu- 

rada, 107): Chiralina lină, frumușică dină, flore de grădină, . . 

111, (P. 392). Cămaşă otrăvită. Acesta amintesce legenda elenică despre r&s- 

bunarea centaurului Nessus, care sfătui pe Dejanira, soţia lui Hercule, să 

mâie o tunică în sângele săi ca lâcii de dragoste și acea tunică înveninată 

causă mortea oribilă a eroului. Toti ast-feli Medea trimise Glaucei ca dară 

de nuntă o haină frumâsă: abiă o puse și carnea-i incepu să ardă, mistuindiă 

pe fiică odată cu tatăl ei. 

112. (P. 595). Strige saă strigdice sunt femei vrăjitore (urite, palide, uscate), 

cu esda de câne, cari aii puterea de a face răi: ele ieau laptele dela vite, 

Șăinenu, Basmele române, 63 +
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dedche, chinuescă sai pocescii pe copii, mai alesi nebotezaţi. Cf. Mariană, 

Nascerea, p. 68 urm. La Romani striga eră unii felu de vampiră femeiesci 
în echipă de pasăre răpitâre, care sugea n6ptea sângele pruneiloriă. Ovid. 

Fasti, VI, 139; Metam. VII, 269; Amor, I, 12 și 20. 

Impărătesa acestori strige (după credința Românilorii ardeleni) e Bada- 

Câja, care are unii piciorii de feră, unghii de aramă și ună nasti lungii de sticlă. 

Ea omâră pe copii nebotezaţi și închide sufletele lori în tufe de ienupără până 
putredescii (ef. Wlislocki, Aus dem Leben der Siebenbiărger Rumânen, p. 8). Pă- 
rintele Mariani o identifică cu Avestiza saii Samca din România (Nascerea, p. 33). 

O altă fiinţă monstruosă Baba-Clsuţa, «o babă lungă, sâcă, ghebâsă, cu nisce 
dinţi lungi ca și colții dela greblă», care târce în locul fetei, figureză în po- 
vestea ardelenă Toreeţi, fete, ca murită Baba-Clânţa (Popă-Reteganulii, I, No. 6): 
cf. Grimm, No: 14:. Cele trei torcătdre. 

113. (P. 599). Mama-pădurei figureză în mai multe poveşti, mai adesea ca 
fiinţă nemil6să și antropofagă, ca o matahală nâgră și uriciosă, putendă 
cresce câtii ună arbore. Intr'una din aceste povești (Ședătbrea, |, p. 151 și 243) 
«ea ademenesce o fată sărmană să vie sera în bordeiulu ei. Sub cuvinti că-i 
aduce din podă p6me de mâncare, ea se duse acolo să-și ascuţă dinţii, ca 
so mănânce. Dar fata scapă printr'ună expedientă preservativă, ce revine 
și la Sf. Vineri : răsturnarea tuturoriă lucruriloră din casă cu gura în jos. 

Intr'altă poveste (Arsenie, II, p. 73) o fată sărmană de părinţi se pomeni 
cu Mama-pădurei, care o luă la bordeiulii ei. A doua di, fata se miră de 
capuli şi trupulă celii mare ală babei: «Valeo, mamă, da mare gură ai!— 
Mare, draga mamei, că multe tete am mâncatu, hapă și pe tine Şi Mama- 
pădurei mâncă pe biata fată. 

Afară de numele obicinuitii de Mama-pădurei (ce-l poriă și o plantă le- 
cuitore), mai întilnimi în Ardslă și expresiunea Mama-huciului (Popi-Re- 
teganuli, |, p. 56). In Bucovina figursză chiar Moșulă-codrului ea representantii 
bărbătesci (Nascerea, p. 89) corespundendiă lui Faunus ori Silvanus sati geniului 
pădurei (2yeșy) din mitologia rusă, Ă 

Intr'unii basmă neo-greci (Legrand, p. 173) Mama-pădurei se presintă ca 
o babă asemenea unei ine, care împetresce cu o vargă vrăjită. Intr'ună 
altul serbescu (Vuk, p. 141) Mama-pădurei are o fată cu părul de aură: ca 
și Circe, ea ameţesce pe flăcăi cu buruieni şi-i preface în fere. Intr'o poveste 
săsescă, (Haltrich, p. 36) Mama-pădurei (Buschmutter) își bate jocii de loviturile 
voinicului, dar se sperie, când eli iea arma în mâna stângă, și ast-felă o r&pune. 

Mai observămi încă că, în Ardeli și în Banati, Mama-pădurei trece une 
ori drepti o dină binevoitâre: ea ajută pe copii rătăciți în pădure și le arată 
calea (Schott, p. 297 și Schmidt, p. 28). Pe de altă parte, ea e pusă în legă- 
tură cu pruncii de curind născuţi, pe care ar vrea să-i omâre sai săi 
pocescă (Ionsnu, p. 11 şi 28). 

114. (P. 600). Sadia jocă unii rolă însemnată în etnologie: ca obiectă de 
adorațiune, ea simbolisă pe deulii răsboiului la Sciţi (Herod. IV, 62) și la Alani (Am. Marcellin, XXXI, 2: gladium ut Martem colunt). Pe dinsa jura diferite popâre germanice: cf. Grimm, Mythol. [, 169 și III, p. 78 despre adorarea lancei şi a sabiei la Romani.
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In vechiulă drepti juridică, ea serviă ca simbolă în căsătoria prin pro- 
curaţiune. Ca preservativii de castitate sabia revine în 1001 de Nopți (po- 
vestea lui Aladin), în Nibelungen şi în Edda, unde Siegfrid sau Sigurd pune 
o sabie gâlă între elui și Brunehilda, viitorea soţie a regelui Gunther. Toti 
ast-felă, in romanulii engleză Sir Tristrem, regele Mark zăresce într'o pă- 
dure pe Tristan şi Isolde culcaţi unulă lângă altulă, dar cu o sabie în mij- 
locul lori. 

115. (P. 608). Znimă-pulredă. Intr'unii descântecă de pocitură (Teodorescu, 
p. 387): 

Strigoi cu strigâie. 

Ce la (cutare) mergea, 

Sângele a-i bea, 

Inimă de putrigaiii a-i pune. 

116. (P. 616). Răcnetulă lui Voiniculă-floriloră. Strigătulii lui Poseidon r&- 
sună ca cum sar ciocni 10000 de răsboinică (Iliad. XIV, 147) şi totă așă 
mugitorulă Ares (V, 859), rănită de Diomede, scote unu ţipătii ca dela 
9000 sau 10000 oșteni incăeraţi și acel strigătu înghâţă de spaimă pe Greci 
și pe Troieni. 

117. (P. 649). Intr'o variantă grâcă (Hahn, II, p. 18, 194) cânii eroului 
portă numele de Lei (âsh&v), Tigru (xurhây) și Câne negru (pavpoxobrpo); 
sau Mama cânelui (ox5hn pu), Vulpe şiretă (ăhenob sovngti) și Spaima lupului 
(hOw= wpohapt). — In povestea săsescă (Haltrich, No. 25) cânii sunt totă în 
numără de trei : unulă albi, altul negru și ali treilea pestriță, fără insă, 

a purtă nume speciale. Aceste nume revină, din contră, într'o poveste pa- 

ralelă venețiană Sbranafero (ca în cea bretonă : Brise-fer) și Altrgă-ca-vîntulii 
într'una, piemonteză,; în cea germană: Opresce, Apucă și Sfarmă-feră-și-oţelii 
(Bricheisenunastahl): cf. Cosquin, II, p. 59. 

118. (P. 500). Să facă să nască întro ndpte 50 de femei sterpe. Cî. legenda 
grâcă despre Heracle, care sar fi împreunată într'o n6pte cu cele 50 de 

fete ale regelui Thespiilorii : Pausan. IX, 27, 5; Apollod. 11,4, 9; Diodor. 1V. 29. 

119. (P. 631), Despre înţelepciunea fără semă&nii a lui Solomonă (Begri, D: 
«Şi Dumnedei a dati lui Solomonă înţelepciune și pricepere fârte mare, 

și sciinţă întinsă ca nisipulă de pe țărmului mărei. Și întrecu Solomon în 
înţelepciune pe toţi fiii Răsăritului și pe toţi Egiptenii. Căci eră mai înţe- 

leptii decât toţi 6menii... şi numele lui se r&spândi împrejură la tote pop6- 
rele. Şi elă a spusii 3000 de proverbe şi cântecele sale eraă o mie şi cinci. 

Şi vorbiă despre arbori, dela cedrulii Libanului până la isopulii ce cresce 

pe ziduri; vorbiă încă despre patrupede, și despre pasări, și despre tiritâre 

şi despre pesci. Şi veniaii dela tote poporele, ca s'audă înţelepciunea lui 
Solomonii; dela toţi regii pămîntului, cari audiseră de înţelepciunea lui.» 

120. (P. 656). Din erdre s'a omisă începutul resumatului din basmulti ma: 
cedo-românii Striga. Iată-lă: «O femee, făcendi numai băeți, se rugă la Du- 

mnedeiă să-i dea și o fată, fie măcar o strigă. Voința i se împlini. Odată eu | 

nascerea ei, intră și nenorocirea în acea casă. Herghelia începu să scadă din 

ce în ce, perindă caii și epele. Cei trei feciori ai femeei se puseră pe gânduri.
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Celui mai mare vru șă vegheze o nâple la câmpu să vadă cine-i fură caii, dar 

nu putu. Cel mijlocii asemenea. 

«Celă „mai miei veghiă şi, când fu să închidă și el ochii, vădu o umbră 

coborindu-se asupra unui cală. Atunci elit sări asupră-i și începură a se luptă. 

Umbra, scăpându de flăcăi, sbură iar spre nori. și flăcăulă îi asvirli o să- 

getă. Când veni acasă, spuse părinţiloră ce i se întîmplase cu o umbră, care 

semă&nă cu soră-sa din l&găni şi, când se uită la dinsa, o vădu rănită la braţ 

și legănulii înroşită de sânge. Flăcăulii se rugă de părinţi s'o omâre, căci 

dinsa este strigă Neascultându-lă părinții, flăcăulă plecă de se duse în altă 

împărăție. : 

«După căti-va timpă, întorcendu-se iar acasă la părinţi, găsi casa şi întregul 

satii pustiu. Striga, cum îlă vădu, îi qise: frate, o să te mănânci. Frate-stu 
îi dede turta și vinulii ce avea cu dinsuiii și pe urmă, umplendu-și iţarii cu 
cenușe și spindurându-i de o grindă, se strecură prin coşulii casei și fugi. 
Când sfirși cu turta și vinul, începu să caute pe frate-săă și, vădendu-i iţarii, 
credu că e dinsulii. Dar când vru să rupă din el, i se umplură ochii cu ce- 
nușe şi, până să se frece pe ochi, flăcăulă se putu îndepărtă. Striga furiosă se 
luă după dinsulă și la câmpă zări pe frate-săi suitii într'ună plopă..» 

121. (P. 656). Pomulă gicea într'una. Uni asemenea mării măestru revine și 
în poesia poporală (Teodorescu, p. 81): 

- Atunci xirfulă meriloriă, 

Xerilorii măestriloră, 

Către elă îmi grăiă: 

, Stai, de nu ne săgetă..,. 

122. (P. 657). Vintulă, Căldura și Gerulii. In snâva bănăţenă Sorele, Luna 
și Vîntulă (Schott, No. 38) întilnescii pe uni ţiganii, care salută pe Vîntii, 
fiind-că acesta îl răcoresce de arsura sdrelui... Intr'o variantă din Moldova 
(Sevastos, p. 236) unii băetani de şârece socoti să-și iea de nevastă pe fata 
S6relui, care-i cea mal frumâsă fată de pe pămintiă. Eli se duse la Sere, care-i 
răspunse: «Norulă e mai mare, că de vine și se pune înaintea mea, me în- 
tunecă....» Jar Novulă îi răspunse: «Du-te la Pintă, că elă e cu multi mai pu 
ternică decât mine, că de începe a bate, mă portă în tâte părţile...» (finali 
burlesciă: şorecii îsti mai puternică decât vintulii, care în zadarii se silesce a 
dobori unii copacii). In poesia de Alecsandri (III, p. 141) S6rele, Vîntulă şi 
Gerulă, ctrei călători fantastici», întilnescă o fată şi o rogă să-și al6gă mire 
pe unul dintrinșii. Fata alege pe Vîntu, cu tâte amenințările Sorelui și 
Gerului: 

Nu-mi pasă, minâre S6re, de focu-ţi ardătorii, 
Câtă mi-a suflă în față ună vîntii ră&coritoră ; 
Nici de ali tăi frig nu-mi pasă, o Gerule de ghâţă, 
Câtă Vîntu'n miedulă ernei nu mi-o suflă în față. 

Intr'o poveste indiană se discută superioritatea mutuală între Sore, Nori, 
“int şi Munte (Benfey, |, p. 371). O poveste săsescă (Haltrich,- Zur Polkskunde, 
p. 116) e întitulată: Cum țiganuluă întilni Erna, Vara și Domnul Vintii. 
Ţiganulă salută numai pe unulă: din trei şi întrebată pe cine, el r&spunde: 
pe Vîntu, care mă r&coresce la arşiţa s6relui! In basmului rusă Geruli, Sâvele
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și Vântulă jLeger, No. 6) drumeţulii, intrebatii la întorcere pe cine a alutatii, 
dă uni r&spunsu identică; Sorele și Gerulu ameninţă atunci să-l pirjolescă 
și să-lii îngheţe: «O, să nu-ţi pese, fătulă meu, dise' Vintulă, dacă Gerulă îţi 
caută certă, nu voii suflă și nu-ţi va face nimici; fără vintă, gerulă nu pote: 
pișcă, niti sorele să ardă cu dinsulu » 

123. (P. 667). Intr'o poveste italiană (Comparetti, p- 236) puterea băiatului 
stă într'ună capello di cro che aveva în capo. 

124. (DP. 670). A face să fie veselă. Intr'o poveste săsescă (Haltrich, p- 115) 
condițiunea este a face să rîdă pe fata împăratului: ef. şi Gonzenbach, No. 31. 

125. (P. 713). Diua apare, în mitologia antică și modernă, ca o fiinţă de- 
osebită de Sâre : ea pornesce călare pe unii cală albi (cf. Aeschyl. Pers. 386: 
eba6zok0s). Ovid. Prist. III, 5, 35: 

Hunc utinam nitidi Solis praenuntius ortum 

Afferet admisso Lucifer albus eguo. 

126. (P. 716). Unii asemenea dart divinti figureză şi în versiunea macedo- 
română Mivâsa cu ochii scoși din coleețiunea inedită a d-lui Cosmescu. Iat'o 

în resumată: Uni omii săraci, neavendă cu ce înfășă fetiţa de curind năs- 

cută, se duse să caute foi de buruieni. În cale întilni pe unii b&trânt /erâ 

Dumnedeii), care-i bine-cuvîntă copila : când ra rile, să fie sdre, sai când ta 

plânge, să plouă și când va spilă, apa să se facă aură. Când se făcu mare, 

fata se logodi cu uni feciori de împărati. In diua nunţei, nuntaşii porniră 

cu miresa la orașulii ginerului și, trecendi printr'o pădure, o mătușe a mi- 

resei îi scose ochii, o părăsi acolo și imbrăcă cu hainele-i pe fie-sa, cu care 

se cunună feciorulă de împărații. Dar unii bătrână, care luâse pe fata 
orbită, îi căpătă înapoi - ochii dela impărătesa cea mincin6să pentru două 
coșuri de trandafiri și împăratului, găsindu-și adevărata miresă, arse pe cea- 

laltă. _ 
In versiunea paralelă muntenă Baba şi copii sei (Arsenie, II, No. 17) revine 

darulii minunati, ca şi scâterea ochiloru din invidie. Sora, când se peptenă, 

ii curgea din capii pietre scumpe; când ridea, trandafiri îi eșiau și când mer- 

gea, în urma sa busuiocii crescea. Când fu să pornsscă fata la împărat, i 

se făcu sete și femeia, care o însoţiă, nu vru să-i dea apă decât scoţendu-i 
ochii; apoi o aruncă intr'unii eleşteă și duse pe propria ei fată la împărații. 

Schimbată în pesce de aurii. ea îşi veni iar în fire şi ună pescarii căp& 
tându-i înapoi ochii, se făcu o porumbiţă și ast-felă se făcu cunoscută. 

127. (P. 768). Prototipul unorii asemenea ghicitori pare a fi episodul 

biblieii despre Samsonii (Judecători, XIV). Pe când eroulii israilitenă se ducea 

la Timna să iea de soţie pe una din fetele Filisteniloriă, îi eși în cale unii 

lei tinării mugindi, pe care-lu sfișiă ca pe unii iedii. La, întorcere văd 

unii roitt de albine în stirvulă leului şi, luându-le nierea, o dede părinţilorii 
să să mănânce. Venindă iar cu părinţii săi la Filisteni, dede uni ospăţii 

la iubita sa, la care luară parte 30 de tineri tovarăşi. «Şi Samson le dise: 

O cimilitură vă punii, de-mi veţi spune-o în cele șepte dile ale ospăţului 
şi o veţi ghici, vă voiii da 30 de cămăși și 30 de schimburi; iar de nu mi-o 

veţi pute spune, să-mi dați voi mie 30 de cămăși și 30 de schimburi. Şi 
ei îi diseră : Pune cimilitura ta, so audimii. Și elu le dise: din celă ce mă-
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„mâncă a eşită mâncare și din celă' tare a eșită dulcită.» Vădendă dinșii că 
n'o potii ghici, ameninţară pe iubita eroului, că-i voră arde casa, de nu va 
înduplecă pe bărbatu-săă să le spue cimilitura. Elă se vădu nevoiti a i-o 
spune şi ea spuse cimilitura fiilorii poporului ei. In diua a şeptea dinşii di- 
seră către Samsoniă : Ce-i nai dulce decât mierea? Ce-i mai tare decât leul ? 

128. (P. 776). Basmulă cu Covorulă și oglinda e de origină, orientală. Ea 
figureză în 1001 de Nopți cu titlul: Ppintulă Ahmad și Dina Peribanu. 

129. (P. '783). O curi6să poveste macedo-română din colecţiunea inedită a 
d-lui Cosmescu pârtă titlulii Cele 3 ursitdre şi fratele lori și e pe scurti urmă- 
târea: «O babă forte urită spunea la toţi, că alta în lume nu este ca fata ei de 
frumâsă și că nu o scâte din casă de tâmă să nu o deâche. Vestea se r&spân- 
dise în totă lumea. Unii fecioră de împărații veni din depărtare s'o peţescă 
și se logodi cu diînsa, vădendu-i numai ună degetă prin gaura uşei. 

«Când își mărită fata, baba îi puse peste față unu zovonă, prin care nu 
putea să pătrundă nică lumina sorelui. Dar chiar în cea dintâi seră a nunţei 
feciorul de împărati își arunease miresa în riulă, ce trecea pe sub feres- 
trele palatului săii. Trei Ursitdre trecură, p'acolo şi fratele lori mutii le strigă 
pentru întâia oră: Surorilori, alergaţi de scăpaţi pe acea femee că se în€că! 

«Ursitorele, după ce o scăpară dela mârte, o întrebară, ce vrea, să-i dea, că 
din pricina ei, fratele loră dobândise puterea de a vorbi. Ea nu ceru altă 
decât frumuseţe și o făcu cea mai frumâsă fată din lume. A doua di se duse 
la feciorul de împărat şi-i spuse, că este miresa lui, pe care o aruncase 
pe ferestră. Feciorulă de împărații o rugă să-lii ierte și atunci trăiră înipreună 
mulți ani fericiţi » 

Pentru Grecii moderni: cf, Thumb, Die Schicksalsgăttinen im neugriechischen 
Polksglauben în Zeitschrift des Vereins fir Volkslunde din 1892, p. 123—134, 

130. (P. 799). Justi, pâtră. Acestă poveste e de origină orientală: cf. Gon- 
zenbach, No. 79 (Povestea celorii 12 tâlhari). 

131. (P. 808). Schott, No. 32 (Tucăria Uriaşului): uriașulii se jocă cu nisce 
omuleţi la arată. . 

132. (P. 815). Hydra din Lerna, repusă de Ilercule, eră unu monstru cu 9 
capete, care se aciuase pe lângă fântâna, Amymome, de unde se repediă spre 
a prăpădi turmele și semă&năturile. Suflarea-i înveninată causă, morte şi ca- 
petele-i tăiate renăsceau (Apollod. II, 5, 2). Ea e înrudită cu șerpele mon: 
struosă Zylhon răpus de Apollo şi cu namila Chimera, dovedită de Bellerophon. 

133. (P. 816). Vorba zdîn sens de «diavolii», în legendele rusesci (Ralston, 
p. 135): ast-felii Anastasia Adowna (literală «fata, iadului») e unii zidenok sati 
puii de draci... Despre concepţiunea poporală a jidovului sub raportulii 
religiosă ne mulțumimii a cită uni singură pasagiii dintr'o colindă (Teodo- 
rescu, p. 44): 

Cânii de jidovi spurcati 

Și de lege lepădaţi.. . 

134. (P. 816). Cf. piticulă mare câtii unt degetii (âdumhos "ldatoc) şi Pitică 
Tinţariulă, ună omiă cât ună cotă de mare care se hrăniă cu intari (Ca- 
tană, No. 2). -
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135. (P. 715). Lamia figureză într'ună basmu macedo-românti din colecţiu- 
nea inedită a d-lui Cosmescu Sora şi cei 9 frați, pe care îlă reproducemi 
în resumatii: . i 

«O femee avea 9 feciori, cari plecară de acasă, dicându-i: De va nasce bă- 
iată, să pue pe casă ună briciă; iar de va nasce fată, să pue o furcă şi 
atunci nu vorii mai intră în casă. Fraţii trimiseră după câtii-va timpă pe celă 
mai mică să vadă, ce semnii e pe casă şi elti le aduse r&spunsi, că e briciă. 
O vecină schimbase semnele din dușmănie, căci mama lorii născuse o fată, 
Ea, făcendu-se mare, spuse într'o di mă-sei, că-i pare r&ă, că nare vr'unuă 
frate şi dinsa îi spuse adevăruli. . 

«Fata avea ună căţelă și fără scirea mă-sei plecă cu el să-și găs6scă fră- 
țiorii. Căţelulă dede de urmele fraţiloră și încâce încolo ajunseră la ună munte 
grozavă, unde eră numai o casă. Fata intră acolo și nu află pe nimeni înăuntru. 
După ce găsi de mâncare, se puse de mătură casa şi găti de mâncare 
pentru cină. Și după ce sfirşi tote, se ascunse după ună butoi. Fraţii 
vinători, sosindi sera acasă, se mirară de renduiala ce găsiră și căutară să 
afle pricina, dar nu putură. A doua di puseră pe unii șoimii să vegheze. Fata, 

cum îlă vădu privindii prin. coșii, îi asvirli o mână de cenușe în ochi și când 
veniră vinătorii, nu le putu spune decât că văduse o fată frumâsă, dar de 

unde eșise și unde se duse, nu putu să vadă din pricina cenușei. A treia di 

șoimulă fu mai cu băgare de s6mă și vinătorii găsiră pe fată după butoiti. 
Povestindu-le istoria ei, află că vinătorii sunt fraţii săi. 

«Odată, pe când frămîntă pâne, căţeluli se încăpăţină: sau îi face unii 

colacu, sati îi stinge focului. Şi ca nici odată căţelulă îi stinse focul. Acum 

cu ce să cocă pâinaa? Se duse să împrumute focă dela o lamie. Fata, ei îi dede, 

dar îi spuse să-și umple buzunarulă cu cenușe și mergândă sarunce în urma 

ei. Când veni lamia acasă, îi miros: a om, întrebă pe fie-sa și ea-i spuse. 

Atunci se luă după cenuşe și ajunse la casa vinătoriloră. Fata nu voi să 

deschidă ușa, ci scose numai degetulă de î-lă supse lamia. Fata slăbiă din di 

în di (că lamia se deprinsese a-i suge sângele) și aflândi fraţii de acesta, omo- 

riră lamia. Pata lamiei, pe când mătură sora vinătorilorii, aruncase de lângă 

dinsa o măsea de a mamei sale, pe care călcândă sora vînătoriloră, îi intră în 

picioră şi cădă leșinată. Fraţii, sosindă dela vinatii, o credură mortă și o duseră 

în pădure, unde o lăsară. Uni tînără, trecândă p'acolo, scâse fetei măs6ua din 
piciorii şi ea înviă, După aceea o luă de soţie.» 

Sugevea degetului revine și într'o versiune bretonă Les sept gargous et leur 

sur (Sebillot, II, No. 27), în care lamia e înlocuită cu unii Sarrasin, unui 

sinonimă bretonti ală lui Ogre. 

136. (P. 824). Odată se despică zidulă și se îi o umbră. Acesta pare a fi o 
reminiscență a legendei biblice despre ospățulă lui Baltazară (Danielă, 5): 

«In aceeași oră ati eşită degete de mână de omiă și ai scrisă în faţa poli- 

candrului pe tencuiala zidului palatului regali; și regele vedea partea aceea 

a mânei care scria. Atunci faţa regelui sa schimbati şi gândurile i s'a 
turburată, în câtă încheeturile câpseloriă sale se desfâceai şi genuchii sti 

se loviaii unulă de altulă.» 
137. (P. 850). Cf. Cei trei coconi din Babilonii (Şadrac, Meșac și Abed-Nego)
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aruncaţi în cuptorul de focă,sunt păstraţi în vi&ţă într'ună! chipii minunată 
(Danielă, 3). ! - . 

138. (P. 914). Călătoria lui Dumnedeii cu Sân-Petru degenerată în: snâvă 
(Sehott, No. 28). Unii ţăranii, care le răspunde mojicesce, e pedepsiti de Dinu: nedei cu colică, i i i 139. (P. 915). Ca snâve se mai poti consideră și următorele versiuni: 1. Ver. siunea, bucovinenă Fata popei și căpitanulă Jără nasă (Sbiera No. 41) cu forma paralelă macsdo-română Fata popei și hoţii din colecţiunea inedită a d-lui Cosmescu; 2. versiunea muntenă (probabilă de origină orientală) Fata de îm- părată şi pescarulă (Ispirescu, I, p. 57 şi Yundescu, No. 7); 3. Versiunea mol- dovenescă Sfera cu trei nurori (Crengă, No. 1) cu forma-i paralelă macedo- română Sdcra și nora (Cosmescu); 4. Versiunea bucovinână Baba mirdsa (Sbiera, No. 42) cu varianta moldovensscă Miesa din țcra wigurăscă (Bogdanii, p. 27) și cu cea macedo-română Bătrâna în pădure (Cosmescu). 

140. (P. 948). O variantă din Moldova a poroganiei din Bucovina a fosti publicată în ultimul numără alti Ședătărei (An. III, No. 4) sub titlulă «Nuelușă, huţă-mă!» Seria comulativă,: se succede ast-felă: nueluşă-topori- focit-apă-boi-lupii-pușcă-șârece- miţă-cocoșii-vulpe.... 
O poveste cumulativă, anal6gă lui Cocoșu-Roșu, revine întruni joci de copii Ciocii-mora, cunoscuți în Munţenia și Moldova. Iată cuvintele rostite cu acea ocasiune (apucândă fie-care câpilă policarulu celui-laltă): Ulcelușa cu unti undeii?--A mâneat'o cânele. — Cânele unde-i? —.[a mâncatii lupu?—Lupu unde-i ?—In pădure. Pădurea unde-i?-—A ars'0 focu.— Focu unde-i ? — 1/a stinsă apa (variantă: plâia). — Apa (plâia) unde-i? —(La Dumnedeii). — Ai b&ut'o boii. — Boil unde-să? — Pe valea; cu soţii... In Moldova: Ciocii în podulii popei, cioc dacă poţi. — Putinica cu untii unde-i? — In podulii popei.—. Podulă popei unde-i? — Lia arsii focu.— Focu unde-i? — L'a stinsă ploia. — Plâia unde-i? — Au băut'o boii. — Boii unde-si ? — In ţera cu mălaiă. -— Mălai unde-i ? — L'a mâncat vrăbiile.— Vrăbiile unde-să ? — Au sburată. .. svrrr !



INDICE FOLKLORICU. 

Abreviaţiuni: b.== basmu, |. = legendă, sn. =sn6vă, Mu.= Muntenia, Mo.— 

Moldova, A.=— Ardelui, Ba.— Banati, Bu. == Bucovina, mer.— macedo-românt, 

ngr. = neo-greci, V.== vedi. (1) 

Le jour oh un 6rudit courageux entreprendra un index des contes (com- 

prenant ă la fois les types, les incidents, les traita), Pâtude Ges contes fera 

de rapides progrâs. Nous tous qui 6tudions les contes sommes encure dans 

la situation de ceux qui 6tudient les textes d'une langue archaique et ne 

peuvent chercher les mots que dans leur mâmoire ou dans quelques notes 

-personnelles. Un dictţionnaire de ce genre sernit Gautant plus utile que 

Punit6 d'ou il faut partir n'est pas d'ordinaire le conte, mais incident 

ou le trait. Les contes ne sont, pour 1a plupart, que Ja juxtaposition et la 

composition de plusieurs de ces 6l6ments. Ce dictionnaire. ne serait pas 

moins utile pour Phistoire littâraire que pour histoire des contes, car il 

y a de nombreux traits communs aux contes et aux ouvres de la litttra- 

ture, et la comparaison aidera peut-âtre ă 6tablir la filiation : on pourra, 

en tout cas, tablir les rapports (souvent trâs intimes) eutre les ouvres 

littâraires et les thâmes traditionuels. Meme incomplet, un dictionnaire de 

ce genre rendrait de grands services. 

A. 

Accacresr, numele lui Nea-Sărăcilă la 

Palermo 886. | 

Achille, caii săi 86; făcutii nemuritori 

850; nevăt&ămatii 820; pusii nâptea pe 
focu 980; străvestirea sa 320. 

Acrisiii, predicere fatală 4174. 

Aci, ce deschide ușile pivniţei 550; 

ce schimbă în păsărică 748, 751; otră- 
vită, înfiptă în capi 306, 308, 752, 756; 
schimbată în munte de feri 550; vrăjită, 
virită în capu 310, 745. 

A cui să fie fata frum6să? b. A. 110,717, 
    

  

Gaidoz în Mdlusine din 1887, p. 204. 

acuma lasă și te odihnesce! formulă 
magică 861. 

ACUSARE FArșă, din partea feneei se- 
ducătore 67, 86, 133; din partea sccrei 

răutăciose 396, 399, 402; din partea su- 

roriloră invididse 394, 397, 399; din 

partea tatălui neleziuită 699. 
Adam și wa, episodi biblicii 62, 848. 

V. Moșu. ! 
ADĂPARE, a O sulă de boi cu o găletă 

257; a unei epe mâncătâre de 6meni 527. 
ADEMENIRE, În chipă de păsărică 323; 

în corabia cu mărfuri 315, 434, 508, 532, 
553, 595, 973, 991. ! 

(1) In eluborarea acestul indice am fostă ajutată de d-li Aurelii Candrea, absolventă ali Facultăţei 

de Litere.
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Adevărului și Minciuna căl&torindă 
în lume 795. 

ADEvERULU. descoperită-regelui de pa- 

săre 402; doveditu cu limbile ferei 468; 

prin ordalie 27; orbită 796. 

Admet, serviti de Apollo 484. 

ADORMIRE, de balaurii 486; în pola 

fetei 613, 647. V. letargie, 
ADORMITORU, fluerașii 494; praf 1744. 

Adovna, Anastasia, fata iadului 998. 

ADUCEREA apei miraculdse 447, 480; 

celei mai frumose fete din lume 488; 

corânei de pe tărimulă celă-lalti 435; 
epelori sirepe 513; (simulată a) fântânei 
și a pădurei 834; fecidrei cu părulă de 

aură 480, 487, 515; inelului de logodnă 

depelumea cea-laltă 443;inelului vrăjită 

639; inimei și degetului celui mică 648; 
lui Dumneqeu la prânzi 262, 438; ochi- 

lorii pe taleră 247; petricelei 636; S6- 
relui, Lunei și Stelelori 552; unui ie- 

pure albastru gătiti 455. V. isprăvi. 

ADUNAREA albineloră sait a pasărilorii 

spre a fi întrebate 285, 459, 596, 624; 

a vitelorii în cornu 1122. 

AERIANU, Munte 244; palatu 775, 786. 

AER, Cetatea din 277; urcare în 477. 

Aeson, întinerită de Medea 990. 

Aestas, vara personificată la Romani 

978. 
Afidano vegd, apă vie în poveştile gre- 

cesci 43. 

Afină și Dafinu, fraţi de cruce 584, 
591, 973. 

Afină, feciorulă bucătăresei, împe- 
trită, e înviat cu sânge de copilă 45, 

591, 592. i 

AFING, veştedii, semnii de morte 607. 
Afatulă, b. A. 142, 783, 974; b. croatiă: 

145, 146. 

Aflatulă, nume de copilă găsitii 142. 
Airodita, hainele-i răpite de unti vul- 

tură 269. V. Venere. 
Agamemnon, juruesce Artemidei pe 

fie-sa Iphigenia 349. 
AGENȚI AUXILIARI, 481, 559,763, 808, 991.   

Ageru-ochilorii, năsdrăvanu care vedea 

tâte legati la ochi 490. 

"Ageru-pământului, uriași închisă în 

cratiţă de şepte zmei 329. V. Iutele- 

pămîntului. 
Aghemantii, craiulu zmeilori 569, ce- 

tatea lui 569. 

Agherană-Vitezulă, b. A. 558, 568. 

Agherană- Vitezuli, voinică botezată 

de Dumnedeii 568. 

AGEIAMANTU, calu de 554; pădure de 

554. V. diamanti. 

AGNEȚI, ca doftorie 795. 

Agripina, fiica regelui Angliei 859. 

Ahalya, dină vedică, căsătorită. cu 

părintele ei Indra 677. 

Ahmed-Țelebi, b. ngr. 234. 
ajdaha, numele balaurului la Sârbi 814. 

ală, balauri din nori 814. 

Aladin, povestea lui 995. 
ALĂPTARE, îndelungată 562, 564, 601, 

608, 659; de o capră 396, 821, 824; de 
o căţea 414; de o pă 564; de o lupdică 

475; de o ursoică 44, 

ALĂUTĂ, prevestitore 408. 

ALBĂ, ca zăpada, femee 280, 981; cum 

e caşuli 304. . 

Albă ca zăpada, b. rusu 754. 

Alba-Frumosă, îi cadă din mâni tran- 

dafiri și din pără mărgăritare 709, 
ALBASTRU, val6rea simbolică a coldrei 

339; barbă 339; iepure 455; lacu 273; 
mare 283; pasăre 650, 708; taură 731. 

Albele, ine, palatulii lori 288, 982. 

ATBIE, pusă d'andosele 742. 

ALBINĂ, aduce apă vie 44; ajută pe 

Yoinicii a face ună podii de ccră 628; 
a mâncă mierea 488, 632; a recunâsce 

fata 487, 498; în capulă unui bongarit 

422; în Vintulu mare 371; omu schim- 
bati în 380, 499; recunoscătâre 35. 

ALBINE, împărătesa lori 632. 

ALBIREA Cămășei de mire 254; lânei 

negre 536. 

Albii-Imperată, representantulă popo- 
rală alu blândeţei în oposiţiune cu
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Roșu-Impărată 18, 31, 546, 631,721, 761. 

ALBU, calii 332; csră 632 ; ghemu 332; 

haine 319; impărati 389; lac 43; lume 

120; mătase 718; mieluşelă 709; pâne 
719; porumbiţă 263; şerpe 629, 

Alcathus, dovedesce adevărul cu 

limba leului răpus 468. 

Alcinoii, palaturile lui 87; predice lui 

Ulysse păţirile sale 782. 
Alcitoe, una dintre Minyade 5. 
Alecsandri, înșir'te mărgărite 404; le- 

genda rindunichei 276; r&sbunarea lui 

Statu-palmă 184; Sorele, Vintulă și 

Gerulu 99%. 

ALEGEREA împăratului prin o corână 

132; prin ună porumbelui 25, 663; lo- 

godnicei, prin aruncarea săgeţilorii 257, 

980; mirelui, lovindă cu unii mără de 

aură 25, 286, 288, 844, 628; de grâne 

112, 487; macului 498, 7832; de porumb 

720; sexul trădată prin, de mănuși, pan- 

glici 521; de arme 520, 521; soţiei din 

mai multe aidoma 272, 386, .498, 632. 

Aleodorii-Impă&rată, b. Mu. 315, 619, 
634, 71. 

Aleodorii-Imperată, viteză ajutati de 

animale recunoscătore, calcă pe moşia 

lui Jumătate-de-omi și e însărcinați a 

aduce pe fata lui Verdeșă-Impărată 634. 
Alergă-ca-cîntulă, nume de câne 995. 

Alergaciăi, omiă cu picidre lungi 491. 

Alergă-repede, tovarăşi ajutători în 

poveștile maghiare 991. 

Alexandria, elemente folklorice în 23, 

24; Capcâni în 29; Ducipalu în 86; 

locuţiune -echivocă 991; Macarele 42; 

monstrii în 29, 621; munţii mișcători 94. 
Alexandru celt Mare, caluli săi năs- 

drăvani 86; coborirea sa în iadii 94, 

412; în ţera fericiţiloră 42 

Alfons și Canneloro, fraţi gemeni 60“, 

Ali-baba, şi cei 40 tâlhari, b. mer. 974. 

„uiFIE, ce face nevătămatii 486; ce 

înviază 601, 606. 

Almașiă, piscu-i antropomoriă 108, 

aLraRt, fată schimbată în 385.   

ALUNĂ, cu papagali 235; cu roche 239, 
421, 131 ; cu scule 239. 

ALUNECUŞU, săpunii schimbati în 825. 
AMĂGIRE Cu -daruri 66. V. ademenire. 
AMALGAMANTU, basmu 228, 241, 485, 976. 
Amalthea, cornuliă ei 858. 
Amanti Cătcăună, uriași de pe tări- 

mul celă-laltii, a cărui putere sta în 
doi gândaci 192, 673. 
Amazone, feciore răsboinice 520. 
Amba, fată schimbată în bărbatu 518. 
AMBROSIE, adusă de porumbi 90, 93; 

copilă unsă cu 259, 980 
AMENINȚARE, Cu uni buzdugănașii, în- : 

lemnindă soldaţii 322; cu uni toiagii 

spre a eși păsări 499; spre a preface 
în stane de pâtră 546. 

AMEȚIRE, V. îmbătare. 

Ami şi Amil, romanii francezi 584; 

prieteni trupii și sufletii 584. 

Ami, vindecatii de riie cu sânge de 

copilu 584. 

AMNARU, aruncaţii, se face munte 389. 

Amor și Psyche, b. romani 108, 233; 

episodă 6, 23, 114, 119; tipă 231, 282. 
AMORŢIRE, V. împetrire și letargie. 

Ampedo și Andalosia, fraţi moşte- 
nindu diferite talismane 859. 

Amphion, lăuta lui 937. 

Amphion şi Zethe, fraţi gemeni 413. 

Amulii, pregicere fatală 474. 

AMUȚIRE, Cca pedâpsă 341. V. muţenie. 

Amvrosie Sf., necuratulii ca, 28. 

Andila de Cuștivei, b. Mu. 391, 393, 

410. 
Andilandi, b. Mu. 391, 393, 407. 
Andilandi, pasăre măestră, a cărei 

cântare întrecea t6te musicele pămin- 
tescă 408. 

Andrei, strigoii es din morminte în 

noptea spre St. 875; taie nasulti po: 
pei 941. : 

Androele și leulii recunoscătorii 625. 

Andromeda, fecioră expusă unui ba- 
lauri 466. 

Andromeda, tipi 466, 601, 604, 976.
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axecnore abderitane, privitore la lo- 

cuitorii din Lovrana 975. 

Angelica, expusă unui balaurii 467, 

Angelica, Regina, dorme acoperită cu 

șepte văluri 487; apa-i minunată 483. 

Animale-cumnați, tipi 335, 338, 448, 

158, 667. 
ANIMALE CUMNAŢI, fete peţite de Fulgeriă, 

Trăsnetă și Cutremură 460; de Imp&- 

ratulii corbiloră, fereloră și pasărilori 
461; de Impă&ratuluă pasărilorii și ală ani- 
malelori 459; de Impăratulă Vinturi- 

loră. Sorelui și Lunei 461; de Leă, Tigru, 
Vulturi 458; de Șoimu, Vulturii, Corbi 

361; de Lună, Miadă-qi, Sore 460; de 

Brumă, Geră, Vintă 462; de Vultură, 

Hărâu, Lupiă 463. 

ANIMALE NĂSDRĂVANE: berbece 741; boii 

629; calu 641; câne 630; cocoș 628, 

630; cotoșmaniă 624; epă 628; măgarii 

629; rîndunică 632; rațe 395, 629; ştiucă, 

634; tauri 376; vacă 705; vulturi 803. 

V. năsdrăvană. 

ANIMALE PRODUCETORE DE AURU, 9148, 974. 

_ Animale recunoscătâre, b. indian 

56, 81, 82; b. maghiară 627, 

Animale recunoscătâre, ciclu 83, 120, 

315, 435, 490, 541, 619, 631, 771. 
ANIMALE RECUNOSCETORE, Concepţiunea 

despre 35, 56, 82, 624; înlocuite cu 

agenţi auxiliari 490, 559; albină 488, 628; 

cerbă 512; corbu 487; coţofană 489; 
dihoră 620; fluture 493; furnică 489, 
lei 488; lupu 428; mrână 463; muscă 
386 ; pesce 475 ; rindunică 493; risti 620; 
sgripţoroică 263; şoimiă 460; şorece 
627; struţu 563; tăune 639; ursă 300; 
viperă 544; vulpe 483; vultură 426. 

ANIMALE SUBSTITUITE Copiiloră de aură: 
câne, căţelă, maimuţă, pisică, porci, 
şerpe, şorece 391, 396, 397, 399. 

Anhu, mârtea personificată în Bre- 
tania 363, 888. 

Anku eţ son compere, ]. bretonă 889. 
Annus, anul personificatu la Romani 

978.   

ANOTIMPURILE, personificate 978. 
Antea, femee seducătore 67, 86. 
Antichristii, născută dintr'o femee roșie 

968; trecerea timpului la venirea lui 940. 
Antigone, schimbată în cerbâică 94. 
Antiope, expune copiii săi gemeni 413. 

Antonii, fecidră-bărbatii 506; (St.) în 

chipii de călugăru 274. 
ANFROPOFAGIE, în basme 16, 17, 39, %, 

102, 486, 529, 1713, '726, 147. 

ANTROPOFAGU, omii 30; sorele 979; Tă- 

tarii 28, 29; vintulă 979. 

ANTROPOMORFISAREA, fenomenelorii cos- 

mice 9,10; Morţei 887, 897; S6relui 97: 

Vintului 979.. . 

ANU, echivalentă cu o di 37, 38; cu 

trei dile 39, 284; cu o lună 39, 40, 970; 

unii ană păzesce voiniculu epa 284, GI, 
199; trei, plânge iîntr'una soţia 587; șepte, 
se alăpteză copilulă 561, 609, 659; nouă, 
ţine calea 825; nouă, se luptă zmeii 810; 
o sută, rămâne ciobanulă în pesceră 360: 
milione, șede bărbatulă în coliba Vin- 

tului 361. 

Avbhnqos, celă fără sâre, Domnulii de 

rouă ală tradiţiunilori neo-grece 972. 

Anupu şi Bitiu, îraţi egipteni 65. 
ară, de arginti, a face o 638; galbenă. 

cerută de fata 394; negră, curge îna- 

intea iadului 173, 993; verde, cerută de 

fata 399; a Duminecei, se varsă în raiii 

986; a Sâmbetei, în iadă 986. 

APĂ, basma, aruncată, se face o 35, 

384; fată schimbată în 383, 387, 388; 

fata, urmărită, se face o 714; năfrană, 

aruncată, se face o 351, 389; pânză, 
aruncată, se face o 714; prefăcută in 
sânge 971; pusă la stele 21; schimbată 

în vină 849. 

APĂ, adormitâre 419; caldă, redă ve- 

derile 401; înviază 588; cărată cu ciu- 

ruli 919; care jâcă 401, 402; ce redă 

puterile 283, 338, 460; cerută de fata 

din chitră 3014, 307, 310; cu mirosii 

de vină şi gusti de rachiă 388; din 

p&tră (simulare) 838, 840; inelu aruncatii
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în 833, 935, 625, 639; întrebătore 438; 

lipsită: de pesce 262; nici în ceri, nici 
pe pămintii 763; satiă, oraşii lipsită de 

467, 615, 804; se desface în -două 262, 

+38, 533, 389, 854; strigătore 113; tur- 

burându-se, semnă de. morte 969. 

APĂ, mârtă, închiagă bucăţile mortu- 

lui 42, 426, 462, 507, 54, 632, 660, 825; 

tare, redă puterile 43, 545; vie, însu- 

ileţesce pe cei inorți 17, 23, 42, 70, 94, 

327, 897, 420, 459, 482, 492, 309, 514, 

632, 615, 658, 739. 

APĂ, dela Fata Morgana, redă vede- 
rile 430; dela Domna Stielişora, înti- 

neresce 42, 495; dela Dina din petră, 

vindecă nebunia 612; dela Dina Zoriloră, 

face să ridă amindoi ochii împăratului 

493; dela fântâna de viorele, adusă de 

voinici 501; dela legina Angelica, 

lecă de orbire 483; care întineresce, 

42, 483, 548; din lordanii 24, 43, 265, 

489, 500, 511, 548; din fântâna Leor- 

danului 555; din Marea-Roșie, cerută 

de fata 402; de rindurică, înviere cu 

460; din ţera celoriă şspte pitici, redă visţa 

490; din ţera Otravei, l&cii de orbire 

1482; de trandafiră, redă vederile 483. 

Apă-rea, omă care eșiă din isvoră 571. 

Apa-uitărei, V. Lethe. 

Apă vie, b. mor. 644, 662. 

Apă vie și apă mârtă, tipă 481. 
APĂ VIE ȘI APĂ MORTĂ, aducerea ei 282, 

451, 498, 500, 657, 

APELU, semnă de, la nevoe 35; ari- 
pioră 632; fluerii 627; peniță 634; pu- 
fîuleță 634; solzişoră 35; unghie 419. 

APOCRIFE, scrieri 23, 97, 350, 413, 881. 

Apollo, abiă născutii începe să vor- 

bescă, 970; cu câma de aurii 505; Daph- 

neos, Delios 51; îndrăgesce pe Daphne 

292; în serviciulu lui Admet 484, 726; 

jupoe pe Marsias 49; soră-sa 116; va- 

cile sale 39. 

Appuie-inontagne, uriaşii năsdrăvani, 

sprijinindăi ună munte 560, 566. 
apsara, nimfă aquatică la Indieni 115. 

? 

Apsirt, tăiată în bucăţi 376, 486. 

Apucă, nume de câne în poveștile ger- 

mane 995. 

Apuleiui 107, 116, 118, 233. 

aqua delbirferno, face urit 991; del 
paradiso, face frumosii 991. 

ARAMĂ, de: arbore 451; caierii 578; calu 

550, 132; cameră 498; casă 495, 578; 

cetate 569; cocoşii 451; erncă 451; cupă 

715; curte 361; fată 578; firă 502; flori 

452, 494; friu 335, 370; fructe 452; 

frunte 988; frunze 279, 452; haine 702, 

120, 734; merişori 733; meri 1733; pă- 

dure 248, 491, 563; palati 431; piciore 

375, 451, 485; podu 638, 672, 779, 97; 

porți 343, 569; ușă 344; zidi 778. 

Aramii, craiulă zmeilori 569. 

"A pâm:Bec, duhuri păzitore decomori 813. 

AxăPoIcă, fata din chitră omorită de 

o 804; palatele ei 197. 

Anavt, a aduce mărulă unui 527; bu- 

ruieni de facere date de unii 585, 591; - 

căpcăunii 138; care împlinesce poruneile 

stăpânului s&ă 36, 625, 865; cu gâtulii 
de trei coţi 991; fata moşului juruită 

unui 235; făptuindă isprăvi grele 390; 

îndrăgitii cu sora voinicului 646; în fun- 

dul unui puţă 426; împărați 151; în- 

ghiţindă oștiri întregi807; iubitulă dom- 

niței 625, 638, 646; omă vrăjitii în 234; 

palate locuite de 12 arapi 646; prinții 

înlocuitii cu uni 426, 489; robi la unii 

feciori de împărat 247; schimbă seri- 

srea fatală 147; stafie în fundulă fân- 

tânelorii 813; taie dovlsculă în care sta 

puterea băiatului 426. 
Arăpușcă, b. Mu. 39, 314, 822. 

Arăpuşcă, fată-pasăre, îmbrăcată băr- 

bătesce 318; împărăţia ei 321; împetre- 

sce şi înviază soldaţii 323; muntele ci 

322; palatele ei 322; perde însușirea 

de dină odată ce voiniculi o supune 

323; sabia în care sta puterea-i 322. 

ARATU, de, cu tauri cu picidre de aramă 

376, 485; o pădure 261; un pămiîntă vir-   tosiă ca plumbulii 855.
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ARBORE, ce cântă 394, 403; ce imploră Argintanii, eraiulă zmeilorii 569; țera 
cruţare 846; cerescii 35, 737, 854, 989; | lui 569. 
ce sângeră 293; cosciugii pe 752, 753; 

cu mere de aurii 379; de aramă 451; 

de argintii 452; de aurii 452; de uitare 

93; fată pe 305, 694; glasă din 29%; 
interdisă 62; nevasta zmeului schimbată 

în 293; simţitor 123, 293, 295; supra- 
vieţuitori 8, 12, 127, 973; ali vieţei 848. 

Arborele cerescti, tipii 448, 449, 450; 

degeneratu în snâvă 915. 
Arborele impăciuirei, b. Ba. 348, 350, 

353, 984. » 
Arborele miraculosii, b sasii 451. 
ABBORI, COpii schimbaţi în 225; divini 

292; cultulă loră 293; doborirea lorii pe 
depsită 446; împletiţi 123, 125; răsăriţi 
din picături de sânge 379. 

ARCAȘU năsdrăvani 769, 
Archanghelulă, împlinesce şi rolului 

unui conducători de suflete 882; iea su- 
- fletulă lemnarului 367; închipuită ca 

uni omi înaltii useată, cu două aripi 
și o sabie în mână 801; păcălitii 885, 
893; răpesce sârele dela draci 542, 993 ; 
substituit morţei 21, 841. V. Mârtea. 

Archangheluli şi lemnarulă, b. Mu. 
367, 888, 893. 
Archimaguli şi servitorulu săi, b. 

sasii 987. 

ARCU, aflarea ursitei prin tragerea cu 
209; dăruitţii de St. Vineri 284. 

ARDEREA, de viii 403, 429, 471, 483, 
532, 742, 1759, 775. 

ARDEREA pelei animale 119, 232, 236, 
238, 243, 257; înlocuită cu arsuri comice 
913. 

Ares, mugetulă său 995, 
Aresconte, flăcăii schimbată în fată, 

122. 
Aretia, unica fată 902, 
ARGATU, 55; la dine 285; la grădina- 

ulii imp&ratului 286, 778; la zmeu 387; 
zmeulu ca 656. 

Arghiri 51, 52; elemente folklorice 
în poema despre 266.   

ARGINTARU, argatii la uni 433, 52, 
schimbă talismanele 564. 

ARGINTIU, de: arbore 452; aripi 10. 979; 

braţe 979; cală 372, 765; câne 88; că- 

ruță 687; casă 495; cetate 928; cosciugu 

751; cupă. 476; cutiuţă 609, 865; dinți 

398, 403; fată 578; fântână 451,639; firă 
687; friu 355, 370; frunze 279; haine 
3172: jugă 496; mână 452; mără 733; 
munte 361; pădure 494, 771; palată 
395, 431; pâne 371; pasăre 639; pără 
421, 515, 554; păru (arbore) 427; picidre 
492; podă 248, 250, 779; ramură 452, 
715; roche 237, 572; scândură 863; sca. 
unii 689; spinare 240; straie 433; tron 
99; vestminte 720. 

Argo, corabie vorbitâre 91, 376, 485. 
Argonauți, corabia lor 91, 9%; expe- 

| diţiunea loră 93, 484, 486. 
ARICIT, principe şi contevrăjitii în 976. 
Arimaspi, 6meni cu uni singurii 

ochii 64, 971. V. Ednookie. 
Ariosto, Fata Morgana 988; orco 809; 

Ruggier și Angelica 467. 
ARIPĂ, dată de albine sati furnici, a- 

pelii la nevoe 35, 487, 497, 632; ascun- 
dere sub 422, 592; ale qinelori furate 
278, 279; căpătate prin ungerea ume- 
relorii 774; de argintii 10. V. armăsari, 
calu, zmei. 

Aripa-câmpului, b. A. 541, 581. 
Aripa-câmpului, voinică năsdrăvanii, 

răpesce zmeilorui Sorele și Luna 540, 
554; se schimbă în mîţă 534. 

Aripa-frumâsă, b. A. 541, 332. 
Aripa-frumâsă, numele voinicului /o- 

rilă, învingătorulă zmeiloră 333; se face 
muscă 553. 

ARIPIGRĂ, de aură 587; spre amintire 
dela împăratulii ținţarilorii 632. 

Arlechin, personagiă comic în Ber- 
gam 935. 

ARMĂSARU, balauri încolăcitui de ună 
826; cu 4 și 12 aripi 332, 496; cu potedva
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de aură 508; deaurii 671; fata Gheșpe- 
riţei prefăcută în 455; mormîntă schim- 
bati în 907; omi schimbati în 69, 70, 
977; suflă cu o nare r&c6re, iar cu 
alta, foci 512. 

AEME, alese de fată 513, 523. 531; ale 
tatălui din tinereţe 330, 369, 420, 494, 
497; ruginite 33, 553, 970; vrăjite 69. 

Armași; vindătoruliă, sfâșiată de epe 
969. 

Aroni, toiagulă săi, prefăcută în 
șerpe 971; înverdită 985. 

Arrasa-montanhas, Sfarmă-petră por- 
tugeză 568. ” 

Arthur, dormitândă în Avalon 176; 
fratele Patei Morgana 786. 

ARUNCAREA, afară din mormîntii 898; 
astreloră pe ceri 549; buzduganului 
836; copilului în cuptorii aprinsă 833; 
geridului 528; inelului 533, 535; în ca- 
zanii cu uleiii ferbinte 402, 487; în fân- 
tână 544, 703, 742,759; în hazna 393, 
397; într'o prăpastie 437; înteună puţii 
483. 

ASCENSIUNI, 447, 

Ascensiuni aeriene, ciclu 447, 
Aschenbrâdel, Aschenpusttel, Cenuşeresa 

germană 728. 
ASCHIE, grea dintr'o 370, 478. 
ASCUNDERE, a inimei 599; a oselori 

148; în c6da fetei 634; în cosiţele ei 
714, '779; într'unti calu de argintă 765; 
în cutele rochei 484; în dinte 515; în 
fundul mărei 634, 1713, 179; în focă 
259; într'ună noră 779; într'unii oi 
din cuibul corbului 774; într'unii omu 
de lemnu 699; în pântecele pescelui 
714; în stejari, stâncă, scuică 490; în 
vîntulă-turbati 634; sub aripă 423, 427; 
spre a nu fi găsită 515, 634; sub pân- 
tecele berbecelui 98, 100, 102, 105; sub 
podi 530, 535, 549; sub scaunul dom- 
niţei 773. 

ASCUȚIREA dinţiloră spre a mâncă fata 
536, 994. 

aSiNă, vorbitore 971. V. Balaam.   

Asinii-de-aură, romană de Apuleiă 107. 
AsIxi, care balegă galbeni 861, 862, 

866; năsdrăvaniă 894. 

Asinulă, masa şi botiea, b. Bu. 8517, 866, 
&shâvy, nume de câne, 995. 
ASPIPĂ, palatii învelită cu pele de 330. 
Aspra-Stâncă, regele din 871. 
Asteria, nimfă răpită de vultură 414. 
Asterinos şi Pulya, b. ngr. 141. 
Asterinos, bendă dintr'o urmă de 

mielă, se schimbă în mielă 741. 

așterne-te, măsuţă ! formulă 
gică,. 866. | 

asi, furaţi de idoli 542; înghițiţi de 
zmei 542, 553; legaţi de voinicu 318; 
de origină umană 583, 

astupă-te, asine! formulă magică 866. 

Asvirlă-n-lume, uriași năsdrăvanii 548. 

Asvirlă-repede, tovarăşi ajutătoră în 
poveştile maghiare 991. 

Atalanta, fecidră răsboinică 771. 

Atena, cresce în taină pe Erichtonios 
980; dăruesce lui Perseii o oglindă vrăjită 
821; încălţândă opincile-i de aurii 844. 

ATINGERE, a nu pute nasce decât prin 
235, 250, 251. 

Atropos, una dintre ursitâre 782. 

Attrape-tout, tovarăşi ajutătorii 493, 

Aude-bine, câne dela St. Vineri 355. 
AUpV, îndrăgire din 992; de forte de- 

parte 763, 768; recăpătatii. prin guiţa- 
rea purcelului la urechile voinicului 657. 

AURARU, desperati, îşi scâte ochii 586; 

voiniculă se face 423; slugă la 429, 543. 

Aurară, craiulu zmeiloră 569; ţera 

lui 569. 

Aurăresa și fiul pescarului, b. ngr.586. 
=URiTU, Corni 1746; rodie 307. 
Aurora, depănată de ună drăcuşoriă 

320; personifieată 983. V. Eos. 
AURU, de: arbore 452; aripiore 587, ar- 

măsarii 671; asini 862; băiat. 696; baie 
285; biserică 544; boltă 514; boă 501; 
braţ 288, 399; brii 547; buzdugană 
815; buzdugănașă 322; cadre 777; caieriă 
368; cală 253, 372, 501; cămară 400; 

ma-
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cămașă 410, cană 548; câne336; capii 337; 'sula, loeașulă nemurirei 364; valea, re- 
capră 593; căruţă 730; casă 578; cetate | şedinţa Fatei- Morgana 786. 
980; cerbii 744; clopoței 114;. cloșcă:!  Avdotia, fecidră-tebădă 273. 
-368; cocoș 859; c6aă 514; colivie 428; Avestiţa, V. Baba-Coja. 
comă 337; conduri 734; 'copili 248,!  Avintelech, somnul celui lungi alt 
307, 405, 612; corână 586; cosciugi 715; | lui 380. 
cosiță 510; chee 335, 508; cheiţă 459; Avram, jertfesce pe fiu-săi 586; mor- 
cuie 711; cunună 738; cutie 682; dafinu | tea lui 881. 
295 dină 424, 483; dinţi 531; drumi-625; | AZIMĂ, cu galbeni 851; frămintată cu 
«pă 428, 507; fântână 288, 451; fată 296, | laptele din ţia mamei 617; gustarea 
711; fecioră 614; fecicră 627; firă 507; iei deșteptă dori de casă 419; recunc- 
flâre 877; : fluture 717; friă :355, 378 ; | scerea fratelui prin gustarea ei 617. 
fruuză 425, 715; fuioră 433; furcă 249,|  Azimă mergătâre, b. A. 585, 843, 850, 
433; fusă 251, 433; gălctă 729; gherghefă 
418; ghiulea 491; haine 738; iepure | -B, 
433; inel 870, 516; isvoră 234; lână : 

375, 485, 855; lănţușâre 680; l6gănii  Basă, ajutândui pe fata 524, 731; ble- 
241; lighianu 543; mâni 287; masă: stemându 307, 378, 981, 987; ce aduce 
249; mării 251, 309, 403; mince 772; | diua 320; ce impetresce 606, 616; cu 
moșnegii 501; mrenă 505; munte 361; |epe măestre 284, 611, 981; cu mânji 
ogarii 433; opinci 844; ou 265, 864; | | năsdrăvani 833, 373. 512; cu pirostriile 
"pădure 494; palati 577; pană 517; i intorse 309, 1742; “îmbrăcată cu dece 
pâne 371; pantofii 130; pasăre 507; | cămăși 407; sfătuindii pe voinici 488, 
pati 328; păună 272; pări (arbore) | 497, 662; ; Vintului, dela marginea mărei 
213, 317, 480; pără 264, 286; pene! 371; mortea în chipă de 361. 508; pesce 410, 507; pescişorii 297, | Baba ișa, povăţuesce pe feciorul 319; pivniţă 316; plâie 414; podu 252, „de împărată 493. 
211; pome 413; pomi 627; porţi 7; Baba Bânţa, însărcinată a. seote ochii 
porumbelti 368; potcovă 508, 516; po- | fetei frumose 157 
“târniche 235; pui 249, 252; purcel 368; | Baba cea înțeleptă, b. Mu. 151, 630: ramură 397, 425; rață 508, 671; r&s- | Baba cea prâstă și [lăcăulti celii hitru, boiă (ţesutii) 373; rochie 237; rosma- | sn. Mo. 907. 
rin 732; rotilă. 976; sabie 603; săpă-] Baba Ciuma, bola personilicată 898. 
lugă 729; șea 501; sfeșnicu 681; si-i! Baba Olânța, mama zmeului 329; târce crii 756; spice 278; stea 764; tauru 681; |în loculă fetei 994; vrăjitre ce închegă tinără 266; toiagii 695; trandafiri 712, | apele 665. 
ironii 340; vacă 501, vargă 89; | Baba Cdja, împărătesa Strigeloră 994. telniță 252, 368; Vilă 452; vițelă 501; i Baba Hîrea, „Vrăjitore ce șede într'o 
zmei 553. v. metamorfose. | văgăună 593. 

Austru, nume de vintă 324; calulă | Baba Jaga, bate şi jup6e pe uriașii său 324; fiu-săă scăpată de ună ba- | năsdrăvani 566; împetresce pe voinic 
laură 824. eu calul săi 604; j6că rolulii de Mama- Autumnus, tâmna personificată la Ro- | pădurei 600, 980; mânâncă Gmeni 713; mani 978, stăpâna epelori măestre 461, 981; stri- Avalon, Arthur dormitândă în 116; in- gătulu ei 809; vrăjitore, fătuesce pe 

feciorulii de. împărat 274, 
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Baba Iaga, b. rusă 71q. 
Baba Ludoidia, b. rutent 103. 
Baba miresă, sn. Mu. 1000. 
Baba nesăţi6să, b. Mu. 974. 
Baba- Belea, stăpâna epeloriă măestre 

462. V. Vijă-baba. 
Baba și copiii săi, b. Mu. 997. 
Baba și fiu-săă, b Mu. 990. 
Baba şi moșulu, b. Mu. 912 
Babilonii, cei trei coconi din 999; pe- 

ţitori din 902. 

«ba e tunsă, ba e rasă», origina pro- 
verbului 892, 916. 

BAGHETA, Circei 972; procură o căruță 
130. V. vargă. 

Baht, Noroculu personificată la ALl- 
banezi 792. 

BălAri, botezată de Dumnedeii 565, 

de ună împărată 488, de uni rege 492; 

-ce sare din pată îndată după nascere 
şi cere armele tatălui săă 420; cu braţe 

de aură 399; cu jumătate capii 622; 

cu mără de aurii în mână 403; cu pi- 

cidre de aramă, mâni de argintă și capii 

de aurii 337; cu s6rele în frunte și cu 

luna în spate 410; cu stea în frunte și 

luna pe umere 397, 905; de aurii 696; 

de mărgăritare 394; înviati de dină 

420, 487; născută dintr'uni lemnă în- 
suileţitii 572, dintr'o die 576, dintr'o 

ga i 

schimbatii in cerbi 744, 747, în cuci 

115, în mielă 747, în rîndunelii 534, în 

seaiu 578, în totii felulu de dobitoce 377, 

Băiatii săracă, b. A. 414, 418. 

Băiatuli bubosă și ghigorţuli, b. 

Mu. 990. 

Băiatulă ce păstră taina, b. ung. 967. 
Băiatulă moșnegului și fata împ&ra- 

tului, b. Mo. 654. 

Băiatulăi moșului, b. Mo. 643. 

Băiatulii și șerpele recunoscători, b. 
serbu 626, ” 

BAIE, de lapte 504, 510, 515, 633, 831; 

din care curge aurii 285, 593; publică 

242, 249, 979. 

Sărnenu, Basmele române. 

  

bajia, numele poloni ală basmu- 
lui 198. 

Balaam, asina-i vorbitore 971. 
BALAȘU, turnu de, biserică cu 244. 
BATAURU, Adormitii cu buruieni vrăjite 

316, 486; arare cu dinţi de 486; ce în- 
veninsză văzduhulii cu suflarea-i 297; 
ce omâră pui de pajură sai vulţură 
309, 432, 576; cerendă voinicului ce-i 
e mai dragi 719, 721; ce se luptă cu 
unii cerbii 513, 531; ce varsă pietre 
scumpe 635, 813; copilă încolăcită de 
uni 980; cu dinţi de oţeli 104; cu 

dou&-spre-qece capete 327, 493; cu şese 
capete 733; cu șepte capete 273, 2%, 
612; cu trei capete 298, 429, 815; deo: 

sebirea-i de zmei 813; eșindii n6ptea 

din gura miresei 623, 635, 825; făcen- 

du-se omu 513, 531; fată juruită unui 
250; fecidră expusă unui 465, 469, 505, 

526, feciori de împărat dândă bună 

diua unui 307; furulă mereloruă de aurii 

427, 429; alu pomeloră de portocală 
432; împă&rati schimbati în 510; în 

luptă cu Fătă-frumost 30, 33; păzitori 
alii grădinei Hesperidelorii 424, ali lânei 

de aurii 376, 436, ală pomului cu mere 

de aurii 397; r&pusii de voinici 469, 
587, 603, 618, 647, 977; stăpânindă fân- 

tâna și oprindii a se luă apă 273, 467, 
613, 632, 652, 814. 

Balaurul, baladă Mo. 813, 

Balaurul celă cu șepte capete, b. Mu. 
99, 466, 469. 
Balaurul celă cu dou&spre-qece ca- 

pete, b. Mu. 466, 467, 470. 

Balegă-samară, numele Cenuşeresei 
grecescă 725. | 

BĂLICARI, Copii de aurii îngropați în 

405; fire din coda armăsarului îngro- 
pate în 977. 

Baimuti, numele sabiei lui Gheorghe 
celă Viteză 824, 

naLtă, fată schimbată în 380, 389; 
oglinjoră schimbată în 381, 826. 

balţatii, clacă în Macedonia 967. 

64
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- Baltazar, ospăţulu s&u 999. 

Bandarau-ol-kaşt, Frânge-lemne ţi- 

gănescu 565. o 

Bani, făcuţi din fetele zmeilori 570; 

înghiţiți de ună cocoșă 950.. 
BANIŢĂ, de mă&suratii galbeni 168. 

BARBĂ, albastră 327; ascuţită 564; câtii 

cotul 564, câtă grapa 422; de mătase 

825; de şpte coţi 265; de 99 stinjeni 369; 
făcătâre de minuni 569; câți preţuesce? 

922; a împăratului apucată de necura- 

tului 382; legată de arbore 564, 575; 

roșie 19; scară din 570; virită în cră- 

pătura copaciului 569, 375, 579. 

Barba-lunga, uriaşi care abătea cu 

barba-i unii riă din cursulă său 993. 

-- Barbarossa, letargie seculară 1'76. 

BănBărescE, fata îmbrăcată 510, 530. 

" BĂRBĂȚIE, cercărea de 497, 301, 510, 

317, 530, 535. 

Bărbată-animaliă, tipi 231, 238. 

-- BĂRBATU, prefăcuti în câne 664, în 

cucu 847. 
Bărbatii schimbati 

326, - 

Barbe-bleue, b. francezii 339; b. mer. 
974. 

'Parbe-bleue, omoritorulă de femei :177, 

339. - 

Barbe-rouge, b. bretonii 339. 

Barbe-rouge, uriaşă antropofagă cu 
șepte femei 339. 
""BanvE, înfipte în copaci 455. 

Barna, nume de bou năsdrăvanii 722, 
" Bărnuşea, b. A. 19. 

BAROSU, aruncati în acră 832. 

Banză, bine-făcătore 860, 
Baş-Celik, b. serbo-croatiă 337, 460. 
Baș-Celik, Pașa de oţel, monstru 

înlânțuiti în camera oprită, a cărui 
putere sta într'o pastre din inima unei 
vulpi 460. 

„_BASMA, aruncată, se face o apă 35, 
384; însângerată, semn de morte 26, 
69, 577; ruptă la mijlocă, semnă de 
mârte 26, 548. V. batistă. 

în femee, b. ngr. 

  

BASME, spuse spre a trece durerile im- 

păratului 478, 990; la şedători, când 

se descopere cine sunt copiii de aurii 

406, 407, 410. V. "poveşti. 
Basmulii cu minciunile, sn. Mu. 914. 
basni, fabulă la Slavi 198. 

BAsroxii, ce înviă. morţi de şepte ani 

673; m6șă schimbată în 407; minu- 

nată 862, 

Bâră, ce împetresce 280, 821: de 

oţel 739; minunată 860, 862. 

Bate-munţii-în-capete, uriaşă năsdră- 

vanii 560, 569. 

BATISTĂ, amenințândii apa, se sccă 

335; cu care se sbâră 277; însângerată, 

seimnii de' morte 596, 613, 977; roşie 

şi mirositore, ce face să uite 611; lim- 

bile ferei legate în 652. V. basma. 
Batti-mole, Batti-paletta, Batti-sferza, 

nume topice. fictive 685. 

Baumăreher, Strimbă-lemne 560, 565. 

PBaumspalter, Frânge-lemne 563. 

Beda, Sărăcia personificată la Ruși 088. 
Bedda co setti veli, Cosiînzena bas- 

melorii siciliene 983. 

Belfagor, novelă de Macchiaveli 891. 
Bella dai capelii d'oro (la), b. ital. 991. 
Bella dei sette cedri (la), b. ital. 306. 

Bella e la Brutta (la), b. toscană 729. 
Belle au bois dormant (la), b. fran- 

cezii 171. | 
Belle aux 'cheveux d'or (la), b. lorenit 

509. 

Belle aux clâs d'or (la), b. bretonii 
508. 

Belle endormie (la), b. sascont 239. 

Belle et la bete (la), b. francezii 119. 

Bellerophon, isprăvile sale 61; Antea 
și 67; mitului s&u 86; scrisâre fatală 

144; r&pune Chimera 821, 
„Bellisanăra, aduce pe domhiţa 509. 
Bellucia, fata cea mai mică a unui 

țEranii 521. 

Bendeşă- Pila- Mandalena, feciră-pa- 
săre, furulii pereloriă de aură 428. 

Benedicite, b. bretonă 981.
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Benedicită, nume de copil juruitii 
necuratului 984. 

Bene-mio, b. italiani 987. 
Bene-mio, vrăjitori care invaţă pe 

băiatu magia în timpu de unt: ană 987. 
Benoyt, Pepelea spaniolă 201. 
BERBECE, năsdrăvanui și cu lâna de aură 

315; omă îmbrăeatu cu pelea de 105; 
sfătuindă pe orfanii 485, 471. 

Berbecele cu lâna de aurii, b. sârbii 
315. 

BERCAXTIU, rochie de 572. V. briliantă. 

Bertoldo, Păcală în Bolonia 201, 920. 

BEȘICĂ, pusă în capii 264. 286, 317, 
332, 426, 43; umflată cu sânge, sub- 

stituită 831, 833. V. chel. 

besyeda, şedătore în Rusia 3. 

BEpIșoRT, dăruită de Sf. Duminecă, 

aducendi apă 283; lovind de trei ori,! 

trece apa 589; verde, ce împetresce 603; 

roșu, ce despetresce 603; vrăjitii 600, 

604, 716. , - 
Băi, ce bate singuru 269, 861, 866, 

568, 981; ce împetresce 36; de oţeli 

703. 
B&ţulu vrăjită, b. francezi 861. 
Bătrâna în pădure, sn. mor. 1000. 
BEmâsețE, personificată; ghemuită în- 

trună colții 362; traii liniştită la 853; 

la tinereţe ori la? 982, 983. 

Bătrâneţea, lui Ossian, b. celtieii 364. 

»Ernâxd, Dumnedei în chipi de 442; 

orbii 41, 273, 279, 281. 
Bătrânulă înţeleptii, b. Ba. 968. 

bezsilnaya voda, apă slabă în poveștile 

rusesci 44. 

Bhangasvana, rege. indianii devenitiă 

femee 519. 

Biblia cu 32 de foi 873. V. cărticică, 

ici, amenințândă, schimbă în ori ce 

animalu 685; ce învie morţi 868; ce 

împetresce 36, 260, 330; de focă 5, 

594; lovindă, schimbă palatulii în mără 

de aurii 432, 551, 571; poenindii, trans- 

portă ori unde 266; plesnindă, schimbă 

turmele într'o nucă 330; plesnindi, trece   

riulă 425; poenindi, vină Arapi și îm- 
plinessii tote 390; poenindi, esti draci 
și s&verşescu tote 390, 455. 

Bilmemii, b. Mu. 982. 
Bilmemii, voinici care remâne mutu 

până se descopere vitejia sa 982. 

Bique et ses petits (la). b. loreniă 945. 
BînxE, vorbitore 470. : 

BIRTAȘU, schimbă talismanele 842. 
BrRuLi şerpiloră 527. 

BISERICĂ, arătarea lui Făti-frumost în 

265; cală schimbată în 385; de ceră 

albă 632; de matostaţii 244; desăver- 

șită prin paserea cu pene de aurii 546; 

din nisipă 381; fată schimbată în 381, 

1383, 455; pe apa Iordanului 511;. şerpi 

locuindi într'o 527; umplendu-şe de 

lighiâne 174. 

Biserica cea nouă şi. peiveghetorea, 

b. ngr. 544. 

BISERICUȚĂ, fată schimbată, in 380, 389. 

Bitiu, trate. egiptenii, care-și puse 

inima într'unii arbore 66, 67, 

BivoLiță, scăldare în lapte de 316. 

Bivori, dascăli schimbaţi în 664; 

dracului în chipu de 827; năsdrăvani, 

înviază pe eroii 44, 69, 615, 977; schim- 
bată în unehâșii 69. 

Blanca, domniţa cea frumâsă 753. 

BLesremt, a îi brâscă nouă ani 261; 

a nu nasce până n'o va aţinge 232, 

235, 243, 250, 255; ca ori cine se apro- 

pie să împetrâscă 298; să n'aibă odihnă, 

până nu va găsi ramura celoriă trei por- 
tocale 306; femee prefăcută în gheondie 
şi scorpie din 369; omiă să porte corpii 

de vulpe 546; din fată feciorii 514; din 
bărbată cucă şi din femee pupăză 847; 

necuratuli să fure minţile domniţei 
872; să nu aibă odihnă în mormintii 898, 

909; surori prefăcute în lebede din 267. 

Blestemuă de mamă, baladă A. 898. 

Buibi, inimă pusă întruni 617. 

Boa, nume de vintă, antropofagii 979. 
Boabdil, dormitândă în Alhambra 176. 

Bobinville, nume topici fictivă .685.
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Bobiţa, unica fată, căsătorită cu Sf. 

S6re 898. 

BOBIŢE, prefăcute în vite 122. 

Bobocelu, b. A. 620, 638. 

BoBt, de piper, înghiţitii de văduva 
617; crescuti până la ceră 451;până în 

târta cerului 456; până la paradisii 453. 

Bobulii, b. bretonii 453, 862 
Bobul bunului Dumnedeă, b. pi- 

cardi 453. 

Bobulu vrăjiti, b. italiană 897. 

Boccaccio 48, 57, 140, 160, 7i1. 

BoCIRI, comice 913. 

BoERt, iea de sufletii ună copilă noii 

născutii 148; juruesce necuratului ce 

va află mai dragi acasă 349; personagiti 

31, 142, 
Bogatyr, Fătă-frumosii în basmele ru- 

sesci 85, 528, 833, 970. 
Bogdanii-Vitezulu, b. Mu. 829, 834 

Boghiţa, baladă A. 896. 

Boi, graşi şi boi slabi, visiune mis- 

tică 262, 438, 439, 445, 446. V. vaci. 
„ Boiardo, fântână ce transformă se- 

xele la 519. 

Boit-tout, tovarăşi ajutătoră 493. 
Bolintinenu, Domnulă de rouă 117; 

Cerbul 128; Cerbului de aurii 740; Fata 

din dafini 291; N'aude, n'a vede 643. 
BOLSAVĂ, mama voinicului se preface 

659, 660, 684; sora sa 646, 65; ţi- 
ganeca 805, 308. 

BOLOVARt, astupândii intrarea în lu- 
mea cea-laltă 425; datii la o parte cu 
degetuiti celi mici 417; vrăjită, duce 
peste apa primejdi6să 582, 595. 

BOLTĂ, de aurii, cală schimbată în 514. 
BoxGARt, în capulii unui porcă 422, 
Bonhomme Misere, 1. picardă 884. 
BOsTE, băgate în apă 694, 696, 698. 
Bon- Viseur, tovarăşi ajutătoră 493. 
Boreas, vintul personificată, răpitoră 

de fecidre 979. 
BoRDEIE, schimbati în curţi 638. 
BoRrA, dracilorii 829; pe unde se intră, 

în Lumea-negră 575.   

BOTEZATE, Copil, de Dumnedeui 653, 

659; de unii împă&ratii 488; de uni rege 

492, 

Borezi, vasului cu, din biserica de 

peste apa Iordanului 511. 
BOTICĂ, ce bate singură 866. 

Bot, bălană 721; de aurit 501; de aurii 

scobitii 681; dăruesce băiatului trei câni 

655; galbeni 855; învinsă de iepure 
1722; juruitii zmeilorii 349; năsdrăvanii, 

înviază prin suflare 44, 470; omii pre- 

făcutii în 377; peptene aruncatii, se face 

617, 670; vindută unui copacii, 93%, 

940; vorbitori 344, 629, 718, 722. 

Boulii de aurii, b. bretonă 681. 

BoURV, creecri de 662; vindutii unui ar- 

bore 938. 

BRADI, împletindu-și ramurele 135; 

r&săriţi din mormintele copiilorii de 
aurii 399, 444. 

BEADU, crescuti din sânge 308. 

bradulii-dinelorii, trecătorea apelorii 
între cele două lumi 990. 

BRâaLA, bătendi, face să iasă două 

catane înarmate 618. 

brahmanii, personagii 81, 242, 890. 

Pranca-flor, b. portugezu 276, 

BRAŢE, de arginti 979; recăpătate 69; 

schimbate în ramure 292, 

BRAŢU, de aurii 288. 

Brave Cascole (le), b. ligurui 834. 
BREBENOCU, pusti sub perină, ca cer- 

care de sexi 533. 

Briareii. uriași mitieti 808. 

BRICE, podui de 378, 984. 

BRICIU, pusi pe casă, semnii de na- 
scerea unui băiatu 999, 

Bride, royaume du, nume fictivă 685. 

Brigand sauvs avant Vhermite (le), 
b. bretonti 350. 

BEILTANTU, isvorii de 234; limbă de, 
împăratul șerpilorii cu 976. 

Bricheisenundstahl, nume de câne 995. 

Brise, nume de câne năsdrăvană 649. 

Brise-fer, nume de câne 649, 99; 
uriaşii năsdrăvanu 567.
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Byise-vent, nume de câne 619. 

nniît, de trecutii apa ca pe uscatii, 
datii de Si. Duminecă 355; de aură, 
zmevică schimbată în 517. 

condurului 685; inelului 
109; papuciloră '700; rochei 683. 

BRoscă, domniţă vrăjită îu 258, 980; 
„logodire cu o 260; sub pristolti 803; 
sub pâtră 804. 

BROSCĂ ŢESTOSĂ, 

neșe 708, 

261. 

Brosca ţest6să, b. Mu. 119, 
260, 261. 

BROSCE, Împ&ratulii lori 258; orăcă- 

itulă loră înţelesă de fiulii unui co- 

mite 628. 

Baoscoit, fripti la focă 613; 

schimbatii în 242. 

Bruma, personilicată 35; peţesce pe 

fata. boerului 462. 

Brunehilda, adormită într'ună palatii 

vrăjiti 176; sabie între Siegfrid și 995; 

sfâșiată de ună armăsari sălbatici 28. 

ștergendă cuptorulii cu 

BRODIREA, 

ese din gura fetei le- 
- si oa 
7109; femee vrăjită în 257, 

256, 258, 

on 

BRUTĂRESĂ, 

țitele ei 307. 

BEUTARU, personagiii 568. 

Brutus, tâmpiti dar vitezii 33. 

Bucară, de carne, vorbindiă 249; din 
pulpa voinicului 433; de pâne, totă ar- 

mata săturată cu o 1401. 

BUCĂTĂRESĂ, rămMânendi 

dintrunu pesce 587, GIL. 

bucătărie împ&rătescă! tormulă ma- 
pică 860. 

BUCĂTART, învaţă graiulă animalelorii, 

gustândii din reptilă 507; la împerati 
299; la Ilena 284. 

BUCATE, înlocuite cu mănunchi de 

flori 261; mâncate de piticu 361, 574, 

579; otrăvite 410; pumni de sare arun- 

cate în 296, 301. 

Bucăși, de omu, în dâsagi 350, 648, 

657, 661. | 
„Bucăţică, copilii năsdrăvanu 242, 249. 
Bucăţile pescelui, b.. portugeză 60. 

însărcinată 

  

Bucephal, calulu năsdrăvană alti lui 

Alexandru celui Mare 86. 

BUDUROIT, Aman Cătcăuniă băgati 

în 63. " 
BUPNIȚĂ, Gină vrăjită în 260. 

BoRă, dină cu ochi de 491. 

Buhtan Buhtanovici, b. rus. 168. 

Buiani, V. ostrovulă, 

Bujoră, căpitani de hoţi 75. 

iujoră și Codru, gemeni năsdrăvani 
547, 548. 

Bukure-dheut, Frumosa pămintului la 

Albanezi 305. 

Bulă-Mihaiă, b. A. 348, 355. 
Bulă- Mihaiă, voinici, scapă pe fata 

împăratului eu calu-i năsdrăvanu 355. 

BuRDUEU, apă în 830, 831, scorpie 

adusă în 821, 824; cu galbeni 835, 837. 

BURETE, puterea pusă întruni 615. 

Burger, balada-i Lenore 897. 

BURBICAȘt, cu puteri 579; vrabie eșindii 
din 827. 

BURICU, lacăt la 247, 248. 

buricu-pămintului, 421, 489, 309, 518; 

unde-i? 924. 

BURIU, Zmeii legati într'unii 552. 

BURTĂ, nucii răsărindă din a împ&- 

ratului 478; fraţi scoşi din a lamiei 412; 

din a pajurei 654. 

BURUIANĂ, Ce alină jalea şi mânia 93; 

ce schimbă palatului în aură 238; ce 

vindecă mânile 695; de uitare 3. 

BURUIANA VIEȚEI, înviază pe morţi 45, 

329, 601, 607, 613. 
BURUIENI, alifie din 486 ; grea din 384, 591, 

393; triste 88; vrăjite 88, 89, 92,327, 994. 

Bușligă, nume de căţeanăsdrăvană 519. 

Buschmuiter, Mama-pădurei la Saşi 994. 

BușrExi, mânile dineloră prinse în 

287; vrăjitii, se preface în cerbu de 

auriu 582; inimă pusă întruni 612; 

zmei prefăcuti în 652. 

Buşte nulă-Ielelori, prefăcendu-se în 

căruță cu 12 cai de foci, trece pe 
voinici peste gârla de păcură la imp&- 

răţia Dâmnei Chiralina 592.
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Busiroct, cresce pe urma fetei 997. 

Pusuiocii, feciorii de împăratii schim- 

bată în luecferii 9, 596. 

Busuiocii celui frumosi, b. Mu. 674 
Busuiocii și Magherani, b: A. 598, 612. 

Busuiocă și Magherană, fraţi gemeni, 

botezați de Dumnedei şi de Sân-Pe- 

tru 613 

Busuioc şi Musuiocii, h. Mu. 643, 653. 

Busuiocă și Musuiocă, frați gemeni, bo- 

tezaţi de Dumnedei şi de Sân-Petru 653. 

Busuiocu şi Siminocă, b. Mu. 582, 596. 

Busuiocă şi Siminocăi. fiulii îimpără- 

tesei și ali râbei 584, 596. 

Busuiocii Verde, b. Mo. 314, 324. 

Busuiocă Verde. voinici a “ărui pu- 

tere sta într'unii paloşă 321, 

BUrIE, Cu 12 cercuri, în care se află 

Sorele, Luna și Sielele 550; cu puteri 
610; fată, âscunsă în 729, 730; necu- 

ratulii în 179; schimbată în palată 990; 

plină de lacrimi 239; zmeii în 648, 659. 

Buroit, bătut cu cuie, rostogolire în- 

tr'uniă 327; cu lacrimi 619, 653, 697; 

„meu în 503, 872. 

BUTUCT, pusi în locali voinicului is- 

tețu 830, 839. 

BUTURTGĂ, de: omii cât nuca 578; 

zmei prefăcutii în 659. 
Bureur, Y. Boit-tout. 

suză, atirnândă până la briti 135. 
BUZDUGĂNAȘI:, de aură, în care sta pu- 

terea Arăpuşchei 3822, 

RUZDUGANT, armă uriaşă 36, 811; arun- 
carea lui însemnă de sosire 431, 811; 

în semnă de: -voinicie 835. 836; de 
aură 815; din-99 măji de feri 550; din 
12 care de feri -554; din 99 ocale de 
feră 618; de o mie de oca 855; fără- 
matii, semn de 'morte 958; gura 
zmevicei, virită în 548,550,554; lovituri 
de, pari mușcături de pureci 833, 839. 

dyline, caracteristica lori 84; Ilia Mu- 
romeţ 87, 986; Avdotia şi Marina, 213, 
116; Dobrina Nikitică i Vasilissa 528; 
Sviatogor 833.   

Cc. 

căciccă, aruncată în paradisi 454, 673; 

ce face nevădutii 36, 260, 269, 673, 176. 

821; de feru 243. 

CADĂ, cu suflete 330, 812. 

CADAVRE, închise în camera oprită 646; 
mâncate de Triochiti 337. 

Cadet Cruchon, Păcală burghinionii. 

vinde pânza unei statue 938. 

Caqii-Impărată, răsboiulii zmeilori cu 
835. 

CADECEU, varga adormitore a lui Iler- 
mes 89, 972. 

cai, adăpaţi cu lapte și hrăniţi cu 
rouă 986; de foci, ai S6relui 978; de 
sticlă, la careta zmedicei 973; ai lui Ilie 
991; neinvăţaţă, sfâșiată de 305, 490, 
407, 488, 652, 720; verdi, ceruţi de Aripa- 

câmpului 554; vrăjiți 596. 

câient, aruncati, se face o clae de 

câlți 701; casă ţinută cu unt 406; de 

aramă 578; de aură 236, 368; din fire 

de păiajenă, căpătată dela Sf. Dumi- 

necă 251; tâtă oștirea îmbrăcată cu 

unii 398. 

Caini, frate invidiosi 62. 

CĂLARE, pe uni ciocârlanti şchiopii 

39; pe unii iepure șchiopii 184, 240: 

într'o piuliță 548, 560, 713, 816; pe o 
jumătate de iepure șchiopii 622; pe o 
muscă 39; pe potârnichi 816; pe uni 

şorece 560. V. încălecare. 
cărănețit, albi, pe cală albă 713; ne- 

g&ru, pe calii negru 113; roșu, pe cal 

roșu 713. 

cărnvRa, personilicată 10, 657 „996, 
CĂLETORIA, lui Alexandru în iad 412: 

Maicei Domnului în iadă 413; a lui 

Dumnedei și a lui Sân-Petru pe păminti 

349, 585, 844, 1000; Morţei 201, 880, 887, 
89%, 

Călătoria Adevărului și a Minciunei, 
b. maghiari 795. 

Călătoria mortului, baladă Bu. 898. 
Călina, fata cea frumâsă 756.
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Culonfivii, împeratulă florilorii 609. 
caLt, albii 332, 713, 983, 997; ce ba- 

legă galbeni 253; ce face ocolulă lu- 
mei în 24 de ccsuri 627; ce înconjâră 
într'o clipă păniîntulu 865; ce mănâncă 
focă 515, 532, 636; jăratecă 253, 343, 
512; ce plânge 86, 87; ce răcoresce 
baia 504, 508, 514; ce suflă cu o nare 
ehcţă şi alta foci 508; coborită pe 
coşii cu funii 918; cu câma de aurii 
337; cu două inimi 462, 611; cu nouă 

inimi 345; cu opli pici6re 345; cu pa- 

tru aripi 369; cu pără de argintă şi de 

aură 337, 547, 551; cu stemă în frunte 

411; cu şepte piciore 345; cu trei inimi 

462; cu 12 aripi 332, 552, 648, 825; cu 

1+ spline 284; de aghiamantă 554; 

de arâămă 855, 550, 732, 734; de argintii 

33%, 302, 165; de aurii 252, 336, 322, 

433, 501, 1732; de feri 549; de foci 

59%; galbeni 531; hrănit cu jarii 986; 

jigărită și bubosă 33, 369, 530, 533, 

825; îmbrăcatii cu piele de ursi 333; cu 

nou& pei de bivolă 633; îmbrăcată în 

aramă, argintii și auru 285, 372, 771; 

înaripati 282, 285, 288, 366, 427, 459, 

532, 734; înghițită de unu lupi 433; îno- 

tându în sânge, semnii de morte '70; 

luati în spinare 835; năsdrăvani 34, 

31, 86, 210, 224, 344. 373, 379, 418,430, 

461, 437, 501, 504, 516, 527, 531, 608, 

641, 138; negru cu aripi 139, 713; nori 

prefăcuti” în 902; omii prefăcută în 

287,317, 471,672; roşu 8382, 464; sălașu! 

prefăcută în 900; scândură în 904; sehim- 
bată în biserică 385, în călugără 512, 

în capelă 385, în corbii 383, în fân- 
tână 383, în Făti-frumosi 419, în flă-; 

căii 130, în grădină 385, în paracliserii 
383, in păsărică 298, în rii 383, 385, 
în vultură 384; şorece prefăcutii în 730; 
soţie prefăcută în 651; verde, -din graj- |. 
dulii zmeului 543; Vilva schimbată în 
494. vulpe în 54%, 

căLucănAşt, fată străvestită în 210, 300, 

304, 308; flăcăă schimbati în 380, 389. 

372, 285, 313, 460, 593, 646, 
plută cu sânge 587. 

* Călugăraşii, b. Mu. 291, 292, 299. 
cărvănit, calu schimbaţi în 512; fată 

străvestită în haine de 291, 295, 297, 299, 
3092 ; înlocuind scrisorile 146; înviândă 
pe voinici 660; necuratulu în chip de 
14, 194; sfătuindiă pe băiat 659; sfinti 
în chip de 274; voinică schimbată în 
380, 387, 455, 

CALULU, lui Austru 324; Lunei 737; S6- 
relui 737; Vîntului 737. | 
Calulă năsdrăvană, b. sasti 506. 

Căluţulii năsdrăvani,. b. ung. 383. 

GĂMARĂ, de petră, pasere închisă în- 
tr”o 503. 

CĂMAȘĂ, apărătore de lovituri 379; a 

babei din sfireurile mărei 407; cu pete 

de sânge 240; cu sorele de auriu în 

peptii 410,595; curte îmbrăcată cu 0401; 

de aurii, a sgripţoricei 410; din două 

fire 923; din dou€ jurubiţe 927; din 

tortă de păiajenii, dela Sf. Mercuri 251; 

feciorei-lebede furată 271; în care să 

intre trei frați 594; înegrită, semnii de 

-peire 396; mai subţire decât pânza păia- 

jenului 592; otrăvită 582, 756, 993; prin 

care nimeni nu putea trece 670; vră- 

jită 596. 

cămăși, date în schimbul ochiloriă 720; 

ale Dinelorii, furate de hăiati 281; ale Je- 

lelorii, prin care trece cerbulă și se face 
iar omi 282; udate cu lacrimi de tur- 

turică 592. 

cameRă, cadavre puse în 646; cu lămpi 
889; cu pereți de oglindi 757; de aramă 

înfocată cu 24 stinjeni de lemne 498; 

de arme, încercarea sexului prin 510, 

528; de cleștari 458; oprită 22, 269, 

"11; um- 

:. Cameră oprită, tipi 138, 177, 202, 

241, 268, 273, 285, 334, 349, 460, 518. 

cămiră, lapte de, ca lâcu 288, 289. 

câmeIA;, Dorului 387, 596; Somnului 

3817, 602. 

CÂMPIE, Cu 6se omenesci 297, 369; din-   tr'o mână de fină aruncată 984; fată
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schimbată în 381; fereloruă sălbatice 298; 

înflăcărată 249; pe de o parte înflorită, 
pe de alta pirlită 298. 

câuei, aruncând peptenele, se face 

unii 356; de cristalu 458. 
câuPuLt, cu florile, haine cu 32, 286, 

390, 596, 602, 617, 683, 970: cu dorul 
602,617; cu somnulă 555, 602; florilort 
555, 596; frumosi 219; jalei 555, 596, 602. 

cANĂ, de aurii, ce trnă singură 543, 

cână plouă cu cârnaţi, originea acestui 
proverbui 917. 

Cându-i omulii cu noroci, b. Mo. 706, 
21. 

câxe, bărbată schimbati în 664; cu 
două capete ce păziă intrarea raiului 662; 
cu trei capete, păzindiă intrarea iadului 
113, 876; dată de fâre voinicului 654; 
de aurit 88, 336; dracu schimbatu în 
379; ființă demoniacă în formă de câne 
turbatui 875; înlocuire de copilă cu unii 
397,401, 402, 403; lătratulu lui, înţeles 
de fiulii unui comite 628; năsdrăvanu 640, 
820; omiă cu capi de 29, 122; r&scum- 
perați dela morte 625; sfătuindu pe 
băiatu 515; strigoiu în chipi de 876; 
voinicii schimbată în 665. 

CÂNEPĂ, Ostea îmbrăcată cu—fetei 399. 
câsi, credincioși 645; de aurii și de 

argintă, păzitori ai palatului 88; de di- 
ferite colori 646; înviândă pe F&tu-fru- 
most 469; lătrândii unulă la altulă, vi- 
siune simbolică 444; mâncânadu pe vră- 
jitorea 607, pe scorpia 610; scăpândă 
pe flăcău 355, 614; sfâşiindă pe baba, 
616, pe zmeii 655; tovarăși ai voinicu- 
lui 616, 645, 655; vrăjiţi 612, 616, 639. 

CANIBALI, cu unii ochii în frunte 971. |. 
CÂNTECULV, cerbului, chemândă pe 

soră-sa 210, 211; voinicului, urmărită 
de zmeu 652, 653, 665. 

CAPCÂRU, monstru antropofagi cu 
capu de câne 29, 30. vV. Căpcăuni. 

cărcăuAt, 29, 121, 138, 316, 484, 503: 
mama lori 969; omeni mâncaţi de 928; 
palatulă loră 169; uniochi 128, 766.   

CAPELĂ, cală schimbati în 388. 

caPEre, balauri cu 7 și 12 capete 
213, 298, 309, 494, 612; cu turci 2%, 
429; cu dece 636; câne cu două 662: 

luate de ţiganii 467, 470, 471; de căr- 

bunară 468; de cavalerulă rOșȘU 169; 

munți ce se bati în 485, 198, 518, 6419, 

657, 659, 825; tăiate de voinici 613, 

813; sgripţoroică cu șepte 282; zme- 

Gică, cu 12 capete 674; cu cinci 429; 

zmeă cu şese 550; cu două 634;cu 3 

9 şi 12 capete 379, 5147. 

cărEțisă, de cală, împărati schim- 
bată în 501; de mortă, fertă 906; de 
omu, atinsă, făcendu să scâle morții 
297; de omi pe ţepă 419; în locă de 
lumină 713; vorbitâre 101. 

Capitaine Lixure, b. bretonti 524. 
Căpitanii Lizure, fată străvestită ca 

ofiţeră la curtea regelui și îndrăgită de 
regina, 521. 

caPRă, alăptândă copii 147, 396, 821, 
824; ajutătore 355, 729; cu mai muiţi 
ochi (dela 1-12) 451; de aură 582, 59%; 
domniţă născută în formă de 258; fată 
cu pelea de 256, 262; fată vrăjită în 
258; încumetrită cu ună ursu 948: lapte 
de, ca Ice 287; schimbată în fată albă 
743; sfătuindă iedii 212. 

Capra cea albă, b. bretoni 743. 
Capra cu trei iedi, fabulă animală 

176, 945. 

Capra cu trei iedi, b. Mo. 947; b.Bu. 948. 
CĂPRIORĂ, Copii hrăniţi de o 395: inelă 

băgatii în 701. 
căeRIoRi, frate schimbată în 742; urmă 

de 742. 

capi, căutarea în 28, 281, 516, 637, 
116, 1717, 163, 197; darea peste 260, 
279, 499, 531, 549, 594; de calu isbiti, 
face să iasă, unii calu năsdrăvană 133; 
de cerbii, bătutii cu pietre scumpe 19; 
da aurii, pasăre cu 240; de diamantii 
266; de feri 38; de găină 650, 663; de 
omiă, cerendiă mâncare 826; de răţoiii 
651; de scorpie 328, 821, 824; de vră-
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jitoră, spunendii taine 766; înfipt în 

gardă 778; în virfă de pară 462; li- 

pită cu scuipatii '700; mărgăritare că- 

Jendii din 709, 716. V. capete. 

Capudan-paşa, feciorulă săi încercă 

sexuli fetei îmbrăcată bărbătesce 528. 

Carabas, marchis de, numele băia- 

tului procopsită de cotoșmanulă năs- 

drăvană 164, 

Caracizi-Vitezulii, b. Mu. 482. 

Caracizii- Vitezulă, r&pune pe zmei 501, 

582; se preface apoi în muscă 501. 
cănămni, ploie de 122; semnii pe 722. 

CĂRARE, Oprită 279. 

căRBGxARt, Păiatulti său botezată de 

rege 492; personagiii, jocă în basmele 

romanice rolului de trădătoră 468. 

cane de carne, cerută de pajură 433; 

de pâne, cerută de qina Zoriloră 491, 

632; focă făcutu din 99—de lemne 163, 
CARETrĂ, de sticlă, a zmedicei 973. 

cândă, care împetresce 284. 

Cârnă-lemne, tovarăşi  năsdrăvanii 

560, 569. 

CARXE, cerulă de vulturi 426; cora- 

bie cu nou& poveri de 316; de zmei 

330, 835, 810; din copsa lui Prâslea, dată, 

sgripţoroicei 432; friptă cu slove 763, 

16%; pescelui măâncatii de împărătesă 

587; plâie cu 121, 939, 991, 99%, 

Carol-Magnu, somnii letargică 176. 

Caron, V. Charon. 

câgeacit, ce omâră șepte musce 833. 

CARTE, aflată în camera oprită 245; 

de alungati dracii 173; de porunci, cu 

care se putea face ori ce 275 ; în care se 

vedeaii chipurile domniţeloră 588; tri- 

misă şi înlocuită 502, 698. 

cănşi, blagoslovite 827, 883, 885, 886; 

invingere în joci de 868; trimise și 

schimbate de servitorii 502. V. carte. 

CĂRTICICĂ, de goniti dracii 173. 

cânriţă, aduce herghelia 419; recu- 

noscătore 418. 

cant, Cu șepte cai înaripaţi, ali dinei 
366; cu pantofi tociţi de mortea 366, 

| 36%; de ârbă împletită 302; de feră, 
!zestre dată întruni 854, 856; de foci, 
alu Sf Ilie 992. 

CănUŢă, cu trei cai de feri, făcută de 

Faurulă-pămintului 549; cu 12 cai de 

focă, buștânulii Telelori prefăcută în- 

tr'o 592; de argintii şi de aurii, în care 

ise arată gâscăresa 687, 687; de aurii, 
dovlecă găunosti schimbată în 730; îm- 

petrită, 329; trasă de fluturi 685; a zmeu- 

lui, în care se află cheia, raiului și lu- 
mina S6relui 556. 

casa, bântuită de duhuri necurate 

823, 882; cu cheia de aurii 591, 39%; 

'de aramă 495, 577; de arginti 495, 578; 

| de aurii 495, 369, 578; de feri, a zmeu- 

Ilui 554; dracului 835; Ilenei 618; îm- 
p&ratului ciocârlaniloră 323; în văzduhii 

243; învelită cu arginti 812; lamiei 

4172; locuită, de tâlhari 646, '752; oprită 

de a intră 286, 658; prefăcută în mă&ru de 

aurii 609; S-tei Vineri 494; vrăjită 699; 

zmeilorii 549. 

CĂSĂTORIA, CU-0 brâscă ţestâsă 261; cu 

uni dovlscă 248; cu uni păiajenii 258; 
cu unii şerpe 239; intre frate și soră 

677; într'o Qină cu ună pămintenii 985; 

unui tată cu propria sa fiică 676. 

Căsătoria Sorelui, baladă bulgară 313. 

Cascole, viteză fulău 831. 

Cassiopea, regină semâță 466. 

CASTANU, Grescutii până la ceri 431,451. 

câșmei de suflete 883; perpetuii: în 

zari, dară dela Dumnedeiă 883. 

Castor şi Pollux, fraţi gemeni 583. 

caşuLi, femee albă ca 301; strivit 
831, 837, 839. 

CATAXE, eșindă prin lovirea cu brigla 
618; împetrite 827. 

Catarina, b. ligurii 129. 
CĂTCĂUNU, V, Aman. 

cășEA, copilă alăptatiă deo 474; cu dinţi 

de oţel și trupii de feri, păzindă uşa 

sfintei 368; născendă ună fii din mă- 

runtaie de pesce 579, 587, 593, 611. 

CĂŢEI, cu stea în frunte 693; înlo- 
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cuindă copiii de aură 396, 40%, 41i. 

cășeLt,: omoritii în loculă fetei 157, 

248, 418, 649. 156, pov&ţuindu fata 526. 

CĂŢELEŞĂ, cu dinţi de feră 717, 986; 
dândiă fetei o salbă 1707; năsdrăvană 

531, 535; omorită în locului fetei 612; 

sehimbată în cală înaripată 331. 
căreLuşt cu dinţi de feră 317; omo- 

ritii în loculii fetei 758; recunoscători 

635, 637. 

caTirEA, iepure de 5143; ogari de 343. 
carini, încărcaţi cu aurii 161. 

CĂCPAREA, bărbatului 231, 232, 236, 

231; focului 318; la stele 369; în capii 28, 

281, (lui Dumneqeă 716, St-lui Gheorghe) 
969. '763, 797; miresei, încotro se va, 

duce căciula 671; Norocului 792. 

cavarcavă funebră 881. 

Cacalerii roșu, numele ţiganului tră- 

dătorii în basmele maghiare 18, 469. 

cazacU, înviatii prin bocetele mire- 

sei sale 906. . 
cazaxt cu lapte clocotitorii, pedepsa 

ţiganului 501; de ulei ferbinte, pedepsa 
spânului 487; uriași aruncati într'uniă 
333, 470. 

Ce a fostii: și nu va fi, b. A. 104. 
Cea mai frumâsă femee din lume, b 

maghiari 752. 

Cecella, fată cu stea în frunte 709. 
Cecino, Neghiniţă italiani 182, 
cEDRI, împletindu-şi ramurele 124, 
cEră, fată cu ună ochiă în 721. 

Cei doi băeţi părăsiţi, b. Ba. 740,747. 
Cei doi copii cu părul de aurii, b. 

A. 128, 391. 

Cei doi fraţi de cruce, tipi 580, 582, 
598, 819. 

Cei doi fraţi, b. egiptenă 12, 61, 86, 
133, 667; b. slovacii 732; b. sicil.607. 

Cei doi fraţi împărați, b. Mu. 6.9. 
Cei doi fraţi mai tineri, b. ung. 164. 
Cei doi hoţi, b, (igănescii 7 ; b. al- 

-banezi 971. 

Cei doi orfani, b. maghiară 1742. 
„ Cei doi soldaţi, b. lorenă 796.   

Cei doi vinători, b. A. 594, 598, 614. 

Cei doi-spre-qece fraţi şi fata cu p&- 
rulii de aură, b. A. 504, 514. 

“Cei şepte martiri, |. despre 175. 

Cei trei feciori ai babei, b. Mo. 414,421. 

Cei trei fii de împă&rati, b. maghiari 
468, 604. 

Cei trei fraţi, ciclu 32, 83, 937, 125. 

Cei trei frați, b. Mu. 414, 419, 84%, 

852; b. A. 623; b. florentini 258, 
Cei trei fraţi de cruce b. Mu. 558, 310. 

Cei trei fraţi dornici, b. Mu. 582, 593. 

Cei trei frați împărați, b. Mu. 663. 

Cei trei frați şi cele trei surori, b. 

albanezii 460 

Cei trei inși cu barba roșie, b. sasi 19. 

Cei trei ţipari, b. serbu 603, 

Cei patru fraţi, b. moravo-rom. 115. 
Cei șepte pantofi de feri, b. portu- 

gezii 1176. 
Cele două fete și vrăjitorea, b. sasil 

il. 

Cele dou gheme, b moravo-români 

712. 
Cele două săbii, b. Mu. 126. 

Cele două săleii, b. Mu. 291, 296, 300. 

Cele două turte, b neapolitanii 709. 
Cele dou&-spre-dece cuvinte adeve- 

rate, b. liguri 352. 

Cele dou&-spre-dece fete de împăratii 
și. palaturile fermecate, b. Mu. 110, 7iî. 

Cele dou&-spre-dece taine, b. bascii 

3583, 

Cele trei chitre de amoră, b. portu- 

gezu 307. 

Cele trei corâne, b. neapolitană 310. 
Cele trei năramze, tipii 303. 

Cele trei năramze, b. maghiară 30, 
Cele trei porumbiţe, b. tiroliană 274. 

Cele trei rodii aurite, b. Mu. 303, 307. 

Cele. trei. surori, b. italianti 403. 
Cele trei ursitâre. şi fratele lori, b. 

mer, 999. 

„Celă-fără-sdre, Domnulii de rouă 972. 

Celu juruită necuratului, b. ţisăn. 384. 
Cendrillon, b. franceză 177, 725, 730.
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Cendrillon, Cenușerâsa franceză 725. , iloră 343; pantotului 720, 727 ; puterei Cenerentola, b. italiană 125, "130. imaginare 661, 839; sexului 510, 514, Cenerentola, Cenuşeresa italiană 725. | 517, 518, 520, 524, :526, 529, 532, 535. Cenicienta, b. spaniolă 723. CERCEI, vrăjiți, trimişi de mama in- Cenicientz, Cenușerâsa spaniolă 125. | vidi6să 755. 
Cenis, fecidră schimbată în bărbati cEnci, de feri, în jurulu pântecelui, sub numele de Cenei 520 , plesnindu pria atingere 223, 260 253, Contomigli, omoritorulă de femei 340. 255; Vilișii încinstă de trei cercuri de feri CENUȘE, fată băgată în 450, 452, 454; 59%; vrăjitii, apărândă fata lemnarului 

fecioră viritii în 732, 737, 138; urmă | de necuratuli 341 

  
de 743, 748. cerf-volant, balaură grosi câtă unu 

Cenuşerdsă, soră vitregă, râba casei | plopii 239. | 
53, 537, 964. Cernuşca, b. rusti 728. 

Cenușeresa, tipi 705, 708, 716, 724. CERşAFE,. deiță învelită întruni 277; 
Cenușeresa, b. ngr. 726. mijloc de preservare a caştităţei 600, 
Cenuşotcă, eroii cu calități ascunse | 607. 

33, 201, 725, 729. ceașeront, bărbații străvestitu în 87, 
Cenușoteă, b. A. 1724, 737. Yi, 972; feciori de impărată schim- 
Cenuşotcă, b. rusii. 993, „|batii în 536, 673; îngeri în chipu de 
Cenuşotcă și împ&ratuli. b. sasi 732. | 848. , | 
cERĂ,albă, biserică de 632; galbenă, co- | ceară, pentru trei lucruri minunate 

paci de 632; omu de 548; roșie, pasăre | între: draci 27, 284, 812,981; 6meni 281; 
de 632; podii de 628, 632. tâlhari 275; zmei 277. 

Cerber, câne năsdrăvană, la intrarea | cEni, plante crescute până la 450, 
infernului 40, 820. . | 45%, 452, 453, 454; urcare în 362, 493; 

cEHBGICĂ, divă vrăjită, în 288; lapte de ' păsărică din 542. : . 
655. , , CERULU, cu stelele, rendi de.-haine 

Cerbâică vrăjită, b. italiană 469. 32, 237, 246, 683, 687, 727; conceputii 
cERBE, băiatu schimbată în 282, 145,! ca unii arbore. 450; crângulii lui 423; 

716, 141; buştenă în 592; cânteculă săă | torta lui 456, 
210, 211, 745, 746; capulă săă, bătută | . Cerva fatata (la), b. neapolitană 6p7. 
cu pietre scumpe 497; de auri, cântânaă | : Cervantes 786, 952. 
ca tote păsările 582, 592, 595; cosciugiă cEsT.6VE, foci făcuţi cu „763, 163. 
pusă pe unt 732; femee schimbată în!  crsonxrct, cântândă tâţe muşicile 343. 
380; înghițită de unu balaură 531; de Cesorniculii fermecată, b. cehii. 626. 

ună șerpe 657; învinsă de. o vacă b77; cEsU, bună saii răi 24, 777; ală mor- 
ucidendă cu privirea 497; urmă de 744. | ţei 988; unulu, echivalentă cu trei ve- 

  Cerbulu, b. A. 740, 746. curi 37, cu o cirtă 970, cu unii mi- 
Cerbulii cu lsgănulii de mătase, b.| nuţii 40. 

Mu, 740, 44. , cEȚĂ, strinsă într'ună sacii 567. 

Cerbului de auriu, b. Mu. 740, 743.. CRTATEA, de aramă 569; de argintii 

Cerbul, fratele unei fete. b. A. 740.! :988; de aurii 980, 988; de diamantii 
Cerbuliă şi împărătesa, b. Mo. 740, 1745. : 268, 569; de pâtră 172, 502; de stielă 
CERCAREA, bărbăţiei 423, 484, 497, 501, locuinţa Pinei 20; de zidă 387; din 

313, 517, 530, 535, 660; condurului 139;  eiolane 979; din aeră 277; dinei 7o- 
credinţei 417, 420, 421, 563; firei copi-. "rilor 494; Ilenei 551; lipsită de sare
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331; lui Moș Călugării 550; Negră 268; , 

nevădută 264; neveqută şi neaudită! 
279; pustie 571, 1723; Uriașiloră 169. V. 

Nedeia, 

CETERĂ, Ce alină dorului 617. 

cemTroai, de stele 24, 25, 147, 797. 

Chad gadya, cânteci ebraicii 952. 

Charon, bănuţii daţi ca vamă lui: 

113, 114, 120, 121; geniul morței la 

Grecii moderni, luati de nașii 881, 888, 

903; soţia sa 882; vine să iea sufletulii 

968. V. Archangheliă și Mârtea. 

Charybda, femee-monstru 91. 
Chat-botte (le), b. francezii 164. 

Chateau-de-Cristal (le), b. bretonii 

363, 663. 
Chatte-blanche (la), b. lorent 385. 

cut, de aurii 835, 340, 508, 391. 595; 

degetii servindu de 549; în burică, prin 

care se vedea lumea totă 235; în cre- 

ştetii, copil născutii cu o 248; în turtă, 
semnu de recunâscere 549, 683; a ra- 

iului 36, 555, 542, 556. 

cHEI, cădute în mare și readuse 509; 

cu interdicere de a intră 22, 41, 235, 
212, 283, 287, 338, 371, 462, 591, 59, 
654, 660; din capete de șerpe, deschi- 
dendă palatului de cristalu 317. 

CHEIȚĂ, în creștetulă capului 247. 
Cheleşii, voinici prefăcută chelu 339. 
Cheleșă-Impărati, b. Mu. 266, 287. 
CHELt, străvestitii în 273, 278, 332, 336. 
CHEMAREA, păsărilorii spre a fi între- 

bate 629. V. adunarea. 

Cheruvimii il. 

Chevalier au iion, poemă veche fran- 
ceză 625. 

Chiara Stella, V. Fiorindo. 
"Chien-lecrier, tovarășii auxiliară 493, 

165. 
Chimera, monstru r&pusi de EBelle-   rophon 86, 821. 
CHIMIRAȘD, ce preface in ori ce 499. 
Chinezi, arinată de 833, 
CHIORV, piază rea 18, 19. 
cnioșct, fată închisă într'uni 332.   

cuipanost, fată urcată întruni 12; 

răsărită din sânge de pescișoră 305; 

Schimbati în fecioră 305; supraviețui: 

tori 126; uscarea lui, semnii de morte 

602. 

Chiralina, Qină 993; împerăţia ei 391; 

palatulu ei 591. 

curpcaxi, aflată într'o scrofă 613. 
curraă, qină-porumbiţă într'o 301; 

păzită de 40 zmei 304. 

CHITRU, supra-vieţuitorii 125; cu trei 

lămâi, r&săriti din sângele dinei po- 

rumbiţe 304. 

cari, soră înghițită de uni 742. 

Chiva, baladă A. 125. 

CHOLEEA, personilicată 828. 

Christosă, cu Sân-Peteu, călătoria lui 

pe pămintă 812, 850, 883; taie piciorele 

cailoră fără vărsare de sânge 885. 

Christosă și vierulă, |. A. 818, 833. 
criLori 94, 95; ţera lori 91. 

cIcLuRi, de basme 230, 953. 

uICOREA, legenda ei 978. 

Cimbru, nume de câne 910. 

CIMILATURI, puse de necuratuli 351: 
originea loră 348, 357. V. enigme. 

CIMPOIY, din care ese ună imilionit 

de călăreţi și ună milionti de pedestri 

861; ală lui Păcală 934; alti menestrelului 

din Hameln 933; năsdrăvanu 937. 

Cimpoiulii cântăreți, b. sas 130. 

cet, V. numării. 

Cinderella, Cenușeresa engleză 125. 
Cine caută găsesce, b. Mo. 787, 800. 
Cine-i mai frumosă ? b. Mo. 750, 155. 

Ciobănașulă celi isteţii, b. Mu. 761. 

167. 

ecroBAnt, cununatit cu o domniţă 317; 

despicândă șerpele cu trei capete 3li; 

găsindi ună copilu părăsită 143, 146, 

396; însoţită de tovarăşi năsdrăvani 
563; logodit cu o dină 273; rătăcitii 

intr'o pesceră 360; scăpândii unii şerpe 

628; lovindă o die cu piciorul, ea 

nasce unii băiată 576; sfâşiată în bu- 

căți de Samodiva 317.
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Cioca-ludu, altii nume daţii lui Pe- 
pelea 942. 

cIOcAnU, de ferii, dăruit de Sf. Du-: 
ininecă 372; alu qeului Thor SU; 
schimbati în palatii de feră 373; pi- 
satii cu mâna 561. 

crocântaxt șChiopii 39, 624; ali S-tei 
Dumineci, duce pe împărătesa la mă” 
năstirea dintr'uni osă 249; pe domniţa 

la mănăstirea de tămâe 252; pe Ar- 
ghirii în Negra-Cetate 266; pe fecioruli 

de impăratu la împărăţia Arăpușchei 
322, 323; împăratulu ciocârlanilorii 323. 

CIOCÂRUIE, însoţindii fata 319; legenda 
ei 529, 

CIoci, 

clonţii. | 

Ciocă-mora, joci de copii 1000. 

Ciohano, b. ţigănesc 878. 

CIOLANE, cetate din 979. 

CIOPLIREA picidrelorii '724, 736. 

croxă, 6pă schimbată în 464; fată în 

388; oi sehimbate în 851. 

cronazi, vrăjiţi '752, 753. 

crori, în loculă voinicului isteţă 839, 
Ciprianu- Vitezulu, b. Ba. 504, 516. 

Ciprianii Vitdzulă, feciorii voinici, 
scapă pe fraţi dela morte, înlocuindu-i 
cu fetele Mamei-codrului 516. 

Circe, povestea ei 61; episodulă ei ho- 

merică 88; farmecele ei 92; în 1001 de 

Nopți 138; dină cu frumosele cosiţe 

505 ; schimbă pe Picus în pasăre 987. 

CIREDĂ, eşinduă din cornii 719; înghi- 

ţită tâtă de un cocoşii 950. 

CIRTA, cesulă ca 970. 

Ciru, expusă pe munţi și alăptată 
de o căţea 478. 

cInvişi, bEşică de, pe capii 286. 

cIsmă, lingură ascunsă în 4%, 477, 
478, 699. V. cisme. 

cIsmani, mântuitori falși 468. 

Cismarulu și hoţii, b. lorenii 833. 

CISME, ce duceau ori unde 776, 981; 

de șepte poște 178; făcute câti ar arde 

unii paiti 382. 

de feri, pasăre cu 993. V. 

  

Cismegrad, nume topici fictivă 683. 
CITURELE, CU apa lordanului, aduse 

de vulturii 500. 
Ciudo, monstru în b. rusesci 599. 
Ciudo-Iudo, balaurii cu 6 capete 60. 
Ciuda lumei, altă nume dati Mamei- 

pădurei 599, 616; împărăţia ei 616. 

Ciudo-morskoe, numele împăratului 
apeloră, în basmele rusesci 600. 

cIUMA, fata, ei 555; împărăţia ei 535; 

mama €i 981; personificată 898, 899. 

Ciuma, baladă mer. 898. 

CIUxGU, piază rea 491. 

CIUPERCĂ, crescută pe fruntea fetei 
leneșe 710. 

ciuau atâţia copii câte găuri în 453, 

cu galbeni 752; din care cade argintii 
ca făina 863. 

crură, dină în chipă de 259, 262; schim- 

bându-se în fată 263. 

Ciuta nevădută, tatălă Cosinzenei 43, 
618. 

Civut, monstru antropofagă în po- 

veștile serbe 808. V. Jidoviă. 
crAcă 3, 4, 805, 392, 406, 877, 967. 

V. şedătore. 
cLar, de grâu, fată schimbată în 455; 

de câlţi, din caierulu aruncati 701. 

CLEȘTARU, palatii de 363; cameră de 

458. V. cristalu. 

cură, echivalentă cu .500 de ani 362: 

munţi ce se deschidii o 487, 

cLonŢi, de feri, pasăre cu 993. 

CLOPOȚEI, de aurii, rochie cu 680, 730; 

în câdă 976; sunândii neconteniti 711. 

Clopoţei de auriu, b. lorenti 715. 
CLOPOȚELU, fată păzită de unu 329; 

vrăjită, cu care se trece apa ca pe us- 
cati 516. 

copti, ce ducea ori unde şi făcea ne- 

vădutii 867. V. pălărie. 
cLoșcă, aflată în palatuli zmeului 

543, în casa lui Amanti Căteăuni 673; 
ce duce în lumea cea-laltă 281; ce um- 
blă singură, poruncită argintarului 432, 
433; cu pui de auriu, dăruită femeei
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părăsite de sora Sorel 235, de Sf.: 
Duminecă 251, 28, ; de Sf. Luni! 

244; de Sf. Vineri 9, “puterea zmeu- 

îui stândă într'o 552. 

Clotho, una dintre ursitâre 681. 

CNEZE, peţindi pe soră-sa 69. 
Cobilici, fiului epei 564. 
coBoRiRE, în infern a lui Alexandru 

94; a lui Enea 412; a lui Psametieh 
885; a Psychei 113, 120; a lui Ulysse 89; 
pe tărimulti celi-laltii 297, 412, 577; 
cu ajutoruiă unei fringhii 420; cu o 
funie 425. cu ună virzoviă 421. 

Câce-feră, tovarășii ajutătorii 563. 
cocExU, prefăcutii în scară, de cobo- 

rită pe'pămintă 241. 

Coceânii de varză, b.'portugeză 241. 
cocâxă, furată de lângă boert 971; 

noroculii băiatului orlani 670. 
cocosi, cu stele pe inimă şi lună pe 

spate 406, din Babilonii 999. 
cocont, de răţoii, ridicată de Ciprian 

Vitezulu 516. 

cocoșAri, ghemii schimbată într'untă 
191; piază rea în basmele romanice 

491, 5il; substituită băiatului 568. 

Cocoșeluli și miţa, sn. Mu. 951. 

cocoşt, ailatii întrună iepure 621, 

613; ce ouă pe-lună câte uni ou de 
aură 650; ce ouă gulbeni 948; de 

aramă 451; draci schimbată în 376, 

37; ducendă pe Impăratii la Ceta- 
tea de sticlă 270; învinsă de o vacă 

5i?; la cântarea sa pieri duhurile ne- 

curate 665, 722; păzindi o fată de 

împăratii 329; revelatori 724, '736, 737; 
sorbe apa, stinge cuptoruli și înghite 
haznaua de bani 949, 950; vorbitorii 
123, 628, 640, 641, 720, 727, 
Cocoșu roşu, sn. Mu. 950, 1000. 
Cocoșulă ce -ouă galbeni, b. Mu. și 

Mo. 948. 
Cocoşulă de aură, b. ngr. 650. 
Cocoşulă moșului, b. Mu. 948. 
Cocoșulă moșului și găina babei, b. 

Mu. 94. 

coctRi, de pânc. date de sfinte 354. 
| CODĂ, de pării, a Cosinzenei, găsită 

i de fată 513, 5i4; de vulpe, atingendu-se, 
face să năvălescă tâte lighionele 298: 

a stireului, apucată de munţii mişcători 

1633; uriașă cu 253, 808; voinici as- 

cunsii în coda fetei 634. 

copi, de cai sălbateci, țigancă legată 

de 310; de oi, băgate în baltă 941; de 

iepe, vindătorulă !egatii de 969: 

Codrena Simzena, b. A. 303, 308. 

Codrâna Simzena, copilă născută de 
unchâșii, gustândă ună mări, bote- 

zată de uni îngerii și crescută de unii 

vulturi 308. 

„Codru și Bujori, fraţi gemeni 547. 

1 Codru, omu schimbatii în muscă 547, 

Codruhi despre Miadă-ndpte, opritii 

de a fi câlcată 328. 
Codrului Verde, în care zmeii închi- 

seră Sârele și Luna 17, 349. 

cort, ce face nevăquti 821, 
981. 

co, de nucă, haine într'o 683. 

cozi, de nucă, schimbându-se în pietre 
scumpe 238. 

Cojochiţă, flâcă întârsă, b. Mu. 974. 

coJoci, ce face nevădutii 774. 

coLăcELi, vorbitori 707, 1721, 722. 

coLact, alti puterei 494; vorbitorii 1U1. 

"CoLANU, copii de aurii născuți cu co- 

lan la gât 401; otrăviti 752, 

"coLiBă, înconjurată de ţepe 419; în- 
'grădită cu oseminte omenesci 713; în. 

pădure 570, 577, 612; schimbată în 

curţi domnesci 261; a Vintului 361. 

Colindulii Archangheliloră 542. 

Colindă de fată logodită 542. 

coraviE, de aurit 428, 544; de dia- 

“mantă 317. 

coLori, valdrea -loră simbolică în 

basme 18; nume de împărați după 31- 

V. albastru, albă, galbeni, negru, roșă, 
verde. 

COMĂ, de aură 337; peri din 521, 522, 

857. 

    CoMĂYACU, ce face nevădutu 281, 984.
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comaxvă de haine 417, 426, 428, 572; 
de scule +32, 433; de inele 379. 
Comani vinătorulă, p. Mu. 614, 664. 
Comanii, om schimbati în câne 665. 
Comitele Daros, fată îmbrăcată băr- 

bătesce 525. 
COMORĂ, găsilă de unii săracă 277, 197; 

la rădăcina arborelui 846; primită din 

partea necuratului 341; a șerpelui 260. 

Compagnons (les), b. bretonă 493. - 

Condurii, b. albanezi 684. 

coxotat, mijlocă de recunoscere a 
fetei frumâse 684, 708, 725, 729, 730, 

135; răpită de vultură 725. 
coxruicri magicii 315, 376, 987. 

Constantin, fiulă celă mai mică, 

aruncati din mormintii 898, 902, 907. 

Constantină Norocosulă, pisica lui 

cea năsdrăvană 161. 

Contele Nillo, romanţă portugeză 126. 

Contele Piro, b. siciliană 170. 

conto, numele basmului la poporele 
romanice 199. 

CONVORBIREA, între copiii de aurii 

schimbaţi în scânduri 225, 392, 400, 406; 

luptătoriloră cu corbul 224; zmedicei 
cu nurorile sale 499, 501. 

copaci, astri legaţi de 319,328; barbă, 

înfășurată în jurulu unui 565; ce se ridică, 

și se coboră 307; cu don&-spre-dece cân- 

tece 410; de ceră galbenă 632; din care 

ese gina 409; fată urcată pe unt 310, 

341, 632; foişori pe ună 721; glasii din 

608,612, 616, 712; Mama-pădureiurcată 

în 597; tiritui pe tărimuli celă-lalță 563; 

voinică suiti pe 655, 671. V. arbore. 

cocă, ce implinesce ori ce dorinţă 858. 

Copea de aură, b. albanezii 792. 

copii, abiă născuţi, luând merinde 

şi plecând 421; alăptaţi de o căpridră 
395, de o căţea 574; botezați și nebo- 

tezaţi, visiune mistică 261, 444; câtă 

ună bobi de mazăre 181; câte găuri 
într'ună ciură 453; cu părulii de aurii 

şi dinţii de arginti 403; cu stea în 
frunte, și luna pe umere 397 ; crescerea, 

| loră repede 38; de aură, luaţi de Maica 
“Domnului 342; eșiţi din miei 398 ; ex- 
puşi pe apă 401, 403; îngropaţi în gră- 
dină 398, 411; înjunghiaţi 693, 699, 
704; înlocuiţi cu animale 374, 402, 405, 
411, 532; înviați 701, 702; născuţi 
dintr'ună pesce 596, 609; părăsiţi în 
pădure 651, 743, 748; răpiți de ună 

vultură 664; schimbaţi în scântei di1, 

în peri cu pere de aură 401. V. copilă.. 

Copiii cu păruli de aură, tipu 51, 

68, 128, 374, 380, 391, 405; 
Copiii cu părul de aură şi dinții de 

arginti, b. serbu 398. 

Copiii de aură, b. Ba. 374, 391; b. 

sasi 399; b. ţigănesci 401. 

Copiii transformați, b. maghiarii 400. 

Copiii văduvoiului, b. Mu,. 643, 651. 
Copiii vitregi, b. sebă 712. 
Copilă albă ca zăpada, b. germ. 154. 

Copila persecutată, ciclu 149, 177, 
679, 692, 708. 

copiLAși, eșindi din maţele unei ca- 
pre 400; născutii de oiţă 578. 

copii, abiă năseulii, vine la plugii 
179; adăpostitii sub o ciupercă 179; 

alăptatii de o capră 824, de o ursdică. 

414; aruncată în foci 259, 263, în 

gura unei sgripţorâice 259, 263; bo- 

tezatiă de Dumnedeiă şi de Sân-Petru 
653, 659, 671, de Sf. loanti 271; cădută 

în apă 694, 696, 698; câtă degetului 
181; câtă gândaculă 179; câtă ehemulii 
180; câtii o neghină 180; cât unii flă- 

căii 250; câtă o şchi6pă 179; cu cheie 

în creștetii și lacătii în burică 248; cu 

părulii și mânile de aură 237; cu părti 
de aură Și picire de mărgăritară 113; 

cu peptulii de aură 990; cu stea în frunte: 
404; cu unt picioră, o mână și ju: 

mătate corpi 475; culcatii într'o câje: 

de nucă 183; de aură 284, 307; de 

lemnă 573; de teiii 574, 575; dusă pe 

cârnele unui boă 182; friptiă de tată- 

săi 262; furişată în buzunar 182; hră-- 

nită de ună vulturi 990; încolăcită de 
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ună balâurii 980; înghițită de unii boii 

182, de ună lupii 182, 185; de o vacă 

180. de o vulpe 19%; înlocuitii cu unii 

porcu 402, cu unii şerpe 404; intrândii 

în urechea unui bou 185, a unui calu 

179, a unei oi 180; înviati cu apă caldă 
588, cu sânge 500; jertfitu 259, 262, 
851, 854; jucându-se cu mere de aurii 

262, 406, 585, 850, 853; jucându-se pe 

unii firii de troscotu 180; jupuitii 940; 

juruită necuratului 350, 385, 829; luatii 

de dină 341; născută cu cartea în mână 

173, cu paloșulti în mână 345; născut 

din degetulii celă mici 185, dintrună 

firă de piperi 617; plângendă în pân- 

tece 296, 372, înainte de cesulău nas- 

cerei 369; pusti pe vatră ferbinte 585, 
în sînti 179; rătăcindii în pădure 746; 

videndiă în mijloculii văpaei 854; stri- 

gândii din pântecele unui bou 183; vor- 

bindă la trei luni tâte limbile 38; vor- 

hindi și plecândi cum se nasce 421. 
V. copii. 

Copilul dela ră, numele unui pruncii 
găsiti 150. | 

Copilulă din dafini, b. ngr. 294. 
Copilulă găsitu, 1. albanezii 147. 
Copilulii Maicei Domnului, b. sicil. 693. 

Copilului . Mariei, b. germană 337. 
Copilulă perdutii, b. albanezii 147. 

Copilul purcelu, b. sasi 237. 
Copilulă șerpe, b. albanezi 335 

Copilulă vînduti diavolului, b. 

tonu 337. 

copori, hrănindă o fată părăsită 
COPSĂ, 

bre- 

687. 
dela ursulă din pădure, ce- 

rută de mama bolnavă 662. 
CORABIE, ademenire cu mărfuri 308, 

333, 353, 586; înghițită de unt mon- 
stru 527; vorbitore 376, 485. 

CORĂBIERI, năsdrăvani 88. 
CORĂBIORĂ, Îl6nă furată pe o 551. 
CORBU, peţindii pe fata împăratului 

461; recunoscători, aducândă apă în 
ciocii şi astimpărândi setea voinicului 
544, 503 ; aducendu apă vie Şi apă mortă   

487, 507, 645: aducendi epa 462, 513; 

scoţendă pe Fătă-frumosii in lumea albă 
421, 345, 579; stropiudii cu sei și im- 

puternicindi pe băiatu 431, 825; voi- 

nici schimbati în 634; vorbitorii 123, 

224, 195. 

cânpE, sparte, semnii de morte 408. 

CORNE, aurite 146; cădute, mâncând 

pere 867, 869; crescute, mâncândii 

mere 889, 867, 868. 

const cu mâncări şi b&uturi 718, 

119; cuvite 719, 722; dăruitii orfanului 

de Sân-Petru 354; ală îmbelşugărei 

858. 

Crnele vrăjite, b. bretonă 862. 
coRSxĂ, adusă de pe tărimulu celi- 

lalti 455, 637; ce face nevădulii 277; 

ce face să uite trecutulii 987; ce seri: 

dică şi se cobâră dela sine 732; de 

aurii 235, 586; de dine 280; a feteiră- . 

pită de voinici 229, 253, 280; porun- 

cită aurarului 423, 428, 429. 

Corps sans âme (le), b. bretonti 669. 
conei, copilă :cu j „mătate 4175, 622: 

fără sufletii 666; fată fără 754. 

coRTi, oştire adăpostită sub unu sin- 

guru 397. 

cosăcELi, omii schimbatit într'unti 634. 

cosciuau, așezalii pe uni cali 751; pe 

unii cerbi 752; pe unii virfă de arbore 
152, (58; între doi arbori 755; de argintii 

151; de sticlă 753, 755. 

COSEREA, istoriei pe două sangulii 308 
nou ani la o flore 420. 

Cosezana, Cosinţana, Costinţana, Y. 

Cosînzena. 

Cosinzena, tipu 518, 540. V. Ilena. 
Cosinadna, adusă de Fătă-lrumosti 36; 

550, 553; casa ei 618; cetatea ei 55]; 

Domna florilori 550; feciora cu părul 
de aurii 505; în poveștile balcanice 985; 
înviază pe voinici 223, 660; părintele 

ei 43, 618; porumbii săi 736; sora S0- 
relui 979. V. ilena. 

cosișă,agle pări cădută în apă, causa 

nenorociriloră fulteridre 66, 68, 318.
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04, 510; de aurii 32; flori cântând: 
din 284. 

Cosma, Skorobogatoi, b rusii 169. 
coșt, dinăsburându prin 273, 281, 656; 

“Țugulea intrândă ca muscă prin 499; 
ursitorele perindă prin 785. 

COȘULE PEPTULȚI, culcare în, trezindu-se 
într'ună palatu 533, 696, 699. 

COTEICĂ, Născândi unii feciorii 614. 
coȚoFAxă, aduce apă vie și apă mortă ! 

485; inviatit cu sânge de 45, 653. 

ucenicii schimbati în 379. 

b. Mu. 161, 

COTOIT, 

Coloşmanui năsdrăvanii, 

165. 170, 624. 

Cotoșmană năsdrăcanăi, pisoiii jigăritii, 

pretăcendu-se în omii şi procopsindii 

pe băiatulu orfană 170. 

cort, barbă de unui 565; omii deunt 

335: unghie de unii 337; zmei inalti | 

de unit 577. 

Cotiă-barbă și o palmă omi, b. ngr. 

538. 572. 

Coureur, tovarășii ajutători 493. 

covășică, găsită într'o mrenă 663. 

covont, ceamorţesce 777; ceduce ori 

unde 6172, 776, il; pe care pote șede o 

armată 394; sburătorii 981; vrăjită 771, 

Covorulii şi oglinda, b. Mu. 998, 

covaii, plâie de 91%. 

cRACĂ, de aramă 451; de rosmarinii, 

pusă sub fată 531; verde, dela pomuli 

«in mijloculii raiului 331. 

cRăEsA, iadului, mama lupului cu capă | 

«le feri 355; paserilori 279. 

Crăesa dineloriă, b. A. 334, 342, 518. 

Crădsa dîneloră, 

jositore 343. 

cRALt, rolulii săi în basmele nâstre 31. 

Ceai Imptratii, „ăcendă de 9 ani 894. 

Craiulă Negru 910. 

cRartLi, şerpiloră 637; zmeilorii 502. 

Craiuli și soră-sa, baladă Bu 9. 

Crâncu, vinătoruli codrului, b. A. 

455, 463. 

Crâncu, 

şi iadulti 

străbătendi raiulii ; 

calulă săi 38. 

voinici 

39, 463; 

Szinenu, Basmele române. 

pusă la slujbe în-! 

cBâxGuLi cerului, lanţii prinsti de 493. 
Cracache, royjaume de la 685. 
CREDINȚĂ, V. cercarea. 

„ CREDITORULU MORTă, recunoscinţa sa 541. 
!cReeRt, de boură 662; de pesce 605. 

CREMENE, zidi de 311. 

Crescentia, |. despre 692. 
| CRESCEREA, repede a copiilori 38; 
» mitologie 970; crescerea și căderea cor- 
nelorii 859, 862, 867, 868, 869. 

i CREŞTETU, copilă cu ehee în 248. 
| Creusa, expunendii copilu-i într'o pe- 
isceră 414. | 

| CRISTALE, câmpă de 453; palată de 
: 318, 507; podă de 166, 383. V. cleştari. 

CarvEși, fetele sale 324; mama sa, o 
;babă sbîrcită, voiniculă trecendii pe la 
1591. 

CROITORU, care om6ră o sută de musce 
| 831; păcălesce pe necuratulă 832; perso- 
! nagiii 53. 
|  Croitorulă şi Uriaşulă, b. lorenti 834. 

Croitorulă- Viteză, b. sicilianti 834. 
cRUCE, Jemnuli din care sa făcutiă. 

350; însângerată, semnu de mârte 615; 

preservativii în potriva necuratului 835, 
870, 984; schimbată în sabie 900. v. 

| frate. 

| cuct, cântarea lui 940, 941; legenda 

| sa 140; nevastă prefăcută în 238; omi 

| schimbati în '48, 847; simbolului jalei 
la Scrbi 905. 

| Cucult și turturica, baladă 370. 

| cură, de ursâică, ceruții de mama 
! bolnavă 658. 

cuLă, în care zmeii închisese Sorele 
işi Luna 549. 

| CULCARE, Împreună, cercarea sexului 

prin 526, 528. V. coş. 

curruLt, arboriloră 293; șerpelui 975. 

Cum a îmbătrănită muierea pe dra- 
cu, |. A. 888, 896. 

Cum cismarulă a ajunsă în ceri, 
|. moravo-română 881. 

Cum rotarulii se făcu împărată, b. 
': moravo-românti 491. 

| 
| 
) 

| 

= ca
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Cum să qici? sn. sasă 943. 

cUMETRĂ, V. mortea. 

cUNETRIE, între lupi şi die 946. 

Cumă&trulii Curro, celă cu măciuca, 

b. spaniolii 862. 

Cuminte fără semă, b. A. 920, 929. 

cuuxari, Corbi ca 461; Cutremuri ca 

460; ferarii în ceru 832. V. animale- 

cumnați. 

Cumnatulă leului, Tigrului şi Vul- 

turului, b. ngr. 458. 

cuMPENĂ, de razachie, puţi cu 410. 

CUMULATIVĂ, formă, a basmului 668, 

950, 
cuntu, numele basmului în graiulă 

sicilian 199, 

CUNUXĂ, de aură, pusă pe turnii 738; 

a raiului 542. 

Cuorvo (lo), b. neapolitani 590. 

cură de aramă 175; de arginti, 

rată 4176. 

Cupidon, Psyche în căutarea lui 112; 
regăsită 114. 

CUPRINSDRILE, zmeului, schimbate în- 

trună mării de aură 552; într'o nucă 

330. | 

cueroni, aprinsii, înlocuindi baia fer- 
binte 506, 510, 555; chiamă fata în 

ajutoră il, 717, 718; îngheţatu de 

suflarea lui Gerilă 498; ştersti cu ţiţele 

de zimedieă 304, de brutăresă 307; 

stinsii de cocoș 949; ursi pusii pe 

948; zmedică prefăcută în 380. 

CURCANU, vorbitori 151, 973. 

CURCUBETĂ, Cu apă vie, adusă de corbi 
băiatului 487; pusă în patii în loculă 
miresei 924. 

CURIERU, SOsindă pe neașteptate 535, 
528. 

Curiositate femeiască, sn. maghiară 
şi bulgară 629. 

CURMALO, de aură, dariă dela o dină 729. 
CURTE, de aramă 361; împetrită 37, 

119; îndestulată cu unt paharii de vinu 
401; măestră 362. V, curţi. 

CURTENI, pismaşi 502. 

fu- 

  

cuariLe lui Dumnedeii 262, 439; Impă- 

ratului-Negru 514; lui Roşu-lmpăratii 

362, 502, 547; Pajurei 102; lui Statu- 
Palmă 573; zmeului 533. V. palatu, 

- cusăruRă, haine fără 681, 682. 
cusoțire, clacă în Bucovina 392. 
cuşcă, fermecată 553. 

Cuștivei, V. Andila. 

cure, schimbată în munte de plumbi 

550, 703; în munte de petră 373, 381; 

în stană de pâtră 617; în stâncă 548. 
curie, aflată într'o prepeliță 674; ce 

aduce veste de ori unde 494; cu gân- 

daci, în care sta puterea monstrului 

674; cu vine ale lui Ţugulea 499; dă- 

ruită de Sf. Vineri 372, de Sf. Mer- 

curi 494; de argintii, scândurele din 

865; de aurii, în care fuge copila per- 
secutată 682; de lemni, în care intră 

fata prigonită de pănntele ei 683; de 
plumbă, cu inima. prepeliţei 594; de 
sticlă, în care se închide puricele 168; 

rață băgată într'o 669; viermi puși în- 

tr'o 609. 

cuzri, povestea lori 712. 
curi6Ră, aflată într'o turturea 610. 

cuțeră, înverdită, alegerea nevestei 

851; însângeratii, presagiii 26, 394, 604; 

pădure de cuțite 419; plină de sânge, 

virită sub perna domniţei 699, 701, 
104; ruginitii, semnii de peire 26, 548; 
schimbati în zidu de feri 548; verde, 
cerută de fata cea mai mică 247. 

curivță aflată într'ună porumbel 

668; din inima unui iepure 285; într'o 

prepeliţă 621, 675. 

CUTREMURU, cumnatulă feciorului de 

împărat 460. 

Cuvinte adevărate, dou&-spre-dece 852. 

Acusohos, pitici câtti degetulă 998. 
DAPIXU, ce se închide şi se deschide 

296; ce împlinesce orice dorință 778; 

copilă din 294; de auru 295; dină schim-



— 1027 — 

bată în 292, 302; dină trăind într'ună 
297; implorândii ajutoriă 8. V. fată; 
Dafinii Impărată, îndrăgindiă pe Domna 

Chiralina 51, 188, 592. V. Omulii-de- 
petră. 

dă-i petră ! formulă magică pentru 
destuparea comârei '799. 

Dalbulă d'ochiloră, cală năsdrăvani 
513; schimbată în neguţătoră 514. 

Dale, pasăre uriașă 594. 

Dalila, tipi 666. 

Dalila, perlidie femeiască 62, 510, 
642, 667. 

Dalmar, rege bretonii 588. 
dă-mi bani! formulă magică 864. 
Danae, tipi 465, 473, 797. 

Danae, eroină expusă pe apă 41. 

Danciu, b. Mu. 886, 

Danila-Govorila, b. rusii 696. 

Dănilă-Prepelecu, b. Mo. 829, 836. 

Dănilă, voinici, păcălesce pe draci, 

cercându-le puterea 837. 

Dante, arbore supraviețuitori 123; 

descindere în infernă 412; Harpiile 318. 

Dani şi bivolii cei albi, b. Mu. 69, 

666, 670. 

Dani, voinici înviatii de bivolii săi 

năsdrăvani 45, 670. 

Daphne, tipu 291, 974. 
Daplme, Qină-arbore 51, 52, 6i; me- 

tamorfosa ei 292. 
Auovozovut (d), b. ngr. 294. 

DAREA, de trei ori peste capi 260, 

279, 499, 531, 546, 594, 637. 
Dant, de a se face nevădutii 715; de 

nășie 893; din anii miresei 22; divină 

1716, 797. 
Darul cerşetorului, b. maghiară 860, 

Darul lui Christosii, b. A. 813, 853. 

Darulii şerpelui, b. Mu. 619, 635. 

DARURI, căpătate de femeia ce-şi caută 

bărbatului: nucă, alună, migdală 235, 239; 

caierii, cloșcă, răsboiti de ţesuli 236, 

237; l&gănii, fusă, virtelniţă 241; cloșcă, 

purcelii, porumbei 243; furcă, cloşcă, 
masă 249; cămaşă, fuse, caieri 251;   

furcă, cloşcă, mere 251; furcă, vîrtelniţă, 
stativă 254; date: de Sân-Petru omu- 
lui săracă 454; dela dine 236; dela 

Dumnedeu 882; minunate 453; preser- 

vative 821. 

Darurile, b. Mo. 857, 865. 

Darurile Dinei, b. sasi 71]. 

Darurile minunate, b. Ba. 857, 866. 

DAScĂLU, îndrăgită de nevasta săracu- 

lui 663; schimbati în bivolă 664. 

Dascălulu șireti și diavolului, b. sasă 
832. 

Dăumling, Neghiniţă germ. 183, 362. 

David, lupta-i cu Goliatii 807; și 
Uria 86. . 

De când nu-i draculii, b. A. 348, 358. 

De când nu scie omulu cesulă mor» 

ței ? 988. 

De-către-diuă, lucefării legati de co- 

pacii 319, 463. V. Zorilă. 

pEcE, V. numără. 

De ce e sorele roșu? 492. 

De ce fata nu se mărită? 800, 802. 
De ce nare omulă focu? 800. 

De ce nare riulu apă limpede ? 802. 
De ce nare riulu pesce? 262, 468. 

De ce n'a vamă la baltă ? 800. 

De ce nu face părulă pome? 802. 

De ce nu pote trăi în apă ? 790. 

De ce nu-și pote sătură copii? '90. 

Deceii, definiţiunea lui 435; exemple 
de deceuri256, 261, 262, 373, 438, 49%, 

988, 989, 992. 

Deceuri, tipi 435. 

De-cu-scră, lucetări legati de copaciă 

319, 463; nume de băiatiă născută sera 

420. V. Serilă,. 

Dedu Ivană, altă nume dată lui Pepelea 

912. 

DEGEXERAREA basmelorii 22, 103, 450, 

912. 

DEGETE, ca secerea 284; de trandafiri 

983; prinse în crăpătura lemneloră 326; 

scară din 99. 

Degeţelii, nume de copilu 185. 

vecETă, adusi în semuii de uciderea
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fetei 612; d'auritii 22, 336, :339, 841; 

servindă de chee 549; suptii de lamia 
999; tăiatu 216, 728. 

Dejanira, cămaşa-i otrăvită 993. 

Delea-Damianii, b. Ba. 31. 

Deli-Satiră, b. Mo. 619, 622, 635. 

Del-Satiră, morti recunoscători 636. 

pELu boului 804; cu dorulii 361; roșu, 

locuinţa diavolului 18. 

Delu roşu, b. Bu. 18, 28. 

Demetra, crescendi pe Demoploon 

259, 850; jucândi în zari cu Psame- 

tich 885; pedepsindii pe Erisiehton cu 

o fome groznică 293; pornindii în cău- 

tarea Persephonei 415. 

Demireil, nume de calii năsdrăvantă 

în poveştile albaneze 527. 

De miseria et tribulatione, b. medie- 

vală 141. 

Demoiselle en blanc (la) b. bret. 385. 

DEMONT, V. dracii, 

Demophoon, copilă crescutii de De- 
metra 253, 259, 850. 

De non subticenda veritate, b. 

-dievalu 150. 

peocurt, copiii de împărată morţi de 

658; Cosînzâna omorindti de 332, 

de-o vei luă, locuţiune echivocă 224, 

5U8, 510, 991. 

Departe, departe, b. Mu. 678, 686. 
Derceta, deiţă siriană schimbată în 

pesce 4; fiica-i prefăcută în pasăre 4. 
Der starke IHans, b. germană 822. 
oenvișt, arată loculă lucrurilorii mi- 

nunate 397; frate străvestită alui Ne- 
raidei 269; schimbă hainele sale cu 
fata părăsită 295; se pune la vorbă 
cu ursulti 831 ; sfătuindă pe împărătâsa 
să mănânce merele 496. V. călugări. 

DESAGĂ, inimă aruncată într'o 420. 
DEsaGi, bucăţi de omii în 223, 462, 550, 

657, 661, 670; cu sârele, luna și stelele 
594, 984, 991. 

DESOIXDERE, în infernti a lui Enea, 412; 
a lui Virgiliă 412; a lui Ulysse în Ha- 
des 112. V. coborire. 

Mme- 

  

Descinderi infernale, ciclu 411, 412, 

47, 54. 
DEscRIEREA raiului și-a iadului 413. 

DESACEREA apei 262, 533. 

DEscovELă, datină nupţială 313. 

DESLEGAREA astrelorii 328, 333. 

DESPETRIRE 113, 393, 604. 

Despuiaţii, nume de satit 495. 

DESTIXU 144, 181, 785. 

destupă-te, asine! formulă 

866. 
Detto-grosso, Neghiniţă italiani 182. 
Deux fiances (les), b. bretonă 90. 

Diable et le forgeron (le), |. picardă 834. 
DIAMANTE, Cădendă din capului po 

130; curgendă din gura ei 708, 

6se schimbate în 726; potolindii tomea 
şi setea 814. 

DIAMANTE, capii de 268; cetate de 268; 

colivie de 317; fiti de 738; frunză de 

118; haine de 687, 728, 732; isvoră de 

234; ouă de 663; pată de 981; podi 

de 237. V. aghiamantii . 

piavoLi, ca dascăli 987; înlocuindă 

dinele rele 21; ridiculisatii 177, 841; 

roloulă s&ă în basme 33, 870; sub 

chipulă unui omiă roşu 18. V. dracii. 
"Diavolulu cu trei peri de aurii, b. 

germaniu 148. 

Dies, diua personificată la Romani 978. 

Dieca Zlatorlasha, fecidră cu părulă de 

aurii la Cehi- 505. 

Digenis Alkritas, epopee bizantină 
în legătură cu balada despre călătoria 
Morţei 902. 

pioni aflati întruni. mistreți 609; 

dăruindi petra smarandului 620, 

Dikyeretto, pasăre măestră, seiindii 

tote limbile și împetrindii cu privireai 
936. V. Andilandi și 'Țiţinena. 

DILE, blestemate 986; mari, 
sate de dine-lebede 266. 

Dilele babei, b. Ba. 708. 

Dimitrie, feciorulii celă mai micii. 

eşindă din grâpă 9u3. 

Din fată feciori, b. A, 304, 513, 517. 

magică 

simboli-
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pixă, ameţilă eu joci și băutură 253;, 

arătându-se în visă 177; dăruindii o| 

năframă 647, ună chimiraşiă 499; eşindu ! 

din apă 282, din copatiii 409, din cur- 

mali 729, din olă 305; fermecată dei 

Huerulii voinicului 287, 316; în chipu 

de broscă 258, de bufniţă 260, de cer- 

boică 285, de ciută, 259, de lebădă 115,| 

213, 512; de nourașii 606, de pasăre 

264, 318; de porumbiţă 278, 304, 310; 

de turturică, 731, de viperă 709; intr'unt 

cară cu șepte cai înaripați 366; învi- 

ândă pe voinicu 65%, 661; locuindii în- 

tr'unu arbore 291, 296, 303, întruni 

fructii 304; măestră 656, 735; răpindu! 

copiii femeei mincinose 341; zmedică, 

in chip de 389, 556. 

Dina apeloriă, b. A. 119, 256, 259, 488. 
Dina apeloră, fecidră-mrenă, ursita 

pescarului 261, 434. 

Dina apelor cea de aurii, b. Ba. 183. 

Dina apeloră cea de aură, îrumosa fată 

a mărei, ademenită de F&tii-frumosti 433. 

Dina Crădsă, Fă&ti-frumosii însărci- 

natii s'aducă pe 36, 988. 

Dina de petră, dină la piciârele căreia 

curgea o apă miraculosă 612. 

Dina dinelori, b. Mu. 119, 255, 259. 

Dîna qineloră, ursita feciorului de 

îimpăratii, vrăjită în bufniţă 259; crăesa 

dinelorui 343. 

Dina floriloră, 

Fata din Dafinii. 

Dîna Ilina, cea mai măsstră dintre 

dine, amuţesce copila mincinosă 340. 

Dina minunati de frumâsă, b. Ba. 

921, 301. 

Dina minunată de frumdsă, fecioră, şe- 

dendi pe virfală unui dafină 301. 

Dina munțţiloră, b. Mu. 724, 734, 

Dina miunţiloră, dină ademenindă pe 

voinică în chipti de turturică 734. 

Dina nenăscută și nevădută, b. Ba. 

303, 309, 
Dina nenăscută şi nerădută, Qină pro- 

misă copilului ce plânge 309. 

V. Cicorea, Elena şi 

  

Dina Zorilori, b. A. 482; 493. 

Dina Zori:oră, fecidră cu ochi de buhă 

şi faţă de vulpe 491; cetatea că 494; 

fântâna cu apa minunată 491. 

pîse, bradului lori 990; bune şi rele 

30, 33, 35, 43; caracteristica lori: 985; 

icrăesa lori 343; datina loră 263; dela 

Laculit-negru 615; grădina lori 324; 

hainele loră 286; împărăţia lori 343; 

înlocuite cu sfinte 21; moşia, lori 253; 

ostrovulă lori 687; tărimuli lori 285; 

ţera lori 175, 343, 364. 

Dinele, b. Mu. 277. 

Binele promise, tipi 347, 359. 

DINTE, ascundere întruni 515 ; de ar- 

gintii, inistreţi cu 460, 668. V. dinți. 

DIxŢi, ca grebla şi: ca hecela 422, 

ca lopeţile 283, ca secerea. 135; câtit 

palma 135, 728; de argintu 398, 403; 

de aurii 531; de balauri, semănaţi 376, 

486; de feri 639, 717; de mărgăritari 

394; de oţelii 101, 284, 368. 

Dinticona, fată vitregă '1730. 

Dină, zmei la Macedo-Români 282. 

Dioscuri, fraţi gemeni 51, 312, 335, 

384, 588, 820, 850, 970, 973. 

Dioscurii, tipu 335, 580. 

pîRă, de lumină 319; de mălaiii 631; 

de sânge, lăsată de balaurul rănitii 

425, 429. 

DISPARIȚILNE Provisorie 

bite 313. 

Ditu migniulelu, b. corsicanti 685. 

Ditu migniulelu, degetulu celă mi- 

titelă, nume de copilu 685. 

pIUA, adusă de o babă 320; adusă 

într'o căruţă cu 1 cai 993; călare pe 

unii calu albii 997; echivalentă cu unii 

anti 37, cu uni cesti 40, 970, cu unii 

secolu 175; închipuită ca unu călăreți 

albă 713; legată 988; regulată de o fe- 
mee 320; prelungită 321. 

Diua aricii, noptea conte, b. croatii 

976. 

Divăi, dubii necuratii ce schimbă 

omeni în stane de pctră 603. 

a ființei iu-
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posIrâcE, omeni prefăcuţi. de dine în 
343. V. animale. 

Dobrina Nikitici, măciuca bogatyrului 
833; scapă fecidra expusă unui monstru 
467, 

POFTORIE, Sfintulii agneţi pusti în 795. ! 
vorroRi, făcuţii de Archangheli 801, 

358. 868, 890, de Charon £88; necu- 

ratulă ca 768; voiniculii se face 285, 
326, 330, 673, 675. 

Doftorulă Toderaşii, b. A. 857, 867. 
Doftorulii şi Mârtea, |. albaneză 889. 
poi, V. numără. 

Doi amici, novelă 140. 
Doi feţi cu stea în frunte, b. A. 391. 
Doi feţi logofeţi, b. Ba. 391; b. ţi- 

gănescă 400. 

Doi feţi logofeţi cu părul de aurt, 
b. Bu. 391. 

Doi fraţi, ciclu 580 
Dâmna Chivalina, îndrăgită de Dafinuă- 

Impă&ratii 210, 335, 591; împărăţia ei 
392; palatulă ei 593. 

Dâmna codriloră, epitetul Elenei 285. 
Donna fioriloră şi a garâfeloră  epi- 

tetulii Ilenei 677. 
Dâmna Fortuna, dăruindii o pungă ne- 

sleită 858. 

Dâmna Holle, b germani 711. 
Domna Holle, babă cu dinţi mari 74. 

" Dâmna Rini, vrăjitâre la Greci, în- 
drăgindu pe Domnului de rouă 972, 
Domna Sticlişdră, a cărei apă înti- 

neresce 42, 495. 
DoMxIȚĂ, blestomată a rămâne grea 

115; furată și readusă de băiatii 492; 
îndrăgitii de uni arapii 635; poftindii 
o îlore 371; răpită de necuratul 763, 
de Koscei 461; schimbată în călu- 
gărașii 300; scosă din palatulă uria- 
șului 483. 

Domnița ascunsă sub pămintă, b. 
ngr. 173. 

Domnița fără capă, b. rusti 874. 
Domnul de ouă, ursitii a se topi la. | 

razele sdrelui 117; la Greci 972. 

| 
! 

| 
| 
| 

1 

Domnulă florilorii, uriaş ce preface pe 

porcarii într'uniă trandafirii 779. V. Ca- 

lomfirii şi Florea. 

Domnulă păsăvilorii, adunândii păst- 
rile, le întrâbă de locuința Fl6rei florilori 
372. 

Domnuli şi cele 3 fete, b. ngr. 149. 

Domnulă Vinti, întilnitii de ţigani 
996. 

Doncilă, baladă 992. 

Donzella que vai a guevra, romanță 
portugeză 525. 

DORINȚE 403, 845, 816, 853; crescânde 

849, 850, 974. 

Dorinţe, b. A. 843. 

Dorinţe, tipă 842, 843, 845. 
DORMIRE, Cu Ochii deschişi 426; modii 

de, la copii 25, 797, 968; nici în ceri 
nici pe pămiîntă 667; soția dârme trei 
nopți în camera bărbatului regăsită 235, 
236, 240, 255. 

Dornrâschen, b. germană 17]. 
Dornrăschen, Rosa între spini, domniţă 

ursită a dormi o sută de ani 171. 
Dont de casă, căpătată prin mânea- 

rea azimei 419; de copii 179, 294. V. 

câmpie, delă. 

Dose Pizzele (le), b."neapolitani 70). 
DovE, V. numără, 

Două morminte, baladă A. 125. 
Douze mysteres (les), b. baseu 333. 
Douze paroles de verite (les), b. li- 

' gurii 3852, ! 

Dovlecelulii, b. italiană 680, 685. 
Dovlecii, b. ngr. 426. 

| BovLEci, crescutii până la ceri 450; 
: puterea copiiloră stândă în .fractulă 
| unui 426; schimbatii în căruţă de aurii 

„7? 2, 290. 

  
130; voinică vrăjitii în 242, a 
Dovleculi, b. Mu. 119, 233: p. ngr. 
6. 

Dooltculă, omi-plantă, pețindă fata 
împăratului 248, 254. 

Dovlceulii celă năsdrăvanu, b. Mu. 248. 
DRACI, certându-se pentru trei lucrur 

42 

| minunate 40, 273, 280 284, 1732, 139
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«ipetenia lorii 837; eșindii la pocnitu- 

vile unui biciii 388; grădina lorii 749; 

luândă s6rele cu dinşii 992; nunta lori 

316; păcăliţi 33, 260, 266, 278, 280, 739; 
povestind isprăvile lori 193, 806; 

răpindii fata 822; școla loră 376, 871 ; 

tatălu lori 671. 

Dracofagulu, b. ngr. 459. 

»Răcorcă, sorbindii ochii voinicului 389. 

dracone, 870. 

DRACU, apucândii pe împărații de barbă 

382; dândii înseristi cu sângele său 823, 

ST70; furândă paloșuli voinicului 549; 

eşindii din iazi 837; în chipu de omii 

351, de bivolu 827; întimpinândă fe- 

ameia 345; juruinţă de a-i da pe cine 

va intimpină acasă 841 ; nevastă-sa 398 ; 

orbită 104; păcăliti 830, 832; pactii 

cu 870; punendi cimilituri 357; sehim- 

bati în cocoșii, găină și vulturi; 377, 

318; ținutului său 388, 974; ucenici 

la 377; vindendi nouă mascuri 358. 

Y. diavolă şi necuratuli. 

Draculă în butie, b. Ba. 170, 779. 

Draculti şi cana, b. Mu. 829, 836. 

Draculii şi femeia, povești despre 890; 

Dracului și mâna vorbitâre, b. mer. 

334, 344, 345. . 
Draculi şi uceniculii săi, b. Ba. 311, 

vRăcuşont, depănândă aurora 360; 

îmbrăcată ca unii călugări 863; în- 

zilnită de băiatii 320, 

Draga mamei şi fata tatei, b. Bu. 

"106, 71. 
Drago (il), b. italiană 521. 

drakaina, zmedică, curățindii uni 

<uptoră cu ţiţele ei 304, 816. 

drakos, fată de împărați răpită de 

anti 418; juruinţă făcută unui 336; 

zmet şi uriașii la Grecii moderni 807. 

Dreptatea şi Strimbătatea, b. A. 81, 

302; b Ba, 787; b. ngr. 793. 

driade, dine-arbori 7, 292, 294. 

droit de jouveignerie 32, 531, 

DRUMULO RoBILoRE, tradițiune despre 29. 

Dryas şi Clitu, peţitori rivali 679.   

Dryope, schimbată în arbore 982. 

pucEsă, femee făcută 817. 

nuci, pureei schimbaţi în 754. 

Ducipali, cală năsdrăvană 86. 

pont, r&ă, schimbândi pe 6meni în 

petră 603; nevădutii 744; necuratii 791, 

823. 

DULAP5, din care ese unii vrăjitorii 

dulumără, mări 661. 

459; fată închisă într'unit 693. 

Durerea, Sf. 40, 232, 368; apa ei 

986; argatii la 976; cânele ei 335 ; cio- 

canii de ferii dela 372; ciocârlanti dela. 

279; dăruindă femeei părăsite o cloșcă 

cu pui de aurii 251, 255; dându flă- 

căului două cocuri de pâne și unti briii 

minunatii 354, o pană de aurii 371, unii 

mără 840, unii răsboiă de aură 373; 

fata ei, peţită de Teiii-legănatit 575; 

răsplătindi pe fata harnică cu o cutie 

saii ladă 707, 718; sfătuindă pe Făti- 

frumosi 345, 370, 383, 612, 659, 865; 

simbolisândă o qi mare 266. 

Dumitru, Sf., cercându-se a împedecă, 

hotărirea Ursitoreloră 144. 

Dumnedei, ciclulu lui 842. 

Duuxepei, adusă la prândi 37, 362, 

438, 441; arătându-se în visă 596; bol- 

navii 935; coborindu-se din ceri şi vin- 

decândi picidrele voinicului 333; cur- 

țile lui 262, 439; dăruindă talismane 
453, 866; deslegândi enigmele necuratu- 

lui în loculii victimei 33, 351, 357; din 

lumea de jos 281; feredeii dela, 514; în 

chipă de unchâșii. 578, 849, de cerșe- 

toră 896; înviândi pe fată 704, pe 
voinică 611; lămurindă vedenii mis- 

tiee 442,800 ; lovindi cu toiagulii stânca, 

se schimbă în palată 704; neputendiă 

înlătură hotărirea Ursit6relorii 22; res- 

pinsii ca nedreptiă 801; rolulă săi în 
basme 21, 34, 842; rugându fata să-i 

caute în capă 969; vindecândi mânile 

fetei 698, 700, ochii unei 6rbe 720. 

Dumnedei din lumea cea-laltă, b. 

mer. 265, 280.
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Diusepnă și Sâx-Pernu, călătorind 
în lume: botezândi copiii 477, 568, 573, 
653, 671, 854; cerendă gazdei să-i frigă, 
ce are-mai dragi acasă 585; dăruindiă 
trei daruri 882; înlocuindă serisârea fa- 
tală 143; respinși ca, nedrepți 889, 893. 

Dunai, eroi schimbati în Muviă, în 
legendele rusesci 81. 

Dunăre, bordei lângă 850; 
expuși pe 477; fecidră din ţara Du- 
nărei 508; ostrovi lângă 853. 

Dunăre-Voiniculti, b. Mu. 558, 573,571. 
Dunăre- Voiniculă, copili de lemuii, 

botezată de Dumnedeă 573. 
Diinya-giizel, Frumâsa-lumei în bas- 

mele turcesci 985. 
bușMANG, v&dutii în oglinda fermecată 

544. 
Dzixere, dinele și în speciali Ielele la 

Românii din Macedonia 985. 

E. 

E.tu de la Mer-Rouge, cerută de fată 402. 
ECLYPSE, produse de zmei 17, 875. 
Fcouvilloutille, nume topici 685. 
Fdda 980, 981, 983, 995. 
Edip, tipă 760, 761. 
Edip, ghicitorulii de enigme 33, 148, 

149, 474, 821. 
Egeria și Numa, l. romană 117, 
Egina, nimfă răpită de vulturi 414. 
Fdnookie, monstrii uniochi la Ruteni 

9. 
Elena, cea măstră cu p&rulit de aurit 

266; Dina floriloră, îndrăgindă pe Fă&tu- 
frumosă 285; Domua codrilor 285. 

FLEȘTEE, fată schimbată în 455; 
dină cu 747; palaturi prefăcute în 260. 

Flină, uriaşi la Grecii moderni 807. 
El-Mato, Păcală în Spania 201. 
Ilsa cea cu minte, sa. germană 917. 
Eminescu 5, 979, 
EMURLUCULU lui Solomonă 977. 
Endymion, îndrăgitii de Selene + ; somnulă s&ă letargică 175, 
Enea, descinderea sa în infern 412, 

| 
copii | 

gră- ! 

| Pupendi o ramură a arborelui sinţi- 
"toră 127, 

Enfant vendu au diable (|), b. bre- 
"tonă 984. 

i amane 18, 37; citrice 33, 351: puse 
"de Hană-Tătară 967, de Roșu-Impărati 
1967, de Samsonii 997. 
„Enigme, tipii 760, 761. 762. 

Enimma (|), b. italiani 766. 

Enomaos, tipă 760, 770. 
| Enomaos, rege din Olympia, a că- 
„rui unică fată fu peţită de numeroşi 
tineri 771. 

Bol, stăpânulu vînturilori, palatul 
„sâu 88; copiii săi 88. 

Eos, aurora personificată 41; sora 
„lui Helios 983. 
Lei, copilă alăptată de o 564; de aură 
1428; femee schimbată în 380; fiu de 

| 821; măstră 284, 873, 521 ; mâncătore de 
Oomeni 527; născendiă doi mânzi din 
gustarea pescelui 602; năsdrăvană 10, 
261, 628; păzită, trei dile 272, 283, 333, 
315, 373. 462, 512; săturată cu jari 

1804; schimbată în femee 322, în iepure: 
'284, în pasăre 2814, în stejarii 284; si- 
râpă, adusă de voinici 988. 

PE, aducerea și mulgerea lori 50, 
511, 513; albe, din ostrovulă mărei 
1513; baie din laptele loră 504, 510, 512, 
515;. de aură 507; într'aripate “il; 

„Sehimbate în fecicre 383; sirepe 512, 
1514, 515, 46. | 

Eperon, royaume de ' 685. 
Epimenide, somnă lungi 175, 360. 
ERBĂ, ce învie 702; crescută în mij- 

loculii focului 585, 851; fârelori 957; 
de uitare 92. V. buruiană, 

ERBURI, V. buruieni. 
Brichtonios, crescuti de Atena 980. 
Erisichton, doboră stejarului sacru 

292; pedepsa-i cumplită 293; fiică-sa 
Metra 379, 519. 

| Erithya, fecioră răpită de Boreas 979. 
| Ex, personificată, întilnită 
ani 996. 

  

de ţi-
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esempio, numele basmului în Lom- 
bardia 199, 200. 

eși din sacă! formulă magică 860. 
Esopă şi preoţii din Delphi 476. 
Erică poponaLă 538, 806. V. psicho- 

logie poporală, 

Etienne Lhabile, b. 

Furisteă, servită 
726, 820. 

Eurydice, regăsită 
de Orpheă 311. 

Ett-singură, nume de omă 101, 106. 
V. Nimeni. 

Eva, îndemnulă ei 848. V. Iova. 
Evdieheua, b. mer. 518. 535, 901, 909. 
Evdichdua, unica fată 909. 

EXEGESĂ, alegorică 48, 32; 

logică 32, 59, 60; 

rxonersăni 873. 

EXPEDIENTE, de zăbovită pe prigoni- 
tori, V. talismane. 

ExeREsiuxi metaforice 811, 975. 

FXFUSERE, de copii 473, 477; 

ciore 62, 466; formula de 175. 

Expuneri, ciclu 465, 473, 727, 990. 

F. 

Fă bine, să-ţi audi r&ă, b. Mo. 166. 

fabhauz, snove franceze în versuri 

56, 57, 107, 171, DI. 
fabula, numele basmului la Romani 

108, 200. 

PABULĂ ANIMALĂ 177, 198, 945. 

FACTORI MITOPEICI, V. animismu, fan- 

tasie, metempsichosă, visii. 

YACTORG RELIGIOSU, influenţa sa 337, 

369, 714, 786, 841. 

Fadas, ursitore la Spanioli 786. 
FĂGÂDUIALĂ, V. juruinţă, promisiune, 

FAGU, cu 12 crăci, comoră la rădă&- 

cina-i “99. 

FĂINĂ, din mora necuratului 647. 

fais des ccus! formulă magică 861. 

fais ton devoir! formulă magică 862. 

Fă-mă&, Domne, cu norocă, b. Alo. 

106, 720. 

gasconi 493, 765. 

de Heracle 484, 

și iarăși - perdulă, 

antropo- 

istorică 55, 81, 243, 

de fe-   
  

Fanyord, Suimbă-lemne ungar. 93. 
Fanta-Ghiro, b. florentină 322. 
Fanta- Ghiro, fată frumosă, îmbrăcată 

bărbătesce 522. 
FÂNTÂSĂ, aruncare în 267, 5441, 703, 

742; cală schimbată în 383; ce opereză, 
schimbarea sexului 519; chiamă fata 
într'ajutoră 711; cu apă vie și apă 
morlă 460, 482, 500; curăţită de fe- 
cioruli de împărată 307; de argintii 
401, 639; de aurii 288, 339, 403; pă- 
zită de uni balaură 113, 120, 613, 652; 
de Mortea 43, 662; sirigătore 43 ; tur- 
burata, semnit de nidrte 607; zmedică 
schimbată în 380, 499, 501, 350, 556, 
825. V. isvoră și puţă. 

FÂNTÂNA, de viorele, apă adusă dela; 
501; Dinei Zoriloră, apă dela 493; Ie- 
lelorii, două urcidre aduse dela 500; 
Iordanului, cu apă vie şi apă mortă 

13, (în descântece 971); Leordanului, 
apă adusă, dela 555; Sticlișoră, apă ce 
întineresce dela 142, 482, 495; Vuliu- 
rului, care prinde robi pe toți cari 
beaii dihtr'insa 321 331; zmeiloră, ce 

ducea în Lumea-nteră 573, 

Fântâna Siiclișoră, b. Mu. 42, 195. 
FANTASIA, Polului ei în cugetarea st!- 

batecului 7; ca facţorii mitopeicu 51, 53. 
Faraonii, visului seu 62. 

Farmă-lemne, uriaști năsdrăvanii 377. 

Farmă-pietre, uriași năsdrăvânti 577, 
PARMECE 17, 246, 260, 389; sfărămate 

260. V. vrajă. 

rATĂ, ademenilă pe corabie 512; aflată, 

într unii turnu de sticlă 419; aju- 

tată de vrăbii 736, de vulturi 735, de 

porumbi 7235,de o vacă 714; ascunsă 
în sfeșnică '?00, în turnă 371, în scor- 

bura unui arbore 694, în lădiță 637; 

care se duce în răsboiu 518, 525, 527; 

ce lasă o diră de lumină în urma ei 

319; cea în albă 385; cea mai frumâsă 

din lume 488; cu lucefcrulă dimineţei 

în frunte 687; cu mânile tăiate 6%; 

cu o stea în frunte și o lună pe umere
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39; cu patru ochi 722; cu pele de 

capră 262; cu scufia roşie, mâncată 

de lupi 176; cu s6re în frunte şi luna 

în spate 410; cu s6re în frunte 406; 

cu trei ochi 714; de aramă 578; deaurii 

296. 578; de împărat cu stema în 

frunte 328; de lapte și de sânge 981; 

de uriaşă 808; eșindii din scaunii 639; 

dintrună dafină 295, din o chitră 304; 

fără trupă 419, 754, 783; furândă lu- 

crurile din ceri 514; hrănită de unii 

copoiii 687; îmbrăcată bărbătesce 510, 
513, 517, 533; închisă întruni foișoră 
462, 503, într'unii dulapii 693 ; îndrăgită 

cu ună arapii 646, cu uni ovreiii 645,652, 

cu unii zmei 636; înghițită de o pajură 

102, de unti vulturii 309 ; înlocuită cu 

unii călugări 923; jucândi cu necu- 

ratulă 454; juruită necuratului 341, 

694, zmeilorii 355; născută din pulpa 
uncheșului 308; născendă Sorele și 
Luna “53; negră 739; păzită de uni 

cocoși și de ună clâpoţelă 329; ră- 

pită de draci 822, de o pajură 1737, de 
uriași 638, de unii vulturii 308, de ună 
zmeă 418; ridicată în văzduhă 769; 
urcată intr'ună chiparosii 742; vrăjită 
în capră 258, întrună pescișori de 
aură 305; vulpe prefăcută în 496. 

rară, schimbată în: altarii 385; apă 
383; armăsari 455; baltă 380; biserică 
381, 383, 455; bisericuţă 380, 389; câm- 
pie de ovăsă 381; capră ncoră 79%; 
capră roşie 287; cidră 389; clae de 
grâu 455; eleşteu 455; flacără 262; hâr- 
dăi 383; holdă 386; inelu 480; lacti de 
lapte 381, 389; lană de grâu 384; ledică 
492; luntre 385; mănăstire 380, 388, 
389; miel 695; mrenă 505; negustorii 
511; ie cu doi miei 388; pădure 380, 
389; paracliseru 383; pasăre 148; pa- 
săre verde 390; păsărică 498; pări 385; 
pescară 385; petră 402, 612; rață 383; 
rândunică 533, 534; s&hăstrie 386; şer- 
poică 637; stea 262; turmă 380, 389; 
uliţă 386; uliu 386; urscică 679. 

  

  

FATĂ, arbore 292; chitră 981; lebădă 
129; pastre 266, 276, 318, 385; rodie 
307; rândunică 533 V. fecidră, fete. 

rara, Ciudei 335, 462,599; Ciumei din 
capătului lumei 555; Dracului 384, 388; 
Genarului 610; Ilenei Cosînzenei 512; 
Impăratului-Albi 721; Impăratului din 
scursulii apeloriă 594; Imp&ratului-Gal- 
ben 767; Imp&râtului-Roșu 497, 502. 
633: Impă&ratului Stririloră 499; Imp&- 
ratului- Verde 634, 345, 547; lui Leru 
Imp&rată 512; lui Peneşiă-Impăratii 501; 

lui Verdeșii-Imp&ratii 634 ; Mamei-pădu- 

rei 994; Petreloru 620; Serpiloră 379; 
Sorelui 996; Ţarului 545; zmeului 38, 

Fata babei și fata moșnegului, b. Bu. 

724, 185. 
Fata cea cu minte, sn. Bu. 920, 929. 

Fata cea frumâsă, b. A. 382. 

Fata cea trumâsă a cârciumăresei, 
b. siciliană 695. | 

Fata cea în albă, b. bretonit 385, 386. 
Fata cea istsţă, sn. Mu. 919, 925; b. 

ner. 94; b. siciliană 524 ; sn. sârbă 922. 
Fata cea isteţă, ciclu 526, 915, 919, 

925, 929. 
Fata cea mai frumosă, b. ngr. 934. 
Fata Ciudei, b. Bu. 458, 461. 
Fata Ciudei, care șede într'uni foi- 

şorii și zimbesce la trecerea feciorului 
pe la ferâstră 462; încredințeză bărba- 
tului s&i cheile palatului 335, 462. 

Fata cu mânile tăiate, tipu 677, 690 
751. | 

Fata. cu pelea de capră, b. mer. 119, 
256, 262. 

Fata cu pieze rele, b. Mu. 787, 797. 
Fata, cu trei ghicitori, sn. Mu. 919. 
Fata cu trei peţitori, b. Mu. 770, 716. 
Fata cu urechia roșie, b. Mu. 873. 
Fata de Impăratii cu stea în frunte, 

b. A. 678, 687. 
Fata de Impăratu şi ciobanulă, b. 

sârbi 763, 

Tata de Impărată și fiulă văduvei, 
b. Mu. 473, 477.
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Fata de Împăratii şi pescarului, b. Mu. 

158, 1000. 

Fata de Impărată şi porcaruliă, b. Ba. 

“10, 718; b. sârbi 164. 

Fata de șepte ani, b. rusii 923. 

Fata din buturugă, b. A. 196, 690, 702. 

Fata din Dafiniă, b. Mu. 51, 291, 2%, 

297, 299. - 
Fata din Dafinii, ină-arbore, promisă 

copilului ce plânge în pântece 293, 297, 

935; rugăciunea ei 209. 

Fata din sfeşnicii, b Mu. 690, 702. 

Fata fără corpi, b. Mu. 83. 

Fata fără mâni, b. maghiară 695. 

Fata haiducului, balada ngr. 527. 

Fata Împăratului brâscelori, b. in- 

dianu 258. 

Fata Impăratului gâscărâsă, b. Ba. 

(8, 688. 
Fata Impăratului în cotensţă, b. Ba. 

618, 688. 
Fata Impăratului și mânzuli, b. Ba. 

517, 332, 697, 761. 
Fata în răsboiii, b. ngr. 526. 

Fata jitarului, sn. Mo. 920, 928. 

Fata lemnarului, b. Ba. 334, 341, 349. 

Fata locului, Cosînzena basmelorii 

macedo-române 411. 

Fata Morgana, b. siciliană 430. 

Fata Morgana, dină a cărei apă 'redă 

vederile 430; epitetulu ei 983; ineluliă 

ci vrăjită 977; palatele ei aeriene 786; 

personagiii în romane şi poeme 98; 

sudârea-i picurândi într'o fântână 430. 
Fata moșnegului cea cu minte, b. 

Mu. 717. 

Fata moşului, b. Mu. 303, 308. 

Fata moşului cea cu minte, b. Mu. 706. 

Fata moşului şi fata babei, b. Mu. 

1706, 716 
ata pe care n'o întrecea nimeni în 

vorbă, sn. Bu. 920, 929. 

Fata popei a cu stemi, b. Mu. 196, 

690. 
Fata popei şi căpitanulii fără nasi, 

' stândii în cenușă 732. V. flăcăii. - sn. Bu. 1000. 

  

Fata popei şi hoţii, sn. mer. 1000. 

Fata rumpe-haine, b. B. 770, 778. 974. 

Fata schimbată în fecioră, b. alban. 
527. 

FATATITATE, poveste despre 143; cre- 

dinţa în 143, 144, 475. 

Yatalitate, ciclu 780, 786. 

Fatalitatea, b mer. 149. 

Fate, ursitore la, Italieni "86. 

Fati, vursitâre la Albaneză 182. 

Yatime, b. albanezi 731. 

Faunus, geniă de păduri 994. 

FAURG, în lună 839. 

Faurulii-pămîntului, celă mai mare 

meșterii dela marginea pămîntului 517, 

548, 549. 

favola, numele basmului la Roma 199. 

PFA, V. fata Morgana. 

Feacieni, corăbieri năsdrăvani 87, 8, 

94, 782. 

PECIGRĂ, cu cheile de aurii 508; cu 

părulii de auriu 505, 507; de aurii, care 

nu văduse nici odată sdrele și luna 627; 

epă schimbată în 383; porumbiţă în 274, 

428; prefăcută în porumbiță 306, în 

flăcăi 123; roluli ei în basme 916. V. 

fată. 

FECIORĂ, arbore 985; lebădă 266, 267, 

273, 214, 216, 980; maimuţă 257; nă- 

ramză 305; pasăre 266, 274, 985; por- 

tocală 306; rândunică 273; pesce 985. 
Fucronă, Sf, în echipă de femee îm- 

brăcată în albi 715; ca nașă 351, 849. 

V. Maica Domnului. 

Yecioră răsboinică, ciclu 193,201, 513, 

517, 506; raportului ei cu alu Fetei is- 

teţe 916. 

FECIORE, blestematiu de o babă 306,307; 

năsdrăvant 69, 322, 331, 514, 551,614; 
schimbati în: calu 419, călugări b& 

trânt 380, călugăraşu 380, moşii b&- 

trâni 383, păserică de aură 381, pă&cu- 

rari 380, peptene 380, popă 381, 383, 

:prepeliţă 381, răţoiu 38, 381, 383, 389; 

şedândă tâtă diua pe cuptorii 549, 738;
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Feciorulti de împărati, b. A. 582,620. ; într'aripată 318; lebădă 231 ; născând 
Feciorulii de impărată celă cu norocă unt şerpe 236, 250; pas&re 93, 162: 

la vinată, b. Mu. 620, ;pesce 115; prefăcută în: cpă 522, pu- 
Feciorulă cu cămaşa de aurii, b. Bu. ipăză 817, stană de sare 311, stană de 

382, 595. „ petră 400 ; roşie 968 ; schimbată în: mă- 
Feciorul de împăratii și calulii seu. i săriţă 655, pasăre 369, vacă 565; rolulă 

b. lorenui 339, iei în basme 916. 
Feciorul de împărată și cele trei:  Femee-animali, tipu, V. Melusina. 

lebede, b. serbă 271. ;  Yemee-lebă&dă, tipi, V. Neraida. 
Fecioruli de impărati și fata de popă, Pemee-lebe&dă, b. sasi 272. 

sn. A. 920, ;  Femee perfidă, ciclu 612, 976. 
lecioruli de împărat și fata diavo-:  Femee- -plantă, ciclu 290, 359. 

lului, b. sasi 381. | FEMFI, sterpe, nască prin atingere cu 
Leciorulă de împărată și fata Paju- toiagulă 500, 995. 

rei, b. A. 690, 703. | Femeia cea rea, b. rusu 892. 

  

Feciorul de impărati și Neraida, Femeia încăpăținată, sn. de 892, 9ip. 
b. ngr. 269. i Femeia lacomă și pedepsa ei, b. mer. 

Feciorul de împăratii şi spânuli, p. 974. ! 
serbi 489, Femeia superiâră dracului, sn. de 89%. 
Feciorul de împăratii şi Vila, b.croată Femme du Trepas (la), b. bret. 363. 

460. xenAat, care fănrea unt lanţ pe ce- 
Feciorulă împăratului, b. Ba. 598, 615. | nuche 562; în sâre 835. 
Veciorulă împăratului şi mânzulă, b. Ferarulă, b. croată 883. 

ngr. 336, 482, 582. Ferarulu și Is. Christosti, b. Bu. 885. 
Feciorulă lui Poru-Impăratii şi fataj  renepră, dela Dumnedeă 36, 514, 

lui Leru-Impăratii, b. Mu. 973. | enăsreă, blagoslovită 884; morţi scoşi 
Feciorul moșului, b. A. 283, 251. pe 878. 
l'eciorulă moșului și fata împăratului, |  renuecăronr, îngheţândiă apa în blidi 

b. Mo. 913. 313. V. vrăjitâre. 
Feciorul p&curarului, b. flor. 862. | FERMECĂTORU, g&hicindi întrebarea 532. Feciorul popei, b. Mo. 291, 301. !V. vrăjitoră. 
Feciorulă preursită ală împăratului, |  renuecară: grădină 671; inel 732: b. egiptână 773. oglindă 773, 177; palaturi 178; șea 173. 
Feciorul vinătorului și ministrii piz- ! V. vrăjitu, 

mâșşi, b. croată 316. i Fermier et son domestique (le), sn. Federkânig, b. sasi 166. „bretonă 9i1. 
Pederkânig, Peneşu- Impărată la Saş E FERU, de: bâtă 739; butie 659; butoiă 166. „475; căciulă 241; cală 349; capu 354; "FEF, dineîn poveştile romanice 786, 986. : „căruță 519; casă 554; ciocanii 372; Fces (les), b. franceză Vl, 117.  cioci 99; clonţă 993; cușcă 353; dinţi Felicite, principesă. bretonă. 588. „659, 117; haine 307; ladă 669; munte Felsenhripperer, Sfarmă-petră 560. „550; omii 256, 271; opinci 2415, 249, 251; FEMEE, albă ca cașuli 304, ca zăpada | pădure 550, 563; palată 490; pâne 3il; 280; cu dinţi mată 711; de paie 935; fu- | pantofi 241; papuci 256; pereţi 330; rată de Sore 700; împreunată cu ună plugi 851; podă 243, 119; porţi 501; ursă 821; îndrăgită de ună ovreit 650; | portă 554; rotă 553; toiag 249, 251,
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802; trup 368; zidit 548; plâie cu 121. 
rerE, ale Crivăţului 324; ale diavolu- | 

lui: 276; eșindă din rodii și murindă de 

sete 307; furate de vrăjitori 568; răpite 
de furtună 824; ale Sorelui 979; ale lui 

Verde-lmpăratui 463; 

așteptând pe vircolaci 494; ale zmeului, 

omorite în locului fraţiloră 552. V. fată. 

Fetele de împărat cu pantofii, rupți, 

b. mer. 974. 

FEȚI-LoGorEŢi, de auriu 405. 

rETt-eaeMost, arătându-se falnicii pe 

câmpului de luptă 286; argatii la dine i 

285; cală schimbati în 429; coborin- 

du-se în lumea cea-laltă 425; cu părulii 

de aurii dl, 188; eroulu basmelorii ro- 

mâne 30, 32, 314, 36, 970; înviat de 

cânii săi 469, de qină 548, de Dumnedeii ! 

GIi:; poreari la [lena Costinţana 371; 

saeagiulii curței 286; schimbati în: 

băeţelu 387, călugări 387, pisoi 826, 

rățoiu 887, râtă roşie 826. 

Făt-Frumos, b. Mu. 582, 593. 

“&tă-Frumosii cu careta de sticlă, b. 

Mu. 973, 

Fătă-Frumosă cu 

b. Mu. 265, 285, 340. 

F&tu-FPrumosăi cu puii 

Au. 974. 

Fătă-Frumosti din lacrimă, b. Mo. 610. 

Fătu-Frumosu și fata lui Leru-lmpă- 
rată, b. Mu. 504, .512. 

Fătă-Frumosti și fata lui Roșu-lm- 

p&ratu, b. Mu. 666, 672. 

Fătă-Frumosă și fata negustorului, 

Mu. 233, 246. 

F&tă-Frumost zălogitiă, b. A. 375, 389. 

Fătulă-babei, feciorulii unei văduve 1178. 

fiaba. numele basmului în Veneţia 

199, 200. 

Frcaruut, adusii în semnii de uciderea 

fetei. 612, 753; cocoșului 650; friptură 

părulii de auriă, 

de feră, h. 

b. 

„din ficatii de zmeii 654; găinei 800; tau-! . 

rului, cerutii a fi mâncat 6%. 

»ui pescarului, b. lorenii 604. 
Fiii regelui, b. catalani 404. 

ale Vintâselorii, : 

| veri 488; turnu 315. 

  

Fiica a nouă mame, b. A. 359, 372. 

Fiica a nouă mame, fată măsstră, pro- 

misă copilului ce plânge 372, 

Fiica regelui Daciei 679. 

Fiica. vrăjitorei, b. portugezii 385. 

FILDEȘU, de: 6se 330; palatii 315; po- 

Filek-felebi, b. ngr. 234. 

Fillastra, b. catalană 710. . 

Fille aux bras coupes, b. bret. 694. 
Fille du diable (la), b. ligură 384. 

Fille du roi d'Espagne (la), b. bre- 

toni 681. 

Fille rusee (la), sn. ligură 924. 

FILosorU, sinonimă cu vraci şi astro- 

logii 24, 25, 369, 797. 
Fils predestine (le), b. ligurii 148. 

filua, şedătore în Bretania 3. 

Fina St.-lui Antoni, b. port. 506. 
Fime-oreille, tovarășă ajutătoră 493. 

Yinon Finette, sn. din Poitou 925. 

Finulălui Dumnedeă, b. Mu. 473, 477 
843, 851. 

Fiorindo e Chiara Stella, b. flor. 147. 

FIRE, de pără vrăjite, cari înlănţuescii 

sati împetrescu 599, 600, 607, 614. 

Firiceli. Petru, b. A. 706, 722. 

Firicelă, copilu născută din flori 722. 

Firrazzano, Păcală în Sicilia 935. 

vant, de arginti 687, 738; de aurii 

507, 615, 1790; .de diamantii 738; de 

pă&ră scăpat în apă 325; de piperă 

zămislitu 421, 615, 618, 672; alu morței, 

împletită în păru 757; puterea stândă 

într'ună firă de perii 667, 
eri, de epă 539, 564, 568, 821; de 

die 557, 564, 578, 818, 821; de ursi 

559, 821; de vacă 565, 818, 821. 
Fiului epei, b. ţigănescă 565. 

Fiului gonitii, b. Ba. 265, 280. 

Fiul împăratului și spânulii, b. ngr. 

486. 
Fiulă lui Dumnedei și boului năs- 

drăvani, b. Bu. 349. 

Fiulă omoplatului, b. ngr.. 645. 

Fiului vacei vrăjite, b. A. 538, 577
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Fiulă vînătorului, b. Mu. 315, 330. 

Fiuli vrăjită alu. brahmanului, b. 

indiană 242. 

Fiuţulu oiei, b. A. 558, 578. 

FLACĂRĂ, fată schimbată în 262; F&tuă- 

frumosi prefăcut în 825; zmei în 825. 

eLăcăv, cală schimbată în 430; ju- 

ruindă a nu se însură 350; prefăcutii | 

în popă, vinători și ţipari 385; în 

grădinari, preoti şi luntrași 385; în 

călugărașiă, peptene, răţoii 389, 

popă, copilandru, pară de focii 390; 

în copilă, călugări, răţoii 390; 

batii în pesce nagâţii, grăunte. inelii 
de aurii 376; șerpe prefăcuti în 256; 

vrăjiti în raci 234; zmei schimbati 

în 653, 662. 
Flăcăulu și calulu Vilei, b. croatii 508, 

Flăcăulu și Pajura, b. mer. 974. 

Flăcăulă şi Vila, b. croaţi 427, 

Flămândilă, tovarășii ajutătorii 36, 

490, 498, 502, 808. 
Flămândulă, tovarăşi ajutătorii 490. 

FLAUTU, vorbitorii 129. V. flueri, 

FLORARU, VOinici prefăcută in 512, 674. 

FLOREA, Ce dă năvală 298; ce face 

nevădută 778; ce învie morţii 776; ce vor- 

besce 878; de aramă 452, 494; de aurii, 

schimbându-se în fată 878; grea din- 

tr'o 259, 371, 585, 612,658; pe o basma 

cusută nouă ani 420; strigătâre 390; 
voinici schimbatii în 611; vrăjită 155; 

zorilori 978. V. flori, 

Florea, înfloritulă, împăratulii flori- 
loră 617. V. Calomfiră, 

Florea de aurii, b. Mu. 877. 
Pl6rea fioriloră, minunea frumuseţi- 

lori, dină promisă copilului ce plânge 
în pântece 372, 

Florea şi Florea, b. A. 359, 371. 
Flori, cântândă din cosiță 284; Dâmna 

lori 550, 596; Domnul lori 779; ; eşindă 
din gura fetei 708; împăratul loră 
502, 610; luate ca pildă de virstă a 
feteloră de impărată 344; omide 825; 
plecându-se una spre alta 241; r& 

în! 

schim-' 

„sărindu sub paşii fetei 711; tot-dea- 

luna înverdite 244. V. Voiniculti flori- 

lori. 

| Florianăi, b. Ba. 43, 473, 644, 661. 
Floriană, copilă născutii din flori 662. 

Florica, sora împăratului florilorii 
618. 

  

Floriţa din Codru, b. A. '750, 756. 

" Floriţa, fata cea frumosă a cârciu- 
:măresei 756. 

FLUERAȘY, adormitori, dati de Si. 

Vineri 494; blagoslovitii 938. 

FLUERIȚĂ, apelii la nevoe 390; în care 

sta puterea zimeului 422. 

ruERt, apelă la nevoe 390, 627; ce 

cântă, singurii 703; ce povestesce ne- 

norocirea 697, 703; din care esi oştiri 

întregi 860, 868; din care esti 30.000 

călăreţi și totii atâţia pedestri 861; după 

dicătura căruia jocă ori ce fiinţă 936; 

vrăjită 937. 

Fluerulă minunati, b. ngr. 938. 

Flute (la), b. gasconă 130. 

FLUTURE, recunoscători, ajută pe bă- 

iată să recunâscă fata din surorile-i 

aidoma 493. 

FLuruRi, de aurii 717; 

de 685. 

foa, numele basmului în Liguria 199, 
200. 

Foca, craiului 169. 

Foc, bici de 571, 594; cai de 592, 

98; calu ce mănâncă 515, 532; căutare 

de 100, 105, 318; ce suflă cu o nare 

508; copilă aruncati în, rămasă nea- 

tinsii 259, 262; înconjurați de uriași 

278, 326, 345; înghiţitii de mânză 533; 

interdisu 326, 406; lacă de 382; nări 

de 485; pasăre de 646; peri vrăjiţi arun- 
caţi în 609, 616; copilu pusti noptea în 

980; rii de 280, 425, 551, 812; rotă de 
826 ; stinsă cu primejdia vieţei 100, 328; 

stinsti de sângele monstrului 333, 345, 

410; umblare după 105; veghiere în ju- 

căruță trasă 

  rulă unui 328, 469; vărsată de scorpie 

510; vorbitori 388.
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foişor, fată închisă într'unii 229, 253, 

422, 462, 5083, 599 ; pe copaci înalt 721. 

fola, numele basmului în Bolonia 
199, 200. 

Fometea, tovarăşi ajutătorii 555 

Fomka, Păcală rusi 941. 

Fontaine ă leau de rose lia), D. 

corsicanii 483. 
fontaine de Jovent, ce întineresce 42, 

FOREECI, cu cari se taie genele uri- 

așilori 407; ale viperei 544; roche ne- 

tăiâtă de '700. 

FORME ANIMALE, Sub cari apare eroulii 

vrăjită 119. 242. 
FORMULA expunerei 47â. 

roRuuLE, finale 212, 217; iniţiale 119, 

203, 204, 975; mediane 208; stereotipe 

223, 
Fortuna, b. italianii 766. 

Fortuna, nume de câne 766. 

Fortuna, Dină locuindă în insula fe- 

ricirei 363, 

Fortuna, Dâmna, dăruindii o pungă 

minunată 858. 

Fortuna, noroculii personificat 25, 

189; rota ei 789. 

Fortunatus, carte poporală despre 

858; merele lui 981. 

Frământă- feri, uriaşii năsdrăvanii 564. 

Franc voleur (le), b. lorenii 971. 

Frânge-lemne, uriaşă năsdrăvanii 36, 

564, 566. 
Franceschiello, întimpină diferite ve- 

denii 989. 
rare, fauri în lună 839; ferarii în 

sâre 835, în nori 836; de cruce cu 

unii orbi 546, cu unii pitică 579, cu 

ună ursii 831, cu unii zmei 325, 838; 

năsdrăvanu 332; schimbati în viţelă 

şi căpridră 742: scosă din burta paju- 

rei 654; se face calu 287. 

Fratele Bucăţică, b. Mu. 119, 233, 

235, 249. 
Fratele celă mai mici, b. ngr. 542. 

Fratele celt mai tînără, b. ngr. 418. 

Fratele cel prostii, sn. istro-rom. 9175.   

Fratele pismăltareţii, b. A. 787, 914. 

Fratele şi sora, b. Mu. 392, 410; b. 

sasi 646. | 

Frate Ulivo, numele lui Nea Sără- 

cilă în 'Toscana 886. 

FRAŢI, aidoma 654; cercarea credinţei 

lorii 420; de cruce 325, 419, 548, 

617, 830; gemeni 583; împetriţi de ună 

vulpoiii 546; înviaţi 617; născuţi din 
pămiîntă 486; până la morte 570, 609; 

prefăcuţi în tăciuni și în îisvâre 550; 

scoși din burta lamiei 472; străvestiţi 

ai Neraidei 270. - 

Yraţii gemeni, b. ngr. 602. 

FRAŢI PERFIDI 483, 538, 540, 544, 

FRATRICIDU, din gelosie 607. 

Frecă-petră, uriași năsdrăvanu 

564, 514. 

rRâU, apelu la nevoe 285, 737; ce îm- 

plinescs tote dorinţele 433; de aramă 

355, 370, 372; de argintiu 355, 370; de 

aurii 355, 370; inelău schimbată în 904; 

prin care ucenicului vrăjitorului perde 

puterea-i magică 376, 987; stea schim- 

bată în 902; vrăjitii 601, 664, 671; schim- 

pându-se în cală îuaripată 285, 372. 

Fridolin, baladă 140, 142. 

eaIGE (a), ună copilă 262, 585, 816; 

ună omă 136. 

Frigurosulă, tovarăşi ajutători 436, 

500, 914. 
erieruRă, de copilașă 852; din ficatul 

şi inima zmeului 651. 

Frosa, lrumâsa-pămintului 282. 

eaucrE, de aramă 452; de aurii 328. 

Frumosa, b. A. 690, 701. 

Frumâsa Ana, b. siciliană 753. 

Frumâsa Cardia, b. siciliană 461. 

Frumâsa cu cele 7 văluri, b. sicil. 306. 

Frumâsa cu cele șâpte ceh i, Qină acă- 

rei mîndreţe străluciă printre vălurile 
sale 306, 983. 

Frumosa cu păulă de aură, qină-fe- 

cidră adusă de voinici 487; ilena Co- 

sinzena poveștiloră romanice 505. V. 

Bella și Belle. 

559. 

560,
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Frumosa frumoseloră, epitetulti Cosin- 

zenei 979. 

Frumosa-lumei, Cosinzâna poveştilor ! 
grece şi turce 305, 985; dină a cărei! V 

putere sta in haine 219. | 

Prumosa-pămîntului (locului), eroina | 

basmelorii mer. 282, 411, 505, 985; fe- 

cioră cu părulu de aurii, în poveştile al-; 

Furtuna, noroculii personificatii în 

| poveştile siciliene '93. 
Furtuni, Dinele vijeliilorii la Slavi 318. 

. Vichri. 

i rust, curte, oştire îmbrăcată cu uni 

401, 405, 410; de aurii, căpătată dela 

Sf. Vineri 241, 251; pitici născuţi din 

817. 
n . i a] 

baneze 427, 505; firea şi năframa în! 

care îi sta puterea 398; 
voinicului 489; 

FRUNTE, stea pe 605, 709, 763; sorele 

pe 765, 687; lucetăruli dimineţei în 687. 

FRUNZĂ, ce înviază 701. V. buruiană. | 

115; de, 

18; de aurit 279, 715, 178; ! 

FRUNZE, de aramă 279, 

argintiu 29, 7 

de diamantiă 178. 

PFuge-în-lume, tovarășii ajutători 548. 
vureni, de aurii 433. 

YULGERULU ascunsi într'o cameră 336; 
cumnatul feciorului de împăratu 460, 
561; întrebată de insula fericirei 275; | 
personificată în poveştile neapolitane; 

980; tovarăşului Prostului 567. 
ruret, armată îmbrăcată cu unii 394; 

din lână de aurii a oiloră 112. 
FUSIE, de coboritiă pe tărimuli celă- ! 

laltă 201, 416, 563; din fire de păiajenii 
451: din pele de musculiţe şi de tîn- ! 
țari 457, 

FuRARE; de aripi 278; de cămăşi 271, 
275: de corpuri ceresci 321, 542, 810; 

452, 

> 

de haine 264, 279; de papuci 284; de 
pome de aurii 415, 416; de popă “8; 
a sorelui, lunei şi stelelori 540, 548, 
554, 

rrkcă, de auriu, ce târce singură 
433, 502; dată de Sf. Luni 251, 954, 
368; dăruită de Sf. Mercuri 249, 9252, 
255; din pelea. arsă a șerpelui 976. 

Furcăiie, şedătâre în Ialomiţa 3. 
FURCULIŢĂ, vorbitore 699, 
runsrcă, Volga schimbată în 380, 
FURNICI, recunoscătâre, alegă felurite 

soiuri de grâne 112, 487, 632, 732; îm- 
pzrătesa lori 632; pitică născuţi din 817. 

432, 

. at 
ampune sarcini 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

G. 

497. ga! carne în limba vulturiloră 

Gagliuso, b. neapolitanii 163. 
Gaghiuso, seniorele, băiati îmbogăţit 

de pisoiulu năsdrăvanii 163. 
i. GĂINĂ, capulii ei mâncând, ajunge 

lîmpărată 663 ; ficatul saă inima ei, 
să ăsesce o pungă cu galbeni sub că- 
ipătâiă 663; cu puii de aură, căpătată 
ide femeia ce-și caută bărbatului 236: 
ide aurii 800, 948; friptă, dăruită de 

i mama S-tei Luni 246, de mama Sorelui 
1248; de mama Vintului 2 46; negră 800. 

Găină ce ouă diamante, ). ţigăneseti 
651. 

Găina de aurii, tradițiune A. 948. . 

Găina negră, b. Mu. 187, '799, 974. 

GăINĂRESĂ, fată de împăratii 421, 546, 
517; femee 701, 735 

Găinăresa, b. Mu. 678, 685, 
GĂISĂRIȚĂ, împărătâsă 701. 

Găinăriţa, b Mo. 670, 690, 700. 
Găixai, numele Cenuşeresei 

cesci 126. 

GăIni, alegendă porumbulă 720. 
Galbena, fata lui Aurară 569. 
Galbenii, calu ce fuge ca gândulă 551. 
Galbenii-de-sub-Sdre, calu năsdrăvanii 

aflată îu lădiţa din sub sobă 513: 

schimbată în boltă de aură 514. 

Galbenii-de-Sove, telegarii fără splină, 
calulu Ilenei Simzenei 510; invinge pe 

"armăsarulii epelori sirepe 510, 
Galbenă-Impăvată, fata sa 547; in 

“Tuptă cu Verde-Impăratii 595; V. Imp& 
ratulu Galbeni. 

| 
! 

i 

| 

i 
! ! 
| 
| 

1 

| 

ere-
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Găusexeșt, de oii; puterea lui Koscei | Gant aux sept femmes (le), b. bre- 

nemuritorulă stând întruni 668, toni 339, 669. 

GăLETĂ, de aurii, 129; de tămăiosă, GEMENI, cu stea în frunte 603. V. frați. 

puţi cu 410. Genaruli, omu mindru şi sălbaticii 

câxpaci, aflaţi într'unti chiţeană 673; | 610; fata lui, îndrăgindit pe feciorulu 

puterea lui Jumătate-de-omi și a zmeu- | împăratului 610. 

lui stândă în trei 621, 668. | GKNE, tăiate cu forfeci 407. 

GâxpăcEI, de foci, puterea paserei GENIUL, apeloriă, în chipă de pesce 

măestre stândii în trei 594. 847; casei 976; morţei în mitologia 

GÂXDACULU, copilu câti 179. grecă 881, în cea creştină 882. 

Ganelon, trădătorulu, sfâșiată de cai! Genoveva, împărăteșa țărei frăn- 

      

969. cesci, legenda ei 692. 

Ganimeda, nimfă răpită de vulturi aexccui, sorele pe 763, 764. 

Ganului Țiganulu, b. A. 857, 863. Gerilă, tovarăși ajutătorii 36,, 490, 

Ganuliă Țiganulii, capătă dela Duinne- | 498, 808; în poveștile maghiare 991. 

i 

„| 

414. | GERIDU, aruncarea lui 528. 
! 

i 

| 
! 

ei trei lucruri minunate 863. |  Gerosulă, tovarăşi ajutătoră 490. 

căace, de nucă, în care încapi hai-. erauLi, cumnatului feciorului de îm- 

nele dăruite de Sf. Vineri 687. părati 462; întilnită de ţiganii 99%; 

garaboucza, duhi necurati la Un- personificatii 9, 10, 35, 548, 657. 

guri Sil. Gesta Romanorum, Goleeţiune de po- 

Gavecon sans idees, Păcală îi în Bretania. vești medievale 139, 148, 151, 154, 320, 

201. 625, 630, 772, 858, 921, 990. 

Gardeuse des dindons (a), b. gasconii Gestiefelter Katter, cotoșmanulii, năs- 

| drăvanit în poveştile germane 164.,; 157. 

cant, peptene aruncati, se schimbă  anrBosi, făcendu bucate 757.. » 

în 419. i. Ghemişti, „piticii năsdrăvanii 178, 184. 

Garentina, unica fată 904 „nem, albă şi negru, representândi 

câeră, de păcură, ce aruncă cu pietre ; diua şi noptea 320; copilă mai micii 

și focă 592. ' decât unii 180; de aură, schimbându-se 

Gârticiu-pământului, deschidătore la : în cocoşatii 568; de mătase, noroculii 

'Lumea-n6eră 415, 51. i fetei 1798; cpă schimbată în 464 

canoră. ce mirâse cale de 9 ani 825. : Ghemuli de auriu, b. italiani 568. 

câscă. de aură, pusă în loculă copii- ,  GreoxoE, femee blestemată a se pre- 

lori 342. i face în 369,987, face inscrisi şi ospăteză 

câscăntsă, fată de împăratii 389, 687. | pe Feti-frumosă. 370; moșia ei, necăl- 

câsce, fetele lui Kostiei schimbate în | cată de 6meni 369, | 

:383; vorbitâre 151, 893, 913. | Gheorghe Sf. în chipă de drumeţii 

Gatta Cennerentola (la), b. neapoli- | | 144; mijlocindă la „Dumnedeă 968; 

tană 729. 'rogă pe, fată. șă-i . caute. în, capi 962; 

câri, lungii de trei coţi 991. taie pe balaură 815, 969. : i 

sava, pămîntului, unde fraţii se co- | Gheorghe :celu Vitezu,. Li Mu, .823. 

oră pe tărimulii celă-laltii 420; pe unde, Gheorghe = cehă itzi, „voinici. pare 

se intră în buriculii pămîntului 578; |omără. scorpia.şi aduce capulă ei ia: 

vintului, pe unde fugi zmeii din Lu: tr'unii burdufă, după ce se scăldase în. 

mea albă 421. sângele ei 824;-sabia sa 824, . . ,., 

â 

-. 

Săinenu, Basmele române. 
66
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Gheorghe şi balauruli (Sf.), 1. ere- 
ștină 467. 

Gheşperiţa, qînă rea şi slută 455; 

tărimulă ei 455. 

Ghian şi Zona, b. mor. 747. 

Ghibirdică celă mai voinici, b. Mo. 

829, 838. 
Ghibirdică, pitici isteți 838. 

GRICIREA, pelei ce acopere toba 532: 

semnelorii de pe trupu 637, 
cniciroRi, V. enigme. 

Ghicitorulă, sn. Mu. 944, 974, 

GarGoRȚi, recunoscători, face să caqă 

bubele băiatului 990. 

Ghiânţa, nume de ţigancă 745. 

Gnisouni, de' zmeură, puţă cu 410. 

Giamfichia, unica fată 900. ” 

Gianduja, Păcală în Turin 935. 

Gianșah, feciorulii unui Sultanii, că- 

sătorită cu o feci6ră-pasere 268. 
GIGANȚI 808. V. uriaşi. 

GINERi, omoriţi a doua di după nuntă 

623, 635. 
Giovanni senza paura, b. ital. 823. 
Giselda, sn. italiană 924. 

Giuccă, Păcală în Toscana 201. 

Giufă, Păcală în Sicilia 201, 935, 939, 
944. 

Giugannuni, călugără șiretiă, viră 

mortea în desaga-i 886. 

Giugelzina, frumsă fată care desco- 
pere împăratului întimplarea copiilorii 

de auriu 399. 

erurait, schimbati în căpenegu 900. 

GUAJĂ, munte de 371. V. sticlă. 

sLast, din apă 614; din arbore 295, 

612, 616, 982; din fântână 982; din pă- 

miîntii 120; din petră 595; nevădutii 

vorbindă 109, sfătuindu 113; chemândă 
pe bărbatului femeei din locului unde nu 

se more 367. : 

Glasulă Morţei, b. Mu. 367, 988. 
'GCASURI,:asCurisă în: peptaruliă lui Par- 

sion 279; nevădute, servindă pe Psyche 
110.     

Glaukos, înecată într'o putină cu 

miere 46; isvoră descoperiti de 94. 

V. Polyidos. 

glu! apă, în limba vulturiloriă 426. 

Gnorante lo), b. neapolitană 56%. 
Goliat, uriași filisteni 807. 

aox6ă, femee vrăjită în 258. 

Gorgona, adusă de Perseu 821. 

Gothe, cânteculă Margaretei 130, 913. 
goreia, datină la Bulgari 313. 
grabancia, vrăjitorii la Sărbi 871. 

GRĂDINA, Palaurului 298; calii schim- 

bati în 385; ce însărcineză femeile 671: 

cu mere de aurii 515; qineloră 324; 

drăcescă 749; fermecată 671; Iespe- 

ridelorii, păzită de ună balauri 424, 
172; părăginită ce chiamă în ajutoră 

1707, 717; păzită de fere sălbatice 619; 
perie schimbată în 825; ursului 49; 

zmedică schimbată în 825. 

GRĂDINARU, fecioră schimbati în 385, 

482. 

Grain-de-Milet, b. gasconu 182. 
GRauLi animalelorii 507, 630; past- 

riloră 150, 151, 629, 631; revenindii 

prin gustarea unui meri 657. V. limbă. 

Graiul figurati, b. ngr. 920. 

Granadoro, b. italiană 492. 

GRANATE, Cădendii din capii 709, 710. 

GRÂXE, alegere de 4187, 189. 

Grantesta, învăţatu fără semăni, por- 
nesce să caute ţeraunde nu se more 365. 

GRĂSIME, ce impetresce 606. 

cât, fată schimbată întro clae de 

455 ; într'unii lanu de 384. 

Grăunte-de-meii, Neghiniţă italiană 

182. . 
Grăunte-de-piperă, b. ngr. 913. 
Grăunte-de-piperă, nume de copilă 

câtii uni 182; mititelu ce cade în ca- 

zanulă cu apă ferbinte 913. 
Graură, calulii frumâsei Lia 529. 
GREA, dintr'o așchie 870, 478; din 

buruieni 584; din o fl6re 250, 371, 585. 
612, 658; din flori 661; din l&curi 297. 

Glauke, dară trimisă ei de Medea 993. '369; dintr'ună merişori de aură 58,
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767 ; dintr'ună mă&ră 265; dintr'o mrână 
502, 601, 614; dinta'o năramză 755; din 
pesce 578; din piperă (bobiu, firii) 421, ! 
615, 672, 819, 824; dintrună puii de 
şerpe 478, 585; dinti”o scântee 300 ; din 
ur'o ţandără 67; din vedere 584, 653, 
656; din visu 584, 823. 

Grecale, nume de vinu 275, 

GREERE, recunoscători, face să fie re- 

cunoscută fata cea mare 632. | 

Gregorie celt Mare (Sf), 
despre 148. 

GREHGÂȘE, cărăbuşii recunoscători 638. 

tărenouille (la), b. francezi 258. 

GRESIE, aruncată, se face uni munte 

381, 511, 101, 825; ună steiă de petră 

legenda 

195; unu zidu de potră 826; daru dela! 

Sf. Sâmbătă 368, 495; talismanu 35. 

Greă-ca-pământulă, 

305. V. Na-greu-pămintului 

Greucenu, b. Mu. 1%, B41, 518. 

Greucenu, voinică care răpesce zinei- 

loră S6rele și Luna 540, 848. 

Greu-pămîntului, numele ursului 210; ! 
chemată de băiat intr'ajutoriă 655. 

Gribouille, Păcală în Picardia 201. 

griftone, pasăre vărsândi focă din 

gură, fenixulă b. italiane 993. 

Grija, deiţă romană 112. 

Grilville, nume topică fictivu 685. 

GRIXDINA, cumnatului feciorului de îm- : 

p&rată 461. 

Griseldis, legenda ci 692. 
cnovă, în Hades 89; 

inece pe lărimulii celă-lalui 461, 570. 

Gruio, voinică alăptatii de o pă 364. ; 
Guerriera (la), baladă italiană 521. 

Guingamor, poveste bretonă 361. 

suzort, aruncaţi în ochii S6relui 800, ! 

979. 

cuRă, brâscă testâsă eșindu din 708; : 

buzdugânu virită în 854; diamante 

curgendă din 709, tlore din 108, 

găritare din 944, 108; 

eusrane din azimă 493, 617; dintr'unti 

pesce 578; dintr'unu șerpe 692. 

numele ursului | 

prin care sc: 

măr- | 

șerpe din. '708.! 

cerute de fată 645. 
Gyge, inelulă săi minunată 64. 977, 

| GUTUI, 

| 
! 

H 

habă, şedătore in Ardelu 3. 

Hades, coborire in 113, 121, 421, 820; 
| frate cu Zeus 41; intrarea în 415; lo- 
| caşurile sale 89; scăpândă mortea din 
mânile lui Sisyph 883. 

BAIE, aflate în scorbură 736, 

nucă 735; albe 819. 713, 785; 

| în 

| găresci 301; câmpulă cu florile 
| 

i 

călu- 

286; 
cătănesci 513; -cerulă cu stelele 727; 

cu clopoței şi lănţişore 680; de aramă 

| 102, 784; de arginti 372, 687; de aurii 

1688; de diamantii 686, 728. 738; de 

| ferii 307; de lemnu 682; de mărgă- 

|ritară 682, 686; de pene 268; de solzi 

; 682; de trandafiră 681 ; de viorele 681; 

! din piele de măgari 680, de mișcotei 

1702, de poreii 684, de pureci 688, de 
i şoreci 683; din limbi de pitulici 701; 

încăpendă într'o coje de nucă 683; în 

leare sta puterea dincei 264, 269, 277; 

| marea cu valurile 727; primăvara cu 
4 florile 727; seose din urechia anima- 

ului. 285; trei renduri de 32, 405, 682. 

hală, balauri din nori 814. 
Halima, colecţiune de povești arabe 

1133; inelă vrăjită 977; istoria lui Sin- 
i dibad marinarulii 134; istoria celui de 

„ală treilea kalenderă 138; limba do- 

bitocelorău 629. V. O mie şi una de 

„Nopți. 
hamadriada, vlasulii ei din arbore 293. 

Hamupipăle, Cenuşotcă maghiară 732. 

| HANE publică, unde trecătorii spu- 

imeait câte o poveste 979. V. baie. 
| Hanii-Tătară; enigmele sale 967. 

Harapu-Albi, .b. Alo. 18, 87, 482. 

| Harapu-Albii, tipu 359, 386, 765. 
i. - Harapă-Albă, feciori de împă&rată în- 

iocuitii cu unii ţiganii 484, 497. 

i 

i măRăG, animală cumnată 463, 

HÂRDĂG, fată schimbată în 383.
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Hargatulă năsdrăvani. sn. Bu. 94L.; 

Marpiile, virtejuri văpitâre de fete| 

318, 820. | 
nAz>A, aruncare într'o 893, 107, 509.. 

Hecuba, mama lui Paris 474. 

Hekate, cercetată de Demetra 

NELEȘTEU, V. eleşteit. 

eliade, fiicele lui [Helios 978, 982. 

Helios, caii săi focoşi 7. 978; cerce-. 
aţă de Demetra 415; fiului și fiicele 

sale 978; palatulii stă 978; personificat 

918; soră-sa 983; turmele sale 978. 

Helios și IKlytia, |. despre 978. 

Belle. V. Phryxos. 
Henrică, Sărmanulă, vindecatii 

sânge de omu 584. 

Hephestos, mare meşteri 33; câni 

«de aurii și de argintă, făcuţi de 88. 

Hera, scapă corabia Argo 91; redeve- 
nindă fecioră 94. V. Junona. 

Heracle, coborirea-i în Hades 412; 

încătușcză mistrețul din Erymant 984; 

isprăvile sale 61, 820; lupta-i cu Peri- 

klimen 380; mântuesec pe Hesiona de 

balauri 467; răpesce merele de aurii 

424; sclavu la Buristeă 484, 726; ră- 

pune hydra din Lerna 998; se împreună 

într'o nâpte cu 50 de fete 995; soţia sa 

993; sugrumândi șerpi în l6găni 970. 

Heracle şi Iphiclu, frați gemeni 583. 
Hercule, V. Heracle. 

Hercule-Păcală, tipu 349, 818, 
Ș2, 914. 

HERGAELE, Cu cpe, a babei 418; a Co- 
sinzenci 511, 633, 

Hermes, conducătoră de suflete 822; 

415.| 

cu 

829,   fură boii ceresci 177; întovărăşitii de 
Zevs, cercetiză pe muritori 844; me-! 
sageră înaripatii, se coboră în “Hades. 
415; meşterulă hoţi 73; prinde dra- | 
zoste de Afrodita 269; pălăria-i invisi- ! 
bilă 857; sabia-t năsdrăvană 821; se. 
repede din legănii în diua nascerei 39; | 
varga-i vrăjită 89, 972. | 

Herodot, elemente legendare în 64;| 
istoria lui Mycerinu 691; răpirea pe co- 

rabie cu mărfuri 991; tesaurulii lui 

Rampsinit 702. 

Hesiod 365, 425, 519, 782, 821, 970, 975. 
Hesiona, domniţă expusă unui ba- 

lauri și mântuită de Heracle 477. 

Hesperide, tipu 424. 
Hesperide, grădina lori 41, 

i mulii lori 450 

Ilesperos, steua serci 584. 

Hiems ema personificată la Romani 

9178. 
Hiperborei, ţera lori 93. 

Hipodamia, fiica lui Enomaos 771. 
Hipomen, învinge pe Atalanta 72. 

Hiriă, muntele, lacii de lapte în 68. 

Histoire de la belle Helene de Cons- 

tantinople, romanii franceză 619, 679. 

Histoire du chevalier au cygne, ro- 

manu francezii 393. 

nornă, cu spice de aurii 278; fată 

schimbată în 8387, 390, '03, stricată de 

cai 138. 

Hole, tipi "705, '724. 
Holle, babă cu dinţi mari. r&splălesce 

pe fetele harnice şi pedepsesce pe cele 

leneşe “11. 

Holzkrummachey, Frânge-lemne în bas- 

mele germane 560. 

Homer, V. Iliada şi Odyssea. 
Homme-crapaud, b. bretoni 239. 

Homme-juste, 1. bretonă 889. 
Hotărirea Mireloriă, b. ngr. 784. 
Hoţă-din-fire, b. ngr. 77. 

Hoţă-Imp&rată, b. Mu. 73, 971. 
noțuLi, mereloră de aurii 425. 

MRĂNIREA, Calului cu ovăsă și jară 
343; copiiloră de o căprioră 395; dinei 

i cu sânge de fată mare 324. 

nULUBIŢE, fete schimbate 
porumbiţe. 

Hună, uriaşă la Germani 807. 

Huon de Bordeaux, romană franceză 

90. 
Hydra, corespunde balaurului 33; în- 

locuită la Grecii moderni cu lamia 815; 
r&pusă de Heracle 998. V. balauri. 

112, po- 

în 980. v.
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lyrieu, dăruită de dei 

pilu 820. 
cu ună co- 

tavi, câni în 3855; crăcsa din 355; des- 
crierea lui 413; luminile furate şi că- 
rate în 12; r&suflătârea sa 113, 415; 
slugă trimisă în 822; 

132; trecerea prin 38. 

IALOVIȚE, fripte, date de mâncare voi- ; 

niciloră 498; două-spre-dece, tainulti 
zmeului 41. 

Jana Cosinzâna, b. Mu. 315, 331. 

Jana Cosinzena, fecioră cu părulă de. 

de : aură şi ochii de focu 331; omoră 

deochi 783; sora Sorelui 979. V. Cosin- 

zena. 

Iani şi zmeii, b. ner. 

lannis, fii unică 968. 

IAsouIi, eșindă din gură 709. 

lason, tipă 349, 374, 375, 449, 481, 

:485, 974. 

615. 

Zasou, făcută invulnerabili 92; pro- 

tri- : legiatii-de [lera 91; sandala sa 25; 

mesi saducă lâna de aură din Col-! 

chida 484. 

vazt, plini cu suflete 655. 

Icelon, copilulii Somnului 11. 
1cONĂ, zărită într'o chiliuţă 342. 

IDEL FUNDAMENTALE, în basme 228, 230, ; 

965. 
voi, furândi astrii 542. 

Idomeneii, juruindă lui Poseidon pe. 
cine va întimpină la întorcere 349, 

Idun, dei nordici, merele sale 981. | 

Zelele, apa unde se scaldă 278; bu- 

ştenulă lor 592; degetele lorii virite ! 

în crăpătura copaciloră 33, dine rele | 

30; fântâna loră 500; livedile loră 326; 

moșia lori 321; muntele de marmoră, 

unde se scaldă 282; răpeseii inima lui 

Mogârzea 326; scotii ochii moșului 570. 

Icliţa, unica fată 901. 

Ienariello, frate credinciosi, îinviaLi 

cu sânge de copilii 590. 

Tephta, juruindă Domnului de a-i jertfi 

trandafirulă său 

pe cine va întilni mai întâi 348; per- 
„ sonagiii biblică 62, 

* Tephta, tipi 847, 848. 
IEPURE, allati într'ună mistreți 460; 

„albastru 455; cutiuță din inima unui 
„285; de aură, ce umblă singuru 4183; 

„de catifea 543; înjugată 822; într'ună 

poreă 621, întruni ursă 353; porum- 
bițe în pântecele unui 460; recunose&- 

„tori 691, 633; șchiopă, călare pe o 

jumătate de 548. 360, 362, 722, 816. v. 

intrecere. 

Iesensulchar, fecioră îrumosă care îm- 

petresce 395. 

Ilena, dină cu frumosele cosiţe 505: 

Dâmua florilorii şi a garofeloră 617; 

fiica Mamei-pădurei 610. V. Arghiră şi 
Cosinzena. 

Ilena, sora Ţarului Ivan 646. 

lena cea frumosă, b. rusă 775. 

lâna cea șirâtă, sn. A. 915, 920, 920. 

liena Cosezauna, b. Ba. 504, 515. 

Ilena Cosezana, stăpâna corânei oă- 

site de voinici 515; epele-i sălbatice 515, 

llena Cosinţena, b. A. 265, 284. 

Jena Cosinţena, din cosiţă [lori îi câută, 

nouă împărați o ascultă 284. 

lâna Cosinzena, tipă 501. 

Ilena Cosinzena, b. A. 265, 282. 

Ilena Cosinzena, dină regăsită de fe- 

ciorulă de împăratu după inelulă ce-i 

lăsase 282; mora ci282; răpită de zmeă 

şi readusă de voinică 288. 

Jlena Costinţena, b. A. 359, 370. 

Ilena Costinţena, dină cu părulii de 

aură, promisă copilului ce plânge în- 

tr'una 370 

Ilea. Simzena, b. Mu. 504, 510, 518, 
i Ilena Simzena, cosiță de aură, câm- 

pulă înverdesce, florile înfloresce 511; 

ademenită în corabie 511; horghelia-i 
cu epe 5Il. 

| Ilenuţa, sora băiatului schimbată în 
ui viţelă 742, 

| IL faut mourir, b. corsicani 365. 
;  Hiada, elemente folkloriee în 84, 85, 

| 
i 
i 
! 

| 
| 

| | 
| 

| 
j
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86; Heracle 820; repartisarea bunu- 

riloră şi releloriă 789. 

llia Muromeţ, calu-i năsdrăvanii 87, 

986. 

lie Sf., 166, 542, 992. 

Ilina, cea mai măestră dină, amu- 

țesce pe copila mincin6să 22, 340. 

„ ÎMBĂIARE, înaintea nunţei 261; în lapte 

de epe 511, 636. 

îmBErAREA, Cinei 253, 316; paznicilorii 

72, 74, 16, 18, 971; lui Polyphem 96; 

uriaşiloră 317. , 

îmBRăcATU, Cali cu 12 pei de bivoli 

500; curtea cu ună fus 405; fată cu 
haine bărbătesci 510, 530, 531, 535; fe- 

tesce 373; în oțelu 317. 

Imilă, b. mer. 971. 
Imilă, străvestită în cerşelorii, ucide 

la întârcere peţitorii 971. 
ÎMPERĂ rESĂ, Cu stea, în frunte 687 ; in- 

Shiţită de moruni 745; schimbată în 
pasăre 748, în rindunică 277, 

IMpEBĂTESA, albinelori 632; dineloră 
263; furniciloră 632; pasăriloră 277 ; 
pescilorii 632; strigetoră 994; ţinţari- 
loră 632; vrăbiiloră 361. 

Impărătesa furată, b. A. 414, 421. 
Impărătesa înţel&ptă, sn. Mu. 919, 926. 
Imp&rătesa Lab, Circea orientală 138. 
IMPERĂȚIA, Arăpușchei 321; Ciumei 553; 

diueloră 343, Domnei Chiralina 592; 
lui Dafiuu 592; Ielelor 408; lui. Se- 
feră-lmpărată 174; St. Joi 494; Sf. Mer- 
curi 494; St. Vineri 494; sticleţilori 
322 ; zineiloră 636. 

Impe&răţia Arăpuşehei, b. Mu. 314, 321. 
ÎMPERATO, alesii printr'ună porumbelii 

25; care omâră pe toţi fiii săi 646, 658; 
furati 77; orbitu 263; peste ferele pă- 
durei 279; porcarii schimbată în 154; 
mistuită de laptele celocotitoră 507 ; 
rolulă s&ă in basme 31, 54; sub-pă- 
minteni 382. 

ÎMPERATULE, animaleloră 208, 459; 
apelor 274, 599; arapiloriă 639; brâses- 
lori 258; ciocârlaniloră 323; corbiloră 

463; fereloră pădurei 279; floriloră 502; 

focului 461; geniiloră 268; Lunei 461: 

Milostiviloră 895; Pasărea-Negră 865; 

pasăriloră 268, 459, 461, 987; pescilori 
635, 640; porumbeilori 331; raciloră 

611; şerpiloră 244, 379, 628, 637, 639; 
șoreciloră 628, 639; Sorelui 461; stir- 

ciloră 632; Stririloră 499; ţinţariloră 

632; vîntului 461; vinturiloră 272; vul- 

turiloră 461 ; viseloră 10; zmeiloră 421, 

531, 672. 895. 

Imperatulă Albi, V. Albu-lmp&ratii. 

Împăratului apelori și Vasilissa cea 
înţeleptă, b. rusă 274. 

Impăratulă care voiă să se căsăto- 

rescă, cu fie-sa, b. croată 683. 
Impăratulă celui fără de lege, b. Mu. 

690, 697. 

Impăratulu cu Dina qineloră, b. mer. 

256, 262. 

Impăratulă de. Galbenă 5174. V. Impă- 

ratuli Galbenă. 

Impăratulă de Roșu 839. V. Roşu-lm- 
părati. 

Impăratulă de Verde 839. V. Impăra- 
tulii- Verde. 

Impăratulă floriloră, b. A. 482, 50%, 
582. 

Impăratulă Galbeni, b. A. 375, 389. 

Impăratulă Galbenă, calulă săă cu 

|pără de aură 547; curtea-i 804; lup- 
tândă cu Imp&ratulă Verde, 389, 970. 

V. Galbenă împăratii. 

Imp&ratulă, împărătâsa şi fiul împ& 

ratului, b. bulgară 489. 

Impă&ratulă împetrită, b. Bu. 172. 
Imperatulă Negru, V. Negru-lmperată. 

Impăratulă pesciloră,b. Mu. 619, 635. 

Impăratuli rogojinaru, sn. Mu. 919, 
927. 

Impăratulii Roșu, fecioruli său 513; 

în dilele sale zmeii mănâncă S6rele și 

Luna 17, 548; luptândi cu împăratulă 
zmeiloră 421; ursită ca ună zmei să-i 
mănânce trupulă din mormintă 345. 
V. Roșu-Impărată.  
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impă&ratulă şerpiloră, b. Mu. 864. 
Impăratulă Verde, fetele sale 463; 

854; în luptă cu Impăratulă Galbeni 
970; ţera.-sa-. 738; voindă a; se căsători 
cu fie-sa 657. V. Verde-Impărati. 

iMPETRIRE 172, 175, 329, 360, 421, 546, 
380, 537, 593, 608. 973. 

Impetritulă, b. florentinii 589. 
ÎMPLETIREA ramurelorii 125, 
ÎMPLINIREA dorințelorii 476. 830. 
ÎNĂLȚAREA, în v&zduhă 109. 
ÎNCĂLECARE, pe unii cocoșii 218; pe o 

cosă 219; pe o epă 219; pe ună fusii 219; 
pe o găină 219; pe ună găteji 219; pe o 
lingură 217; pe ună mărăcine 218; pe o 
nucă 219; pe ună pai 220; pe o şea 
211; pe o viespe 218. V. călare. 

ÎNCERCARE, V. cercare 

ÎN CE Sră pureREA? V. puterea. 

In ce stă puterea, b. mer. 667, 675. 

ixcesri, 9, 17; divină 50; între fraţi 

305. 
Incestii, tipu 196, 676. 

1SCEsTUOSULU, inocent 148, 149. 

1SCHIEGAREA apeloră cu farmece 52, 665. 
Ind&r&tniculă, b. A. 888, 895. 

Înderătniculii, omi ce respinge pe 

Dumnedeă și pe Sân-Petru ca nedrepţi 
895. 

Indde-copacii, uriașă năsdrăvani 563. 

Indra. deuli vedică căsătorită cu 

fie-sa 677. 

înpnăosriRE, cu 0 sută de fete 555; 

din vedere 593; din visă 912, 992. 
iert, aruncatii 533, 535; băgată.. în 

“01, în mâncare 688, în pâne 284, în 

pesce 533, 535, în plăcintă 159, în turtă 

689 ; ce duce ori unde 739; ce face ne- 

v&dutiă 977; ce împlinesce tote dorin- 

tele 858; ce întineresce 977; cu pecete 

244; de aură, scosă din mare 507, 516; 

de credință 638; de sub limbă 626; de 

logodnă, adusă de pe lumea cea-laltă 

443; de recunâscere 282, 615, 658, 695; 
fâcendă stăpânii peste tote duhurile 977; 

  

  

flăcăă schimbati în 376; minunaţii 264, 
343; otrăvită 152; potrivindu-se în de- 
setulii fiicei 680; puterea stândă într'unti 
639; ruginindu-se, semui de morte 325, 
968; schimbată în zidă 511, în frâu 904; 
strigătoră 100, 102, 105; vindecândi 
tâte bâlele 977; vrăjită 36, 103, 174, 
280, 300, 328, 752, 755 

Inelulă și năframa, baladă 8. 
îNFBRARE, la mână GI 1; ca semnii dis- 

tinctivă între gemeni 597. 
INFERNU, Psyche trimisă în 113, 120, 

256. V. iadă. 

îxeLonrea, tăciunilori 850; toiagului 
350, 985. 

ÎNFRUNZIREA, Măciucei 354; tăciunilorii 
350; toiagului 350, 852. 

îneeni, botezândă fetiţa 309; în chipi 
de cerşetoră 848, de neguţătoru 623, 
de vultură 708, 722, 195; meșteri fă- 
cendu-se 77; povăţuindă pe mMoșnegă 
156; prevestindă noroculă copilului 146. 

îNGnoranE, de vie 392; în băligară 
405; în gunoiă 398 ; în pămintă până 
la sînu 930. 

annă, de balaură 647 ; de putregaii 
327, 608, 995; de zmei 463, 634; lua- 
rea ei 326, 419, 619; punerea ei la locu 
32%; pusă pe virfulă unui salcâmi 66, 
667; într'ună blidă 617; înw'ună bu- 
ştenii 612; într'o cutie 610; într'o ladă 
639, 660; îintr'ună paltină 463; într'o 

scorbură 648; într'o sticlă 326. 
INIMA, GOCOȘului, care face năsdrăvanit 

650; găinei, care face împărați 663; 
azimă 873, în inima unei căpridre fripte-| inima și degetuli celă mică, aduse ca = , 

semnă de omori 756, 758. 
Înima-pământului, uriași ce șede sub 

ună podă, hăcuindu-lii şi stricându-lă 
554. 

Înimă-putredă, voinică căruia zmedica 
îi furase inima 608; palatulă său 608. 

INIMI, cală cu două 462. 

1XIȘTE; verde, interdisă 316. 

ÎNJUMETĂȚIREA, miresei 623; nevestei 

624, 826.
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ÎNLEMSIRE, prin ameninţarea cu palo- 
șului 322. - 

isono6t, prin alii cărui corni unicii 

treceaii trunchiuri de stejari 524. - 

îxsăncixaRE; V. isprăvi. 

ÎNSĂRCINATĂ, V. grea. 

îscaist, cu sânge, dată de necuraţulii 

823, 885; de piticu 567; de Scorpia 370. 
ISSECTE, puterea zmeului stândui în 

trei 36. 

ÎNSEMNATU, OMU, piază rea 18, 538, 

Inșir'te-mărgăritară, b. Mu. 4, 391, 

404; legendă 404. 
Înşirte-mărgăritarii, a spune la po- 

veşti 4, 226,400, 418, 
INSULA, Avalon 361; bine-cuvintată, 

a Peacieniloră 94; Fericirei 275, 364; 
fericiţilori 365; în care nu e morte 
362. V. ostrovii. 

ÎNȚELEXIRE, prin ameninţare cu unti 
buzdugănaşii 322. 

INTERDICERE, de a b& 313, 551; de a 
căleă moșia dinelorii 253, câmpului cu 
Horile 390, muntele învecinatii 370; 

de a deschide cutia 114, lada 980, tro- 
nului 733; de a face focu 406; dea grăi 
173, 312, 90, 801; de a intră într'o'ca- 
meră 285, 340; de a întrebă 259; de 

lumină 393, 406; de a mâncă 551, 983; 
de a se scăldă 282, 986; de a se uită. 
înapoi 273, 278, 280, 311, 387, 399, 407, 
611; dea umblă în valea plângerei 370; 
de a vede chipulă 110, 118, 119. 313; 
de a vină, 280, 634. 

Interdiceri, ciclu 229, 311, 558. 
întinde-te, masă! formulă magică 863. 
ÎNTISERIRE, prin apă minunată 42; cu 

uni filtru vrăjită 92; prin mere 981;| 
prin pere 79, 92, 579. . 

ÎNTREBĂRI, enigmatice 76), 162 ; făcute 
fetei isteţe 920; făcute Sorelui: sati 
oglindei 750; mistice 256, 443, 

ÎNTRECERE, Cu unii: iepure 501, 830, 
832, 837; cu uni urst 830; cu ună 
vulpoiii 548. 

ÎNTREPRINDERI, V. isprăvi. 

  

  

156, schimbată în: aură. 256; 

de vacă 730. 

“ îsvELIşt ANMALG 17, 290. 

Invăţăturile lui Negoe-Vodă 131, 710. 

învIăRE, cu o alifie 601, 606; cu apă de 

rândunică 460; -cu buruiana vieţei 45, 

601, 607, 613, 673; cu o flâre 177; 

cu unii inelă 103; cu o portocală 74; 

prin apă vie 17, 42; prin lacrimi 583, 587; 

prin sânge 45, 580, 582, 587, 391, 54; 
prin suflare 44, 471, 700, '720, 549. 371 

învirtesce-te, botică! formulă magică. 

866. , 
Io, răpită de Fenicieni 991; schimbată 

în vacă 94. 

loaneșii M&sariulă, b. A. 819, 827. 
Ioan, fratele mai tînără, ese din 

mormîntă 904, 905. 

Ioan Bradă şi soră-sa, baladă A. 9. 
Ioan Buzdugan, b. Mu. 265, 277. 

loan celui de feră, b. sasi 822. 
loanu celui fără de frică, b. ung. 823. 
Ioan celui Vitezii, b. germani 822; b. 

sasi 565. 

loan Pripilă, b. A. 801. 
Ioan Sf., copilu botezată de 176. 
Ioanii Săraculi, b. Mu. 441. 
Ioanii Ursulă, voinici însoţiti cu 

tovarăși năsdrăvani 566, 568. 
loan Vodă celă Cumplită, sfâșiaLit 

de cămile 969. 

Iocasta, mama lui Idip, femee in- 
cestudsă 762. 

Ion, copil expusti într'o pesceră 474. 
lona, proroculii, înghițită de ună 

pesce. 988. 

Ionelii celu fără frică, b. Mu. 819. 826. 
Ionică F&tiă-frumosă, b A 265, 284. 
Iordache, nume de zmceu 531. 

- lordană, apă din, cu care spălându-se. 
rămâne totu tînărit 548; biserică lângă 
265; două fântâni cu apă vie și apă 
mortă din 43; pasăre de peste 265; 
tăciuni udaţi cu apă din 380. 

- Losifă, visele sale 14, 62, 67, 416, 967. 
losifă, care porni să- și caute noro- 

torsu
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cul 275; nume de croitori viteză 834; 

om vrăjitii în şerpe 237. - | 

Josua, opresce sorele 321. 

Iova, Moşa 413. V. Eva, Mâșa. 
Iovanui lorgovani, baladă Mu. 39, 677. 

Ioviţă l'ă&tu-frumosi, b. Mu. 598, 609. 

Yphigenia, juruită Artemidei 849. 

Iphis, fată sehimbată în feciori 519. 

Irimia, b. Mu. 504, 512, 

Irimia, voinicu, aducătorulu epelorii 

măestre, se cunună cu fata Ilenei 512. 

- Isacă, jertfirea-i benevolă 62. 

Ișuict, ce face ncvedutui 218. 

Isola della felicită, b. ital. 274, 363. 

iseăvi, varietatea lori 36, 37, 62, 86, 

112, 120, 383, 435. 480, 485, 523, 760: 
a aduce bivolii ce fată viței, laptele vi- 

țeiloră şi a ară o pădure 261; a aduce 

peptenele dela mâră, luntrișora de auru 

şi a semănă o stâncă 390; a aduce 

salată din grădina ursului, pelea cer- 

bului bătută cu pietre scumpe și pe 

fata Imp&ratului-Roșu 497; a dură o 

biserică din o singură pâtră de ma- 

tostată, cu turnuri de balaşă și cu 

pardoscla de perozele 244; a dură ună 

palată de aură pardositii'cu rubinii, 

ună zidi de marmură și o grădină cu 

flori tot-deauna înverdilă 244; a face 

ună podi de feră, de arginti și de 

aură 293; a îmblăti stoguri de grâi, 

a păzi uni codru și a aduce o corână 

din lumea cealaltă 637; a intră în 

cuptorulii încăldită cu 9 care de lemne 

500, a be apa a 24 de iazuri 4%; a 

lăzui uni hăţişv, a sădi o grădină şi 

a aduce o turturică dintrună turni 

înaltu 385; a mâncă 12 harabale cu 

pâne, 12 ialoviţe fripte şi a b6 12 

buţi cu vinti 498; a mânecă 9 cuptore 

de pâne, a be 9 buţi cu vină șia 

intră în cuptorul încăldită cu 9 care 

de lemne 500; a mânecă 100 boi fripţi 

și 500 pâni, a răcori unii cuptoră 

aprins şi a alege grâne 991; a ridică, 

o pereche de case în v&zduhu 243; a 

„ridică unu zidi înaltă pe care să în- 

; Morescă, flori și a face o grădină cu 

jisvâre de aură, diamante și briliante 
234; a sătură 100 porci cu '/, dintr'o 

' banitţă de meiă, a adăpă 100 boi cuo 
săletă, şi a aduce pe Omulii-de-feră 257. 

Isprăvi eroice, ciclu 541, 480. 

Isteţă și pace, sn. A. 920, 928. 

Istoria celui d'alu treilea kalender 138. 

Istoria lui Arghiră 266. 

Istoria lui Gianșah 267. 

Istoria lui Hassan 26. 

Istoria lui Spadonia, b. sicil. 445 

Istoria nebunului Pavelii, sn. Mo. 914. 

Istoria regelui Uneariei 679. 

Istoria Sindipei filosofului 132. 

1sv6RE, deschise cu varga corbilorit 

195; oprite de necuratulă 796; secate 

de mânză 803, de zmei 611. 

zsvoRi, nemuritorii 94. V. Iordani. 

unită, ca lumina ochilor 156; ca 

mierea 156; ca pânea 157; ca sarea în 

bucate 156, 157; ca vinulu 15%. 

luda, Iscariotenulu 148. 

Tudeiă, uriaşă la Serbi 807. 

ludita, iubita mortului 905. 

Iutele-pămintului, b. Mu. 314, 328. 

Iutele-pământului, voinică prinsă de 

zmei și ferbendu în cazanti 328, 333. V. 

Ageru-pămiîntului. 

Ioan Cenuşotcă, flăcăii tonti și ereoiă. 

1732. 

Ivan Devici, b. rusii 604. 

Ivan Devici, fii de die 600. 

Toan Durak, Pepelea rusu 201. 

Ivan, fiulă paracliserului, |. rusă 69. 

Ivan Popyaloff, sai Cenușoteă 131. 

Ivan TPareviciii, află pasărea de foci 

428 ; Fă&tu-frumosăi în basmele ruse 

44; întovărăşită cu Frânge-lemne și 

Sfarmă-petră 566; mântuitii de uni 

taură 646; scapă dintre munţii aerieni 

44; tăiat în bucăţi și inviată de cum- 

naţi 461. 

Ivan 'Turbincă, b. Mo. 882.   
!  Tean 'Purbincă, dăruesce lui Dumne-
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deii şi lui Sân-Petru singurele sale două 
carbove 882. 

Ivantă, împă&rată sub picidrele căruia 

curgea o fântână cu apă ca aurulii 42. 

lvanuşka, băiati prefăcutii în viţelă 

742, 
Ixion, tesaurulă lui 336. 

J. 

JALE, Valea cu 361. 

JăRATECU, V. calu. 

Jar-ptiţa, Pasărea de foci, jocă rolulă 
fenixului în b. rusesci 428. V. griffone. 

JARU, cală hrănitu cu 343, 464, 986; 
«pă săturată cu 804; schimbată în erbă 
585. 

Jean de la Meule, tovarășii năsdrăvanu 
560, 566. 

Jean de l'ours, b. loreniă 566, 821. 

Jean de Vours, fiulă unui urst, voi: 

nică cu putere herculeană 559, 566. 
Jean et Jeanne, sn. bretonă 918. 
Jean Fine:oreille, tovarăși ajutătorii 

493, 165. 
Jean le Diot,l Fou, VP Hâbdte, V Innocent, 

nume date lui Păcală în Breţania 201, 
938. 

Jean le malin et son seigneur, sn. 
picardă 941. 

Jean sans peur, b. lorenii 823. 
JERTFIREA propriului copilu 256, 259, 

262, 581, 586, 850, 853, 854. 
JDOYU, concepţiunea-i poporală 998; 

frate slrăvestitii ului Neraidei 270; uriași 
în tradiţiunile române 807; zmei an- 
iropofagii la Serbi 816. V. Ovreiu. 

Jidovulă între spini, sn. germ. 938. 
JIGĂNII, eşindă din ladă 718, 
JILOVEŢĂ, minunată, talisman 864. 
Jivaya-voda, apă vie în b. ruse 44. 
Joan de l'Ors, b. spaniolii 568. 
“Joannescas, b. catalană 276. 
jocii, obosire în 872; în cărți 861, 867. 
Joculii necuratului, b. polonu 872, 
JOCURI-DE-CUVINTE, nume topice fictive 

684. 

| 

  

Joe, atribuţiunile sale trecute asupra 

Sf. Ilie 992; în chipă de lebădă 583; 
oprindă sorele 321; părintele IHelenei 

93. V. Zevs. 

Joi Sf, împărăţia ei 494; înviază pe 

voinici 495; profanarea qilei sale 986. 
Joimăriţă, duhă ce umblă în ajună 

de Joi-mari 986. 

JUCARE, Cu mere de aură, V. copilu. 

Jucăria uriaşului, |. Ba. 998. 

JUDECATĂ DUMNEDEESCĂ, prin aruncare 

de buzdugane și paloşe, lovindă pe to- 
varăşii perfidi 576; de paloșă omorîndi 
pe fraţii trădători 551,pe muma vino- 

vată 659, 661; de praștie și de săbii, 
isbindi pe fraţii necredincioși 417, 546; 

de săgeți, străpungendiă pe tovarășii 

perfigi 27, 566, 577. 
sucit, de arginti, cerutii de vulturi 

426; ursu legată la 940. 

JuMErATE, de capu, nasă, gură, băr- 
batii cu 622; de corpii, copilă cu 47%; 
de iepure, călare pe 422, h22, 634; de 

împărăție, făgăduită eroului 454, 547, 

549; de inimă furată 616; din ce avea 

635; din toti câștivulă 626. 

Jumătate-de-omii, b. Mu. 100; b. Mo. 

667, 674; b. ngr. 473. 
Jumătate-de-omă, monstru antropofagă, 

a cărui putere sta în trei gândaci 68; 

menţionată în Alexandria 30, în bas- 

mele grecesci 622, la Pliniu 122; more 

şi înviază mereu 673, 674; moşia sa, in- 

terdisă 634; orbită de băiati 100; pă- 

călită şi ucisă de voinici 104; strigă- 
tul s&u 809. 

Jumătate din toti, b. sast 623. 
Jumătate-feri-jumătate-omă, b. al- 

banezi 668, 

Jumătate-feră-jumătate-omii, monstru 
a cărui putere -sta în trei- porumbei, 

sârbe sângele eroului şi răpesce femeia 

ce la scăpati din temniţă 460, 622, 668. 

Jumitate-mazăre, Neghiniţă în poveş- 
tile albaneze 182. 183. 

Jumătate-omiă-jumătate-furuică, numele
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împăratului furniciloră în basmele al- 
baneze 991. 

Jumătate-ursă- jumnătate-omă, 821. Y. 
ursulă. 

JUNCĂ, dăruilă 854; de lemnu 691: 
Metra schimbată într'o 380. 

IUNCANU, năsdrăvani 721. 

Junona, concependii pe Marte dintr'o 
flore 987. V. Ilera. 

3URUINȚE, 232, 241, 348, 350, 374, 707, 

761; făcută balaurului să-lu mănânce 
mire 121; căpăţinei, să pornescă îndată 

ce l'o chemă 101; eraiului-ursi, nesciu- 

tulă d'acasă 382; craiului zmeiloră, ce 

n'are acasă 389; dracului, nescrisulă d'a- 

casă 386; pe cine va întimpină sera 

înaintea casei 341; unui dralos, copi- 

lulii cs va nasce 336; împăratului ape- 

loră. a-i da copilulti 274; necuratului, că 

va fi alu s&ă, când îi va fi lumea mai 

dragă 722; srelui, a-i da fata la doi- 

spre-dece ani 984. 

Juruinţe, ciclu 296, 347, 384, 870. 

justi, petră! formulă magică 799, 998. 

IKalevala 84, 971. 

Kallisto. prefăcută în ursâică 94. 

Kallypso, deiţă cu frumâsele cosiţe 

360, 505. 
aazhăv, nume de câne 995. 

IKaragara, femec arţăgosă 890. 

Iarpara şi Gata, sn. indiană 73. 
Katoma, dascălulă "Țarului Ivan 765. 

Kiră Lazără și zmeii, b. ngr. 830. 

AHlescier-grad, nume topici 685. 

Klytia, îndrăgindă pe Helios 978. 

Kuimorsaold, Sfarmă-petră ung. 993. 

Koscei celă fără de morte, monstru 

încătuşală în camera oprită 338, 461; 

puterea-i stândă într'ună oi 668. 

Kostiei celă fără de morte, împărată 

sub-păminteni cu 12 fete 382, 984. 

Kotanbey, b. bulgarii 169. 

Fra, carne în limba vulturiloră 426.   

Kronos 32, 49, 54. 

Kuceara, balauri la Albanezi 815. 
xovt%, coifă invisibilă 857. 
kynocephali, căpcăuni în Alexan- 

dria 30. 

L. 

Lab, împărătâsă arabă care prefăcea 
rpe- 6meni în dobitâee-138. - 

LACăTU, la buric 247, 248. 

L.achesis, una dintre ursitâre 781. 

LĂCOvIŞTE, de lapte dulce 330. 
LACRIMĂ, femee îngreunată dintr'o 610. 
LAGRIMI, de sânge 712; de turturică, 

592; înlocuite cu mărgăritare 419; în- 

viere prin 583, 587; nucă udată cu 735; 

prefâcendu-se în'rouă 118; strachină 
plină de 587. 

Lacu, de foci, șervetii schimbatii în 

382, 389; de lapte dulce 325, 554, 666, 

673, 703; de jocă ală Samodivelori 270; 

din cămara oprită, daruindi. părulă 

340; fată schimbată în 381,389 ; în care 

se scaldă Neraidele 269, Păunele 272; 

oglindă schimbată în 687; din aruu- 

carea unui urciorii 386 ; toiagi schim- 

batu în 768 

LAcuLt, albastru 273; albă 43; dine- 

loră 265, 282, 612; negru 615. 
LADĂ, care nu se cunâsce pe unde 

se închide şi deschide 702; de feră, cu 

uni lupu întrinsa 669; îmbrăcată cu 
pele de păduchi 765; mare, cu balauri 

717, 718; mică, cu vite 718; roşie, că- 

pătată dela vultură 323; sburătâre 378; 

vite eșindu din 383. 

lada minunată, b. albanezi 991, 

LăpI, exteriorul loră în contradicere 

cu conţinutulă 710. 

LĂDIȚĂ, cu 0 fată înăuntru 307; cu oi 

de auri 280; de lângă ușe 637; din 
care esui mâncări 343; din sobă 513. 

La lontaine 107, 116, 846.'. 

Laiii, predicere fatală, 474. . 
LăMÂE, dină eșindii din o 301. V; chitră.
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Lamie, ascuţindu-și dinţii în pivniţă 
536; balauri la popârele balcanice 813; 
casa ei 167; ce făcea stricăciuni 479; 
împrumultândă sita, dela o 536; înjugată 
527; intrebată, de logodniculii 572; in- | 
viândă pe voinici 646; oglinda ei 411; 
povăţuindi pe eroi 390, 615; stându 
intr'unti puţii 427, 815. 

Lampe, fulgerul personilicatii în po- 
veștile neapolitane 480. 

Lampetia, fiica lui Ilelios 92, 978. 
Lâxa, de aură a oiloră, adusă de Psyche 

112; berbecelui, adusă de Jason, 375, 
485, 741; mielă cu 773; midră cu 855; 
nălbirea ei 715; plâie cu !92, 917. 

Lancelot du lac, romanii francezi 
988. 

LăNCI, din osele pescelui 605, 606. 
LAxȚE, de 1200 oca. grei, dintr'o pele 

de purice 41, 422; din fire de păiajenii 
128; până la certi 416. 

LAvrE, baie de 504, 510, 512, 516, 8314; 
de cămilă 288; de capră roşie 286; de cer- 
bâică 646, 647, 655; de epe 51l; de le- 
Gică 646, 688; de lupâică 646; de pa- 
săre de peste apa Iordanului, redând 
vederile 24, 265, 411; de ursică 617, 
649; de ursi 655; lac de 325; plâie 
cu 917; puţiă cu 745; rit de 446, 989; 
storsă din petră (simulare) 834. 

Lar .ulă, tovarăși ajutătoru 490; în- 
ghite tâtă marea 491. 

Lasta, tecidră schimbată în rându- 
nică 529. 

Latiaec, numele Sburătorului la Po- 
loni 118. | 

Laţi-de-ferii, b. maghiară 378. 
Laţi-de-feră, voinici care, după ce 

trecu prin diferite metamorfose; răpuse 
pe zmei şi se căsători cu fata împă- 
ratului șerpiloră 379. 

Latină, uriași la Bulgari 807. 
Lăţi- Lungilă, tovarăși ajutători, 490, 
LĂUTĂ, Ce cântă mai frumosi decât 

tâte musicile 515; a lui Amphion 937. 
V. alăută. 

LEANDRU, Vestejită, semnă de morte 
605. 

Lear, Regele 2, 140, 141, 151, 15: 
judecata sa 159. 

LEBEDĂ, dină în chipă de 261, 267, 
542; Joie ca 383. 

LEBEDE, sfinte. schimbate în 39, 339: 
vorbitore 266. 

LEci, de orbire: cu cenuşe 794; cuo 
pasăre măestră 496; cu apă de tranda- 
firu 483; cu lapte de cămilă, 289; fără 
durere 93. 

LEcuni, de facere 297; de înviere 9; 
de orbire 483, 582; de tăiatu fermecele 
245; ulcica de 795; vrăjite, ale Circei 92. 

i LEGăNU de aură, eşindi dintr'o mig- 
! dală 235, 241; de mătase, între cornele 
i cerbului 741. 
| LEGAREA, astrelori 318, 321, 328: de 
coda unei epe 252; zoriloru 333. 

rGărună vrăjită 751. 
LEGENDĂ, deosebirea ei de basmu 200; 

elementele conţinute în 841; supra- 
punerea factorului religiosti în 202, 

Legenda celoră 7 frați martiri 173. 
Legenda ciocârliei 529, 
Legenda cucului, b. Bu. 740, 148. 
Legenda prepeliţei, b. Bu. '740, 748. 

Legenda pupezei, b. Bu. 843, 

Legenda rândunelei, b. Bu. 517, 531. 

Legenda rândunichei 276. 
legenda Sf. Vineri, elementele-i con- 

stitutive 986. 

Legenda vulturilorii, b. Bu. 706, 123. 
LEGENDE BIBLICE, Caracterulu loră folk- 

loricui 62, 971; Adami şi Eva 848; 
Avramă și Isacă 586; Davidă şi Goliati 
807; Dâvidu şi Uria 86, 144; Ilona în- 
ghiţită de unu pesce 988; Losifă şi Pu- 

! tifara 62, 67; losifă şi visele sale 967; 
ilosua oprind sârele 321; juruinţa lui 

i lephta 348; Moise expusti pe Nilă 473: 

  

  

  

| nevasta lui Lotă 311; 6spăţulă lui Bal- 
tazaru 999; Pomulu vieţei 989; Sam- 

Isoni și Dalila 645, 667, 997; Venia- 
imină și cupa de argintă 476.
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LEGENDE ELENICE, analogia lori cu ba- 
smele 61; Agamemnon și Iphigenia 349; | 
Antea şi Bellerophon 67, 86, 144; Apollo | 
şi Creusa 474; Atalanta și Hipomen 7172; 
Castor și Pollux 583; Circe vrăjitârea 
S8; Daphne 292; Demetra și Demo- 

phoon 259; Edip și locasta 474, 162; 

Enomaos și Hipodamia 771; Glaukos şi 

Polyvidos 46; Hecuba şi Paris 474; He- 

lios și Klytia 978; Heracle 820; Heracle 

și Iesiona 467; Heracle şi Periklimen 

380; Hesperide 424; Iason şi Medea 375; ! 

Melampus 624; Meleagru 782; Metra 379; 

Orphei şi burydice 311; Orion 820; 

Perseii şi Andromeda 466; Perseu 821; 

Phedra și Hipolit 67; Philemon și Baucis 

344; Phosphoros şi Hesperos584; Phry- 

xos și Heile 740; Poseidon și Tyro 

414; Seylla 644; Tesei 414; Thetis și | 

Achille 850; Ulysse şi Polyphem 806; . 

fevs şi Antiope 473; Zevs și Danae: 

44; Zevs şi Semele 117. 
Legen-grad, nume topicii fictivă 685. , 

LEI, palată păzitii de tigri și 483. V.! 

leă. 

Leira- Boldeica, căţcua care păzesce 

ușa sfintei 369. 

LEMNARG, personagiu 891, 893. 

LEmnt, copilă de 573, 574, 819; cutie 

de 583; juncă de 691; manta de 688; | 
omii de 690; râtă de 533, 810; sfeșnieti | 

de '700. 

LEMNULU CRUCEI, legendă despre 350, 

LEMACŢU, ce lumineză câtă tote lu- 

minile din lume 515. 

Lenore, baladă de Biirger 897, 902. 
Lenuţa, unica fată 899. 

Leorcă, fată schimbată în 492; lapte 

de 646. 
Leordanu, fântâna sa 555. V. lordanii. 
nEeRă, căpătată gustândi mere 858. 

V, riie. 
Leru-Impăratiă, fata sa 512, 973; în 

colinde şi descântece 992 ; palatului sii 

992; ursită să se prefacă în rouă 117. 
LETARGIE, seculară 17, 37, 172, 360, 

    

  

  

Lethe, apă infernală 93; riulu uitărei, 
înconjurândă palatului Somnului 10. 

“Let, furulu merelorii. de aurii 429; 
omit schimbati în 380, 510; peţindu 
pe o fată de împăratu 455; recunoscă- 

toră, mâncândi cazane cu ciorbă 488, 
dăruindu voinicului ună freă vrăjitti 664. 

LEE-PARALEU, în luptă cu unii boi 
năsdrăvani 721. ” 

Lia, îndrăgită de S6re 529; prefăcută 
din blestemi în ciocârlie 530. 

Zabeccio, nume de vintii 275. 

LICANTROPIE, credinţă în omeni-lupi 
875. ! 

Licho, b. rutenii 105. 

Zicho, Miseria personificată 105. 

IIGBIANE, de aură 543. V. cană. 

rimnă, de briliantă 976; inelii de sub 

626; mărgea de sub 638; petricică de 

sub 635. 

rampa, animaleluriă 624, 628, 640; pă- 

săreseă 5914; pastriloru 630, 692; vul- 

turilorit 426, 427, - 

Limba animalelorii, b. serbă 628. 

Limba pasăriloră, b. slavu 630; b. 

medievalu 141, 150. 

vIMBY, Copilu vorbindă tâte 38; de 

balaură luate de voinică și dovedirea 

adevărului cu 467, 652, 655; de pitulici 

1701; legate în batistă 652. 

Lina-Rujulina, b. A. 359, 371. 

Lina-hujulina, dină care înverdesce 

câmpurile și înflâre florile, promisă 
copilului ce plânge 371. 

LISDINĂ, omu schimbată în 634. 

LINGURĂ, ce se viră singură în cisma 

împăratului 475, 697, 700, 1727; dove- 

ditore de furt aparentiă 476, 477, 990; 

înlocuită cu unu inelă 697, cu ună mă&ră 

de aurii 697. . 

LISGURIŢE, vorbitore 699; vătafuli lori 

699. " 

Lionbruno, b. italiană 984. 

Dionbruno, pescari juruindii necura- 
tului copilul ce va nasce 84. 

Lisandra, b. A. 678, 687.
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Wisandra, copilă persecutată de pă- 
rintele ei 687. 

Liubia, lamie orbă la Albanezi 468,! 
488, 815. 

Liubia și Frumâsa-pămintului, b. al- 
baneză 488, 

LIvEpE, de mătase, mistreţă păscendiă 
într'o 668; a draciloră 832; zmedică pre- 
făcută într'o 499. 

LIVERILE IELEVORU, oprite 
de ciobanii 326. 

Livoretto, tăiată în bucăţi și inviată | 
cu apă vie 509. 

LocuIxțA, Crivăţului 591; Dinei flori- 
rilorii 285. V. casă, curte, palatii. 

LOCURI OPRITE, a, [i visitale 311, 313, 
620; enumeraţiunea lori 321. 
„Locuri oprite, tipă 314. 
Logodnica strigoiului, b. Mu. 878. 
LOGOFEȚI, 400. V. feţi. 
LOPATĂ, frate schimbati în 459, 
Inpatov-grad, nume topică 683. 
Losna, crăesa fulgerelorii 169, 
Lotofagi, ţera lori 93, 
Loros, mâncândiă fructulă să, se uită, 

de patrie 93, 

Lotos, nimfă, schimbată în arborele 
omonimi 982. 

Lot, nevasta lui 62, 311, 350. 
Loup-blanc, b. lorenă 240. 
loup-garrou, vircolaci 875. 
Lovici, fii de epă 316. 
Loviruni, de secure 830, 831; de buz- 

dugant 833, 839. 
VUCEFERULU, căutarea bărbatului în 

237; îndrăgindă fete muritâre 972; mijlo- 
cind pe lângă Dumnedeu 972; origi- 
nea-i umană 9; personificat 30, 

LUCEFERULU DE DIMINEȚĂ, frate schim- 
bati în 583, 597; fecioru de impărati 
prefăcutu în 262; legatu de copaci 328; 
in frunte 687. 

LUCEFERULU DE sERă, frate schimbată 
în 583, 595; fată prefăcută în 262. 

Lucefărulă de di şi de nopte, b. Mu. 
582, 596, 

      

LUCEFERI, pe umeri 32, 248, 467; scân- 
tei prefăcute în 411. 

Lucerii, voinică, aduce legati pe 
Amani Căteăunu 673. 

Imceră şi Amană Cătcăună, b. Mu, 
673. 

LUCIFERU, jOCĂ în cărţi cu Sans-Souci 
pentru suflete nenumărate 885. 

LucatRi, minunate, pentru cari se 
a fi călcate | certă draci sati tâlhari: manta, pălărie, 

sabie 213; pânză, papuci, rnaniie 275; 
ișlică, toiagă, papuci 278; vorbitore Y90. 
V. talismane. 

LULEA, pururea aprinsă 883. 
LUMEA, aeriană 35; cerescă 9; cutiv- 

șilorii 368; cea-laltă, inelă şi coronă 
aduse din 261, 637; de josă 281; sub- 
pămintenă 256, 545; zineiloră 569, V. 
tărimu, 

LUMEA ALBĂ, cea pămintescă 33: Fătă- 
frumosi scosi de o pajură sau vultură 
recunoscători în 41, 545, 557, 573, 
576. 

LUMEA NEGRĂ, cea sub-pămintâseă, lo. 
cuită de zmei și dine: 34, 425; borta 
ei 515; coborire în 557, 573, 579; în 
poveștile italiene 993; pădurea cea mare 
din 827, 
Lumea proștiloră, sn. A. 917. 
UMIsĂ, albă 114; cărată cu oboroculi 

|918; înghițită de un ștrpe 993; inter- 
' disă 898; vicţa omului stând într'o 669; 
vorbitâre 387. 

LUMINA, soreluj, ascunsă în căruţă 336; 
furată 36, 542, 555; dilei, legată de unu 
arbore 320. 

LUSĂ, echivalentă cu unui anti 36, 
40; cu o săptămână 40; trate faură în 
839; omă şedendi în 362. , 
"0%, aruncată pe ceră 17, 549; ca- 
lulă ei 737; furată de zmei 17, 540, 
548, 554; închisă intro buţie 550, în- 
tro desagă 984; intrebată de muritori 
216, 415, 447; mama ei 236, 237; nume 
de fată 753; omu ce p6rtă 280; oprin- 

d -se în locă 984; peirea ei 552; per-
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sonificată 9, 35; readucerea ei 352; surata | 

ei 99. 

LUNA, haine de culorea ei 680, 681; 
în spate 32, 248, 406, 410, 767; pe pieptu 
163; pe sînu 765; sub umăru 761. 

Luna Si., mama ei, dându femeei pă- 
răsite o găină friptă 245; înviază pe 

voiniculi tăiatii de zmei 649; sfătuindă 

pe Cenușoteă 739. V. Luni. 

Luna, cumnati alu feciorului de îm- 

păratu (luna fiindă de genulă mascu- 
lină în albaneza și limbile slavice) 

4160, 461. 

Luni Si, 40, 232, 3683; dându femeei; 
părăsile o cloşcă cu pui de aurii 244, 

o furcă ce târce singură 254; dăruesce 

voinicului un peptene 495; fata ei 576; 

Cenuşăresa fată în casă la 733. V. Luna. 

Lungulă, tovarăşi ajutătoră 490. 

Lungulii, Larguli și Aserulu-ochi- 

lori, b. cehă 490. 

LUxrRAȘU, flăcăii schimbată în 385. 

LUXTRE, lupă schimbati în 380. 434. 
LUNTRIŞGRĂ, de aură, adusă dela o 

ripă îndepărtată 3890. 

Lupei ! chemarea lupului 655. 

eeoIcă, copii alăptaţi de! o 475; lapte 
de 646. 

uet, aflati într'un iepure 669; albi 

240 ; cu capă de feri 354; cu fruntea 

de aramă 988; cumnată alti feciorului 

de împă&rată 433; înjugatii 822; năs- 

drăvaniă, se preface în qină crăiasă 988; 
necuratul în chipă de 1722; omi în 
chipu de 875; prepelicară găsitu în- 
trună 674; recunoscătoră 620, 627, 

651: aduce pa măestră 462, ajută pe 

voinică a luă paserea de focti 428; 

urletulă săă 941; voinică schimbati în 

380; vrăjitoră străvestitu în 433; zmeu 

în chip de 355. 
Lupulă.-cu „capu: de;feră, b. A. 38, 

348, 354. 

Lupului năsdrăvani şi F&tii-frumosiă, 

b. Mu. 988. , 

Lupulii și Caterina, b. mor. 348, 355.   

Lmtonya, Pepelea rusti. pornesce să 

caute Omeni mai proști 918. 

Lycaon, omă schimbată în lupu 876. 

Iyeşy, geniul pădurei în mitologia 

slavă 994. 

Lyncei şi Ida, fraţi gemeni 383. 

Macarele, ţara fericiţilorii 42, 94. 

Machandelboom, b. germanii 973. 

MĂcCIUCĂ, a bogatyrului 833; ce brăz- 

deză pămintulu 257; cu care sa făp- 

tuită primului omoră 354; de feră 732; 

făurită din stejaru 565; înfrunzită 254. 

MĂCIUCAIŢĂ, ce bate pe ori cine 863. 

MACU, alegere de 198. V. saci. 

măESTrRĂ, Care făcea pe uri cine să se 

întorcă capiu 663; epă 281. V. Elena, 
pasăre. 

MĂESrRU, mări 996 V. năsdrăvană. 

măGĂRIŢĂ, femee schimbată în 650, 665. 

MăGant, care balegă pietre scumpe 

862; om mâncândi smochine, se pre- 

face în 663; vorbitorii 629, 699. 

Magherani, V. Busuiocă. 

Magicien et son valet (le), b. bret. 378. 

MAGIg, învățată timpi de unii ană 987. 

Mahâbhârata 84, 518, 519, 980. 

MARRAMĂ, V. maramă. 

MAICA-DOMNULUI, inapoiază femeei co- 

piii 342; încredinţeză fetei cheile 37: 

mântuesce pe fată de necuratul 22, 

37, 338, 341, 351; minunile ei 350; re- 

dă vederile 755; substituindu-se dinei 

primitive 21; vindecă rănile lui Isusă 
în camera oprită 342; vindecă neno- 

rocitei mânile 692. 

Maica Piatniţa Praskovia, răsbunân- 
du-şi pe femeile ce lucreză Vinerea 369, 

MAIMUȚĂ, Copilă -inlocuită cu o 403; 

fecidră schimbată în, miresa feciorului 

de împărată 257; locuindă întruni 

palată cu alte două 544. 
Maltre chat (le), b. francezi 164.
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Majordomii ală principelui Spaniei, 

schimbată în stană de peiră 389. 
Malcik s-paleik, copilă mare câtă ună ! 

degetii, Neghiniţă rusu 183, 185. 

Mallia, 1. corsicană 907. 

Malta, logodnică în cavaleadă fu-! 
nebră 907. 

Malliari, fata cea pe&rosă 192. 
MAMĂ, cu trei suflete 562; mâneată 

de fetele ei 726; perfidă 312, 335, 485, 
647; prefăcută în vacă 729, 974; vi- 
tregă 307, 313, 3149. 

Mama, Ciumei, zmedică 283, 981; flo- 
riloră și vioriloră 496; Lunei 418; S-tei 
Luni 245; Nopţei 320; Sorelui 236, 
246, 530, 979; Vintului 246; Vintului 
turbată 824; zmeiloră 253, 547, 812. .| 
Mama cea necredineiosă, b. sârbă 

650. 

Mama cea rea, b. A. 750, 758; p. ţi- 
gănescii 648. 

Mama-codrului,  Mama-hauciuluă, alte 
nume date Mamei-pădurei 994, | 

Mama-pădurei, babă gârbovă și sbir- i 
cilă, aţinendu-se la marginea codrului | 
şi momindă pe cei rătăciți să-i perdă 
418; hordeiulă ei 994 ; chiorită de 
băiatiă 101, 102, 103; copilulii ei 285; 
fiica ei 611; geniă râu alt codrului, | 
răpindă inima voinieiloră 30, 419, 580, | 
397; în poveştile săsesci 994; omsâră 
pe voinici 419, 597, 599; stăpâna ca- 
lului. eu nou& inimi 345, 981; vrăjindi 
pe uni omii în șârpe 251. | 
Mama pedepsită, |. țigănesc 648. | 
Mama vitregă, ciclu 62, 177, 483, 485, 

1105. | 
Mama zidită de vie, b. Ba. 22, 37, 391. ! 
Mamma-na burra, fiulti epei, în po-i 

veştile portugeze 568. 
Mâsă, copilu cu o 475: de morti. 72, 

13, “i, 101, 534; eșindă din apă 613; 
năsdrăvană 543; ont cu o 621; vorbi- 
i6re 334, 338, 345, 346. 

MĂxĂSTIRE, ce nu se putea, Sfirși fără 
pasărea .măestră . 541, 516, 547;. de 

| | 

    

| 

| | 

| 

| 

| | 
| 

56 — 

„tămâe 252; dintrună osă 249; fată 

| schimbată în 380, 387, 388, 703, 
[ Mâncări, în urechea taurului 731, în 
ja juneanului 721. 

Mâncăii, tovarăşă ajutătoru 491, 991. 
Mandalena, V. Bendeşii-Vila. 
Mondalina, fala Imperatului Verde, 

soţie perfidă 672. 
Manekine, poemă franceză 662. 

Maneline, Domniţă cu mânile tăiate 
692. 

Mange-tout, tovarăşă ajutătoră 493. 

Mangeu, tovarășă ajutătoru 493, 

Mângiferu, b. Ba. 102, 172, 819, 827. 
Mângiferă, soldată viteză, curăţă unii 

palată de duhuri rele 827. 
MÂâNT, de argintii 451; de aură 237; 

evădute, ospătândii și desbrăcândă 
16; ale servitorelorii, tăiate 691; virite 

în crăpătura copacului 253, 979, 287. 
MANTA, ce duce ori unde 774; ce face 

nevădută 273, 275, 280; de lemnii 688; 
sburătore 981. 

Mântuirea, b. sasi 981. 
MĂNUNCHIU DE FLORE, Încercarea sexului 

prin 510; semnă de virstnicie a fete- 
lori împăratului 265; scoşi din sint 
de dină în loculă bucateloră 261. 

Mănuși, alese de fată.521; însânge- 
rate, semnu de morte 732, 969. 

Mâxzi, care mănâncă foci 532, 533; 
cu trei inimi 373, 462, 463; cu şepte 
inimi 283; cu 14 inimi 283; năsdrăvanti 
512, 513; şolomonarii 803. 

MARAMĂ, Însângerată, semn de morte 
611,612; roșie, în virfulă munţilorii 657. 

Meirarii, nume de câne 940. 
Marcu, nume de câne 656. 
MAREA, CU pescii, rendi de haine cu 

683, cu valurile 727; desfăcendu-se cu 
unu toiagi 533. 

Marea Negră, podă de 
977. 

Marea Albastră, V. nări. 
Marea Roșie, turma de epe de aurii 

adusă: din 507. : 

| 
| 

| 
| 

| 

| 
| 

| 
| 
| 

i 

| 

n 

1 

aramă peste
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Marele meşteri, b. mer. 76. | MăRUNZAE, de lupi, prefăcute în măr- măBecRi, corabie cu 533; măruntae | furi 380, 434; de pesce, nascere -din 587. prefăcute în 380, 434. |  Marusia, fată persecutată de strigoi MĂRGĂRITARE, cădendi din păr 401, | 879. 
709, 716; curgenaă din gura pasărei de Marziella, - copilă bună, dăruită de aură 544 haine de 32, 68; înșirare de | dina 709. 
418; lacrimi prefăcute în 419,12; pi-! MASĂ, ce se pune de sine 249, 699, ciore de 173; podi de 237; stele prefă- | 858, 860, 863, 865, 866, 990. 

| 

  

cute iu 405. Masa, cimpoiuliiși saculii, b. cehă 860. MĂRGĂRITARC, dinte de 394; podiă de MăsELE, de oțelă 717; pstră sfărămată 136. cu 801. 
MĂRGEA, ce implinesce ori ce dorinţă Mătăhuzi- Impărată, numele orfanului 135, 868. - procopsiiii de cotoșmanulă năsdrăvană 
Maria, V. Maica Domnului 165. ME 
Maria, copilă prigonită 714; cu haina |  măzăxat, ce nu se maj înșiră, semnii 

de lemnă 683; unica fată 907, . de morte 394. : 
Maria Morevna, b. rusă 44, 338, 461. MĂTASE, albă 178; barbă de 825; briu 
Maria Morena, domniţă răpită de | de 112; ghemi de 798; legănă de 141; 

loscei celui fără de morte și readusă | livede de 668; peşchiri de 729. 
de soţuli ci Ivan 461. MATGĂ, întrebată de locuința Dinei 

Marianne, b. din Poitou, 918. florilori 285. IN 
Marie la fille du roi, b. corsicanii 158. Maţehi sau Hoţuli șiretă, sn. Mu..74, 
Marie, robe de bois, b. ligură 681. mAȚE, prefăcute în copii 398, 
MĂRILE ALBASTRE, Mama Ciumei din MATOSTAră, biserică de 244. 

marginea lumei, de lângă 283. Matrona din Efes, episodii folktoriei 
AMarina, fecidră rândunică 84, 273, 416. ! 107. a | 

Marino, nume de vintii în poveștile |! Matteo, ese din mormîntii 907. 

italiene 275. mărcRă, a babei laga 713; frate schim: 
Marion di bose, b. piemonteză 680. | bati în 459. | j 

Marițica, Mariuţa, fete persecutate |  Mazeppa, legati de câda unui calu 

de strigoi 876, 877. s&lbatecii 28, N a 

Mariucella, b. corsicană '721. MAZERE, băgată în grânară cu furea 

Marko Kralevici, erou serbi 33; ca- ! 918. Na | 
lulă său 87; pedepsindiă trădarea 969. | Măzerelă-Imp&ratiă, b. Mu. 18, 348, 356. 

MARMURĂ, munte de 458; palati: de Măzerehi- Impăratiă, băiat cu trei bâbe 
382, 847; zidi de 244. de mazăre, luândi de soție pe o fată 

Marsias, jupuiti de Apollo 49.. de împărati 356. Di 

ea dupa iini'o flore 987. | Medea, adormindi peer și inau 

- Marţi, cea mai rea dintre qile 986. i în bucăţi pe fratele ei 376, 486; ară 

Marţi Sf., fată în casă la 733., | făcută Glaucei 993; mare vrălicore 9: 

Martini Sf., respundendă la întrebă- | mitulii ei Gl, 316; sucuri că vrăjite , 

zile necuratului 352. | Medieniţa, Lovici ajungenduă la, ora- 

x indi-pe fe- | şulă .316. | 
Marţolea, dină rea, pedepsindi pe fe] ș Medusa, răpusă de. Perseu 821. 

meile ce luoreză Marţi 986, | ueră, băiatii schimbată în 378; culesii i Erotas, b. ngr. 
„„Marula și mama |ui Erotas, »- n8 se porumbei 727. 
151. 

e 

Șăincnu, Basraele române.
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Melagrani (i), b. italiani 306. 
Malampus, scapă din focă doi șerpi 

care-l învaţă graiulă animaleloră 624, 
631. 

Meleagru, viţa eroului stândă în- 
tr'ună tăciune '782, 984. 

Meliure, dina, stăpâna corabiei vră- 
jite 116. 

Meiusina, femee-pesce 115, 119. 

Melusina, tipu 102, 231, 256, 438, 443. 

Meneghino, Păcală în Lombardia 201, 
935. 

MENESTRELULE, din Hameln, farmecă 
cu cimpoiulă totă nemuli şoricescă 
939. 

Mensis, 

mani 978. 

Mercante (lo), b. neapolitană 606. 
Mercuri, di blestemată 986. 
Mercuri Sf., cercetată de fata 733, de 

Fă&tă-frumosă 283, 596; dăruesce fe- 
meei părăsite o furcă de aurii care 
torcea singură 249, 252, 255; o vir- 
telniţă, ce depănă singură 254; fetei o 
cămașe din torii de păiajenui 251; voi- 
nicului două cocuri de pâne 354, o 
pâne de ferii 771, o perie 372; unu 
freă de aramă 370, unii mără de aurii 
309; cânele ei 355; împărăţia ei 494; 
în poveştile rusesci 986. 

MERE, Ge întinerescu 981, 985; roşii, 
cari facu să cerâscă corne 867, 889 ; 
vindecătâre 981; vrăjite, din cari creseii 
cerne 859, 861, 869. 

MERE DE AURU, copili jucându-se cu 
două 262, 585, 586, 659, 850, 851, 853; 
furate de unu balauri 429, de Heracle 
424, de ună lei 429, de unii zmei 430; 
palaturile zmeiloră prefăcute în 564, 
571, 573, 609. 

Merele de aură, b. francezi 429. 
MERI, crescuţi în locul picidreloră 

709; prefăcuţi în scânduri de pati 406; 
r&săriţi din sânge 378, 471. 

luna personificată la Ro- 

58 — 

Merle-blanc, pasăre care întineresce 509- 
mertoaz a-voda, apă mârtă în basmele 

ruşesci 44, 

| _mERă, ce cântă 401; ce face sănătosti 
|'77î; ce face să revie graiul 657 ; ce 
redă vederile 281 ; daţi de Sf. Vineri 309; 
de aură, dăruită de diîna femeci ce-și 
caută bărbatului 235; de aurii, casă pre- 
făcută într'uni 551, 609; dulce, smicele 
de 498; dulumără 661; jumătate de 309; 
măestru 996; năsdrăvanu 395; otrăvitii 
590, 753; ră&săritii din capii de tauri 
70; ridători 976; roşu 686; simţitor 
| 124, 730; ucenicii schimbati în 379: 
valdrea-i afrodisiacă 26, 969; vrăjitit 
651, 771; zmedică, prefăcută în 554. 

Meră, fiă de împărătesă, năseutii din 
gustarea unui pesce 611. 

Mări şi Pă&ri, b. A. 59%, 611. 
Mei şi Pără, fraţi gemeni 584. 
MERVLU, adusti de pe tărimulii celă- 

lati 648 ; ajungendi până în ceri 989; 
chiamă fata în ajutoră 711; de aură, din 
raiu 662; din pomul păzită de 40 ba- 
laură 397; roșu, pădurice dela 658. V. 
alegere. 

M&ruli de aurii şi cele nouă porumbe, 
b. serbă 272. . 

Meseria mai presus de tâte, sn. serhă 
922, 

MESTEcĂab, legată cu o panglică 714. 
MEȘTERI, dela Nedeia-cetate, aduși să 

zidescă palatului 331. 
meșterii-hoţă 73. 
METAFORE, poporale 225, 227. 
Metanira, mama lui Demophoon 259. 
METALE, V. aramă, argintă, auriu, 

cleștarii, eristală, diamant, feri, ma- 
tostatii, marmoră, oţelii, plumbi, sma- 
randă, sticlă, topazi, etc. 

METAMORFOSA SEXELORY 122, 123, 349, 
314, 376, 518, 519. 

Metamorfose, poemă de Ovidiă 94 
(ef. pref.); romani de Apuleiu 107. 

  

  MERIȘORE, de aramă, de arginti şi de 
auriu 733. 

Metamorfose, ciclu 68, 307, 374, 485, 
Su.
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MErAMoRFosE, teoria lori 11, 35, 55, 
38, 94, 290, 892, 486, 667, 697, 812. 

METAMORFOSE AXIMALg: albină (flăcăă, 
Periklimen) 380, 499; armăsari (feciori) j 
69; bivolii (dracu, femee) 664, 827; bou 
(voinicii) 377; brâscă (dină) 258; bufniță, 
(dină) 260; calu (fată, freu, norii, omi, 
păstrică, sălași, scândură, soţie) 308, 

    

tauri (rate) 67; ţinţară (omiă) 594; ți- 
paru (flăcăi) 385; turturică (rodie) 306; 
ursoică (fată, Kallisto) 94, 679: vacă (Io) 
94; vasiliseii (omă) 381; vrabie (dracă). 
379; vulpe (băiatii, cală, fată, ucenici, 
voinici) 378, 547, 496, 379, 3416; vul- 
tură (calu, dracii) 378, 388. 

METAMORFOSE  NEÎNSUFLEȚILE: altară 
285, 902, 377, 672, 298, 900, 904, 651 (fată) 385; alunecuși (săpunti) 285; apă 
[V. biserică, boltă, călugării, capelă, | (basma, fată, năframă) 381, 384, 387; 
corbă, fântână, grădină, paraecliseră, | baltă (Jină, tată, oglinjoră) 380, 380, 
rii, vultură]; câne (bărbati, draci) 379, | 280 |V. palată]; basma, [V.apă]; bastoni 
664; capră (fată) 748; cățelușă (calu) 

331; cerbâică (Antigone. dină) 94, 285; 

cerbă (Metra, om) 380, 282, 59â; cidră 

(fată, die) 388, 851; cocoșiă (dracii) 376; 

corbi (cală) 383; cousăcelii (omi) 631; 

cotoiu (ucenici) 379; cucă (băiatu) 748; 
€pă (femee, Metra) 521, 380; furnică 
(Volga) 380; găină (draci) 378; gâscă 
(fecidră) 382; gheonse (femee) 369; 
iepure (€pă, ucenică) 284, 379; juneă 
(Metra) 380; lebădă (tetişoră) 268; ledică 
(fată) 492; let (Periklimen) 380; lin- 
dină (voinici) 634; lupă (împărată, omu, 
Volga) 510, 381, 380; măgăriţă (fexnee) 
650; măgară (dascăli) 663; mielă (Dă- 
iati) 747; miţă (flăcăi) 551; mreuă (fată) 
498; muscă (omu) 39, 323, 381, 499; 
nagâţii (om) 376; oi (6se) 578 |V. ci6ră] ; 
pasăre (6pă, fată, femee, flăcăii, Metra, 
Volga) 284, 385, 369, 502, 380; păserică 
(fată) 381, 498; păună (feciorăj 212; păun 
(omii) 381; pesce idraci, llăcău) 379, 
316; pescişorii (fată) 305; pisoiă (flăcău, 
omii) 381, 826; podă (principe) 383; 

porei (omiă) 89; porumbelă (băiatiu, 

flăcăi, ucenici, voinici) 378, 379, 384, 

550; porumbiţă (qină) 301; prepeliță (fe- 

cioră) 381; privighetore (Philomela) 94; 

pup&ză (bărbatu) 664; purice (omu) 381; 

rândunică (fată, împărătesă, Proene) 529, 

536, 277, 94; rață (fată) 383; răţoiit (mări, 

feciori) 378, 455; șşerpe (Periklimen) 

380; șoimii (draci, Volga) 379, 380; 
ş6rece (cală) 730; ştiucă (Volga) 380;   

(moșii) 40%; biserică (cală, dină, fată) 

385, 380, 381; bisericuţă (dină, fată) 380, 

389; boltă (calu) 514; buturugă (zmei) 

654; câmpie (fată, peptene) 381, 38; 

capelă (cală) 385; căpățină de cală (îm- 

p&ratii) 501, 510; căpenegi (giulgiu) 

900; ciocan, [V. pălantu]; cuptor (zme- 

dică) 356, 501; cute, [V. munte]; fân- 

tână (cală, zmedică) 380, 383, 547, 825; 

flacără (fată, omu, zmei, 292, 825; 

îrîă (inelu, stea) 94, 902; gardă (pep- 

tene) 419; grădină (cală) 385; gresie, 

IV. munte, zidii]; hârdăuă (fată) 383; he- 

leșteii (palată) 26v; holdă (fată) 387; 

inelă (omu, ucenicii) 376, 379; isvore 

(fraţi; 550; lacu (fată, uleioră) 381, 336; 

livede (zmedică) 380, 499; luceferu (fată, 

feciorii) 282, 262; lună (fată) 505; luntre 

(fată, lupă) 385, 380; mănăstire (dină, 

fată) 387, '03; mărfuri (m&runtae) 350, 

434; munte (acu, cute, gresie, oglindă, 

rodie, ţesală) 550, 373, 381, 356, 430, 
384; năframă, [V. apă]; noroiă (săpun) 

381 ; ochi (pasăre) 586; oglindă |V. 

munte]; oglinjâiă [V. baltă]; pădure 
(fată, peptene, perie, ţesală) 389, 495, 313, 

419; pălantă (ciocană) 373; palată (baltă, 

câmpiă, heleșieui) 473, 260 [V. inără, 

nucă]; pară (flăcăi, zmei) 533, 810; 

peptene (flăcăi) 380 |V. gardă, pădure, 

zidi]; pernă (zmedică) 381; perie [V. 

pădure, stufi]; riă (cală, rodie) 385, 

430; râtă (zmeu) 810; sabie (cruce) 900; 

săpuni, [V. aluneeușu, noroiă]; scân-
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dură (mări, pării) 405, 400; scântee 

(flăcăi) 411; sehăstrie (fată) 386; stâncă 

(cute) 548; stea (fală, omii) 292, 862; 

stuti, (omă, perie) 605, 419; tăciuni 

(6meni) 550; ţandără (peseişori) 319; 

tău de lapte (năframă) 703; ţesală, [V. 

munte, pădure]; turmă (fată) 389; zidă 

(cuţitii, gresie, inelui, peptene, pâtră) 

548, 381, 511, 381, 351. , 
METAMORFOSE UMANE: băiati, |V. meiii, 

porumbelă, vulpe]; călugării (cală, flă- 

căii, necuratulii) 512, 380, '794; călugă- 

rașii (flăcăi) 380, 389; copii, |V. bradi]; 

copili (maţii) 398; dervișă (dracu) 379; 

dină, |V. broscă, cerbâică, ciută, șoim, 

turturică]; dracă, [V. bivoli, câne, co- 

coșii, găină, pesce, vrabie, vulturi]; duci 
(purcei) 754; fată (vulpe) 627 [V. altarii, 

apă, baltă, biserică, bisericuţă, câmpie, 

Ci6ră, clae de erâă, hărdău, heleştei, 

holdă, laci, lucefără, lună, luntre, mă- 

năstire, mrenă, pădure, paracliserii, 

pasăre, păsărică, pără, rață, sehăstrie, 

stea, îurmă, uliţă, ulmuj; fecidre (gâsce, 

păune, porumbiţe) 382, 272, 301; flăcăuă 

(scântee) 411 |V. fecioră|; împărat 

(lupii, poreară) 510, 754; împărăteșă, V. 

rândunică; Metra, [V. cerbi, epă, juncă, 
pasăre]; moșii (feciori) 383 ; panduri 

(Măcău) 455; paracliserii (fată) 385; păs- 
toră (feciorii) 388; păcurarii (flăcăuj 380; 
Periklimen, [V. albină, leii, șerpe]; pes- 
cară (fată) 385; popă (fată, feciorii) 703, 
381; preoti (flăeăă) 385; pustnică (fe- 
cioră) 386; ucenici, [V. cală, cotoiu, 
grăunte, inelii, porumbelii, rodie, vulpe]; 
vinătorii (flăcău) 385; voinici (pasăre, 
balauri) 503, 531; Volga, [V. furnică, 
lupă, pasăre, şoimi, știucă]; zmedică, 
IV. arbore, cuptorii, fântănă, grădină, 
livede, pără, rugă, vie]; zmei, [V. fla- 
cără, negură, noră, pernă, vintă]. 

METAMORPOSE VEGETALE: arbore - (fată, 
zmedică) 292, 293; hobiţe (vite) 722; 
bradi (copii) 399; chitră, [V. porumbiţă]; 
dovlecei (căruță, omii) 254, 730; fl6re   

(voinici) 611; grăunte (omu) 376, 379; 

lămâe (principesă) 591; meiu (băiatu) 
378; mării (palatii, ucenicii, zmedică) 

319, 432, 555; năramze (feciore) 305; 

nucă (palatii) 825; pări (fată, zmedică) 

385,554; peri (eopii) 400; pomu (zmedică) 

54; portocală (dină, principe, ţiparii) 

306, 591, 306; rodie (ucenicii) 379 [V, 

munte, riuj; rugi (zmedică) 556; scaiii 

(băiatii 578; stejari (6pă) 284; tranda- 

firă (calu, omu) 385, 779; ulmu (fată 
381; vie (zmedică) 499, 501. 

METEMPSICHOSĂ 8, 12, 233. 

Metra, fiica lui Erisichton, trece prin 

diferite metamorfose 379, 519. 

Metu Fufeţiă, trădători, sfâşiatii 

cai sălhateci 969. - 

miApă-pi, (de genulă masculinti 

b. albaneze), soră măritată după 460. 

MIADĂ-NGPTE, duhiă r&ă ce nu suferă 

lumina 613; legată de ună copaciă 318, 
319, 320, 463, 470, 983; pădurea ei 319, 

321; personificată 30; schimbându-se 

în şină de râtă 614. 

Miaqă-Nopte, copilă născută la mie- 

dulii nopței 420. V. Miedilă. 

Miadă-Nopte și șina de feri, b. A. 613. 

Mica insectă, b. portugeziu 258. 

"Miculu cocoşatii, b. lorenă 483. 

Miculă Policară, Neghiniţă francezii 
177, 181. 

Miegilă, copil născutii la miedulii 
noplei 421, 545, 552, 555... 

Mieqii-de-N6pte, V. Miagă-Nâpte. 

mut, băiată schimbati în 771; eu 

lâna de aură 773. 

MIELCȘELU, albi, ajutândă pe copila 
persecutată 709. 

MIEBLĂ, care întineresce 509. 

MIGDALĂ, Cu legănu de aurii 235; cu 
rochi 239, 731. 

Mihaiu, numele Archanghelului ca 

omii 542, 894. 

Miia loană, b. A. 390. 
Miia-Ioanii, voinicii scăpândă de ur- 

mărire prin metamorfose 390. 

de 

In



— 1061 — 

Milostivi, V. impăratii. 
MIUNCIUNA, Sfășiată de draci 976. 

Minciuna şi rămășagulu, sn. serbă 914. 

Minea-Vitezulă, b. Mu. 974, 976. 
Minea- Vitezulă, voinici a cărui pu- 

tere sta într'ună paloșu 977. 

MINGE, daurilă 772. 

Minotaurii, monstru răpusii de Persei 

02, 821. 
Mintă-creţă, copilii născutii spre seră 

355. V. Serilă. 

Mintă-creţă, Busuiocii și Sucnă-murgă, 

b. Bu. 541, 555. 
Minte am, bani n'am, b. mer. 974. 

Minunile AMaicei Domnului 23; îm- 

părătesa cu mânile tăiate 692; toiagii 

înfrundită 350. 

MINUTĂ, echivalentă cu o jumătate 

cternitate 37, 38; cu unii cesii 40. 

Minyas, fetele sale 4. 
Micra cu lâna de aurii, b. Mo. 855. 

Mioră de auru, b. Mo. 844. 

MIORIȚĂ, ce ouă aurii 860. 

mrRE, alesă prin aruncarea unui mării 

de aurii 25; murindiă în n6ptea nunței 

636; necuratulă ca 872. 

Mire, Ursitorele la Greci şi la Ma- 

cedo-Români 182, 784. 
nEsă, aflată prin aruncarea căciulei 

671; dăruindă din anii săi 145, 968; în- 

jumătăţirea ei 623; schimbată în rân- 

dunică 536; şerpe eșindu-i din gură 623, 

Miresa cu ochii scoşi, b. mer. 997. 

Miresa cu șerpii, b. serbi 623. 

Miresă din țara ungurescă, sn. Alo. 

1000. 
Mirâsa, ș&rpelui, b. serbii 236. 

mosu, ageri 178, 431, 392, 809. 

vanȚi, simţitoră 124. 

uînţocă, sfrijită şi năsdrăvană 383. 

mşoorEi, pei de 702 

Misere, b. bretonă 886. 

Mistre, fauri, păcălesce Mortea 884. 

Miseria, personificată 105. V. Licho. 

uzsrREză, cu dinte de argintii, pute- 

rea zmeului stândii într'unii 460; iepure 

aflatii întruni 160, 668 ; răpusti de voi- 

! nici 524, de Heracle 820, 984, 

mîșă, năsdrăvană 166; omii prefăcuti 

în 934, 554. 

MITROPOLITU, intrebatii ce domnesce în 

lume : Dreptatea sai Strimbătatea ? 

193, : 

mrrai, analogia lorii cu legende 841; 

deosebirea loră de basme 61; elementi 

anormalii în 17, 49, 59; origina lori 47. 

Mizincil;, sai Degetelu, Noghiniţă în 

basmele ruse 183. 

Mogârzea şi fiulu săi, b. Mu. 314, 326. 

Mogârzea, uriaşii căruia leleie îi luase 

inima 326. 

Moi-mâme, nume de omu 106. 

Moira, fatalitatea personifieată 144. 

Moira, tipi 780, 781. 

Moise 65, 473. 

moly, buruenă de uitare 89. 

Mondo soterraneo (il), b. italiani 993. 

MOXSSrRI ANIMALE, V, balauri, pajură, 

scorpie, sgripțorică, 

MONSTRI UMANI, Amanu Cătcăund 613; 

cu capii de câne 29; cu unii piciori 30; 

fratele Bucăţică 233 ; Jum&tate-de-omi 

18; Jumătate-feră-jumătate-omii 669 ; 

Koscei fără de morte 668; Omă de 
feru 257; Spânu fără de morte 334; Spul- 

beră-vîntii 325. V. om, 6meni, pitici, 

uriași, zmei, . 

Mora de minciuni, b. serbă 451; sn. 

"A. 914. 

mega uciganiloră 655. 

Morarulii împăratu, b. mer. 167. 

Morfeiă, copilului Somnului 10. 

MORMÂNT, Dătutii de unii ovreiă 636; 

focă mare pe uni 163; păziti de feciorii 

de împăratii 329; sălcii eșindă din 301; 

sehimbată în armăsari 207. 
Moroz-trezkuu, Gerilă în poveștile ru- 

sescă 491. 

Morskoe- ar, Impăratulă apelori 519. 
Morte burlata (la), |. italiană 886. 

MOBTEA, ascunsă într'o cămară 615, 

662; întruni (ronă hodorogitii 30;  
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ca babă 361; ca bărbatu 363; ca femee 

slabă 364; ca flăcăi frumosi 446; chidră, 

894; dându o palmă lui Fătă-frumostă şi 

lăsându-l mortii 370; faţa ei 881; ghe- 

muită întrună colții 362; glasuli ei 

367, 988; în călătorie 898; insula sau 

ţâra în care nu e 362, 366; întilnită de 

voinici 364; întruni butoiaşi 883; 

luândii de mână pe ciobanii, care more 
pe locă 361; păcălită 34, 895; păzindă 

fântâna din Muntele Negru 43, 662; 
personificată 30, 34, 43, 895; . ridiculi- 

sată 882, 893; trimisul ei 366; turnul 

ei 60%; una dintre ursitâre 781. 

Mârtea ca, cumătră, tipii 880, 887, 888, 

Mârtea ca cumătră, b. Bu. 888, 89%; 

b. sicilianii 889. 

moRri, călare 881, 906; desgropatii 

din mormiîntii 329; înviati cu uniibas- 

tonii 673; mână de 73, 534; ridicân- 

du-se din cosciugii 19. 
MORTULU RECUNOSCETORU, episodii 622, 

623, 624, 636. 
pna a 

MOşă, schimbată într'ună bastonii 407; 
iimisă de surori spre a prăpădi pe 
copiii de aură 401. 

Moșa-lova, V. Moşiă-Adami. 
moşia, dinelorii 253, 287, 321; Gheo- 

n6iei 369; leleloru 321; lui Jumătate- 
de-omiti 534; 6meniloră, despărțită de a 
zmeilorii prin unu riă de foci 536. 
812; Scorpiei 370; Voinicului floriloră |” 
599; vulpoiului 546; zmeiloră 556, 812. 

Mosko şi Tosko, b. albanezii 971. 
moșxEcă, Dumnedeti și Sân-Petru în 

chipă de 613. 
moșnegulii care vede tâte, epitetulii 

S6relui în poveștile cehe 989. 
Moşncgulă de aură, b. Mo. 482, 582. 
uoşt, Dumnedeă în chipi de 720; 

lecioră de împăratii schimbati în 383; 
necuratulă ca 722; sfăţuindă pe voi- 
nici 36. V, moşnsgii. 

Moşu Adami și șa Iova, ducendă 
Sorele în iadu 413,   

Moşit Arvinte, sn. A. 914. 

Moșiă Arvinte, dătătoră de sfaturi 944. 
Moşă Călugării, celii dintâi dintre năs- 

drăvani, înviândi pe voinici 550. 

Moșă Lăcustă, bătrânii isteţii 944. 
Moşii Martinii, păcălită de dervişii 

831. 
Moșulă codrului, geniuli pădurei 994. 
moviuE, de 6se omenesci 90, 135; în- 

viate 913. 

uRExĂ, COvățică găsită Într'o 663; de 
aurit 502; fată schimbată în 261; femee 

980; grea dintr'o 502, 609, 614; recu- 
noscătore 462, 512, 620. 

. Mujictok's-nogotok-boroda'slol:otok,omu- 

leţiă câtii unghia cu barba câti cotulă, 

Neghiniţă rusă 184. 

Mu-lan, romanţă chineză 518. 

MULGERE, de epe 506, 511, 513. 

Munte, amnari schimbati în 389, cute 

în 384, 103; de ferii 550; de focu, ro- 

die schimbată într'unit 430; de glajă. 

locuinţa Ilenei Cosinzenei 371; de mar- 

moră 282, 458; de plumbuă 550; de spini, 

rodie schimbată în 430; de sticlă, pasăre 
măsstră de pe 371, 410, 532, 617; de sti- 

clă, dină regăsită la 272, palată p'unui 532, 

61“ ; gresie schimbată în 35, 381, 511; 

luminosti 603, 604; opritii de a vină 
315, 316; ţesală schimbată în 384; ur- 

cioră schimbati în 356. 

Munte de sticlă, b. croatii 271. 

MUNTELE, Arăpușehei, 821, 322 ; Hiriu- 

lui 621, 673; Miaqă-Nopţei 333; Negru 
43, 662; Porcului mistreți 321, 328, 333; 
Vinătă, oprită de a vină 321, 324, 

MUNȚI, aerieni 44; ce se bată în ca- 
pete 42, 485, 498, 548, 632. 657; ce se 
închidă și se deschidii 483; de argintii 
361; de aură 361; punându-se la masă 
cu norii 618; ţinuţi în palmă 502; vii 

și mişcători 94. V. Symplegade. 

MUNȚII, cu văile, rendu de haine cu 687. 

Murgilă, lucetărulă de seră, personi- 

ficată 30; legată de arbore 318, 320; 
opriti în locă, ca să întârdie noptea 410.
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uuact, răspundendii eroului 986. V. 
Murguliă, nume de câne 656. 

uuscă, omă schimbati în 39, 322, 

323, 499, 547, 553; recunoscătâre, ajută 

pe voinicii să ghicâscă fata dintre al- 

tele două aidoma 386, 387, 507, 

uMUsICĂ, cerescă 364; măâstră 715. 

MCsrAȚĂ, una albă și alta negră 19, 

499; de doi coţi 564. 

MUŢEXIE, a copilei mincinâse 341 ; a! 
pascrei 546 ; simulată 323, 982 ; volun- 

tară 533, 534. 

Muzitok, Statu-palmă, rusesc 183. 

Mycerinu, incesti 64, 691. 

wblioc, sensului vorbei 602, 200. 

Myrmidon, tipi 817. 

Myrmidoni, proveninţa lori miracu- 

losă 811. 

Myrrha, căsătorită cu propriulă ei 

părinte 617. 

XĂDEJDEA, de acasă, juruită lui Tarta- 

<oti 388. 
xărBANĂ, de ştersii, când va fi necă- 

jitu 390; însângerată, semni de morte 

344, 654; legarea răneicu o 288; prefă- 

cută în apă mare 389; tăi de lapte 

dulce 703; pusă pe unu stilpii 732. 

xacârt, omii prefăcută în 876. 

Na-greulă-pământului, numele ursului 

210, 613, 649, 652. 

naiade, nimfe, aquatice 8. 

Nais, dină schimbată în pesce 5. 

Najdenik, b. croatii 145. 

xăneinea lânei negre 536, 708, 715. 

Nănaşa dreptă, b. A. 888, 895. 

Nană-din-Găvană, b. Mu. 179. 

Nană-din-Găvanii, numele unui copil 

câtă o şchiopă 178, 119. 

Nă-palmă-omă, nă-cotă-barbă, Statu- 

palmă-barbă-cotii în b. mer. 562. 

sană, ce suflă gheţă şi focii 485, 508, 

992; de vintu 992. 

Năvaciniți, ursitore, la Bulgari 782, 785.   

xĂRAMZĂ, fată născută din înghiţirea 

unei seminţe de 755. 

Năramza, b. Mu. 750, 755. 

NASCERE, Copilă care vorbesce la 39; 

cu cartea în mână 173; cu paloșulă în 

mână 345 ; dintr'o buruenă593, din flori 

987; din gustarea unui mără 603, a unui 

pesce 584, 601; dintr'unăi lemnu sait 

die 557, 576, 583, 820; din noi 401; 

fatală 62; prin atingere cu mâna 250, 

cu toiagulit 500; prin plesnirea cer- 

cului 254; unui căţelă 395, unui gră- 

unte de dafinu 294, unei pisici 394, unui 
șerpe 235, 236, 250. 

NĂSDRĂVANĂ: capră 129, cățeluşă 535, 

pă 313, mirţogă 383, oiţă 58, pasăre 

503, 803, sabie 821, vacă 727. 

NăsDRĂvANi, COrăbieri 88; gemeni 547; 

tovarăşi 315; uriași 566. | 

NĂSDRĂVANU, în senși de măestru sati 

vrăjitoră 980: arcași 769; asinii 694; 

băiații 503, 638; berbece 372; bou 335; 

Bucăţică 249; cală 224, 297, 487; câne 

820; căţelu 533; cocoşii 270; cotoșmaniă 

624; feciorii 69, 614; Fătuă-frumosit 

632; frate 322; împărati 650; leu 658; 

juucană 121; mânzi 512; mări 395; 

Ochilă 484; omi devenindu 554,630, 663; 

porci 422; Sărilă 484; şerpe 638; şorece 

373; taură 731; viţelu 736; vulturii 803; 

zmeă 417, 421. 

Năsdrăvani, b. ţigănescu 417, 980. 

Nustasia, eroină schimbată în fluviii 

84; 
socotindă loviturile de măciucă dreptii 

înţepături de ţinţari 833, 

Nastratinu Hogea, personagiit comică 

924. . 

XAȘĂ, St. Fecidră ca 899, | 

vast, băiati cu jumătate 622; câr- 

nată crescuti pe 818; ineli în 625; 

mâncarea lui 767; tăiatu 702, 941. 

xaşi, Dumnedeui luatii de 477. 

Natii-cotă, pitică r&utăciosi 561, 54. 

V. Statu-palmă-barbă-cotă. 
XATORA, umană, identificată cu cea
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animală 88; identitatea creațiunilori 

sale 7; universalitatea ei 7. 

N'aude, na vede b. Mu. 643, 653. 

N'aude, numele vulpei 210, 613, 649. 

Na-uşorulă-vtutului, numele iepurelui 
649. 

649. : 
Nea Bogdanii, omoritorii de musce 

834. RI 
Nea Sărăcilă și surata. Calicia, 1. Mu. 

886. - 
XEATINSU, copili din foci 486, 820; 

850, 853. 

Ne aude, ne-a vede, b. Mo. 643, 655. 
Xecistoi, numele necuratului la Ruşi 

879. 
NECCRATULU, ca doftori 768; ca mire 

694, 779, 841, 872, 879; copilă juruitii 
829; fată juruită 694; în chipi de ursi, 
lupii, iepure șchiopă, moșă 722; într'o 
butie 779; într'o pungă de tutunii 88; 
întrună sacii 888; oprindă isvârele 
196; pactii cu 884; punendă enigme 
357; străvestiti ca călugări. sub nu- 
mele de Sf. Amvrosie 28. V, dracu. 

Nedeia- Cetate, lipsită de sare 331; 
meșteri dela 331. 

Neghiniţă, copil câtii o neghină 178, 
180, 562, 817. 

Neghinită, b. Mu. 180. 
NEGRĂ, apa 993; fată 739; găină 800; 

lumea 829, 993; lână 708; pădure 824; 
țară 993. 

Negra-Cetate, căutarea dinei în 266; 
unde vintul nu bate 284. 

NEGRU, armăsari 322; cală 713; călă- 
reţi 713; craiii 970; gândaci 668; ghemi 
320; împărată 512, 514; laculă 815; 
muntele 662. 

Xegru-Dhpărată, curtea sa 514; Fătu- 
frumosă slujind la 512 ; în basmele ma- 
cedo-române 970, 972; scoţendu spumă, 
din gură 972; ţera sa 531,970; valo- 
rea-i simbolică 31, 972 ; văduvă îndră- 
gită cu 662, 

Na vede, numele lupului 210, 613, 

  

xEGuRă, femee răpindii fete de împă- 
rată eșindii dintr'o 328, 421. 

NEGuȚăToRi, calu schimbati în 519; 
care pricepea limba 'dobiţoceloră 630; 
îngerii în chipui de 623. 

Nelei și. Pelia, frați gemeni 474. 

Nemesis, tipi 780, 787. 
NENOROCIREA, personificată ca o co- 

conă 193, 907. 

Nenoroculii, b. rusă 792. 
Nenoroculi, personificată, închisă în 

"| râpă și aruncati în mare 792. 
Neptună, imploratii, schimbă sexulti 

519, 520. V. Poseidon. 
Neraida, tipii 119, 231, 234, 237,241, 

264, 266, 270, 314, 335, 340, 363, 489, 980. 
Neraida, qină la Grecii moderni 269, 

211; blestemă pe unii bărbaţi să se facă 
femee 526. 

Neraide, nimfe aquatice 466, -980. 
Neroduli, sn. rusă 913. 
vepă asi (os, apă vie în basmele 

ngr. 91. 

Neșaștie, nenorocirea personificată în 
basmele rusesci 793. 

XESCIVTULU, de acasă, juruită dracu- 
lui 358, 382, 383, 
- NESCRISULU, juruiti necuratului 386. 

XNesna, Jumătate-de-omii în tradiţiu- 
nile musulmane 622. - 

Nessus, centaurii, răsbunarea, sa 993. 
Neuri, 6meni-lupi 875. 
SEvASTĂ, împărţirea ei 825. V. miresă. 
Nevasta Morţei, 1. Mo. 888,. 894. 
NEVEDUTU, a se face, -prin căciulă 673, 

coifii 821, cojocă 774, vestă 739. 
XEVOIA, personificată 988. 
Nici bine nici râu, b. ngr. 990. 
Nici călare, nici pe just 922, 927, 

928; nici golă, nici îmbrăcați 920, 926, 
930; nică Duminecă, nici în di de lucru 
923. 

Niculăiţă miculiă mamei, b. A. 873. 
Niebelungen 84, 995. 
Nimeni, nume de omu 97, 98, 106. 
Vimerilă, tovarășii ajutătorii 567,
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NIMFĂ, aquatică: 115, 117, 985; aeriană 
și silvană 983; 

Niobe 8, 61. 
Nisos, tatălui Seyllei, a cărui putere 

sta întruni firă de păru 644. 
SOPTEA, inchisă într'o desagă 991; în- 

chipuită ca unt călăreți negru 713; pre- 
langită prin oprirea sârelui 321. 

xoeri, V, O mie şi una de Nopți. 
Nora cea, rea, b. mer. 691, 793. 
xonrşont, frățioriă de trei anișori în 836. 
Norișorulii, b. italianti 606. 
Norka, b. rusă 416. 
Norka, dihanie ce înghiţiă tote do- 

bitocele împăratului 416. 

XOROCIREA, personificată 793. 

NOROCULU, arăpoicei în chipi de b&- 

trânui 798; băiatului 854; bogaţilorii şi 

săraciloră 799; căutarea lui 792, 798; 

concepţiunea poporală a 180; fecioru- 
lui de împăratit 260; fetei în chipii de 

în nm a . m : al 
tinării '798; întrebatii 789; personificatii ; 

30, 275; scăldându-se odată la o mie 

de ani într'unu riuleţă 275; stăpânindă 

vicţa omului 25. 

Noroculu și mintea, b. mer. 973. 

XoROIV, din aruncarea săpunului 35, 

657; vindecă vederile 627. 

XoRU, ascundere într'unti 779; balaură 

în chipii de 814; fete răpite de unii 618;|, 

negru, hoţulii mereloră în chipă de 

425; paloșu aruncaţi în 551; personi- 

ficată 996; schimbati în cală 902; 

zmei în chipu de 386, 425, 608, 618. 

Nonurt, vinătă, feciorulii de împăratu 

pornindi la 672. 

Noun-Doare, Nu-sciă, nume de copilă 

bretonii 387, 984. 

xoVRAșU, dină în chipii de 606; zmeu 

în chip de 422. 

Novaci, uriaş 807; sabie dela no- 

vaci 824. 
novela, numele basmului în Toscana 

200. 
xucă, în cloșcă cu pui 255; cu ro» 

chie de aură, dăruită femeei ce-și caută 

| dre,   

  

bărbatul 239, 734; din căre est 40 de 
slugi 427, saii vite 388; palatii prefă- 
cutii într'o 825; secă dintre căpătâie, 
cerută de vînătorii 388; turme schim- 
bate într'o 330. 

Nucă, nume de tâlhari 182. 
xuci, băgate cu turca în cuptoriă 919; 

suite în podiă cu lopata 918; căpătate 
de femeia ce-și caută bărbatului și con- 
ţinendiă o rochie de argintiu, una de 
aur şi alta cerulii cu stelele 237; sim- 
buri de îngășati. 6meni 28, 29, 102. V. 
sacă. 

suc, blagosloviti 884; cu haine mîn- 
desfăcendu-se 735; răsărită din 

pântecele împăratului 478. 
Nuculiţă, copil câtii o nucă 178. 
Nuda, nevoia personifieată în po- 

veştile rusesci 988. 
Nu dice aşă! retrenulă nerodului 943. 
Nu fă rău fratelui tău, b. Mo. 803. 
NUIA, vrăjită 862. 

Nuiaua de auriă, b. ngr. 234. 
Nauieluţă, huţă-mă, sn. Mo. 1000. 
Numai cu vitele se scâte sărăcia din 

casă, deceu 988. 

NUME, imaginară, episod 101, 105; to- 
pice fictive 684. 

NUMERG, val6rea-i în folklori 32,37, 40: 
2. altare, ale lui Isus 353: armăsari 

329; capete, zmei cu 423, 654, 662; 

care de carne cerute de pajură 433; 

căţei 602; câsuri, munți odihnindu-se 
649; chiparoși 602; citurele dela apa, 

Iordanului 500; dafini 798; degete, pu- 

terea stândă în 645; dinţi de aură, 
fată cu 531; feți logoteţi 405: frați 580; 
gândaci, puterea stândă în 673; gheme 
320; inimi, calu cu 462; luceferi 767; 
mere «le aurii, copilă jucându-se cu 850; 
meri de aură, răsăriţi din sânge 471; 

mielușele 946; mistere 352; munți, ju- 

care cu 548; munţi, ţinuţi în palmă 502; 

ouă de șârpe, eșindi din gură 635; 

păuniţe 284; peri, r&săriţi în loculă 
picirelorii 709; picături de sânge 379;
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porumbiţe 342, 668; pui de iepuri și 

de urşi, ceruți de voinici 608; saci de 

macă 732; sălcii 291; sangulii 308; 

stoguri de grâu 637; urcidre dela fân- 

tâna leleloră 500. 

3. anișori, frăţioră de 836; balauri, 

eșiţi din gură 825; capete, scorpie sati 

balaurii cu 298, 370; cerboice, 285; 

corbi 762; corâne 340; daruri dela 

sfinte 40; deluri 799; dile, pază de 40, 272; 

dine-lebede 273, 285; draci, cară se certă 

260, 266, 280, 284; feciori, fete 10; flori 

344; îraţi 258; gândăcei 285; gărgăuni 

325; huiubi 285; inimi, mânzu cu 373, 

462; isprăvi 36, 41; lămâi 304; limbi, 

în gură 815; lucruri minunate 251; 

meri, cu mere de aură 261; nopţi, 

dormire timpă de 254, veghere la mor- 

mîntă 40; ochi, fată cu 714, 721, 345; 

Oră, peste capu 390, 499, 562, 594; ouă, 

palaturi schimbate în 417; picături de 
sânge 325; porumbei, în cari stă pu- 

terea 460; renduri de dinţi 815; ren- 

duri de haine, de feri 307; sareini 120; 

sfinte 40; surori 319; talismane 251; tâ]- 

hari 275; tovarăşi 40; tronuri de aură 
310; ulii 285; uriași 831; vecuri 37; 

viermi 330; vulturi 285. 
4. aripi, armăsară cu 332, 369; ochi, 

fată cu 722, 

5. ani, slujiţi pentru o secure 432; 
bucurii, ale lui Isus 353; capete, ba- 
laură cu 429; fraţi 768; pui de aură, 
cluşcă cu 255. 

6. buiniţe 260; capete, balauri cu 
132; capre roșii 284. 

7. ani, copil alăptati 564, 601; brazde 
1498; capete, balauri, sgripţordică cu 213, 
282; căţei 393; cercuri de feră, femee 
încinsă cu 251; cireqi 92; coți, barbă de 
565; fii 773; inimi, mânză cu 283; 
păuni 266; pei de bufniță 260; perechi 
de pantofi 7176; perne roşii 469; picidre, 
calu cu 345; pitici 400; porumbei 260; 
veluri, dină acoperită cu 306, 3807. 

9, ani, flâre cusută timpă de 420, 
  

garofă ce mirose cale de 825, miresa 

nu vorbesce cu logodniculu 313; barde 

cerute de Piciu 455; buţi de vină, ce: 

rute de Zorilă 421; butâie cu lacrimi 

654; capete, zmeu cu 40, 279; care 

cu pâne 362; care de lemne, cuptoră 

încălqiti cu 500; chilii, curte măâstră 

cu 372; ciredi de vite 632; cojâce, omiă 

îmbrăcați cu 501; cuptâre cu pâne 

316, 500, 825; dile, pază de 4i; fân- 

tâni, apă dela 499; fete mari 357; ho- 
tare 284; inimi, mânză cu 329, 345; 

lacăte și zăvâre, fată închisă cu 394; 

luni, pază de 41; mame, fiică a 359; 

mări și ţări 41, 296, 422; mascuri, vin- 

duţi de necuratulu 358; păune 272; 

pei de bivolă, calu îmbrăcatu cu 251; 

porci, necuratulu cu 358; poveri de 
carne 316; scocuri de mâră 825; săp- 
tămâni 300; stânci înalte 422; vâcuri 
285; vineţei 41; zmei, în juruliă unui 
fucă 828. 

11. fete aidoma 489; porumbei, în 
palatii vrăjiti 249. 

12. ani, părăsire timpu de 259, 263: 
apostoli 343; arapi, palatu locuiti de 
646; aripi, cală cu 648; balauri, eşindă 
din fată 636; boi. Ivan pustii să mă- 
nânce 491; buţi, de apă, cerute de pa- 
jură 433; căpcăuni 316; capete, balaură 
cu 327, 493, scorpie cu 320; care de 
feri 554; cercuri, butie cu 550; chei 
281; colone, templu cu 776; crăci, fagă 
cu 799; cuptore 41; cuvinte adevărate 
352; epe 383; feciori, omii săracii cu 
514; fete de împăratii 757, 114; feţi 
frumoşi 7175; gâsce 382; harabale cu 
pâne 498; ialoviţe fripte 498; limbi de 
balauri luate de voinic 655, 813 ; lupi 
aduşi 628; pasări, cari se schimbă în 
feciore 274; pei de bivoli, cală îm- 

|brăcată cu 506; pivnițe 122; porumbi 
242; pui de aurii, cloşcă cu 201, 251; 
renduri de haine 688 ; taine 353; tâl- 
hari '52, 755; uriași, păzindă o pasăre 
547; urși 831; uşi, moră închisă cu 64;



— 1067 — 

vultur, prefăcuţi în bărbați 242; zmei, 

palatiă locuită de 836. 
13. făclii 145; miei fripți 572; po- 

rumbi 29. 

14. inimi, mânziă cu 283; spline, cală 
cu 284. : 

20. corăbii cu marfă 511; poveri de 
fildeșui. 488. 

24. ape 121; aripi, zmei cu 277; 

brazde 498; cesuri, cal ocolind pămin- 

tulă în 627, 636; harabale cu pâne 49%; 

ialoviţe fripte 41; iazuri 498; pluguri 

498; renduri de haine 688; stinjeni de 

lemne, cuptoră încălditii cu 498. 

40. balauri, omii păzită de 397; bor- 
cane de miere 488; dile, așteptare de 

150; fete aidoma 488; nopţi 126, zmei, 

chitră păzită de 304. 

50. femei sterpe 500. 
99. boi fripţi 501; buţi cu vinii 501; 

care de lemne, foci de 463; cuptore 

de pâne 501; măji de feri, secure 
de 574; ocale de feră, buzduganii din 

618; ori, fata măritată de 636; stinjeni de 
lemne 501; ţoluri, omă îmbrăcati cu 

436; uriași 638; zmei 345. 

100. hoi 257; copii 839; corăbii cu 

sare şi carne 331; coți, sacii de 622; 
feciori 387 ; fete, îndrăgostite cu 555; 
porci săturaţi cu o baniţă 257. 

2000. oca, buzduganu de 835; pite, ce- 

rute de ulii 422. 

Nu minţi, b. A. 22, 334, 310. 

xUxTĂ, drăcescă 377. 

Nu seiă Imp&rată, b. A. 19, 334,343. 
Nu sciă? nume de omii 337, 344, 983. 

Nu te jucă cu baba, sn. Mo. 891. 

Oberon, cornul lui minunatii 938. 

Obiedalo, tovarăşă ajutătoră 491. 

oBoLt, funebru 121. 
ogosIBE, în jocui de cărţi 779. 872. 
oBnăzanurt lui Statu-palmă 497. 

O capră, cântecă ebraicii 952.   

Oche (le), b. italianii 729. 

ocui, aduşi pe taleri drepti încre- 

dinţare 248,947; capră cu 1—12 ochi 451; 

câtii rotițele dela plugă 422; ai Dinei 

zorilorii 494; fată cu trei 714, cu patru 

722; furaţi 390; prefăcuţi în pasări 532; 

puşi la loci 279, 316, 327 ; scoşi 253, 401, 

544, 546, 645, 649, '704, 711, 720, 75, 

193, 803; vindecaţi cu rouă 545. 

Ochi urduroşi, b. italiană 158. 

OCHIANU, Cu care uitându-se, vedea până 

la marginea lumei 774; năsdrăvanii 

980; prin care se zăriă Domna Chira- 

lina 335, 591. 

Ochilă, tovarăşă ajutătorii 484, 498. 
ocară, câtă un taleri 101, 728; de 

smarandi 166; drepti, ce plânge 422, 

530; ce ride pururea 627; fată cu uni 

714; în frunte, uriași cu unii 470; nea- 

dormiti în cefă 721; stână, ce ride 266, 

ce plânge 621. 

Ochiii-ageră, tovarăși ajutătorii în 

poveştile maghiare 991. 

Ochiulă ce ride și ochiului ce plânge, 

b. sârbi 627. 

Odyssea, ademenire pe o corabie cu 
mărfuri 991; elemente folklorice în 84, 

85, 87, 88, 89, 93.94; insulele ferici- 

ţilorii 365; luptă de întrecere 772; Moira 

144; Proteui 13; rii de focă 981; ur- 

site 7782; vise 14. 

oGant, ce face galbeni 864; de aurii 

433; de catifea, gonindui unii iepure de 

catifea 543; împărată schimbată în 

698; intrecere cu unti 500; recunoset- 

torii 707; voinici prietenii cu ună 828. 

Ogier le Danois, romanii în. 977. 

Ogier, paladinulă lui Carolii Magnu 

786. 

oGraNDA, aruncată, se face munte saii 

lacă 356; a totu-vădătâre 396; care iea 

puterile și frumusețea 553; ce desco- 

peră ari unde 713, 777; fermecată, ce 

putea spune pe cea mai frumâsă fe- 

mee din ţeră 755; în care uitându-se, 

nu se putea mișcă din locii 884; între-
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bată de mama vitregă 750, 732; lamiei, 
cerută de soră Il; luată din casa, 
zmeului 316, 356; lui Solomoni Im- 
părată, prin care se vedea ori cine la 
care se cugetă 771; prin care se putea 
vede cele mai depărtate lucruri 179; 
pereţi de 757; vrăjită, cu care Perset 
evită privirea Medusei 821. 

Oglinda, b. ligură 733. 
Oglinda fermecată, b. Ba. 555 
Oglinda vrăjită, b. ngr. 344;b.Ba. 750. 
Oglindile și covorulă, b. Mu. 779. 
oGrIxJoRă aruncată , se face baltă 

381, 826. 

Ogre, uriașă antropofagă în basmele 
franceze 165, 178, 809. V. orco. 

Ogresse, soția ogrului 809. 
oi, născute din 6se 578; porumbei 

schimbaţi în 849; schimbate în ciore 851. 
Cia-Aia. pastre ce scâte pe voinicii 

în Lumea-albă 564. 
6, născendă uni băiatii 376; năs. 

drăvană 861, 946. 
oiLe și banii, aduși înapoi 922, 
Oiseau bleu, b. bretont 708. 
Oiseau qui parle (I), b. ligură 402. 
oiță, năsdrăvană 378. 
Oiţa cea, albă, b. bretonă 715. 
OLĂ, de făină. oștire săturată cu o 

394; dină eșindi din 342, 
Ol-bar, Sfarmă-pstră țisănescii 565. 
croat, calii, dar năsdrăvaniă 487, 825, 

Țugulea, dar isteţă 499; vindecată cu 
apă 195. V. psichologie poporală. 

O mie şi una de Nopți, Circe 138; ca- 
mera oprită 138, 336; copii de aură 
393; elemente constitutive 133; fecidră 
mântuită 469; feci6re-pasări 267; necu- | 
ratuli întruni vasă 872 ; Nemesis | 196; Polyphem 106, 134; povestea, lui 
Aladin 995; Principele A 
Peribanu 998. V. alima 

OMExi, bătrâni omoriţi ca netolositori | 967; cu Capu de câne 122; cu obraze | 
ca de omi și cu trupuri ca de ş&rpe | 
29; cu ună picioră, cu o mână şi cui 

  
  

hmed și dina | 

joce şi murind de frigă 501 

| cu uni iepure 501; 

122 ; unii ochii 30, de lemnu 669: 
împetriţi 608; mai proşti, căutare de 

918; roşii, întilniţi de feciorul de im- 

părată 313; mari câtă pumnulii 85: 

vrăjiți în fere 88. 

Omeni cu cârne, b. A. 857. 
oui, acoperitii cu 99 ţoluri şi mu- 

rindiă de frigii 436, 497; balaură schim- 
bată în 513; care bea apă dela 24 ia- 
zuri și muriă de sete 498. dela nous 
scocuri de mori 825; care bombănindii 
și ameninţându cu toiagulii, se făcea sute 
de păssrele 499; care mâncă brazdele 

ide pe urma a 24 pluguri 498, de pe 
urma a 7 pluguri 499; care mâncă 99 
cuptore de pâne 501, 825; care se păr- 
păliă pe lângă un focă de 24 stinjeni 
498; care se putea lăţi ori câtii 498; 
care sorbiă isvâre de apă 991; care 
strimbă lemne 547; care săgetă ținţarii 
din vintulti turbată 499; câtă nuca 518; 
ce audiă totii ce se petrece în lume 568: 
ce săriă din munte în munte 825; ce 
spunea din păscălie 595; cu două ghiu- 
lele de aură 491; cu două pietre de 
moră ia picidre 499, 500, 501; cufun- 
dati în lacu, visiune mistică 436; cu 
mustață albă și alta nâgră 499; cuo 
sută de fete 387; cuunui singuri ochit 
mare 498; cu ună picior în Catana și 
cu altu în Messina, 56%, 568; de lemnu 
696, 699; dovlecă 254; eşindă dintr'o 
apă 388, dintr'unii inel 417; grosi câtă 
unii munte 568; imbrăcatu cu nouă co- 

; în gura 
căruia curgea apă dela nouă fântâni 
499; însemnatii (chioră, eiungui) 18, 19; 
jumătate ursi 824; legati de mâni și de picidre 437; luându-se la întrecere 

lungi de unii cotă 838, de o mie de coţi 30; lupă 87, 
876; mare câti un plug 808: mică de ceră cu picidre de secară 548; pretă- cutii în: bou 377, cală 377, porci 238, 
porumbelit 239, pupăză 664, taură 66, 
vulpe 4; roșcovanii, draci sati zmei
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în chipă de 353, 356; roșu, piază rea 

18, 19, 20; răţoii schimbati în 671; 

şedendiă în lună 362; sălbateci 523; 

șerpe 29; slabă, jupuită, visiune mis- 
tică 436; spinzuratii de limbă, visiune 

mistică 436; spinzurati pentru o da- 

torie 547; uni ochii 598. 

Omă-animală, ciclu 23, 231, 313, 384. 

OMULEŢE, cu barba de ş&pte coți 560, 

365; lungii câtu ună degetii 561; largă 

de dece coţi 991. 

Omulă care caută să tremure, b. por- 
tugezii 823. 

Omul care sciă tâte limbile, b. mer. 

620, 640. 

Omului care înțelegea limba dobi- 

ioceloriu, b. albaneză 620. 

Omului câtă şchiopulă cu barba câtii 

cotulii, alti nume dată lui Statu-palmă- 

barbă-cotă 361, 578. 

Omulii cu sabia de dou&-deci cântare 

b. portugezi 568. 
Omulă cu trei b6be de strugure, b. 

ngr. 167. 
Omulii cu trei minţi, b. Bu. 623; b. 

mer. 974. , 

Omulă cu trei talanţi, sn. Bu. 944. 

Omuli-de-ferii, b. Mu. 119, 256, 21, 

443. 
Omulă-de-feră, ajutândiu pe voinicii 

261, 443; fratele femeei-brâsce 257; to- 

varăşv ajutători 914. 

Oimulii de flori cu barba de mătase, ce- 

tatea lui în vintulii turbatu 825; fiică- 

sa peţită de Fătă-frumosii 825. 

Omului de omenie nu pere, b. A, 

842, 853. 
Omulă-de-pâtră, b. Mu. 9, 188, 591. 

Omulă de petră, V. Afinii. 

Omulii după tărimulti celă-lalti, b. Mu. 

558, 311. 
Omulă Drăgostilă, Fugilă. Fomea, Se- 

tea, Sgriburilă, Pintală, Vede-bine, to- 

“varăși ajutători 355. 

Omulă viteză, ciclu 568, 60i, 818. 
opaiță, şedătore în Ialomiţa 3. 

O poveste din timpulu Romanilori, 
b. Ba. 967. 

opxci, de aurii ce ducii ca vintulii, 

încălțate de Athena 844; cu cari se pu- 

tea umblă trei miluri 739; de feri, pen- 

tru cale îndelungată 34, 223, 243, 245, 
251, 572, 703, 802; de trecuti marea, 

ca pe uscatii 36, 629, 821; vrăjite 85%. 

Opivalo, Setilă în basmele rusesci 491. 

oprea, nebuno! formulă magică 864. 

Opresce, nume de câne 995. 

opresce, botică ! formulă magică 865. 
Oprișanulă, baladă 969. 

operă, V. numără. 

oxași, acoperiti cu zăbranicii negru 

469; cufundată în jale 468, 618; lipsită 

de apă 467, 615. 

ORBIREA, fratelui mai micii 62%; lecuită 

prin apă vie 482, prin apă de tranda- 

firă 483, prin cântecă de pasăre mă- 

âstră 428, 996; surorei cu frimarea 652 ; 

uriașului 97, 100, 101, 102, 103, 137; 

vindecată cu rouă, 803. 

Orbă-Impă&ratu, b. A. 482. 
Orbulu şi schilodulă, b. rusii 765. 

Orco, uriaşii antropofagii în basmele 
italiene 484, palatulu său 113; soţia sa 

809, 
Orculi, b. neapolitanu 862. 

orcus, lumea sub-pămintenă 809. 
oRDATIE, 26. V. judecată. 

oreade, nimfe de munţi 7. 

organino, talismanu 862. 

Originea cimilituriloră, b. Bu. 348, 

357, 
Orion, nascere minunată 559, 803, 

826. 
Orion, tipă 819. 

ogoesină, într'o corabie 656; într'unti 

butoiă 661; pe apă 658. 

Orphei şi. Eurydice 311, 412, 938. 

onzi, fertii, făcendă să caqă bubele 

calului 369, 510. 
oscrsne, scară din 246. 

| 6sE, ascunse în scorbură 748;. câmpie 

plină de 297; de mielii semă&nate 518; 
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de pesce, lănci r&sărite din 605; de 

vacă năsdrăvană 1715; de viţelă 737; 

podi de 979; procurândă ori ce 729; 
seară de 919; schimbate în aură și dia- 

mante 126; schimbate în oi 578; vor- 

bindiă 159. 

osr, drăcuşoriă în locă de 822, 

osrErăRIE,: publică 590, 694. V. hană. 

Ossian, bătrâneţea lui 364. 

Ostașulu fără frică, b. A. 819, 974. 

osrnovi, mistreţu aflati într'unu 621, 

675. V. insulă. - 

Ostrovuli- Buian, cutie ascunsă acolo, 

în care sta puterea lui Ioscei nemuri- 

torulii 669. 

Ostrovulă-Dînelorii, în care fuge fata 

de împărati cu stea în frunte 687, 

Ostrovulă- fermecată, de unde se adu- 

cea mărfuri minunate 246. 

Ostrovulii- Rupangea, din Marea cea 
îngheţată 461. 

Ostrovulă Mărei, epe aduse din 514. 

osi, mănăstire dintr'unuă 249. V. se. 

Osulu cântăreţă, b. germani 130, 

O sută dinatr'o lovitură, b. ung. 831. 
oțeLi, de: bâtă 739, băț 703, dinţi 

284, 368, măsele 717, palatui 317, plugii 

855, porţi 778, rotă 559, toiagii 245, 
251. 

OTRĂVIRE, prin unt acă 752, prin o 

cămașă 756, 993, prin unii colanui 752, 

prin ună inel 1752, prin uni mără 

153, prin unu strugure 733. 

ot, aflată într'o rață 668; de aură 

280, 650, 864; de diamantii 663; de 

găină, din care gustă mirele şi miresa 

28; de şerpe, eşindi din gura fetei 

635; flăcăii ascunsă într'ună 774; ge- 

meni născuţi dintrună 583; lovind 

pe împăratulu la capii 280; mârtealui 

Koseeci stândi într'unu 668; năsdră- 

vanti 950; puterea Vintului-Roşu stândă 

într'ună 461. 
ouă aurii! formulă magică 860. 
ov&, de aurii, cloșcă cu 552; de şerpe 

mâncate, cari umflă pântecele 990; de- 

  

la pasărea de focu 646; scuipate de 

fată 629; lădiţă cu trei, puterea zmeu: 

lui 551; palate schimbate în 417, 345. 

Oulă de aură, b. A. 265, 279. 

Oviditi, arbori sângerândi 293; Daphne 

292; driade 292 ; bgeria şi Numa Il: 

Inomaos și Hipodamia 771; llelios şi 

hlytia 978; Hesperide 425; incesti di- 

vinu 6%; I.ycaon 876; Meleagru 782; 

Medea 92, 990; metamorfose 11. 94; me- 

tamorfosa sexelori 519; Metra 380; obi- 

ceiulă de a se omori bătrânii 967; na- 

scere minunată 987; Orphei 312; pa- 

latuli Somnului 10, ală lui ]lelios 978; 
Perseă şi Andromeda 467; Philemon şi 
Baueis 844; Picus 987; Procne 529; 
Proteu 13; Seylla 644; ședătore divină 
4; Selene și Zevs 117; Sinis 559; Sym- 
plegade 93; vargă magică 89. 

OvREIU, bate cu ciomaguli uni mor- 
minti 636; fură inelulă 626; ibovni- 
niculii fetei sau femeei 636, 650; strigă 
o ladă de vindare 991; vinde cămăși 

;otrăvite 592. V. Jidovu. 

| 
| P. 

PăCALĂ, aventurele sale 51, 104, 822, 
: 911, 934; caracteristica sa, 200, 942; cim- 

  

poiulă săi 934, 937; imprăştie tămâe 
și vindecă pe Dumnegeui 937; în peţite 
940; toemela-i cu popa 940; se viră în 
evanghelia popei 940; vinde vaca-i unui 
copacii 935, 938, 939. 

PĂCĂLIREA, dracilori 269, 266, 2'8, 
139, 764, 167; Morţei 34, 883, 889; 
uriaşiloră 97, 100, 137; zmeiloră 28, 
703, 818. 

PACTă, cu necuratulii 870, 8841, 885. 
PĂCURĂ, gârlă de 592, 
PĂDURE, blestemată 553; legată cu o 

funie 914; copii părăsiţi în 651, 634; cu 
frunze de aramă 279; cu frunze de ar- 
intii, de aurii şi de diamant 778; de 
aghiamantă 554; de aramă 49%, 363; 
de aură 279, 493; de cuțite şi săbii 419;
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de feri 563; din perie aruncată 384, 
511, 548, 101; din peptene aruncatti 
382; fată schimbată în 380, 389; inter- 
disă 317; negră 592. 

PĂDUREA, dela Mărulu-roșu 638; Fil- 

deşilorii 321, 330; Miaqă-Nopţei 319, 

321; Porcului mistreți 319; Scorpiei 

319, 328; Samodivelori 317. 

Pădureţulă, b. A. 344. 

PAGID, principe silită a se face 292; 

ucisii de falşulu nepotii și înviatii de 
regina 493. 

PAHARU, de vină, curtea îndestulată 

cu unii 401; umplută cu sânge, semn 

de mârte 674. 

Pahonii, povestea lui 637. 

PĂIAJENO, caieru din fire de 251; că- 

mașă din tortă de 251; căsătorie cu 

unii 258; făuresce unt lanţă 428; fu- 

nie din fire de 451. 

Păiajenulu, b. portugezii 238. 
PĂIGRĂ, în care sta puterea dinei 278. 

PAJURA, cere lui J'&tu-frumosii care 

de carne și cuptore de pâne 41; curţile 

ei 102; fata ei 703; fata răpită de o 

137; înghiţindă și scuipândă pe voi- 
nică 433, 654, pe fată '702,; recunoscă- 

tore pentru scăparea puiloră săi, scote 

pe voinică în Lumea-albă 421, 573, 5%, 

20, 654; sânge de 512. 
Pajura, b. A. 690, 702. 
PĂLĂRIE, ce duce ori unde 273; ce face 

nevădutiă 280, 981; ce împetresce 868; 

vrăjită 857, 859, 861. 
Palatele lui Şaterbeg, b. croat 169. 
PAtaTi, boltă schimbată în 263; bân- 

tuită de duhuri rele 822, 883; ce 

se mişcă pe picidre de rață 379; cu 

dou&-spre-qece uși de ferii 101; cu șep- 
te-qeci de ferestre 775; de aramă 545, 

569; de arginti 395, 545, 825; de aură 
237, 244, 545, 591; de căpcăuni 728; 

de cristal 318, 507; de pietre nestimate 
608; de feri 490; de fildeşii 315; de 

marmoră 382; de oțelă 317; de sticlă 
352, 825; de topază 825; din picidrele   

oiţei 716; heleșteii prefăcutii în 260; 
în care pietrele şi bârnele puteau vorbi 
475; înconjurată de uni riîă de foci 
551; întreceri şi păminti 417; locuiti 
de maimuțe 544, de zmei 284, 636, 653, 

654; pardositi cu arginti 639; păzitii 

de fere sălbatice 370, de tiori şi lei 
483, 533; schimbati în mără de aurii 
564, în nucă 825, în ouă 417; stăpă- 
nită de unii şerpe, corbă și cocoșă 169; 
sub-pămînteni 773. 

PALATULU, Albelorăi 288; Arăpușehei 

322; a șepte uriaşi 753; celoră nouă 

zmei 356; Dinei zoriloră 495 ; dineloră 

408; Domnei Chiralina 592; Fetei din 

Dafinii 298 ; Impăratului Stririlori 500; 

Leului-paralei 721; lui Eol 88; lui 
inimă-putredă 608; lui Verdeşii-Imp&- 
ratii 639; Pasărei negre 865 ; Păunelorii 
de auriu 272; Reginei Angelica 484; 

Silei Samodivei 323 ; Somnului 10; S6- 

relui 246; Ursitei '790. 

Palatului aerian, b. serbă 417. 

PALATURI, aeriene 786; cari se îuvir- 

tescii după sâre 34; de aramă, argintă, 

aură, sticlă și zamfirii 34, 799; făcute 

cu unii ineli 300; fermecate 778; lo- 

cuite de arapi 646; de o arăpoică 797; 

ale zmeiloră schimbate în mere 132. 

Pălie, V. Ilie. 
zuhimuăg!, eroului poesiei neo-erece 

970. 

PALMĂ, căpătată, schimbă pe băiatu 
în mătură 459; primită de băiatu fiind- 

că s'a uitatii înapoi 280, 324; munţi ți- 

nuţi în 502; ţigani ţinutiă în 423; trasă 

lui F&tă-frumosi de Mortea 370. 

Palmă-omă-cotii-barbă, Statu-palmă in 
basmele bulgare 562. 

Pălmesci, nume topică fictivă 684, 687. 

Palomba (la), b. neapolitanii 304. 

pAroş, a-toti-biruitoră 542; cădendu 

pe fraţi 551; ce înlemnesce 322; ce îm- 

petresce 470; înfiptu în inimă 659, în 

tavană 659; însângerată, semnă de 

mârte 613; jucândă în aeră 602; na-
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scere cu unu 345; pusi între nevastă : 

;feră 254; de treculii marea ca pe us- 

i catii 274, 277, 284, 773. 
și bărbatii 654: puterea stândii îutr'unti 

36, 322, 325, 549; vrăjită 243, 976, 

PALTINt, Cosciugii pusă pe virfulii 

unui 758; inimă pusă într'ună 463, 667. 

vămtari, fraţi născuţi din 486; mole 

ca piftia 261, 278, 444. 

PAxă, apelii la nevoe 35, 427, 447, 

512; găsire de 504, 509, 514; prefăcută, 

în calu inaripatu 427. 

Panciatantra 79, 132, 140. 
râxnant, tinără schimbati în 455. 

râxE, albă 719; casă ţinută numai 

cu o 406; de arginti, aură și feri, pe 

cari aruncându-le în sus, se făcea ce 

gândiă 371; inelu băgati într'o 284; 

năsdrăvană 107 ; negră 852; oştire hră- 

nită cu o 398; vrăjită 662. V. pită. 
PANGLICĂ, aruncată peste umării, veniă 

unii om şi împliniă tâte 687; ce lu- 

min€ză noptea ca diua 508. 
PANGLICI, alegere de, la, cercarea sexu- 

lui 521. 

Pann Antoni, femeia îndărătnică 917; 

însoţiri incestuose 149; lucruri minu- | 

nate 71; Moşii-Negu 943; Povestea 

Vorbei 944; şeqătâre la ţeră 3; Sul- 
tanuli și pescarulii 788. 

PÂNTECE, încinsti cu cercuri de feri 

232, 242, 252; copil plângendii în 297, 

812. 

- PANTOFT, de feri 241; de feri roșu 

814; de sticlă 730.- 

PANIOFU, cercarea lui 720; alu fru- 

mâsei Rhodopis 725; perdută 727. V. 

papuci. 
pâxză,: aruncată, se face apă mare 

114; ce procură bucate 278; talismaniă 

858, 860, 862, 863. 

Pânza de masă şi cocoșulii de aurii, 
b. nr. 859. , , 
panzanega, numele basmului la. Ber- 

gam 199. . 

PAPĂ, femee făcendu-se 847; fii de 
comite. alesi la Roma 629. 

PAPAGALT, eșindă.dintr”o migdală 235, 

rartet, brodire, de 687, 701, 136 ; de 

răpuşă, de zahără 925; fată spunen- 
du-i suferinţele 983; năsdrăvană 713. 

PAaRă de foci, sorăschimbată în 259, 

263, flăcăi în 890; vinătă, voinică pre- 

făcută în 553, zmei în 810; galbenă, 

zmei schimbată în 553, voinică în 810. 

PARACLISERU, fată schimbată în 385. 

eAnADIst, ajungere în 85; apa sa 991; 

bobi crescuti până în 453; căciulă 

aruncată în 454; copilă dusti de Maica 

Domnului în 850; servitoră trimisi cu 

o scrisore în 362. 

Paraleii. V. leu. 

rapuubtia, numele basmului la Grecii 
moderni 200. 

părămith, numele basmului la Ro- 

mânii din Macedonia 200. 

Părăsiri, ciclu 23, 231, 313, 384. 

Parau-kașt, Frânge-lemne ţigănesct 

565.   

  

Parce, ursitore la Romani 40, 781. 

Parcemina, vrăjitâre 619; sudorea 
ei miraculdsă 649. 

PARDOSELĂ, de perozele 244. 
Paris, expusii pe muntele Ida 474. 

pănii, înterdisi 317. 

Parsion, voinici căsătorită 
qină porumbiţă 978. 

Partenopeus. romanii franceză 116, 
PARVU, cu capete de oOmeni 462, 634, 

981; înfiptiă în inima mortului 908 ; stri- 
gătoră, cerândii capii. de omii 462, 981. 

PAŞĂ, personagiii 147, 
Paşu-de-oţelă, b. croatii 33, 460. 
Paşa-de-oțelă, V. Başcelik. 
Pașa şi Petre prostulii, b. serbiu 942. 
PASCĂ, din brosca de sub pristolt 803. 
PĂSCĂLIE, Omu ce spune din 595. 
PASERE, albastră 650; cea verde, ce- 

rută de soră 401; ce scâte în Lumea- 
albă 564; cu pene de aură 547; de. 
diamant 316; cu potră scumpă pe 
Capu 315, de argintii 639; de aurii 507; 

cu 0
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308, 544; de ceră roşie 632; de îocu | 
428, 646; de unde se întilnescă vintu- 
rile 659; schimbată în 385, 409, 498; 

73 — 

profetice 582, 631; ţipândi de fâme 
262, 439, 444. 

PĂSERI NăsDRăvAxE 123, 803, 865, 899, 
fecicră 214; femee 29; flăcăi prefăcutii | 903, 908. 
în 502, 903; lapte de 265; Metra sehim-! 

bată în 380, 428 ; ncgră, trimisulă Mor- 

ței 366, 865; verde, fată schimbată în : 

390; vestitore 112. 

Pasărea adevărului, b. loreniă 402. 

Pas&rea albastră, b. bretoniui 650. 

Pasărea cântătore Domnul întine- | 

resce, b. A. 496. | 

Pasărea care vorbesce, b. italian 403. | 

Pasărea cea rară, b. sasti 651. | 

Pasărea ce ouă dilnicii uni oă de 
aură, b. A. 644; b. indian 949. 

Pasărea cu pene de aurii, b. A. 541, 
546, 623. 

Pasărea de aură, b. sasi 514. 

Pasărea lainică, b. Mu..391, 410, 974. 

PASERE MĂESTRĂ, adusă de pe muntele 

de sticlă 410, de pe tărimulă celii-laltă 
516; Andilandi 408; Aundila de Cuştivei 

410; ca lscu pentru orbire 496; care 

vorhesce, cerută de soră 393, 403; ce 

întineresce 496, 509; ce impodobesce 

o clădire mărcţă 540, 311, de aură, fu- 

rândii pome de auru 428; descoperind 

crima 394, 396, 403; Dikyeretto 397; 

din colivia de diamanti, furată devoi- 

nică 31f; ducendi pe voirici în Lu- 

mea-albă 412; împlinindă roluli apei 
vii 482; inviândă stanele de petră 396; 

lainică 393, 410; norocului 650; 'Țiţinena 

397; Voiniculă-florilorii în chipi de 602; | 

Voinieulu-pasărilorii în chipiă de 503;! 

vorbitâre, dorită de domniţa 394. 

Pasărea măestră, b. Mu. 541, 546. 

Pasărea minunată, b. serbu 650. 

PĂSERELE, văitându-se, simbolisândă su- | 

fletele copiilori nebotezaţi 989. 

PasERt, cântându de bucurie 262, 439, j 

444; cânteculu lori înţelesii de servi. | 
idrea 150; crăcsa lori 279; cu clonţuri ; 

de feru 993; cu obraze ca de muiere! 

29; de argintiu 639; de ceră roșie 682;! 

Sătuenu, Basmele române. 

  

  

PĂSERICĂ, care trădeză crima 741, 743; 
ce ademenesce 323; ce uscă, ori ce co- 
pacii pe care se punea 308; cu capu 
de aurii, cerută de fata îinpăratului 240; 

„din ceri 542; dină în chipă . de 308, 
1323; fată, schimbată în 308; feciori 

prefăcuti în 381 ; vorbitâre 130, 240. 

Păsăilă, tovarăşi ajutători 490. 

Păsări-lăți-lungilă, tovarăşii ajutătoră 

498, 

pastoceia, numele basmului la Chiari 

199. 

Păstorașuli nevădutu, b. ung. 174. 

PăsToRi, fată schimbată în 388. V. 

ciobană. 

Păstorul, b. lorenă 317. 

Păstorul fericită, b. cehu 883. 

Păstorulu norocosi, b. italiană 317. 

Păstorul Paveli, b. maghiarii 564. 

Păstorulă voinicii şi vaca bălţată, b. 
serbu 563. , 

Păţaniile Archanghelului Michailă, 1. 
Mu. 888, 844. 

PArRU, V. numării, 

PATU, de aură 328; de diamantii 981; 

inconjuratii de 13 tăclii aprinse 175; 

în virfiă de pomi 302. 

PAsURi, ce vorbescu noptea 398. V. 

scânduri. 

PĂUNE, de aurii, feciore schimbate în 

272. 

Pauvretd, nume de câne 884, 886. 

Pavel, nebunului, care ucidea mu- 

scele cu' buzduganulă 914. 

Peau-d'âne, b. franceză 171, 1177, 680. 

Peauw-dâne, copilă persecutată, stră- 

vestită într'o pele de măgari 677. 

excerE, a lui Solomonii 977; pe spi- 

nare 289, 334. , 

PECETLUIRE, Cca robi 286, 289, 344. 

picugant, flăcăă schimbati în 381. 

P&curarulii şi Elena, b. Ba. 265, 285. 

68
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vEvirsă, prin ardere de viă 129; prin 

aruncare într'o hazna 393, 407, într'unii 

cazan cu ulei ferbinte 402, întruni 

cazană cu lapte clocotitori 501; prin 

rostogolire de pe unii munte întruni 

butoiii bătutii cu cuie 327; prin sfâ- 

șiere de cai saii fere 310, 484, 488; 

prin spânzurare 434; prin zidire de 

vii 397, 403. 

Pedepsa nemilosului, |. istro-rom. 974. 

PEDiCi, spre a zăbovi urmărirea 485. 

V. expediente şi talismane. 

Pedro şi principele, b. portugeză 591. 

PEDUCHE, câtă unii berbece 766; omii 

schimbată în 515; pele de 532, 766. 

Păduchele, b. albaneză 768. 

Pă&duchiosă, fată de împărati, păzindă 

oile 157. 

Pegasii, cal năsdrăvanii 33. 

Pei d'ase, b. catalani 682. 

PELE, de cerbi, bătută cu pietre 

seumpe 497; de măgarii 680, 686; de 

mişcotei 702; de păduchi 532, 766; de 

porcii 684; de purice 416, 688; de ursii 

697. 

Pelea de purice, b. mer. 761, 768. 

Pelias și Neleii, fraţi gemeni 58 :, 485. 

PENE, de aură 847. 

Penelope, tălmăcesce visele ei 172. 

Peneșă-lmpărată, b. Mu. 166. 
Peneşă-Impărată, numele băiatului 

procopsitii de pisoiulă năsdrăvană 166; 
fata lui 591. , 

PENITĂ, apelu la nevoe 634. 

Penna dell'ucello griffone, b. italiană 
830, 993. 

Penta manomozza, b. neapolitană 693. 
Penta manomozza, fata cu mânile tă- 

iate 693. 

Pepelea, păcălesce orbindiă pe necu- 

ratulă 104, 942; vaca lui 934. V. Păcală. 
Pepeliuga, Cenuşeresa serbă 725. 
PEPEXI, pildă de virsta feteloră 286, 

982, 

Teperlet, numele lui Pipăruşă în Lan- 
guedoc 182. 

  

  

Pepeșkorgrad, oraşului vătraiului, nume 

topici fictiv 685. 

PEPTARE, glasuri cusute în 279. 

PEPTEXE, aruncatii, se face cânmpu 356, 

gardă 419, pădure 882, 714, 826, zidi 

389, 657; darii dela Sf. Luni 195; ilă- 

căt schimbată în 380, 389; luatu din 

casa zmeului 356 ; pretăcendii în bou 

617. 

Peri, de aurii, copilu cu 990; zore 

în 248, 787. 

Perceforest, romanii francezii 176. 

PERE, Cari întinerescă 579; de aurii, 

furate de pasărea 428; galbene, faci 
să crescă corne 867; roșcovane, le 

faci să cadă 859. 

Peregrina, romanţă portugeză 126. 

PEREŢI, de ferii 550; de oglindi 15%; 

de prăjituri 451. 
PEREIDIE, feminină 133; fraternă 481. 

541; maternă 645, 660. 

reni, coborindu-se și ridicându-se 123; 
scânduri de patii din 400. 

PERI, cari vrăjescii cânii înlănțuindu-i 
612, 607. 

PERIE, aruncată, se face pădure 381, 389, 
511, 548, 657, 701, grădină 825, stufu 
419; dăruită de Sf. Mercuri 372; talis- 
manti 35. 

Perii, inele poveştiloră orientale 985. 
Periklimen, eroă schimbati în leu, 

șerpe, albină 380. 

Periphlegeton, riii de focii 981. 
PERNĂ, de somnii, pe care culcându-se, 

nu se mai treziă 254. 
PERXE, Căgendi de sub mire, de 

spaimă 27, 169, 470, 

P&r6sa, numele copilei persecutate 
: 681, 682. 

PEROZELE, pardosea de 244. 
Perpeliţa păstoruli cu Frumosa-pă- 

mintului, b. mer. 265, 282. 
PERSELE, r&sărite din picături de sân- 

de 67. 

Persephone, locașulu ei 89;. frumuse- 
ţea ei 113, 114, 120, 256; răpirea ei 414.
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PESCIȘORT, de aurii, dintr'o țandără Perseii, expusă ca copili pe mare | 

319; fată schimbată în 305. 414; isprăvile sale 61, 820; sandalele 
lui întraripate 975; scapă pe Andro- Pesoglatci, Căpcăuni în basmele bul- 
meda de balauri 467 ; selavu la Poly- gare 29, 30. 
ctet 484; talismanele sale: 857, 821. 

PERSICU, sunători 976. 

Persil, nume de câne 9141. 

PERSONIFICAREA, universală 9, 10, 30, 

55; dileloră s&ptămânei 369. 

PERU (pomii), blagoslovitii 883, 884; 

ce infrunzesce şi erna 885; cu pere de 

aurii 380; recunoscători 1783; răsărit 

din cadavrele copiiloră 400; zmedică 
schimbată în 549, 554. 

PERU (din capu), ce se dăruesce 264, 

339, 452; cheiță purtată în 459; de 
arginti 427, 452; de aurii 32, 38, 

340, 824; de purpură, în care sta pute-| 
rea. lui Nisos 6414; de sub aripă, apel 
la nevoe 418; din comă de calii, apel 

la nevoe 288; roşu 19, 339, 343, 968. 

Pări, nume de copilă 611. V. Măru. 

Pă&rulu de aură, b. lorenăi 715; b. 

sasi 213, 317. 

Pervonto, b. neapolitană 476. 
Pertonto, băiată prosti şi uriti, dă- 

ruiti de qine 476. 

pEscanti, dăruită de Sultanii 788; fată 

schimbată în 385; juruindă necuratu- 
lui ce are mai dragii 353. 
Pescarulă şi femeia sa, b. germ. 847. 

Pescarulu și Sultanul, b orientali 788. 

PescE, aducendă inelului din fundulă 
mărei 640; aducendi €pa 373; boi pre- 

făcută în 377; cu aripidre de aurii, mân- 

cati de împărătesa 587; dăruindi copi- 

lului darul de a căpătă ori ce 475: de 
aurii 507, 596, 847; fată schimbată în 
385; flăcăi prefăcută în 37%; inel 

găsit în 533, 535; nascere din 584, 611; 

schimbându-se în piticii 635. 
Pescele de aurii, b. rusii 847. 

PEşcHIRU, de mătase, dăruitii de qină 

129. 

PESCI, împărătesa loră 632; împăra- 
tul lară 635; plâie cu 939. 

| 

| 
i 

| 
I 
) 

  

petasus, pălărie vrăjită a lui Her- 
mes 857. 

PerEct, de mătase, lipsind la o haină 
193, '798. 

PEŢIRE, condițiuni de: a face să ridă 
pe fata împăratului 997, a face să fie 
veselă 670; prin sărire peste glodui 253, 
peste șanţiu 427, până în virfulă unui 
turnu 788. 

Peţiri, ciclu 229, 493, 760, 762, 872. 

Petit-agneau blanc, b. bretoni 709. 

Petit-ehaperon rouge (le), b. fran- 
cezii 116. 

Petit-Jean, b. bretonii 984. 

Petit-Jean et la Princesse devine- 

resse, b. bretonă 1765. 

Petit-mouton Martinet, b. bretonă 
116. 

Petit-palet, uriaşu năsdrăvanti 567. 

Petit-Poucet, b. francezii 177, 178; b. 

lorenii 181. 

Petit- Poucet, Neghiniţă francezii 177. 

Petit roi Jeannot, b. bretonu 509. 

Petite-baguette, b. bretonii 567. 

PETRĂ, apă din 838, 839, 840; arun- 

care cu, ordalie 27; aruncată, se face 

zidă de 381; ce împlinesce ori ce do- 

rință 626; cetate de 502; de sub limbă 
626; glasii xorbindu din 595; a rubi- 

nului, dăruită de risti 620; seumpă, 

păstre cu 315; a smarandului, dăruită 

de dihorii 620; vindecându tote bâlele 

977; a zamfirului, dăruită de vulturii 

620; zidă de 826. 

PETRE, scumpe, balauri vârsândii 635 ; 

curgendi din capulă fetei 997; palati, 
de 608. 

Petre Fătiă-frumosii, b. Mo. 375, 386; 

b. Bu. 598, 614. 

Petre, fiulii 6iei, b. Mu. 558, 576. 

Petrea, b. A. 482, 502, 582. 

Petrea Ferecatulă, b. A. 987.
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Petrea Făti-frumosă și Dinele, b. 

„Bu. 119, 229, 233, 253. 

Petrea Firicelă, b. Bu. 314, 558. 

Petrea-Piperiuli, b. Bu. 598, 615. 
Petrea Piperiulă, voinică născutiu din- 

tr unii firă de piperi 519, 601. 

Petrea Pip&ruşti, b. A. 181. 
Petrea și vulpea, b. Mu, 482, 496. 
Petrea voiniculă şi Ilena Cosinţana, 

b. Bu. 124, 312, 325, 644, 660, 
PETRICICĂ, de sub limbă, dăruită de 

şerpe 635. 

Petrosinella, b. italiani 385, 
Petru Cenușoteă, b. A. 724, 738. 
Petru Sân., V. Dumnedeii. 
Pătrunjelă, nume de câne 910, 942, 
Pe uni firă de bobi, b. Mo. 449, 456, 

843, 854. 

Phaeton 51,978; surorile sale 978, 982. 
Phaetusa și Lampetia, fiicele Sârelui, 

schimbate în arbori 982 
Phantasos, copilulă Somnului 11, 
Phedra și Hipolită, acusare falsă 67. 
Philemon și Baucis 844, 845. 
Philomela, odinidră fecioră 9, 94, 529. 
Phobetor, copilul Somnului 11. 
Phoebus, V. Helios. 
Phosphores și Hesperos, fraţă ge- 

meni 584, 
Phra, deulti sorelui la Egipteni, fă- 

cendi să nască o apă între eci doi 
frați 65; fiica lui 66. 

Phryxos, tipi 105, 940. 
Phryxos și Helle, orfani 

unii berbece năsdrăvaniă 61, 485, 740. 
Piaza cea rea, b. Mu. 25. 
Piază REA 18, 24, 25, 797. 
Pici, ramură de nucă! b. Mu. 473, 

478, 990. 
Prci6RE, calii cu şepte și opti 345; 

cioplite 724, 736; de aramă, taură cu 
485; de argintii, regină cu 428; de 
mărgăritare, copilă cu 173; de rață, ce- 
tate învirtindu-se pe 988; de secară 548. 

Piciă, voinici prefăcut în pândară, 
biserică. şi rățoiă 455. 

ajutați de | 402; 

| 
| PISToLU, minunati, ce apără de ori ce i metehnă 670. 

Piciulă ciobănaşuli şi pomului cel 

fără căpătâi, b. Mu. 449, 454. 
Picus, rege schimbată în pasăre 987. 
Pier delle Vigne, arborele-i supra- 

i vieţuitoră 198. 
| Piera, eroină, aduce legatii pe uniti 
iomii sălbaticii 523. 

| Pierre le Bon- Viseur, tovarăși aju- 
tătorii 493, 765, 

Pigeon-blane (le), b. franceză 130. 
Pildele lui Sindibad 132. 
Pilusedda, V. Părosa, 

Pipelcuţa, b. Mu. 733. 
Pipeleuţa, fată vitregă, rGha casei 33 

725. V. Cenușeresa, 
PIPERU, grăunte de, 

615, 618, 819, 824. 
Piperușă, copilă câtă ună bobă de 

piperă, dar de o putere afară din cale 
178, 182, 562, 601, 818. 

Pip&rușă-Petru, b. A. 598, 399. GI8. 
Pipărușă- Petru, copil zămislită din 

tr'uni firă, de piperii, voinici fără s6- 
mă&niă 617, 618, 672. 

Pipăruşii-Petru şi Florea înflorită, b, 
A. 598, 617. 

PIPOTA, găinei, mâncândi, se face năs- 
drăvanti 663, 800. 

Piram și 'Tisbe, iubiţi nenorociţi 5. 
ProsTRii, puse d'andâsele, mijlocă de 

ademenire a fetei de pe arbore 309, 742, 
aq, 
| _aszcă, copilă înlocuită cu o 396, 397, 

năsdrăvană 161, 164, 729; păzindu 
ușa sfintei 369; recunoscătâre, aducenau 
inelulă 625, 635. 

Pisica Cenușertsă, numele 
sei neapolitane 729. 

Pisica dela vatră, b. portugezi 730. 
Pisica lui Constantiniu norocosulă, b. venețiană 161. 
Pisort, flăcăi schimbată în 526; năs- drăvanti 163, 730; recunoscători 637. 
PISTOLE, fără oţele, semnii de morte 969. 

grea dintr'unti 

  
Cenușere-
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PITĂ, curtea săturată cu o 405; năs- Pluton, coifu-i întunecati 821, 857, 
drăvană 107, 722. „_PoDY, ascundere sub 530, 535, 549; 

PreE, două mii, cerute de ulii 422. „de aramă 248, 250, 350, 517, 97; de 
PITICI, în raport cu uriași 816; nume | avgintu 243, 218, 250, 547, 550; de 

de 178, 561. |aură 243, 252, 277, 547, 550, 577; de 
Pitici, ciclu 806. - brice, peste apă 378, 988; de ccră 628, 
Piticotăi, piticii câți cotulă 52,558, 563. | 632; de cristală 166, 383; de diamant 
ririct, Barbă-cotti 557, 360; câtiă co- 1237; de feri 243, 779; de mărgăritară 

tulii 29, 30, 33, 5839; câtu o neghină/ 136; de 6se 919; de petre scumpe 236; 
sai degetă 177, 998; cu burbă ascuţită ! urcare în, a femeei înainte de a nasce 
564; frate de cruce alu voinicului 635; ! 400, 405, 406. 
recunoscători 635. PODURILE a 24 de ape 121. 

Pitică-Ținţariulu, b. Ba. 998. Poganii, nume de zmei, răpindă fe- 
Pilică- Ținţariulă, piticu care se hră- meia și omorindi pe voinici 463; 

niă cu ţințari 998. sfâșiată in bucăţi de calului voinicului 
PIFIGOIV, șchiopă, duce pe voinici la | 464. ' 

locuinţa dinei 277. 238. Pois de Rome (le), b. lorenu 453. 
PITULICI, limbi de 701. Polatigoroșek, mazăre rostogolitâre, 
PIULIȚA Și pisălogulii Babci laga 113. | numele lui Neghiniţă rusă 183. - 
PIVNIȚĂ, cu mulţime de lămpi 889; Polece, b. neapoliianii '766. 

  
plină de aurii și de argintii 628. POLEIV, scuipat prefăcut în 991. 

Pivniţele de aură, b. croatii 316. poLoBocă, zmei închisă într'unu 285. 
PLÂNGERE, cu ochiulă drepti 422, 530;!  Pollux, V. Castori. 

înainte de ccsulă nascerei 369; în pân- |  Pofunocinik, Micdilă, copil născutii 
tece 296, 297, 372. la mieduliui nopței 545. 

PLâxst, nesciindii ce nume va da co- Polydor, corni crescutii pe mormin- 

pilului viitorii 911, 918; pentru o morte | tu-i 126. 
imaginară 915. | Polyidos, înviândă pe Glaukos cu 

PLANTE, crescute până la ceru 417: i buruiana șerpelui 46. 

castană 454; dovlecii 450; fasole 451;|  Polyphem, tipu 94, 816. 

Ovăzi 451; stejari 453; simţitore 125. | Polyphem, uriași orbitii 6, 88, 806, 

rLAșcă, minunată 266. 1809, 912. 
PLATINĂ, semnu de recunscere 492, | pout, blagoslovili 882; ce înftoresce 

Platon 49, 63, 197. în 24 de essuri 627, peste nopte 281; 

Plinită, despre limba pasăriloră 631; ce-şi ridică şi-și lasă ramurele 411, 
Jumătate-de-omă 621; materiale folklo- . 709; celi fără căpătâit 449; cu frunze 

rice la 121; omu-lupu 876; ploi mitice ! de aurii, r&sărindă din osele vacei 15, 

121, 122; saliva ca remedii 988. | 742; curăţitii de omidi 656, 733; din 
ecâE de aurii, Zevs schimbată într'o : mijloculă raiului 331, sfintii 854; ală 

414. V. ploi. ! Hesperidelorti 450; roşu 636; simţitorii 

eroi mrice 121, 122, 917; parodia lorii , 715, 1742; vorbitoră 656. 
917, 939. | pomcLă vVIEŢEY, pomulă cunoscinței 

PLoPi, recunoscători 656; r&săriti | binelui şi răului, intergisă 983, 989. 

din cadavrele eopiiloră 398; simţitoră ;  Ponente, nume de vint 275. Pa 
129. * i. Poos-in-boots, Cotoșmanii năsdrăvanii 

eLUGU, de feri 854; de oțeli 855. in basmele engleze 164.
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__PoPă, fată schimbată în 703; feciori 

schimbati în 383; furati 971; îndră- 

gindu-și fata 683, 693, 698, '700, 703; 

jupuitii de Păcală 940; omorindii co- 

pilașulu 694, 699; slugă la ună 801, 

322. 

Popa iea de soţie pe fie-sa, b. mer. 
678, 688. 

Popeliuha-Zaveliuha, b. serbi 689. 

Popeliuha, numele Cenuşeresei serbo- 

croate 689 

PoRcaRii, schimbati în împăratii 754. 

PoRci, copilii înlocuiti cu ună 402; 

flăcăi vrăjită în 212, 245; omiă schim. 
bată în 88. 

Poncu mrsreții, muntele săi 321, 328; 
pădurea sa 319; tăulă săi 804. 

Porcului celt fermecată, b. Mu. 1239, 
233, 241, 242. 

Porkopulos, b. mer. 974. 

vrăjită în 234, 242; sciindă drumulit 

doriti 831, 872. 

PoncMBi, ajutători 135, 137; de aurit 

244: schimbaţi în bărbați 242; în fe- 

cidre 219. 

Porumbii llenci Cosinzenci, b. Bu. 

124, 136 

PORUMBIȚĂ, vrabie aflată într'o 669. 

PoneMBIȚE, aflate întruni iepure şi 

într'o scrâfă 622; argătore, fata jucân- 

du-se cu două 342; dine în echipă de 

263, 216, 278, 283, 3804; feciore 268: 

puterea zmeului stândă în trei 543; 

sfătuindă fata 727, 728; vorbindă 390. 

"PORUMBU, alegere de 720. 

Porumbulă raiului, b. A. 541, 547. 

Poseidon, dăruindii unii cală de aurii 
111; îndrăgindă pe Tyro 474; juru- 
inţă făcută lui 349; părintele lui Pro- 

teii 41, lui Periklimen 380, lui Poly-   poroganie, numele snovei în Buco- ! 
vina 189, 200, 951. ' 

PORTA, iadului 246; raiului 246. | 
vonți de aramă 343, 569; de aură 87; 

de feru 501, 672; de oţel 778. 

ce iînviă pe ună omii 
| 

PORTOCALĂ, | 
| 

    

mortii de 24 cesuri 774 
PORTOCALE, cerute de mama și de fata 

perfidă 649; furate de balaură 432; 
principi schimbaţi în 591. | 

PORTOCALU, ce cresce pe mormînti! 
126; ce diua înfloresce şi n6ptea se | 
câce 42, 

Portocaluli și balaurul, D. A. 432, 
Poru-Impăratii, feciorulă săi 973. 
voRUMBEI, aflați într'unti mistreți 675, | 

în pântecele unui iepure 460; alegendiă | 
maculi 736; cari aducea ambrosie 90; | 
flăcăi prefăcuți în 249; împăratul lori | 
331; oi schimbate în 819; puterea 
zmeului stând în trei 469; vorbitor; | 
594. i 

roRUMBELt, aflată într'unti iepure 668; | 
bărbatii schimbată în 246; cu răvaşti| 
168; flăcăii schimbată în 381, 550, 657; 
la alegerea împăratului 25, 663; omii 

i 

phem 97, 99; strigătulu stii 995. 
POSESIUNI DEMONIACE 873. 
PoTÂnRxicHE, de aură, dăruită nevestei 

ce-şi caută bărbatului 235. 

Porcâvă de aură 508, 516. 

Potcovarulă și Mârtea, 1. bretonă 885. 
boTcovIREA cailorii prin tăierea pi- 

cioreloră fără sânge 885. 
Potorâuca. fata Craiului zmeilo ru 569, 
Pouilleuse (la), b. bretonii 156. 

PovERi, de fildeș 498. 

POVESTE, caracterulă ei 194. V. po- 
veşti. 

Povestea celori 12 tâlhari, b. sici- 
liană 998, 

Povestea cu minciunile, b. ngr. 914. 
Povestea lui Aladinii 995. - 
Povestea lui Harapi-Albă, D. Mo. 497. 
Povestea lui Ignată, b. A. 358. 
Povestea lui Moşii-Negu, b Mu. 943. 
Povestea lui Pahonă, b. A. 619, 637. 
Povestea lui Stanii-Păţitulă, sn. Mo. 
1. 

Povestea minciuniloră, b. A. 914. 
Povestea norocului, b. Mu. 757, 798. 
Povestea numereloră 351, 357, 937: 

94
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Povestea omului care sciă limba do- ; 611,654; mătănii ce nu se înşiră 394; pa- 
| bitoceloră, b. A. 640. ihară umplută cu sânge 674; paloșu Povestea oului, b. Mo. 948. ! însângerată 613; sabie sângerânaă 603; Povestea porenlui, b. Mo. 119, 233, sânge ferbendă 605; semne prevesti- 252, | tre 26, 580, 968; ștergari însângerată Povestea ţărănsscă, b. Mu. 315, 329. ; 26; strune plesnindă 408. 

Povestea unei fete de impăratu, b. | PRESCURĂ, colțuri de, cerute de Piciă Mo. 761, 768, | 455. 
POVEȘTI, cumulative 918, 950, 1000; PRESURĂ, ducândi pe Parsion la Ce- 

de minciuni 914; despre firea stricată | tatea cea nevădută 279. 
a femeiloră 133; fantastice 231; slu- | Preziosa, fată schimbată în ursâică 
mețe 910; milesiace 107; psichologice | 679. 
531; religidse 841. V. basmu. | Prichiduţă, b. Mu. 178, 974. 

PRAFURI adormitore 744. | Priehiduţă, altă nume dată lui Ne- 
| 

  

PRAGt, de aramă 87. i ghiniță 178. 
PRĂJITURI, pereţi de 451, | PRICOLICI, Omeni-lupi 875. 
brală, numele basmului la Albaneză | prikeaka, numele basmului la Bul- 

200. gari 198. 
Prăslea, feciorulu celă mai mică dar! prikaema, numele basmului în graiulu 

celii mai voinici 26, 33, 45, 496. ! macedo-românii 200. 

Prăslea şi merele de aurii, b. Mu-!  pnasăvaa, cu florile, rendă de haine 
424, 430. cu 727. 

pratlița, numele basmului la Sloveni ; Prince et son cheval (le), b. lorenă 
198. | 385. 

PRAZXICU, dată de ie 917. i Prince Mareassin, b. franceză 238. 
PREDICERI FATALE 474, 485. ! Princesse aux ptches (la), b. bre- 
PREFACERE, V. metamorfose. itoni 991. 
Prefacerea tâlharului în calu, ]. istro- | Princesse de Troncolaine (la), b. bre- 

pom. 974. [tonă 492. SI 
PREPELICARU, allaţi într ună lupi 674. | Princesse Felicite (la), b. bretonui 588. 

PREPELIȚĂ, aflată într'ună mistreți! Principele Arici, b. croatii 976. 
621, 675; cutiuță într'o 621; feciorii! Principele Viteză, b. siciliană 649, 
schimbată într'o 381; ochităde pe tări-|  pnincueese, schimbate în lămâi 591. 

Prinsere (0), b. Mu. 108. 

Prins6re pe minciuni, b. ngr. 450; 

mul celă-lalti, 567. 
raesAGIC, alăută plesnindi 408; apa | 

turburându-se 66, 68, 604, 605, 606;ib. sasă 914. EI | 
aură topindu-se 968; basma rupendu-se | Prinţulu Ahmed şi dina Peribanu, 

la mijlocii 548; basma însângerată 576, | p. orientală 998. ar 168 
dt; batistă însângerată 597, 613; calu Prinţulă Csihan, b. maghiarii : 

înnotândii în sânge 70; cămașă înne-| Prinţulă neașteptatii, b. polonă 382, 

rindu-se 396; chiparoşi uscându-se 602; | 984. _ _ 
cârde sparte 408; oc însângerată 516, Prinţulă și Arapulii, b. sârbii e 

577; cuțitu ruginitii 548, sângerândă 609; | Prinţul Slugobyl şi cavalerulă in- 
inel ruginită 968, însângerată 335; | visibiliă, b. polonii 489. ui la Sârbi 
leandru vestejindu-se 605; mănuşi însân- |  pripovietka, numele basmu vă a Se 

Serate 132; maramă însângerată 344, ' 198. 
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impă E i 4. - PRIsă, de tabacii, omorindă pe împă- |  euruLeși, apelii la nevoe 65 craiul, 

ratii şi pe Gmenii săi 509. : pugaret, numele basmului în graiului 
“ : - . . 9 " PRisroLt, brosce de sub 803. ' albaneză din Italia 00, sură, scăpati 

i + 1 333: 3 scăpa PRIVIGERTORE, Care să cânte când preo- ! Put, de aurii 513; de pajură, scă 
tul citesce evanghelia 544; de zidi; de balauru 563, 511, 75; de serptori 
488; păzită de unii balauri 488. V.i şi de scorpie, scăpați de voinicii 420, 
Philomela. 1432; ai Sf. Vineri 617. oua 

Procne, fecidră schimbată, în rându- Puică, care ouă dilnică unii oii de 

nică 94, 529. „aurii 864. 

Procris, soție mituită 233. „  Puleinella, Păcală în Neapole 935. , 

Profeţie împlinită, b. ngr. 143, 146.; urcă, fată născută din 308; bucată 
PROMISIUNEA, a se da fata și jumătate ' din, dată vulturului de mâncare 427, 435. 

de împărăție eroului 414, 469; de dînej Pula, Pleiadele, nume de fată 142. 

copilului ce plânge 295, 296, 297, 347,: V. Asterinos. | a 

359; tatălui către fiicele sale 238, 239, |  Pumnesci, nume topicii fictivii 684, 687. 
240, ! pune-te masă! formulă magică 47, 

Proserpina, cutia ei cu frumusețe | 870. RR 
113. V. Persephone. | »uxeă, blagoslovită, cine intră nu pu- 

PROSTIA, Omenescă, până unde pote "tea eși 884; ce conţinea pururea cinci- 

merge 91%, | qecă lei 862; ce nu se mai goliă 739, 
Prostulu, b. neapolitanti 567, 943. | sa, 961, 863, 867; ce se umplea cu 
Protei, eroii polimorfi 12, 13. | galbeni 868; în care se găsia ori ce 

proverbio, numele b. în Pavia 199. |trebuiă 670; scoţendii câte o sută de 
Prunci îngropaţi de vii, b. mer. 410. | galbeni 981. 
PRuxci, plângendă la jumătate anu!  Punguţă cu doi bani, sn. Mo. 948. 

după nascere 37]. V. copilă. i PUPEZĂ, femee blestemată a se iace 
Prunculă şi călugărul, b. A. 659.'817; omu schimbată în 664. 
PRUxU, blagosloviti 884. l PURCEA, de pe tărimulu celă-laltu 648. 
Psametich, jucândă în zari cu De-| PURCEI, schimbaţi în duci 54. 

metra 885. ; “PURCELE, cu dinţi de ferii 651 ; de aur 
PSICHOLOGIE POPORACĂ, animalul re- ; 244, 368; dela scrofa de sub pămîntu 

cunoscătorii și omului nerecunoscătorii ' 657, 659 ; de pe tărimulă celă-laltu 648; 
642; arme ruginite 33; boi slabii dar! de scrâfă sălbatică 859. 
puternică 719; cală bubosă și înaripată |  pusrce, pele de, lanţ din 416. 422; 
33; calii ologu și năsdrăvanii 487; Cenu- în cutie de sticlă 768. 
şeresa și Cenuşoteă 33, 732, 733; fra- Pururuva şi Urvaci, mitii vedieti 969. 
tele celă micii 32, 538, 970; iepure ! Puşcă, rugindsă, ce putea împușcă 
şchiopă 722; omă însemnatu 538; uri- | departe 543; ruginindiă,semnti de morte aşi şi pitici 806; trăsuri de 966. 969. 

Psyche 6, 52, 119, 176, 229, 256, 271, Puşclia, ciuma personificată la Ro- 290, 335, 349, 384, 415, 435, 976. mânii din Macedonia 900. Psyche, b. Ba. 233; degenerată în|  eușcuriră, cu apă, prefăcendi Gmeni snovă 912. în stane de petră 637. Pterelaii, cu firul de aurii pe capii; Puşkin 404. 
645. 

PUSTNICU, argtândi drumului fecioru- 
lui de împăratu 272; copilă crescutit 

  evrt, apelii la nevoe 33.
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de uni 824; dândă uncheşului două 
bucăţi de mără 309 ; feciorii schimbati 
în 386; păcătuindii înaintea Domnului 
350; personagiă 31. 

PUTEREA, în ce stă? 36, 38, 666; în 
degete 645; în haine 261, 269, 277; în: 
inimă 66, 667; în ou& 460, 551; în pă- ! 
s&rele 668; intr'unii burete 615; intr'unu ! 
buzduganii 323; întrunită dovlăct 426; 
întruni firă de păr 667; într'o flue- 
riță 422; întruni freă 987; întrun 
gălbenușă de oii 668; într'unui inel 
639; întruni mânzu 283; într'o măr- 
gea 638; într'ună mistreți 460; intr'ună 
paloşii 318, 322, 325, 549, 672; întrun 
paltină 667; într'unii porei năsdrăvanii 
422; într'o scrofă mistreţă 673; într'o 

vrabie 669; într'unii vultură 667; în 

două musce 553; în lrei gândaci 68, 
594, 673; în trei gândăcei 385; în trei 
Sărgăuni 325; in irei lucruri minunate 
670; în trei peri de auriu 646; în trei 
porumbițe 513, 668; în trei vermi 68, 
330; în trei vermuşori 621. 

Puterea ursitei, bp. A. 142, 149. 
PUTERI, buricaşii cu 579; răpite 615. 

Putifara, episodulii ei cu Iosif 62, 67. 
PUTISĂ, cu minciuni și cu adevăruri 

779. | 
PUTREGAIE, în locul inimei 327, 608, 

993. 

PoȚE, Dalaură într'ună 467; cu ghis- 
durile de zmeură 410; cu lapte dulce 
45; de coboritii pe lumea cea-laltă 
426, 51; gura tărimului celui-lalti 

511; unde locuesce o lamie 427; alu 

zmeiloru 834. 

Pygmei, 6meni câtă pumnul 30; că- 
lare pe potârnichi 816; în luptă cu co- 
corii 285. V. Pitici. ! 

Python, șerpe năsdrăvani 821, 997. 

Râci, eu câte o luminare de piciori 

_"8, 971; impăratul loră 611. 

+ RACU, Cununându-se cu o fată de îm- 
'păratiă 234; făcendi o grădină cu trei 
jisvâre 234; omu vrăjită în 243; vecu- 

" noscătorii 611. 

- Raculii, b. ngr. 234, 242. 
hRadomaniă, împăratulă, înconjuratii 

de uriași și de căpcăuni 316; fata lui 316. 

RAU, Câne cu două capete ce păzesce 

intrarea-i 662; cheia sa 542, 555; cu- 

nuna sa 542; descrierea lui 413; gră- 

dina sa 331; idoli năvălindu în 542; in- 

trarea sa 662; pomului din mijloculii 
său 331; porta sa 246, 979; porumbu 

din 547; trecere prin 38; unii anti pe- 

trecutii în 457. V. paradisă. 

rakșasa, genii rău la Indieni 518,846. 
Ramayana 84, 87. 

Rampsinit, în iadu 64; tesaurulu să 

TI. 
RAMURĂ, ce cântă 396; ce se coboră. 

şi se mdică “09; cu trei portocale, fe- 

ciorulii de impăratu blestematit a o găsi 
!306; de arginti 452; de aurii 425; de 

| dafin, născută de o ţărancă 294; din 

mării năsdrăvaniit 395; pe care se adună 

tote. pastrile 397; tăiosă și mișcătore 
661. 

RAMURE, de arginti 715; crescute pe 

inimă 990. 

RÂNDUNICĂ, apă de, flăcăi înviatu cu 

460; de zidu 488; fată schimbată, în 533 

534, 535,536, 992; legenda ei 276, 529 

1707; păzindă munţii mişcători 633; pă- 

zită de o privighetâre 488; recunoscă- 

tore, aducendi băiatului sticla cu apă 

493; sperie pe omulu fără frică 823. 

Range-montagne, tovarăşi năsdrăvanii 

567. 
RANIȚĂ, ce nu se umple, dăruită de 

Sân-Petru 774. 

      

  RĂPIRE, de feciore 414, 418, 420, 608; 

de haine 268, 289. 

RAȚĂ, aflată întruni iepure 553; 

aruncată în eleșteui 977; de;ceea parte a 

mărei 514; de aură eșită din spuma 

calului 671; fată schimbată în 383, 1703;
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mișcându-se pe picidre de 378, 
RAŢE, cu pene de aurii 508, 703; vor- 

bitore 151, 595, 629. | 

Răroi, meri prefăcuţi în 378. | 

| 

iepure aflati într'o 669; palatu de ii 

| 

Rățoii, aflatii întruni. iepure 668; 

capulă său mâncândă. ajunge împăratii 

651; de auriu, născutii dintr'ună meră 

arsi 318, dintro scântee 69, dintr'o 

surcea 977, dintr'o ţandără 70, feciorii 

schimbată 12, 381, 387, 455; inima-i 

mâncândi, varsă aură din gură 651. 

Ravana, calulii s&ii năsdrăvaniu 87. 

REcăPErAREA vederilori, luate dela Iele 

253; prin spălare cu apă caldă 401; prin 

ungere cu noroiii 627, cu rouă 712, 794. 

Recherche de la Princesse aux che- 

veux d'or, b. bretonti 509. 
RECUNOSCEREA, dincei 489, 632; femeei 

părăsite de către bărbatulii regăsită 
237; fetei, dintre mai multe aidoma 
232, 242, 382, 386, 493, 987: fratelui, 
ptin gustare de azimă 617; logodnicei, 
dintre femeile acoperite cu vălă 487; 
semne de 377, 658. 

BECUNoSsciToRt, V. animale recunoscă-   tore. 

Re di Spagna (il), b. toseanu 148. 
Re Porco (il), b. veneţianii 238. 
REGE, botezândii pe fiul cărbunaru- 

lui 492; găzduitii de ună omi sărmaniă | 
491; inlocuiti în basmele nâstre cu 
imp&ratulă 31. 

REGELE Angliei 491, 874; Franciei 492; 
Portugaliei 494, 166; Prusiei 833, 

Regele Angliei și fiul său, b. lorenă 
431. 

Regele Dalmar, b. bretonii 588. 
Regele pesciloră, b. bretonu 605. | 
REGINĂ, A Angliei 521; aruncată în | 

uleiă ferbinte 402; cu piciâre de argintă | 
129, 518; ingropată până la gâtă 403. | 

Regina alungată şi copii expuşi, b.! 
siciliană 403. 

Regina Angelica, b. italiani 483, 
Regina Angelica, dină care dorme aco-! 

în 430; 

perită eu șâpte vălură 483; apa-i mira- 

cul6să și palatulii ei 483. 

Regina pescilori, b. lorent 649. 

Regina substituită, b. mer. 974. 

Regina vanitesă, b. portugezii 753. 
Rămăşagă pe minciuni, sa. ngr. 914. 
REPTIrY, graiului animalelorii dobân- 

dit prin gustarea unui 507. 
REPUGNANȚA, de a-şi căsători fala cu 

străină 897, 

RESBOIU, de aurii, daţi de mama Vin- 
tului femeei ce-și caută bărbatuli 237; 
dăruită de Sf. Duunnecă 373. 

nEșixă, pei lipite cu 513; pragă unst 
cu “35. 

Răsplata Sf. Vineri, b Mu. 706 
năsPuxsuniLe Fetei isteţe 920. 
RESTURXAREA lucrurilorii din casă, ex- 

pedientă preservativă 985, 994. 
RESUFLĂTOREA, iadului 113, 120, 415; 

între cele două lumi 34; lumei-negre 

56; pămîntului 579. 

RETEVEIU, ce bate singurii 864. 
RET, zmedică schimbată într'ună 550. 

V. câmpie. 

Răvăşelulu spânului, sn. Mu. 914. 
Rhiodopis, condurulii ei 725; piramida 

ci 64. 

RîiE, vindecată cu apă 795, cu sânge 
584. 

Rini, Domna, vrăjitore grâcă 972. 
Riquet ă la Houppe, b. franceză 17%, 
nîst, dăruesce feciorului de împărat 

petra rubinului 620. 
xîd, aruncândii afară pe Psyche 112; 

de focii, servindă ea despărţire între 
moşia Omenilorii şi a zmeilo»ă 280, 425, 
551, 556, 812, 981; de lapte, dină dor- 
mind lângă uni 494; de lapte, visiune 
mistică 446, 989;.de miere, cai schim- 
baţi în 383; de sânge, rodie schimbată 

de sânge, -visiune mistică 430, 
446, 989; de uleiă 989; de vinu 849, 989. 

Rivalii, b. ţigănesc 769. 
ROBI, cumnați pecetluiți ea 286 
ROCBIE, care să n'o taie fârfeca 700;
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cu cerulii cu stelele 246; cu clopoței 
130, 731; cu două rendură de nasturi 
526; cu luna în spate 700; cu sârele 
în laţă și stelele împrejură 700; de ar- 
gintă 572, 731, 734; de aură 237,572, 
131; de berlanturi 512; de mătase 757 

” Rodia, tipă 750, 105, 974. 
Rodia, b. ngr. 781. 
Podia, fata cea frumosă 751 
RODIE, din care ese o fată, 307; eus- 

tată de Proserpina în internă 415; 
schimbată în turturică 306; ucenici 
prefăcutii în 379. 

Rodieniţe, ursitore la Sloveni 782. 
RoDIi, schimbate în riă de sânge, 

munte de focii și munte de spini 430. 
Rodiile, b. italiană 306. 
Rodope, V. Rhodopis. 
ROGOJIXARU, fecioru de împ&rată 922; 

mester care învaţă pe impărată TOg0- 
Jinăria în trei dile 927. 

Roida, b. mer. 758. 
Rojdaniţe, ursitâre la Ruşi 782. 
vomanaella, numele basmului în Ca- 

labria, 199. 

romanzo, numele basmului în dalec- 
iuli terminezuă 200. 
Romuli şi Remu, frați gemeni 474. 
Ronetti Romanii 759, 783. 
ROSĂ, care cântă 402. V. trandafiri. 

rosaria. numele basmului în dialec- 
tulă veroneză 199. 

Roşcovast, omă, sait diavolii străve- | 

stiti 353, 356. 
Roșie, barbă 19; capră 287;. femea 

968; haine 496, 713; ladă 383: mabramă 

657; râtă 826; tichie 18; ureche 19. 
ROSMARIXU, de aurii 732; cracă de, 

pusă sub fată 531. 

Roșu, călăreți 713; calii 332, 464, 713; 

cavaleri 18; colore demoniacă 18; delă 

18; feri 864; mânzu 19; măru 656, 

„cumplită 19, într'ună foişorii 253; fe- 
„ciorulii săă, îndrăgostită cu nevasta 
„zmeului 300; feciorii săi intră în chi- 
i liuţa oprită 342; în dilele sale, zmeii fură 
de pe cerii sârele, luna, şi stelele 18, 

-. 540; înlocuindii demonulii 378, 673, 977; 
"iubitoră de enigme 18, 761, 967; Ju- 

; mă&tate-de-omii în serciuli săi 18, 621, 
1621; natura demoniacă 18, 31, 621; 

i pas&rea-i cu pene de aurii 547; scoţendi 
„focă din gură 972; vrendă să iea de 
soţie pe fata lui Albi-Impărată 631. +. 
i Imp&ratulă Roşu. 

;  Roșu-lmpărati şi Albi-Impărată, b. 
“Mu. 619, 631; b. Ba. 13, 987. 
i. Roșu-Impăratii şi strigoica, b. ţigă: 
! nesctă 361. 

ROTĂ, de ferii, zmei prefăcuţii în 533, 
: 810; de focii verque, Fătă-frumosu schim. 
batii în 810, 826; de foci roşie, zmei 

prefăcută în 810, 826; de lemnu, voi- 

nicii prefăcut în 553, zmei în 810; 

de oţel, voinică, zmeii schimbati în 
| 554 

| 8R6TA, simbolul norocului 789. 

| Rothkăppchen, b. germaniu 176. 

i nOZILĂ, de aurii, din pelea arsă a ștr- 

; pelui 976. 
i notă, hrănire cu 754, 986; ochi vin- 

decaţi cu 545, 111, '796, 803. 
; Roua de dimincţă, b. sud-slavică 

795. 
i Royaume du Bride, de VEyeron, de la 

* Cravache, nume topice fictive 685. 

"none, cădendă din peptene 730. 

” uBrxă, palati de aură pardositiăi cu 
i 244. 
| RUGA, băiatului către dafinuli înflo- 

„rită 209; femeei părăsite 211; fetei din 

' dafinti 209. 
nuât, fată pe, scăpată de mânzii 532; 

ifraţi pizmași arși pe 552; înlocuindii 

658: omă 19, 20; pării 19, 339, 443; lcuptorulu aprinsă 510; ţigancă arsă pe 
sore 713; vintă 18. 4171; voinicii scăpândă tefâri de pe 509; 

Roșu-Impărată, caracteristica sa 18; | zmedică schimbată în 381, 556; zmei 

curțile sale 362; fata-i, o farmazonă ! arsii pe 552.
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- Rumenă ca sângele, femee 280, 91. 

Vedi albă ca zăpada. ! 

Rupangea, ostrovuluă, isvorii din 461. 
Rumpelstiltskin, b. germană 993. ! 

i 
s. | | 

sanie, a-totă-biruitâre 273, 319, 515: 
ce omoră pe cine atingea 821; ce uci-! 

dea pe ori cine 865, 868; confirmândii 

adevărul 27; dată de stane de petră | 
596; de auriu 603; a lui Statu-palmă! 

497; a lui Gheorghe celi Viteză 824; a lui 

Imilui 972; rămasă dela Novaci 824;. 

rolulă ei în etnologie 994; ruptă în! 
două, semnii de peire 963; sângerândă | 

semniă de morte 603, 613; semnă del 

„salafiă, talisman procurându tote 

băiatului 974. 

Salafiulă vacai, b. Mu. 973. 

SăLAȘU, schimbati în cală 900. 

SALATĂ, din grădina Ursului 497. 
saLoâut, inima în virfulă săă 66; Va- 

lea lui 65. 

SALCIE, resărindă din mormiîntii 126. 
SaLoii, ce-și împreună ramurele 216, 

91, 301. 
Salcotea, altii nume dată lui Statu- 

palmă-barbă-cotă 569. 

SaLivA, antidotii contra șerpilorii 988; 
rolulii ei în etnologie 988. V. seuipatii. 

Sapapaunoraovho, Balegă-samarii, nu- 
mele Cenuşeresei grecesci 725, 
sâuBăra, Sf., adună tote pasările şi le în- 

9 2 

castitate 600, 603, 604, 607; vrăjită 70, | trebă de zmeuli răpitori 596; apa ci 
638, 857. 

săBI, aruncate din ceri, omorindiu ! 
pe fraţii trădători 417; ce impetresciă | 
614; ce jcă de sine 616; cu cariame-! 
ninţândiă, amorţiaii pe loci 614; minu- 

nate 614; mișcătâre 602 ; ţesală prefă- : 

cută într'o pădure de 413. | 
Sablia-grad, nume topică fictivu 685. ' 
sacasri, ală Curţei, F&ti-frumosă ea 

286, 647, 

saci, blagoslovită 882; cu bobi și 
mazăre 735; cu macti 736; cu nuci și | 
pome 471, 873; cu nuci, legati de c6-, 
dele cailoră 281, 471; cu suflete 454;! 
de o sută coți 822; din care eșiată flă- 

căi și puneau masa 869, şi băteau pel 
omeni 860; din care eșiati palate 860; ; 
popă adusi întruni 971, | 

Saetta, Fulgerul personificatii în. 
poveştile italiene 273. | 

SăGETĂ, ca ordalie 27; găsită de voi- 
nici 470; trecută prin 12 topâre “12, : 
vrăjită 981. 

SăGEŢI, alegerea ursitei prin arun- 
carea de 257, 980; omorirea vinovaţi- 
lori prin 432, 565. 

Sainte-Trouina, |. bretonă 583. 
SALĂ, cu milione de lumini 889. 

986; dăruindii femeei ce-şi caută băr- 
batulă doi porumbei de aurii 244; dă- 
ruindi feciorului de împărată o gresie 
495; fârie rară în basmele nostre 368, 
707, 986; în chipu de lebădă 267. 

Samodiva căsătorită fără voe, baladă 
bulgară 270. 

Samodiva, cu care ciobanului luptă 
trei dile 317. V. Sila 

Samodive, loculă de joci şi rochiile 
lorii 270; pădurea lortă oprită de a fi 
călcată 317; sburarea, lori prin cămină 
21. V. Neruide. 

Samsonii, enigme puse de 997; Sam- 
sonu și Dalila, episodă biblic 62, 615,647. 

“Samson-le- Fort, tovarășii ajutătoru 493, 
165. . - 

Sanda Luxandra, dină promisă co- 
pilului ce plângea în pântece 296, 297. 

SANDALE, vrăjite ale lui Iason 725: 
ale lui Perseu 821. | 

Sandu Pușcașulă, 
914. 

sânce, arbori răsăriți din picături de 
6, 47i; ce curge din fântâni şi ar- 
bori 293; hrănire cu 324; de copilu, 
de scorpie 318, 5416; de coţofană 45, 
653; de pajură 512; ferbendiă, semnti 

tovarășii ajutătoriă
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de peire 605; înnegrindu-se, semnă de, să te întorci şi să te suci! formulă morte 969; înviere cu 45, 580, 582,| magică 864. 
59; ploie cu 917; remedii universală |  Şaterbeg, morarti procopsitii de o 18, 45: riă de 430, 446, 989; scăldare| vulpe năsdrăvană 169. 
în 824; trei picătură de, semnii de peire | satiră 135, 266. 

  

325. ” sari, cernită 636. 
SAXGULII, istorie cusută pe două 308.| sarut Despuiaţiloră 495. 
Sân-Petru, b. Mu. 844, 850, 355. »  SSatyr, monstru năsdrăvant 525. Sâu- Petru, mărulă săi 990, V. Petru.  Săvahă, taxidulă lui 134.- 
Sans-souci, 1. bretonă 885. i Săvuică, b. Mu. 912. 
Sans-souci, j5că în cărți 100 de anipen-,  Săvuică, şoricelă luată de sufleti de tru suflete nenumărate 885; vine nici. uncheși și mistuitii apoi în păsati îmbrăcată nică goli la Curte 923. „912. 
Sânta-Vineri, b. Mu. 706. Sbrana-ferro, nume de câne în po- 
Şaxți, astupatii cu pânză 74; sărive veștile venețiene 925. 

peste, condiţiune de peţire 427, 527. sBORĂTORU 118, 277, 972. 
SărăLUGĂ, de aură 729. "Sscart, Dăiatii prefăcutii în 578. 
Sappia Liecarda, sn. neapolitană 925,  scărvane, împreună spre 4 încercă 
săecav, aruncati, se face alunecușă ; sexulii 521, 524, 532, 634; înaintea cu- 

825, noroiă cleiosti 381, 657; de în- | nuniei 2%; în lapte ferbinte 278, 288, 
frumuseţare 502; talisman 35. 508, 514, 517, 519, 992; în sânge 824. 

Săraca mamă, |. A. 901, 907. scâxpuRă, schimbată în cal 904. 
sănacIA, personificată 988; scosă din scâxouRi, din arbori doboriţi 67; din 

casă cu vitele 988. “cutia de arginti 865; vorbitore 392, 
Sărăcie, b. poloni 988. „400, 406. 
Săraculă și bogatulă, b. germanii 846. SCÂNTEE, aruncată în gârlă, se face 
sătaREA bucateloră 295, 298, 299. “unti răţoiii 69; femee însărcinată, dintr'o 
Sarasin, uriaşii în b. bretone 807, 999. : 300. 
Șaraţ, cali năsdrăvană în poesia scânrei, daruindui lâna oiloră 398; 

sârbă 33, , „flăcăi schimbaţi în 411; prefăcute în 
sancit, impuse Psychei 120. V. is- stele 405, în luceferi 411; schimbân- 

prăvi. ! „du-se în două stele de busuiocii 406. 
arcu, nume de câne 656. i scăpaneA puiloră de pajură 421, 563. 
saze, cetate lipsită de 331; femeia lui.  scaRă, de oscidre. 246; de se 979; 

Lotu prefăcută în stană de 311; în-de frunze de aramă 452; din barbă 
bucate 155, 301. “570; din degete 979, 

Sarea în bucate, b. Mu. 135. Scaraoschi 937, 882, 883. 
Sarea și apa, b. portugezi 158. " scAUNO, blagoslovită 882, 884; de ar- 
sări, măciuco! formulă, magică 861. „gintăă 689; de ceră 946; de turtă 451. 
Sărilă, tovarăși ajutătorii 484, 490. scăuNașt, blagoslovitii 883, 
SăR:RE, Cu calulă la o înălţime dre-!  Schzlandilandi 408. V. Andilandi. 

care 1105; în apă 519; peste glodii 253;; Schiller 2, 8, 140, 142, 293. _ 
peste uni şanţ 427, 527. ! scnimBAREA sexului 5Il, 517,518, 519. 

SĂRUTARE, uitarea miresei prin 988. |V. metamorfose, . 
Șaștie, norocirea personificată în po-!  şonroră, vulpe 627. 

veştile ruse 793. i şonrort, ciocârlană 39, 252, 266, 322,
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323; cu barba câtă cotuli 361, 575; 

Hephestos 33; iepure 548, 634, 722; 

psihologie poporală 538; stircă 632; 

uliti 459. 

| ScurPAri, ce răspunde 382, 386, 381; 
lipire cu 696, 700; prefăcută în poleiii 

991. V. saliva. 

scuuPETroRi, ademenire cu 522. V. co- 

Șchiopuli celă voinici, b. mer. 471. ! rabie. 

Schneewitchen, b. germană 751; b. 

mer. 94. 

Sclineewittchen, copilă albă ca zăpada 

754. ! 

Scirocco, nume de vîntii, ducenduă pe 

voinici la insula fericirei 275. 

Sclipieidsa, fata lui Aghemantă 569 

ȘCOLĂ DIABOLICĂ 376, 317, 8Tl. 

SCORBURĂ, 6se ascunse în 748; plină 

de inimi omenesci 6i4, 148. 

sconriE, adusă în burdufă 821; capuli 

ei 824; cu 3 capete, vărsândii focă și | 

smâlă 370; cu 12 capete 328; femee 

prefăcută în 17; luându inima voinicu- 

lui 610; omorindă 6meni 824; pădurea 

ci 319, 328; răpesce inima lui Calom- 

firă 610; r&pusă de voinicu 655; sânge 

de, înviere cu 45,546; scâte din erpă 

pe voinicii 420; sfâșiată, de câni 610. 

sconPiE, câmpia ei 370; femee prefă- 

cută în, din blestemului părinţilori 17, 
370; moşia ei 370; soră cu Ghendia 370. 

sc6rERE, din prăpastie de uni corbu 
421, de o scorpie 420, de ună vultură 
429. | ! 

scaIsa, hotărirea ursitâreloră 594, 781, 
783. | 

scnts6RE, fatală 143, 145, 146; pe spi- 
narea unui boi 470; servitoră trimisti 
cu 0 scrisore în paradisă 445. 

scnisont, înlocuite 532, 692, 695, 696, 

697 ; schimbate 698. 
scasră, aflată într'unti munte 622 ; 

cu dinţi de feră 659; de sub pămîniă   65%; mistreţă, în care sta puterea lui 
Amanii Cătcăunii 673, a zmeului în 330. 

ScUIPARE, drepti pedepsă 393, 394; 
învăţarea limbei animalelor prin scui- 
pare de 3 ori în gură 628; zmei ară 
tându-se la scuiparea lui F&tă-frumosă 
419. 

Scutură-munții, uriaşă năsdrăvană 

5V2, 560, 578. 
Scylla, monstru cu șese picidre şi şcse 

gâturi 91, 94, 335, 466, 481, 667, 

Scylla, tipă 631, 642, 643, 644. 
Sdrincu, Spaima zmeiloră, b. Mu. 

829, 836. 

ŞEA, ce duce ori unde 303; fermecată 
77. 

SECARĂ, picidre de 548. 
SECEREA, degete ca 284. 

secoLt, echivalentă cu o di 175; per- 

sonificată la Romaui 978. 
secune, din 99 măji de feri 575; lo- 

vitură de 830, 831; slujindă cinci ani 

pentru o 452. 

Secret (le), b. lorenii 944. 
ȘERETORE 3, 4, 350, 392, 407. 
Seferă- Impărată, împărăţia lui 175. 
SEHĂSTRIE, fată prefăcută în 386. 
Seigneiwr- Rouge, numele necuratului 

în poveștile basce 20, 353. 
Selbst, nume de omă 106. 
Selene, îndrăgindă pe Endymion + 

15. 

SEMENARE, Cu dinţi de balaură 376, 496 
Sem&naţii, b. Ba. 558, 579. 
Semiletka, sn. rusă 923. 
Semiletka, fată, de şepte ani 923. 
SEMXE, de apelii la nevoe 35; de re- 

cunoscere 377, 386; pe corpi 163, 764, 
765; prevestitore 26, 68. V. presagită. 

Sept gargons et leurs scurs (les), ». 
bretonă 999. 

şterE, 41. V. numără, 
SEPTEMÂNA, ca diua 40, 970. 
Seranii şi Diorană, b. Ba. 52, 582, 597 - 
Serilă, copil născutii sâra, 421, 498 

345, 553, 

șERPE, albă 629; care învaţă tâte lim- 
bile 640; cerendă în căsătorie fata
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unuj brahmani 242; copilii înlocuită cu | 
unii 397; cu capii de omi 243; cum- 
nată cu fata împăratului 244; cu trei. 
capete 317; degeratii, găsitii de voinicii | 
626; de aramă 971; eşindu din gura 
miresei 623, 708, 710; făcendu-se flă-: 
căi frumosi 236; în pântecele fetei | 
688; inviază fiulă morti 45, 46, 102; | 
lepădândă 9 pei 243; născută de o fe- 
mee 236; năsdrăvanii 62, 243; om vră- 
jiti în 232, 234, 242; oprindă lumina 
993; Periklimen schimbati în -380; 
pusă în urciorii 688; recunoscătoră 
+18, 625; slugă la Mama-pădurei 251, 
252; ulană, stăpânulă palaturiloră 169, 

Serpe (lo), b. neapolitanti 238. 

Șerpe, ginereie împăratului, b. ţigă- 
nescă 237, 

Șerpele, b. A. 233, 250; b. Mu. 813 
Serpele apelor, b. rusi 237, 273. 

Şerpele moşului, b. Mu. 119, 233, 243, 
Şerpele recunoscători și petra mi- 

nunată, b. albaneză 625. 

_Şerpele recunoscătorii şi tabacherea 
minunată, b. albanezi 626. 

Şerpele uncheșului, b. Mu. 119, 244. 
şERPi, cari facă pe omu năsdrăvani 

630; cari seotii ochii mamei vitregi 712; 

craiului lori 23, 637; cultulu lori 975; 
eșindă din gură 710, din ladă 712; îm- 

păratulă loră 244, 376, 379; în pântece, 

scoterea lori 638; locuind într'o bise- 

rică 527; ţsra loru 638, 

șeRpOICĂ, fată schimbată în 637; în- 
viândi puiulii cu o frunză 701. 

- ŞERVETU, lacă sehimbati în 382. 
- serviette, fais ton devoir! formulă 
magică 861. 

SERVITURĂ, eşindi din nuca spartă de 

voinici 427. 

SERVITOR, trimisi în paradis 362,445; 

in purgatoriă 446. 

Servitoră pe trei ani trei bani, b. 

mer. 620, 629. 

Servitorulu fideli, tipi 586, 588, 591, 
624.   

șesă, schimbati în delă 638. 

Setilă, tovarășii ajutătorii 36, 490, 498, 

808, 991. 

Setosulă, tovarăși ajutătorii 490, 500. 

set, adusi de corbi 431. 

sexi, V. cercare şi schimbare. 

Sfarmă- fer ă- şi-oţelă, nume de câne 
în poveștile germane 995. 

Sfarmă - munţii, uriașă năsdrăvanit 

566, 983. V. Vertogor. 

Sfarmă-pttră, uriași năsdrăvanii 30, 

36, 184, 8217, 5517, 560, 569, 571, 573, 
574, 515, 5177, 578, 579, 808. 

Sfarmă-stejarii, V. Vertodub. 

SFÂșIERE, de către armăsari 329, 406; 

de cai 28, 407, 488, 652, 693, 745; de 
lei şi tigri 484. 

SFEȘNICU, de aură 681; de lemnii 700; 

minunati 281. 

Sfeta Nedelya, sfinta Dumineca în bas- 

mele ruse 369. - 

Sfeta Petka, sfinta Vineri in poveștile 

ruse 369. 

SFINTE, caracterulii loră 985; dăruindiăi 

pe voinici 35, 41, 249, 251; locuindă în 

lumea cuvioșiloră 368; schimbate în le- 

bede 39. V. Duminecă, Luni, Marţi, Mer- 

curi, Joi, Vineri, Sâmbătă. 

srîxtu, epitetii aplicatii sorelui şi lunei 

979, 800. 
Sfintulu Franciscu, |. istro-rom. 974. 

Sfinxul, monstru cu faţă de femee 
şi aripi depasăre 762; r&pusu de Edip 821. 

srîașrruLi LUMEI 261, 282, 443. 

Sfredeluşi, altă nume dati lui Nighi. 

niţă 178. 
Sfurtuna, b. italiană 793. 

Sgămboii, sn. Mu. 1, 

Sgriburilă, tovarăşi ajutătorii 502. 

sGRIPȚOROICĂ, copilă aruncată în gura 

ei 259; cu şepte capete 282; recunoscă- 

tore scâte pe voinici în Lumea-albă 

259, 263, 432; sora dinei 259, 263, soră 
de împărată 263. V. pajură. 

sanreront, pui de, scăpaţi de Prăslea 

432.
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Shakespeare 2, 140, 151, 152, 190, 700, 

“11, 973. . 
SICRI5, de aurii, între doi paltini 756. 

Sifflet qui parle, b. francezii 130. 

Sikk, Jum&tate-de-omiă la Musulmani 

622. | 

Sila Samodiva, b. Mu. 323. 

Sila Samodica, dină în chipă de pă- 

sărică, ademenesce şi ucide pe 6meni 

318, 324; palatele ei 323. V. Samodive. | 

Silivestru, copilă botezată de Dum-! 

nedei şi de. Sân-Petru 649. 
silnaya voda, apă tare în b. ruse 44. 

Silvaninha, romanţă portugeză 682. 

Silvanus, dei de păduri 934. 
Siminocă, feciorulă râbei, schimbati 

în lucsfără de nâpte 9, 596. 

Simoneit, Păcală în Piemont 201, 935. 

SMICEA, de mări dulce 498; dintr'unu 

mără dulumării 661. 

SMocHIxE, ce prefacă în măgari 663; 

plâie cu 939. 

sM6Lă, aşternută pe drumu 135: ver- 

sată, din. gura scorpiei 371, 

snovă, basmiă degeneratii în 103, 449. 

"1000; caracteristica ei 200, 202; egip- 

tenă 71; macedo-română 76; moldove- 
nescă '75; muntenă 73; ner. 77: ţivă- 

nâscă 17. 

1 soBă, lădiţă din 513. 

soBoLi, țera lori 638. 

socaă, îngropâudă copii 411: îvsăr- 

cinându pe nora cu munci grele 708; 

învinuindu-i pe nedreptii 396, 398; pu- 

lindă animale în loculă copiiloră 402. 

S6cra cea rea, b. serbă 439; b. mer. 

974. -   simpironi, V. arbore. 

Simzena, îndrăgită de Sore 677; schim- 

bată în lună 505; sora Sorelui 979; stă- | 

pâna cosiței de auru 682. V. Cosin- 

zena. 

şINĂ, de feri, Miaqă-nopte prefăcută 
intro 614. 

Sindibad, dorinţe ridicule 848; fân- 

tână miraculdsă 519; romani indianu, ! 

subiectul său 64; răspândirea cărţei 
132. 

skazka, numele basmului în Rusia 

198, 975. 

Îmwhozizahot, Căpcâni în b. ngr. 

Sirene, femei-pasări 90, 93. 

Sinis, încovoietorulii de pini 559. 
Sisan Mazan şi Barba-cotuă, b. sârbi 

362. 

Sisan Mazan, voinici îndelungă alăp- 
iaitti 562. 

Sita, b. portugezi 863. . 
sira, lamiei, luată cu împrumuti 336. 
Sithon, fiică-sa 678. 
sLuGă, necredinciosă 586. V. servitor 

și argatiă. 

SLuyse înjositore 343. 
SMARANDU, Ochii de 266; pâtră de, 

dăruită de unt dihorii 620. 

2 » 9. 

| 
| 
i 
| 

1 

  

| 

S6cra cu trei nurori, sn. Mo. 1000. 

S6cra şi nora, sn. mer. 1000. 

șorut, dracă schimbată în 379; duce 

pe ginerele de împărati la Jumătate-de- 

j omu. 460; recunoscători 463: Volua 

i prefăcută în 380. | 
Șoimii, ipețitorulă fetei de împ&vatii 

461. 
sornari, petrecendii trei nopţi în casa 

oropsită 40. 

şoLoMAxTă, Solomonărie 871. 
Solomonă, &murluculă său 97; în- 

țelege graiul animaleloră 631; înțelep- 

| 

| 
| 

„ciunea sa 871, 995; învăţătura sa 871; 
păcălindii trei draci 981; pecetea sa 977; 

| vorbesce în pântecele mă-sei 39. 
SOLOMONĂRIE, șcOlă diabolică 871 
ŞoLomoxani 871; mânzi 803. 
SoLoMONIE, Învățătura lui Solomonă 

SA. 
SoLoMoxITi, cerbi, neputendu fi atiusu 

de nici o armă 497, 

Solovei, umit-pasăre 84, 
sorzi, haină de 682, 
sozt, apelii la nevoe 35, 118. 
soMxt, câmpuliicu 555; lctargicii 266; 

lungu 360; pernă de 254. o |
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soMsurt, câmpia sa 387; palatulu său ! sâni, Sf, femeia părăsită trecenai 10; personificatii, are o mie de copii 10. |pe la 245; feredeulu săi. 37; ştergă- SORĂ, CU trei ochi 715; îndrăgită de | torea luf 36. 
fratele săă 409: orbită de fratele Său |  șonece, aflati într'ună dihoră 609; care 652; perfidă 646; a zmedicel- 534. intră în nasulii arapului. 625, 626; co- Sora Crivă&ţului, b. Mu. 391, 393, 407. pilă înlocuită cu ună 39%; furândă Sora şi cei nouă frați, b. mer. 999. tabacherea 626; luată de sufletă 912, Sora-Sdrelui, dăruesce pe femeia pă- 1913; năsdrăvani 373; vrendă să iea de 

    

răsită 235; epitetulii Simzienei 595. ! nevastă pe fata S6relui 996. 
Sora: Todosie, baladă A. 9. şonEci, impăratulău lori 639; schim- 
Sorbulă-pămintului, prăpastie de apă i baţi în cai 730; ţera loră 638. 

între cele două lumi 990. | SORELE, în peptii 32, 248; pe frunte 
Sor Piorante, flăcăă-şerpe 239. 1406, 410; pe genuchi 763; sub umărul sâne, antropofagă 17, 236, 492, 979; | drepti 764. 

apucatii de razele sale 324; aruncati!  Sorele Dumnedei, b. mer. 687, 802, 
de voinică pe cerii 549; caii săi Î,  SORELE ŞI LUXA, copii născuţi de îm- 
137, 978; căsătoritii cu Bobiţa 898; cer- | părătesa, 398, date cu împrumută 984; 
cetată de femeia, părăsită 232, 237, 447; furate de zmei 18; în dăsagi pe cal 
consideratii ca sfintă 979; cumnatii în 1554; luate de sufleti 912, 913; omi ce 
460, 461; dei care vede tote şi aude le portă 28; privite ca fiinţe 9. 
tote 91, 978; fată furată de 549, furată | Sorele și Luna, baladă Mu. 9, 4183, 
din 673; fetele sale 92, 976, 979; fiulă ! 978. 

Duminicei 370 ; frate ferară în 825; fu- | SORTA, una dintre ursitore 781. YV.- 
ratii de zmei 540, 552; iîmpiusii cu câr- i ursită 

nele de vaca năsdrăvană 319; inchisă;  Sorta rea, 1. Mu. 843, 832. 
in butie 550; îndrăgitii de Cicorea 978, | Sotia babei, b. Mo 829, 837. 
de Lia 529, de Klytia 978, de Simzena!  Soubhaits ridicules (les), b. franceză 
99, de soră-sa Ilena 677; inchipuitiă : 450, 846. 
ca unii călăreți roşu 713; înfiptăi pe o! Spaima-lupului, nume de câne 995. 
lance și purtatii pe umere 99%; intrehată ! Spaima zmeilorii, b. Ma. 819, 824. 
371, 492, 758, 989, juruinţă făcută 984; | Spalia-forte, uriaşă ce sprijină o pe- 
lămuresce vedenii mistice 753; legati, | sceră, în poveștile italiene 993. j 
cu o viţă de vie 321; luati de draci! srâst, bătendu unii orfană 354; fără 
992; lumina lui 87, 542, 555; mamă-sa: de mârte, răpindă fata Impăratului 
236, 530, 929; moșneguliă care vede | Verde 3145; luândă locului și rangulii 
tote 989; nume de copilu 396; nu mai: băiatului 488; piază rea 18, 19, 497; 
răsare 732; oprită în calea sa 318, 321, | spunendii o minciună 450, 484; se 
"132, 984; palatulii săi 246, 276, 492, | substitue feciorului de împărat 487. 

530, 978; personificat 30, 35; pețindă |  Spână fără de morte, b, A. 384, 343, 
fata 160; purtati de ună omu 280;;  Spdânii fără de morte, tatălii zmeiloră, 
purtati în iadă 413; roșu 713; sora | inchisi în pivniţă, într'o butie 345. 

sa 979; supărată 246; surorile sale 9;!  Spânuliă, b. ngr. 487. 
ușa sa 428; Vila ce şede în 428; vitele!  Spânuli și drakos, b. ngr. 350. 

sale 91. | | Spannenlang. Lilenbart, Bamboo pei 

S6re, Norii şi Vintii, rivalitatea lori ; spâxzuRanE 296, 301; ca pedepsă , 

952, 996. : 436, 

89 * Șăinenu, Basmele române.
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SPARGEREA, fluerului 287, 326; 6lei unei 

babe 304, 307. 

Spată-lată și Inimă-putredă, b. Mu. 

175, 598, 608, 

Spată-lată, voinică alăptatii până la 

șepte ani 608. 

seATE, luna în 248. V. spinare. 

SPAȚIU, necunoscutii basmelori 37, 58. 

SPELAREA, Ochilori cu apă caldă 401; 

cu rouă 545, 803; cu sânge 584. 

Spetilă, tovarăși ajutători 567. 

SPIXARE, de arginti, pasăre cu 240. 

- SPITALU, de orbi 658. 

spiruculum Ditis, r&suflătrea iadului 

415. 

SPLINE, cală cu patru-spre-dece 28; 

telegaru fără 510. 

- SPIRIDUŞU 870. 

Spulberă- Vîntă, uriaş fără de morte 
a cărui putere sta în trei gărgăuni 
325, 326. 

sPuMA, calului, rață, de aurii eșită din 
6. | , 

SPUMAREA apei, semnii de peire 66, 68. 
Sreda, Sf. Miercuri în poveştile ru- 

sesci 986. 

Sretya, norocul personificatii la Serbi 
190. 

- STAFIE 823, 827. 

Stafia iubitului, 1. maghiară 905. 
Stan Bolovani, b. A. 829, 839. 
Stan. Boloranii, voinic isteţii păcă- 

lesce pe zmeii 839. 
sTasă, de pâtră, V. împetrire. 
srâscă, cute aruncată, se face 548. 
Stânca- Moşnegului, nume topici gre- 

cescii 967. | 
- STÂNCI RărăcITORE 90. V, Symplegade. 

Stăncuţa, nevasta, Archanghelului Mi- 
chailă 894. 

Stăncuţa și Mierluţa, fabulă Mu. 946, 
974, 

Stăncuța şi Mierluţa, 
luşele 946. 

STANE, de pâtră, copii schimbaţi în 

nunie de mie-   

401; cu echipă voinicesci 298; voinici 
prefăcuţi în 407. 

Stăpânulă lumei sub-pămintene, b 
ngr. 235. 

Stati-coti, numele săă 361; slugă la 
împăratul zmeiloriă 422; substituitii lui 
Hercule-Păcală 829. 

srArIvE, dăruite de Sf. Vineri 253. 308. 
Statu-palmă-barbă-cotă. bate pe tova- 

rășii năsdrăvani şi cu barba-i virită 
în copacii fuge in Lumea nsgră 379; 
călare pe o jumătate de iepure șchiopu 
622; caracteristica lui 816; nomencela- 
tura-i 561; personagii mitică 560: pi- 
tică r&utăciosăi 177, 184; sârbe totă 
mâncarea 573; urmărită de Fetu-fru- 
mosii 416. 

srEa, de nascere 24, 777; în frunte 
32, 685; schimbată în fre 902; iată 
prefăcută în 262; omă în 362; de aurii 
pe genunchiulii drepti 769; pe frunte, 
copii de aură cu o 401, 

Steinreiber, Steinzerreiber, Sfarmă-pe- 
tră 560, 563, 565. 

STEJARt, ascundere într'ună 490; îm- 
preunându-și ramurele 127 ; ce tremură 
şi geme 292; consacratii lui Jupiter 
989; cutie aflată într'unu 668; cpă pre- 
făcută în 284; până la ceru 453; smulst 
cu rădăcină cu toţi 562 
"STELE, apă pusă la 24; căutare la 24; 
cetitoră 'de 24, 25; furate de idoli 352; 
furate și mâncate de zmei 540, 553; 
haină cu 682, 684; închise în butie 
300; pe capi 164; pe inimă, copilă cu 
406; scântei prefăcute în 405; scobo- 
rîte de vrăjitorea 594, 

STEMĂ, în frunte, fată cu 328 
328, 47]. 

ŞTERGARU, însângerată, semn de pei- 
re 26.. : 

ȘTERGETORE, dela Sf. -Sre 36. 
STICLĂ, cai de 973; căruță de 973; 

cosciugi de 753; cu apă din Iordanti 489; 
cu apă din Marea Roșie, cerută de fată, 
402; de apă, adusă de rândunică, 493, 

; cală cu
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fată închisă într'untă palată de 532; inima ; 
într'o 326; mama şi copilul: puși pe 

"0 corabie de 478; munte de:532, 617; 
ochianii de 335 ; palatti de 34, 532, 825. 

STICLEŢI, împărăţia loră 332, 
Sticlişcră, Domna. dină a cărei apă 

întineresce 42, 496. 
STICLUȚĂ, cu apă vic şi apă mortă 

426; din sudârea vrăjitârei Parcemina 
649. 

Stihiile, surorile Samod vei 317. 
srî.eurd Vijeloră 804. 
STINGEREA, focului, pedepsită cu morte 

100, 469. 

szinor, impăratul lorti 632. 
srînct, șechiopu 632. 
șerucă, Volga schimbată într'o 380; 

vorbitore 634. 

Stoian, ducendu-și turma în pădu- 
rea Samodivelorii 317. 

STOMACRULE pasărei mâncândii, se face 

Domniă 664. 

storia, numele basmului în Piemontă 
199, 200. 

'STRACIINĂ, umplută cu lacrimi 587. 

STRAIE, de arginti 433; scâse din ure- 
che 721. V. haine. 

sraăveseine, provisorie 484, 690, 1726, 

751. - 

sraăvesrirt, copilă străvestită în că- 
lugări 291, 531, 677, 696; în cerșetorii 
87; în grădinaru 482. 

sraIGă 657, 993, 995. 
Striga, b. mer. 643, 656, 995. 
STRIGĂTULU, băiatului după ferele sale 

210; cerbului 210, 211; crăesei din fun- 

dulă lacului 211; zmeului 210. 

srai6oi, credință în 897; descrierea 
lori 874; legea lorii 877. 

Strig6ica şi fata, ]. Bu. 877. 

Strigâica şi Mariţica, b. Mu. 876. 
Strigoii, 1. Mo. 901. 
srai6oii, care sfăşie 718; care urmă- 

resce fata 906; cu picidre de calii 878; 

omă făcându-se 876. 

Strîmbă-lemne, uriași năsdrăvânii 30, 

184,327, 537, 589, 570,573, 515, 678, 808. 
Striri, împăratulă lori 499, 

sruîuBărare, V. Dreptate. 

- stringe-te măsuţă! formulă magică 
863, 866. 

STRUGTRE, ' Olrăvitori 1753; plâie cu 
939; vorbitori 976. 

STRURE, plesnindă, semnti 

408. 

STRUŢU, recunoscători 563, 

srurt, de verdeţă, omă prefăcuti în 
605; perie aruncată, se face în 419. 

srubITU, V, scuipat. 

SUBSPITUȚIUNEA, Copiiloră cu animale 

393,522 ; de scrisori 697; feciorului de 

împă&ratii cu o slugă 481, 187, 501; fra- 

ţiloră năsdrăvanului cu. fetele. uriaşu- 

lui 178, 516; miresei cu o ţigancă 300, 

307, 1742; șiretului viteză cu o piuă 

838, cu unii ciot 839. 

Sucnă-Murgă, b. Bu. 414, 422. 

Sucnă- Murgă, coborindu-se pe tări- 

mulii celă-lalti 368; face unilanţă de 

12 mii oca 41, 416, 422; peţesce fetele 

sfinteloră 368; poreclitii şi Zorilă 555; 

schimbatii în muscă 980. 

Morganei 430; Parceminei 

de: mârte 

SUDOREA, 

649. 
SUFLARE, Îîmpetrire prin 421; înviere 

prin 44, 471, 549, 977. | 
sorLETE, câștigate lui Scaraoschi 883; 

de copii nebotezaţi 989; iazu cu 655; 

închise în cadă 330; sacă de 454; sor- 

bite de Statu-palmă 563 ; traistă cu trei 

1672. 
sureruLt, călătoria sa 120; omului 

spinzurată pentru o datorie, schimbată 

in vulpe 547; sboră perindă ca uni 

visii 90; vindută de unii tinără la joci 

274. 
suaenta degetului 595, 599. 

swmne, în podă, spre a nasce 405; în 

ceră 423, 450, 451. 
sucrze, aruncare cu 594; jucândi dela 

sine 616; mişcătâre 602, 606. 

surraxu, personagiu 509, 788. 
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sumAnt, ce făcea nevăduti 868. Tăâlharulă și Frântulă, sn. Bu. 971. 

suremopirarea între Sore, Noră şi]  ravrsmane, scule minunate 35, 40, 453; 

Vinti 952. la urmărire: basma, gresic, inelă, perie, 

SUPRAVIEŢUIREA sufletului în plante 973. | peptene, săpunui 36, 486; luate dela draci 

sunoni INvIDI6sE 240, 392, 397, 401. cari se certă: biciit, căciulă, chimiraşii. 

Surorile gel6se. b. albanezi 39. opinci 36,821. V. daruri. Cf. bâtă, câsii, 
Suru-Vulturi, b. Mu. 375, 388. ceteră, corni, cutie, lădiţă, mărgea. 

Sură- Vulteură, năsdrăvanu de pe tă- | masă, pălărie, paloşu, pungă, sabie. 

rîimulii celă-laltii, dăruesce vinătorului Talismane, tipi 842, 857, 94. 

nuca secă dintre căpătâie 388. TALPĂ, de aurii, la ciobâte 76; a casei, 

Suta loani, b. Mu. 375, 387. băgarea ţiţei sub 601, 608. 

Suta loan, feciorii năsdrăvanii, ar-:  zămâr, împrăştiată de Păcală 937. 

gatu la zmei 387. TANDĂRĂ, femee grea dintr'o G'; schim- 

Svatazor, Zorilă în poveştile ruse 545. : bându-se în dină 305. 

Sviatogor, eroi rusii 433, Tango- Tango, Psyche australiană 48%. 

Symplegade, munţi cari se între-|  Tapalapautau, b. lorenii 861. 
ciocnescit 23, 90, 94, 485, 486. tapalapautau! formulă magică 861. 

Syringe, fecidră schimbată în trestie 8. TĂRÎMULU CELĂ-LALTi, balaură pe 811: 
svpixxuri eului Pan 937. cală, pasăre, șârpe, ducendă pe 417, 

418; coborirea eroului pe 34, 120, 368. 

T. ! 444; grâpa de trecuti pe 570; locuitii 

| de Gheșperiţa 455, de trei dine 285, de 
TABACUERE, minunată 626. Izmei 811; pasăre măstră de pe 546; 
TaBact, V. prisă. prepeliţă de pe, ochită cu puşea 567; puţiă 
tabă, iuterdicere 311, 983. V. inter- ! de coborită în 261, 571; regăsirea dînei 

liceri. în 261; regiune sub-pămintenă 415. 
răceaE, perpetuă 259; temporară 312.  manronuzi dracilorii 809, 836; zmei- 
răcitsI, fraţi prefâcuţi în 550; înflo- | loră 549. 

riți 350. Tarta-cotu, b. Mu. 974. 
TĂIAREA, Cărnci din flucrele picidreloră !  Zarta-cotă, juruindu-i-se nădejdea d'a 

422; copilului 593, 594, 700; degetului ! casă, 388; mâncândiă bucatele. 561,574; 
101, 102, 103, 105; degetului celui micii ! nomenelatura-i 561. V. Statu-palmă. 
246, celui grosii 728; fetei trădătâre! 'Țarulu apelorii și înţelepta Vasilissa, 
655; mâniloriă și nasului 626, 700, 702; | b. rusu 383, 386. 
miresei 693; nasului 667, 941; pelei Țarulă Ivan, 604. V. Ivan Țarevici. 
din spinare 940; picidrelori calului TATĂLU, draciloră 71; norâcelorii 801; 
fără vărsare de sânge 885; ţiţei 477,! șârpelui 626, 868; zmeilorii 547.   '100. Tatălă, mama şi puiulă de leă, b. 

TAINĂ, descoperită 235, 825. Mu. 644, 658. 
Tăleruşă, b. Mu. 349, 706, 718. răraRi, antropofagi 28, 29; uriaşi 807. 
Tălevuși, nume de boii năsdrăvaniă Tatarină, Veliko intrândă ea vină- 

718. "tori la împăratului 316. | 
Tâlharulii- Nucă, Neghiniţă în basmele ! Tatos, calii năsdrăvanii în basmele albaneze 182. ; maghiare 33, 383. 
Tâlharulu celă vestiți, b. Bu. 349,| xăv de lapte dulce 278, 671, 203 829, 971. V. lacă. [|
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răuLă porcului 804. 
TĂUNU, recunoscători 35, 639. 

TAURU, Cu Diciore de aramă şi cu 

nări de foci 376, 485; de aură 681; 

omă schimbată în 67; s&lbatecă 612; 

slabă, dar vitcză 719. 

Taurulii albastru, b. bretonă 731. 

Taurulii de aură, b. lorenti 681. 

TAXIDULU, ali treilea ală lui Săvahiă» | 

călătoruli pe mare 134; al patrulea 137. 
Teiu legănată, b. A, 558, 572, 54, 

b. Bu. 558, 575. 
Tei legănatii, copilă însufleţită din- 

tr'o bucată de lemnu 573. 574, 575, 818. 
TELEGANU, fâră splină 510, 

TEMPLU, pe dou&-spre-dece colone 776. 

Tenară, r&sullătârea Jadului 113, 415: 

Teodorula, b. albanezu 525. 
'Teodorula, fală îmbrăcată bărbă 

325. 
mina, broscescă 513; celorii şepte pi- 

tici 400; cictopiloră 94; Cimerieniloră 10; 

cuvioșiloră, locuinţa sfinteloriă 993; dine- 
loră 115, 343, 364; in care nu e mortea 

336, 347; fericiţiloră 42; lui Aramu 569; 

lui Argintani 569; lui Aurarii 569; lui 

Negru lnpărată 331; Lotofagiloră 93 ; 
nâgră, iadulu 993; neinurirei 347, 367; 

otravei 582; șerpescă 513; șerpiloră 
638; soboliloră 637; şoricescă 513; șo- 
riciloră 617, 637; zmeiloră 547%, 554, 

579, 
tevem, locuinţă acriară în basmele 

rusesci 416. 
wenrouoarosă 17. V, Amorii și Psyche. 

ȚESALĂ, aruncată, se face ună munte 

384, 981; o pădure de cuțite și săbii 
419, i 

vesavauLi, din Trio 70; lui.Ixion 236. 

'Tesaurulu lui Rampsinit, sn. egiptenă 

10, 71, 912. 
Teseă, coborirea sa în Hades 412; 

isprăvile sale 41, 61, 62; răpune mi- 
strețulă din Cromnyon 984; ucide pe 
Minotaură 821. 

eseu, tipi 414. 

tesce 

Thalia, nimfă răpită de ună vulturi 
414. 

| Thanatos, mârtea personificată în mi- 

'tologia grâcă 881. 

| “Thetis, cresce pe Achille 850, 980. 

Thoas, copilă ajutată de uni șcrpe 
1625, 

|. Thor, ciocanului săi minunati 841. 

|  'Thyellae, virtejuri personificate în mi- 

tologia grecă. V. Vichri. 

piGaxcă, aruncă fata în fântână 305; 

împlinesce rolulă surorilor invidi6se 

1892; rolulă ei în basmele nâstre 34; 

! sfâşiată de cai 34, 392, 405; se substitue 

i miresei 300, 307; vorba ei la auduli ne- 

|legiuiriloră sale 208. 

"meant, în basmele române 34, în cele 

| maghiare 18; intilnindă Sorele, Luna şi 

' Vîntuli 996, Iarna, Vara și Vintulii 996; 
| rostogolitii într'ună butoiă gu cuie 327; 

sfâşiatii de cai 28, 223, 329; tipului tră- 

dătorului 467, 471, 615; substituindu-se 

feciorului de împăratii 501, 503; turtită 

în palmă de Sucnă-Murgă 423; zmei 

schimbati în 532. 

Țiganulii și cei trei draci, |. sasă 884. 

'Tiganulă și zmeuli, b. serbă 832. 

țignă-prefte, ședătre în Macedonia 

967. 

mrani, palată păzită de 183; sfâşiatii 

de 484. - 

mânoică, copilă înlocuitii cu 0 403. 

mGau, nume de câne 995; peţitoruli 

fetei de împărati 458. 

mLixcă, cântândă singură 266; vor- 

bitâre 129. 

mimeU, trecerea-i supranaturală 37, 

38, 39, 58, 59, 360, 365, 970. 

Tincuţa, Anicuţa și Sevastiţa, fetele 

cei 947 

mixenEŢE, bine dorită la 982, 983. 

'finereţe fără bătrâneţe şi vicţă fără 

de morte. b. Mu. 315, 359, 369. 

Tineveţe-fără-bătrânețe, dină nemuri- 

"tre promisă copilului ce plânge 36%; 

palatulă ei păzită de fere stlbatece 369. 
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mîsăet, schimbati în: băiețelă 387; lorii 422; de aurii ce preface în miel 

călugări 387, 455; coţofană 389; gră-| 695; de. feri 254; de împetriti 378; de 

dinari 385; luntrași 385; moşii 385; oţeli 245, 251; de -sburatii 281; desfă- 

pară de focii 390; păstori 388; păcurari | cendu marea 533; înfrundită 350, 852. 

389, peptene 389; pindaru 455; popă | 983; schimbată în lacă 768, în şerpe 

385; răţoiui 387; ţipară 385; vinătorii | 971; servindă şerpelui la durarea po- 

385. durilorii 243. . 

Tinără mortii trei ani, b. mer. 982.| - Toma Alimoşii, baladă 986. 
Tinsrulă de aurii, b. mor. 266, 268. Toma Berennikof, omoritorulu de Mu. 
ȚÎNȚARU, împărătesa lori 632; omu i sce 833. , 

schimbati în 594; recunoscători 611.  'Tomba-pinheiros, Sirimbă-lemne por- 
Ținutulă dracului, b. Mu. 388, 974, tugezii 568. 

984. Tom- Phumb, Neghiniţă engleză 133. 
meant, cală schimbată în 987; din|  Tontu-mamei-preutese, altă nume 

care rămână însărcinate pescăresa, că- ! dată lui Pepelea 940. 
țeua şi âpa 603; fată schimbată în 306,! rorazi, palată de 825.   385. Torceţi, fete, c'a muritii Baba-Clânţa 

mieuRi folklorice 191, 230. b. A. 994. 
Tiresias, bărbatu schimbati în femee Tord-chene, tovarăşi năsdrăvanii 560, 

519. , 566 
Tireur, tovarășă ajutătoru 493.. „|. TORA cerului 456. 
Tirion şi “fwiana, copii alungați de  Totă pasărea pe limba ci pere, b. Mo. 

mama vitregă '746. „644, 664. 
Țiță, apăsată sub pragii spre a află!  rovARĂșI Asurăzont 490. adevărulă 601, 608, 617; sub tălpoia | Tavanăși xăspRăvAni 36, 40, 184, 315, 

casei 330, 618; sub talpa curței 672; 415, 449, 559. 
tăiată 747. „| Tovarăși năsdrăvani, tipi 539, 541, ție, cuptoră ştersă cu, de o brută- ! 556, 622, 822: degenerată în snovă 914, resă 307, de 0 zmesică 304. «TRĂDARE, dovadă de 467; a sexului Țiţinena, b. ngr. 393. 1520. v. perfidie. 

Tiținena, pasăre mădstră ce vorbea !  rBarsră, cu suflete 672. tote limbile 397. V. Dikyeretto. |! Tramontano. nume de vint 273. Titirezulii şi zmeulă, b. Bu. 829, 839..  znaxparini, de aurii 1712; r&sărindu ToBă, acoperită cu pelea a doi păduchi | din mânile dinei 
582, 1709, 997. 
„TocmErA, de a nu judecă nici odată |  manarrat, apă de 483; calu schim- fără bărbată 926; dea nu se supără 940. ; bată în 385; crescută din mormintui Toderaşă, flăcăii îmbrăcatii ca doe- 125; degete de 983; ală iadului 132; torii 867. - Ha capii, în care sta puterea dinei 327; Toderică, jucătorulă în cărţi 833. voinică prefăcutii în 779. | Toderti Mămândulă, b. A. 187, 804. Trandafiră, b. Ba. 119, 233, 254. Tiderii, omii săraci căruia se seste Trandafiră, om vrăjită în dovlecii ochii pentru o bucată de pâne 804. 254. 
oiaat, cu care amenințândii, se face | TRANSFORMARE, V. metamorfosă o sută de păsă ; &s-! Ă t i 
ută de păsărele 499; cu care se res- | TRĂSNETULU, peţitorulti fetei de îm- bate prin negura dâsa din lumea zmei- păratu 460. 

709; din gura fetei 

| 

| 
1 
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Tre arance, b. florentini 305. 
TaEcETGRE între ambele lumi 990, 
Tre cetre, b. neapolitanu 704. 
Tre fate, b. neapolitanii 709. 
Tre melangole d'amore, b. italiană 

306. | 
Tre melarance, b. florentină 306. 
Tre ri animali, D. italiană 461. 
TREE 32, 40. V. numără. 
Trei fraţi, ciclu 819. 
Trei frați vinători, b. A. 315, 332. 
Trei lebede, baladă Mu. 266. 
Trei lucruri preţiâse, b. maghiară 

44. 

Trei ursitore și doi sfinți, b. mer. 144. 
TRESTIE, tânguitore 126; vorbitore 113 

120. . 
Trifonă Hăbăuculă, b. A. 757, 868. 
Trifon Hăbăuculă, omii dăruit cu ta- 

lismane 868. 

TRIMITERE, Îu paradisă 445; în purga- 
torii 446; în raiă 113. 

Trimmatos, b nor. 337. 
Trimmatos, zmei cu trei ochi 337. 
Triorhogas, omulă cu cele trei b6be 

de strugure 187. 
Tristan şi Isolde, mormintuli loră 

124, 196; sabic între 995. 

Troecola, fată rea 710. 

Troianii, Impăratulă, 1. serbă 118. 
Trois dons du soreier ct la feve ma- 

£ique. b. picard 453. 

Trois freres (les), b.- bretonă 130. 

Trois oranges (les), b. genoveză 305. 
Trois souhaits (les), b. francezii 450. 
Troncolaine, Domniţă din 492. 

rRoxc, de argintii 979; de aură 340, 
983; încuiatu 783. 

Trottolin di legno, b. toscanti 680. 
Truone, tunetulă personificat în po- 

veștile neapolitane 980. 

TavPE, de feri 368; fără capii, prinsă 
în aţi 71, 24, 75, 77, 827. V. corpă. 

Tudoriţa, b. Mo. 517, 531. 

Tudoriţa, fată străvostită în bărbată. 
31 ! 

2 

  

  

Țugulea, D. Mu. 43, 87, 482, 499.: 
Pugulea, băiată căruia Zmedica pă- 

miîntului îi luase vinele 499. 

Tiinder Ilona, llena Cosinzena a bas- 
melori maghiare 605. 

TUNETULU, cercetată de drumeţii 275; 

peţitorulă fetei de împărat 461; per- 
sonificatii 980. 

TURBATU, V. vînt. 

TURBIXCĂ, blagoslovită 882. 

TURBURAREA apei, semnii de peire 68, 
604, 964. 

Turlulu, Păcală în Tirol 201. 

TURMĂ, de epe, aduse din Marea Roşie 

508; de iepură 771; fată schimbată în 

380; prefăcută în nucă 330.. 
TURME, eșindă din corni 719. 

TURNU, care se surpă 546; copii în- 

chiși în 396; Danae închisă într'unti 

414 ; de balașiă 244; de fildeșui 315; de 

sticlă 419; fată închisă într'unu 294, 

371, 385, 682; împeratulu floriloriă: în- 

chisă într'unu 502. 

TUBRNULU mMorţei 607. 

muRtă, făcută din ţiţa mamei 616; 

inel în 683; oştire hrănită cu o 410; 

scaunui de 451. 

TURTIȘORĂ, vrăjită 151. 

TURTURICĂ, adusă din virfulă unui turnii 

385; aflată într'ună iepure 710; Dina 

munţiloră în chip de 731; a fetei lui 

Roşu-lmpăratu 498; lacrimi de 592; 

Rodia schimbată în 308. 

'Tyro, oropsindu-și copii 474. 

ucENICU, la dracu 317; la hoţi 73. 

Uceniculu brutarului, b. siciliană 989. 

ucrani, mora loră 655. 

Uerco, b. neapolitană 862. 

Verco, uriașă căpcăunii 766. 
Vită-în-lume, tovarăşi ajutătorii 548. 

DIrARE, arbore de 93; buruiană de 88, 

93; de logodnică 383; de mirâsă, prin 

sărutare 386, 387, 988; îndărătu 280, 

324; provisorie 385,
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Uitatulu, b. A. 119, 233, 250, 349. 

uLcică, cu lecuri 43, 618. 

vLEIv, ferbinte, aruncare în 402; rit 

de, visiune mistică 989. 

vLi, recunoscători, ajută pe voinici 
285. 

Umoică, trece pe voinici in ostrovă 
422. 

ură, fată prefăcută în 386. 
vi, şchiopi, duce pe voinică la mun- 

tele de marmură 459. 

Uliva, Sf., legendă despre 679. 
Ulysse, cârcă pe Achille îmbrăcaţi 

femeesce 520; coborirea-i în Hades 89; 
dovedesce prin iştețime pe Polyphem 
97, 80%; în o mie şi una de Nopți 134; 
lunga-i colindare 90; păţirile sale 782; 
șederea-i la Cyrce 88, la hallypso 360; 
străvestitii în cerșetoră 971. 

UMBRĂ, eșindi din zidă 824. 
umeni, luceferi pe 248. 
UxcREșt, născendi o fetiță 309. V. 

moșnegiă. - 
UNELTE, vorbitâre 476. 
uxâaii, de uni coti 337. 
Ună cotii barbă şi o palmă om, b. 

mer. 558, b22. 

Uni diavolă ca nealţii, b. Mu. 28. 
Un dramă de limbă, b. croatiă 973. | 
Uni mare meșteri, sn. mer. 76. i 
Uni mortii a omoritii doi, b. Mu. 161, 

167. 

Uni ochiti ride 

Mu. 517, 530, 

Unii r&mășagii pe minciuni, b. Mo. 
449, 436, 914. 

Unulu pate pentru toți, 
945. 

URCARE, În acri 416, 447; în podiă 
400, 406; în pomi 307, 

URCIORE, aruicații, se face lact 356; 
din isvorulă cu apa negricisă 113; 
luatii din casa zmeului 356. 

URCIORE, dela fântâna Ielelorii 500. 
VRECHIE, Ajuncanului, mâncări şi straie 

şi altulă plânge, b. 

fabulă Mu.   în 721; roșie 19; stângă a juncanului; 

vite din 721; a vacci, haine din 283; in- 

trare prin 715. 

Urechea, tovarăşi ajutătoră 914. 
Urechiatulău din podi, sn, Mu. 9i7. 

Urga-Murga, b. Ba. 51, 620, 638. 

Uria, Daviduă şi 86, 144. 
URIAȘI, caracteristica loru 806, 841; 

îmbătați de voinici 317; năsdrăvani 

539, 557, 808. 
Uriași şi Pitici, ciclu 33, 806. 

vniAșU, antropofagu 622, 809; căp- 

căunii 502; căruia Ielele îi luaseră inima 

326; căruia inele îi scâseră ochii 253; 

dormindă cu capulă pe câdă 253; cu 
unii ochiii in frunte 100; fată de, ju- 
cându-se cu omuleți la aratii 908, 998; 
la care intră băiatului părăsită 270, 

280; păcălitii 169. V. arapă. 
TRIAȘULU, cu ochiu în frunte 52, 102. 

134, 135; năsdrăvană 184; orbit 9, 
100. 

Uriașulă învinsti, b. A. 102, 
URĂ, de capră 142; de căprioră 742; 

de cenușă 743, 748; de cerbii 744; ce 
mielu 741, 747; de ursii 743; de vulpe 
143. 
Urmă-galbenă și Pipărușă-Petru, b. 

A. 878, 666, 611. 
Urmă- galbenă, copilă botezată de 

Dummnedei, răpune pe zmei şi se că- 
sătoresce cu fata Impăratului Verde 671. 

URsITĂ, alegerea ei prin aruncarea 
săgeţiloră 257, 258, 259; găsită sub 
trepta unei scări 802. 

Ursita, b. Mu. 22, 144; »p. albanezi 
177; b. serbi 789. 

Ursita găsitului, b. A. 142. 
URSITELE, dăruesci pe fetele de im- 

păratii cu patima jocului 1178; menesci 
fetei să nu se pâtă mărită până unt 
tinără nu va petrece o n6pte în ca- 
mera ei 174. V. ursitârele. 

Ursitdrea, care târce firulă vieţei 781. 
UBSICORELE, Concepțiune despre 144; 

credința în 181; fratele loră muti, re- 
capstă graiului 998; în basmele gre-
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cesci 682, 784; în cele române 183; în 
poveștile albaneze 147; în cele roma- 
nice 1786 ; în cele scrbo-eroate 14, '785; 
într'ună basmu egiptenii 66; într'o pe- 
sceră, 282; la diferite popore 782; me- 
nesci copilului să m6ră 22; menescii 
tinrului să zacă mortă trei ani 983; 
perindă prin: coșă 785; rostirea loră 
fatală 149, 150, 686, ursescu Impăra- 
tului Roșu, ca ună zmeă să-i mănânce 
trupulă din mormintă 345; veninaă la 
nascerea copilului 142, 143, 144, 173, 
499, 

URSGICĂ, copilă alăptati de o 477. 
Ursdica, b. neapolitanii 679, 
vast, cală îmbrăcatii cu pele de 235, 

253; credinceră schimbată în 698; fiă 
de 521; grădina sa 497; încăerare cu 
unii 832, 833; înjugatii 940 ; necuratuli 
in chipu de 122; recunoscători 500, ; 
620, 651, 654; urmă de 743. 

Ursul şi dervișulă, b. albaneză 831. 
Urvaci, nimfă aquatică 115, 117. 
34, oprită 268; pivniţei, deschisă cu 

ună aci 550; srelui 428. 
Usciosi, de argintă 87; 

de omii 713. 
din picidre 

Ușoră-ea-vîntulă ? cânele Sf. Dumi- | 
neci 355. 

Usude, ursitorele la Serbi 182, 
190. 

Ușurelu-vîntului, numele iepurelui 210. 

v. 

vacă, ce împinge sorele cu cârnele 
319; de aură 501; dăruită de Dumne- 
dei şi Sân-Petru 855 ; feciori de 565, 
377; fii de 565; mamă schimbată în 
129; năsdrăvană 705, 121; negră 719; 
nelepcă, a fetă 443; torcendiă inulă 
fetei 730; vorbitore 65 ; vîndută unei 
coțofene 939. 

Vaca nsgră, b. Mu. 719. 

Vaci, grase și slabe, visulă cu 14, vi- 
siune mistică 444; năsdrăvane 515; ale 
sârelui 91. 

185, 

Vaci năsdrăvane, b. Bu. 844, 845. 
Vagabondul șiretă, sn. istro-rom. 

975. 
vai de noi! strigătulu copiilorii ne- 

botezați 432, 444, 989. 
Valea cu Julea, interdisă 361. 
Valea Plângerei, oprită de a fi căl- 

cată, insuflă doră de părinţi 315, 370. 
Valea Salcâmului, în care se retrage 

îvatele învinuiti pe nedreptii 65, 66. 
Valkirii, cu chipulă de lebede 980. 
vamă, dată lui Charon 120, 121, 

VĂMLE vEzDuuuLUI 120. 

vămpiru, strigoiă la Românii din 

Macedonia '718, 875. 
Vampirul, b. mer. 706, 718. 

Vampirulă şi fata, |. mor. 878. 

VARA, personificată 996. 
Vardiello, Păcală în Sicilia 201, 939. 

| Vagea, Circei 88; corbilori 195; cu 

care poţi face ori ce 516; de auri, cu 

icare deii transformă 972; lui Hermes 
| 89; schimbă palate în mere de aură 564; 
| stâncă crăpată cu 775; vrăjită 385, 743. 

Vargaluska, pitică maghiară care ajută 

pe fetele leneșe să torcă 993. 
i Varlaamii și Ioasafă 131, 710. 

vARZzĂ, păzită de o liubie 488. 

Vasgyurd, Frămintă-feră în basmele 

maghiare 993, 

Vasile, Sf., animalele devină năsdră- 

vane în n6ptea de 986. 

Vasilică, numele şoricelului luati de 

sufletii și opăritiă în strachină 913. 

Vasilică-Vitezulă, b. Mu. 826. 

Vasiică- Vitdzuliă, voinici, repune ba- 

laurulă şi se cunună cu fata zmeoicei 
826. 

Vasilissa, fată îmbrăcată bărbătesce 

528. 
Vasilissa cea frumâsă, b. rusii 713. 
Vasilissa cea inţeleptă, b. rusi 383, 

386, 
VYASULU, cu boteză,ceruti de llena 311. 

vATEA, vorbitore 356. 

Vecernik, Serilă în basmele ruse 345- 
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vEcuni, ce pară clipe 347. 

Vede-bine, cânele Sf. Mercuri 355. 

VEDEXII Mrsrick 94, 261, 262, 413, 435, 

444, 791, 802. | 

VEDERILE, recăpătate prin spălarea cu 

lacrimi 652, cu rouă 712; prin cânteculii 

pasărei 428; cu apă caldă 401, prin un- 

gere cu noroi 627; redate de Maica, 

Domnului 755. 

vEGHERE, funebră 40, 321, 982; lângă 

focă 100, 328; nocturnă. 174. 

veilloua, ședătore în Bretania 3. 

Velia, unica fată 903. 

Veliko Lovici și Kușlio, b. croată 316. 

vELURi, Prumâsa. cu cele șâpte 30; 

sub cari dormiă Regina Angelica 484. 

Venera, dăruindă trei mere de aură 

112; gelosia ei 114; reminiscențe des- 

pre 986; servitârele ei 112. V. Afrodita. 

Veniaminii, cupa pusă în sacului lui 
46. 

VENIREA la curte nici goli, nici îm- 
brăcată 920, 921, 926, 970; nică pe jos, 
nici călare 922, 927, 928; nici Dumine- 
ea nici altă di 923. 

Ventafochs (la), b. spaniolă 731. 
Ventafochs, Suflă'n focii, Cenuşeresa 

spaniolă '735. - 
Ver, primăvara personificată la Ro- 

mani 978. 

vERDE, apă 399; busuiocii 324; cală 
343; cracă 331; cuţit 247. 

Verde-Impărată, fata sa 547; fetele 
sale 863; valdrea-i simbolică 31; țera 
lui 343. V. Impăratulă Verde, 

Verdeşii-Impărată, fata lui 634. 
vYERNI, În pântecele şorecelui 609; pu- 

ierea monstrului stândă îu trei 36, 68, 
330. 

VEBMIȘORI, puterea stândiă în trei 675. 
Vertodub, Frânge-lemne în basmele 

ruse 360, 366, 985. 
Vertogor, Sfarmă-munţii în basmele 

ruse 560, 566, 985. 

Vertumnus, Protei romană 13. 
Vărului Lupii, fabulă Mu. 947, .   

Werucolf, vircolacu 875. 

Verzilovo kolo, cerci magicii 81. 

veseT, herghelie adusă de 419. 

vEsPOLU, recunoscători 418. 

vESTĂ, ce face nevăgqutu '739. 

VESTMINrE de argintii 720; 

243. V. haine. 

VEVERIŢĂ, arată cum să se deschidă 

isvorele '796. 

vEzovnv, fată ridicată în 769. V. vămi. 

Vichor, răpitoruliă surorilor lui Ivan 
44, 979. 

Viehri, Furtunele în mitologia slavă 

318. ă 

Vicleniile meșterului Perdafă 920. 

Vidrosava, trădătore, sfâșiate de cai 

neînvăţaţi 969. 

Vidyadhara, dei indianu, petrecendă 

temporari pe păminti 980. 

vig, cu struguri, zmedică schimbată 

într'o 499. 501, 825. 

vită, legată de arbore 67; pomuliă 

ei 983; simbolisată într'o lumină 669. 

Viftă-fără-de-morte, V. Tinerețe fără 
bătrâneţe. i 

Viţa lui Bertoldo 920. 

vIroRi, personificati 9. 
vi3ELu, surori ale Samodivei, chemate 

în ajutor 317. 

Vîji, strigdice 809; stilpulu loră 804; 

vorbind 804. . 

Viji-baba, din fundulă iadului, stăpâna 
epeloră măestre 464, 981. 

Vila, adormită 399; care șede în sâre 
428; furulu perelori de aurii 428; în 

de feri 

| basmele sârbesci 271; locuesce ună pa- 
lată cu flori și fructe de aramă 452 ; 
stăpâna iniştei verdi 316. V. Neraida Și 
Samodiva. 

Vilele, plăsmuesciă o fată din zăpadă 
754; predică vindecarea orbului 1794, 
795. 

Vilișu-Vitezulă, b. Ba. 582, 596. 
Vilişăi- Vitezuli, voinicii încinsti cu trei 

cercuri de feri 596. 
Vîloa, băilori 948; preface în pstră
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16tei catânele: 827: schimbată în cală: 
frumosi, cu care voiniculu se luptă 
două dile şi dou& nopţi 494. 

vîsăzoab; feciori schimbati în 335; 
la împ&ratulă Tatarină 316. 
*: Vinătorulă şi Frumâsa-lumei, b. ner. 

506, «i - 

-"Vinătorulă şi oglinda a-totii-vădătâre, 

portretulă s&ă 10, 592; vorbind 582, 

Vintulă Roșu, b. croatii 320. 

Vintulă Roşu, monstru antropofagă 

închisă în camera oprită 18, 461. 
YÎXTULU TURBATU, ajungere în 455, 456; 

cetate în 825; mama sa 591, 824; per- 

sonificatu 814; ţințară din 499; urcare 

până la 634; voiniculă trecendii dincolo 
b. ngr, 77. . 

VINDECARE, cu apă din fântână 
513; cu o buruiană 695; cu rouă 
803, ..: 

£ vise, luarea lori 499: cutie cu 499. 

VIxERT, Sf., 40, 210, 232, 368, 707; că- 

tehișa ei 617; Cenușeresa se bagă fată 
in casă la 133; cercetată de Fălă-fru- i 

mosii 283, 596; dă voinicului unii arcu ! 

284; ună brii cu care trece apa ca pe! 
uscată 355; ună îrcă de arginti 3170; | 
ună mării de aură 308, 309; o cutie ! 

312; o pâne de argintă 371; dăruesce | 
4 

| 
4 

94, 

95, 

194, ! 
! ş i 
i   

fonieei părăsite unui purceli de aură 

244; o-cloşcă cu pui de auriu 249; nise 
fuse subțiri de aură 251; nisce stative 

ce feseaă singure 254; o virtelniţă de 

aurii ce depănă singură 252, 255; fata | 
ei 516; împărăţia ci 491; legenda ei; 

986; locuinţa ei 617; spălare în diuai 
et 366, 985; trimite pe Vintâse să facă 
să curgă lumina 495. 

inerea, (i blestemată 986; di mare 

266, 

vîxEzd, muntele 321, 324: norulu 672; ! 

*Diniculii 824. 

Vinteşă, tovarășă ajutătorit 567. 
vixrişoRd, grea dintr'ună 477. i 

Vismose, trimise de Sf. Vineri 445; 
fetele lori. 494. 
ua calului” său 737; cercetatii de 

Yoinică 236,:246, 276; coliba sa 361; 

locuința sa 246, 979; mama sa 237: mare 

3€l; mică 371 personificatu 9, 10, 35, 
88, 657, 979, 996. 
Pau petitorulu fetei de împărată ! 

i 
i 
| 
i 

  > VîszuLt De PRIMĂVARĂ, Mama sa 59|; 

de 385. 
Vînturașulă, tovarășă ajutători 914, 

vîxrunt, cele întrebate de Fulgeri 375; 

omii care le portă 280; nume de 2%; 
stăpânul lori 88; unde se întilnescă 

639; vorbindiă în arbori 588. 

visc, apă prefăcută în 819; dină ame- 

țită cu 315; ali juneţei 494; rii de 

849, 989; schimbati în apă 849. 

*IoRELE, apă de 501; haine de 681; 

răsărindii din mâni 109. 

Viola, sn. neapolitană 925. 

viPERĂ, dină în chipă de 709; recu- 

noscătore 544. 

vinconaci, aşteptaţi de fetele 

seloră 494; omeni-lupi 875. 

Virgiliă, arbore simţitori 12% ; Daphne 

292; descinderea lui Enea 412; Harpii 

318; Hesperide 425; numere nepereche 

40; Picus 987; Protei 13; sufletele tân- 

guitore ale copiiloră 989 ; stejarulii cos- 

mici 989; trece drepti vrăjitoră. în 

evulii-mediii 871, 872; valorea afrodisiacă 

a mă&rului 26. 

xînresuLă, personificatii.. V. vichor. 

vînrexiţă, dăruită de St. Vineri 252, 

255; de Sf. Mercuri 254; de aură 241, 

368; fata spunenduii durerile 983. 

vînresuai, V. Thyellae. 

vînzovă, de cvboriti în lumea cea- 

laltă 421. ” 

vise, împăratulă loră 10; lui Fa- 

raonii 62; lui Losifă 14; roluli loriă în 

basme 13. 

visruni, V. vedenii. 

visi, că are să se facă împăcat 96"; 

că ună vultură îi fură porumbiţa 972: 

despre o feci6ră din mânile căreia curge 

Vînto-
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o apă 990; dină arătându-se în 1177; 

Dumnedei în 596; îngeri în 534; fac- 

toră mitopeicu 10, 58; alii fetei despre | 

  
Voiniculi floriloră, b. Bu. 482, 502, 

582. 
Voiniculă fioriloră, genii sub pașii 

nortea bărbatului ei 299; grea din. 823; ! căruia tâte înflorescu, dormindă printre 

vederea fetei în 512. 

Visul, b. Mu. 13. 

vișă, de vie, ce da o butie de vină! 
pe cesti 627; crescendii din mormintă 
125; sârele legată cu o 32]. 

vire, adunate în corni 122; bobiţe 

prefăcute în 722; din ureche 721; eșindi 

din ladă 718; grase și slabe, visiune 

mistică 441, 989; urcate.în podii 918. 

vița, vîndută unui arbore 938. 

viŢeLd, năsdrăvanii, fată schimbată în 

1736, 1442. 
virtzuLii, fără frică, se sperie de o 

vrabie 822. 

viznt, personagii 235, 315, 406, 528. 

vizită, substituindu-se feciorului de 

împăratii 501.. 
Vizorii, craiul șerpiloră, b. A. 23. 

435, 619, 637, 
Vladă şi Catrina, sn. A. 917. 

Voinea, feciori năsdrăvanu 33]. 

vorxIcă, schimbată în flore 611; vul- 

poiti prefăcută în 546, 
a ss „| 

Voinicii cu cartea în mână născutii, 

b. Mu. 173, 783. 
Voinicăi-de-feră, năsdrăvani a cărui 

putere sta în trei ou 550. 

Voinică de plumbă, b. Mu. 541, 549. 

  

! floră 601, 616; moşia sa, înconjurată de 

suliţi mişcătâre 599; răcnetulu săi 616, 

995; schimbati în pasăre 601, 99. 

YVoiniculi Parsioni, b. A. 265, 28. 

Voiniculă păsăriloră, prinsă de vină” 

torii împărătesei şi sloboditii de băiatii 

503. 
Voiniculă vânttă, fată îmbrăcată băr- 

bătesce 324, 325;. 

Volga Vreslavici, schimbată în lupi, 

şoimu, furnică 380; vorbesce cum e 

nasce 39. „i 
Vorba, potrivită, sn. Mu. 943. 

vonsEe EcaIvocE 508, 510, 514, 526, 527. 

Voria, mama vinturiloră în poveş- 

tile italiene 979. 

YRARIE, de care se sperie vitezulii fără 
frică 822, 827, 838; diavolă în chip 

de 319; puterea zmeului stândă într'o 

669, 

VRĂBL, 

tore 136. 

vRacIi, roluli săi în basme 24, 130; 

voiniculă făcendu-se 594. V. doftoră. 

vRA3Ă, V. omu animală. 

vnăyt 245, 430, 973. 

vaRăsrră, broscă 258; casă 699; făină 

647; flore 

împărătesa lori 361; ajută- 

== 
135; inimă 66; legătură tal, 

Voinică-de -plumbă, voinică r&pune | manta 74; oglindă 152; pâne 662; 

zmeii şi readuce fetele Imp&ratului Roșu | 

549. 

Voinic de teiu, b. A. 558, 575. 

insufleţită, întovărăşitu 

drăvani 575. 

Voinicii infloritii, b. Bu. 614, 658. 

Voinică înflorită, copili botezată de 

pasăre 665; portocală 774; sabie 638; 

! sandale 821; şerpe 96; turtişoră 151; 

|vargă 743. 
Voinicii-de-teiă, copilu dintr'ună teiti | 

cu uriași năs- | fură inima 614; cu 12 epe 383; de- 

scântându 24; dină 92; predicendă pe- 

„ricolele 591. V. baba-laga, Circe, Medea. 

VRĂJITORE, arsă de vie 403, 742; care 

Vrăjitârea şi Sora Sorelui, b. rusă 
Dumnedei și înviati de Sf. Duminecă | 416, 566, 985. 

658. 

Voiniculă celi cu trei daruri, b. Mu. 
666, 670. 

Voiniculi fără tată, b. Bu. 644, 656 | 

vRĂgIToRt, capii de 1766; ce ese din 
dulapă 459; ce face cu toiagulii să 
nască cinci-decă de femei sterpe 500; în- 
trebatii de voinică 593; învaţă magia pe
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băiată 987; puterea sa 24; schimbati 
în lupă 438; substituit lui Statu- 
palmă 993. 

Vrăjitorul cu șâpte. capete, b. flo- 
rentinit 706. 

VRĂJTT, acii 745; Diciu 665; bolovani 
382; bușteni 582; cercei 755: ciorapi 
153; covoru 771; îrcă 651; inel 280, 
625; ochiană 774; omu 249; palati 
249, 662, 727. 

VREMEA D'APOY, trecerea timpului în 39. 
VULPE, caro păcălesce 946; flăcăi 

schimbată în 378, 379; inviândi pe 
bine-făcătorulii ci 45; prefăculă în cală 
547; recunoscâtore . 651, 654; schim- 

bată în fată de auriu 496, 627; sco- | 
țendă pe voinici dintrună puţă 483, 
545; sutletii de omă spânzurat, schim- 
bată în 623. 

vuceot, moșia lui 546; prefăcutii în 
voinică 546. 

vuLruni, lexenda lori 706; limba loră 
426; năsdrăvani 803; recunoscători 426, | 

489, 135; schimbaţi în bărbaţi 242. 
VOLTUROICĂ luândă copiii 723; recu- 

noscătre 571. 

VOLTGRU, aducendi urciorulă cu apă: 

113; cală schimbatii în 384; care dă- 

ruesce feciorului de impărată petra 

zamfirului 620; ce răpesce condurulă 

125, fata 308, hainele dinei 264; ce 
iea fata sub aripa-i 309; ce o înghite 

de bucurie 309; dracă în chipi de 

3%; dă impăratului o ladă roșie 88, 

petra zamfirului 620; ducendă pe bine- 
făcătorul stă la tatălă șerpelui 868; 

Îântâna sa 321; hrănindă ună copil 

990; puterea stândă într'unii 667; re- 
cunoscătorii 620; şchiopi 459, 59%; 

scoțendii pe voinici în Lumea-albă 426, 

565; udândă buecua 826. 

Vulturii, peţitorulii fetei de împărații 

458, 461, 463, 

X. 

Xantos, cală năsdrăvanti 86. 

| Xutos, juruesce copilulii său 473. 
|  Xylomaria, Maria cu haine -de lemnii, 
lb, ngr. 683. 

Y. . 

Ysdrasil, frasinit uriaşu, alu cărui 
trunchiă e osia lumei 782, 990. | 

| Z. 

| Zabava, fecidră scăpată de unii mon- 
'stru 467, 528. 

| ZAMFIRU, palaturi de 34. 

| zăPAnă, copilă albă ca 754; femee albă 

ca 280. 

Zefirinu celui frumosi, b. Mu. 967.. 

Zefirină, deslâgă ghicitorile puse de 

  

| loşu-lmpărată 967. 

|  Zefiro, nume de viată, 275 V. Ze- 

phyră. 

;.. Zelindo e il mostre, b. florentină 238. 

Zephyr, ridicândă în văzduhi pe 

+ Psyehe 109; pe Troylus 176. 

Zerkocher, Coce-ferii 563. 

zeRu, storsii din petră 833. 

Zeus, cerceteză pe muritori 844; cel 

' mai tin&ră dintre fiii lui Kronos 32; 

' dispensatoră suverană alu bunurilori 

şi releloru '789; frate cu Poseidon şi 

Hades 41; luptându cu Kronos 970; 

metamorfosatii într'o plâe de aurii 474; 

nu pote zădărnici decretele Moirei 782: 

6spe necunoscutii 850; se înfăţişeza So- 

melei 117. V. Joe. 

Zezolla, numele Cenușeresei neapo- 

litane '729. 
zid, diavolii în poveștile rusesc 148 

ziprnE, de vie 342, 403. 

wi, cetate de 387; de aramă 718; 

de feră dintr'ună cuţită aruncati 548; 

despicându-se 999; din aruncarea unui 

peptene 36, 389, 657, unui inelă 511; 

priveghetore și rândunică de 488, 
ziDURE, de aramă 87; de marmură 244. 

Zina, fată schimbată în pasăre 748. 
Zlatovlaska, b. cehii 507. 

Zlatovlaska, feciora cu părului de aurii  
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la Cehi 505; palatulii ei de'cristalii 505. 

Zlatokosa, feciora cu părulii de aurii 
la Ruteni 505. 

Zlatiya, fată îmbrăcată bărbătesce 528. 

Zlatumbeg, băiat procopsită de o 

vulpe recunoscătore 169. 

2mai, zmei la Serbi 810. 

zmei, arătându-se la a treia scuipare 

419; care se luptă pe nevădute 419; 

craiulă lori 389, 602; curţile lori 533, 

158; fântâna lori 573; fetele lori 549; 

fraţi de cruce cu băiatului 325, 838; fură 

merele de aurii 425, sorele, luna şi ste- 

lele 540, 548, 554; împărăţia lori .637; 

împăratului loră 421, 531; în chipu de; 

nori negri 608; locuesei în Lumea-n6- 

gră 35, în pădure 34; mama loră 547, 

549; nevestele lorii 293; păcăliţi de voi- 

nică 327, 345, 459; palaturile lori 656, 

836; păzindii o chitră 304; răpindi fe- 

ciore 33, 418, 420; strică podulii 609; 

tatălă loră 547; ţera loră 547, 579. V. 

zmei. 

ameița, zmebică la Bulgari 812. V. 
drakaina. 

ZuEOICĂ, amorţesce 6meni și pustiesce 

locuri 175; fată intrându ca ciobani la 

o 533; repediciunea sosirei sale 227; 

schimbându-se în fântână, rugă şi dină 

356, în fântână și cuptorii 380, în pări, 

mără și fântână 554, în păru şi vie 380, 
în vie cu struguri, livede cu prune și 
fântână 499; smulge inima voinicului 
608; surorile ei 553; urmăresce pe voi- 
nică 35. LL 

Zmedica-pămîntului, răpesce vinele lui 
'Pugulea 499. 

zMEt, băgată întruni buriă 552, în- 
tr'o butie de feră 659; într'ună butoiă 
33, 653; calulu săi 503; cu ştse capete 

219, 550; cu 9 şi 12 capete 279; cu 24 

| capete 277; cu 3 ochi 345; cu 24 aripi 

' 217; hrănindu-se cu 6meni 487; închisă 

într'o butie cu 12 cercuri 344, într'o 
cameră oprită 462, într'o pivniţă 22, 

într'ună bolobociă 285; înaltă de uni coti 

561; îndrăgitu cu mama voinicului 335, 

649, cu soră-sa 645; în luptă cu Feţi- 

frumoşi 30; nume de 531; păcălitii 279, 

830, 832, 834, palatului său 284, 836; 
prinsi și ferecatii 503; prostia lui 177, 

870; puterea-i 36, 68; schimbându-se în 

bușteni 652, în buturugă 654, în rotă 

de feri 553; secânduă isvorele 611; stri- 

sătulu său 210, 250; tainulă s&ă 41. 

/meuli şi zmeoica, baladă dobrogână 
813. 

Zona, împărătesă schimbată în păsă&- 
rică 747, 

zoomonrIsuă 17, 233, 

Zorilă, lucetărulii de dimineţă 30, 318; 
legati de copacii 320, 328, 470; zorile 

personificate 983. V. Murgilă.. 
Zorilă, fecioră născutii în spre zori 

420, 545, 553, 555. V. Serilă. 
Zorilă Mirenu, b. Mu. 41, 414, 420. 
Zorilă Mirenau, feciorul cel mai micu, 

readuce fetele împăratului răpite de 
zmei 420. 

zoniuE, flârea lorii 978; furate de idoli 
542; legate de copacii cu briuli și apoi 
deslegate de voinici 333, 983; personi- 
ficate 319; surata loră 979; trei surori, 
aducendă pămîntului lumina dilei 319, 

Zorina, fata zmeului 388. 
Zuccaceia, b. italiant 680. 
Zuccaceia, Dovlecelulii, copilă perse- 

cutată de părintele ei, fugind străves- 
tită într'o haină din bucăţi de dovleeti 
680.  



TABLA DE MATERII. 

 Prefaţă (VII-—XIV). 
Partea intâia : Introducere (1--230). 

|. UNIVERSALITATEA POVEȘTILORE (1—5). 
Ședători (3). — Caracterul loră identici în anticitate şi în 

timpurile moderne (5). 
Îl. IMPORTANȚA ANTROPOLOGICĂ A BASMELORU (6—20). 
Analogii miţice (6; of. 50, 60). — Vico şi principiul de 

universalitate a naturei umane (7). — Animismulii la Greci (7). — 
Metempsichosă și arbore supravieţuitoră (8; cf. 124). — Asimilarea 
animalelorii cu omuli (8j. — Personificarea universală: sârele și 
luna, luceferii, fenomene cosmice (9). -— Visul ca factori mito- 
peicii (10; cf. 58, 971). — Palatuli Somnului (10). — Metamorfose 
și teoria lui Pitagora (11). — Transmigraţiunea sufleteloră (12). — 
Proteii (12). — Rolulă viselorit în basme (13; ct. 58, 967). — Rea- 
litatea basmelorit pentru Gmenii din poporii (13). — Profilă de 
băsnaşii români (14).— Portretul unei povestitore italiene (16).— 
Fondulă antropologici: credinţe străvechi, farmece, letargie (17)— 
ColGrea roşie: omii roşu, Roșu-lmpă&rati, pără roșu (18; ct. 968) — 
Simbolismulii acestei colori de origine antropologică (20). 

IL. IMPORTANȚA ETNOLOGICĂ A BASMELORU (21—30). 
Influenţa religiâsă (21). — Elementul dualistiă (22; cf. 144, 

368, 968). — Degenerarea basmelorii (23; ef. 103, 912). — Influ- 
ența literară (23; cf. 55, 94, 131). — Astrologia şi rolulă ei în 
basme (24). — Alegere simbolică de împărată sati de mire (25; 
ci. 969). — Presagii sati semne prevestitore (26; cf. 968). —Orda-
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iile sai judecăţile dumnedeesci (27). — Datine locale (28; ct. 

969). — Reminiscenţe istorice: Tătarii în basme, Capcânii sau 

Cynocephalii (29j. — Mitologie daco-română (30). 

IV. SCENERIA FANTASTICĂ A BASMELORU (31— 46). 

Personagiile : împărați şi locţiitorii lori (31).   Eroulu şi eroina 

(32; ct. 970). — Caracteristica psichologiei poporale (32; cf. 538, 

806, 970). — Feţii-frumoşi. și adversarii lori (33). — Diavolulă, 

Mârtea şi Dumnedeă (33). — 'Țiganuli şi ţiganca (34. — Locu- 
vile: pădurea, tărimulii celă-laltă, lumea aeriană (54). — Agenfi 

auziliari : animale recunoscătâre şi dine binefăc&tore (35). — Cele 

trei isprăvi și tovarășii năsdrăvani 136). — Arapi şi talismane 
(36). — Spnţiulă și timpulă: o di echivalentă cu unt an, uni câsi 
cu trei secole, o minută cu o jumătate eternitate etc. (37; cf. 

360). —- Crescerea forte repede a copiilorii [38; cf. 970). — Numere: 
valdrea mitică a cilrelorii trei, nouă, două-spre-dece, șepte etc. 

(40). — Inviere: apa vie şi apa ce întineresce (41; cf. 484). — 
Munţii c&-se bati în capete (42). — Rolult sângelui (45; cl. 
582). — Buruiana vieţei (45). 

V. OBiG!NEA POVEŞTILORU POPORALE [47 —60). 
Caracterul subiectivii alii teoriilorii folklorice (47). —Exegesa 

mitologică (48). — Elementulă iraţională în mituri (49; cf. 55, 
59). — Teoria alegorică a fraţilori Grimm și lipsurile ci (50).—- 
Schott şi Marienescu (51). — Max Miiller și teoria-i solară (52/.— 
Angelo de Gubernatis (53). — Kuhn și teoria-i atmosferică (54).— 
Benfey şi teoria sa istorică (55). — Exclusivismulu şi exagera- 
țiunile ei (56; cf. 81, 82). — Teoria d-lui Hasdei despre forma- 
ţiunea basmeloriă din vise (58). — Teoria antropologică: Tylor, 
Lang (59). — Metâda n6stră (60; cf. prefaţă) 

VI. IsroRicuLi BasmeLoRă (61—186). 
Mituri şi poveşti (61). — Caracterult folllorică alti legendelorii 

biblice (62; ct. 971). — Mărturii din scriitori antică despre cir- 
culaţiunea basmelori (62).— De ce lipsescti povești integrale în 
literatura clasică (63). 

1. Egiptenă (64—78). 

| Herodotii și elementul legendari în Istoriile sale (64; cf. 971)— 
Unit basmu vechii de 3000 de ant (65). — Analisa-i comparativă 
(67). — O versiune paralelă muntenă (69). — O legendă eroică
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vusâscă (70). — Sn6va egiptenă Tesaurulii lui Rampsinit (71). —— 
Tradiţiuni paralele române și străine (73; cf. 912, 971). 

2. Indieni (19—83). 

Numai ei posedii colecţiuni speciale de basme (79). — Pancia- 

tantra şi expansiunea-i în Asia și Europa (79). — Tabloulii ehro- 

nologicii alu traducerilorii europene (80). — Cercetările lui Benfey 

(81; ef. 56). — O poveste indiană (81). — Concepţiunea univer- 

sală despre animale recunoscătâre (82; cf. 624). — Versiuni 
paralele române (83). 

3. Greci (84—-106). 

Elementele constitutive ale epopeelorii poporale (84; cf..79, 

88, 971). — 'Trăsuri folklorice în Iliada, (85). — Legenda lui Bel. 

lerophon |[86). — Ideia fundamentală a Odysseei (87; cf. 971). — 

Episoduli Circei (88). — Sirene și stânci rătăcitore (90). — Seylla 

și Charybda, (91). — Medea și buruieni vrăjite [92). — Analogii 

universale (93). — Mitulii lui Polyphem (94). — Ră&spândirea-i la 

diferite popsre și rase (99). — Versiuni - paralele române (99). — 

Degenerarea basmului în snâvă (103; cf. 912). — Episodulii 

numelui omericii printre aventurele lui Păcală (104). — Observa- 

ţiuni comparative asupra. versiunilorii române (105). 

  

4. Romană (107—130). 

Unii episodă folkloricii întruni romani antică (107). — Apu- 

leiii și fragmentulii Amor şi Psyche (108).—Caracterisarea acestui 

hasmu romanii (114).— Analogiile sale universale (115). — Urvagi 

şi Melusina. (115). — Semele şi Egeria (117). — Domnul de rouă 

(117; cf. 972). -— Forma modernă cea mai generală a povestei 

lui Apuleiii (118). — Am&nunte comparative [119; cf. 233). — 

Caracterulu ei amalgamanti (120). — Obolulii mortuară (121). 
Plinii şi opera sa enciclopedică (121). — Ploi mitice (121). — 

Metamorfosa sexeloră (122; cf. 519). — Pastri năsdrăvane şi ar- 

bori simţitori (123). — Plante împletite [124). — Virgiliu şi Dante 

despre arbori supraviețuitori .(127; cf. 973). — Rolulii lori în 

basme (128). — Fluerulă vorbitori (129).—Gâthe și melodia Mar- 

garetei [130; cf. 973). 

Sărat, basmele române. 70
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5. Evulă-mediă (131—159). 

Unii romani creştini de origine budhică (131). — Orientul și 

influenţa-i literară (131). — Pildele lui Sindibad şi expansiunea 

acestei cărţi poporale (132). — O mie și una de Nopți și mate- 
rialele-i eterogene (133). — Traducerea românescă și caracterulii 

ei (134). — Povestea lui Polyphem sub forma-i arabă (134). — 

Episoduli Circei (138). — Prototipulu Camerei oprite (139). -— 

Gesta Romanorum, cartea de poveşti a evului-mediti (140). — 

Prima naraţiune despre Fatalitate (141; cf. 180).— Variante române 

(142). — Credinţa în Ursitâre (144; cf. 180). — Versiuni paralele, 

mai alesii balcanice (145). — Mitulu lui Edip în formai antică 

și modernă (148; cf. 762). — A doua naraţiune despre limba pa- 

s&riloră (150; cf. 973).— O curi6să paralelă muntenă (151). - A 

treia naraţiune, prototipul Regelui Lear (151).— Versiuni paralele 
române și romanice (155). 

6. Zimpurile moderne (160—186). 

i. Boccaccio şi Straparola (160). — O poveste venețiană (161). — 
Pentameronele lui Basile şi stilu-i burlesci (162). — O poveste 
neapolitană (163). — Variante române și străine despre Cotoș- 
manuli năsdrăvanii (165). — Perrault şi basmele sale (170). — 
Analisa unora dintrînsele (171). — Impetrirea și roluliă ei în 
basme (172; cf. 582, 973). — Somni: letargicii (175). — Petit- 
Poucet franceză (177) — Nomenelatura piticului în folkloruliă 
români (178; ci. 561). — Versiuni paralele române (178). — Va- 
riante romanice şi străine (181). — Colecţiunea de poveşti ger 
mane a fraţiloru Grimm (186). 

VII. LITERATURA BASMELORU ROMÂNE (187—197). 
Valdrea colecţiunei fraţilori Schott (187). — Importanța co- 

lecţiunei lui Ispirescu (188). — Colecţiuni similare din cele-lalte 
provincii române (189). — Bibliografia basmeloră române (190; 
cf. 973), — Cum trebuescii culese basmele? (194). — Valdrea va. 
rianteloră (195). — Amalgamarea în folklorii (196) — Modalităţi” 
secundare (197). 

VIII. BasMv, LEGENDĂ, SNOVĂ [198—202). 
Sensulii speciali ali terminului basmu la Slavi (198). — Sino- 

nimuliă s&ii poveste (199). — Nomeneclatura italiană a, basmului 
(199). — Terminologia-i străină (200). -— Basmult în raportii cu
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legenda și snâva (200). -- Păcală și Papelea la diferite popâre 
(201; ef. 935). — Raportulii între basmu și cânteci (201; cf. 266).— 
Elementulii fantastică ca criteriu de valore sciinţifică (201).- 

IX. LIMBA BASMELORU ROMÂNE (203—227). 

Elementul formali şi metaforieii în basme (203). — Formule 

iniţiale şi specimene străine (204 ; of. 975). — Specimene române 

(205). — Formule mediane române (208). — Formule finale (212). 

— Specimene străine (213). — Exemple române (217). — Formule 

„stereotipe (223; cf. 975). — Dialoguri în basme (224). — Peri- 

irase poporale ca expresiuni metaforice (225). 

X. CLASIFICAȚIUNEA BASMELORU (228 —230). 

Multiplicitatea aparentă a basmelori (228). — Idei fandamentale 

(228; et. 230). — Amalgamarea şi juxtapunerea în producţiunile 

poporului (229). — Prima clasificaţiune folklorică (229). — Incer- 

carea unei noue clasilicațiuni pe o basă mitică, etică sai psi- 

chologică și legendară sat novelistică (230; cf. 954). 

Partea a doua: Basmele române (230—953). 

Secţiunea întâia : Poveşti fantastice (231—536). 
- Î. CICLULE PĂRĂSIRILORU SAU OMU-ANIMALU [231—289). 

A. Tipulă Amor și Psyche (232—255). 

Caracteristica tipului (232). — Variante române (233). — Ver- 

siuni paralele străine (234; cf. 976). — Observaţiuni comparative 
(241; cf. 119, 912, 975). — Resumatulă basmului tipii și ali va- 

riantelori sale (243). 

B. Tipul Melusina (256—263). 
Caracteristica, tipului şi variantele sale române (256). —- Ver- 

siuni paralele străine (257; cf. 980). — Condiţiune maritală şi 

nemurire prin focit (259). — Resumatuliti basmului-tipi şi al 

variantelorit sale (259). 

C. Tipulă Neraida (260—289). 

Cele trei forme ale tipului (260). — Variantele loră române 

(261; ef. 980). — Forma poetică a tipului (266). — Motivuli ori- 

ginară în 1001 de Nopți (267). — Versiuni paralele străine (269). 

— Legenda rândunichei (276). — Resumatuli basmelorii-tipu și 

alii variantelorii sale (277). 

II. CIGLULU FEMEE-PLANTĂ (290-—310). 
A. Tipulă Daphne (291—302). 

Peripeţiile şi variantele acestui tipi (291). — Daphne şi anti-
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cele driade (292). — Cultulă arboriloriă (293). — Versiunile străine 

ale tipului (293). — Observaţiuni (295; cf. 982. — Resumatulii 

basmelorit şi alii variantelori sale (296). 

D. Pipulă Cele trei năramae [303—310). 
Caracteristica şi variantele române [303). — Versiuni paralele 

romanice (304). — Elementulii substitutivi (307). — Resumatulii 

basmului-tipii şi ali varianteloriă sale (307). 

II. CICLULU INTERDICERILORU (311—346). | 

Roluiă interdicerilorii în basme (311). — Reminiscenţe literare 

(311; cl. 983). — Varietatea infinită a interqiceriloră (312). 
A. Tipul Locurilori oprite (314—333). 

Peripeţiile şi variantele tipului (314). — Versiuni paralele străine 

(315). — Arăpuşea și Sila Samodiva (318). — Căutarea focului şi 
legarea astrelor (318; cf. 983). — Locuri interdise (321). — he. 
sumatulă basmelorii-tţipi şi alu variantelori sale (321). 

DB. Tipulă Camerei oprite (334—346). 
Peripeţiile și variantele tipului (334). — Isvorulă său (336). — 

Versiuni paralele străine (336). — Resumatulii basmelorit-tipi şi 
alu variantelori sale (340). 

IV. CICLULU JURUINȚELORY (347—373). 
A. Tipulă lephta (348—358). 
Variante și analogii (348). — Observaţiuni asupra versiuniloră 

(349; cf. 984). — Povestea numereloră şi forme paralele (351; 
cf. 953). — Resumatulă basmeloră-tipă şi alt variantelor sale (353). 

B. Tipulii Dineloră promise (359—3173). 
Variante române (359; cf. 985). — Trecerea supranaturală a 

timpului (360; cf. 37).— Versiuni străine (361; ef. 985). —Suprapune- 
rea elementului creștină (368)—Bilele personificate în sfinte (368; 
cf. 985).—Resumatulii basmului-tipi şi ali variantelor sale 1369. 

V. CICLULU METAMORFOSELORU (374—41.1). Na 
A. Tipulă Iason (315 —390). 
Variante române (375). — Conflicţiă magicii (376). — Versiuni 

paralele (378; cf. 987). — Observaţiuni asupra, lorii (386).— Resu- 
matuli basmului-tipii și ali variantelor sale (386) 

5. Tipulă Copiii de aură (301—411). | 
Tari A : . - li aspect ai uta ao, ETente şi analogii (392). — Indoi- 

) 5," — versiuni paralele (395). — Forma
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poetică a tipului (401).— Resumatulii basmelorii- tipi şi ală va- 
riantelori sale (405). 

VI. GICLULU DESCINDEBILORI INFERNALE (412-—446). 
A. Tipulă Teseă (414—423). 
Variante române (414). — Tărimulă celă-laltă (415) — Versiuni 

paralele (416). — Resumatulii basmului-tipă şi ali variantelorii 
sale (418). 

B. Tipul Hesperidele (424— 434). 
Variante române (424). — Versiuni străine (425). — Resuma- 

tuli basmului-tipii și ali variantelori sale (430). 
C. Tipulă Deceurilori (435—446). | 
Versiuni române (435; cf. 800, 802, 988). — Versiuni străine (444). 
VII. CIGLULE ASCENSIUNILORU AERIRNE (447—464). 
A. Tipulă Arborele ceresc (449—457). 
Variante române (449) — Versiuni străine (450; cf. 989). — 

Resumatuli basmului-tipii și ală varianteloră sale (454). 
B. Tipulă Animale-cumnafi (458—464), 
Variante române şi străine (458). — Resumatulii: basmului-tipi 

și ali variantelorii sale (461). 
                                ). 
A. Tipulă Andromeda (466-—412). 
Variante române și analogii externe (466, cf. 990).— Versiuni 

străine (468). — Basmuli-tipi și variantele sale (469). 
B. Tipulă Danae (413—419). 
Variante și analogii mitice (473; ct, 990). — Formula expunerei 

(474). — Versiuni paralele (475). — Basmuli tipă şi variantele 
sale (477). 

LX. ciouLi iSPRĂvILORU EROICE (481—516). 

A. Tipuli Apă vie şi apă mârtă (482—504). 

Cele două forme ale tipului (482). — Variante române (483). 

— Versiuni paralele (482). -— Observaţiuni comparative (484; cf. 

41): — 'Tovarăşi auxiliari și nomenclatura lori :(490; cf. 991). — 

Basmele-tipii și variantele lori (493). 

B. Tipuli Iena Cosînaina (504—516). 
Variante române (504). — Analogii externe (505; cf. 992). — 

Versiuni străine (506; cf. 991). — Basmulii-tipii cu variantele 

sale (510). 
X. CICLULU FECIGREI RĂSBOINICE (517—536). 

Variante române [517).— Schimbarea sexului în mitologia in-
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diană (518). — Aceeași metamortosă în mitologia grecă (519; ci. 

122).— Incercările de sexii (520).-— Versiuni străine (521). — l'orma 

poetică a motivului |527)— Legenda rândunelei (529; cf. 992).— 

Basmele tipi cu variantele..loră (530). 

Secţiunea a doua: Poveşti psichologice (537—840). 

|. cicLuLă CELORU TEEĂ FRAŢI (537—519). 

Psichologia poporală şi caracterulii ei particulară (537; cl. 
"32, 806, 970). — Cele două tipuri ale ciclului şi peripeţiile lori (538). 

A. Tipulii Fraţiloră perfiță (540—556). 

Cele două forme ale tipului (540). — Variante române (5141). — 

Credinţa, despre turarea astrelorii (542; cf. 992). — Versiuni străine 

(542). — Basmele-tipi și variantele lori (545). 

DB. Tipulă Tovarășiloră năsdrăvani (551—580J. 

Incidentele tipului (557). — Variante române (558). — Obse»- 

vaţiuni şi analogii (559). — Tovarăşi năsdrăvani, num&ruli și nu- 

mele lori (561; cf. 993). —- Nomenclatura piticului r&utăciosti 

(561; cf. 993). — Versiuni străine (562). - Basmele-tipi cu va- 
riantele lorit (568). 

Il. CICLULU CELORY Dol FRAȚI (580—618). 

A. Tipulă Dioscurilori (581—587). 

Incidentele motivului (581). — Variante române (512). — Ana. 
logii externe (583). — Imitaţiuni literare (584). — Jertfirea copi- 
lului (585).-—. Versiuni străine (586). — Basmele-tipii şi variantele 
loră (591). | 

B. Lipulă Cei doi fraţi de cruce (598—618). 
Variante române (598).— Mama.pădurei şi caracterul ei î5 99; 

ci. 994). — Analogii externe (600).— — Alăptare îndelungată (601)..— 
Versiuni străine (602). — Basmele-tipi şi variantele lori (607). 

Il. CICLULE ANIMALELORU RECUNOSCETORE (619—641). 
Peripeţiile ciclului şi variantele sale române (619). — Obser- 

vaţiuni comparative (620). — Jumătate-de-omii (621). — Mortult 
recunoscători (622).— Injumă&tăţirea miresei (623).— Concepţiunea 
antropologică despre animale recunoscătâre (624; cf. 82).— Versiuni 
străine (625)— Graiuli animaleloriă (631). 
riantele;loriă (631). 

IV. CICLULU FEMEEI PERFIDE (642—6'75). 
A. Tipulă Seylla (643 —665). 

Peripeţiile tipului şi variantele sale române (643) 

— Basmele-tipi şi va- 

„— Versiuni
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străine (645). — Pasărea norocului (650). —  Basmele-tipii cu va. 
riantele lori (651). , 

B. Tipnlă Dalila (666—675). 
Variante române (666). — Analogii externe (667). — Forma cu- 

mulativă a tipului (668). — Basmele-tipii cu variantele lori 1670). 
V. CICLULĂ INCESTULUI [6'76—'704). | 
Caracterulti străvechi ali incestului (676). — Existenţa-i în 

mitologia antică și în poesia nâstră poporală (677). 
A. Tipul Peau-d' Ane (6178—689). i 
Peripeţiile tipului şi variantele sale române (678). -— Versiuni 

paralele (679). — Nume topice fictive (684). — Basmuli-tipă şi 
variantele sale (685). 

B. Tipuli Feteă cu mânile tăiate 1(690--—704). 
Variante române (690). -— Analogii externe (691). — Versiuni 

străine (692). — Observaţiuni comparative (696). — Basmuli-tipii 
cu variantele sale (697). | 

VI. CICLULU MAMEI VITREGE (704—'759). 
Cele patru tipuri ale ciclului și peripeţiile lori (704). 
A. Tipuli Holle (106—723). 
Variante române (706). — Observaţiuni comparative (707). -- 

Versiuni paralele (708). — Povestea cutiiloră (710). -— Dualismulii 
religiosă (714). — Basmele-tipii cu variantele lori (716). 

PB. Tipulă Cenuşertsa (124—'739). 
Variante române (724). —- Nomenclatura Cenușeresei şi con- 

durulii ei (625). — Versiuni străine (726). — Cenuşotcă și torme 
paralele (731). — Basmele-tipi cu variantele loră (733). 

C. Tipul Phryxos (140—'749). 
Variante române (740). — Versiuni străine (741). — Basmele-tipii 

cu variantele loră (743). 

D. Tipuli Rodia (150—159). 
Variante române (750). — Versiuni străine (751). — Basmulă- 

tipi cu variantele lori [755).: 

VII creLucă pepigiLoRă (160—779). 
A. Tipulă Edip (161—169). 
Variante române (761). — Versiuni străine (762; ct. 99 

Basmuli-tipi cu variantele sale (767). 

m 
(). ) —
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B. Tipulă Enomaos (111—'119). 

Variante române (771). — Versiuni străine (772). — Basmele- 

tipă cu variantele lori (776). 

VIII. cioruLi rATALITĂȚEI (780—805). 

A. Tipulă Moira (181—'186). 

Ursitorele (781). — Dînele destinului în mitologia antică ȘI Mo- 

dernă (782; cf. 998). — Rolulă lori în poveștile poporale 784). 

B. Tipulă Nemesis (181—805). 

Variante române (787)— Concepţiunea poporală a Norocului 

(188). — Versiuni străine (789). — Justiţia divină și rolul ei în 

basme (793). — Basmele-tipă și variantele loră (797). 

IX. CICLULU URIAŞILORU ȘI PITICILORU (806—817). 

Psichologia poporului privitâre la uriaşi (806). — Nomenclatura 

lori în limba română (897). — Caracteristica loră (808). — Uriași 

antropofagi (809). — Zmeii şi rolul loră în literatura poporală 

(810). — Balaurii în poveștile române și balcanice (813; cf. 998, 

999). — Caracterul lori fundamentală diferită de ali zmeilorii 

(815). — Piticii şi caracterului lori (816). 

X. cieLuă omuLvi-virăzi (818-—840). 

"A. 'Vipulă Orion (819—828). 

Variante române (819). — Origine animală sai semi-animală 

(821). — Vitezulii fără frică (822)— Versiuni străine (822).—Bas- 

mele-tipii cu variantele lori (823). 

B. Tipulă Hercule- Păcală (829—840). 

Variante române (829)— Versiunea străină (830).— Basmulu-tipă 

cu variantele sale (834). 

Secţiunea III: Poveşti religiose (841—910). 

Legendele şi raportuli lori cu miturile şi cu basmele propriii- 

(ise (841). | 

I. Dumnepe (842—870). 

A. Tipuli Dorinţeloră (843—856). 

Variante române (843). — Călătoria divinităţei pe pămîntii (844). 
Dorinţele şi varietatea lori (846). — Versiuni străine (847). — Le- 
gendele-tipiă şi variantele lorii (850). 

B. Tipulă Talismaneloră (85'7—869). 

Variante române (857). — Rolulii lorii în cărţile poporale (858). 
Versiuni străine (859).—Legendele-tipi cu vari 2 

arle ] i a 

II. NecuaruLd (870 - 879) b riantele lorii (863) 

Necuratulii și rolulii săi în literatura poporală (870). — Şedla
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diabolică (871). — Necuratult ca mire (872). — Posesiuni deno- niace (873). — Credinţa în strigoi (874). —- Vampiri şi vircolacu (875). — Rolul strigoiului în basme (876). — Variante române (877).— Versiuni străine (879). 
III. Moarea (880-910). 
Rolulii morţei în mitologia antică și modernă (880). — Mârtea ridiculisată (882). — Versiuni paralele (883). 
A. Mortea ca cumitră (888—896). 
Variante române (888). — Versiuny străine (888). — Femeia su- periGră necuratului (890).—Legenda-tipt și variantele sale (893). 
B. Căletoria Morţei (897—910). 
Caracteristica diferiteloră versiuni (897). — Variante poetice ro- 

mâne (897). — Versiuni în prosă (901). — Cireulaţiunea și r&spân- 
direa legendei (901). — Versiuni balcanice (902). — Versiuni străine 
(905). — Legenda-tipii cu variantele sale (907). 

Secţiunea a patra: Poveşti glumeţe (910—994). 
Suovele şi importanţa loră literară (910). — Degenerarea bas- 

meloră în snâve 1911): Psyche (911), Tovarăși năsdrăvani 1914), 
Arbore ceresci (915). 

Î. CICLULU FETEI 1STEȚE (916.—933). 
leci6ra şi femeia în poveştile poporale (916). — Femeia ne: 

r6dă (917). Variante române (919. — Intrebări şi r&spunsuri 
isteţe (920). — Versiuni străine (921). — Sn6vele-tipă şi varian- 
tele lori (925). 

IL. cicLuLă ul PăcALă (934—944). 
* Unu studiă mitologici asupra lui Păcală (934).—Păcală și no- 
menclatura i italiană (935; 201). —Episodulă fluerului vrăjitii (936). 
Caracterulii mitici alt acestui talisman (937)— Păcală vinde ar- 
borelui vaca-i (938). — Porme străine (939). — Păcală se tocmesce 
cu popa (940). — Versiuni paralele (941). — Raportuliă între Pă. 
cală și Pepelea (942). — Quiproquourile acestui din urmă (943) 

Adausii: Papua Animară (945—953). 
Lipsa aprâpe totală a acestui genii în folklorulă românii Și ro- 

manicii (945). — O fabulă animală şi variantele ei române (945).-- 
Animale producătâre de aurii (948). — Versiuni române (949), 

Exemplu de poveste cumulativă (950). — f'orme paralele (952; 
cf. 1000). — Transportarea acestei poveşti de copii într'o carte re- 
ligiosă (953).
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Tabloulii sinoptică ali clasificaţiunei folklorice (954—961). 
Bibliografia literaturei comparative (961—963). 
Conclusiune (964—966). 
Adnotaţiuni (96'7—1000). 
Indice folklorici (1001-—1102). 
Tabla de materii (1103—1114). 
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