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iteratura noastră veche s'a desvoltat în trei direcțiuni. princi- 
Pale: religioasă, istorică și poporană scrisă. 

Literatura poporană — în care cuprindem şi legendele religioase 
apocrife — apare la noi curând după traducerea cărților fundamen- 
tale ale bisericii în ţinuturile maramureșene. | . 

În cadrul literaturii noastre zechi, ea pătrunde din limba slavă 
sau greacă și se răspândește în tot cursul veacurilor al XVII-lea 
și al XVIII-lea în copii manuscripte, pentruca să vadă lumina 
tiparului la sfârşitul secolului al XVIII-lea sau al celui de al XIX-lea, 
când acțiunea de regenerare națională, prin școala sătească, începută - 
de curentul ardelean, impuneă publicarea cărților iubite de popor. 

In descoltarea culturii noastre vechi, cârțile acestea au alcătuit 
literatura de imaginaţie, prin care sau desfătat în ceasurile de re- 
creare, sufletele dornice de fictiune ale cârturarilor din trecut i, 
rin ei, ale masselor populare. IE 

Literatura apocrifă şi poporană a deschis sufletului românesc de 
pe vremuri o largă perspectivă spre tărâmul miraculosului magic şi 
creștin, spre lumina feerică a Orientului: legende pioase, pline de 
grație naivă despre familia sfântă şi copilăria Mântuitorului în 
cadrul patriarhal al vieţii de sat; descrieri Pline de coloare despre 
Palatul reginei Candachia, cu pereții de pietre nestemate, cu mese 
de diamant, cu scaune de aur, cu pahare de smaragd și de safir; 
lampa fermecată a lui Aladin, din «O mie şi una de nopti», cu lumea 
de califi și de ziziri, de haremuri și cadâne, cu Bagdadul plin de 
grădini în floare şi de fântâni cu apă răcoroasă. 

Din acest punct de vedere, textele poporane constitue pentru noi 
Prețioase documente culturale, prin mijlocul cărora putem pătrunde 
și înțelege mentalitatea generaţiilor dispărute. 

În manuscrisele acestea cu filele mâncate de cariu, îngălbenite de 
timp şi pătate. de picăturile de lumânări ale atâtor cetitori de pe 
zremuri, palpită încă ceză din sufletul veacurilor trecute; — şi acest
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suflet com încercă să-l cuprindem şi să-l înfăţişăm în paginile ce 
urmează. - 
Dar în afară de interesul istoric, iextele acestea. păstrează încă 

şi azi un caracter de actualitate, câci dacă în sorile veacului al 
AIĂ-lea, pătrunderea culturii moderne occidentale le-a alungat din 
biblioteca claselor noastre orășenești, ele circulă totuş și acum în 
lumea satelor. În jiecare au, se trimit din oraşe, prin colportori spe- 
ciali, la sate, sute de mii de asemenea texte — numai casa Steinberg 
tipărește, după cum nam informat, anual în câte 10.000 de exem- 
Plare. cărțile poporane religioase. Acolo, în lumea satelor, cărțile 
acestea îşi continuă încă influența lor puternică. Nu există colț din 
arta și literatura populară, din ciclul tradiţionist al superstițiilor, 
care să nu Ji suferit influența cărților populare. In țesătura basmelor, 
a colindelor, a descântecelor, a oraţiilor de nuntă, a bocetelor, etc. 
au pătruns o sumedenie de elemente din literatura scrisă. In icono- 
grafia populară, în picturile bisericești, în troitele ridicate de suflete 
Pioase la răspântia drumurilor de ţară, se găsesc o mulțime de scene 
inspirate din literatura religioasă apocrifă. 

Cunoaşterea adâncită a acestei ramuri de literatură veche românească 
aruncă o lumină așă de vie asupra vieţii sufleteşti de acum a Popbo- 
rului nostru, încât studiul folhlorului nu se poate despărți de acela 
al literaturii poporane scrise. 

De aceea în studiul nostru tom îndreptă cercetările şi în această 
direcție, fiindcă, dacă preocuparea noastră de căpetenie este de a ur- 
mări eocluția literaturii scrise, totuş credem că nu trebuie să Bier- 
dem din vedere nici ținta dea legă trecutul cu prezentul şi de a desluși 
ce mai trăește din vechea literatură în sufletul popular de astăzi. 

Sunt acum 50 de ani, de când Haşdeu, cu vastele lui cunoștințe, 
studiind şi publicând în legătură cu versiunile slave, textele apocrife 
ale zeacului al XVI-lea, cuprinse în așă numitul Codex Sturdzanus, 
Puneă temeliile studiilor de literatură populară. 

Trei ani după aceasta, în 1833, Dr. M. Gaster, cu o temeinică 
Pregătire, câută să cuprindă într'o privire de ansamblu întregul 
domeniu al literaturii populare. Materialul ce-i stătea la îndemână 
eră însă neîndestulător: 61 de manuscripte, dintre cari o bună parte 
aparțineau lui Mihail Eminescu. Marele nostru liric, pe lângă larga 
lui cultură occidentală, își purtase gândul iscoditor şi prin filele
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ferfenițate ale zechilor manuscripte, pentru a culege din ele «loza 
veche și înţeleaptă». 
După opera foarte prețioasă a lui Gaster, cercetările asupra lite- 

raturii populare au amuţit. 
Intr'o jumătate de veac, câtă s'a scurs dela aparițiunea cărții lui 

Gaster, s'a grâmădit în rafturile bibliotecilor noastre un enorm IQ. 
terial de manuscripte inedite şi Publicaţii folklorice. Fără să socotim 

- textele aflate în depozitele bibliotecilor din Iași, Cluj, Cerncuţi și 
Sibiu, numai în biblioteca Academiei Române se găsesc peste 1000 de 
misse de texte poporane. De altă parte revistele noastre de folklor: «Șeză- 
toarea», «lon Creangă», «Tudor Pamfile», «Comoara Satelon), publi- 
caţiile Academiei, cuprinse în colecția «Viaţa sufletească a poporului 
român», fără să mai vorbim de numeroasele culegeri singurătice, . 
cuprind în paginile lor numeroase 'documeiite în care se pot urmări 
reflexele textelor poporane. 
După o jumătate. de veac de colecționare de material, sosise vremea 

ca firul rupt al cercetărilor să fie reluat; ca bogata recoltă adunată 
să fie cercetată, coordonată şi clasată; ca fiecare temă poporană să 
fie studiată în parte, pentruca să se vadă clar legătura .ei- cu lite- 
ratura bizantino-slavă, circulația în literatura românească, va- 
riantele în care s'a desfăcut și intensitatea cu care a pătruns în lite- 
ratura orală a poporului. 

De câtea timp, atenţia istoricilor noștri literari s'a îndreptat şi 
asupra acestui tărâm al literaturii vechi, pe nediept uitat. Cercetări 
de detaliu sau publicațiuni de texte, întreprinse de d-nii: MM. Gaster, 
N. Iorga, N. Drâganu, Leca Morariu și d-șoara Eufrosina Simnio- 
nescu, la care ar trebui să adaug și câteva modeste contribuții ale 
mele, au luminat câtevă din Problemele pe care le ridică această 
comoară bogată de material nestudiat. ” 

În anul trecut, d-l N. orga cu rarul d-sale dar de a înnoi mate- 
rialul existent și de a deschide Perspectize noi, a înfățișat în patru 
decțiuni ţinute la Sorbona, o icoană generală a cârților noastre 
populare. 

Lucrarea de faţă, întemeiată în bună parte şi pe materialul inedit din 
Biblioteca Academiei Române, încearcă să înfățișeze într'o sinteză 
rezultatele unei munci de câțiva ani de zile, întreprinsă în bibliotecile 
din ţară și din străinătate. Spre deosebire. de Planul, care se află 
la baza «Literaturii populare» a lui Gaster, ea înfățișează materialul
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Pobular scris, în mod cronologic şi în cadrul de destoltare organică 
a literaturii noastre vechi, E 

Evident că o asemenea încercare, lipsită în bună parte de publicaţii 
de texte și de monografii premergătoare Poate aveă și ea lacune, care 
sperâm să fie elucidate prin cercetări de detaliu şi monografii spe- 
ciale. - 

Rostul acestui studiu este tocmai să înlesnească monografiile şi 
Publicaţiile de texte. Deaceca am dat o atenţie deosebită bibliografiei 
pe care, fără să tindem a o face completă — pentru aceasta eră 
necesar un alt gen de lucrare — ne-am străduit totuș să o facem cât 
mai bogată. 

Pentru ca această parte bibliografică, adunată cu trudă, să poată 
fi folositoare ziitorilor cercetători, am crezut că este mai bine 
să o sistematisâm la sfârșitul fiecărui capitol, grupând-o în ur- 
mâtoarele secţiuni: 1. texte românești Publicate; 2. manuscripte 
inedite şi mesemnalate din Biblioteca Academiei; 3. texte slave; 
4. texte grecești necesare pentru a înlesni cercetările comparative 
cu originalele bizantine și în sfârşit o ultimă secțiune a 3-a: studii 
privitoare la originea şi filiaţiunea textelor, întreprinse la noi sau 
aiurea. 

Pentru orientarea în domeniul bisantino-slav, ne-am folosit în 
afară de clasica lucrare a lui Krumbacher, «Geschichte der by- 
santinischen Lit» (1897), de următoarele Publicaţii bibliografice: 
Prof. D. Bonvetsch, «Die christliche vornicânische Literatur în alt- 
slazischen Uebersetzungen, în A. Iarnack (1593) «Geschichte der 
altchristlichen Literatur», E. Kozack, «Bibliographische Ubersicht der 
biblischapohryphen Literatur bei den Slave, în «Jahrb. fiir protest. 
Theoloşie» (XVIII (18392), 2p. 127—158 şi extras). Paule Po- 
Bovic, Tlpernea cpnexe KHBIDKEBHOCTII Belgrad (ed. din 1913) 
și A. ÎI. Iacimirskii, BuOnnorpabnueckiii o63op» ANOKpHboB% 
Bb IOXHOCNaBAHCKOII 11 pycekoii nucbMenHOCTII, Petrograd, 1923. 

Volumul de față cuprinde numai epoca influenţei sud-slave. Am 
tratat însă în acest volum, pentru a evită repetâri inutile şi va- 
ziantele, traduse din grecește, ale textelor ce apar în epoca în- 
Jluenţei. sud-slaze, după cum am lăsat pentru columul al JI-lea, 
textele a câvor apariție nu este destul de certă în epoca de care 
ne ocupâm aci. Un indice general al materiei va încheid, în vo- 
lumul sal II-lea, lucrarea.



I 

LITERATURA APOCRIFĂ ȘI POPORANĂ 
SLAVĂ IN "ŢĂRILE NOASTRE 

Poporul românesc, despărţit de popoarele romanice din Apus și 
dezorganizat printr”o invazie de zece veacuri, se găsește în vremea 
când apare în lumina istoriei, aşezat la marginea lumii, care 
stăteă sub influența culturii latine. Pe când în jurul său, popoare 
de rassă diferită, ca Cehii, Polonii, Ungurii, stând sub ascultarea 
Papei, au intrat în sfera de cultură catolică şi latină a Occidentului, 
neamul românesc, prin ortodoxismul său, a fost cuprins în zona 
de cultură a Orientului bizantino-slav. 

Străvechile legături religioase cu Sudul dunărean, pretenţiunile 
de suzeranitate ale regilor unguri şi poloni asupra principatelor 
române în epoca formaţiunii lor; înrudirile dinastice dintre primii 
voevozi munteni și craii sârbi sau țarii bulgari, întemeierea 
de mănăstiri românești prin călugări sârbi— sunt atâtea fapte şi 
împrejurări care au contribuit să ne țină alipiți, sub raportul 
credinței şi al culturii, de Sudul dunărean ortodox, cu limba de 
stat și biserică, slavonă, | | i 

Introducerea limbii slavone în biserică şi în cancelariile dom- 
neşti ale principatelor române a înlesnit la rândul său pă- 
trunderea și răspândirea literaturii slave în țările noastre. Când 
mai târziu, cărturarii timpurilor trecute, cunoscători de carte 
slavonească, călugări și preoți, încep să transpună în limba româ- 
nească pentru educaţia religioasă și spre desfătarea sufletească 
a  păturilor largi ale poporului, legendele religioase apocrife şi. 
poveştile distractive, isvoarele. lor le găsiau în bibliotecile de 
manuscripte slavone ale mănăstirilor sau în copiile care circulau 
în lumea preoților. Rădăcinile literaturii apocrife şi ale celei 

N. Cartojan
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poporane trebuesc aşă dar căutate în literatura Slavilor sud- 
dunăreni: Bulgari şi Sârbi. : 

Bulgarii au intrat de timpuriu în raza de cultură a Bizanțului. 
Strălucirea civilizaţiei bizantine a exercitat o fascinaţie așă de pu- 
ternică asupra popoarelor din Nordul Peninsulei balcanice, încât 
în anul 864, ţarul Boris al Bulgarilor cu întreg poporul se crești- 
nează, având ca naș pe împăratul bizantin. 

Prin aceasta se deschid larg, pentru Slavii din sudul Dunării, 
porţile influenţei bizantine. 

Fiul și urmâșul lui Boris, Simeon, îşi petrecuse anii copilăriei 
la Constantinopol şi învățase atâta carte grecească, în cât solul con- 
timporan german, Luitprand, îl numește pe jumătate grec. EL 
organizează în Bulgaria o rodnică activitate de traducere a lite- 
raturii bizantine. Aceste străduințe sunt ajutate de discipolii aposto- 
lilor Chiril şi Metodiu, cari traduseseră din grecește cărțile sfinte. . 
în limba slavă şi introduseseră în biserica din Moravia, liturghia 
slavă. Izgoniţi mai târziu din Moravia, discipolii lui Chiril şi Me- 
todiu găsesc un adăpost prielnic la curtea din Preslava a țarilor 
bulgari, unde introduc în biserici serviciul divin slav şi unde 
desfășoară o întinsă activitate de transplantare a culturii bizantine. 
Această activitate, întețită prin întemeierea mănăstirilor, în al 
căror cuprins pașnic și-a căutat liniştea sufletească însuș țarul 
Boris, este atrasă din cauza vicisitudinilor politice, necontenit 
spre sud-est, treptat cu strămutarea capitalei către ţinuturile ma-- 
cedonene, până când Bulgaria cade sub stăpânirea Bizanțului. 
Innăbuşită prin cucerirea bizantină, literatura renaşte sub al doilea 
imperiu româno-bulgar, la curtea țarilor din 'Târnova, prin munca 
neobosită a marilor patriarhi și cărturari, 'Theodosie și mai ales., 
Evthimie, ultimul patriarh al Bulgariei, care a văzut cu ochii - 
prăbușirea patriei sale. | Î 

Nivelul de cultură al poporului bulgar la începuturile creştinării 
sale, ca și mai târziu, nu eră încă așă. de ridicat încât să poată 
înţelege frumusețea ideală a capodoperilor clasicismului elen, 
nici să poată prețui floarea poeziei bizantine, Deaceea clericii, 
şi în primul rând călugării, carii stăteau în fruntea activității 
de transplantare a culturii Bizanțului, . au ales din literatura 
bizantină, în afară. de literatura teologică, numai ceeace cadră.
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cu spiritul lor mistic și. cu. caracterul naiv al poporului. Pe 
această cale, a pătruns în vechea literatură bulgară, un ciclu 
bogat de legende religioase apocrife privitoare - la Vechiul 'Tes- 
tament: despre Adam și Eva; despre arborele din care s'a făcut 
crucea Mântuitorului; despre marii Patriarhi ai Bibliei: Avraam 
(disputa lui cu înțelepții Egiptului); Iacob, Moise; despre 
misteriosul Melhisedec; despre Solomon Şi împărăteasa Savila. 
Un al doilea ciclu de legende religioase se leagă de materia 
Noului 'Testament. şi povestesc episoade din vieața Mântuito- 
rului și a familiei sale, care nu se găsesc în evangheliile cano- 
nice ca: Protoevangeliul lui Iacob, care narează împrejurările nim- 
bate de graţie divină în care s'a născut Sfânta Fecioară; creşte- 
rea ei în 'templu, logodna cu bătrânul tâmplar Iosif; naşterea 
Mântuitorului și . fuga spre Egipt; Evanghelia lui "Toma care 
vorbeşte despre copilăria lui lisus în cadrul idilic al vieții de sat şi 
mai ales minunile săvârșite de el în cursul jocului cu copii de seama 
lui; Evanghelia lui Nicodim în care se înfăţişează chinurile Mân- 
tuitorului şi moartea lui — un ciclu de legende care au in- 
fluențat în Occident, legenda sfântului Graal. a 

Ciclul legendelor religioase apocrife se încheie cu o serie: de 
viziuni apocaliptice despre: sfârșitul lumii; despre locașul de odihnă 
al celor fericiți în raiu și muncile celor păcătoşi în iad (A pocalipsele 
Sfântului Ioan Bogoslovul și al Sfântului Pavel;. călătoria Maicii 
Domnului la iad; Moartea lui Avraam; ascensiunea. lui Isaiia ; 
Cuvântul -lui Metodie al: Patarilor). aa 

Paralel cu legendele apocrife, s'au mai tradus în această epocă 
literaturii bulgare o 'serie de: adevărate romane populare; dintre care unele veniau din vremurile vechi ale clasicismului, ca? 

Vieaţa și pildele lui Esop, refăcută însă în Bizanț - de călugărul 
ărturar, Maxim Planudes, iar altelc veniau din Orientul îndepăr= 

tat, ca: Varlaam şi Ioasaf, o. prelucrare a legendei lui Budha: îri roman hagiografic creștin; sau' colecția . de' fabule: indiene, «Ste- fanit şi. Ihnilat», scoasă din celebra carte de educație: peritru'prin 
cipi, -«Pancatantra»; ori romanul asiriai al. lui Archirie, tradus în. 

„e trai ni 
Macedonia sudică. Ie 

TE eee aa ta cae pai FTI39. 

r 
, 

  

': Cu toată strălucirea -ei din' epocă” Asăneștilor; totuş'din”pricina 
desbinărilor și a luptelor” ieligioase -interne, Bulgăria “intrărdupă
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moartea lui Asan al II-lea în decadență. Pe ruinele ei se ridică 
Serbia, care scuturând stăpânirea bulgărească şi închegându-se 
într'o unitate politică prin jupanul Ștefan Nemania (1159—1195), 
devine unul din Statele cele mai puternice ale peninsulei balcanice. 

Către sfârșitul veacului al XII-lea, literatura sud-slavă își stră- 
mută punctul de greutate în Serbia. Bulgaria însăş cade sub 
heghemonia culturii sârbești. La curtea din Vidin a ţarului bul- 
găresc Sracimir, se întrebuințează în documente limba sârbo-slavă și 
în această limbă este scris şi sbornicul copiat în anul 13609, cu aju- 
torul material al Anei, soția lui Sracimir și fiica lui Basarab al nostru. 

In această nouă fază, literatura sud-slavă se desvoltă pe de o 
parte în strânsă legătură cu cultura mănăstirilor din muntele 
Athos, pe 'de altă parte, prin ţinuturile de pe țărmurile Adriaticei 
— prin Croaţi — în legătură cu literatura Occidentului latin. 

- Legăturile Serbiei cu muntele Athos datează din epoca de con- 
solidare a Statului și au fost înnodate prin Ratko, fiul marelui 
jupan Ștefan Nemania. Ratko, întocmai ca și Ioasaf, din celebrul 
roman creştin, înclinat spre reverii mistice, a renunţat la măririle 
deșarte ale lumii şi s'a călugărit în muntele Athos. Câţiva ani 
mai târziu, jupanul Ștefan Nemania, ajuns la adânci bătrânețe, 
vine și el pe urmele fiului său și se călugărește la Athos, sub nu- 
mele de Simeon. Simeon şi Sava întemeiază cea dintâiu mănăstire 
sârbească în muntele Athos, Hilandarul. Prin această mănăstire 
şi prin altele care urmară, vieața spirituală a Serbiei a intrat sub 
influența vieţii de cultură religioasă a muntelui Athos. Muntele 
Athos, o peninsulă de 55 km. lungime și de vreo 8 km. lățime, 
pe care se află o republică de vreo 20 de mănăstiri, întemeiate 
de împărații bizantini, țarii bulgari și ruşi, cnezii sârbi şi voevozii 
români —a fost în evul mediu unul din cele mai importante 
focare de cultură religioasă din imperiul bizantin. In această re- 
publică “de: mănăstiri, un popor întreg de călugări, de diferite 
naţiuni, trăiă între cer și mare, o vieaţă de umilință, de rugăciune 
şi de cultură. Convieţuirea laolaltă a călugărilor de neamuri deose- 
bite a înlesnit schimburile de idei ori de texte şi a contribuit să facă 
din muntele Athos, un fel de bibliotecă centrală a lumii ortodoxe, 
cum zice, cu drept cuvânt, Dr. M. Murko. 
- In această epocă a culturii sârbeşti, literatura Slavilor sud- 
dunăreni se îmbogăţeşte cu traduceri notii: hronografe, pravili de
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drept bisericesc bizantin (nomocanoane); scrieri ascetice, legende 
hagiografice, florilegii precum și o serie de povești distractive, ca 
de ex. părți din epopeea naţională bizantină, Digenis Akritas, 
pierdută în forma sârbească, dar păstrată în copii rusești; o pa- 
rodie a protocolului de curte bizantin, sub forma unui proces pe 
care fructele îl fac strugurelui (Porikologos); o poveste cu substrat 
istoric despre crâșmărița 'Teofana şi conspirația lui Ioan Tzi- 
misces; despre cele 12 vise ale regelui din Ierihon, Sakyă, ş. a. 

Elemente cu totul noui, prin originea şi natura cuprinsului, 
- pătrund însă în literatura Slavilor de sud, din Occidentul latin, 
prin ţinuturile dalmatine. In anul 1102, Croaţii, după o epocă 
de sbuciumări interne, se alipesc la regatul Ungariei şi prin- 
tr'aceasta intră în sfera de cultură a bisericii latine. În acelaş timp 
ținuturile sudice din jurul Dubrovnikului (Ragusa) cad sub in- 
fluenţă venețiană. 

Încă din secolul al XI-lea (1000), în urma expediției victorioase 
“a dogelui Petru al II-lea Orseolo, Veneţia îşi întinsese dominaţia 
pe țărmul adriatic, unde stăpâniă câteva centre importante ca 
Zara, Veglia, Spalato, Lagosta, și câtva timp Ragusa. Deşi Ragusa 
îşi redobândește libertatea, pe care în vicisitudinile vremurilor, 
izbuteşte, cu întreruperi, să o. păstreze până în 1805 (tratatul dela 
Presburg), totuş ea rămâne mai departe sub influență venețiană 
și limba oficială a republicei dalmatine este limba latină, sau mai 
exact un dialect italian. Prin Ragusa şi prin aceste orașe sârbești, 
strânse între munți și coasta Adriaticei, se deschisese larg drumul 
neguţătorilor venețieni către ținuturile sârbești. 

Paralel cu dominaţiunea venețiană pe coastele dalmatine, se 
întinde asupra ținuturilor sârbești şi influenţa bisericii. In Antivari 
şi Ragusa se aflau, începând din veacul al XI-lea, episcopate 
catolice de care depindeau pe lângă multe biserici și numeroase 
mănăstiri, precum: mănăstirea franciscană Sf. Nicolae din preajma 
orașului Antivari, sau mănăstirile de călugări benedictini: Sancta 
Maria de Retego, lângă Ragusa, și Sancta Maria de Mljet (Meleda), 
așezată într'o poziţie pitorească, pe vârful unei insule stân- 
coase. Deși clerul catolic eră uneori stânjenit în acţiunea lui - 
de către ortodoxi, cu toate acestea, în genere, regii sârbi au ştiut 
să păstreze raporturi bune cu scaunul papal. Aceste raporturi erau 
dealtfel înlesnite de reginele sârbe de origine apusană ca de ex.:
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Ana de Veneţia, soția regelui Ștefan Nemania, sau Elena de Valois, 

ctitoarea mănăstirii Sf. Nicolae, de lângă Antivari. 

Prin aceste mănăstiri, în care călugări sârbi, cunoscători de carte 
latinească, trăiau sub ascultarea Papei, precum și prin raporturile 
politice şi comerciale, care legau republica Veneţiei de țărmurile dal- 

matine,au pătruns în lumea slavă,pe lângă multe elemente de cultură, 

- şi texte din literaturile Occidentului medieval. Unele au un caracter 
religios și moral, ca de pildă: un Apocalips al Apostolului Pavel, o 
viziune a cavalerului irlandez 'Tundal (slav. Dundal); o traducere, 
făcută încă din secolul al XIII-lea în Croaţia, a unei celebre 

versiuni de florilegii italiene: Fiore di virtui. Altele au un caracter 
romantic și sunt prelucrări în proză din vestitele «romans courtoisy, 
care preamăriau în lumea medievală, idealul cavalerismului, pre- 

cum: romanul lui Alexandru cel Mare, de origină bizantină, dar 

preformat după concepţia Occidentului medieval, o legendă a 
Troiei (rumanac troiski) și celebrul roman din ciclul breton: 
Tristan (sl. Trystan) de Lancelot (Ancalot), pierdut în forma 
sârbească, dar păstrat într'un manuscript rusesc din secolul al 
XVI-lea. 

Avântul literaturii sârbeşti este însă înăbuşit prin invazia 
turcească, 

„Căderea Peninsulei balcanice sub "Turci a avut consecințe din 
cele mai însemnate pentru toată cultura noastră veche. 

Prin cucerirea Constantinopolului de "Turci în 1453 — adică la 
o dată când literatura noastră abiă se iviă timid în colțurile muntoase 
ale Maramureșului — vieața Bizanțului se stinge. Bizanțul mort 
nu mai poate învioră literaturile sud-slave la care noi ne adăpam 
şi astfel rămânem legaţi de o cultură, formâtă în plin evul mediu, 
şi care, la începutul timpurilor moderne, este stinsă. 

De altă parte cucerirea turcească a silit pătura conducătoare a 
popoarelor slave sud-dunărene — boierime și cler — să se refugieze 
la nordul Dunării, în singurele state ortodoxe care mai păstrau 
independența: principatele noastre. Pătrunderea 'Turcilor în ţările 
greştine se face, după cum ne încredințează mărturii contimporane, 
cu o: cruzime plină de ferocitate. Sălbăticia cu care Turcii 
au înăbușit năzuințele spre libertate ale popoarelor creştine, a 
silit pătura conducătoare, care fusese amestecată în luptă şi pe
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care se sprijiniă noțiunea de stat slav: boierime şi cler, să ia drumul 
pribegiei spre plaiurile noastre. 

Călugării slavi sud-dunăreni, carii, fugind de vitregia stăpânirii 
turcești, veniau în mănăstirile noastre, au adus cu ei, spre a scăpă 
de dezastrul păgân, pe lângă rămăşiţe din obiectele de artă slavă: 
aiere, odăjdii, icoane, pe lângă evanghelii şi alte texte religioase 
de curpins canonic, şi multe manuscripte cu legende religioase 
apocrife și cu vechi povestiri populare, întărind astfel vechea 
cultură slavă dela noi. Aceste legende apocrife şi povestiri 
populare au fost copiate și trecute din mănăstire în mă- 
năstire și dela preot la preot, răspândindu-se pretutindeni, 
In bibliotecile, odinioară bogate, ale vechilor noastre mănăs- 
tiri, s'au găsit numeroase asemenea manuscripte, unele de o 
valoare deosebită prin vechimea lor. În biblioteca mănăstirii 
Neamţu s'a găsit cea mai veche versiune a romanului Varlaam 
şi Ioasaf, scrisă în redacțiune sârbească dela începutul secolului 
al XIV-lea. Generaţii întregi de călugări, în chiliile lor modeste „şi-au 
întărit sufletul, la lumina opaiţului, în nopți de veghe, cu lectura 
înălțătorului roman ascetic, și unul din aceștia, ajuns episcop de 
Roman, înduioșat de puterea renăscătoare a credinţii, lăsă la în- 
ceputul veacului al XVIII-lea, pe filele îngălbenite ale acestui 
manuscript, următoarele rânduri, smulse. din adâncul sufletului: 

O mila ta Doamne, nare este. Minunată cartia acasta, plină di toate 
de învățăturile svinte. Pahomie (episcop de Roman, 1707—17x T). 

Tot în mănăstirea Neamţu, s'a copiat în anul 15621), din 
porunca Mitropolitului Grigorie, o versiune a Alexandriei sârbești 
— una din cele mai vechi copii slavoneşti .din câte au ajuns 
până la noi. | | 

Intr'un sbornic din mănăstirea Mihaiu Vodă din Bucureşti, co- 
piat pe la sfârşitul sec. al XVI sau începutul celui de al XVII-lea, 
B. P. Hașdeu a găsit un ciclu interesant de legende apocrife, între 
care: o versiune a morţii lui Avraam în redacțiune medio-bulgară, 
publicată de Hașdeu în paralelă cu textul românesc din Codex 
Sturdzanus; o legendă despre Adam şi Eva, care a pătruns de tim- 
puriu în literatura noastră și care, după cum vom vedeă, conţine 

  

  

1) Starine V, p. 22—a7,
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elemente bogomilice; povestea despre Sibila și împăratul David 
și o curioasă legendă despre năruirea Troiei, plăsmuită probabil 
în sec.al XIV-lea, în Bulgaria, pe un fond popular, din elemente 
foarte disparate: vagi reminiscențe din mitul troian, din epopeea 
bizantină Digenis Akritas, din Varlaam şi Ioasaf, din ciclul legen- 
delor solomoniace ş. a. Din aceste legende, unele au fost cerce- 
tate şi de învățații slavi: legenda Sibilei a fost publicată de 
Miletit 1), cure o consideră ca o creațiune națională bulgară; 
iar legenda "Troiei sau cu titlul ei exact:.«Cuvânt despre Alexandru 
cel vechiu, cum a ucis pe împăratul og şi pe împăratul Sion, 
"Necunoscută până atunci, a fost publicată în Archiv fir sla- 
zische Philologie, VII, (p. 81—87) de P. A. Syrku cu o tradu- 
cere latină de V. Iagit, | 

Alte manuscripte, găsite în rafturile bibliotecilor din vechile 
noastre mănăstiri, înfăţişează versiunea slavă a unor legende care au 
circulat şi-în traducere românească, dar al căror prototip până 
acum n'a fost semnalat. 

In 1922, părintele Constantin Bobulescu, publică după un 
manuscript din 1753 o graţioasă legendă a «frumosului Iosif Şi 
a prea frumoasei Asineta» 2). Această idilică poveste de dragoste, 
cunoscută şi Mitropolitului Dosofteiu, fiindcă o pomenește în pre- 
faţa la Vieaţa Sfinţilor 2), cu prilejul căsătoriei fiicei lui Duca Vodă — 
este dealtfel pomenită și azi în ritualul cununiei — sta găsit şi în 
mănăstirile noastre, într'o redacţie sârbească din secolul al XV-lea 3). 

De multe ori textele poporane și mai ales legendele apocrife 
se găsesc amestecate în sbornice printre scrieri istorice şi mai 
ales printre opere morale cu caracter ascetic, precum nomoca- 
noane, florilegii, ori narațiuni din viața călugărească extrase din 
lavsaicuri şi patericuri schitice, ceeace dovedește cât de mult 
pătrunseseră în viaţa intelectuală a călugărilor noştri de pe vre- 
muri, legendele religioase apocrife. 
DI 

| 
:) C6opuure sa Haponun Ymoreopenua Hayka u Kanaenuua (X (1893), p. 177—180, : 
2) Casa Şcoalelor, «Biblioteca pentru popor, No. 15, Bucureşti, 1022. 5) 1. Bianu şi Nerva Hodoș, Bibliografia veche românească, |, 

p.: 244. 
*) A. Iacimirskit, Cnapancxia u PYCCRIA PyKONNCII PyMBIHCKIIXD Bi6niorexr, S$. Petersburg, 1905, p. 476, :
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Astfel în codicele de la 'Tulcea, în care ni sa păstrat cea 
mai veche cronică a Moldovei —letopiseţul de la Bistriţa —se 
găsesc, alături de multe scrieri cu caracter monastic, şi o serie 
de legende apocrife în 1. slavă, precum: «Cuvântul lui Grigorie 
teologul despre crucea cea curată a Domnului nostru Isus Chri- 
stos și despre crucile tâlharilor, cum s'au zămislit»; «Arătare despre 
al doilea lemn, pe care a fost răstignit tâlharul cel drept; 4Ară- 
tare despre al treilea lemn, pe care a fost răstignit tâlharul cei 
necredincios); «Poveste cum s'au adunat lemnele sfinte în Ieru- 
salim»; «Cuvânt despre capul lui Adam»; «Cuvânt despre cei doi 
tâlhari, cum s'au zămislit și cum s'au răstignit pe lemnul prea- 
curat de amândouă părțile Domnului». 

Asemenea sbornice slavone, cuprinzând literatura apocrifă 
și poporană, s'au găsit împrăștiate prin toate mânăstirile noastre ; 
în sbuciumul prin care au trecut aceste vechi locașuri de rugă 
şi cultură, multe sbornice au fost distruse sau înstreinate. Aca- 
demia Română a început de mult să adune şi aceste rămășițe 
ale culturii slavone din țările noastre și până acum colecţiunea 
ei a ajuns la un număr de 623 de manuscripte, dintre cari o 
parte au fost descrise de învățatul rus A. I. Iacimirskii, 

BIBLIOGRAFIE. Pentru raporturile noastre culturale cu Slavii: 1. Bo gdan, 
Cultura veche românească, Bucureşti, 1898; N. Iorga, Histoire des Etats bal- 
caniques ă bepoque moderne, Bucarest, 1914, pp. 1—58; Ilie Bărbulescu, 
Curentele literare la Români în perioada slavonismului cultural, Bucureşti (edit. 
Casei Şcoalelor), 1928; Alexe Procopovici, Introducere în studiul lite- 
vaturii vechi, Cernăuţi, rg22; N. Io rga, Istoria literaturii românești, ed. II, 
vol. I, București, 1925, pp. g2—r0o. . 

Pentru istoria şi literatura slavilor sud-dunăreni: C. Jiretek, Geschichte: 
der Bulgaren, Prag, 1876; Constantin Jiretek, Geschichte der 
iSerben (în colecţia Geschichte der europ. Staaten), Gotha, 2 vol., 1911—1918; 
acelaș, Staat und Gesellschaft îm mittelalterlichen Serbien (în Denkschriften der 
Faiserl. Akad. der IVissenschaften în Wien. Philos.-hist. Klasse. Band 56—38), 
4 Teil., Wien, 1912—1916; M. Murko, Geschichte der ălteren siidslc tvischen 

. Litteraturen (în colecţia Die Litteraturen des Ostens, V), Leipzig, 1908; Dr. 
Dragutin, Prohaska, Das kroatisch-serbische Schrifttum în Bosnien und 
der Herzegomina, Zagreb, xgrt. 

Pentru manuscrise slave în ţările noastre: A. Iacimirski ', CaaBancria 
n pycckis pyromicu pyumeruxi BiGniorerr, S. Petersburg, 1903. Pentru 
textele slave populare din codicele dela Tulcea: 1. Bo gdan, Cronici inedite 
atingătoare de istoria Rominilor, Bucureşti, 1895 pp.. P—I2,
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CELE MAI VECHI MANUSCRIPTE 
ROMÂNEȘTI DE LEGENDE APOCRIFE 

ȘI CĂRŢI POPORANE 
Maramureșul, din care au pornit descălicătorii și dătătorii de legi și de datine ai Moldovei, a fost în acelaș timp și leagănul lite- Taturii noastre vechi. 
În a doua jumătate a veacului al XV-lea, sub influenţa curen- tului de reformă husită, resfirat din Cehoslovacia, undeva — poate în mănăstirea Sf. Mihail din Peri — unul sau mai mulți călugări 

ori preoți, cunoscători de carte slavonească, âu transpus în limba ! 
română, cuvântul Domnului. Astfel, în cuprinsurile muntoase ale Maramureşului, stau pus temeliile literaturii noastre vechi, într*o limbă rotacizată, care păstră în formele ei arhaice cevă din aspectul aspru şi sălbatec al ținutului. 'Traducerile originale s'au pierdut în sbuciumul vremurilor; deabiă au ajuns până la noi câteva căpii, făcute prin a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi cu- 
noscute sub numele de Psaltirea Scheiană, Codicele Voroneţean, Psaltirea Voroneţeană. Asemenea copii circulau însă prin tot 
Ardealul în a doua: jumătate a veacului al XVI-lea, când, sub influența ideilor de reformă lutherană, aduse de Saşi, sunt puse sub teascul tiparului, în Braşov, de către diaconul târgoviştean Coresi. 

Se pare că în aceleaşi ținuturi maramureșene, în care s'au făcut primele traduceri ale scripturilor sfinte și în atmosfera reli- gioasă pe care ele o creeau, câţiva preoți, preocupaţi de gândul de a ridică nivelul sufletesc al poporului, au tradus după texte slave care circulau la noi, legendele biblice apocrife şi le- gendele apocaliptice, care desvăluiau tainele vieței de dincolo de moarte. Pilda lor a fost urmată de alții, cari, năzuind să pună la
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îndemâna masselor populare o literatură distractivă, a trecut la 
literatura astrologică de prevestire, care ațâţă puternic curio- 
zitatea masselor și curând după aceasta s'a ajuns și la romanul 
popular. 

Prototipele acestor traduceri s?au pierdut, dar copii de pe ele 
S'au păstrat în sbornice scrise în cea mai mare parte de preoți, 
dintre care cele mai vechi apar îndată după epoca coresiană, încă 
din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Dela sfârşitul epocii 
coresiene Chiar, avem o colecţie de legende religioase apocrife, 
copiată între anii 1580—1619, de către popa Grigore, din satul Mă- 
haciu al Ardealului și cunoscută sub numele de Codex Sturdzanus. 
Critica internă a textelor dovedește că cele mai multe din aceste 
legende sunt copii de pe texte, care circulau anterior. Când și 
unde se va fi făcut traducerea acestor legende, nu se poate şti 
cu siguranță; dar, după criteriile de limbă, cele mai multe legende 
par să fi fost traduse în aceleași cuprinsuri maramureșene în care 
s'a făcut şi transpunerea în limba română a primelor texte biblice, 

Un an după ce popa Grigore terminase de copiat ultima sa 
legendă, un alt preot ardelean, în satul Sâmpetru — probabil cel 
din Hunedoara — popa Ion Românul, sau cum semnează el în 
slavoneşte, maaso non luu Ta (tânărul Popă Ion Vlahul), copiă 
la 1620, într'un volumaș in 80, cunoscut sub numele de Codex 
Neagoeanus, mai multe texte: romanul fantastic despre Alexandru 
cel Mare, Alexandria; o carte de sentințe şi poveşti morale 
despre virtuţi şi viţii pe care o intitulează: Albinușa «dulce în- 
vățătură. ..» şi un text de prevestiri despre soarta omului, după 
zodia în care s'a născut: Rujdeniţa. 

Mulţi din acești «smeriţi», și cum se numiau ei înșiși, (pă- 
cătoși» robi ai lui Dumnezeu, cari, cu gândul la cele veşnice, 
copiau «cu mână de țărână», pentru edificarea lor și a altora, 
legende biblice și viziuni apocaliptice — ne-au lăsat textele ne-! 
semnate și fără dată. Aceste manuscripte, anonime și nedatate, care 
se ivesc și azi din întunerecul uitării, în diferite colțuri ale 
pământului românesc, scot necontenit la „lumină legende și 
poveşti interesante, fie prin noutatea cuprinsului lor, fie prin 
variantele pe care le aduc la texte cunoscute. Astfel codicele, 
numit. de d-l Drăganu, Todorescu, codice copiat în secolul al 
XVI-lea, pe lângă Crezul, Tatăl nostru şi câteva predici, cuprinde
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şi două din legendele apocaliptice ale codicelui Sturdzanus: Călă- toria Maicii Domnului la iad şi Apocalipsul Apostolului” Pavel, cu lecturi, în parte, mai bune. Un alt codice — intitulat de d-l Drăganu: Martian — adaogă la ciclul din Codicele 'Sturdzan şi Todorescu, o 'nouă viziune apocaliptică cu destăinuiri despre sfârșitul lumii —a sfântului Ioan Bogoslovul. 
Intr'un manuscript anonim dela începutul sec. al XVII-lea, care se păstră în Biblioteca Academiei Române (No. 469), dar care acum se află .la Moscova, manuscript publicat în parte de Gaster, se află: o curioasă legendă despre zapisul lui Adam cu Satana și moartea primului om, despre arborele din care s'a făcut crucile pe care a fost răstignit Mântuitorul şi cei doi tâlhari; despre capul lui Adam; despre misteriosul personagiu biblic Melhisedec, despre o apocrifă scrisoare a lui «Pilat către Chesary. 

a Pe ultimele foi ale unei Psaltiri slavone coresiane din anul 1576, descoperită de d-nul N. Iorga, în biserica satului din Berivoiul Mic, din Ardeal, s'a “găsit copiat un fragment din legenda Sfintei Vineri, care derivă din acelaș prototip din care. derivă şi versiunea Codex Sturdzanus. 
Un alt codice anonim, descoperit în anii trecuţi la Cohalm, de d-l Ilie Bărbulescu. și publicat fragmentar de d-șoara Eufrosina Simionescu, alături de câteva din legendele și viziunile apocaliptice, cuprinse în texte anterioare, a scos la lumină un ciclu întreg de vechi legende hagiografice: «Învățătura şi jitiea maicei noastre Pelaghia; jitiea sfântului Alexie; învățătura Părintelui Theodosie la Joi mari; jitiea sfântului marelui mucenic Gheorghie; jitiea sfântului cuviosului Antonie Pusnicul; jitica sfântului Theodor şi ostașului celui viteaz şi minunat» ş.a, | Viaţa Sfântului 'Teodor Tiron, într'o versiune de la sfârșitul secolului al XVI sau începutul celui de al XVII-lea, a fost publicată de Domnul N. Io ga în Studii şi documente cu prizire la istoria Românilor (vol. XXI Bucureşti, IQI1, pp 22—-35). In câteva codice, copiate târziu, prin secolul al XVIII-lea, se întâlnesc laolaltă texte traduse din limba slavă în secolul al XVI-lea, cu texte traduse de curând din limba greacă. Astfel în manuscrisul No. 1436 din Bibl. Acad, Rom, copiat de Costea Dascălul de la Biserica Scheilor din Braşov, se întâlnesc: «Darovaniay — Fiore
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di virti — tradusă din limba slavă, în secolul al XIVl-ea, cuun 
Vrontologhion și cu istoria lui Sindipa, amândouă traduse din 
limba greacă. | 

Legendele religioase apocrife și textele poporane, traduse în 
epoca influenței slavone, au avut o întinsă circulație și se găsesc 
copiate în numeroase manuscripte până în plin secol al XIX-lea; 
ba unele — ca .de exemplu Alexandria — se tipăresc chiar şi în 
zilele noastre. A urmări însă desvoltarea acestui curent de litera= 
tură veche românească în ordinea cronologică a textelor, înseamnă 
a ne rătăci întrun adevărat labirint, fiindcă întâmplarea şi gustul 
individual al copistului a întrunit în acelaș codice texte ce vin din | 
epoci foarte depărtate între ele şi în acelaș timp cu con- 
ținut foarte disparat. Pentru a aveă un fir unitar în tratarea 
materiei care să îngădue a stabili raportul dintre psihologia epocii și 
literatura ei, se impune să ținem seamă fără îndoeală şi de punctul 
de vedere cronologic —nu atât al codicelui, cât al textului — 
dar în acelaș timp și de afinitatea de motive a textelor, Și fiindcă 
după traducerea sfintelor scripturi, primul ciclu de povestiri pă- 
trunse în literatura românească au fost legendele religioase apo- 
crife, începem cu literatura apocrifă. 

BIBLIOGRAFIE: CODEX STURDZANUS a fost publicat de B. Petri- 
ceicu-Hasdeu în Curente den bătrâni; II. Cărţile poporane ale Româă- 
nilor în secolul XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă, Bucureşti, 
1880. Pentru datare şi localizare (sec. XV-lea în Maramureş) a se vedea: 
N. lorga, Istoria literaturii românești, ed. II, Bucureşti, 1925, pp. 110—111 
(aceeaş părere susținută mai înainte în Istoria literaturii religioase a Românilor 
Dână la 1688, Bucureşti, 1904 (introducere la vol. VII, partea III, din Studii şi 
Documente), pp. XIX—XX; Sextil Pu şcariu, Istoria literaturii române, 
Vol. 1. Epoca veche, Sibiiu, 1920, p. 76; N. Drăganu, Două manuscripte 
vechi: Codicele Todorescu şi Codicele “Martian, edit. Acad. Rom., Bucureşti, 
1914, pp. 188. O. Densusian u, Flistoire de la langue roumaine, tome 
II, fasc. I, Paris, 1914, p. 7, aşezând începuturile literaturii româneşti în 
secolul al XVI-lea, sub influenţa /uterană, adaogă despre textele publicate de 
Haşdeu: «L/interât pour la traduction de livres religieux €tant €veille par 
la propagande protestante, il n'y a rien d'invraisemblable ă supposer que des 
lettr€s s'avistrent' de traduire aussi d'autres textes, spâcialement ceux de 
source apocryphe bcgomile, qui circulaient dans des manuscrits slavess, 
Aceiaş părere. la Alexandre Rosetti, Etude sur le rhotacisme en 
roumain, Paris, 1924, p. 13 şi în Recherches sur la phonâtique du roumain 
au XVI-e sidcle, Paris, 1926 p. 8.
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CODEX NEAGOEANUS: 1. Bia nu, Columna lui Traiau, (1883), pp. 322—329 şi 445—456: descrierea codicelui şi z2 foi din Alexandrie; N. Car- tojan, Alexandria în literatura românească, Noui contribuţii (Studiu și text), Bucureşti, 1922 (textul complet al Alexandriei); N. Cartojan, Fiore di virtă în literatura românească (Acad, Rom., Mem. Secţ. lit., seria III, tom. IV, mem. 2), Bucureşti, 1928; cuprinde studiu şi fragmente din Albinușa; N. Cartojan, Cel mai vechiu zodiac românesc: Rujdeniţa lui Popa Ion Românul (1620) în Dacoromania, V (1928), :pp. 584-601. CODICELE 'TODORESCU şi CODICELE MARTIAN au fost studiate şi publi- cate de N. Dră ganu, Două manuscripte vechi. Codicele Todorescu şi Codicele Martian. Studiu şi transcriere. Ediţ. Acad, Rom., Bucureşti, 1914. MS. 469 din Biblioteca Academiei Române este descris de 1. Bianu şi R. Caracaș în Catalogul manuscriptelor româneşti (Biblioteca Academiei Ro- mâne), Bucureşti, 1913, pp. 202-3. A fost studiat de Gaste T, care a publicat călătoria lui Sith la Taiu, în Rezista Pentru istorie, arheologie şi filologie, 1, Pp. 71 (Texte inedite din sec. XVII); ct. şi Gaste r, Literatura Populară română, pp. 0273-5, 385 şi urm. 305-6; 337-9 Informaţiuni mai bogate la Ov. Densu șianu, întrun. preţios curs de, istoria literaturii române (epoca veche), ţinut la Facultatea de litere din Bucureşti, în anul 1898 şi litografiat de Filip Drugescu. 
CODICELE DE LA ConaALM: Eufrosina Simionesc u, Monumente literare vechi. Codicele dela Cohalm, 1592, Iaşi, 1025. Alte legende hagiografice în N. lorga, Studii și Documente XIII, Bucureşti 1906, pp. 53—54 (sfânta Vineri); N. lor ga, Studii şi Documente XXI, pp, 22—3 5 (Viaţa Sf. Tiron).



III 

LITERATURA APOCRIFĂ 

Sensul literaturii apocrife a fost denaturat la noi în discuţiile 
din ultimul timp. Pornindu-se dela idea preconcepută că tot ceeace 
este literatură apocrifă este producţia sectelor eretice, legende, 
care nu conțin în sine nici o idee eretică, ci dimpotrivă fac până 
astăzi parte din cultul ortodox — cum este de ex. legenda lui 
Avgar — au fost considerate ca legende bogomilice: «. .. Faptul 
că legenda acelor epistolii (din Avgar) se află în textele noastre 
pravoslavnice nu arată...: că ea nu e de Proveniență bogomilică 
sau apocrifă 1)». 

Inainte de a urmări apariţia. legendelor apocrife şi evoluţia lor 
în literatura veche românească, este necesar, spre a evită eventuale 
confuzii, să fixăm ca puncte de orientare, în capitolul de față, 
caracteristicele . acestui gen de literatură. 

Termenul apocrif — dela grecescul ă daroxoupoe (opus lui pavegoc 
== manifestus, publicus, vulgatus) — s'a dat din primele veacuri ale 
creştinismului de către Părinţii bisericii unor cărți despre care nu 
se pomenise nimic până atunci și care apăreau deodată, din dife- 
rite părţi ale lumii creștine, sub numele plin de faimă al unei 
personalități din Vechiul sau Noul Testament, cu pretenţia că dețin 
învățătura inedită a unui profet, a unui apostol sau chiar a 
Mântuitorului. 

Literatura apocrifă se poate grupă, după a cum se leagă de n materia 
legendară a Vechiului sau a Noului "Testament, în două mari clase: 
literatura apocrifă a Vechiului Testament şi literatura aprocrifă a 
Noului 'Testament. 

Literatura apocrifă a Vechiului "Testament a înflorit: cu deose- 
bire î în „mediul palestinian de după robia - Pabilonieă, în în epoca "de 

  

„2 1, Bărbules cu în “Arhiva, an. XXII (1925), nr; 3 şi 4, p. 297.
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sbuciumări a poporului evreu, când pe tronul lui David se urcau regi lacomi, vițioşi și criminali, cari-și masacrau în subterane fraţii, ca să-i înlăture dela domnie; când massele populare, îndârjite, aruncau regelui în zi de sărbătoare, la templu, ramurile de lămâi şi-i strigau că e nevrednic de pontificat și când represiuni sânge- ” roase, pline de cinism şi cruzime, căutau să înnăbuşe revolta su- . fletului popular. 
- Aceste sbuciumări, alimentate de ura dintre farisei şi saducei, ajung punctul culminant în lupta fratricidă dintre Aristobul şi Hyr- can, luptă care atrage după sine cucerirea romană. Chemat de ambele părți, Pompei, care se află atunci cu legiunile în Asia Mică în luptele contra lui Mithridate, cucerește Ierusalimul. Legiunile romane pătrund în templu, unde se refugiaseră rebelii şi măcelă- Tesc preoţii tocmai când aceştia aduceau jertfe lui Iehova. Astfel se încheie visul național al poporului evreu, care, după legenda biblică a legăturii lui Avraam cu Dumnezeu, aşteptă stăpânirea lumii. 
a In aceste vremuri de restriște, când Ierusalimul fusese ars, templul dărâmat, altarul Pângărit, semințiile celor drepți aruncate în exil, prin tot largul lumii, sufletul Patrioţilor evrei se întorceau cu desgust -dela decăderea contimporană spre vechile prefeții biblice. Și cum, după atâtea frământări şi nenorociri :prin câte trecuse, nu mai aveă nimic: de sperat pe Pământ, sufletul iudaic, concentrat în reveriile sale religioase, însetat de răzbunare, aşteptă, după profeții, sfârşitul vieţii Pământești, cataclismul lumii, La capătul acestei lumi avei să înceapă într'o aureolă de strălucitoare lumină, regatul mesianic, în care drepții se vor bucură de vieața cea veșnică, pe când toți cei păcătoşi, cari au călcat legea Domnului, se vor sbate în focurile-cele groasnice ale Gheenei. Din deosebite colțuri ale Palestinei se ridicau învățători, rabbi — un Zile], un Schammai şi alții — “carii, însuflețiți de dorința de a ridică sentimentul naţional și credința religioasă a Popo- rului, propovăduiau în sinagoge 'venirea apropiată a Mesiei şi îndemnau la pocăință și la supunerea necondiționată față de legea' mozaică, | . In mediul acesta: de fermentare al ideilor mesianice, autorii apocrifelor Vechiului Testament, confundându-se cu spiritul ve- chilor scripturi biblice şi împrumutând dela tradiția şi dela
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mediul ambiant elementele, au plăsmuit legendele și viziunile 
apocaliptice. Pătrunși de aceleași năzuințe naţionale şi religioase 
ca și învățătorii din sinagoge — rabbi — autorii apocrifelor şi-au 
apropiat legendele religioase care circulau în popor. Ei le-au 
prelucrat, potrivit cu credințele timpului lor, în scopul de a 
rmângâiă cu mirajul regatului mesianic, sufletele celor drepți și 
a îngrozi prin judecata cea necruțătoare şi chinurile Gheenei pe 
ceice călcau legea mozaică. Spre a da acestor plăsmuiri ale lor 
autoritatea cărților sfinte, autorii adevăraţi se ascund sub numele 
marilor patriarhi și profeți: Moise, Enoh, Isaia, Solomon, Daniel, 
cu sufletul cărora se identificaseră. în creaţiile lor literare. 

Când creştinismul ieșit din mediul rustic al Galileei — «ca o idi- 
lică pastorală), cum spunea așa de fericit Renan, — s'a suprapus 
peste miturile lumii vechi, cu vechiul “Testament s'a răspândit 
la popoarele, care primiseră creştinismul, și aceste apocrife ale 
Vechiului “Testament. 

Creștinismul, răspândindu-se la popoarele lumii vechi, împru- 
mută, încorporă și asimilă elemente din concepțiile despre vieață 
şi din credințele religioase ale popoarelor convertite. Uneori 
elementele eterogene, pe care creştinismul le absorbiă. în: epoca 
formaţiunii sale, erau așă de multe și importante, încât au deviat 
credința cea nouă dela făgașul ei adevărat. Aceste devieri dela 
linia credinții, statornicită prin tradiția evangelică şi prin canoa- 
nele sinoadelor ecumenice, au constituit ceeace se . numește în 
istoria bisericii creştine: ereziile. Cea mai răspândită erezie a fost 
gnosticismul: Această sectă s'a născut şi desvoltat în primele trei 
veacuri, în mediul îmbibat de speculațiuni teosofice ale ultimelor 
curente de filozofie elină, care căutau alegorii şi simboluri în mi= 
tologia Orientului. Preocupat de marile probleme ale creațiunii 
lumii, ale începutului răului şi ale mântuirii spiritului din lanțu= 
rile materiei, gnosticismul a adaptat idea. creștină a mântuirii 
prin Isus Christos cu dualismul persan, cu astrologia şi 
magia -asiro-caldeiană şi cu cosmologia siriană. Pretinzând că 
deţin o revelaţie specială dela Apostoli, gnosticii au pus în circu- 
laţie, sub numele pline de răsunet ale Vechiului și Noului Testament 
o sumedenie (după Sf. Epifaniu uvola yeapla) de legende apo- 
crife, precum: un apocalips al lui Adam, o Evanghelie a Evei, 
numeroase cărți sub numele lui Sit, Evanghelia lui Audrei, d lui 

* 2 N, Cartojan, 
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Mateiu, a lui Iuda Iscarioteanul, a lui Barnaba, Bartolomeiu, Tadeu, 
- Filip, Petre şi multe altele; ba-unele chiar purtând numele căpe- 
teniilor vestite ale gnosticilor: Evanghelia lui Apelles, a lui Marcion, 
a lui Basilide, a hui Valentin etc. 

Judecând după fragmentele ce ni s'au păstrat, aceste plăs- 
muiri apocrife erau o prelucrare a vechilor legende biblice, din: 
care autorii lor omisese unele pasagii şi în care furișase ideile 
doctrinare ale sectei. 

Un exemplu: Se ştie că creştinismul, deși admite vieața ascetică, 
totuș nu este împotriva căsătoriei; dimpotrivă o socoteşte ca unul 
din: marile mistere ale vieții, care leagă omenirea cu divinitatea. 
Ce pildă mai elocventă decât scena biblică, plină de farmec pa- 

_triarhal, a nunţii din Cana Galileia, la care ia parte și Isus cu apostolii 
şi unde Mântuitorul binecuvântează apa Care se preface în vin! 
Secta gnosticilor, stăpânită de idea antitezei dintre spirit și 
materie, dintre suflet şi corp, propovăduiă ascetismul cel mai 
riguros. Această tendință ascetică a sectei se vede clar formulată 
în Evanghelia lui Filip, alcătuită pe la sfârşitul sec. II sau începutul 
sec. III și care, după Sf. Epifanius, eră răspândită printre gnosticii 
din Egipt, pe care i-a vizitat pe la anul 350. În această Evanghelie, 
după ce se povestesc peripeţiile prin care trece sufletul în pere- 
grinările lui prin diferitele regiuni ale cerului, intervine următorul 
pasaj caracteristic: 
«Domnul mi-a descoperit ceeace sufletul trebuie să spună, 

urcându-se la cer şi ceeace trebuie să răspundă fiecăreia dintre 
puterile de sus: m'am înțeles pe mine însumi, şi nui am zămislit 
copii pentru arhonte, dar am extirpat rădăcinile vieţii și te cunosc 
bine, căci și eu sunt din cuprinsurile de sus. In acest chip sufletul 
este lăsat în libertate, dar dacă a zămislit urmaşi atunci e reținut 
jos până ce şi-a adunat toți copiii care-i aparțin și îi va duce cu 
sine). 

Din cuuza unor asemenea idei care abăteau sufletele credin- 
cioşilor dela credința cea dreaptă, biserica a dus împotriva acestei 
ramuri de literâtură apocrifă, o luptă de exterminare, până ce a 
distrus-o, împreună cu sectele eretice de care eră legată. Fragmente 
din aceste apocrife ne-au fost însă conservate tocmai de adversarii 
sectelor. Părinţii bisericii, în scrierile lor polemice, fac adesea citaţiuni 
din scrierile eretice pentru a combate apoi doctrinele greșite din
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ele și a restatornici învăţăturile evanpelice. Istoricii literaturilor” 
creștine au adunat fragmentele risipite în scrierile patristice şi au 
izbutit să reconstitue, în parte această literatură dispărută. De 
altă parte, săpăturile arheologice, întreprinse în țările în care au 
înflorit sectele eretice, au dus la rezultate neaşteptate, Astfel o 
misiune arheologică franceză a descoperit în iarna anului 1886—7, 
în mormântul unui călugăr dela Akmmim—vechiul Panopolis din 
Egiptul de jos —un papirus conținând Evanghelia lui Petru cu. 
interesante urme de docetism. 

- Dar în afară de această literatură apocrifă, pusă în criculație 
de sectele eretice,cu scopul de a face propagandă pentru erezie, 
au mai circulat în primele veacuri ale creștinismului un alt ciclu 
de legende, pornite din mediurile creștine ortodoxe, cu scopul de 
a combate ereziile şi a întări credința. 

Se ştie că evangheliile canonice se ocupă numai de vieața Mân- 
tuitorului din epoca apostolatului. Despre părinții lui Isus, despre 
peripeţiile fugii în Egipt şi ale întoarcerii în Nazaret, despre anii 
copilăriei până la apostolat precum şi despre cele petrecute dela 
moarte până la înviere, cele patru evanghelii nu pomenesc nimic. 
Plăsmuitorii evangheliilor apocrife neeretice — sub stăpânirea 
unui sentiment de adâncă devoțiune față de Familia Sfântă — au 
adunat dar şi prelucrat legendele populare, cu scopul de a proiectă 
lumină peste colțurile din vieața Mântuitorului lăsate în întunerec 
de Evangheliile canonice. Modelul de care s'au călăuzit în 
creaţiile lor au fost Evangheliile canonice. Ei s'au străduit chiar 
să lege și să întrețeasă firele lor legendare cu firele evangheliilor 
canonice, repovestind în capitole introductive sau finale fapte 
narate în evanghelii, după cum materia legendară urmează sau 
anticipă Evangheliile canonice. Potrivit aceleiaș ficțiuni literare pe 
care am constatat-o la făuritorii apocrifelor Vechiului "Testament, 
și autorii apocrifelor Noului "Testament, spre a da scrierilor lor 
autoritatea sfântă, le-au atribuit apostolilor: Evanghelia lui" Iacob, 
a lui Toma, a lui Nicodim, 

Aceste scrieri apocrite care se referă la vieața Mântuitorului şi a 
Familiei Sfinte, scrise în genul evangheliilor canonice, sunt cu: 
noscute în istoria „literaturii creștine, sub numele de evanghelii 
apocrife. 

2%
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Deşi aceste evanghelii nu se ridică până la aceă putere de con- 
vingere, care rezultă din căldura sincerității depline şi a purității 
ideale a moralei, până la aceă -majestate plină de simplitate a 
evangheliilor canonice, totuş ele nu sunt lipsite de pasagii pline 
de graţie .naivă, din care transpiră mireazma pietății creștine. 
Căutând să completeze golurile evangheliilor canonice, evanghe- 
liile apocrife vădesc un sentiment de adâncă devoțiune şi o ten- 
dință de preamărire a Familiei Sfinte. Astfel evanghelia, atribuită 
lui Lacob, fratele Domnului, inspirată de dogma -ortodoxă a con- 
cepţiunii imaculate a Mântuitorului, caută să învălue într'un 
nimb de castitate şi sfințenie, nașterea, copilăria şi tinereţea Sf. 
Fecioare. Nașterea Mariei este un har dumnezeesc acordat în 
asfinţitul vieţii lui Ioachim și Ana; deaceea ea este închinată 
dela nașterea Domnului; iar dela trei ani este crescută în templu, 
până când voința Domnului o destină bătrânului tâmplar, Iosif. 

In Evanghelia Copilăriei, atribuită apostolului Toma, pri- 
begia Familiei Sfinte în Egipt este descrisă într'o frumoasă 
apoteoză. Natura întreagă se închină drumeţilor, Leii şi leo- 
parzii îi călăuzesc prin pustiu şi merg în bună tovărăşie cu oile, 
boii şi asinii pe cari Iosif i-a luat din Iudeea. Palmierii își pleacă 
crengile pentru ca Sfânta Fecioară să poată culege fructele, iar 
când apa din burdufuri s'a sfârşit, din rădăcinile palmierilor ţâş- 
nesc, sub arşița soarelui, izvoare noui de apă. a 

Copilăria Mântuitorului în Nazareth este înfățișată cu aceleaşi 
elemente de miraculos, într'o atmosferă de duioasă vieață pastorală. 
Isus se joacă cu copii de vârsta sa pe ulițele satului sau pe. co- 
perişurile caselor—în Orient casele au coperișurile - drepte; 
ajută tatălui său la tâmplărie, potrivind cu puterea cuvântului di- 
mensiunea scândurilor; plăsmuește din lut chipuri de păsări și 
când tatăl său îl ceartă că lucrează Sâmbăta, bate din palme și 
păsările sboară. | 

Paralel cu Evangheliile apocrife, au fost puse în circulație din 
primele veacuri ale creştinismului, atât din cercurile eretice cât 
şi din cele ortodoxe, o serie de scrisori precum și un ciclu 
de legende apocrife asupra vieții şi faptelor “apostolilor, Plăs- 
muirile datorite sectelor, întrucât sub forma legendară: furișau 
învățături eretice, au fost nimicite de mult. -Cele pornite din 
cercurile ortodoxe, întrucât satisfăceau curiozitatea pioasă . a 

|
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creștinilor, au supravieţuit până în vremurile noastre, precum 
bunăoară dActa Pauli» — un adevărat roman religios, în care, ală- turi de apostol, apare figura serafică a Teclei, care ascultând 
dela fereastra părintească predica lui Pavel, își simte sufletul pu- rificat de chemările amăgitoare ale vieţii, se desparte de mamă și de logodnicul ei, un fruntaș al ținutului, şi își închină vieaţa Dom- 
nului, ca ascetă. 

. . 
Imaginaţia spiritelor avântate din lumea creștină, care:se cre- 

deau însuflate de duhul sfânt, nu s'a mărginit numai la prelucrarea 
materialului legendar privitor la Vechiul și Noul. Testament, ci - 
a. căutat să răspundă după puncte de vedere diferite — ortodox 
sau eretic — și la marea întrebare care chinuește sufletul omenesc în amurgul vieţii: ce este dincolo de moarte? În chipul acesta 
s'a alcătuit din primele veacuri; când creștinii așteptau sfârşitul 
lumii, după modelul apocalipsului Sfântului Ioan Teologul, 
un ciclu de viziuni apocaliptice, câre într'o formă simbolică, plină 
de hiperbole, desvăluiau tainele judecății din urmă şi ale locurilor 
de veșnică răsplătire sau osândă. Cel mai vechiu este apocalipsul 
lui Petru, plăsmuit. în. Egiptul elenistic, pe. la 170. El a fost 
descoperit parțial în 1886, în mormântul unui călugăr din Akhmim. 
în Egipt și întreg, în 1g10, într'o versiune etiopică. 

Toată această literatură apocrifă, care apare din primele veacuri ale creștinismului sub numele unei persoane vestite din Vechiul 
sau Noul "Testament, a deşteptat de timpuriu bănueala cercurilor conducătoare ale bisericii, care au recunoscut neautenticitatea lor. În măsura în care sectele eretice se îmmulțesc şi scrierile apocrife se răspândesc, se simte tot mai.mult nevoia de a se căută norme de îndreptare în scrierile autentice, care-și trăgeau obârşia din învățăturile Mântuitorului. Astfel încetul pe încetul, printr'un 

"consens, care se stabileşte cu vremea între principalele biserici, se alcătueşte, nu fără oarecare şovăire, începând de pe la sfârşitul veacului al II-lea, canonul scripturilor, considerate de biserică ca fiind inspirate de Duhul sfânt. Când canonul; a fost fixat definitiv (sec. IV), pentru a se preveni întrebuinţarea scrierilor apocrife în 
cultul bisericilor și în educarea. credincioșilor, încep 'să 'se alcă- tuească şi liste de cărți apocrife. Cel mai vechiu indice de asemenea cărţi, este așă numitul Decretul Gelasian, atribuit Papei Gelasius 

110933 ps 
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(492—96): «De libris recipiendis et non recipiendis;. Liste de aseme- 

nea cărţi apocrife circulau şi în lumea bizantino-slavă şi câteva din ele 
au pătruns până în literatura noastră veche. Un astfel de indice, da- 

tând din secolui al XVII-lea, asupra căruia îmi atrage atenția d-l 
G. Nicolaiasa, funcționar la Academie, se păstrează în Biblioteca 

Academiei Române, în ms. nr. 1570. Indicele este tradus din 

limba slavă, după cum dovedesc unele titluri şi citate, care s'au 
strecurat din original netraduse, precum: «Cei tocmiţi Psalmi ai 

lumii, care sântu aceștea: rpkanre Bcu Rhpuiu. Și altu: TPEANTE 
Şi: KperS "TRoeMS RHAPSHEUIS ca Ha Atâtau... Întrebările lui Ion 

Bogoslov, care zice: cabiuui npgeAnbin. Iwanne... A lui Moise. 
Zavtt. (testament). Prin cuprinsul său şi mai ales prin ordinea de 

succesiune a titlurilor, indicele se apropie mai mult de tipul: 
“indicelor slave, publicate la Moscova în 16461). Fiind unicul 
cunoscut la noi, îl reproduc în întregime la anexe. 

Dintre vlădicii noștri de pe vremuri, unii ca Episcopul Petru 

Paul Aăron, care făcuse studii la Roma, au încercat să oprească 
invazia literaturii apocrife. În a sa «Păstoricească Datorie, el 
se ridică cu energie împotriva acestor «minciuni şi. diavolesci 
înşelăciuni» care au «hăvălit în turma lui Hristos).2) Dar cu toată 

„străduința Episcopului de a împiedică răspândirea literaturii 
apocrife, ea și-a continuat totuși drumul și la împrăștierea ei în 

“massele poporului, a contribuit într'o largă măsură și clerul. 

BIBLIOGRAFIE. PUBLICAȚIUNI DE TEXTE: ]. A. Fabricius, Codex 

“apocryphus Novi Testamenti, collectus, castigatus, testimoniisque, censuris et 

"animadversionibus illustratus a Fohanne A. F. Hamburgi, 1703 (partea I şi 

a Il-a într'un volum); pars tertia: Hamburg, 1719. Prima parte cuprinde 

evangheliile apocrife; a doua: istoria apostolilor, scrisori şi apocalipse. Volumul 

al II-lea cuprinde pe lângă suplimente la vol. I: liturghii pe numele apostolilor, 

J. C.T hilo: Codex apocryphus Novi Testamenti, e libris editis et manuscriptis, 

„maxime Gallicanis, Germanicis et Italicis, collectus, recensitus notisque et prole- 

gomenis illustratus opera et studio . C. Th. Lipsiae, 1832, A fost tradus în 

limba franceză de G. Brunet, Les Kvangiles apocryphes, traduits et annot& 

__1) A se vedea tabloul comparativ în A. I. lacimirskil, BuGniorpa- 

piueckiii 0630pr anoKpubpoBr BB IOMHOCHABAHCKOII Hi pPyCCKOIL NHCMeH- 

HOCTII, | Anoxpubei BerxosaBbrusre, Petrograd, 1921, p. 1—75, numărul XIV. 

2) Dr. Augustin Bunea, Episcopii Fetru Paul Aron şi Dionisie No- 

vacovici sau istoria Românilor transilvăneni de la 1757 până la 1764, Blaş, 

1902, pp. 386.
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d'apres Pedition de IF. C. Thilo, Pais 1849; C. Tischendor f, Evangelia apocrypha adhibitis plurimis codicibus Eraecis et latinis maximam partem nunc " primum consulțis atque ineditorum copia însignis edidit. C. T. Lipsiae 1833; R. A. Lipsius şi M. Bonnet, Acta apostolorum apocrypha, Leipzig 3 volume: 1S9r, 1896 şi 1903; C. Tischendorf, Apocalypses apocryhae, Lipsiae, 1868; E. N estle, Novi Testamenti graeci Supplementum, Lipsiae 1896. 

, "TRADUCERI ŞI STUDII: E. Henneck e, Weutestamentliche Apocryphen. în Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher Uebersetzung und mit Einlei- ung herausgegeben. Tiibingen, 190; Kautzse h, Die Apocryphen und „Pseudepigraphen des Alen Testaments, 'Tiibingen 1900; . Charles Michel et P. Peeter s, Evangiles apocryphes, 1 (Protoevanghelia lui Jacob; Pseudo-Matei Evanghelia lui Toma; Istoria lui Iosif dulgherul), Paris, 1924; P, Peeters, Evangiles apocryphes, II (Evanghelia Copi- ăriei), Paris, 1914 (ambele în colecțiunea Textes et documents Pour Vetude "hist, du christianisme de Hippolyte Hemmer et Paul Lejay). 'Toate au in- troduceri interesante; Monta gue Rhodes James, The Lost Abo- erăpha of the Old Testament. Tiheip Titles and Fragments, collected, translated and discussed (în colecția Translations of Early Documents, Series 1. Palestinian Jewish. Texts), Cambridge, London 1920; Monta gue Rhodes Ja- "mes, The Apocryphal New Testament being the Apocryphal Gospels, Acts, Epist- -: des, and Apocalypses, Oxford, 1926; R,A. Li psius, Die apocryhen Apostel- .. eschichten und Apostellegenden, Braunschweig, 2 vol. 1883—189go. | Pentru apocrife în cadrul literaturii iudaice sau creştine: Emil Schi- rer, Geschichte des jiidischen Volhes îm Zeitalter Jesu Christi, III. Band, Leip- :ZIg, 1909, pp. 258 şi urm, cap. V, VI şi VII; Otto Bardenhe wer, Gea “schichte der althirchlichen Literatur, 1. Band ed. 2. Freiburg, 1913, pp. 498—622; Aime Puech, Histoire de la literature grecque chretienne, I. Paris 1928, „PP. 157—174, 271—290, 348—357, 406—414, 467—473, vol. IL, pp. 619—645. CANON ȘI INDICE. Cel mai vechiu «canon» al Noului Testament da- tează dela sfârşitul secolului al II-lea şi a fost descoperit de L. A. Mu- ratori, bibliotecar al Ambrosianei (f 1750). Canonul lui Murateri (textul “în Rou&t de Journeil, Enchiridiou patristicum, Freiburg'. Br., p. 105—7) conţine şi texte apocrife precum: apocalipsul lui Petru și «Pastor» al lui Hermas, „ceeace dovedeşte că stabilirea definitivă a canonului s'a făcut treptat și nu fără şovăeli. Decretul Gelasian se păsește "publicat de Ernst von „Dobschitz, Das Decretum Gelasianum de Libris 'Fecipiendi et non recipi- eudis. Texte und Untersuchungen, seria III, t. VIII, P. 4, Leipzig, 1012. Indicele slave de cărţi oprite 'sunt numeroase şi au fost publicate în multe rânduri. Ele au fost republicate în paralelă de A. I., Lacimirs kit, Bu6nio- Tpabuueckiii o630pp ANOKpuboBt BE 10;KHOCNaBAHCKOĂ Hi Pycckoii nucmeH- HOCTH |. Anorputhr BerxosabbTupie, Petrograd, 1g2, PP. 1—75. ”
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BOGOMILII ŞI LITERATURA APOCRIFĂ 

Istoricii literaturilor sud-slave au atribuit multă vreme erezie: 
bogomilice, care a înflorit în Bulgaria prin veacurile X—XV, un 

rol important în, răspândirea legendelor apocrife în lumea slavă. 
Părerea istoricilor slavi a fost împărtășită de Haşdeu, care pu- 
blicând în 1879, Cuvente den bătrâni, atribuiă cele mai multe din 

legendele cuprinse în Codicele Sturdzanus, sectei bogomilice — 
ba credeă chiar că a găsit o creațiune românească cu caracter bo- 
gomilic, în textul intitulat de el: Cugetăriînoramorții. 
(Cuv. den bâtr. IL, pp. 435—471). Părerea lui Haşdeu a fost ad- 
misă de Gaster, iar răposatul profesor dela universitatea din Cer- 

năuți, I. G. Sbiera, puneă în legătură cu mișcarea bogomilică 
Chiar începuturile literaturii noastre. Dacă părerea lui Sbiera a 
fost de mult înlăturată din circulaţie, proveniența bogomilică a 

textelor din codicele Sturdzan — cea mai veche culegere de le- 

„gende apocrife —a fost admisă de aproape toți istoricii literari. 
Ciclul cărților, care ar fi de origine bogomilică, a fost în timpul din 

urmă sporit la noi cu o sumă de texte cari n'au nimic comun cu erezia. 

Importanța care s'a dat influenței bogomilice asupra literaturii 
noastre veche, precum și necesitatea de a precisă ce este bogo- 

milic — dacă este cevă—în legendele apocrife din Codicele 
Sturdzan, ne obligă ca înainte de a intră în studiul literaturii apo- 
crife să ne ocupăm de erezia bogomilică. 

"Erezia bogomilică s'a răspândit în Bulgaria prin sec. X, sub 
țarul Petru, urmașul. lui Simion, într'o vreme în care curentul 
de influență bizantină se revărsă din ce în ce mai larg peste vieața 
naţională bulgară, când curtea țarilor adoptă fastul și ceremo- 
nialul din Constantinopol și când clerul părăsind învățăturile
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evanghelice se îndepărtă tot mai mult prin lux de sufletul masselor 
- populare. 

Rădăcinile sectei trebuesc căutate în Asia mică, unde din pri- 
mele secole, creştinismul s'a întâlnit cu dualismul persan şi unde 
furnicau sectele eretice: gnosticism, paulicianism, mesalianism. Din 
Asia, curentele acestea eretice s'au furişat în Europa, în bună parte și 
prin coloniști greci și armeni, aduși de împărații bizantini și așezați la 
granițele de Nord ale imperiului, în preajma Filipopolului şi a Adria- 
nopolului. Din aceste centre, curentele eretice s'au resfirat în imperiul 
bizantin şi încrucișat în Bulgaria într'o epocă în care poporul se află la 
începuturile creștinismului. In Bulgaria, promotorul mișcării pare 
a fi fost popa Ieremia Bogomil, care a trăit în secolul al X-lea, 
sub țarul Petru. Predicele ]ui au găsit un puternic răsunet în mas- 

-sele populare îndârjite împotriva curentului de influență bizan- 
tină, care înnăbușeă vieața națională bulgărească. Din Bulgaria, 
secta a cuprins Serbia, Bosnia și Herzegovina și s'a ramificat în 
Occident sub diferite numiri precum: Patarini în Italia nordică — 
dela cartierul milanez Patara —; în Germania şi Italia Cathari, 
dela grec xa%aog (curat) — de unde germ. Ketzer, boem. Kaoii; 
ajungând până în sudul Franţei. Albigensii — dela orașul Alby — 
aceă sgomotoasă sectă împotriva căreia a întreprins cruciata de 
exterminare Filip al IV cel Frumos, au fost o ramură îndepărtată 

„a Bogomililor din Balcani. 

Doctrina Bogomililor ne este cunoscută prin mai multe izvoare 
-contimporane: bizantine, slave şi occidentale. Izvoarele, deși provin 
dela adversarii sectei, totuș concordă între ele în liniile fundamentale. 
Dintre acestea, izvorul cel: mai complet este călugărul bizantin 
Efthymie Zigabinos, care se bucură pe timpul său de atâta vază, 
încât însăş învățata fică a împăratului, Ana Comnena, îl pome- 
nește cu cinste în scrierile sale istorice. Din îndemnul î împăra- 
tului Alexe Comnenul, Zigabinos. a scris opera: Panoplia Dog- 
matică, îndreptată împotriva tuturor sectelor. tretice, cari - mă- 
cinau temeliile bisericii ortodoxe. In titlul XXVII al operei sale, 
Zigabinos se ocupă pe larg de erezia bogomilică, răspândită pe tim- 
pul său şi imperiul în bizantin. In acest capitol, el expune, pentru 
a combate punct cu punct concepţiile bogomilice, după destăinuirile 
„pe- care împăratul: Alexe Comnenul a isbutit: să le smulgă dela 
căpetenia Bogomililor din Constantinopol, medicul - Vasile.
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Doctrina cosmogonică a Bogomililor, porneşte dela antagonismul 
dintre Dumnezeu, principiul binelui şi Satanael, principiul răului. 
Dumnezeu e creatorul lumii spirituale indivizibile şi eterne; Sa- 
tanail e creatorul lumii materiale, vizibile şi trecătoare. Satanael 
a fost fiul mai mare al lui Dumnezeu. Locuiă la început în cer 
“și stăteă pe tron deadreapta tatălui; dar, cuprins de o ambiţie 
nemărginită, a vrut să se ridice deasupra Tatălui. In acest scop 
s'a înțeles-cu-o ceată de îngeri nerecunoscători, ca să se ridice 
împotriva Tatălui. Dumnezeu, aflând de conspirația urzită 
«de Satanael, l-a prăbușit din înălțimile cerului împreună cu ceata 
de îngeri răsvrătiți. Intrucât pământul eră numai în stare vir- 
tuală — invizibil şi neîntocmit — Satanael, care păstră puterea de 
creaţie a divinității, a zidit cu cuvântul un alt cer invizibil pe care 
-a împodobit cu stele; apoi tot cu cuvântul a format pământul, 

a ales apele într”o parte, a ridicat uscatul într'alta și a creat vie- 
ţuitoarele: plante și animale. In cele din urmă, din lut amestecat 
cu apă, a plămădit trupul omului, străduindu-se să-l aducă la 
vieață. A încercat să-i sufle vieața, dar văzând că toate sforțările îi rămân zadarnice, Satanael a trimis solie Tatălui său, rugându-l 
să dăruească vieață făpturii celei noui, care urmă deaci înainte 
să fie proprietate comună, Dumnezeu stăpânind sufletul, Sata- 
nael trupul. Dumnezeu s'a înduplecat şi a hărăzit vieaţa. În acelaș 
Chip a fost creată şi Eva. N - 
Omul este astfel creațiunea a două puteri antagonice; deaci 

conflictul între cele două elemente cari constitue vieața omenească: 
„trupul, creațiunea puterii satanice, este mărginit, pieritor şi im- 
perfect și târăște sufletul spre vițiu și păcat; sufletul, creațiunea 
lui Durânezeu, este imaterial, nemuritor şi desăvârşit, tinzând 
să se desfacă din închisoarea trupului, ca să se înalțe spre cer. 

Când îngerii căzuţi au simţit că partea divină din om după moarte se ridică la cer, și-au pus în gând să ia pe fiicele oamenilor în căsă- torie, pentru ca, prin cei ce se vor naște din ei, să recapete locurile din cari au fost izgoniți. Din această căsătorie stau născut însă iganţii, cari au început lupta aprigă împotriva lui Satanael. Acesta, îndârjit, a deslănțuit asupra pământului potopul, care a înnecat omenirea. Din acest prăpăd, un singur om a scăpat: Noe. El rămăsese în ascultarea lui Satanael și îl înduplecase prin rugă- ciuni şi jertfe. Urmașii lui Noe au recunoscut atotputernicia Du-
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hului celui rău, care prin Moise a impus omenirii legea sa. Moise, 
prin minunile săvârşite cu puterea lui Satanael, a amăgit poporul 
evreu şi l-a scos din Egipt. In drumul spre pământul Făgăduinţei, 
s'a urcat în muntele. Sinai și a primit legea dată de Satanael pe 
care a transmis-o Evreilor. In felul acesta s'a întocmit legea mo- 
zaică, opera Diavolului, prin care nenumărate mii de suflete 
omenești au fost pierdute. Dumnezeu văzând. viclenia şi răutatea 
lui Satanael, care, rupând pactul încheiat, a pus deplină stăpânire 
asupra omenirii, s'a hotărît să mântuească făptura în care şi El 
pusese. un strop din divinitate. In mileniul al ş-lea,suta a ş-a, a 
aruncat din coardele sale cuvântul. Acest cuvânt a fost fiul său, 
arhanghelul Mihail. 

Scoborându-se din cer, arhanghelul a intrat prin urechea dreaptă 
în fecioara Maria, s'a întrupat în carne «așă că la înfățișare păreă 
a fi material asemenea trupului omenesc, dar în realitate imate- 
rial şi divin». Eșind din Fecioara Maria, a crescut după legile 
firii omenești; a propovăduit pe pământ cuvântul lui Dumnezeu 
şi a săvârşit toate câte se spun în Evanghelie. Satanael s'a stră- 
duit să recucerească sufletul omenirii şi a pus la cale crucificarea 
lui Crist, dar Mântuitorul înviind, a prins pe Satanael, l-a ferecat 
cu lanțuri grele, l-a aruncat în 'Tartar și, tăindu-i silaba finală- 27 
(Satanail umbra = lui Dumnezeu ; din Satana = umbra; Il= Dum- 
nezeu), l-a numit deaci înainte Satana. Cu aceasta împlinindu-și 
misiunea pentru care a fost trimis. pe pământ, Mântuitorul, des- 
făcut de partea materială a trupului, s'a înălțat în cer; s?a așezat 
la dreapta Tatălui și apoi a reintrat în divinitatea din care se 
desprinsese şi în care a fost absorbit. d 

Consequenți cu această concepție despre lume, ei respingeau 
Vechiul "Testament, pe care-l considerau ca operă a Satanei, plăs- 
muit cu tendința de a se face apoteoza epocii din vieața Iudeilor 
în care a precumpănit puterea lui. Admiteau dintre cărțile 
sfinte numai: Psaltirea şi Profeţii, întrucât aceștia pre- 
ziseseră venirea Mântuitorului, Evan gheliile, Faptele 
apostolilor şi Apocalipsul Sfântului Ioan. 

Pornind dela antiteza dintre suflet, ca creațiune 'a lui Dum-. 
nezeu, și trup, ca creațiune a lui Satana, şi socotind vieața aceasta 
pământească ca un scurt popas către vieața cea veşnică, -Bogo- 
milii propuneau ca ideal al vieții, descătușarea sufletului de ti-
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rania corpului și ferirea lui de toate ispitele acestei lumi trecă- 
toare cu "care se strădueşte. Satana să-l amăgească. Deaceea 
duceau o vieață aproape ascetică. Erau împărțiți în două clase: 
desăvârşiți şi simpli credincioși, inițiați numai la doctrina bogo- 
milică. Un bogomil desăvârșit trebuiă să se despartă de toate 
deșărtăciunile vieții, să rupă legăturile de familie, să nu se că- 
sătorească; să evite nunțile, petrecerile şi reuniunile sociale, să 
renunțe la avere și la bunurile pământeşti pe care le considerau 
ca o rugină a sufletului și să ducă în sărăcie o vieață retrasă de 
post, privegheri şi rugăciuni, Hrana lor eră foarte sobră: vinul, 
carnea și lăpturile erau excluse dela masa lor; se hrăniau numai 
cu vegetale pregătite în untdelemn. Imbrăcămintea eră simplă: 
o haină lungă neagră, în felul rassei călugărești. | 
Biserici nu aveau, căci după credința lor Dumnezeu nu lo- 

cuește în temple zidite de mâini omenești. După mărturia lui 
Zigabinos, ziceau că Satana locueşte mai întâiu în templul din 
Ierusalim; apoi în biserica Sf. Sofia din Constantinopol şi în 
sfârşit în toate celelalte biserici. Totuș, mai târziu, în Bosnia şi 
la Albigensi — în S. Franţei — se găsesc câteva biserici, dar mai 
toate de lemn, simple: fără cruce, fără altar, fără amvon, fără icoa- 
ne și fără clopote, căci pentru ei clopotele erau trompetele dia- 
volului. Liturghia cu avântul poeziei religioase și cu pompa stră= 
lucitoare a serviciului divin eră socotită ca inutilă: mnogoglagolanie, 
vorbărie goală. Singura Tugăciune pe care o admiteau eră cea 
transmisă prin evanghelii: «Tatăl nostru), pe care o spuneau de 
nenumărate ori peste zi și noapte, fără să facă cruce, căci crucea 
pe care a fost, răstignit Mântuitorul Şi care a devenit un simbol 
al vieţii creştinești, nelipsit în rugăciuni, Ja sfintele taine, pe 
frontispiciul bisericilor, la capătul mormintelor, eră pentru Bogo- 
mili o uneltă cu care diavolul chinuise pe Isus şi pe care o în- 
lăturau - din toate manifestările vieței lor, disprețuind-o. 
Combăteau cultul sfinților, al moaștelor şi al icoanelor ca fiind 

rămășițe de idolatrie — poate să fi fost aci şi reflexul vechilor 
credințe iconoclaste, care au sbuciumat Bizanțul veacului al VIII-lea, 
Sf. Ioan. Xrisostomul eră pentru ei Sf. Ioan Frisostomul. Dintre 
taine nu admiteau decât botezul, dar şi acesta într'o-formă deo- 
sebită de a noastră. Ei numiau botezul cu apă — obișnuit în. bi- 
serica noastră — botezul Sfântului Ioan şi îl respingeau, întrucât
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apa eră după credinţa lor, opera Satanei. Adevăratul botez al 
lui Hristos eră cel practicat de ei, care se făceă prin purificarea 
sufletului și prin ajutorul Spiritului sfânt, Deaceea, dacă un creștin 
treceă la erezia lor, îl botezau din nou, după datinele lor, Pen- 
truca cinevă să poată primi botezul lor, trebuiă mai întâiu să fie 
major un timp pentru confesiune, curățirea sufletului şi con= 
tinue rugăciuni; apoi îi puneau pe cap evanghelia Sf. Ioan şi 
invocau asupra lui Spiritul sfânt, cântând 'Tatăl nostru, Cumini- 
cătura cu sângele şi. corpul Domnului o respingeau la botez, ca 
şi în toate celelalte împrejurări ale vieţii, socotind-o ca un sacri- 
ficiu adus demonilor cari locuesc în temple. La patul morții se 
îndepliniă o ceremonie scurtă, numită în occident «la convenensa); 
alte rugăciuni pentru morți nu se mai făceau. Nu credeau în în- 
vierea morților. Moartea o asemuiau cu un somn, în care, spu- 
neau ei, omul îşi lcapădă veşmântul noroios de carne, îmbracă 
haina nemuritoare și divină a lui Hristos, cu care este primit în 
împărăţia Tatălui, alături de îngeri și apostoli. Corpul însă, pe 
care sufletul l-a părăsit, se descompune încet, încet, în cenuşe și 
pulbere, şi nu va mai învid niciodată. a 

In fanatismul lor religios, aveau un spirit separatist cu tendințe 
de antagonism față de biserica oficială şi împotriva autorităţilor 
constituite ale Statului. Purtau o ură înverșunată clerului oficial. 
Comparau pe preoți, cărora le imputau lenea, desfrâul şi beţia, 
cu Fariseii şi Saduceii din Evanghelie; îi numiau năpârci. Exaltau 
credința şi „virtuțile lor, Credinţa lor eră «sarea Pământului». Ei 
înşişi ccrinii câmpului». cu sufletele candide, împodobite cu toate 
virtuțile. Respingeau ierarhia bisericească,. | 

Presbiterul bulgar contimporan, Cozma, adaogă despre ei că 
îndemnau la nesupunere față de autorități: cosândesc pe cei bo- 
gaţi; batjocoresc pe cei mai bătrâni — probabil de altă credință 
decât ei — defăimează pe boieri; arată celor supuşi țarilor și slu- 
jitorilor acestora, că jicnese pe Dumnezeu; opresc pe sclavi de 
a lucră pentru stăpânii lop). 

In Peninsula balcanică, erezia a fost în creştere până în secolul | 
al XII-lea, când. biserica ortodoxă deschide lupta împotriva cei. 
In anul zar, Alexe Comnenul începe exterminarea bogomilis- 
mului din imperiul bizantin, arzând pe rug în hipodromul din
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Constantinopol, pe conducătorul sectei, medicul Vasile şi pe cei 
12 apostoli ai săi, . 

Şi în Serbia, erezia, care pătrunsese de timpuriu şi se răspân- 
dise mai ales printre nobili, sub numele: de babunska zjera, a fost 
nimicită în secolul al XII-lea. Marele jupan, Ștefan Nemania, a 
deslănțuit o groaznică prigoană împotriva Bogomililor: a arestat 
toate căpeteniile lor; pe unii i-a ars de vii; altora le-a tăiât limba; 
pe mulţi i-a aruncat în exil, după ce le-a confiscat averea, îm- 
părțind-o, potrivit cu doctrina lor, săracilor. 

Isgoniţi din Serbia, Bogomilii s'au retras în Bosnia, unde au 
găsit un adăpost prielnic și unde doctrina lor a devenit religie 
de stat, mai ales sub banul Kulin 1180—r224. Aci stau menţinut 
până în veacul al XV-lea, cu o organizaţie monahală proprie şi cu 
un cler a parte, în fruntea căruia se află djedul.. | 

“Către sfârşitul secolului al XV, Papa, prin ajutorul Cardina- 
lului Ioan “Torquemada, izbuteşte să convertească o parte din 
aceşti eretici la catolicism, pe când restul a trecut la mahomedanism. 
„O soartă mai norocoasă au avut Bogomilii în Bulgaria. Aci se 
sprijiniau pe massele populare, în faţa cărora apăreau ca niște li- 
beratori, căci îi vedem luptând alături de cetele năvălitoare ale 
Pecenegilor şi Cumanilor, împotriva armatelor bizantine, pentru 
liberarea Bulgariei. Lăsaţi în pace sub Asăneşti, ei atrag la erezia 
lor, aproape întregul țarat. - 

Prigeniţi mai târziu de către țarii Boril (1211) şi Alexandru (1350), 
ei s'au menținut totuș în Bulgaria vreme mai îndelungată, bu- 
curându-se sub stăpânirea turcească de deplină libertate a cul- 
tului. O fâșie întinsă de 14 sate, înșirate între Nicopol şi Filipopol 
şi locuite de adepţi ai vechei erezii, izolați de massa înconjurătoare 
a ortodoxilor, s'a menţinut până în secolul al XVII-lea. Documente 
din veacul al XVI-lea şi al XVII-lea dovedesc că în Ciprovăț, 
în regiunea Vidinului şi Nicopolului, se aflau încă Bulgari pa- 
vlichieni, cari aveau biserici, dar refuzau crucea. În sec. al XVII-lea 
misionari franciscani, veniţi din Bosnia, au atras la catolicism aceste 
resturi de Bogomili. Cam în aceeaș vreme, au fost convertite la 
catolicism și resturile bogomilice din jurul Filipopolului, care însă 
şi-au păstrat vechiul nume de pavlichieni. Din aceste ţinuturi au 
pornit şi emigrații bulgari în ţările noastre care în unele sate — 
ca de pildă în Cioplea, lângă București — se numesc încă pavlichieni.
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Curentele de emigrare ale rămășițelor bogomilice din sec. al XVII-lea spre ţările noastre ne sunt bine cunoscute prin studiile lui Miletiă, întemeiate în bună parte pe rapoartele oficiale ale Epi- scopilor catolici către scaunul papal. Ele încep mai temeinic în anul 1688, când răscoala satului pavlichian Ciprovăţ împotriva 'Tur- cilor este înnăbușită şi când o bună parte din populație, spre a scăpă de represiunea autorităților, este silită să fugă în Valachia. Emigrările se înteţesc însă după pacea dela Passarovitz, când Austriacii iau în Stăpânire Oltenia. In scopul de a coloniză Ol- tenia şi Banatul cu Bulgari catolici, autoritățile austriace înlesnesc aceste admigrări, acordând coloniștilor privilegii. Un însemnat contingent de colonişti este aşezat în regiunea Craiovei, a Râmni- cului și în Brădiceni. Colonia aceasta trebuie să fi fost destul de numeroasă, fiindcă în 1725 un văr al lui Filip Stanislavov, Ni- _colae Stanislavov, numit episcop al catolicilor bulgari din Ni- 
copole, nu s'a dus niciodată în această Jocalitate, ci a administrat din Craiova. El a făcut o întinsă propagandă pentru emigrare prin preoţii bulgari catolici rămași în Bulgaria. Bulgarii catolici, prigoniți de Turci, carii îi bănuiau că stau în înțelegere cu Austriacii, pleacă în mici grupe din satele: Belianii, Orese, Trân- caviţa şi Peticlavenţi, aşezându-se în Oltenia și Muntenia. In 1737, când începe lupta dintre Austriaci și Turci, aceștia se strămută în Banat împreună cu episcopul lor, care-și stabilește reședința în “Timișoara. In documentele misionarilor catolici către scaunul: papal, sunt amintite şi alte localităţi în care s'au așezat pavlichieni; emigrați. Astfe! în Muntenia sunt pomenite satele: Flămânda, Vişnovo, Slobozia şi mai ales Cioplea, careaveau biserici și preot catolic. In această din urmă localitate, se retrage în timpul ciumei lui Caragea bătrânul episcop catolic din București, Fereri, pe care-l pășteă moartea din urmă, fiindcă aci se bolnăveşte de ciumă şi în 2 zile moare, fiind îmmormântat în Cioplea, întrun cavou făcut de el însuşi. | 
Este probabil că precum în veacul al XVII-lea Pavlichienii bulgari, spre a scăpă de prigoniri, căutau adăpost la Nordul Du- nării, tot astfel și străbunii lor Bogomili să-și fi căutat mântuirea prin meleagurile noastre în vremurile de grea urgie ale regilor Ștefan Nemania, Boril şi Alexandru din veacurile XII—XIV-lea. Limanurile noastre puteau oferi atunci nu numai adăpost, dar
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și tărâm prielnic pentru propagandă cu atât mai ușor, cu cât nu 
aveau încă o organizație bisericească în stare să opue rezistență. 
Resturile bogomilice dăinuesc în părțile ungurene până în secolul 
al XV-lea, când vin peste ele curentele de reformă. 1) 

BIBLIOGRAFIE. IZVOARE CONTEMPORANE: E ut h ymiuZigabenos: 
Ilavoziia Aoyparuij "Aleţiov Baoiltoş oi Hoyuvvou stegrizovoa £v gurdpei 
ră zoic uandoroic xal Bcopdgors rdroaa. owpyodpevra, cic rdbw 6e xal Gie- 
axeuptvmv donovlav zăgă Evdvulov Movdyov 105 Ziya5nvoă 1tderta... Cartea 
s'a tipărit pentru întâiaş dată, în textul grec, la Târgovişte, în 1710; de frica 
Turcilor s'a înlăturat din publicaţie cap. 28, îndreptat împotriva Sarasinilor, 
Intr'o traducere latină, publicată mai înainte la Veneţia, în 1555, se omisese 
capitolele 12 şi 13, “îndreptate împotriva Latinilor. Textul grecesc întreg, 
având de” bază ediţia din Târgovişte, a fost republicat de Migne, în 
Patrologiae cursus' completus. Series graeca posterior, tomul CXXX (Paris, 
1865). Fragmentul privitor la Bogomili a fost publicat într'o ediție nouă, 
după versiunea unui ms. din Biblioteca Universităţii din Utrecht, împreună 
cu o scrisoare inedită a Patriarhului Germanos II contra Bogomililor, de G. 
Fichker, Die Phundagiagiten, Leipzig, 1908. | 

Pentru domeniul slav, un preţios isvor contimporan este şi Presbiterul 
Cozma care a lăsat 13 cuvântări, îndreptate împotriva ereticilor, editate 
fragmentar, în mai multe rânduri și complet de : M. G. Po pruzenko, 
CB. Ko3MEI npeaBurepa Cn080 Ha epeTiiKII NOyuenie OT GOeCTBEHHEIX'b 
KHHrb Nr. CLXVII din Ilambraukii mpeBueii NHCMEHOCTIL 1 IICKYCCTBA, 
H3nanie OGumecraa JoGureneii Pycexoii Ilucrmeunocru, S. Petersburg, 
1907; Sinodnicul tarului Boril, tradus din grecește în anul 1211, în urma 
distrugerii. sectei, conţine şi adaose interesante dintre care unele privesc 

"erezia bogomilică. Sinodnicul a fost publicat, în anul acesta, cu un studiu 
detaliat, într'o ediţie critică, de M. G. Popruzenko, Cunonuuxe Llapa 
Bopuaa, Brarapckara Akagemua Ha Haynurb în colecţia BBArapckit CTapiitit, 
Khura VIII. Sof.1a 1928: câteva notițe sumare și la călugărul Xrabrb (sec. X) 
în Bamuira Ha ObArapckaTa MHCMEHHOCTE, editată şi de Vondrâk, 
Kirchenslavische Chrestomatie, I9I0, pp. 107—r10. Patriarhul Evtimie din 
secolul al XIV-lea în biografia episcopului Ilarion din Moglena (o diocesă 
din Macedonia, unde erau numeroşi bogomili) a inserat discuţiile episcopului 
cu ereticii. Biografia lui Ilarion a fost editată de E. Kaluzniacki, 
Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius, Wien, 1gor, pp. 27—58. 
Episcopul loan Torquemada, însărcinat de Papa Sixt să conver- 
tească resturile bogomilice din Bosnia, a întocmit în anul 461, un tsymbolum 
veritatum fidei romane ecclesie», în care se enumără — pentru a se combate 
apoi — 15 puncte de adevăruri ale. bisericei catolice, ce vin în contradicţie 

  

:) Dr. Toth Szabo Pa 1, 4 cseli-huszita mnozgalmak €s uralom târtenete 
Magyarorszdzon, Budapesta, 1917, p. 153 (apud. N. Drăganu în Dacoromania, 
D. 9I2.: ÎN . i .
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cu rătăcirile +manicheilora. Acest simbol a fost publicat de Fr. Ratki în 
Starine, XIV (1882), Zagreb, p. 1. şi urm.: Dva nova priloga za potiest bo: 
sanskih, Patarena 1. „. - . . ” 

STUDII. La noi: B. P. Hasde u, Cuzeite den bătrâni, II, pp. 252 şi urm, I. G. Sbiera, Codicele Voronețean, pp: 343 şi urm. Alexe:Proco p o- 
vici, Introducere în studiul literaturii vechi, Cernăuţi, 1922, pp.. 63—68; 
Isidor leșan, Secta Patarend în Balcani și în Dacia Traiană, Bucureşti, 
1912 (e considerată de prof. lor. Ivanov în studiul citat mai jos — ca «fantezie 
goală”—uncra panrazua. Dr. M. Gaste T, Ilchester Lectures on Greeko-Slavo- 
nicLiterature, London 1887, p.17 şi urm.; D. Russ o, Studii bizantino-române, 
Textele eshatologice din Codex Sturdzanus, Bucureşti, 1907 şi Studii. şi cris 
tice, Bucureşti, 1910, pp. 17—23. Asupra Bogomililor s'au scris în ţările - slave o sumedenie de articole şi monografii. Cele mai recente, punând la contri= 
buţie lucrările anterioare, sunt: Prof. lor.Ilvanovi, BOroMunCKHA KAUFI 41 nerenau, Bearapcka Axanemua ua HaykuzB (Cărţile şi legendele bogomilice, Acad, bulgărească de Științe), Sofiia, 1925, o foarte bună şi documentată lu- 
crare.lordan A. Ilic, Die Bogomilen în îhrer geschichtlichen Entaichlung Sr. Karlovci, 1923; Dr. Dra gutin Prohaska, Das kroatisch-serbische Schrifttum în Bosnien und dep Herzegowina, Zagreb, 191, cap. III, pp. 18—5s, cu :0 : bogată bibliografie. Informaţii mai bogate despre Bogomilii din Bosnia şi în studiul mai vechiu al lui Ra€ki, Bogomili i Patareni, în Rad Jugosla- tenske: Ahkademije, VII şi. VIII, (1869—1870)., Despre chestiunea aceasta 'vezi însă acum şi Dr. Vaso Glusac, Cpeqnrogexoena „Bocanera UpPKBa“ în Tlpnnozii aa KHEIDREBHOCT, ea, 1CTOpujy n qoaknop, IV Belgrad (1925) pp. 1-55, care crede că s'a exagerat în privinţa Bogomililor din Bosnia şi că prin Patareni trebueşte înţeles clerul ortodox, care susţinea că Fiul purcede numai de la Tatăl. Despre cărţi scrise de Bogomili (Evanghelie, Psalmi) vezi Dr. Dragutin Prohaska opera citată mai sus, unde se dă bibliografia 
completă, pp. 37—5s. Indicaţiuni utile până la un Oarecare punct se pot găsl și în studiile mai vechi: Dr, M. Murko, Geschichte der ălteren siid- slawischen Literaturen (în Die Literaturen des Ostens V. Band),, Leipzig, 1908, pp. 82— 95; Constantin Jirete k, Geschichte der Serben, Gotha, 1911 (în colecţia Geschichte d. europ. Staaten),pp. 222-5;C, Jire te k, Staat und Gesellschaft îm mittelalterlichen Serbien, Wien, 1912, |, p.s9; C. Ji- re te k, Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876, pp. 171—185, şi C. Jiretek, Das Firstentum Bulgarien, Wien, 1891, pp. r08—r2. O expunere sumară, dar clară în limba italiană a dat Ar turo Cronia în L'Europa Orientale, VI (1926), Roma, pp. 605—630, 
Pentru Cathari, Albigensi. Documentele descoperite în ultimul timp în arhi- 

vele municipale din Occident au isbutit să reînoiască studiile mai vechi ale lui C. Schmidt, Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois, 2 vol. Paris, Genâve, 1848 şi: P. Lombar d, Pauliciens, Bulgares et! Bonshommes en Orient et en Occident, Gentve et Bâle, 1879. Intre lucrările noi, ocupă un loc de frunte: Ign. v. Dăllinger, Bcitrăge zur Sektenge- schichte desMittelalters, 2 vol. (al doilea cuprinde documente), Miinchen, 1890 Şi 

3 N. Cartojan
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Jean Guiraud » Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, precede d'une ctude 
sur DAlbigisme languedocien aux X11-e et XIII-e siocles, 2 vol. Paris, 1907. Pornind dela aceeaşi concepţie dualistică a lumii ca şi Bogomilii, Catharii tindeau și ei la suprimarea căsătoriei: «matrimonium est lupanars; iar pe de altă parte la'o formă curioasă de mântuirea sufletului prin suprimarea vo=- 
luntară a vieţii, (sinucidere), cunoscută sub numele de endura, Un text ca- 
thar: L. Cledat, Le Nouveau Testament traduit aux XI1-e sitcle en langue provenţale suivi d'un Rituel cathare, (ediţie în fototipie) Bibl. de la Fac. 
des lettres de Lyon, Paris, 1883. 

"Pentru - emigrarea Bulgarilor pazlichieni la Nordul Dunării, vezi: Dr. L. Mileticr Haunrr& IMaBnuanit în CGopuunr sa Haponuu YMOTBOpeHiA 
HAYKA ui KHkanua t, XIX, (1903) pp. 1—369, Sofia; Hou HOKyMERHTH NO MHHaNOTO Ha Hauurk naBnukau în CGopuus aa Haponna  ymoTBOpenia, 
XXI. (1905); pp. 1—155; Bacenennero ua kaTonnuruTrb - Brnirapu B% 
Cenmurpancro n Banarz tot în CGopuurs, (XIV), 1897, PP. 284 — 543. Despre istoria catolicismului în ţările noastre: N. Io r ga, Studii și documente cu. privire la istoria Românilor, vol I-—II. Bucureşti, 19or (pag. XLVI se 
aminteşte Francisc Ferreri şi urmaşii lui). 

Despre episcopul Francisc Ferreri vezi şi o notiță de V. Pa pacostea în- Revista Istorică, 1925, pp. 289—297. A 
Pentru manihei şi pavlichieni: Fr. Cumo nt, Recherches sur le mani- 

cheisme 2 br, “Bruxelleş, 1908, 1912; P. Alfaric, Les ccritures maniche- 
entes, Paris, 1918; Em. de Stoo p, Essai sur la diffusion du manicheisme dans VEmpire romain, Gand, 1909; Karapet Ter-Mkrtt schian, Die Paulikianer îm bysantinischen Kaiserreiche und verwandte ketzerische Erschei- nungen în Arnienien, Leipzig, 1892,
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LEGENDE POPULARE 
CU CARACTER BOGOMILIC 

Călugărul bizantin Eftimie Zigabinos, izvorul principal asupra 
doctrinei bogomilice, în titlul XXVII al operei sale, Panoplia 
Dogmatică (ed. Migne, Patrologia graeca, CXXX, col. 1298 $7), ne 
transmite următoarea legendă bogomilică, privitoare la creațiunea 
omului: 
- Satanael, «după ce a plăsmuit trupul lui Adam din pământ 
amestecat cu apă, l-a aşezat în sus, din care cauză s'a scurs în 
piciorul cel drept oarecare suc și ieșind prin degetul cel mare s'a 
încolăcit pe pământ şi a luat figura de șearpe. Satanael, adu- 
nându-și însă puterile, a suflat vieață în corpul umflat de el. 
Dar suflul lui, scurgându-se deasemenea în piciorul cel drept și 
prin degetul ce] mare, s'a închiegat în picătură întortochiată, 
care îndată primind vieață şi despărțindu-se de deget s'a făcut 
şarpe şi şerpuiă... Când Satanael a văzut că munca lui este 
zadarnică, a trimis soli la 'Tatăl cel bun, ca să-l roage să trimeată 
spiritul lui şi să-i făgăduească că omul va fi comun, dacă va primi 
vieaţă, și că din neamul acestuia se vor umple în cer, locurile din care 
fuseseră izgoniți îngerii. Dumnezeu însă, cum este bun, a suflat duhul 
vieţii, creațiunii lui Satanael şi îndată s'a făcut omul, trăind cu suflet, 
care să glorifice trupul şi să-l împodobească 'cu multe virtuți»: 

Această legendă, culeasă acum 800 de ani din gura Bogomi- 
lilor, de către călugărul bizantin, trăește până astăzi în ciclul de 
credințe privitoare la creațiune ale poporului nostru. 

1. Jată una dintr'o serie de povestiri, care ne -arată omul «zidit 
cu trupul de Necurat, iar cu sufletul dat de Dumnezeu: | 

«Dracul, după ce văzu că prin înnecare nu poate să scape de 
Dumnezeu, după ce văzi că pământul s'a lăţit în cele patru părți 
încotro îl împinsese pe Dumnezeu, se apucă, de ciudă, să facă un 

3%
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-0m, poate cu credința că având un tovarăș prietenos şi supus mai 
curând va izbuti în gândurile sale. Luă dară tină, și făcă trupul 
omului. Apoi îi puse în gură o trestie şi începu să-i sufle din toate 

"puterile lui, ca să-i dea suflet. Dar tot chinul i-a fost de geaba, 
căci duhul diavolului ieşiă pe cealaltă parte a omului. 
Văzând într'acestea Diavolul că nu are cum să dea vieață omului, 

merse la Dumnezeu şi-l rugă să-i învie dânsul acel trup făcut 
din tină. | 
Dumnezeu suflă asupra omului duh sfânt și omul prinse vieață 

în sufletul lui. De aceea şi până în ziua de astăzi dracul stăpâneşte 
trupul omului, îl chinue cât omul trăeşte în toate chipurile, îi 
trimite boli şi felurite feluri de bube și beteșuguri,. iar mai apoi 
îl deslipește de suflet și-l lasă Pământului să putrezească și vier- 

" milor să-l mănânce. | : 
Sufletul însă, fiind fărâmă din duh dumnezeesc, îndată ce trupul 

păcătos se sfărâmă, el se ridică la Dumnezeu, de unde a purces) D. 
2. In acelaș capitol XXVII ($ 7, col. 1298, ed. Migne) al operei sale, 

Zigabinos ne mai spune că Bogomilii, interpretând în chip cu totul 
naiv episodul biblic al amăgirii Evei, susțineau că: «Satanael,stăpânit 
de invidie (împotriva Tatălui ceresc) şi-a schimbat gândul Şi s'a 
hotărît să întindă curse propriei sale creațiuni). In acest scop, 
«a amăgit pe Eva şi a avut cu.ea dragoste cu păcat». «Eva.cuprinsă 
de durerile -facerii, a născut din păcatul cu Satanael pe Cain şi 
pe o soră asemenea lui, -al cărui nume eră Calomena». 

Această deformare naivă a legendei biblice o găsim dăinuind 
până-azi în massele poporului nostru, într'o mulțime de variante. 
Iată una din Bucovina: | 

«Indată ce Adam și Eva au fost izgoniți din raiul ceresc în iadul 
pământesc, ca să fie chinului, Diavolul s'a dat bine pe lângă Eva ; 
și Eva, poale lungi și minte scurtă, s'a dat în braţele . Diavolului 
şi din păcat, s'a născut un copil cu șapte capete) 2). | 

Alte variante adaogă că Adam, prinzând. de veste, se apucă 
să construească din scânduri o corabie ca să treacă marea și să 
scape -de Satana. Acesta, iscodind prin ajutorul Evei gândurile 
lui Adam, se preface în șarpele: casei și sfătueşte pe Eva să nu se 

  

> 

1) Pamfile, Povestea lumii de demult p. sq. . 
2) Voronca, Datinele și credințele: poporului român, Cernăuţi 1903 p. 18.
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urce în. corabie fără el. Pe mare, șarpele se lasă greu, ca să înnece 
corabia și să scape de Adam.. Adam voeşte să - omoare: șarpele, 
dar acesta se preface în: şoarece şi se apucă să roadă scândurile 
corăbiei.. Adam aruncă în șarpe cu mănușa, care, prefăcându-se 
în pisică, prinde șoarecele. Satana ieși însă din pisică prin perii ei, 
în formă de scântei. e 

: In-alte variante legenda, amplificată astfel, este continuată cu 
tema potopului, iar în locul. lui Adam și al Evei apar pe scenă 
Noe:și soția lui. | 
3.0 altă legendă bogomilică privitoare la zapisul, încheiat între 

Adam şi Diavolul pentru stăpânirea pământului îşi are sursa în 
literatura scrisă și va fi studiată într'un capitol următor: 

4. In afară de aceste legende al căror caracter bogomilic este 
atestat prin izvoare documentare, mai circulă în literatura noastră 
populară un alt ciclu de legende care au ca fundament 0 con- 
cepție dualistă a lumii: antagonismul dintre Dumnezeu şi Satana, 
Acest ciclu de legende a fost urmărit într'un studiu interesant de 
d-l I. A. Candrea (Ia'ba -Fiarelor. Studii de folklor Pp. 59—67). 
Cea. mai interesantă dintre ele priveşte creațiunea lumii și are 
într'o versiune din Moldova următoarea formă: | 

- Inainte de creaţiunea lumii, eră un noian întins de apă peste 
care se plimbă Dumnezeu și Satana, Când Dumnezeu s'a hotărît 
să facă pământul, a trimes pe Satana (în fundul mării ca să ia dea- 
colo sămânța de pământ în numele lui Şi să i-o aducă . deasupra 
apei». De două ori se cufundă Satan în fundul mării, dar în loc 
să ia sămânța de pământ în numele lui: Dumnezeu, după cum 
s'a spus,'a luat-o numai în:numele său. .Când-se ridică în sus, 

“până să ajungă la suprafața apei, toată sămânța de pământ i-a 
scăpat printre degete. Abiă a treia oară, coborîndu-se în fundul 
apelor, a luat sămânța de pământ în numele lui și al lui Dumnezeu. 
Când s'a ridicat deasupra, i-a rămas Puțin pământ sub unghii, 
adică atâta cât luase în numele Domnului, restul fusese “spălat 
de ape printre degete. Cu pământul rămas sub unghiile Diavo- 
lului, Dumnezeu a făcut o turtiță de pământ pe care s'a .aşezat 
să aţipească. Satan, crezând că Dumnezeu doarme,. s'a gândit 
să-l răstoarne în apă şi să-l înnece,.ca să rămână el stăpân pe pă- 
mânt, dar în măsura în care-l rostogoliă, pământul creşteă și se 
întindeă sub Dumnezeu. In chipul “acesta, "pământul a . crescut



38 

atâta încât apa nu mai aveă loc unde să încapă — şi aci, pe tema Primitivă a creierii lumii, s'a altoit. motivul secundar cu ariciul și albina ca sfetnici și ajutători ai lui Dumnezeu. 
- Această legendă are o mulțime de variante: după unele Dum- nezeu şi Satana erau frați 1); după altele nici nu se cunoșteau când s'au întâlnit pe nesfârşitul apelor și s'au prins tovarăşi 2); în câteva intervine în scenă şi sfântul Petru alături de Dumnezeu și «Nefârtatuly și se prind câte trei frați de cruce 3). In toate va= riantele însă miezul motivului îl formează zidirea pământului, prin conlucrarea lui Dumnezeu cu Satan, Mitul” acesta despre Crearea lumii, prin colaborarea a două puteri antagoniste; cu pă- mânt scos din fundul apelor, este răspândit până în Rusia nordică şi răsăriteană şi se găseşte consemnat în manuscrise sud-slave şi ruseşti din secolul al XV-lea și al XVI-lea. Iordan Ivanov, care, desbrăcat de prejudecăţi, a studiat cu multă competență literatura bogomilică, consideră această legendă cosmogonică ca fiind de origine bogomilică. Intr'o versiune rusească apropiată de legen- dele noastre populare, versiune reprodusă de Iordan Ivanov, mitul are următorul subiect: | 
La început pe când nu eră nici cerul nici pământul, se întindeă, fără margini, «marea 'Tiverianăy. Dumnezeu plutiă în văzduh, când zări înnotând pe mare un rățoiu crescut din spuma mării, Indrep- tându-se spre el, îl întrebă: 
— Cine ești tu? 

- Iar Satanael, căci el eră, răspunse: 
— Eu sunt Dumnezeu ? : 
— Dar pe mine cum mă vei numi, atunci ? întrebă Dumnezeu, — Dumnezeul Dumnezeilor şi Stăpânul Stăpânilor, răspunse : Satanael. | 
Lui Ivanov i-a scăpat din vedere cercetările lui Dăhnhardt, care, studiind răspândirea acestui tip de legende în Europa răsă- riteană și în Asia şi punându-le în legătură cu concepțiile reli- gioase ale Asiei vechi şi ale sectelor eretice, a arătat că ele sunt alcătuite din două motive deosebit.: z, motivul oceanic — urzirea pământului deasupra mării primare, fără margine; 2. motivul po | 

1) Zanne, Proverbele Românilor, VI, p. ss6. 
:) Voronca, Datine, I, p. ş. 
3) Pamfile, Povestea lumii de demult, p. 7.
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dualist: crearea lumii prin două puteri antagoniste — una repre- 
„zentând binele; cealaltă, invidioasă, reprezentând răul. Acest din 
urmă motiv este propriu cosmogoniei iranice, unde 'lumea este: 
creată prin două divinităţi vrăjmaşe: Ahuramazda (Ormuzd), zeul: 
luminii și al binelui; Angra Mainyu (Ahriman), zeul întunerecului 
şi al răului. Primul motiv, cel oceanic, este impropriu Iranienilor, 
cari nu cunosc marea. El vine însă din India. Intr'o veche legendă . 
indică, se povesteşte că la începutul lumii, Brahma plutiă pe o floare 
de lotus, deasupra oceanului nemărginit 'şi, nevăzând pe nimeni 
jur împrejur, credeă că este singura ființă în univers, când, sco- 
borând de pe Lotus, zărește pe Vişnu dormind. II deșteaptă; o 
ceartă se iscă între ei; și Vişnu, prefăcându-se în porc! mistreţ, 
se scoboară în fundul apelor și ridică pământul. 

Motivul acesta oceanic din India a emigrat în Iran,unde s'a 
întreţesut cu motivul dualist. EI a fost apoi în această formă îm- 
prumutat de sectele eretice ale creștinismului, cari furnicau pe 
pământul Asiei mici, în primele veacuri ale creştinismului (gno- 
stici, mandei, manihei). Aceste secte au prelucrat legenda indo- 
iranică, dându-i forma creștină şi au transmis-o mai departe Bo- 
gomililor. . 
„5. Antagonismul dintre Dumnezeu și Satana, pe 'care l-am 
văzut în legenda despre zidirea lumii, apare într'un ciclu întins 
de legende populare privitoare la crearea animalelor, a plantelor 
şi chiar a uneltelor casnice. In genere, Satana se străducşte -să 
imite pe Dumnezeu, în crearea lumii, dar nu poate plăsmui decât 
materie; sufletul numai Dumnezeu îl poate dărui. Astfel diavolul 
face pe lup, dar nu poate să-i dea suflet şi cere ajutorul lui Dum- 
nezeu. Dumnezeu suflă duh peste lup şi-l învie. Satana, văzând 
lupul viu în picioare, îi porunci: ” 
— «Mănâncă pe Dumnezeu. 

--— Ba mănâncă, lupe, pe stăpân-tău ! a zis: Dumnezeu supărat. 
Și diavolul pentru a scăpă, s'a aruncat în apă.. Această curioasă: 

legendă, care amintește mitul bogomilic despre crearea omului, 
„e destul de răspândită și la Bulgari şi a fost studiată de Ivanov, 

în legătură, cu legendele dualiste bulgare. Ea este însă răspândită 
în tot răsăritul Europei și Dâhnhardt a notat paralele intere- 
sante din -folklorul albanez, ucrainian, rus, polon, lituan, estonic 
și letic, i
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„6. In. acelaș fel ca lupul, prin colaborarea Satanei cu Dumnezeu este creat şi; racul. După o legendă ardeleană 1), Diavolul -a creat racul,. dar neputându-l face să-se miște — deși încercase să-l lege cu un lanț și să-l târască după el — se duse la Dumnezeu şi fă- gădui să i-l dăruească lui, numai să-i dea vieață. Dumnezeu dărui suflet racului, care începi să se miște și să se îndrepte spre Dum- nezeu. Satanei .părându-i rău că. l-a dăruit, trase de lanţ care se rupse și racul apucă înapoi spre Dumnezeu. Deatunci racul merge înapoi; şi.tot deatunci 'se.cunosc pe spinarea lui urmele. lanțului şi ale unghiilor Satanei. 

„ Tot astfel și cu :uneltele . casnice. Diavolul face. carul într:o magazie;- dar nu-l poate scoate afară. Dumnezeu îl scoate des- compunându-l în părțile. lui alcătuitoare şi-l dărueşte unui țăran. Dracul la rândul său, îi adaugă scârţâitul. Ă . „În genere animalele, Păsările, insectele și plantele folositoare au fost, create de Dumnezeu, pe când cele vătămătoare sunt opera Diavolului. Astfe] pisica a ieșit din mănușa aruncată de Domnul ca să salveze corabia lui Noe. Calul, oaia, porumbelul, privighe- toarea, rândunica, albina, grâul, strugurele sunt creația lui. Dum- nezeu; liliacul, bufnița, Viespea, scaiul... isprava Satanei. „Aceste legende dualiste . ca și cele despre „creațiunea lumii se găsesc însă răspândite nu numai .la Bulgari, ci şi la toate popoa- rele slave din Răsărit, ba până și la popoarele mongole din Siberia. Centrul de răspândire al acestor legende -a fost după toate probabilitățile Iranul, dar ele au putut. Pătrunde în Orientul Europei, . precum a arătat Dăhnhardt 2), şi prin -alți factori de- cât propaganda ' bogomilică, precum: stăpânirea mongolă din evul :mediu, care. se îndindei peste toate popoarele din Rusia, până în Asia Nordică; marile căi .de comerţ, care din .tim- puri vechi au legat podișul Asiei Centrale de ținuturile Mării Negre și în sfârșit coloniile _iranice emigrate în diferite pro- vincii ale Rusiei sudice. 

BIBLIOGRAFIE: Oskar Dâhnhard t, în Natursagen, Eine Samm- lung naturdeutender Sagen, Măârchen, Fabeln und Legenden, Leipzig und Ber- lin, 1907, cu deosebire în tomul I (Sagen zum Alţen Testament), a urmărit 

4) “Tribuna, Arad, an. X (1906), No, 155, p.2. 5) Natursagen, I, 36—38.
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legendele cu caracter dualist din Europa Orientală. (Bulgari, Ucrainieni, Ruşi, 
Poloni, Letoni, Fini, Caucasieni) şi Nordul Asiei (Siberia, Mongoli) în, le- 
gătura cu folklorul Iranului, cu vechile cosmogonii orientale şi sectele eretice 
din Asia Mică. In această publicaţi», sunț utilizate, şi legendele noastre po- 
pulare, O serie interesantă de legende :populare bulgaie, cu un caracter dua= 
list, a publicat Prof, lor. Ivanov. în a sa: BOroMuICKIi RHATII H JEreHnut, 
Sofia, 1925 (v. mai sus p. 33), capitolul: Ayanucriuun B'eArapcKii HapOruut 
A€renAi pp.. 327, şi urm. Legende bogomilice bulgăre în traducere. franceză: 
Lydia Dragomanov, Mâlusine,. IV, (1888—89), col. :193 şi Urm.; 217 - 
şi urm,; 263 şi utm.. , DN e 

In literatura noastră, legendele populare dualiste au fost studiate de IL. A. 
Candrea,. Iarba fiarelor, Bucureşti, Cultura Naţională, 1928, pp. 59—67. 
Un ciclu de asemenea legende se găsesc în Elena Niculi ţa Voronca, 
Datinele şi credințele poporului român, ], Cernăuţi, 1993, p. 5 şi urm II (1912) p. 
224 şi urm.; 'T, Pamfile, Povestea lumii de demult (Acad.mia Rom. Din 
vieaţa sufletească a pop. rom., XVIII), Bucureşti 1913, pp. 5—155. Material 
preţios se găseşte împrăștiat în diferite publicaţii şi reviste, Astfel: 

1. Motivul - creațiunii omului: Zanne, „Proverbele Românilor, VI, pp. 
463; Voronca Datinele şi credințele, pp. 8—9; Marian, Înmormân- 

" tarea la Români, p. 51; T. Pamfile, Povestea lumii, pp. 54—55. 
Paralele bulgare la Ivanov, BOrOMIACEIL RAMII n NEreHAu, p. 330 nr. ş. 
2. Legăturile Evei cu Diavolul: Voronca, Datine, |, p. 18; Șezătoarea 

XI pp. 184-6; Pamfile, Povestea lumii, Pp. 103—4. Soţia lui Noe şi dia- 
volul: Voronca, Datine, pp. 20—21 (combinat cu alte motiv: de când 
sunt oamenii pleşuvi; toaca), pp. 20—21; Șezătoarea, II, PP. 3—4; III, p. 
105; IX (1904), pp. 27—28; XI, 184; Albina, IV, 1270; V, p. 333 (pisica a 
ieşit din năframa aruncată de Maica Domnului); Jon Creangă 15-—17 (combi- 
nată cu motivele: criginea toacăi, mâţii, năpârcii); Ovid Densu şianu, 
Graiul din Țara Hațegului, p. 1x4. - | | 

Pentru paralele din folklorul rus, polon, ungar, iranian cf. Dăhnhardt, 
pp. 258—261. Legenda a pătruns şi în textele apocrife ruseşti ibidem, p. 258. 

3. Crearea pământului: 1. A. Candre a, Iarba fiarelor 59—64; la pag. 60 
se dă bibliografia românească a care se mai poate adăugă: C. Rădulescu 
Codin, Legende, tradiții și amintiri istorice, adunate din Oltenia şi Muscel 
(Academia Română. Din vieaţa sufletească a pop. rom, X), Bucureşti, 1914, 
p. 3; C. Furtună, Cuvinte scumpe, Acad. Rom, Dn vieaţa suflet. a 
pop. rom. București, 1914, p. 25; acelaş Firicele de iarbă. (Bibl. pentru 
toţi), p. 86; Șezătoarea XXIII, pp. 35—38.  ntr'o legendă populară 
românească din Bucovina (Voronca, Datine, p. 6). Satana este la începutul 
creaţiunii, ca şi în legenda slavă, Marea 'Tiveriană, în formă de răţoiu. - 

Pentru variante la Bulgari: Lydia Dragomanov, Mflusine, IV 
(1888—9), col. 194—195, 217—220; lor. Ivanov, BOTOMHACEU REHTU H 
AEreHA,. pp. 329—336; L. Schischmanoff (născută Dragomanov), 
Legendes religieuses bulgares, Paris, 1896, pp. 6—7. Alte paralele la Bulgari, 
la “Țiganii din Ardeal și din Ungaria, la Ruși, Letoni, și în sudul Siberiei
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cf. I. A. Candre a, Iarba fiarelor, p. 63 și Dăhn hardt, Natursagen, | I, pp. 42—44, po 
o 4. Crearea lupului: Vor onca, Datine, p. 7; Șezătoarea, V (1912), p. 158; revista Jon Creangă, III, p. 147; IV, p. 139; Albina, IV (1901), p. 1393; Legenda a pătruns şi în poveştile populare cf.: C. Rădulescu Co din, Ingerul Românului (Academia, Din vieața sufletească a. poporului român, XVII, Bucureşti, 1913, pp. 61—66,. | , . i : Paralele la Bulgari: Lydia Dragomanov, Melusine,. IV, Pp. 265—. 267, cu un studiu de M. Dragomanov; a se vedeă și adausul . lui Israăl Levi Ja pag. 29; lor. Ilvano Y, BOroMnncKuR KHuru N J1e- TERHAR, pp. 345—348, nr. 3 şi o—rr, : - Pentru alte Paralele la Ruși, Poloni, Letoni, Lituani, Estoni, “Ucrainieni, Albanezi cf. Dăhnhar dt, I,.pp. I147—150. La Greci, Melusine, IV, p. 266, ! 

:
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LITERATURA BOGOMILICĂ 
In epoca de înflorire a panslavismului, istoricii literaturilor 

slave, dintr'un sentiment uşor de explicat, atribuiau Bogomililor 
un rol precumpănitor în răspândirea, prelucrarea şi chiar creația 
literaturii apocrife. Această concepție a dăinuit până în timpurile 
noastre, când reacţiunea a început să se ivească. 'Totuș, susținută 
multă vreme cu căldură de către toți istoricii literaturilor slave,. 
chiar şi în operele scrise în limbi străine, vechea teorie a prins 
rădăcini adânci. Pypin şi Spasovic, în opera prețioasă 
pentru vremea ei: Histoire des liticratures slaves, traduit du 
7usse par Ernest Denis, Paris, 1881, susțineau că influența ' bo- 
gomilică, a imprimat urmele ei unei întregi categorii de 
opere: cărțile apocrife şi că co parte din aceste cărți sunt fără 
îndoială de origine bulgară şi bogomilică. 
«Les livres apocryphes—spune el mai departe — nous 
lavons dâji dit, n'eurent pas d'apâtres plus pas- 
sionnes, des propagateursplus actifs que les 
Bogomiles. 

In timpurile mai apropiate de noi), Dr. M. Murko, acum 
profesor la universitatea din Praga, unul din bunii cunoscători 
ai literaturilor sud-slave, în a sa «Geschichte der alteren siidslazvi- 
schen Litteraturem», apărută la Leipzig, în 1908, deși recunoaște 
legăturile cu literatura bizantină, totuş. pune şi dânsul litera- 
tura apocrifă a Slavilor sud-dunăreni în legătură cu mișcarea bo- 
gomilică. Vorbind, la p. 88, despre Popa Ieremia Bogomil, adaogă: 

«Dafiir kennen wir heute aus Handsthriften, die von Kroaten 
(glagolitisch), Serben, Bulgaren und Russen stammen, genau eine 
ihm zugeschriebene (de către indice) Sammlung von Apokryphen, 

1) Vezi şi Dr. Josef Karasek în opera sa de popularizare: Slawische 
Literaturgeschichte, Gâschen, Leipzig 1906, 1, p. 27—28. -
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welche die Geschichte des Baumes, aus dem das Kreuz Christi gezimmert wurde, von Moses an behandelt und dabei auch Ka- pitel iiber Christus bringt: wie er als zehnjâhriger Knabe das - Haupt Adams fand und auf dem Wege nach Bethlehem mit dem Pfluge ackerte, wie ihn Probus, der Sohn des Kaisers Seleucus (2), des Nachfolgers des Augustus, als Gehilfen beim Steuereintreiben mitnahm, mit. ihm badete und ihn Bruder nannte, wie Kaiser 

von. Jerusalem zum Priester bestellt wurde.. .».. „ Iar ceva mai jos (p. 89) completează lista apocrifelor, ; care pot fi puse «din pricina cuprinsului .lor, în raport cu Bogomilii», cu următoarele texte:. ao poveste despre părţile din care a fost făcut Adam, .Visiunea lui Isaia, lupta lui Solomon, care după Ve- selovsky a servit. ca prototip povestirei: despre Solomon şi Kito- - Vras (din grec.. *Evravgoc) ; apocalipsul sfântului Paul; Disputa lui Hristos cu Diavolul; Apocalipsul Maicii "Domnului despre ile cosmogonice! ale disputării celor trei sfinți. (Vasile 'cel Mare, Ioan -Hrisostomul, Grigore Teologul)». ” Această părere se găseşte încă şi astăzi în cărțile de istoria lite- raturii pentru şcolile secundare din Bulgaria, ca de ex. în manua- lele. lui D. :Mircev D, 
: Acum o jumătate de veac, când Hașdeu studii cel' mai vechiu ciclu de legende religioase apocrife ale literaturii noastre, eră deci în floare teoria că literatura apocrifă slavă este opera Bogomililor, Adoptând vederile istoricilor slavi, Ha șdeu a. împărțit legen- dele din Codex Sturdzanus în două secțiuni, Prima grupă pe Care o numește «texte măhăcene, copiate în satul Măhaciu, cu- prinde: 1. Legenda Duminicii; 2. Legenda Sf. Vineri şi 3. Legenda lui Avraam. Despre legenda 'lui Avraam, Haşdeu spune textual: «Istoria! acestui Patriarc ocupă cel mai mult loc în sbornic, No, . 16—22, șapte bucăți egalmente apocrife răspândite printre Slavii 

milice» cuprinde, după el: 1. Rugăciunea Pentru scoaterea dracului “(legenda Sfântului Sisinie); 2. Călitoria Maicii Domnului la Jad; IE 
2 YueGuuk 10 Aureparypa aa. VI snac Plevna, 1922 pp.. 166-172
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3. Apocalipsul apostolului Paul şi 4. un text, pe care Hașdeu îl 
consideră ca o creațiune originală românească a Popei Grigore, 
însă cu caracter! bogomilic: Cugetări în ora morţii. Acelaş punct 
de vedere îl reprezintă și Gaster în Literatura Poporană română, 
precum și într'un studiu de popularizare, publicat în limba en- 
gleză: Jlchester Lectures on Greecko-Slavonic literature. Proveniența 
bogomilică zice el. . este mai presus de îndoeală pentru literatura sla- 
vică, prin urmare şi pentru cea română (Zzz. pop. rom., p.. 366). 

Părerea lui Gaster şi Haşdeu a trecut apoi la toţi istoricii noştri 
literari. n 1907, d-l D. Russo, în Studii bizantino-române. Tex- 
tele eshatologice din. Codex Sturdzanus, a ridicat obiecţiuni împo- 
triva textului «Cugetări în ora morţii», dovedind că acesta este o între- 
ţesere de fragmente din scrierile Sfinţilor părinți, care nu numai 
că nu au nimic comun cu bogomilismul, dar cuprind chiar idei 
contrare ereziei.. Deși părerea d-lui D. Russo și-a făcut 
drum, totuș punctul de vedere al lui Hașdeu şi Gaster dăi- 
nuește până în timpul nostru, afirmându-se încă în studii, dealtfel 
foarte preţioase, că «bogomilismul a - lăsat urme adânci asupra 
scrisului românesc». Ba în anii din urmă, ciclul. legendelor bogo- 
milice a fost sporit cu texte pe care nici Hașdeu, nici Gaster nu 
se gândiseră să le considere ca atare: «Epistolia Domnului nostru 

" Isus Hristos... sau alte apocrife mai mult sau mai puțin eretice 
şi bogomile (cf. Anuarul Institutului de istorie na țională a Universi- 
tăţii din Cluj, 1 1922, :p. 322). i 

De câţiva ani însă, punctul acesta de vedere a început să fie 
părăsit chiar de către învățații slavi. . E 

Luminile'aduse în Apus asupra literaturilor creştine, precum și a- 
supra originii, desvoltării şi raporturilor dintre sectele eretice, au îm- 
prăștiat negurile care învăluiau problema privitoare la originile și 
caracterul legendelor apocrife la Slavi. S'a- constatat anume că 
texte, pe care indicele slave le atribuiau Popei Ieremia Bogomil, 
circulau în literaturile creştine, cu “mult înainte de âpariţia sectei; 
iar altele, ca de ex. legenda lui Avgar a fost introdusă: în cultul 
ortodox, tocmai în sec, al X-lea, când Patriarhia. din . Constanti- 
nopol eră pe pragul de a deschide lupta contra Bogomililor. Istoricii 
literaturii ruse — și în primul . rând Speranskij — se: arată . mai 
rezervaţi în ceeace priveşte rolul Bogomililor în răspândirea şi pto- 
ducția literaturii apocrife. i a
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Deasemeni şi Pavle Popovic, profesor la Universitatea din Bel- grad, în opera sa, Ilpernea CpncRo RHsesnocru (ed. II, Belgrad 1913), vorbeşte. de literatura apocrifă a Vechiului şi Noului Testament, fără să pomenească nimic de Bogomili. 
Mai categoric însă Dr. Dragutin Prohaska în inte- resantul său studiu, Das kroatisch-serbische Schrifttum în Bosnien 

und der Herzegowina, ocupându-se de literatura Bogomililor, ridică obiecţiuni, bine întemeiate, împotriva vechei teorii, care atribuiă Bogomililor răspândirea, şi în parte zămislirea, literaturii apocrife: Intregul spirit al sectei, observă el cu dreptate, nu .se po- triveşte cu producţia literaturii apocrife. Toţi dușmanii Patare- nilor din Apus şi Răsărit sunt de acord îna ne înfățişă pe Bo- gomili ca pe niște asceți sobri, dușmani ai vorbăriei, cari nu admiteau Vechiul Testament, nu credeau în minunile Noului Testament — pe carele luau în sens simbolic — şi nici în taina euharistiei, prin care pâinea şi vinul se prefac în corpul Şi sângele Mântuitorului. Și când aceasta era mentalitatea lor, Puteau ei să fie creatorii şi răspânditorii unei literaturi legendare? In sfârşit — încheie judicios Prohaska — «toate litera- turile popoarelor pravoslavnice sunt bogate în monumente apo- 
crife şi numai în Bosnia — şi aci am putea adăogă şi în cele- 
lalte țări slave—trebuia să li se piardă urma»1)?. ; 

1) Iată propriile cuvinte ale lui Prohoska: «Bei vălligem Mangel an Positiven Anhaltspunkten fiir eine bogumilische Betătigung an den Fabeln griff man auch nach der Volkspoesie und deutete die apokryphen Spuren darin als bogumilische Bliite.. Gegen dicse Annahme wehrt sich aber der gesamte Geist dieser Szkte. Alle Gegner der westlichen und &stlichen Pata- rener stimmen darin iiberein, dass die Bozumilen Feinds der Wortmacherei seien. Sie werden uns als niichterne Asketen und Arbeiter geschildert. Die Bogumilen glaubten nicht einmal an die Wunder des Neuen 'Testamentes und nicht an -die heilige Kommunion, sie war ihnen nicht der Leib Christi, son- dern blosses «Mehl. Und solche radiale Feinde der Unvernunft, des Wun- derbaren, : sollen die Schăpfer und 'Trăger legendenhafter Poesien sein? Die Bozumilen, welch= das Alte Testament verwarfen, sollen es in Form von so vielen apokriphen Umdichtuneen verbreitet haben ?..: D'e apokriphen Phan- tasi.n entspringen panz anderen Kopfen, jenen 'Tausenden von miissigen M&5nchen in den griechischen und slavisch-orthodoxen Klâstern, die ihren Gszist mit einer wunderfabelnden religisszn Lektiire năhrten und damit das Volk derbautens. Alle Literaturen «der recht glăubigen» Vâlker zind reich an apokriphen Denkinâlera und nur aus Bosnien sollen alle verschwunden sein? '
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La aceste obiecțiuni Prohaska ar fi mai putut adăogă : încă 

una: în textele apocrife, atribuite Bogomililor, se găsesc, după 
cum vom vedea la locul său, concepțiuni, care vin în Con- 
tradicție evidentă cu dogmele fundamentale ale credințelor bo- 
gomilice. 

Chiar şi învățații bulgari au părăsit acum, vechiul punct de 
vedere asupra literaturii apocrife. Unul din cei mai competenți 
istorici ai literaturii bulgare, d-l lord. Ivanov, profesor la 
universitatea din Sofia, reluând problema literaturii bogomilice, 
într'un studiu critic, bine documentat, Boromuncrui KHurut ri NEreRut, 
Sofia, (1925), ajunge la concluzia, că numai următoarele legende 
apocrife, care veniau în concordanță cu doctrina lor, au putut fi 
primite de Bogomili: Bumbne Wcaneso (Vedenia lui Isaia); 
Enoxz (Enoh), Orkpogenne BapyxoBo (Apocalipsul lui Varul) ; Ananx 
uEsa (Adam și Eva); rerao Heycoso (Copilăria lui Isus); 
Tlpbune na Xpucra ce masona (Disputa lui Hristos cu Diavolul) ; 
Benraperut anokpuipenr Tone (Cronica apocrifă bulgărească, 
în care sunt introduse idei bogomilice); Tusepuanckoro mope 
(Marea tiveriană, vezi mai sus la p. 38); Tprua mereupa aa 
CErBopennero ua csbra (Legenda grecească despre facerea lumii ); 
Bocnencka merenga aa crrpopennero na cara (Legenga bosniacă 
despre facerea lumii). Paaymunis — serie de întrebări şi răspun- 
suri în care se găsesc concepții bogomilice. 

O altă legendă de proveniență bogomilică, numită de d-l Ivanov 
Taiinara aura (Cartea cea de taină), n'a fost găsită până acum 
în forma slavonă. Ea a fost descoperită într'o traducere, latină 
care se încheiă cu notița: aHoc est secretum haereticorum d e 
Concorezio, portatum de Bulgaria Nazario suo 
episcopo, plenum erroribus, în arhivele inchiziției 
din Carcassone, de către Benois t, carea publicat-o în opera sa: 
Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Barbets, Paris 1691 (pp. 
283—296), sub titlul de Pau €vangile. O altă traducere latină 

“din secolul al XIV-lea se găseşte în biblioteca din Viena și a fost 
publicată de Ign. v. Dăllinger în Beitrăge zur Sekten- 
geschichte des Mittelalters, Minchen, 1890, II, pp. 85—92. Ambele 

  

Man vwird also die Charakteristik der Bogumilen ăndern miissen. Nicht sie waren die fabelnden Phantasten, sondern, ihre orthodoxen Gegner! (p. 48).
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“versiuni au fost publicate î în paralelă, de d-l Iord. Ivanov, î în studiul 
amintit mai sus. 

Din aceste legende, care au circulat printre Bogomili, a trecut 
în literatura noastră din epoca influenței slave — după cât ştim 
până acum — numai legenda lui Adam şi Eva. 
"Deşi această legendă ni s'a păstrat în copii târzii și deşi nici 

ea nu este în întregul ei creația Bogomililor, totuși fiindcă cu- 
prinde câtevă elemente considerate ca bogomilice, ne "ocupăm 
în paginele următoare de ca, înaintea altor legende românești 
păstrate în copii mai vechi. i :



, i VII 

ADAM ȘI EVA 
Textul ni se păstrează în mai multe manuscripte: (vezi mai : jos. bibliografia), dintre care cel mai vechiu, datând din . primul - Pătrar „al:secolului- al XVII-lea (1600 =—:1625),:a fost. descris şi "publicat fragmentar de Gaster în Revista Pentru istorie, arheologie şi : filologie. (L, p.+74—86) Manuscriptul din sec. al XVII-lea făceă parte „din colecțiunea Academiei “Române, unde. era catalogat sub nr. „469, dar a fost trimes în timpul răsboiului, la Moscova, de unde nu ne-a mai venit până acum. 

“Textul românesc îşi -are. obârșia în izvoare slave, care au fost, după cum vom vedeă, publicate în mai multe rânduri, în deosebite - recensiuni și studiate amănunțit, acum în urmă, de d-l Iot: Ivanov. : Versiunile. slave, la rândul lor, descind din prototipe greceşti, care „Stau atât la baza „traducerilor latine, răspândite în. Occident, cât Şi la baza unei traduceri armenești, printr'un. intermediar siriac „sau arab!). Prin traducerile latine, legenda a pătruns în literaturile - romanice și” germanice și a; fost -adesea intercalată în alte scrieri, prelucrată în versuri şi publicată încă din secolul al XV-lea?). „Subiectul acestei legende este în linii generale următorul: - Adam şi Eva, izgoniți din raiu, au stat în preajma lui, unde "Adam vede în vis, că soția sa va naște pe Cain şi pe Avel şi că după câtăvă vreme, primul va ucide pe fratele său. Sfătuit însă de îngerul «Domnului, Adam nu, destăinue nimic din acestea Evei. 
Adam a trăit în preajma, raiului goo de ani şi, împuţinându-i-se „sufletul, «cade în boală grea). Atunci, se adună în jurul lui «norod 

  

5) Kautzsch, Die Aprokryphen und Pseudepigraphen des Allen Testaments, II. Band, Tiibingen, 1990, pp. 5o7—ro. . | ” :) Wilhelm Me yer, Vita Adae et Evae, în Abhandlungeu dr Dhi- "Iosophisch-philologischen - Classe der Kânigl. Bayerischen Ahademie der Wissen= „e «chaften, XIV Band, 1, Abeh., Miinchen, 1877. pp. 

“4 N. Cartojan
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mult», ca la 1000 de suflete de bărbați, şi împinși de curiozitate, 
cerură Evei, să le comunice pentru ce boleşte tatăl lor. 

Eva începe.prin a povesti cum se aflau în raiul pe care Domnul 
li-l dăduse în seamă, Adam păzind Răsăritul, Eva Miazăzi; cum 
diavolul, în chipul unui înger luminos, încercă zadarnic să-i facă 
a gustă din poama cunoştinții binelui și a răului şi cum Satana, 
recurgând la viclenia şarpelui, izbuti în cele din urmă să amă- 
gească pe Eva şi să facă pe primii oameni a înfăptui păcatul. 

Izgoniţi din raiu, stătură 15 zile în Edem, înaintea porţilor 
raiului, căutând hrană, dar peste tot.pământul, nu găsiau decât 

; scaeți. «Impuţinându-li-se sufletul de foame», se întoarseră la raiu 
"şi Adam se rugă Domnului, ca să le dea din lăcașul său, măcar o mi- 

” reasmă, care să le amintească de El. Dumnezeu le dete tămâie şi 
smirnă, cu care Adam înălță o rugă către cer. Dumnezeu, înduioșat 

“ de nenorocirile primilor oameni, dete poruncă îngerului: Ioil, ca să 
scoată din raiu toate dobitoacele, pe care le trecu astfel în stăpânirea 
primului om. aaa E 
Adam, nevoit să-și câştige .hrana, cu sudoarea frunţii, începu 

să are cu dobitoacele, dăruite de Dumnezeu, pământul, dar tocmai 
"când înjugă boii, îi ieși înainte Satana, care nu-i îngădui să taie 
“nici o brazdă, până ce nu făcură împreună un zapis. Prin acest 
zapis, pe care Adam îl întări, dipărind palma sa -pe piatră», 

“el dăruiă Satanei, sufletele. celor ce se. vor: naşte din -el; iar 
Satana, la rândul său, le cedă în schimb Pământul... 

Satana a luat zapisul şi l-a ascuns în fundul Iordanului, unde 
-astat, păzit de 100 de draci, până la venirea Mântuitorului, Hristos, 
cu prilejul botezului său în apa Iordanului, așezându-se pe zapis, 

“l-a sfărâmat, tai . Ie 
După iscălirea învoelii, Adam şi Eva, văzându-se din nou 

amăgiţi, hotăresc să se pocăiască pentru a scăpă de Diavol. In 
acest scop, Adam intră în apele Iordanului, Eva în apele Tigrului 
şi stau acolo, cufundați până la gât, 35 de zile. Pe: țărmurile 
Iordanului, se adună «toate fiarele și păsările şi mulțime de îngeri» 
şi se roagă Domnului, împreună cu Adam. In acest răstimp, 
Diavolul încearcă zadarnic, când sub chipul unui înger,- când 
sub chipul lui Adam, să ispitească din nou pe' Eva și 'să O' fâcă 
a eși din apă. Evă rămâne neturburată până când soseşte Adam, 
care, arătându-i semnul cu .care. se înţelesese, o scoate din. apă.
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Acolo, Eva a născut pe Cain şi pe Avel. Cain însă ucide pe Avel şi Adam, prevăzând cele ce s'au petrecut, ia un asin şi se duce să îngroape pe fiul ucis. După moartea acestuia, Eva a născut pe Sith, Aci se întrerupse povestirea Evei, după cererea lui Adam, care-și simțiă sufletul împuţinându-i-se, Sith, văzând pe Adam: sbătân- du-se în chinuri, se hotări să se ducă în. raiu şi să se roage lui Dumnezeu, ca să-i dăruească o ramută din măslinul' sfânt, după care tânjiă sufletul tatălui său. Cu Sith; pleacă la drum şi Eva; dar, abiă ajunși la poarta raiului, Eva zăreşte o! fidră cumplită, «ce o chiamă gorgonia», gonind pe fiul său. Eva înspăimântată ţipă: «O fiară, nu-ţi aduci aminte cum te-am hrănitii cu 'mâinile mele, cum cutezi tu deschide gura ta spre omul ce iaste făcutii pre chipul lui. Dumnezău» ! «Atuncia, fiara răspunse către Eva şi zise: O Evo, din tine s'au început. Cum cutezași tu deschide gura ta spre mân- care, ce-ţi zise ție Domnul să nu mănânci: dereptă actia şi eu de voiu vre, și pre fetorul tău voi mânca» |: 
Eva şi Sith, înspăimântați, încep să țipe: Ingerul Domnului li se arată și-i întreabă: - «Ce strigați 2» — «Doamne, răspunde Sith, părintele mieu iaste bolnav și dorește de dultața raiului. și pof- tește să vază din pomul măslinului, doară cumva i s'are înai potoli boala lui». Iară îngerul -zise: «O Sithe, părintele tău, Adam, nu - are ec, căce că s'au apropiiată zilele lui: cătră moarte şi savâr- şitul i-au veniti» ! Ingerul: frânse o ramură' din pomul, din care | „luase Adam şi Eva fructul 'oprit, și-l“ date lui Sith să-l ducă lui Adam. Adam luă ramura şi-şi făcho cunună pe care:o puse pecap. In aceeaș clipă, văzu “venind trei îngeri, care-i luară sufletul şi-l duseră în mâinile Domnului. Sith, după povața-îngerului, duse pe Adam în Gherosia plata, îi făcii o-groapă își-l astrucă» cu cununa pe.cap. Eva se rugă Domnului să-i primească-şi ei sufletul; şi a şasea zi, după moartea lui Adam, închise şi ea ochii. Din cununa, cu care fusese îmmormântat Adam, crescu un pom. 

Părerile istoricilor literari - despre 'originea acestei legende sunt împărțite. E. Schirer crede că, în forma în care o avem, legenda este «opera unui autor creştin» sau cel puţin că a fost «redactată de 'o mână creştină). Admite însă, că la baza ei se află ici şi colo material iudaic. Nu exclude, nici posibilitatea ca să se fi transmis din literatura. iudaică, 0. scriere . despre 
4
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Viața lui Adam,. dar, conchide el, «din materialul ce .ne stă „dinainte, nu se poate scoate cu siguranță o astfel de concluzie» 1). 
„Alţi istorici literari, ca. Harnack, Ginzberg, Kautzsch, James, 

" întEmeindu-se pe cuprinsul „legendei, care vădeşte în unele 
IScuri „oncepțiuni iudaice,. pe forma povestirii, care are raporturi 

A vizibile cu midraşim și în special cu Testamentul celor 12 Pa- 
sui tfiarhi,. precum şi pe unele particularităţi de limbă ale textului 

Breceșc, susțin că originalul acestei legende a fost ebraic 2). 
„Prototipul ebraic, trecând în literatura creştină, a fost :sporit 

cu elemente noi şi adaptat creștinismului. 
„Ta întregul ei, legenda este alcătuită din mai multe elemente, 
de origine cu totul diferită, 
«Episodul cu ispăşirea păcatului prin rugăciuni, în apele Iorda- 
nului și ale Tigrului — episod care se găsește atât în versiunile 
grecești cât și în cele Jatineşti — este de origină sabeică. Sabeii 
erau. o sectă samariteană, care a apărut în epoca creștinismului, 

„în părţile Iordanului și care porniă, în concepția ei, dela principiul 
„Că omul se poate.renaşte la o vieaţă nouă, purificându-şi sufletul de 
păcate, în apă. Deaceea își împliniau pocăința, rugându-se în râuri. 

Episodul în care se povestește că Şith, în drumul spre raiu, este 
atacat de. o fiară, care, la. imputarea Evei, îi răspunde: +0, Evol 
din tine s'au început. Cum cutezași tu deschide gura ta spre mân- - 
care, ce-ţi zise, ţie Domnul să, nu mănânci: dereptii actia și eu, 
de voiu vrea pre fetorul tău voju mânca» — episodul acesta con= 
„sună cu o veche. legendă: a Mandeilor, o sectă din. . părţile 
Babilonului, ieșită din amestecul creştinismului cu gnosticismul şi 

„cu iudaismul și care dăinueşte până azi Bo 
In cărţile despre Adam ale acestei secte se povesteşte că, după 

ce Adam şi. Eva au fost amăgiţi de diavol, animalele le-au devenit 
„ostile. Adam s'a plâns atunci lui Dumnezeu, că: fiarele .vor să-i 
sfâșie și că, dacă se va întâmplă aceasta, neamul omenesc se va 
stinge de pe fața pământului. Dumnezeu, recunoscând că are 
dreptate, a înfrânat zelul animalelor. 

  

) Emil Schirer, Geschichte des jiidischen. Volkes, III, p. 396. 
3) E. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Tes- 

taments, II (ed. 1900). SIo—5I2; | ” . 
3) D, Albert'Hauc E, Realencyhlopădie fiir prot, Theologie und Kirche 

„ „XI. Band, Leipzig, 1903, Pp. 155—183.
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Pe aceste legende de origini disparate; s'a altoit.îri prototipul 

redacțiunii din care derivă versiunea noastră, episodul 'de origine 
bogomilică, privitor la zapisul încheiat între Adam şi Satana. 
Acest episod cadrează cu concepția dualistă a Bogomililor, 
după care pământul este creațiunea Satanei, iar Adam şi urmaşii 

săi au fost sub stăpânirea Diavolului, până la coborârea Mântui- 
torului pe pământ. 

” Dintre toate elementele alcătuitoare ale acestui apocrif, motivul 
despre zapisul lui Adam cu Satana s'a resfrânt în literatura po- 
pulară, întrun. ciclu bogat de legende. O poveste bucovineană 

spune că Adam, vroind să are pământul, a fost oprit de Satana, 

pe motivul că pământul tot este al lui, deoarece dnainte de a fi 
cum este», el, Satana, «l-a scos din fundul apelor. Adam, văzând 

că nu este alt chip de scăpare, se învoi să cedeze Diavolului sufletul 
său şi al urmașilor săi. Dracul luă atunci câţiva pumni de ţărână, 
o frământă bine, făcu din ea o cărămidă; şi cărămida aceea i-o 
dete so iscălească. «Adam puse degetele pe cărămidă... și con- 

tractul fu iscălit). Dracul luă cărămida, o arse bine în foc, până se 
făcu tare ca piatra, şi o ascunse în fundul Iordanului, subt o stâncă. - 
Când Mântuitorul s'a botezat în apele Iordanului, zapisul a fost 
sfărâmat 1). Această temă, culeasă din diferite ţinuturi româneşti: 

Bucovina, Ardeal, Banat, Moldova, are o mulţime de variante. 2) 

In unele, clauza principală a contractului: pământul—a fost uitată 
şi în locul -ei fantezia creatoare a masselor populare a introdus 

în urzeala legendei, altă motivare. Astfel, în unele localităţi, se 
povestește că pricina contractului dintre Adam și Satan a fost nu 
pământul, ci năzuința lui Adam de a dobândi fericirea (Pamfile, 
Povestea lumii de demult, p. 100); în alte localităţi: străduința 
lui Adam de a rupe legăturile incestuoase dintre Diavol. şi 
Eva. (2bidem p. 93) | _ 

1) Marian, Sărbătorile ia Români | pp. 217-20. 

2T. Pamfile, Povestea lumii d: dmult pp. 95—98; Pop Reteganul: 
Poveşti din popor, Sibiu, 1895 p. 194; Voronca, Datinele şi credințele 
poporului român 1, pp. 17—18; Marian, Sărbătorile la Româ i |, pp. 
217—20; Marian, Legende'e Maicei Domnului, 1904, p. 4—6 şi P..H enry 
Bib'iothăque de Pluştitut Franţais des Hautes Etudes en Roumanie. Melanges, 
1927, Bucureşti, 1928 pp. 86—92. .



distruge zapisul,. Dumnezeu a trimis pe Sfântul Ilie, ca să slu- jască Diavolului, Sfântul l-a slujit cu credință un an; și la capătul anului, a isbutit să smulgă din gura Satanei, taina, prin care lumea va fi răscumpărată: când se va naște fiu din fecioară. Sfântul porneşte spre cer, ca să comunice Domnului vestea, Satana, prin- zând de veste, se ia după sfânt, îl ajunge aproape de cer şi îi smulge cu cangea, o bucăţică de carne, din talpa piciorului; de atunci are omul talpa piciorului Scobită 1), | | | După o altă Versiune, când s'a împlinit un an de slujbă, Dracul şi Sf. Ilie se duc să se scalde. Cum intră Satana în apă, suflă un "Vânt strașnic şi îngheță repede apa. Diavolul, ca să poată scăpă, rupeă ghiața cu gura, dar unde ripeă ghiața, creșteă îndată pa- pura. Dracul începe să rupă și papura, cu gura,—de atunci are papura nod. Pe când Satana se sbăteă să iasă din ghețuri, Sfântul fură zapisul şi se înalță la cer 2), „Ceeace a contribuit la răspândirea și popularizarea acestui motiv, contaminat cu altele și prelucrat de imaginaţia populară, în felurite chipuri, este succesul de care s'a bucurat episodul în chiar lumea cărturarilor noștri. 
, Ri Incă din veacul al XVI-lea, tema Zapisului dintre Adam și Satana se găseşte reprezentată în Pictura noastră bisericească. 

un tron şi, ținând pe genunchi un rulou desfăşurat, îşi scrie zapisul. In fața lui, stând în Picioare, Satana, făcut cu barbă şi cu coadă, ține în mâna dreaptă, adus peste umăr, bastonul magic, care simbolizează puterea lui, iar cu stânga întinsă, dictează primului om, condițiile 
-- 4) Jon Creangă, VIII, p. 14. 

) Zon Creangă, III, 39—40. 
*) Bibliothque de Institut Frangais des Hautes Etudes en Roumanie, Me- larges, 1927, Pp. 82—9p..
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pactului. Deasupra acestei scene, se află inscripţia lămuritoare: 

SAE Hanmică -aAamn păken[u]eanie (Aci a scris Adam zapisul). 
Detaliile, cu care este reprezentată această scenă, corespund în- 

tradevăr cu legendele populare, dar cred, după cele spuse mai 
sus, spre deosebire de d-l Henry, că zugravul, care lucră foarte 
probabil după sfatul egumenului şi a soborului de călugări, a 
zugrăvit scena, nu atât după tradițiile populare, cât sub inspirația 

legendelor care circulau în lumea călugărilor şi care îşi aveau 
sursa în tradiția literară scrisă, 

Cât de mult a impresionat această temă, lumea călugărilor și 

a preoților noștri de pe vremuri, se vede și din faptul că ea a 
"fost de timpuriu prelucrată într'o -poemă, care poartă în msse 
titlul de: Cântecul lui Adam sau în variantele ardelene: Verșul 

lui Adam. Câteva versiuni, dela începutul secolului al XIX-lea, 
au fost publicate de Gaster, dar poema este mai veche în literatura 
noastră, fiindcă în Biblioteca Academiei Române, se găsește o 
versiune, copiată în anul 1760 (vezi mai jos în bibliografie). 
Poema începe prin a povesti că, după ce. Adam a fost isgonit. 
din. raiu, a început să are pământul; dar atunci i-a eşit înainte 

"Satana, care l-a oprit, până ce Adam: 

F. 287, I-au făgăduitii să-i dela Adam, răspunzându i-ai zisă 

Orice va vre elt să ceia. — Eu nu ştiu să-ți facă zapis... 
Atunce Satana au răspuns Iară Satana răspunsă, 

Şi cătră Adami au zisii: Şi lui Adami aşe-i zisă: 
— Eu voiu să ceru dela tine, — Vino încoace, după mine, 

Fii ce să voră naşte din tine, Ca să te învăţ eu pre tine; 
Si fie mie de ascultare Şi au căutată niște lutii moale, 
Fiindu aice eu împărat mare. Ca olarii cânduă faci oale, 
Atunce Adamit zisă lui, 29. Şi, făcândi o cărămidă | 
Vrândă să facă voe lui: ! Netedă, fromosi (sic) tocmită, 

— Daţi-votu a tăi să fie, Zisă lui Adamu să o Ia 
Precumii vrei! aşe să fie; "Să apese palma pre îa; 

II Numai să mă lași în pace, - Deci Adamă palma lui pusă 
, 28w, Să lucrezi precum îm place... -. Și ca o pecete să scrisă, 

" Iară Satana răspunsă | Şi aşe Adamă.pre fii lui, 
Şi lui Adamă vesel zisă: Ji vându vrăjmașului, 

— Bine făcuşi, fii în pace, - Dându-i pre ei cu zapisă, 
Şi lucrează ori ce-ţi place; Singuriă cu a lui mână scris; 

" Insă dă-my dară zapisă, Iară Satana, luându-lă 
Fiindi de a ta mână scris. Acelă zapisă şi uscându-lă,
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L-au arsă şi. l-au făcută tare,. 
Ca un lucru -Scump -şi :mare, 

29, Şi gândie une-li va pune,. 
Ca să-l ascunză mai bine. 
Iară. în “Palestina este 
O apă mare cu este, 
Iordană numele avândi, 
Dină nişte munţi mari eşind, 

Deci acela zapis îla pusă 
- Şi întru ace apă îlu ascunsă, 
Suptiă. o pitatră mare, lată, 
De mală nu pre depărtată. 
Și o sută de draci strânsă, : , 
Păzitori, acolo-i pusă, - 
In chipă de balauri fiindu, / 
Pre nime acolo lăsândă. PI, 

Poema introduce apoi digresiuni din materialul biblic: despre. / potopul lui .Noe, răutatea: oamenilor, nașterea Mântuitorului, 
/ 

pentru a încheiă astfel tema Zapisului: | : 

S'au “născută făr de sămânță 
Hristos, Dumnezeu pre sfântii, 
Cu trupă aice pre pământ, 
Carele vrândă să să boteze, 
Ca lume să o lumineze, 
Au venit la Ico>rdană, 
D:spre ţinutulă -lui: Danu; 
Deci în apă-elă intrândă; 
cant să-lt boteze Vrând, 
Stătu pre ace pilatră mare, 
Care o păzie dracii tare, 
Supti: care piatră era pusă 
Zapisulu. Sătanii ascuns; 
Și vrându din apă să lasă, 

"Deci bălauriloru. | j. 

/ 
" Tacă Pilatra să şi întorsă. / 

Zdrobi capetele loră, : 
Iară acelă zapis eşindă, ! 

"Pre apă ca o frunză stând, i 
Ilă luă Domnulă cu a sa mână 
Și-li sfărmă toutt făină; 
Iară Sătana văzindu . 

34. Atâta rău lui făcând, 
_Să minuna cine este; 
Om e au Dumnezeu este, 
D= vreme ce-l vide: tare, 
Ca pre Dumnezeu cel mare, 
Ms. 4278 B.A.R; j 

: după care urmează scena ispitirii Domnului de către Satana, în : „Pustie, scenă povestită și în Evangeliile canonice, cu deosebire la - Matei, capitolul IV, versetul 1—12 şi Luca, IV, 1—-r4 “(cf și. Marcu I, 11—12). Ne | : o | Tema isgonirii lui Adam din raiu și jeluirea -lui după feri-! cirea pierdută se regăseşte și în cântecele de stea — cântarea 18 din colecția lui A, Pann — precum și întrun ciclu de colinde din noaptea Crăciunului. Aceste cântece religioase nu sunt însă numai rămășițe, desprinse din vechea poemăa lui Adam și Eva, prelucrate de imaginaţia masselor populare; în urzeala lor s'au în- treţesut motive și versuri şi din alte texte religioase, care circulau prin Ardealul secolului al “XVII-lea — după cum. vom arătă aceasta în alt loc.
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Paralele slave la aceste cântece despre Adam şi Eva au fost 
semnalate după Bezsonov, de către Gaster ». 

Numeroasele urme, pe care le-a lăsat legenda lui Adam şi 
Eva în literatura populară, precum şi în vechea pictură religi-. 
oasă, dovedesc că textul a. fost destul de răspândit. şi „citit 
la noi. El a circulat printre călugării vechilor: noastre mânăs- 
tiri, la început în limba slavonă; o asemenea versiune slavă, 
care făcuse parte din biblioteca mânăstirii Mihaiu-Vodă,. din 
Bucureşti, a fost semnalată de Haşdeu. Este probabil că încă 
din secolul al XVI-lea, legenda a pătruns în literatura noastră, 
dat fiind faptul că versiunea din manuscrisul nr. 469, pe care . 
toți cei. ce l-au avut în mână îl datează dela începutul seco- - 
lului al XVII-lea, este o copie de pe un text anterior. 

O altă versiune într'o limbă -mai curgătoare, cu mici variante 
de amănunt, ceeace ne-ar îndemna să admitem o nouă tradu- 
cere, se păstrează în manuscriptul cu nr. 2183, din Biblioteca 
Academiei Române. Manuscriptul, fără nume de copist și. lo- 
calitate, datează din secolul al XVIII-lea Și se găseşte, alături 
de altă texte, care au fost traduse din limba greacă. 

BIBLIOGRAFIE. TEXTE ROMĂNEȘTI: Fragmentul din ms. 469 al Aca- 
demiei Române, publicat de Dr. M. Gaster în Rezista pentru istorie, arheo- 
logie' şi filologie, I (1883), pp. 18—80, reprodus şi în Chrestomaţie română, 

„1, pp. 63—65, începe dela: «Incălecă Adamu şi să duse și află pre Avel gun-' 
ghiate. Manuscriptul a fost datat de Dr. M. Gaster: «pe la începutul secolului 
XVIII (ca. 1600—1623) în Rev. p. îst. arh. şifil., L, p. 74; în Chrestomaţie la 
scarăo: 1600—1630; în text: 1600—1625; datarea este admisă de O. Den- 
susiânu în cursul de istoria literaturii române, ţinut la Facultatea de 
litere în 1898 (redactat de Filip Drugescu), pp. 103—r39; lon Bianu: 
şi R. Caracaș, Catalogul manuscriptelor româneşti din Biblioteca Academiei 
Române, pp. 202—3. - ” 

VERSIUNI INEDITE DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI: Ms. 3813 dela începutul 
secolului al XVIII-lea, f. gr—ror; Titlul: eÎncepuiu dela Adamus. Altă ver- 
siune în ms. 2158 f. 9—1r2: « Cuvânt Bentru Adam şi Eva». | i 

Pentru cântecul lui Adam: Gaste T, Revista pentru îst., arh. şi filologie, 
I, pp. 80—83, după un text de pe la 1800, reprodus şi în Literatura pop. rom., 
pp. 276 şi urm., la care se adaugă o variantă după un ms. din posesiunea lui. 
Ar. Densuşianu «de pe la începutul secolului nostrus, Versiune inedită în 
Bibl. Acad. Rom., ms. 4278, f. 23 V.—35 r.: «Verşul lui Adam de umilinţă» 

1) Literatura populară română p. 284.
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din 1760 (data pe interiorul primei scoarţe). Menţionate; N. Drăganu, Daco- romania, III, p. 246, no. 18. Broşurica: Zidirea lumei, Adam şi Eva, .. după tradiții poporale şi manuscrise vechi de Ioan Po p Reteganul (), Piatra-N., ro21, PP. 1—13 cuprinde o refacere a expunerii lui Gaster, | Pentru colindul lui Adam «verșul lui Adams (nr, din colecţia 1 i Anton Pann) cf. şi Gaster, Revista Pentru istorie, archeologie și filologie, II (1883), pp. 321—322: nr, XV; pp. 323-—24: nr, XVI; III (1884) pp. 1o7—108: n. XIX şi XX; N, Drăganu în Dacoromania V (1928) p. sos etc. 

mâne, dar el nu stă atâta în legătură cu poema îVerşul lui Adam de umi- lină» cât cu alte texte religioase, 
VERSIUNI SUD-SLAVE: St. Nova ko vit, Ilpumepu KRHBIDReBHOCTA K jesuxa Crapora u CPNCKO-CnoBeHckora, ed. III, Belgrad, 1904, PP. 489—494, redacţie sârbă din sec. XVII—XVIII; o versiune bul- gărească din sec, XVI la Io r. Ivanovu, BOroMHICKII KHUTH 1 Nerenpui, Sofia, 1925, pp. 211 —2x9. O versiune slavă nedeterminată din sec, XVI—XVII, tradusă în limba germană: V, Jagic, Slavische- Beitrăze zu den biblischen "Apocryphen Î. Die altkirchenslazischen Texte des Adambuches (Denkschriften des haiserl. Akad. der TVisseusch. Philos.-Hist, Klasse), XLII, 1893; St. Nova- kovi&, Cnomenu, XXIX, Belgrad, p. 42 şi urm, ms. sârbesc din prima jumătate a sec. al XIV-lea, copiat după unul bulgăresc; A. lacimi rski?, Cnabanckia u pycekia PYKOnuCH Pymbiuckuxz GnOniorex», p. 843 —4, descrie sbornicul bulgăresc în red. moldovenească, menţionat şi. de Haşdeu în Cuvente den bătrâni, IL, pp. 181 — 184. Vezi la Iacimirscki” (p. 843) şi studiile slave făcute asupra acestui ms, 

VERSIUNI RUSEŞTI: Tihonravo v, NamaTauku Orpeuennoii Pycckoii JIHTepaTypei, t. 1, S. Petersburg, 1863, pp. 6—15; ]. Porfiri ev, CGopuuk OTH'brenito pycckaro A3uma u CNOBEHOCTII uMneparopckoii Anapemurii HayKBI XVII, 1, Ss. Petersburg, pp. 90—96 şi 208—216; A. *ypin în [laMATHURA CTapuHHoii pycekoii aiTepaTypu, III, $, Petersburg, 1862, pp. 4—7. Dr. Iv. Franko, Codex apocryphus e manuscriptis ukraino-russicis collectus în Monumenta linguae nenon litterarum ukraino-russicarum a collegio archaeographico Societatis Scientiarum Sevtenhianae ezita, L'vov, 1, 1896, p. 18—26. Pen- tru alte msse: A, I. lacimirs ki, BuGaiorpauuecxiii 0630p% Anokpu- doar, 1, Petersburg, pp, 76—8r. 
Texte greceşti: 'Tischen dorf, Apocal Ipses apocryphae, Lipsiae, 1866, PP. 1-23, sub titlul: Apocalypsis Mosis, după patru manuscripte, dintre care unul vechiu aparţine secolului al XI-lea; acesta a fost publicat în întregime de Ceriani în Monumenta sacra et profana, V (inaccesibilă mie); E.Kautzsce h, Die Apohrybhen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, Neudruck 1921, II. Band, Tibingen, 1900, PP. 512—528, în traducere germană, pentru care a utilizat încă două manuscripte greceşti 'din secolul al XV-lea. Msse greceşti din muntele Athos, au fost semnalate de S Pyr.P. L. Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos, Cambridge, I, 1895, N-rele 450 şi 2788. Se cunose și versiuni etiopene, siriace, "arabe, lătine, armenești şi  copte,
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pentru care cf.:E. Schiirer, Geschichte des jiidischen Volkes în Zeitalter Jesu 
Christi, Leipzig, III, 1909, pp. 397—98. 

STUDII: Gaster, Literatura Populară română, pp. 266—a84; Fabri- 
ciu s, Codex pseud-epigraphus Veteri Testamenti, |, 1—g4, IL, 143; Mi gne, 

_ Dictionnaire des apocriphes, I, 1836, col. 290—392; Dillman în Herzogs 
Real-Encyklopălie, 2. Aufl., XII, 366 şi urm.; Levi în Revue des Etudes juives, 
XVIII, 1889, p. 836—89; C. Fuchs în E. Kautzsch, Die apocryphen 
des Alten Testaments, Tiibingen 1900, pp. ş06—sr2, Pentru bibliografie 
cf. şi E. Schurer, Geschichte des jiidischen Volkes, IV. Aufl. III, Band, 
pp. 396—399; Prof. lor. Ivanov, BOroMuICRIi KAI Hu nereuqu (publ. 
de Acad. Bulg.), Sofiia, 1925, pp. 207—227 unde se citează şi bibliografia 
slavă a chestiunii.
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LITERATURA APOCALIPTICĂ - 
În marile sbuciumări petrecute pe pământul românesc, cu 

„.. Dumeroase invazii de oştiri ungare şi polone, turceşti și tătăreşti, 
cu lupte interne între pretendenții domnești, cu atâtea vechi 
mănăstiri și cetăți de scaun arse din temelie şi reconstruite apoi, 
prin munca și energia națională, multe din monumentele culturale 
ale trecutului au pierit. | 

Impreună cu forma primă a traducerilor din cărțile sfinte, 
împreună cu manuscriptele autografe ale cronicilor, s'au pierdut 
și prototipele românești ale legendelor apocrife. Deaceea nu este 
ușor să străbatem cu gândul peste atâtea veacuri înapoi şi, din 
puţinul material ce ne-a ajuns, să înfăţișăm într'o icoană clară și 
veridică începuturile și evoluția acestui gen de literatură. | 

Se pare că în epoca de înviorare a vieţii religioase, în care s'a 
făcut transpunerea cărților sfinte în limba română şi tot în părţile 
Maramureşului, s'a început și traducerea legendelor religioase 
apocrife. Indemnul, pornit din Maramureș, s'a întins și în alte 
centre de -veche cultură religioasă şi în tot cursul veacului al 
XVI-lea și al XVII-lea, numărul legendelor apocrife sporește. 

In ciclul primelor legende, traduse în limba noastră, se găsesc 
câteva, care vădesc destul de clară preocuparea de a întări în su- 
fletul poporului, sentimentul religios, îndreptându-i gândul creşti- 
nesc, dincolo de această trecătoare vieață pământească. Sunt 
legendele apocaliptice, în care pretinșii autori — deobiceiu un 
Patriarh, un profet sau un apostol — descopere tainele lumii de 
dincolo de moarte, pe care le-au aflat prin miracolul unei viziuni 
cereşti. Scrise într'un stil bogat în simboluri, menite a spori 
impresia de mister, dar cu accente pline de energie, cu sfaturi 
mângâietoare și cu strașnice amenințări, apocalipsele descriu ne- 
cruțătoarea judecată din urmă, chinurile îngrozitoare pe care le
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îndură în lumea cealaltă, în râurile de foc și de smoală înfierbântată 

ale infernului cei ce şi-au trăit vieața în păcate precum și veșnica . 
odihnă şi fericire, care așteaptă în grădinile înflorite ale raiului, 

pe cei ce, în lumea pământească, şi-au trăit toată vieața în cinste 
și dreptate. Prin natura cuprinsului aceste «memento mori», pline 
de colorit, au sguduit adânc: sufletul popular şi au lăsat urme, 
care dăinuesc până astăzi. 

In Codicele Sturdzan, se găsesc trei asemenea texte: Apocalipsul 
apostolului Pavel, Călătoria Maicii Domnului la iad și Moartea lui 

Avraam. Dintre acestea, primele două sunt mai vechi și fac parte 
din manuscriptul, care, copiat în părţile de S.-E. ale Ardealului 

pe a jumătatea secolului al XVI-lea, fusese achiziționat de Popa 

Grigore din satul Măhaciu ; ultimul text — Moartea lui Avraam — 
a fost copiat de către Popa Grigore însuș. Cam din aceeaş epocă 
datează un al patrulea apocalips —al Sfântului Ioan Bogoslovul, 

aflat într'un codice, copiat în Ardeal.. Alături de aceste texte 
se poate așeză prin indentitatea tendinţelor și înrudirea de 
cuprins:  Epistolia Domnului nostru Isus Hristos sau Legenda 

Duminicei.
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APOCALIPSUL APOSTOLULUI PAVEL 
Apocalipsul apostolului Pavel a fost plăsmuit în secolul al IV-lea, spre a lumină pasajul obscur din scrisoarea către Corintieni (II, 12), 

în care apostolul, făcând aluzie la celebra viziune din valea Da- 
mascului, care l-a convertit dintr'odată ' către creştinism, spune 
textual că: ca fost răpit la al treilea cer şi că a auzit și văzut lucruri 
pe care nici un om nu le-a auzit şi văzut). Apocalipsul, pretinzând 
că vine dela apostolul Pavel, vrea să ne desvălue tainele, pe care apostolul le-ar fi văzut în călătoria lui peste hotarele acestei lumi. 
Scopul este însă să moralizeze, descriind în colori vii, contrastul 
dintre cele două tărâmuri între care se sbate sufletul omenesc 
după moarte: raiul cu. grădinile lui idilice și cetatea de pietre 
scumpe, mai strălucitoare ' decât aurul şi argintul, de o parte, de alta iadul cu veşnicul întuneree şi râurile de foc: și de 
smoală, 

După cercetările istoricilor. literaturii creștine, apocriful a fost. plăsmuit în secolul al IV-lea. Chiar în cuprinsul textului, găsim 
puncte de sprijin pentru datarea și localizarea lui. In introducerea 
celor mai vechi recenziuni, ni se spune că apocalipsul eră închis 
într'o capsă de marmură, îngropată în preajma casei din Tarsus, 
în care, după cum se ştie, locuise odinioară apostolul. EI a fost 

„găsit şi desgropat după arătările unui înger, pe vremea împăratului 
Theodosiu; prin mijlocirea arhontelui, a fost trimes în Constan- 
tinopol, împăratului 'Theodosiu, care la rândul său l-a trimis în cetatea cea sfântă a Erusalimului. Din aceste date iniţiale, pe care . 
ni le dă plăsmuitorul apocrifului, se poate întrezări că localitatea, ' din care textul a fost pus în circulație, este Erusalimul şi că epoca, 
în care a fost pus în circulație, este domnia lui 'Theodosie (379—395), 
sau în orice caz o epocă în care amintirea împăratului eră încă vie 
în sufletul poporului,
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In scrierile patristice, apare menţionat pentru întâiaș dată în 
-secoliil al V-lea. Sf. Augustin, într'o omilie din anul 416, îl pome- - 
nește în următorul pasaj: «Un şarlatan a fabricat într'o înaltă 
inebunească semeție un. apocalips al lui Paul, care nu este recu- 
noscut de către bisericile cumpătate și este plin de nu ştiu câte 
fabule». In aceeaş epocă, eră foarte răspândit în Asia Mică. Se- 
'zomenus ne spune: (la anul 440), că eră cetit în Asia de mulți 
preoţi, pe când cel canonic, al lui Ioan, eră necunoscut. 

Apocalipsul Apostolului Pavel a fost unul din apocrifele cele 
“mai răspândite la toate popoarele și ni s'a transmis în o mulțime 
„de 'redacţiuni :siriace, coptice,: arabe, slave şi latine. In: special, 
în” evul mediu 'occidental, a fost mult .răspândit şi gustat, fiind 
tradus şi prelucrat în toate limbile -romanice și germanice. El a 
fost, după cercetătorii lui Dante, una din sursele Divinei Co- 
medii. Autorul Apocalipsului a dovedit într'adevăr, după cum o 
afirmă şi Bardenhewer, unul din. cei .mai buni cunoscători ai 
literaturii creștine, (o fecundă imaginație și un însemnat dar de 
creaţie), dar redacțiunea românească este în aşă fel mutilată, 
încât din ea nu se poate înțelege nimic din sensul acestei creații 
apocrife. Pentru înţelegerea textului, trebuie să ne referim la proto- 
tipul grecesc, : ” 

In redacțiunea greacă, după” episodul inttoăuctiv, în care se 
povesteşte chipul miraculos. în care a fost: descoperit” apoca- 
lipsul şi care episod este redacta tastfel, încât să lase i impresia că a fost 
adăogat ulterior, de către. cei ce l-au găsit, urmează partea pre- 
supusă -că a fost scrisă de către apostolul însuș, cu cuvintele: «S'a 
auzit glasul Domnului, zicând către mine). Apostolul, luând astfel 
cuvântul, începe prin. q4.povesti: cum glasul divin îl sfătuește 
să îndemne omenirea la: pocăință, căci soarele . şi. luna, stelele : și 
marea, îngrozite de răutățile oamenilor, cer răsbunare.. Deaceea 
apostolul: îndeamnă pe oameni să se întoarcă spre: Domnul, care 

"nu se îndură încă -să 'prăpădească lumea. Ei sunt datori să prea- 
mărească necontenit. pe Dumnezeu, dar mai ales. în: asfințitul 
soarelui, când. îngerii, voioşi sau întristaţi, aduc. înaintea Tatălui 
ceresc, faptele săvârşite - de sufletele ce le-au' fost încredințate 
spre pază. - DR 
„După acest prâlog — în care-se vădesc intenţiile moralizatoare 

ale autorului — urinează revelațiunea apocaliptică - a apostolului
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asupra peripeţiilor sufletului "omenesc. după moarte, până la 
-locașurile de' veșnică odihnă sau . osândă. Apostolul povestește 
„mai departe, cum i s'a arătat: un înger, cerându-i să-l urmeze, 
ca să vadă' locurile unde sălășluesc sufletele celor drepți. In drum 
însă, prin imensitatea cuprinsurilor. cereşti, apostolul zăreşte 
într'un loc, nişte puteri (2fovota) mari: şi înspăimântătoare, pline 
de mânie, din gura cărora picurau flăcări de foc — erau duhu- 
rile care vor fi trimese în ziua judecății din urmă, ca să ridice sufle- 
tele celor păcătoşi. Intro altă parte a văzduhului, se aflau îngerii 
ce vor fi trimeși în ziua de 'apoi, ca să ridice sufletele celor 
drepți, cu feţele strălucitoare ca soarele, încinși cu brâne de aur, 
purtând în mâini cununi. Impresionat de aceste vedenii, apos- 

„tolul dorește să afle, dacă omul își cunoaște ceasul morții și 
mai ales, în. ce chip sufletul părăseşte lumea. Atunci, îngerul îi 
îndreaptă privirile. spre pământ, unde Sf. Pavel are prilejul să 
vadă cum se. desparte de trup, sufletele celor cari au făcut pe lume 
numai fapte bune, precum şi ale celor cari au trăit numai în „păcate. 
După aceste incidente, apostolul călăuzit de înger, ajunge la niște 

* porți. de aur; prin care intră în locașul în care sălășluiau sufletele 
fericiţilor. La intrare, întâlneşte pe Enoh, plângând că oamenii nu 
împlinesc voia Domnului, pentru a se bucură de bunătăţile hărăzite 
lor pe lumea cealaltă; din ţara fericiţilor, trecând peste un râu, 
ajunge în țara plină de urină a celor blajini şi de acolo la țărmu- 
rile aheronice, de unde se zăriă o cetate mai strălucitoare decât 
aurul și argintul. Eră cetatea Domnului.. La intrare, în cetate, sub 
pomi înalți, fără „fructe, se odihniau mândrii asceți. În prima 
parte a cetății, întâlneşte pe profeți, cari-l salută. cu. cuvintele: 
«Bucură-te Paule, iubitul lui Dumnezeu»; în a doua întâlneşte pe 
copiii uciși de Irod, în numele Domnului; într'alt loc pe. Avraam, 
Isac şi Iacov; într'altă parte, pe țărmuri cu măslini, cântau fericiți 
cei ce şi-au închinat vieața Domnului. In mijlocul cetății, se înălță 
un altar mare, lângă care David, strălucitor ca soarele, cu citara : 
și .psaltirea în mână, cântă psalmi de răsună întreaga cetate, 

Dela cetatea Domnului, apostolul, trecând. peste țărmurile ahe- 
ronice, peste țara binelui (7ijs 77is zijs Gya9ijs), peste oceanul care 
sprijinea firmamentul cerului, este călăuzit spre locurile unde-și 
făceau osânda veșnică cei păcătoşi. Aci, Pavel vede mulți oameni și 
femei, cufundate într'un râu. de foc, înfierbântat, după. greutatea
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păcatelor: unii până la genunchi, alţii până la mijloc, alții până la 
creştet. Intr'un al doilea foc, sunt osândiți hoţii, calomniatorii și 
falşii acuzatori. Intr'un al treilea, se sbat, mâncaţi de viermi, 
preoții, episcopii şi diaconii, cari nu şi-au împlinit misiunea față de 
Dumnezeu. Mai departe, se chinuiau, spânzurați de limbă, pe un zid 
înroşit în foc, ceice au clevetit biserica. Și treptat cu înaintarea 
apostolului în cuprinsul întunerecului celui veșnic, urmează de- 
scrierea muncilor la care sunt osândiți diferitele grupe de păcătoşi. 
Cei ce au pălăvrit în biserică trebuie să-și sfărâme ei înşişi dinții; 
cămătarii sunt mâncaţi de viermi; fetele, cari nu și-au ascultat pă- 
rinții, sunt spânzurate; într'un puț, pecetluit cu şapte peceți, din 
care se 'mprăștie o duhoare înnăbuşițoare, se muncesc ceice nu 
au venerat pe sfânta Fecioară şi nu au crezut că pâinea și vinul 
cuharistiei sunt trupul şi sângele Domnului. La vederea aposto- 
lului, cei chinuiţi se roagă cu toţii de iertare. Dumnezeu, înduplecat 
de rugămintea lui Pavel și a îngerilor, îngădue celor păcătoşi, ca 
timp de odihnă, ziua învierii Domnului. | 

Această revelație apocaliptică a Apostolului Pavel este dar o 
adevărată dramă eshatologică, care, în prototipul grecesc, este alcă- 
tuită din trei mari acte: primul în care apostolul, călătorind spre 
Jocurile de veșnică odihnă, este martor pe această lume la ieșirea 
din trup a sufletelor celor drepți şi a celor păcătoşi; al doilea în 
care apostolul cercetează, în tovărășia îngerului, locul de răsplată 
al celor drepți și al treilea: scoborirea în infern, unde se văd mun- 
<ile la care sunt chinuite sufletele celor păcătoşi. 

In ce raporturi se află versiunea ro m â- 
nească faţă de prototipul grecesc? 

Versiunea din Codicele Sturdzanus este incompletă, căci după 
pagina 24 este o lacună. Redacţiunea din Codicele Sturdzanus 
s'a mai păstrat însă în alte două texte: unul întrun codice de pe 
la sfârșitul sec. XVI sau începutul celui de al XVII, Codicele Mar- 
tianus; altul în Codicele Teodorescu de pe la jumătatea sec. al 
XVII-lea. 

- Cu ajutorul acestor două recenzii, se poate completă lacuna din 
Codicele Sturdzan, care este mai mare decât credeă Haşdeu: 

„ Haşdeu credeă că lipsește o foaie; în realitate, s'au pierdut «mai 
bine de şase foi». 

. 

Ss N. Cartojan .



66: 

- Alăturarea redacțiunii româneşti din Codicele Sturdzanus, în- 
tregită în lacunele sale prin versiunea din Codicele:Martian, (cod. 
Teodorescu este o-copie fidelă de pe cod. Martian), scoate la lumină 
o sumă de lacune, omisiuni și dislocări 'de text, 

In general, redacţiunea românească nu se caracterizează, cum 

simplificase lucrurile Haşdeu și Gaster, prin înfățișarea primului 
act din această dramă eshatologică. Ea face impresia unei versiuni 
adânc alterate în structura ei.- Din redacțiunea românească lip- 
seşte partea introductivă, în care ni se destăinue împrejurările în 
care a fost descoperit, într'o capsă de marmură, apocalipsul ; lipsește 
deasemenea partea, în care apostolul povestește cum natura în- 

treagă se plânge Domnului, de răutatea oamenilor. | 
Textul din Codex Sturdzanus începe cu sfatul către fraţii cre- 

ştini de a blagoslovi pe Dumnezeu, căci în toate zilele, la apusul 

soarelui, îngerii oamenilor aduc înaintea Domnului, faptele acestora. 

Duhul sfânt iese înaintea lor şi, mirându-se de sarcinele uşoare 

pe care le aduc îngerii, cari vin dela cei ce s'au lepădat de bună- 
tăţile lumii și trăesc retrași în pustiuri, ori dela cei ce sunt uciși 

pentru credința lor, îi îndeamnă să stea mai departe, în toate cea- 
surile, lângă drept credincioşii, fiindcă pentru ei este gătit în vieața 

cea veșnică, loc de veselie. După îngerii. ce vin dela oamenii cei 

drepți, sosesc, ponosiţi și încovoiaţi de povară, îngerii celor ce 

trăesc numai în strâmbătăţi, pe care însă Duhul Sfânt îi trimete 
să slujească şi ei mai departe, sufletele ce 'le-au fost încredințate, 
până ce acestea se vor întoarce la calea cea dreaptă. 

După acest cadru epic, povestirea se întrerupe prin intervenția 
directă a Apostolului:: 

«Vedeţi fii oaminilor că tot omul ce lucră pre pământu, ei aducu 
îngerii în ceru înaintea lu Hs. ]a scaunulii tatălui . .. toate faptele 
şi toate ascunsurile, au bune, aurele... Căciiată eu Paveli întru 

duhul svântu aşea vădzuiu. Iară elu-mi grăi îngerulă celace 

mă purta: pasă după mine, -Pavele, să-ți arati loculii svinţiloru». 
Dar despre acest locaș al sfinţilor, care în prototipul grecesc 

este descris în strălucitoare culori idilice, redacţia slavonă și—după 

ea şi cea românească—ne spune numai că a văzut acolo «sadurile 
raiului și pometele raiului și că era acolo viiața ceia ce ochi de om 

nu vădu și inimă de om nu poate gândi cu gândul; ce găteadză 

Dumnedzeu celuia ce iubește pre elă şi înblă pre porunca lui).
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După aceasta, urmează pogorîrea sub pământ, unde este. întu- nerecul și iadul; dar și descrierea infernului este redusă cu totul în redacţiunea românească. “Se amintește numai chinurile celor osândiți să fie mâncaţi de viermi neadormiţi, cu câte două capete . şi de muncile impuse fetelor care nu au ascultat sfaturile părinţilor. Fiindcă Apostolul, mișcat de cele văzute, Plânge chinurile «rodului» omenesc, îngerul îl poartă pe (supti ceriu», unde văzi «pe Satan cu puterile lui; lupte .şi răscoale, dracii sufletelor, pis- maşe, clevetitoare, mânioase și viclene», Deasupra, în cer, se ve- deau îngerii oamenilor drepţi, cu fețele luminate ca soarele, în- cinși cu brâie de aur, | a E Apostolul, dorind să afle în ce chip ies din această lume sufle- tele oamenilor, îngerul îi îndreaptă privirea . spre Pământ, unde tocmai se vedeă cum îşi dă sufletul un om drept. Ingerii Domnului şi trimeșii Satanei cercetau cu grije, toate faptele săvârşite de el, care fapte steteau la acel ceas adunate în jurul lui. Ingerii păzesc su- fletul până iese din trup; apoi, luându-l binișor, îi grăesc de trei ori: «Suflete cunoaște-ți trupul tău de unde ai eșit...». Şi luând sufletul din trup, îngerii îl sărută şi îl duc spre cer, unde îi iese întru întâmpinare Duhul sfânt,  Dracii, cari stăteau de -0 parte la cercetarea. faptelor, tânguindu-se că pierd un suflet, .grăesc: «O cu câtă slavă te-ai împodobit suflete, cu adevăr că fugiai de now; pe când sufletul, intrând pe poarta cerului,. le. răspunde: «De ocarele voastre fugii şi cu puterea lui Hristos mă îngrădii». Aci se: întrerupe. din nou povestirea: . i “Așa mă purtă îngerul și-mi arătă de să Ştiţi toți că nu . lasă Dumnezeu șerbii şi slugile sale în ponoslul necurațiloră».. Și cu. . sfatul apostolului către (fraţii mei, prea iubiţi» ca să pună în ini- mile lor frica lui Dumnezeu se mântue versiunea românească, In rezumat, redacţiunea românească se Caracterizează prin următoarele note distinctive: 

I. Episodul călătoriei apostolului la raiu şi acela al scoboririi în irifern, care alcătuese miezul apocalipsului în redacția bizantină, au fost în redacțiunea românească nu suprimate, ci dislocate şi reduse. 2. Singura parte, care s'a conservat mai bine în redacţiunea  . românească, este prima: călătoria apostolului prin cuprinsurile; cerești până la porţile de aur ale raiului; — dar şi această parte a suferit transformări însemnate : partea introductivă cu arătarea 
5?
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împrejurărilor în: care s'a descoperit apocalipsul lipseşte și tot 
astfel lipsește și ultimul episod al călătoriei spre raiu: părăsirea 
trupului de: către sufletul celui păcătos. Această primă parte, păs- 
trată lacunar în redacţiunea românească, a fost apoi tăiată în două, 
pentru a se intercală, în mod cu totul arbitrar și nelogic, la mijloc, 
câteva cuvinte despre călătoria la raiu și scoborirea în iad, 

Această comparațiune de texte, făcută mai sus, ne înlesneşte să 
fixăm locul versiunii românești în cadrul textelor slave. 
" Polivka, care a studiat raporturile dintre textele slave 3), le 
clasează -în două grupe: una care înfăţişează versiunea completă 
a Apocalipsului, aşă cum este reprezentată printr'un manuscript 
rusesc din secolul al XV-lea, publicat de 'Tihonravov; o a :doua 
care înfăţişează ' o versiune prescurtată şi care este reprezentată 
prin manuscripte sud-slave: unul sârbesc din secolul al XV-lea; 
un altul tot sârbesc imprimat, în 1520, la Veneţia şi un al treilea 
bulgăresc. 

Manuscriptele sud-slave consună însă cu textul rusesc din 
veacul al XV-lea și impun ipoteza că toate au la baza lor un original 
-sud-slav pierdut, din care derivă, de o parte versiunea rusească 
desvoltată, de altă parte versiunile sârbești și bulgărești prescur- 
tate. Prototipul pierdut, judecând după unele particularități de 
limbă ale versiunii rusești, trebuie să fi fost destul de vechiu, : 
“Textul românesc din Codex Sturdzanus derivă din versiunea 

sârbească prescurtată și urmează deaproape textul publicat de 
tipograful Bozidar Vukovit în Veneţia, la 1520. Acest text a fost 
adăogat de Haşdeu, în paralelă, la versiunea românească din Codex 
Sturdzanus. 

Apocalipsul Apostolului Pavel nu poate fi pus însă, după cum 
se crede în genere la noi, dela Hașdeu și Gaster, în legătură cu 
mișcarea bogomilică. Întinsa lui circulaţie în toate literaturile 
Orientului, precum şi în cele romanice şi germanice, cât şi nume- 
roasele prelucrări în versuri din Occidentul medieval, dovedesc 
că el a fost transmis prin mâini ortodoxe sau catolice, care nu aveau 
nimic comun cu ereziile. Dealtfel în cuprinsul apocalipsului se 
găsesc idei care vin în contradicție evidentă cu dogmele 

  

1)" Archiv fiir slăvische Philologie. XVI (1893), pp. 611—517.
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fundamentale ale bogomilismului. Astfel, am văzut în capitolul III 
— şi lucrul e precis stabilit prin izvoare documentare (Zigabinos în 
Migne, Patrologia graeca, CXXX, col. 1318, $ 22, 'Torquemada 
XLIV v.)—că Bogomilii ea şi Albigensii nu admiteau învierea 
trupului, pe care-l considerau ca opera Satanei. In Apocalipsul 
Apostolului Pavel este însă un pasaj în care, după ce se povesteşte 
cum îngerii au luat sufletul omului drept din trup, urmează textual 
«de trei ori grăiră lui: suflete, cunoaşte-ți trupul tău de unde ai 
eşit, destoinicii ești şi iară te veri întoarce în: trupul 
tău la dzua de înviere, de să primeşti ce ţi-e gătitii, 
cu toții direpții». Bogomilii dispreţuiau, după cum s'a arătat în 
capitolul III, crucea (cf. Zigabinos, Migne, Patr. gr. CXXX, col. 
I311, $ 15; 'Torquemada, XXII v.) pe care o considerau. ca o: 
uneltă cu care Satanail a chinuit pe Mântuitorul. In Apocalips se 
găsește un pasaj în care se vede sentimentul de venerație pentru cru- 
ce. Ingerii, cari aduc păcatele înaintea Sfântului Duh, lămuresc că 
«sufletele», ce le-au fost încredințate, «calcă porunca ta... 
şi: cruce o ţină în- mânile sale, iară din rostul loru grăcştia 
diavolul, : ia 

Punctele de contact între Apocalipsul Apostolului Pavel şi 
folklorul nostru sunt puţine. Credinţa că fiecare suflet este înicre- 
dințat: pe lumea aceasta în paza unui înger, a fost notată şi de 
culegătorii noştri de - material popular 2). A 

Apocalipsul Apostolului Pavel a fost mai puţin - răspândit în literatura noastră veche decât alte legende similare. Aceasta se 
- datorează, în parte formei mutilate, lipsită 'de claritate, cu care 
textul a intrat în literatura noastră; în parte însă și faptului că des- 
tăinuirile despre limanurile de dincolo de moarte se găsesc și în 
alte viziuni apocaliptice. Din ciclul acestor viziuni, cea mai inte- 

„resantă, dintre cele care descriu în culori vii și impresionante 
muncile din infern, este: Călătoria Maicii Domnului la iad. : 

BIBLIOGRAFIE. — 'TExTE ROMÂNEȘTI: a) Editate: 1. Ha șdeu, Cuvente den Bătrâni, Il, p. 415—425: textul copiat de Popa Grigore din Măbhaciu, cu versiunea slavă a lui Novakovit în josul paginei (titlul: Cuvântul svântului Pavel Apostol. d eșirea sufletelor). 2. N. Dră ganu, Două manu- 

  

1) Vezi materialul adunat de Tudor Parmfile, Mitologie românească, 1. 
(Academia Română, Din vieaţa sufletească a pop. rom. XIX) pp. 29 şi urme
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scripte vechi: Codicele Todorescu şi Codicele “Martian, 'p. 2083—a12:. caoso 
Craroanfw. nadaa 4 Hexoak aleea Cuvântul svântului Pavel Apostol -de 
cșir€ sufletelor din codicele "Teodorescu. ” 

Menţion:te: 1. Un ms. de pe la 1750 care se apropie oareşcum mai mult 
de redacţiunea slavonă cea lungă şi de cea siriacă, dar cu toate acestea nu se 
poate tăgădui că şi de acele se deosebeşte în mod foarte caracteristic)” în Ga s- , 
ter, Literatura populară română, p, 360—361; 2, Eufrosina Simio- 
ne scu, Monumente literare vechi. Codicele dela Cohalm 1592, laşi 1925, p. 17. 
Titlul: «Invățătura şi arătarea sfântului și marelui apostol Pavel dintru eșitul 
sufletului». Nemenţionat: ms. 4928 Bibl, Acad, Rom. f. 222, v.—225. sec. XVII. 
TEXTE SLAVONEȘTI. Sud-slave: S. Novakovi & Ilpumepri KHbinieB- 

HOCTII ii jeauka CTaparo ui CPIICKO-CAOBEHCKOra, pp. 440—443, după codi- 
cele tipărit la Veneţia, în 1520, de Bozidar Vukoviă; acelaş text reprodus şi de 
Haşdeu în Cuzente den bătrâni, IL, Pp. 415—425, în paralelă cu versiunea 
românească din Codex Sturdzanus; G. Poli > ka, Starine, XXI (1899), PP. 
218—220 după un ms. sârbesc din sec. al XVII-lea, 

S. Nova kovi &, Starine, VI(1873), p. 39-45,fragm. după un ms. bulgăresc 
din «veacurile trecute»; Ja gi €, Starine, IX (1877), pp. 151 şi urm., după un 
text bulgăresc din întâia jumătate a sec. al XVII-lea. - 

. Ruseşti: N. 'Tihonravov, TaMaTHueu Orpeueunoii pycckoii nureparypet, 
S. Petersburg, 1863, II, pp. 49—58, după un ms. rusesc din sec.al XV-lea, 
păstrat în catedrala Sfintei Sofii, din Novgorod; Pypin, AOmRBIA ii 0oTpe- 
MEHHBIA KHurii pycekoii crapunei, $. Petersburg, 1882, III, 129-131, 132-133. 
"TEXTE GRECEȘTI: C. Tischend orf, Apocalypses apocryphae, Lipsiae, 
1866, pp. 34—69 după două ms.: unul din sec. al XIII-lea, altul din sec. al 
XV-lea. Text latinesc: MontagueRhodes James, Apocrypha anecdota, 
Cambridge, 1893 (în colecţia, Texts and Studies, edited by ]. A. Robinson, 
vol. 2, n. 3, pp. 1—42), după un ms. din sec. al VIII-lea, foarte preţios pentru 
reconstruirea prototipului. Textul se încheie cu o nouă călătorie a aposto= 
lului la raiu. Ă 

Pentru versiuni siriace, armeneşti, copte şi arabe, vezi: Otto Barden- 
he wer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, |, pp. 619—620. 

* Studii: H. Brande s, Visio S. Pauli, Hale, 1885. Montague 
Rhodes :James, The Apocryphal Nuw : Testament, Oxford, 1926, PP. 
525-555. Pentru clasarea materialului slav: G. Polivka în Archiv fir 
slawische Philologie, XVI (1894), 6rr—6r7. 
Ha şdeu, Curente den bătrâni, II, pp. 405—614; Dr. M. Gaster, 

Literaiura populară română, pp. 357—361. -
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APOCALIPSUL MAICII DOMNULUI 

» Legenda a fost copiată pe la 1580 şi poartă în Codex Sturdza- 
„nus titlul: «Cuvântu de înblare pre la munci: sfânta Maria voia 
să vadză cum se muncescu rodulii creştinescu. Otee blagoslovi ... 
( = Părinte binecuvintează). “Prototipul românesc al acestui text 
s'a pierdut; dar el fusese tradus din: limba slavă, cum de altfel 
o dovedeşte chiar titlul: Imblare pre la munci = yox- 
Ani N9 MSitaarn. 
- In linii mari, subiectul este acesta: 

Maica Domnului, -voind să vadă muncile la care este chinuit 
pre lumea cealaltă neamul omenesc, se urcă pe «măgura Eleonului» 
(muntele Măslinilor) şi se rugă fiului său să-i trimeată spre că- 
lăuză pe arhanghelul .Mihail. Fiul îi ascultă rugămintea și 
într'acel ceas se scoborî din cer, arhanghelul' cu 400 de îngeri, 
cari conduseră pe. Maica Precista şi-i deschiseră iadul despre 

. Apus, 
Aci,. ca şi în infernul lui. Dante, răsbăteau din “adâncimi vaete 

și plângeri, dar Prea Curata 'nu puteă zări nimic din pricina în- 
tunerecului gros care: învăluii muncile. Ingerul, care străjuiă 
partea. aceea a iadului, lămureşte că, după «legea Tatălui nevăzut», 
păcătoşii nu trebuie să vază lumina până la judecata de veci. Sfânta 
Fecioară, ridicând ochii către cer, se rugă Tatălui, Fiului și Sfân- 
tului Duh, să-i îngăduie a vedea munca; și atunci, împrăștiindu-se 
întunerecul, văzu Maica Domnului grămădit norod mult și auzi 

„plângere mare.. Induioşată de sbuciumul celor ce se chinuiau, 
„lăcrămă prea Sfânta şi-i întrebă: «o mişeilor ce aţi lucrat?) . Dar 

ei nu distingeau bine glasul şi nu puteau privi în sus, căci se mun- 
ciau de veacuri și fierbeă smoala peste ei. Apostolul lămureşte, că 
acolo, în râurile . de smoală, se chinuesc cei 'ce.n'au crezut în 
Sfânta Troiță, nici că dintr'însa .s'a: născut Mântuitorul. Maria, 

|
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îndurerată de cele văzute, poruncește să cadă întunerecul peste 
cei păcătoşi și porni mai departe. . 

Arhanghelul Mihail cu cei 4oo de îngeri conduc pe Sfânta 
Maria spre tamiază zi», unde cră «un râu de foc şi eră într'însul 
mult norod bărbaţi şi muieri» unii ardeau până în brâu, alții ar- 
deau până în piept; alţii erau acoperiţi până în creștet. Scu- 
fundările în adâncimile râului de foc corespund diferitelor 
grade de păcate: până la brâu ard. cei ce mau ascultat de 
părinți şi au fost blestemaţi; cei destrăbălaţi se mistuesc în flăcări 
până la piept; până la creștet ard femeile şi fetele care şi-au 
omorit copiii, 
Munci grozave se aflau însă în partea de apus a iadului. Aci 

Maica Domnului vede pe un nor de flăcări întinse paturi în pară 
de foc, pe care se chinuiau cei ce nu s'au sculat de dimineață, să 
se ducă în sfânta Duminică, la biserică; mai departe, pe nişte scaune 
de foc, se munciau cei ce nu s'au sculat înaintea preotului, când vine 
dela biserica Domnului; într'alt loc se sbuciumau, spânzurați de un- 
ghii cu limba legată în pară de foc, cei ce au hulit pe slujitorii altarului. 

Locuri rezervate în această parte a infernului au preoții şi că- 
lugării: preoţii «ceice: n'au păzit când au zdrobit trupul și sân- 
gele Domnului și au lăsat să le cază jos printre degete, fărime 
ca stelele luminate» sau «cei ce au învățat pe alţii porunca lui Dum- 
nezeu, dar ei n'au păzit-o». Alături de aceștia, într'un comparti- 
ment vecin se chinuiau călugării și călugărițele care au purtat 
pe pământ chip îngeresc, dar au trăit în destrăbălare. Mai gieu 
decât toți însă — spânzurate de unghii, mistuite de foc, mâncate 
de fiare — se munciau preotesele, care s'au căsătorit după moar- 
tea preoților. Muncile cele mai grozave erau însă în stânga. Acolo, 
întrun râu de foc, în smoală clocotindă, ce sfâriiă ca marea în- 
furiată, mâncaţi de viermi neadormiţi, se sbăteau Ovreii, cari au 
răstignit pe Domnul Hristos, ceice sau lepădat de sfânta cruce, 
precum şi ceice au trăit în desfrânare. 

Ingrozită de chinurile văzute, Maica Domnului, luând cu sine 
pe arhanghelul Mihail și pe îngeri, se urcă spre cer, cad la pi- 
cioarele Mântuitorului şi, cu multe rugăciuni, isbutesc să capete 
o rază de îndurare pentru cei păcătoşi: din Vinerea Mare a Paş-. 
telui până în Duminica tuturor sfinților vor locui în raiu, după 
aceea vor merge iarăş în munci. 

;
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Acest apocrif a fost plăsmuit probabil în secolul al X-lea, când 
s'a: statornicit în biserica ortodoxă cultul Sfintei Fecioare. 'Tema — 
scoborîrea unei divinități sau a unui erou în infern — eră o temă 
cunoscută literaturilor vechi (călătoria lui Ulise în infern din 
Odiseia, cântul X, a lui Eneea din Eneida €.) şi în special celei 
ebraice (Ascensiunea lui Isaia, a lui Enoh); dar autorul călătoriei 
Maicii Domnului la iad a avut dinainte ca model: „Apocalipsul 
Apostolului Pavel. In partea finală a acestui apocalips, se găseşte 
în linii mari, tot materialul din care a fost construită «Călătoria 
Maicii Domnului». Astfel, precum în Apocalipsul lui Pavel, apos- 
tolul este condus în întunerecul cel veșnic de către .un înger; 
tot astfel în. Călătorie, Maica Domnului este călăuzită de Arhan- 
ghelul Mihail: Zugrăvirea infernului înfăţişează în ambele apo- 
calipse câteva surprinzătoare detalii comune de munci şi grupe 
de păcătoşi, precum: râul de foc în care sunt cufundați bărbaţi 
și femei, unii până la genuchi, alţii până la mijloc, alții până la 
creştet; diferitele adâncimi ale cufundării, corespunzând dife: - 
ritelor grade de pedepsire a celor viţioși; sau chipul cum sunt 
pedepsiţi diaconii, preoții și episcopii, cari nu şi-au împlinit 
misiunea: mâncaţi de viermi și mistuiți de flăcări; ori fetele care 
nu și-au ascultat părinţii şi au păcătuit. In sfârşit în partea finală 
a ambelor apocalipse, păcătoşii cer îndurare pentru păcatele lor. 
Induioşaţi, Apostolul Pavel într”o parte, Maica Domnului în 
cealaltă, se roagă Domnului cu apostolii Şi îngerii. Dumnezeu, 
înduplecat, îngădue păcătoşilor ca timp de odihnă, ziua Invierii 
Domnului (în «Călătorie» răstimpul dela Vinerea Mare a Paș- 
telui până la Dumineca tuturor Sfinților). | 

Ideile fundamentale ale Călătoriei Maicii Domnului la iad vin 
în. contradicţie evidentă cu ideile principale ale doctrinei bogo- 
milice, aşă după cum le putem reconstitui din concordanța 
tuturor izvoarelor (Eftimie Zigabinos, Torquemada 1). - 

Astfel Bogomilii respingeau, după cum am văzut, vechiul “T'es- - 
tament, pe care-l considerau ca operă a Satanei 2), pe când în Că- 
lătoria Maicii Domnului la iad este destul de clar exprimată ideia 
ortodoxă, care pune în legătură vechiul Testament cu Evanghelia. 

  

1) Vezi pentu titlul complet al isvoarelor și edițiilor mai sus, pagina 32. 
:) Migne, Patr, gr. CXXX, col. 1291 $ 1; Terquemada, Symbolum.., VII.
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În partea: finală. a legendei, Mântuitorul însuş răspunde Maicii Sale, care se rugă pentru păcătoşi: «N'au înblati pre le- gea lui Moisyi p rorocii și pre evanghelia mea». 
Bogomilii credeau că trupul omului este creațiunea lui Satanail şi că numai sufletul i-a fost hărăzit de Dumnezeu 1). In Călătorie, apare. concepția biblică despre creaţiune: «că feciu Adam în'-chipul meu și nu Putuii răbda faptul mâinilor mele să-l muntască diavolul. Bogomilii disprețuiau crucea pe care a fost chinuit Mântuitorul 2); în Călătorie, crucea este amintită ca un obiect de venerație și ceice au nesocotit-o, sunt chinuiți în- tr'un râu de foc, în care clocotește smoala. Bogomilii respingeau împărtășania cu pâine Și vin, pe care o considerau, după cum ne încredințează Zygabene, ca cun - sacrificiu adus demonilor .cari locuesc în temple»). In Călătorie este un pasagiu în care misterul euharistiei este învăluit în aureola divină. In partea de apus a infernului, unde se află muncile cele mai grozave, se chinuesc spânzurați de unghii, și mistuiți de flăcări: popii... cari «cându zdrobescu trupul lui Hristos și cinstitul singele lui... n'au pădzitu, ce'u cădzut fărâme gosu ca stelele luminate; și de frica acea ceriul să înalță suptu piăoarele lui Hristos şi să cutremură, iară ei n'au înțelesu ; dereptu acea să muncescu așa». Bogomilii propovăduiau dogma celibatului?). In Călătorie, nu numai că nu este combătută căsătoria, dar ea esteîngăduită chiar preo- ților, deoarece sunt chinuite «preotesele cele ce după morte popilor, iale s'au căsătorit. a. 

- Călătoria Maicii. Domnului la iad a pornit din cercurile orto- doxe și a fost probabil plăsmuită de către un cleric, cu intenţia de a moraliza. Ceeace ne îndreptățește în această părere sunt nume- roasele pasagii în care autorul se strădueşte să inspire respectul mas- selor față de preot şi biserică, Astfel în această sumbră descriere a ia- dului, ceice. nu s'au sculat dinaintea preotului, când vine la biserică, sunt chinuiți a sta pe scaune de foc; ceice au hulit pe slujitorii bisericii sunt: spânzurați de limbă şi mistuiți în flăcări. Nu a 
„4 Migne, Patr. gr. CXXX, col. 1298; Ş 7. 

) Migne, col. 1310-—11, $ 14; Torguemada XXII veritas. 3) Migne, col. 1314, $ 17; Tor uemada XXXVI, 
1) Migne, col. 1326, $'39: BeBaouvreş GE 76-6dyua 71]s--dyauiaş; To-- quemada XL veritas. .
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lipsește nici grija de a reaminti preoteselor, care se recăsătorese 
după moartea preotului,: chinurile ce. le așteaptă pe, lumea cea- 
laltă. In sfârșit tot numai un cleric, preocupat. de îndatoriri pro- 
fesionale, se puteă gândi la muncile ce trebuesc impuse în veșnicul 
întunerec, preoților cari n'au păzit sfințenia. euharistiei (ci au 
lăsat să cadă -«fărâme gos»), când zdrobescu trupul lui Hristos 
şi cinstit sângele lui; precum şi la necesitatea de a reaminti 
cinului călugăresc, episcopilor şi vlădicilor, datoriile lor pe lumea 
aceasta. 

De altfel apocalipsul este foarte răspândit nu numai la Slavii 
sud-dunăreni, ci și la Greci, unde se tipărește şi azi ca o carte 
poporană. În literatura noastră a pătruns de mai multe ori. 
„In afară de traducerea din secolul al XVI-lea, păstrată în 
Codex Sturdzanus, s'a mai făcut o alta după o redacţie diferită, 
probabil “grecească. In colecția din Biblioteca “Academiei Ro- 
mâne, se află o serie destul de numeroasă de manuscripte' (a se 
vedeă mai jos bibliografia), care descind dintr'un prototip, ce 
nu se urcă mai sus de secolul al XVII-lea. 'Toate textele din 
această grupă înfățișează o versiune mai desvoltată în partea 
finală, unde, după călătoria în iad, este adăogată o călătorie la 
raiu. Acest ultim episod este însă povestit.mai sumar astfel: 

După ce Maica Domnului a obţinut dela Mântuitor îngă- 
duința ca. păcătoşii să petreacă în raiu, dela Paşte până la înăl- 
țare, se auzi glas din cer, zicând: «Luaţi pre maica mea şi o 
duceţi în raiw). Ingerii luară atunci pre Precista și o duseră în 
raiu, unde văzu «Prea cinstita bucurie şi răpaos» locul hărăzit 
celor cărora «le-au fost urîte bucatele nedrepte. şi vrăjbile şi 
toate lăcomiile şi.care nu ș'au învăţat gura lor a grăi pe altul 
de. răw. Acest ultim episod se găsește și în.textul grecesc, publicat 
în traducere românească :de Erbiceanu, în. Biserica. Ortodoxă 
XXVIII (1904—5), pp. :767—"777. 

Pornit din lumea clenilui, cu' tendința de a înălță moralul po- 
potrului şi de a inspiră respectiil pentru preot şi biserică, această 
viziune a muncilor iadului a' avut o întinsă răspândire şi stă în 
corelaţie cu pictura religioasă. In pridvorul multor mănăstiri și
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biserici: la m-rea Horez, în bisericile Sf. Gheorghe și Șubeşti din - 
Câmpulung, în bisericile din satele — Doicești, Pietroşiţa din (jud. 
Dâmboviţa) etc. — se găseşte zugrăvită scena muncilor din infern 
cu elemente care amintesc călătoria Maicii Domnului, râul 
de foc, cămătarii. Intr'o asemenea scenă zugrăvită în prid- 
vorul bisericii din Pietroșița (jud. Dâmboviţa) s'au furişat, după 
cum vom vedeă la locul cuvenit, și reminiscențe din 'Alexandrie. 

Viziunea muncilor din iad, descrisă în călătoria Maicii Domnului 
şi evocată prin picturile din pridvorurile bisericilor, a sguduit 
adânc massele populare și a lăsat urme trainice nu numai în tra- 
diţiile populare, unde se pomeneşte de: cîntunerecul de nedescris», 
de focul în care ard cei păcătoşi, de «cei mâncaţi de viermi», de 
«smoala  clocotitoare», de cei cărora li se străpung limbile cu niște 
ace înfierbântate» 1); dar chiar în colinde, precum: cântarea 20 
— nu 40, cum indică greşit Gaster 2) — din colecția lui Anton 
Pann. Deși unele amănunte ale acestui colind (balaurul cu gura 
căscată, vărsând foc, care se întinde ca «un râu întins în flacără 
şi nestins») dovedesc dependența colindului de pictura biseri- 
cească 2), totuș alte amănunte ca: 

Ce văzui mă spăimântai | 

Văzui popi mulți eretici * 
"Cu dascăli 'şi grămatici, 
Aruncaţi cu capu ?n jos 

In focul cel flăcăros 
|... cc. |. . . . . ... . . 

  

:) Marian, Înmormântarea la Români, p. 458. 
2) Gaster, Lit. pop. rom., p. 366 
3) Vezi tratatele de Ermminie, ca de exemplu: Iconografia... Manuscris cu o 

precuvântare descris şi adnotat de Ghenadie al Râmniculu i, Bucureşti, 
1891, pp. 87—89, capitolul: Invăţătură cum să faci focul cel vecinic şi păcă- 
toşii muncindu-să. €;.Începe a zugrăvi de sus, de sub picicarele lui Hristos, 
focul nestins, făcându-l ca o mare de f:c, trăgându-l până în gura balaurului 

"celui a tot mâncătoriu, în colţul despre amtazăzi, şi apoi zugrăvește pre ti- 
căloșii păcătoşi, âmestecaţi prin para fccului şi arzând vecinic. Pune îm- 
păraţii tirani, cari au muncit pre sfinţii; pune pre judecătorii, ceice iau mită..; 
pune muerile fermecătoare şi care îşi omoară copii în pântece... ; pune pre ere- 
ticii..; pune arbhiereii, preoți, călugări, cascăli». Cf, şi icoana reprodusă de 
Gaster în Atheneul român. Conferințe publice 1883—84, Bucuresci, 1884, 
pp. 264—35,
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Văzui iar mueri în munci, 

Cari-şi leapăd'ai lor prunci, 

Sau fără milă şi dor 

In pântece îi omor 1); 

sau elementele din alt colind popular: că la iad deși «focul 
arde», totuş (sunt numai nori» 

De 'ntuneric te ?nfiori 2) ; 

precum și munca impusă celor «răi»: 

Până 'n brâu în foc băgaţi 

Fripţi de sete morţi de foame, 

toate aceste amănunte, pe lângă fondul general al ideilor, stabilesc 
puncte de contact şi cu Apocalipsul Maicii Domnului. 

In acest apocalips, Maica Domnului este înfățișată cu cele mai 
accentuate trăsături de compătimire pentru păcătoşii cari se sbat 
în chinurile cele veşnice. La vederea muncilor, ochii ei lăcrămează, 
iar după ce s'a mântuit călătoria, Maica Precista, îngrozită de 
chinurile văzute, se urcă la cer, stărueşte pe lângă Fiul său și 
nu se linişteşte până ce nu isbuteşte să obțină o rază de îndurare 
divină pentru cei păcătoși. Această trăsătură de bunătate nu puteă 
scăpă sufletului popular. In toate credințele şi creațiile populare, 
Sf. Maria apare ca protectoare a celor ce sunt chinuiți pe lumea 
cealaltă pentru păcatele săvârșite. «ln cer stă îngenuchiată 
la picioarele lui Dumnezeu şi se roagă necontenit ziua și 
noaptea pentru păcatele şi fără de legile oamenilor. După o 
credință răspândită mai ales în Moldova și Bucovina, de 
unde a fost culeasă de mulți folklorişti2), ea va veni în aju- 
torul celor ce se muncesc în chinurile iadului, chiar în ziua jude- 
căţii din urmă. Deaceea' în ziua Bobotezii, când „preoţii umblă 
cu crucea din casă în casă, femeile atârnă de crucea preotului 
câte un fuior de cânepă curat. Din aceste fuioare şi din cele ce . 

  

1) Anton Pann, Cântece de stea. Ed, 1848: cântarea 19; pp.29 şi urme 
2) Marian, Înmormântarea, p. 467. 

3) S. FI. Marian, Sărbătorile la Români, |, p. 173; El. N. Voronca, 
Datine şi credințe, 1, pp. 257; Marian, Legendele Maicii Domnului, p. 314; 
Const. D. Gheorghiu, Calendarul femeilor superstițioase, P.-Neamţ, 
1892, p. 23; Gorovei, Credinţe şi superstiții, pp. 314—315, Nr. 3653.
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se vor mai strânge până la sfârșitul lumii, Maica Precista va face 
o mreajă cu ajutorul căreia la judecata din urmă va pescui din 
iad, sufletele păcătoşilor, câte se vor prinde în mreajţă. 

Acestea sunt: motivele pentru care la bocete, în ceasul morții, 
gândul celor cari- pleacă din lumea aceasta se îndreaptă către 
Divina Ocrotitoare. Intr'un bocet din Secadate (Ardeal), o tânără 
fecioară se roagă de neamurile adunate la căpătâiul ei: 

Cu toţi să vă adunaţi 

Pentru mine vă rugaţi, 
Să rugaţi pe Dumnezeu 
Pentru sufleţelul meu,. 
Că eu încă m'oiu ruga 

La Măicuţa Precista!). 

Un alt element, care a impresionat puternic imaginaţia naivă 
a masselor populare, este finalul legendei. In legătură cu episodul 
în care se povesteşte că, în urma rugămintelor repetate ale Maicii 
Domnului, ale apostolilor şi ale îngerilor, Mântuitorul s'a îndurat 
de cei păcătoși şi le-a îngăduit ca soroc de odihnă în raiu, dela 
Înviere până la Duminica cea mare, stă și credința populară, 
răspândită pretutindeni, după care cei ce mor în săptămâna lumi- 
nată sau, sau după cum cred Năsăudenii, dela Paști până la Duminica 
cea mare (Rusalii), merg deadreptul în raiu, fiindcă în acest Trăs- 
timp «porţile raiului sunt continuu deschise pentru toți creş- 
tinii) 2), E 

Călătoria Maicii Domnului la iad are şi astăzi o întinsă circulaţie. 
In diferite centre ale țării, chiar și la sate (Muşetești-Argeş — o 
ediție din 1902 în Bibl.. Acad. Rom.), câteva case de editură și-au 
luat sarcina de a aprovizionă lumea târgurilor și a satelor cu acest 
apocrif. Numai librăria Steinberg din Bucureşti tipăreşte Şi trimete 
anual, prin negustori ambulanți, în toată ţara, câte 10.000 de bro- 
şurele. Toate tipăriturile sunt însă identice şi descind din versiunea 
publicată pentru întâiaş dată, în 'Transilvania, la 1862 3). In toate 
ediţiile, «Călătoria» este contopită cu «Epistolia Domnului nostru 
Isus Hristos» şi cu «Visul Maicii Domnului», textele fiind așezate 

  

  
  

D) Marian, Înmormântarea, p. 170 
2) Marian, I nmormântarea, p. 43. 
*) Cf. şi Haşdeu, Cuvente den bătrâni, LI, p. 307.:
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unul după altul, fără nici o separație, nici chiar de titlu; dar. pe 
când primele două texte sunt publicate în întregime, «Călătoria» - 
este adăugată la sfârşit și a suferit transformări importante. Pe 
lângă prescurtarea lungului şir de salutări, prin care arhanghelul 
întâmpină pe Maica Domnului: «Bucură-te cinstita lumei ! bucu- 
Tă-te, viața fiului...  bucură-te tăria ceriului.. .>, prescurtare 
notată şi de Hașdeu, textul «Călătorii», în edițiile tipărite, se 
închee brusc. Partea finală, cuprinzând o parte din munci (râul 
cu smoală, viermii neadormiţi, iezerul de foc) precum și episodul 
în care Maica sfântă intervine pe lângă Fiul său pentru iertarea 
păcătoşilor, a fost complet înlăturată. Probabil că manuscriptul, 
care a servit de bază primei tipărituri, eră defectuos, dacă nu va 
fi intervenit cumvă 'considerațiuni de ordin mâterial. «Călătoria. 
Maicii Domnului», tipărită âstfel laolaltă cu celelalte două: «Epis- 
tolia» și «Visul, sub titlul: Epistola a Domnului nostru Isus Christos, 
ce a trimis-o Dumnezeu din cer), . este . mult căutată, fiind 
socotită ca un fel de talisman, care are darul de a îndepărtă relele 

"din calea celui ce o cetește sau o poartă la sine. Părintele Vasile 
Herman, profesor de religie la liceul «Mihail Eminescu» din 
Satu-Mare, mă încredințează că în timpul marelui răsboiu, căta- 
nele noastre. din Ardeal, care porniau 'pe front, purtau cu sine, 
în credinţa că se vor întoarce cu vieață, Epistolia Domnului nostru. 
D-l Tudor Avram, funcţionar la Biblioteca Academiei, mă infor- 
mează, că, pe timpul copilăriei sale, petrecută în judeţul Hune- 
doara, se ceteă adeseori Epistolia la căpătâiul celor bolnavi, cu 
nădejdea că însănătoşirea nu va întârziă să se ivească. O condiţie 
pentru succes eră: ca Epistolia să fie cetită dela început până la sfâr- 
it, fără întrerupere. Chiar numai purtatul cărții poate aduce noroc; 
deaceea țăranii — cari nu știu ceti —o0 poartă în șerparul 
dela brâu. Credinţa în puterea magică a textului este înrădăcinată 
până şi în păturile culte. E a d] 
“Încercarea Episcopului: Petru Pavel Aaron de a împiedecă prin 

a sa Păstoricească datorie, răspândirea acestor depis2 
tolii sau poveşti a sfintei Mariby — care, Spune el «sunt basme și 
diavolesci înșelăciuni, că nici de un sfânt săbor sau de sfinți 
Părinţi nu sunt întărite» — n'a avut nici un rezultat 1). Ele şi-au: 

  

1) Dr. Augustin Bunea, Episcopii Petru Aron şi Dionisie Novacovici, 
Blaş, 1902, p. 387. - E
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continuat mai departe drumul — chiar prin ajutorul clerului care 
le răspândiă prin copii — influențând imaginația populară şi chiar 
cultă. Eliade Rădulescu însuș mărturisește într'un loc 
impresia puternică pe care a făcut-o asupra copilăriei sale, lectura 
«Pogorîrii Maicii Domnului la iad», aflată la niște păstori, pripăşiți 
cu stânele, în hotarele satului său, Gârbovenii din Ialomiţa 1). 

. BIBLIOGRAFIE. 'TEXTE ROMÂNEŞTI PUBLICATE: Haşdeu, Cuvente 
den bătrâni, LI, pp. 312—367; reproduce textul din Codicele Sturdzan, «copiat 
pe la 1580, după un original mai vechiu de pe la 1550 sau și mai înainte», 
în paralelă cu un text rusesc din sec. XII şi unul bizantin, la care adaugă în 
josul paginei ediţia modernă dela 1862, punându-se în paralelă redacţia. neo- greacă a lui Polites; N. Drăgan u, Două manuscripte vechi, pp. 200—208; 
Datorom V, p. 552; Jon Creangă, pp. 225-229 (s2 încheie cu o călătorie Ia "Rai a Sf. Marii). Pentru ediţii moderne v. mai jos p, ros. 

MANUSCRIPTE INEDITE DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE: „No. 3806 f. 188—1r03, copiată de Petru Şindea din Roșcani (vărmeghiia Hunedoarei) 
la 1748; No. 4458 f. 41—50, scris de «logofătul Iacov, care şade mai sus de Vişoi, în luncă, lângă dârste diaconului Gheorgher la anul 1784 (f. 41 v.); No. 473 f£. 28 v. scris de Stoian dela Anthim pe la jumătatea secolului al. XVII-lea (a se vedeă descrierea manuscrisului în |. Bianu şi R.Caraca ş, Catalogul manuscriptelor româneşti, II, pp. 206—208); No. 44 f.'109...11 (cu o ilustraţiune pe f. o v.) copiat în secolul al XVIII-lea (a se vedeă de- 
scrierea în I..Bianu, Catalogul manuscriptelor, 1, pp. 104—107; No. 2351 f. 31—47 v. copiat de Petru sin Ioan Cojocariu din Braşov, la 2 Iunie 1796 (£. 47 v.); No. 2897 f. 56—63 v. (fără început şi sfârşit), copiată la 1803 de Eftimie sin Gheorghe Șvedul căit(an); pe £. 69—31 aceeaș versiune copiată de altă mână; No. 4232 f. 7]—18, copiat de Georgie “Țăranu, grănicer din Caransebeș în 1825; No. 2339 f. 33v.—38 r., scrisă de «Stan Ipodidascălu dela şcoala domnească ot sfântul Gheorghie vechiu, la anii dela Hs. 1827 Febr.» (£. 45 v.); No. 2376 în 80, dăruit de d-I N, Iorga, copiat la 1839, Maiu 27, f. 1—8 (manuscrisul mai cuprinde cele două tipuri de Epistolii şi Visul Maicii Domnului); No. 3824 f. 5. V.—12, copiată la anul 1843 Febr. 16 (f. 129); No. 1619 f. 22-27 sec. al XIX-lea; No. 4763 in 80 f, 19—24, copiată de Ioan Gheorghiu, Sept. 18, fără indicație de an, sec, al XIX-lea: Mai toate se încheie cu călătoria la raiu, - „TEXTE SLAVE, Sud-slave:. Tihonravo v, Tlamarnuxii orpesennoii pyc- 

Ckoii anTrepaTypui, II, pp. 30-39, după un ms. sârbesc din sec. XV; V.Jagiă, Arkiv za pov., pp. 110—118, după un ms. croat-glagolitic din sec. al XV-lea; 
St. Novacoviă, Starine, XVI, "pp. 91—92, fragmente dintr'un ms. sârbesc din “sec. al XVI-lea; Polivka, Starine, XXII, pp. 203—204 ms, 

  

" 4) anrroaucere la Infernul lui Dante (1880), p. 235. Cf. şi G. Bogdan- Duică, Istoria literaturii române moderne, Intâii poeţi munteni, Cluj, 1923, 
pp. 40—41.
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sârbesc din sec. al XVII-lea; ]. Srez njevsky, Hsebcria Huneparopenoii „ Akanemiu Hayks, tom. X. (MpeBnie namaruun Pycckaro aaa), col. 551—578, după un ms. din ss. a] XII-lza, îa paralzli cu un text grecesc retipărite de Haşdeu în paralelă cu textul românesc din Codex Sturdzanus în Cuvente den bătrâni, Il. Acelaş ms. retipărit de Tihonravov în Ila- MATHIKH, II, pp. 23—30 şi de Angelov şi Genov u în Crapa B'enrap- Ccka aureparypa (IX—NVIII B), Sofia, 1922, Pp. 214—223; bypu.,, Tamarauku crapunnoii pycexoii ITepaTypii, pp. 118—r24, după un sbornie vuscsc din anul 1592; De. Lvan F ra n:k o, Codex apocryphus e manuscriptis ukraino-russicis collectus; IV, L'vov, 1904, pp. 124-172; a "TEXTE GRECEŞTI : C. Tise hendorf, Apocal YPses apocryphae, frag- mente, pp. XXVII—XXX; A. v assiliev, Anecdota graeco-byzantina, Moscova, 1893, pp. 124—134; Montague Rhodes James; Apo- " <rypha anecdota, Cambridge, vol. II, 1893, pp. 109—126; H. Per no t, Descente de la Vierge aux Enfers, Paris; C. Er biceanu, Biserica ortodoxă, XAVIII (1904—3), pp. 767—777, în traducere românească. O ver- siune modernă în Politis, NeoeiArvrxi Avdoloyla, t. 2: Athena, 1874; P-' 374, a fost reprodusă de Hașdcu în “Cuvente, II, Pp. 312—367. .Pentru msse din: Muntele Athos cf. $ Pyr. P. Lambros,: Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos: nr. 359,2; 360,3; 7746, 5: 1998, 4; 3309, 1; 3695, 4; 4303, 41; 4809, 4; 4875, 9:.4857, 9; 5026, 1; 5773, 2; 6079, 2; 6296, 15. Msse greceşti în Bibl, Academiei române: C. Litzica, Cata-' logul manuscriptelor greceşti (ed. Acad. Rom.), Bucureşti, 1909, p- 154, nr. 302, 3 (cuprinde şi călătoria la raiu, ca în mai toate mssele rom. ale. Bibl. Acad, Rom.). 
| , S.cD.-i sl așdeu, Cuvente den bătrâni, UI, Pp..301 —311; Gaster, Literatura pop. rom., pp. 362—66; Elena N. Vor onca, Studii în folelor, Cernăuţi, II, rgr2, Pp. 208—309 (cu interpretări subiective); C. Gidel, Nouvelles ctudes sur. la literature grecque moderne, Paris, 1878, pp. 313—330; MontagueRhodes James, The “Apocryphal New Testament, Oxford, 1924, pp. 563—64. 

6 N. Cartojan
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MOARTEA LUI. AVRAAM 

O a treia legendă din Codex Sturdzanus cu caracter în parte 
apocaliptic, este Moartea lui Avraam. 

Textul a fost copiat în preajma anului 1600 şi a fost editat de 
Haşdeu, în paralelă cu un text slavic, descoperit de el în Arhivele 
Statului. În limba slavă, textul a pătruns din literatura greacă 
şi este cunoscut în istoria literaturilor creștine, sub numele 
de: Testamentul lii Abraham. | 

De și prin cuprinsul său legenda se leagă de materia Ve- 
chiului Testament, . totuşi nu există nici un temeiu hotăritor 
pentru a i se atribui o origine iudaică. In «plăsmuirea unor 
astfel de legende — zice Schiirer — eră foarte productivă şi 
epoca creştină) 1). 

Subiectul este în linii generale următorul: Avraam ave pururea 
ca lege: să nu se aşeze la masă, fără oaspe. Dar vrăjmașul firii ome-: 
nești, Satana, închise toate căile și cinci zile nu pică nici un oaspe, 
la casa lui Avraam. După cinci zile de aşteptare zadarnică, Avraam, 
«cu sufletul împuţinat», ieși cu fiul său Isac la drum, doară vor 
află undevă vreun călător pe care să-l aducă în casa lor, Tocmai 
atunci, arhangkelul Mihail, trimes de Dumnezeu să ia sufletul 
lui Avraam, «deştinsese sub codru», în chipul unui călător. 
Avraam, întâlnindu-l, îl pofti la masa lui și, fiindcă străinul eră 
obosit — veniă de departe din sus — şi eră grăbit la drum, «că 
aveă mare treabă), Avraam vru să trimeată pe Isac, ca să aducă 
calul pentru oaspe. Străinul însă îl opri: «Nu usteni feciorul, ce 
blămu (aidem) cătiliru». Pe drum, un arbore se plecă până la 
pământ și strigă: «sfântii sfântă sfânt». Avraam, nebănuind cine . 

  

1) E. Schirer, Geschichte des jiidischen Volhes în Zeitalter Jesu Christi, 
ed. 4-a; tom. III, Leipzig, 1909, p. 338.
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e străinul, creză că lui i se închină lemnul. Dar în curând, un nou semn aveă să-i desvălue taina. 
Ajungând âcasă, Avraam spuse Sarei, să aducă «lăutoriuly Și să “spele picioarele drumețului — acesta eră un vechiu obiceiu la - Evrei, pe care-l întâlnim şi în Noul Testament —'că este ostenit, Cu acest prilej, Sara observă că străinul nu este om ca toți oamenii, căci «nu are pieliță pe Picioare», ci este un sol al-lui Dumnezeu, la fel cu cei trei îngeri cari au pierdut Sodoma şi Gomora. După : ce cinară din berbecul pregătit de Isac, se culcară cu toţii; dar peste noapte, Dumnezeu trimese lui Isac un viS, care-i tălmăci tot rostul misterios pentru care a venit în casa lor, îngerul. 
Cu sufletul obidit de! durere, Isac se sculă în miezul -nopţii și bătu la uşa tatălui său: «Părinte | părinte ! deșchide ... că deacumu „nice dirioară nu te voiu vede». Sara deschise: ușa şi Isac. alergă la tatăl său, îl luă în brațe, îl sărută şi plângeă. Isac povesti că visase pe Avraam, având pe cap o cunună strălucitoare ca soarele, dar oaspele îi luă cununa din cap şi se înălță spre ceruri, dhicând cu el sufletul tatălui său. Pe toți îi podidiră plânsul; îngerul însuş plângeă, dar lăcrămile lui se prefăceau în pietre nestemate. Intr'un târziu, Avraam rupse tăcerea şi întrebă pe oaspe: «Spune-mi cine : eşti tu 2» Ingerul răspunse: «Sunt Arhanghelul Mihail și sunt trimes de Dumnezeu, să iau sufletul tău», Avraam se rugă să fie dus-la Domnul cu trupul. Ingerul îi împlini dorinţa, cu voia lui Dum- nezeu, și îl duse la pristolul heruvimilor. 
Domnul spuse îngerului, să ducă pe iubitorul său Avraam, să vadă toată tăptura. Și purcezând împreună, văzură un om stând pe un scaun înalt, întru «blăîn dzirea raiului», care întrun ceas; se bucură şi într'altul plângeă cu amar. Ingerul îi lămuri că acela este Adam, care, de câte ori vede trecând spre raiu sufletele celor drepți, se bucură, iar, când vede trecând spre muncile iadului sufletele celor * greşiți, plânge. Varianta din Codex Sturdzanus se mântuie cu o: frază neterminată. Şi zise: dfeții miei cum waţi săblâznitu»,'. In afară de această redacțiune din secolul al XVI-lea, se mai - cunoaște o: alta, păstrată în manuscripte moderne, care prezintă un interes decsehit, fiindcă, în afară de câteva deosebiri de redacție;. înfățișează o continuare a legendei. Această versiune a fost editată de Gaster, în «Transactions of the Society of Biblical Archaeology, (IX; 1887), după trei manuscripte din biblioteca sa, dintre care cel : 

[d
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mai vechiu este din.1750: In âceastă versiune mai nouă, legenda 
continuă astfel: e E | 
: Pe când Avraam grăiă în poarta raiului cu îngerul, se aduc două su- 
flete: unul este bătut cu biciul şi îndreptat pe calea cealargă, pe când .- 
un altul, ţinut de mână de îngeri, este condus pe calea 'cea strâmtă. 
"In mijlocul ușii eră scaunul de judecată. Aci la o masă de pietre 
scumpe și mărgăritare, Avel, fiul lui Adam, eră rânduit să judece 
sufletele ce intrau în vieața cea veșnică, până: la venirea Mântui- 
torului, în vremea de apoi. In dreapta lui, un înger, luminat ca 
soarele, scriă faptele bune, pe când în stânga un altul, invăluit 
într'o stană de foc, însemnă păcatele. In capul mesei, un alt înger 
țineă în mână o cumpănă cu cars cumpăniă faptele săvârşite. 
-- În acest răstimp, arhanghelul, vestit de Dumnezeu să se înapoieze 
cu Avraam din cer, pentruca patriarhul să-şi tocmească toate ale 

“lui, căci i'se apropie sfârşitul vieţii, întoarse carul cu.nori pe pă- 
mânt și duse pe Avraam la casa lui. Aci, îi întâmpinară, cu lăcrămile 
în ochi de bucurie, Sara, Isaac, roabele şi robii. Arhanghelul - sfă- 
tueşte pe Avraam, (să facă tocmală» feciorilor și fetelor sale, fiindcă 
a sosit vremea să se despartă. trupul de suflet. Avraam răspunse 
scurt: «nu vroi să mă pristăvesc». Arhanghelul se urcă la cer şi 
comunică Domnului, dorinţa lui Avraam. Dumnezeu, înduioșân- 
du-se de Avraam, «că atâtea bunătăți făcuse, cât nu este-om pre 
pământ să-i stea de potrivă), chemă moartea și-i porunci să lase 
fața ei cea groaznică și cu o față cuvioasă, plină de blândeţe, fru- 

" museţe și lumină, să se ducă la «prietnicul săw, Avraam, ca să-i 
primească sufletul. Moartea, se înfăţişă înaintea lui Avraam, căre, 
văzând-o, se căsni 'să o gonească, Neputând, se urcă în pat 
să se odihnească. Moartea se luă după el și' se aşeză la pi- 
cioarele lui. - Avraam, văzând că nu scapă de ea, cerii să i se 
înfăţișeze în chipul ei cel groaznic. Ea.luă atunci .0' înfățișare 
spăimântătoare, în 14 fețe: de foc «de leu groaznic și de aspide 
iuți, de zmeu şi de vultur...», încât de groaza ei, 6000 de copii 
muriră. Legenda are și aci prilejul să scoată în relief latura de 
bunătate sufletească a Patriarhului. Avraam, trezindu-se din fiorul 
morții și văzând prăpădul pe care l-a săvârşit moartea, stărui de 
ea și împreună se rugară lui Dumnezeu, care trimese duhul vieţii 
spre cei morţi și-i înviă, După aceasta, Moartea amăgi pe Avraam: 

„îi dete mâna să o.sărute și-i întinse paharul să bea. Avraafa, intrând
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în “agonie, sosi- Arhanghelul “Mihail cu îngerii,: carii luară sufletul 
patriarhului întrun cearşaf -curat, muiat în miresme, și-l duseră înaintea lui. Dumnezeu,  ,.. - a i, 
”. Sara, Isac şi robii plânseră pe Avraam şi-i îngropară sufletul 
cu. cinste, în Diea cea neagrâ»: | a ! - Intermediarul slav. Gaster- în: «Literatura pop. rom.» expune „ ambele redacţiuni româneşti şi indică alături de ele, o. paralelă din 
literaturile slavice. Cercetările . întreprinse. dela: Gaster. încoace, 
atât în domeniul slavic, cât și în cel bizantin, ne îngădue să așezăm 
mai precis această legendă românească în cadrul bizantino-slav, „din care s'a desprins.. : 
„Materialul. slav a fost studiat de Polivka şi se poate grupă în 

două mari clase: prima grupă este reprezentată prin manuscripte 
slave sud-dunărene și ne înfăţişează o versiune trunchiată, asemănă- 
toare cu redacţiunea românească, păstrată în Codicele Sturdzan; a 
doua grupă e reprezentată prin redacţiunile rusești, care ne înfăți- șează versiunea completă. | Si „Redacţiunea din C. $. trebueşte dar studiată în legătură cu re- dacţiunile slave sud-dunărene, Hașdeu o consideră ca derivând dintr'o redacţiune bulgărească, asemănătoare cu aceea descoperită 
de el în Arhivele Statului şi publicată față în faţă cu textul românesc; 
„dar Veselovski a arătat că textul' bulgăresc, publicat de Haşdeu, 
nu poate fi socotit ca prototip al redacţiunii româneşti. Intr?a- devăr, redacțiunea bulgărească se îndepărtează de. redacțiunea 
românească, tocmai în punctele în care aceasta din urmă se apropie de redacţiunile sârbești D, “ 

2 
PI N 

- 1) Red. bulgară „2 Red, sârbească şi românească Ă 
Introducerea: Avraam trăiă în casa Lipseşte. n . lui şi doriă să vadă cele ce se petrec 

în lume, | N | | 
Când Isaac, în urma visului reve= Vine numai Sara, lator, cere tatălui său să-i deschidă, 

vine Sara, Rebeca şi se adună lume 
multă, care este martoră la scenele 
ce urmează, 

, ” Avraam roagă pe „Dumnezeu . să Avraam roagă pe înger să fie dus nu-i ia sufletul acum, ci să-i îngădue cu trupul la Domnul, |. a vedeă cele ce Dumnezeu a făcut | ! în cer şi pe pământ,
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Redacţiunea desvoltată și originalul grec. Redacțiunea completă 
„românească, care este reprezentată prin manuscriptele lui Gaster 
din 1750,1777, şi 1813, precum şi prin cinci.msse din Biblioteca Aca- 
demiei Române, se apropie de textele rusești din sec. XIII şi al 
XIV-lea. Totuș, nici acestea nu pot fi socotite ca prototipul redacţiunii 

„românești, căci între textul românesc şi cele rusești — care sunt : 
„aproape identice între ele — sunt o mulțime de deosebiri: omi- 
siuni, intervertiri de text, prefaceri. Redacţiunea românească se pare 
„că derivă dintr'un original asemănător cu redacţiunea greacă, publi- 
<ată de Vassiliev 1), după un ms. din Biblioteca Vienei, căci tocmai 
în punctele, în care redacțiunea românească completă se îndepărtează 
de versiunile rusești, tocmai în acele puncte se apropie de textul 

. grecesc.2) 

  

Red. bulgară 

_* Lipseşte. 

„Ingerul şi Avraam întâlnesc pe 
Adam în al patrulea cer, 

Red, sârbească şi românească 

Ingerul duce pe Avraam în cer. 
Avraam merge la pristolul heruvi- 
milor; toate puterile cerului se miră 
de Avraam. Dumnezeu spune înge- 

" rului, să-i arate lui Avraam, toate 
făpturile și orice va dori Avraam, să 
se' împlinească. 

Ingerul pleacă cu Avraam şi văd, 
şezând pe un scaun înalt, pe Adam, 

1) Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, Moscova, 1893, p. 292 şi urm. 
_*2) Redacţiunile ruseşti 

Isac se deşteaptă în ceasul al 6-lea 
sau al -lea. 

Avraam pedepseşte pe păcătoşi din 
„înălţimea cerului, după ce a ajuns la 
scaunul de judecată al lui Abel. 

Lângă Abel stă Enoh, care ceteşte 
păcatele, dintr'o carte. 

Lipseşte, 

Imediat după scoborirea lui Avraam 
din cer, Sara moare şi este îngropată 

„de Avraam, 

Red, rom, şi greacă 

Isac se deşteaptă la 3 ceasuri, 

Avraam. pedepseşte pe păcătoşi la 
judecată. 

Lângă Abel stau doi îngeri, carii 
arată: cel din dreapta faptele bune, 
cel din stânga pe cele rele. Alături 
de ei, un al treilea înger cântărește 

* faptele. 

Avraam sărută mâna Morţii şi pri= - 
meşte dela ea un pahar cu otravă, 
care-i ridică vieața, 

Isac îmmormântează pe : Avraam 
cu Sara; deci Sara moare după 
Avraam. ” !
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In afară de detaliile de redacţie, care o îndepărtează de textele: 
ruseşti, versiunea românească mai conţine o greșală caracteristică, 
care dă pe față un original grec, aflător la baza ei. Redacțiunea 
românească ne spune că: Isaac, Sara și toţi ai lor dau îngropat 
pe Avraam în «Diea cea neagră). Pasajul corespunde grecescului 
Agăc rijs MapBefj, care traduce, precum a arătat Gaster, pe ebrai- 

„cul Elone Mamre. Elone Mamre este numele localității, pomenită: 
adesea în Biblie, unde Domnul s'a arătat lui Avraam şi a încheiat 
legământul cu el. Primul cuvânt elone însemnează în ebraică stejar, 
şi a fost tradus corect în grecește prin &e5g. Elone Mamre (= Apîc 
7iis DlauBoi]) însemnă deci: stejarii lui Mamre. Numai printr'o 
confundare a numelui propriu JM. aufgij cu adjectivul grecesc 
paven (negru) şi printr'o corupere a numelui comun €oig în 
Ava, care a devenit astfel nume propriu, a ieșit în traducerea 
românească: «Diea cea neagră». e | 

Această nouă versiune, tradusă din grecește, nu a putut intră 
în literatura noastră decât în epoca influenţei greceşti, adică către 
sfârșitul secolului al XVII-lea, și începutul celui de al XVIII-lea 
(dat fiind faptul că avem câpii făcute pe la 1759). Intrucât vechea 
“versiune, tradusă din sârbește, eră necompletă, ea a fost scoasă 
din circulație şi înlocuită cu noua traducere, care cuprindeă ver- 
siunea întreagă a legendei. Intr'adevăr, redacţiunea românească 
din secolul al XVI-lea ne este cunoscută numai din textul păstrat 
în Codex Sturdzanus, pe când redacțiunea a doua ne este cunoscută 
din cel puţin opt manuscripte până acum, căci nu pot vorbi de 
alte mențiuni ale legendei, care nu dau însă nici un detaliu privi- 
tor la redacție. Este însă de observat, că nici versiunea românească 
desvoltată nu reprezintă o redacție desăvârşită, 

Montague Rhodes James, care a studiat legenda și a dat o ediţie! 
critică, a împărțit redacţiile textului, în şase grupe mari. Redacția 
românească se apropie de. recenzia notată de el: CE, . adică 
tocmai de recenzia care se caracterizează prin abrevieri. Indeo- 
sebi, episodul mâniei lui Avraam împotriva păcătoşilor și acela 

"al morţii lui. au suferit omisiuni însemnate, 
În arborele genealogic al textului, şi versiunea românească des= 

voltată descinde dintr'o ramură mai îndepărtată de prototip. 
„ „In afară. de versiunea prescurtată din secolul al XVI-lea şi de 
versiunea desvoltată, menționată mai sus, a mai circulat în literatura
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veche românească o a treia versiune, tradusă din grecește, ne- semnalată până acum, dar destul de: interesantă prin cuprinsut ei. Această versiune — păstrată în ms, nr. 2158, din Biblioteca Academiei Române —se deosebește fundamental de versiunea publicată de Gaster, prin modificările introduse în. partea finală a legendei. Episodul în care se povesteşte încercarea îngerului de a luă sufletul lui Avraam şi lupta îndărătnică. a Patriarhului, care nu voește să. se pristăvească, cu moartea, care se sbate să-i ia sufletul şi izbutește în cele din urmă să-l amăgească, oferindu-i să bea din paharul ei — episod descris în versiunea Gaster cu multe amănunte —, este în. textul ms, 2158 din B. A. R. com- plet suprimat. Pe când apoi în versiunea Gaster, moartea lui Avraam urmează imediat după ascensiunea lui în cer; în “textul Tns. 2158 aceste două evenimente sunt distanțate printr'un răstimp de go de ani: «Iar când au vrut să moară Avraam», continuă textul, | <atunci s'au pogorît Domnul cu chip frumos, precum eră când au venit ospeţ şi au dat lui Avraam un măr şi un porumbu "foarte frumos. Și tinzându-să Avraam să le ia, aşă Şau dat duhul în mâna lui Dumnezău, în luna lui Martie, în 23 de zile». Și în prima parte a legendei — ascensiunea la cer — ms. 21 58 din B.A.R. înfăţişează variante interesante, față de versiunea "Gaster sau de cea din Codex Neagoeanus. Astfel în ms.. 2158 primul semn, prin care Dumnezeu vrea să atragă atenţia lui Avraam asupra soliei divine, este copaciul lui .Mamuri (tradiția textului grec s'a păstrat aci corect). Când Avraam trece cu îngerul prin.dreptul copacului lui Mamuri, frunzele lui strigară: «Sfânt iaste, sfânt iastey. , | | 
In ms. 2158, cerul are: două Porți: una strâmtă, în dreapta, prin care se intră în raiu, alta largă, în stânga, prin care se intră în iad. In faţa porţilor stau: un bătrân, Enoh şi un tânăr, Avel, care scriu păcatele. Avraam zărește aci o, muiere), care nu intră pe nici una din cele două. porţi; îngerul lămurește că femeia aceca «făcuse mult bine sufletului său», dar că nu voise «să ispoveduiască du- hovnicului» 'său un singur, dar mare păcat: că trăise cu ginerele său. Textul introduce aci o notă de umor. Avraam, privind cele două porţi, zise îngerului: «Doamne, eu am trup gros şi nu voiu “puteă să întru pre acei poartă», la care arhanghelul răspunse: dAvraam, îţi va fi poarta largă». i



Șe pare că această legendă a avut răsunet şi în. literatură: orală 
a'poporului. | - i 

| „ Gaster găsiă într'un bocet din Moldova, cules de Burada, aluzie 
Ja. cele două drumuri despre care se spune, în Moartea lui Avraam, 
că duc în vieața cea. veşnică:, 

Tu te duci în ceia lume, 

„Unde nu cunoşti pe nime, - Ma 
Dar ia seama tare bine -! . i 
Și mPascultă şi pe mine, 

Că sunt doud drumurele: 

Unu-i tot cu floricele, 

Flori negrite și de jele; 
m Celălalt cu busuioc, 

Par'că-i un pârâu de foc... 

însă amănuntele cu care sunt descrise aci cele două drumuri, 
precum și aluziile prea îndepărtate nu ne îngădue să stabilim un 
raport: de împrumut direct dela bocete la legendă. Ceva mai clar. 
apare legătura între episodul cu paharul morții din legenda lui 
Avraam și următorul bocet: i | 

Aseară o săptămână, 

Umblă moartea prin grădină! 
Cu-n pahar de vin în mână, 

„La (cutare) ea că-l închină; . 
Iar (cutare), când a gustat, - 

| Limba ?n gură s'o legat. 1) 

Despre acest pahar al morţii, tradiţiile culese din popor ne 
povestesc: «Când se arată omului, Moartea-l poftește să bea 
dintr'un pahar, o băutură amară, cum e focul. De gustă omul, 

- zilele i s'au sfârșit, De nu gustă cu voie, îl face de nevoie: să 
guste din pahar. Atunci sufletul se deslipește de trup» 2). Intro 
povestire moldovenească un boier, înviat de Mântuitorul se roagă 
să fie lăsat a se odihni unde se află (pentru. că tare) se îngro- 
zeşte că trebue să mai-bea odată. paharul morţii». 
BIBLIOGRAFIE. TEXTE ROMÂNEȘTI: a) Editate: 1, Versiunea prescurtată 

Haşdeu, Cuvente den bătrâni, II, pp. 189—194: textul românesc scris de 

  

14) Şezdtoarea, XXX, No. 1, p. 18. Cf. și Bobulescu, Biserica ortodoxă rom, 
seria ÎI, an. 40 (1922), p. 596; Șezătoarea, XI, 120; ibid, anul. XXI, vol. 
XVIII. (1922), p. ss. e . a : a 

:) T, Parnfile,. Mitologia poporului român,.I, Bucureşti, 
1 

1916, p.348.... .
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Popa Grigore dir Măhaciu, cu o versiune slavă bulgărească din sec. al XVI-lea în paralelă; a. Versiunea desvoltată ; Gaster în The Transactions of the „Society of Biblical Archaeology IX (1837), pp. 195—a226. Textul românesc este publicat (p. 200) cu traducerea engleză după un ms. din 1750, aflat în pose- siunea sa, şi cu variante după alte'două ms.: unul din 1777 şi altul din 1818. Acest text a fost folosit şi de Monta gue Rhodes James în ediţia sa critică, pentru care vezi mai jos: texte greceşti. 
MANU:CRIPTE INEDITE DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE: Versiunea -desvoltată (tip Gaster): Nr. 2339 mislcelaneu in 40, “Vilaţa şi petrecerea Părin- telui nostru Avraam, f, I-—10:.ispisah az ego (= Am scris eu) Stan ipodidascălu dela şcoala domnească ot Sfântul Gheorghe, leat 1826 (£. 10 şi 19 Redacţiunea completă), Nr. 2629 miscellaneu. F, 87—98: «Pentru Patriar- hul Avraam» (titlu adăugat de akă mână). N'are indicație de localitate şi dată. Ms, cumpărat de Academie dela preotul Emilian Micu din Kecsa (Banat), în 1903. Sec. XIX. Hârtia are filisrama imprimată cu data: 1825. Nr. 3013. F. 190—199: Viiaţa dreptului Avraam priimitoriului de streini cât ani au fost vitaţa lui şi cum i-au fost mutar€ lui din viaţa atastay. Pe hârtie impri- mată filigrama cu data 1824. Nr. 4278 ms în 80 miscellaneu F. 2. 22 v. “Tralul Şi vieaţa Patriarhului Avraam, Pentru nr. 44 din sec, XVIII, cf. 1. Bianu, Catalogul manuscriptelor rom., 1, p. 105 (cu o ilustrație), Versiune deosebită în ms. nr. 2158, f. 15 v.—17 sec. XVIII, . 'TEXTE SLAVONEŞTI: Sudslave: H a ş de u, Cuvente den bătrâni, IL, p. 189— 194: ms. din secolul al XVI, găsit în Arhivele Statului, unde venise dela mă- năstirea Mihaiu Vodă din Bucureşti; Ja gi&, Arhiv za Povjestnicu jugosla- vensku, Kniga IX, Zagreb, 1868 pp. 83—91: a] text sârbesc fragmentar din anul 1520; b) text croat în glagolitică din anul 1468; Ms. rus din sec, XIII—XIV, păstrat în Muzeul Rumjanzoy din Moscova, pomenit de Polivka în Archiv fir slav, Phil, XVIII (1896), pp. 118—125; Tihonravov în TlamsTAnku OTpeuennoii Pycekoii aureparypu I, 79—90. “Toate acestea au fost studiate şi clasate de G. Poliv ka în Archiv fiir slavische Plhilologie, XVIII (1896) pp. 118—r25. Alte texte: M ilan Reetar, 86opnur» sa Hcropujy, jezur n KHBHEBHOCT Cpnckor Hapoaa, Ilpso ogensue Kubura XV, Belgrad, 1926, p. „57 după ms. Kukuljevic din 1520. (acelaş pu- . blicat de Jagit); N, Nate v, C6opuukz aa HâpoAHu  yMOTBOpenira, Haya u KHixnuna, Sofia, vol. VIII, (1892) pp. 411-—413 text bulgăresc din sec. XVI, reprodus şi de B. An gelov şi M. Genov în Hcropusa ua Bwnrapckara JIureparypa, II, pp. 194—196; Dr. Ivan Franko, Codex Apocryphus, 1V, Lvov, 189, PPp..104—109. Pentru alte msse serna= late în diferite Publicaţii cf. A. 1. Iazimirs ki 1, Bn6niorpaduuecuiii 0630pb anorpuboBv Br IOXHOCNaBAHCKOIi n PYCCKoIL nucbMeHocTu I * Petrceprad, 1921, pp. 95—99. Despre un ţext slav într'un sbornic din 1557 al mănăstirii Neamţului cf. 1. Bogdan, Cronici inedite atingătoare de ist. Rom,.,, p. 88, E ; IN | 

"TEXTE GRECEȘTI: Biserica ortodoxă, XXIX (1905—6), pp. 76-82, dă în tradu- cere, făcută de C. Erbicean U, versiunea unui text grecesc, scris pe la 1600
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Şi care text aparținuse lui Porfirie, Mitropolitul Niceei, Preșe- 
„. dintele Sinodului din Jaşi la 1642; Vasilie V, Anecdota graeco-bizantina, 
Moscova, 1893, pp. 292 şi 308. O bună ediţie critică a publicat: Montague 
James Rhodes, The testament of Abraham, the Greek text now first 
edited with an introduction and notes. IVith an Appendix contraining extract: 
Jrom the Arabic version of the testaments of Abraham, Isaac and Jacob by 
Barnes (în Texts an Studies, contributions to biblical and Patristic Literature ed.' 
by Robinson, vol, II, no. 2), Cambridge, 1892. James publică ambele ver- 
“siuni: cea desvoltată după şase msse (trei din Paris; unul Viena, unul 
"Bodleian, unul Ierusalim) dintre care cel mai vechiu din 1315 a fost luat 
«de bază; cea scurtă după 3 msse (două din Paris, unul din Viena). Pe lângă 

: aceasta a mai utilizat parţial: o versiune ârabă, una etiopliană, una slavă şi 
„versiunea românească publicată de Gaster. Pentru un ms, din muntele Athos 
cf. Spyr. P. Lambros, Catalogue. of. the greek manuscripts on Mount 
„Athos, Cambridge, I, 1905, No. 37. Pentru «Diza cza necgrăy în care e înmor- 
mântat Avraam cf. şi notița iegretatului V. Bogrea în Dacoromania, |, p. 
-459 (eDiea cea neagră» e infernul; împărăţia lui Pluton) — Dis cf divites in- 
sulae... gr. Avd (dela Zevs) în msse apare însă şi Dra (din 656). 

STUDII: Haşdeu, Cuvente den bătrâni, Il, pp. 181—188; Gaste r, Li- 
eratura populară română, pp. 311—3197. The Transactions of the Society of 
Biblical Archaeology, IX (1887), pp. 195—199. Pentru originalul slav al ver- 
:siunii româneşti: Veselovski, Paspickauis (VI) 1883, p. 18 şi urm. 
Pentru clasarea materialului slav: G. Poliv ka, Archiv filr slavische Philo- 
dogie, XVIII, (1896) pp. 118—r23. Pentru locul versiunii româneşti în fa- 
milia textului Montague James Rhode s, The Testament of Abra- 
„ham (citat mai sus); E. SCHURER, Theologische Literaturzeitung, 1893, pp. 
19—281. : - -
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APOCALIPSUL LUI IOAN 
» Apocalipsele studiate mai sus au ca “temă: vieața. sufletului 
după moarte şi. descriu în colori bogate suferințele pe care le 
îndură cei ce au păcătuit în vieața pământească sau fericirea pe 
care o duc în raiu, sufletele celor drepți, 
„ Apocalipsul apocrif al Apostolului Ioan are o temă „deosebită, 
căci ne transportă spre vremurile de agonie ale vieții. pământeşti 
și ne desvălue tainele care acoper sfârșitul lumii și judecata din 
urmă. 

Circulaţia textului în literatura noastră veche a fost bănuită de Haş- deu, în Cuvente den bătrâni, II, P- 445-447. In 1913, d-I N. Drăganu 
a-publicat un fragment, aflat de d-sa în Codicele Marțian şi copiat 
«Cam între 1580—1643». Alte versiuni complete se păstrează în 
Biblioteca Academiei Române (a se vede mai jos: bibliografia). 

Apocalipsul începe prin a povesti cum, după înnălțarea Dom- 
nului la cer, sfântul Ioan Bogoslovul, s'a urcat în muntele 'Tavo- 
rului, unde văzând strălucind «slava Domnului» şi nemai putând 
privi spre ea, a căzut cu fața la pământ. Ridicându-se apoi, s'a 
urcat mai sus și, înălțându-și mâinile şi privirile spre cer, s'a 
rugat Domnului, să-l învrednicească a auzi dreptățile lui şi a-i 
destăinui cum va fi (întru acea vreme, când va veni să judece 
viii și morţii şi cum va fi pământul şi soarele şi luna și stelele şi. 

„toată podoaba». După ce se rugă trei zile și trei nopți, fu răpit 
de un nour luminos, care l-a dus înaintea Domnului. Aci, apos- 
tolul aude glasul ceresc grăindu-i: «Caută robul meu, Ioane, dreaptă 
slugă, caută și vezi și înțelege». Apostolul, privind înaintea sa, 
văzu cerul deschis, din care veniă o mireazmă aromitoare şi văzii 
acolo o lumină mare, mai puternică decât a soarelui. | 

Deaci înainte, urmează destăinuirile asupra celor ce vor fi la 
sfârşitul lumii. Apostolul, curios de a şti cele viitoare, întreabă
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pe Mântuitor. Mântuitorul, îndemnându-l să privească lucrurile 
simbolice, din jurul său, îi lămurește rostul lor și îi desvălue tainele. 

” Apostolul. vede mai întâiu, o carte mare —:«cât largul şi lungul 
ci nu „poate a 'o 'socoate omul»; în versiunea Marțian: «cât şapte 
munți». Cartea eră pecetluită cu şapte peceți şi Mântuitorul lămu- 
rește că în ea se găsesc scrise: «toate lucrurile omenești şi:toate 
judecăţile şi dreptăţile». Apostolul, dorind să'afle ceva fi la vremea 
de apoi, Mântuitorul îi, destăinue că va fi belșug mult: «nopul 
va da o măsură de grâu, iar viţa de 'vie da-va o sută de 
struguri, iar strugarul da-va o măsură: de vin. - Epoca” de 
belşug va fi urmată -de. o epocă de secetă, când-nu se. va află 
o. găleată de grâu, nice'o cupă de vin: prespre toată lumia». 
După aceste semne prevestitoare, se va” ivi: “Antihrist, care, prin 
Minuni, va căută să. amăgească lumea. Impărăţia: lui va „dură trei 
ani, dar «trei ani vor fi cât o lună; iară trei luni voru ţinea cât 
trei săptămâni; iară trei săptămâni câtu trei dzile; iară trei, dzile, 
câtu trei tasure; trei asure câtu trei cîrte». Domnul va încercă 
să smulgă omenirea din- mrejele lui Antihrist și în acest scop, 
va trimete pe pământ pe Ilie şi Enoh, dar solii săi vor fi junghiați 
de către Antihrist, pe altar — aceasta spre a se. împlini vechile 
profeții. -.: + - e 

După biruința lui Antihrist, îngerii -vor „ridică de pe pământ 
«sventele cărţi și crucile şi toate vasele beserecilor» şi le. vor cînălță 
în nour», în timp ce toate duhurile rele dela Apus; şi Răsărit vor 
ieși din «beznă» spre a se alătură lui Antihrist. Dar această împă= 
răție a Păcatului nu va dură: mult, fiindcă: Domnul va trimete 
îngerii, carii vor aprinde pământul din toate părțile și în: uriașul 
Pârjol, se vor mistui toate cele trecătoare. . o 

Vânturile din cele patru părți ale lumii, descuiate, vor “spulberă 
cenușa de pe fața pământului, încât pământul va rămâne alb 
şi curat «ca o masă» și îmbălsămat de «o dulce mirodenie». Arhan: 
ghelii Mihail și Gavril, trimeşi de Domnul, vor trămbiţă în bucine 
ferecate spre Apus şi Răsărit şi atunci, auzind glasul buciumului, 
vor înviă morţii din morminte. Ei vor fi «toți într'un chip şi într'un 
stat, ca la treizeci de ani», întocmai cum sunt albinele, de nu este 

“una mai mare decât -alta, sau una într'alt chip». "Toate gândurile 
omeneşti vor pieri și nimeni nu-și va mai cunoaște lucrurile care-i 
aparținuse în vieaţa pământească. . -..
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Domnul va «deștinde» apoi din cer, împreună cu sfânta cruce), . 
cu arhanghelii, cu heruvimii şi cu îngerii şi înaintea scaunului - 
de judecată, vor veni atunci Antihrist, cu cetele lui blestemate 
și cu toți cei păcătoşi, carii vor fi trimeși în muncile iadului, în. 
timp ce toți cei drepți, cari au urmat pe pământ cuvântul Domnului, 
vor fi trimiși în raiu. . Sa 

D-l Drăganu, publicând fragmentul din Pseudo-apocalipsul lui, 
Ioan, încheie studiul introductiv, cu următoarele cuvinte ale. lui. 
Hașdeu: «La Bogomili acest apocrif eră atât de poporan, încât: 
anume din Bulgaria, nu de aiuri, l-au căpătat Albigensii din Occi-. 
dent. Redacţiunea: latină manuscrisă din arhivul inchizițiunii dela 
Carcassone poartă notița : «Foc est secretum haereticorum de Concore=- 
zi0, portatum de Bulgaria Nazario suo Episcopo, plenum erroribus». 

Concoreggio 'a fost într'adevăr, după cum se ştie, un însemnat: 
centru al erezici, în forma ei apusană, iar despre Nazarius, care. 
ar fi adus cartea din Bulgaria, găsim menţiune la un 'scriitor din. 
secolul al XIII-lea: Rainerus Sacchoni din Piacenza, Rainerus, după. 
ce făcuse parte 17 ani din secta, ereticilor, s'a întors la catolicism, 
a îmbrăcat rassa de: călugăr dominican şi a intrat în serviciul. 
inchizițiunii din Lombardia. | | 

Pe la 1250, a publicat o carte, împotriva ereticilor, în care des-. 
vălue rătăcirile sectei şi aci vorbește în cap. VI și despre Nazarius: 
„«Quidam -vero episcopus eorum et antiquissimus Nazarius coram. 
me Rainhero, et multis aliis dixit pluries, quod Beata Virgo fuerit 
angelus et quod Christus non assumsit humanam naturam sed. 
angelicam sive corpus coeleste; et dixit quod habuerit hanc erro-. 
rem ab episcopo et filio majore ecclesiae Bulgariae, jam fere. 
elapsis annis LX). | 
După cele mai sus expuse, star păreă că originea sau cel puțin 

caracterul bogomilic al acestui apocalips este în afară de orice 
îndoeală. Punctul de plecare este însă "greşit; textul descoperit 
în analele inchiziţiei din Carcassone cu notița «Hoc est secretum. 
hereticorum. ..», zu este Pseudo-apocalipsul lui Ioan, ci 0 legendă. - 
cu totul deosebită, care, după cum am arătat mai sus, nu s'a 'des- 
coperit până acum în limba slavă. Acest text, care în: versiunea 
vieneză publicată de Dăllinger 1), poartă titlul: Joannis et: 

  

1) Sektengeschichte, II, pp. 8s—g2.
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Apostoli: et Evangelistae Interrogatio: in 
coena sancta regni coelorum de ordinatione. 
mundi, et de Principe et de Adamy, este alcătuit 
din două părți: întâia în care se povesteşte răsvrătirea Satanei; 

a doua în care se descrie sfârșitul lumii. Numai a doua parte 
înfăţişează asemănări cu Pseudo-apocalipsul lui Ioan, -de care, 
prin unele amănunte, nu pare a fi străină; dar această parte este 
în textul latinesc expusă cu totul sumar: este lipsită de toate 
amănuntele, pline de coloare, ale apocalipsului și nu cuprinde nici 
o idee cu caracter dualist. Dimpotrivă, partea cea mai importantă. 

„şi cea “mai desvoltată în textul latinesc este întâia. Ea ne dă o 
întreagă cosmogonie, cu totul deosebită de cea biblică. 

La început, povesteşte legenda latinească, lumea eră alcătuită.. 
din următoarele elemente suprapuse: deasupra, cele șapte ceruri, 
peste care stăteă Dumnezeu; sub ceruri, văzduhul; sub văzduh, 
pământul, plutind peste ape și susținut de doi pești uriași; de- 
desubtul pământului, se întindeau apele; iar sub ape, o genune de: 
foc. Fiecare din aceste stihii ale lumii primitive erau conduse de. 

către un înger. Satan, ca ziditor al lui Dumnezeu, scoborîndu-se: 
din slava cerului până în infernul focului, cuprins de invidie, a. 
dorit să-și înalțe scaunul, deasupra norilor şi să fie asemenea cu 
Domnul. În această-năzuință, s'a înțeles cu îngerii cari străjuiau 
apele şi văzduhul, ca să treacă de partea lui, să creeze.universul. 
şi să domnească î împreună. În această conspirație, atrăsese și pe 
îngerii celor cinci ceruri, când deodată se auzi glasul Domnului tu-. 
nând din înălțime: Ce faci tăgăduitorul "Tatălui, amăgind îngerii ?... . 
Şi îndată Satana a fost prăbușit în abis, împreună cu ceata de 
îngeri răsvrătiți. Rugându-se Tatălui, Satana a isbutit să obție: 
îngăduința de a creă lumea. Ajutat de îngerul văzduhului şi de 
cel al apelor, a înălțat pământul deasupra apei şi a creat uscatul, 
a prefăcut o parte din ape -în nouri; restul a strâns-o în'mări şi 
oceane, Apoi din coroana de pietre 'nestemate' a îngerului, care 
străjuise apele, a creat soarele, luna și stelele, a poruncit pă- 
mântului să producă: viețuitoarele, arborii şi plantele; iar mă-: 
rilor: să zămislească peștii și păsările cerului. In cele din urmă, 
a creat pe om din lut, după chipul lui, și a poruncit îngerului 
din cerul al treilea să intre în trupul de lut; apoi a creat trupul: 
Evei, pe care a însufleţit-o cu sufletul îngerului din cerulal doilea.
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Când opera creaţitinii a fost încheiată, a introdus pe primii oameni!,. 
cari nu cunoşteau 'păcatul, în grădina raiului, făcută. într'adins- 
pentru ei; a sedus apoi pe Eva (după textul 'din Carcassone.:: în 
chipul unui tânăr frumos; după textul vienez: în chipul șarpelui) 
şi-a amăgit și pe Adam spre păcat. După ce a populat lumea 
creată, Satana s'a gândit s'o cârmuească şi în acest scop a ridicat 
pe Enoh în ceruri, i-a dat 67 de cărți să le aducă pe pământ, prin 
care a învățat pe oameni să-i aducă sacrificii în temple. „Apoi a 
trimes pe Moise, care a condus pe Evrei, prin marea Roșie, în: 
Țara Făgăduinții şi care le-a dat legile, inspirate de Satana. Când.- 
Dumnezeu sta hotărât să mântuească lumea dela, pieire, a trimis. 
mai întâiu' pe pământ, pe îngerul său, Maria, ca să primească 
pe fiul său. Isus, coborîndu-se din cer, a intrat printr'o ureche a Mariei şi a ieșit.prin cealaltă, în formă de om, Satana, văzând 
că începe să se clatine domnia lui pe-pământ, a trimis în lume pe. proorocul său, Ilie, care s'a 'numit Ioan Botezătorul și care-a 
început să boteze poporul cu apă. | | 

Această dualistă cosmogonie conține, după cum se vede, toate 
elementele doctrinei bogâmilice: lumea actuală este. creațiunea lui 
Satanail; Vechiul 'Testament este opera lui; serviciul divin şi 
biserica la fel; Isus a avut numai natură divină; botezul cu apă este opera Satanei” (conf. mai sus cap. IV, pp. 26—27). . 

Nimic din toate aceste idei nu se găseşte însă în Pseudo-apo- 
calipsul lui Ioan. Din contra, în acesta se găsesc idei care lipsesc din textul latinesc și care vin în contradicţie cu doctrina bogo- 
milică. Astfel în chiar textul publicat de d-l Drăganu, se află tn 
pasaj, din care reiese destul de clar venerarea bisericilor şi a crucii: 
la venirea lui Antihrist pe pământ, Domnul va ridică «toate vasele 
bisereciloru şi înălța-le-voru în nouru și după acia înălța-voiu 
svânta cruci, ciaiace pre ia mi-amu tinsu mănule mele și toate ciatele îngerești închina-se-voru e i). După ce domnia lui Antihrist va pieri şi când Mântuitorul se va .pogori pe pământ, la judecata din urmă, atunci «deștinge-va din ceriu curata cruce și voru deștinge după nea: îngerii». Bogomilii, după 
cum s'a văzut în paginile precedente 1) şi împreună cu ei şi con- fraţii lor Albigensi, detestau crucea. 

  

- 1) Cf, mai sus pag. 28.
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Intr'un alt pasaj, se spune că la judecata din urmă, oamenii 
vor înviă cu trupurile lor: «or fi ca de 30 de ani»; «şi vor fi toți 
într'un chipu și întru obrazu vor înviă; acolo nu e plăvoşi, nice 
mai negri nice mai văroși...», pe când Bogomilii, după cum s?a 
arătat mai sus la capitolul II, credeau dimpotrivă că trupul, opera 
Satanei, după moarte, se preface în pulbere şi cenușe și nu va 
mai înviă niciodată, | 

Albigensii considerau pe Profeţi ca pe trimişii Satanei. 
In pseudo-Apocalipsul lui Ioan Mântuitorul se referă adesea 
la spusele Profeţilor: «.. precum au zis Proorocul David: 
drepții vor moșteni pământul. .. precum zice proorocul David: 
întoarcă-să păcătoşii la iad...». In textul latineşc secret al dua- 
liștilor occidentali, Enoh și Ilie sunt, după cum s'a văzut din 
rezumatul dat mai sus, trimişii Satanei, cari au amăgit omenirea. 
In Apocalipsul apocrif al Sfântului Ioan, sunt, dimpotrivă, trimişii 
Domnului. Ei la sfârşitul lumii se vor strădui să scape omenirea 
din mrejele Satanei, pentru care pricină vor fi junghiaţi de Duhul 
cel rău, pe altar, | a 
+ “Textul din „Codicele . Marian. este incomplet şi defectuos: 
lipseşte începutul și sfârşitul; foile- sunt deplasate (foaia 148'r. 
şi v. trebueşte aşezată: după foaia -142 v.), iar unele pasagii omise 
— dacă nu cumva s'au pierdut câteva foi — între altele: cpisoadele 
luptei lui Ilie şi Enoh cu Antihrist şi al buciumării ârhânghelului 
Mihail în ziua judecății din urmă, aa 

Manuscriptele păstrate în Biblioteca Academiei Române înfăţi- 
şează un text mai complet și mai apropiat de originalul grecesc 
“publicat de “Tischendorf: episoadele: omise 'din textul Marțian se 
„regăsesc în. manuscriptele Academiei că' și în redacțiunea gre- 
cească 1). In unele manuscripte ale Academiei, textul poartă 
titlul: «Pentru sfârşitulu lumii și pentru a doua venire a Domnului 
nostru Is; Hs.; în altele: «Vedeniia care o au văzutu sf(ân)ntul 
Ioan: Bogoslovul în muntele! Tavorului, pentru sfârșitul veacului 
Şi pentru Antihrist). Intre ambele grupe sunt oărecari divergențe. 

In fondul de tradiţii și credințe ale poporului nostru privitoare la 
vremea de apoi, găsim o sumedenie de elemente comune cu Apo- 
calipsul Sfântului Ioan Bogoslovul. Astfel sunt: credința că vremea 

  

5) Tischendorf, Apocalpses apokriphae "Lipsiae, 1866, PP. 73,-.76. 

7 ÎN. Cartojan
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din urmă va fi prevestită printr'o secetă straşnică; că atunci se 
va ivi Antihrist, care va amăgi lumea -de partea lui, că domnia 
lui va dură trei ani 1), că atunci: : 

O fi anul ca luna 
luna - 

ca săptămâna 
săptămâna 
ca ziua 

şi ziua :ca csasul scurt e LL 
iar ceasul ca un minut?) 

episodul — pătruns și în: :Alexandrie:— al luptei lui Enoh și 
Sf. Ilie cu Antihrist 2); credința. că după aceasta focul va mistui 
pământul până la o- adâncime de “şapte coți, că după aceasta 
Dumnezeu va trimite un vânt groaznic, care va spulberă cenuşa 
pământului şi o va duce în fundul mărilor, astfel încât, faţa pă- 
mântului va rămâne netedă ca masa Şi curată ca to franzolă 4). 

BIBLIOGRAFIE, TEXTE ROMÂNEŞTI PUBLICATE. N. Dră ganu, Două 
manuscripte vechi, Codicele Todorescu şi Codicele Marțian. Ed. Acad. Rom: 
PP. 229——231:fragment din Pseudo-apocalipsul lui Ioan, după cod'cele Marțian. 

Versiuni inedite în Biblioteca Academiei Ms. nr. 2629 sec. XVIII £. 79—84. 
«Vedeniia car€ o au văzut sfântul Ioan: Bogoslovul în muntele 'Tavorului 
pentru sfârşitul veacului şi pentru Antihrists; Nr, 3013, sec. XVIII f. 161 
v.—165 v. «Videnie sfântului Ioan Bogoslov, care au văzut în muntele 'Thavo- 
rului; Ms. nr. 473, sec. XVIII, descris de 1. Bianu şi R. Caracaș în Ca- 
talogul manuscriptelor Româneşti (Acad. Rom.) II, p. 206, nr. 2. «Pentru 
sfârşitul lumik și pentru a douoa venire a Domnului Is, Hs. (£. 9—28), 
“copiat de Stoian de la Anthimy, este tot o versiune din Pseudo-apoca- 
lipsul lui Ioan, a , E , 
VERSIUNI SLAVE. Sud-slave: Jagit în Starine V, pp. '74—79 după un ms- 

medio-bulgar din Berlin; 1. Sreznevski, [lpeBnie CHaBAHCKie NaMAT. IOCOBATO 
miCcbma, S. Petersburg, pp. 406-—416, după un ms. medio-bulgar XIV; A- 
Popov, Omicame pykonuceii GuGanorern A. H. Xnynoea, Moscova, 1872, 
Pp. 339—344;'după un ms. sârbesc s. XIV; St. Novakovic, IIpunmepit ku 
MEBHOCTH H jena Crapora Cpncko-cnoBencrora, Belgrad, (ed. III-a 
1901), pp. 505—s509. B. Angelov şi M. Genov, Hcropa ua Bnrapckara 
JInreparypa, Il, pp. 239-—249. ! 

  

3) Tudor Pamfile, Sfâritul lumii după credințele poporului român, 
Biblioteca revistei Jon Creangă, No. 1. / 
2) G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Bucureşti, 1883, 
p. 422. . 

3) Tudor Pamfile, op. cit, Pp. 58—s59. 
4) Ibidem, p. sa. .
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Ruseşti: N, Tihonravov, Iamariniut pyceroii oTpeuennoii anreparypei, Il, 
Pp. 1974—181 şi 182—192. 

TEXTE GRECEŞTI: C. Tischendorf, Apocalypses apocryphae, Lip- 
siae, 1866, pp.70—94, după ș codice (3 din Veneţia-Marciana, 2 din Paris) 
din sec. XV—XVI. 

Textul: 4Joannis et Apostoli et FEvangelistae Interrogatio în coena sancta 
regni coelorum de ordinatione mundi, et de Principe et de Adam» a fost pu- 
blicat de Benoist, Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Barbets, 
Paris 1691, I, pp.283—296, după un text din arhivele inchiziţiei din Car- 
cassone şi de Ilegn.v. D sllinger, Beitrăge sur Sektengeschichte des - 
Mittelalters, Miinchen, II, -1890, pp. 65—92. Ambele texte au fost repro- 
duse în paralelă şi studiate de Prof. lor. Ivanoviă, Boromuncrul 
KHUTII HI JereHau, Sofia, 1925, pp.73—87. Cf. şi Mon taguc Rhodes 
James. The Apocryphal New Testament, Oxford, 1926, pp. 187—193. 

e



XII 

EPISTOLE APOCRIFE 
LEGENDA DUMINICEI 

“(Epistolia Domnului nostru Isus Hristos) 

In timpurile de formaţie ale creștinismului, apostolii, carii co- 
lindau- mările și țările pentru a împrăștia sămânța Evangheliei, 
au simţit nevoia de a se pune în legătură cu comunităţile for- 
mate de ei, prin scrisori, fie pentru a lămuri o chestiune de dogmă, 
fie pentru a întări și susţine zelul neofiților. Indeosebi, apostolul 
Pavel, care eră un om foarte cult pentru vremea lui, ne-a lăsat 
cele mai numeroase scrisori, în care poezia mistică a creştinis- 
mului se îmbină cu fineţea dialecticei. 

Alături însă de aceste scrisori ale apostolilor, încep să se pună 
în circulaţie, în centrele creştine, poate fără intenții răutăcioase, 
scrisori privitoare la diferite probleme care frământau creştină- 
tatea și pe care plăsmuitorii lor, pentru a le da mai multă autori- 
tate, le treceau pe numele apostolilor, mai ales pe seama aposto- 
lului Paul, ca de ex. corespondenţa lui cu Seneca. 

Din ciclul acestui gen de corespondenţă apocrifă, face parte şi 
epistola Domnului nostru Isus Hristos, care apare în literatura 
noastră, încă din secolul al XVI-lea. 

Ea pare să-şi fi luat naștere din preocupările creştinilor, din 
primele veacuri, de a institui Duminica, ca zi de sărbătoare, în 
locul Sâmbetei, statornicită în vechea lege mosaică. Se ştie că 
încă din epoca apostolilor, Duminica — Dies Domini — ziua în 
care înviase Mântuitorul, căpătase în vieața comunităților cre- 
ştine, o importanță deosebită, fiindcă în această zi, creştinii se 
adunau laolaltă, înainte de a se face ziuă, pentru a cântă imnuri 
de slavă lui Hristos, pentru a se legă prin taina euharistiei de 
a nu face rău şi pentru a încheiă această frățească reuniune, prin- 
tr'o agapă comună. Cum însă în primele veacuri, creştinii erau
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în minoritate față de păgâni şi cum -ei 'erau:în genere oameni 
umili şi săraci, sărbătorirea Duminicei nu puteă fi: însoțită şi de 
suspendarea lucrului. Abiă sub Constantin cel „Mare, când crești- 
nismul a fost recunoscut ca religie de stat, sa decretat oficial 
ziua Duminicii, ca zi de sărbătoare, dar .și. după această epocă, 
erau încă mulți creștini, cari nu țineau Duminica. Un sinod 
din anul ş85 menționează că: «sunt .creștini cari consideră Dumi: 
nica ca și Sâmbăta și Lunia; că n'o cinstesc şi că lucrează Du- 
minica, din dragostea pentru arginți, săvârșind astfel un păcat». 
Pentru a face pe creştini să cinstească, după cuviință, ziua Dom- 
nului, un cleric fanatic a plăsmuit această ciudată epistolă, pe 
care a atribuit-o, pentru a-i.da autoritatea! necesâră, Mântuito- 
rului. Epistola apare într'adevăr pentru întâiaş dată, pe la sfâr- 
şitul sec, al VI-lea: L:a-ânul 584, episcopul Cartaginei, Licinianus, 
dojeneşte pe colegul său Vincentius, episcopul insulei Ebositana, 
că a putut crede că acum ni se pot trimite nouă scrisori de către 
Crist). Identitatea scrisorii ne este precis stabilită, în următorul 
pasaj: «n principio ipsius epistolae legimus, ut: dies Dominicus. 
colatur... Et si forte ipsum nomen novum te delectavit quia ipsa epi- 
stola, sicut simulator scripsit, de coelo discendit super altare Christi, 
in memoria S$. Petri Apostoli, scito diaboli esse figmentum». 
"Două veacuri și jumătate mai târziu, scrisoarea reapare la con- siliul bisericii latine, întrunit la Latren, de Papa Zaharia, în 745. Inaintea acestui consiliu, este învinovăţit de erezie, preotul Adal- 

bert, care răspândiă o scrisoare.a Domnului nostru Isus Hristos, 
căzută din cer la Ierusalim. Această scrisoare, transmisă din lo- 
calitate în localitate și dela preot la preot, ar fi fost adusă de ar- „hanghelul Mihail, la Roma, pe mormântul Sf. Apostol Petru, «ubi 
claves regni coelorum constitutae sunt. Et 12 papati qui .sunt 
in Romana civitate, triduans fecerunt vigilias in ieiuniis, în -ora- 
tionibus, per diebus ct noctibus». Când scrisoarea preotului a fost 
cetită în consiliu, Papa, surprins de atâta naivitate, se adresează 
episcopilor cu aceste cuvinte: «Fraţilor, Adalbert ăsta e un nebun». Cu toată condamnarea consiliului din Latran, epistola și-a continuat însă drumul și, deşi i se pierde urma, totuș la diferite 
răspântii ale istoriei, ea apare din nou la lumină. | 

Hyppolyte Delchaye presupune, cu dreptate, că în epoca cru- 
ciatelor, scrisoarea pe care o, colportă Paul Eremitul, ca fiind
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căzută din. cer, şi! care se încheiă cu un îndemn la cruciadă, eră 
o. adaptare a: epistoliei Domnului, privitoare la Duminică. 
-:In secolul al XIII, un abate din Normandia o cetiă în Anglia, 
la” predicele sale, iar în veacul următor, îi dau o circulație mai 
întinsă Flagelanţii — o sectă de călugări fanatici, cari, pentru ex- 
piarea păcatelor, se biciuiau în public, până la sânge. Un cronicar 
german, Albert Argentinensis, povestind sosirea Flagelanţilor în 
Bavaria, în anul 1349, menţionează că ei cetiau poporului o seri- 
soare, care ar fi căzut din cer pe-altarul Sf. Petru: și în care Mân- 
tuitorul, dojenind omenirea pentru răutățile ei, recomandă săr- 
bătorirea Duminicii, sub amenințarea unor strașnice pedepse. 

In ce priveşte localitatea de unde a fost pus în circulație apo- 
criful, părerile sunt împărţite: Delehaye, întemeindu-se pe faptul 
că cele mai vechi versiuni sunt latine, crede că legenda a fost plăs- 
muită în Africa latină a primelor veacuri. Bittner, întemeindu-se 
pe critica internă a textelor, crede că prototipul a fost scris în 
limba greacă 1). | 
„„Serisoarea a fost dealtfel foarte răspândită în Germania, — o 
versiune a fost înserată în cronica orașului Strasburg, scrisă de 
Fritsche Closener; o alta a fost imprimată în Colonia, la 1604. 
„Povestea Duminicii, în redacţiunea copiată de Popa Grigorie 

ca și în alte redacțiuni posterioare, are cam următorul cuprins: 
La cetatea Ierusalimului, în scaunul cel Sfânt, a căzut o piatră 

din cer, mică la: vedere, dar aşă de grea, încât nimeni n'o putea 
ridică. S'au adunat atunci în jurul ei patriarhii, călugării şi preoții 
şi, după ce petrecură în veghe și rugăciune, trei zile și trei nopţi, 
se auzi glas din cer grăind: «luaţi piatra». Şi luând Patriarhul piatra, 
a desfăcut-o și a aflat într'însa, cartea Mântuitorului.. In această 
carte, Domnul aminteşte că de trei ori până acum a sfătuit ome- 
nirea să se întoarcă pe calea cea bună, dar totul a fost zadarnic. 
Acum pentru cea din urmă dată, îi prevestește să păzească Sfânta 
Duminică, fiindcă în această zi Dumnezeu a creat pe Adam; în 
această zi îngerul Gavriil a prevestit pe Preacurata Fecioară, de 
Naşterea Mântuitorului, şi în această zi Dumnezeu va judecă vii 

x 

  

1) Delehaye în Acadâmie royale de Belgique. * Bulletins de la classe des 
lettres,-1899, pp. 2r1x şi urm. Bittner, Denkschriften der kais. Akad. d. 
IPissensch. în: Wien, Philos.-hist, Klasse, 51 (1906). . - :
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şi morţii. Cine nu va lăsă lucrul său Sâmbăta, dintr'al noulea ceas, 
până Luni, la răsăritul soarelui și nu va" merge;cu «toată fomeia 
(familia) sa» la biserică şi la liturghie să se roage cu frică, va fi 
blestemat. Și urmează apoi înşirarea celor mai strașnice pedepse 
ce vor fi trimese asupra omenirei neascultătoare: «fieri: iuți» şi 
«şerpi cu două capete şi cu gurile de foc, de vor suge trupurile oa- 
menilor; deschiderea cerului, care va lăsă să cadă pre pământ .o 

” ploaie de foc în «lura lu Prierey (April), de va arde tot rodul pămân- 
tului; ridicarea luminii, soarelui; secarea râurilor şi mărilor cu 
toate apele, «de se vor înțoarce către cer); trimeterea pe pământ a 
unor pasări.cu capetele ca de bou, care vor suge sângele, din tru- 
pul celor păcătoşi. | 

În toate versiunile, legenda, după ce amenință cu blestemul pe 
ceice vor zice că epistolia nu este de Dumnezeu «faptă», ci de 
mână de om, se încheie cu o exortaţie, care, în codicele Sturdzan, 
are următoarea formă: | 

«Și atastă carte să o cetească, săva preută, săva diacii, între 
oameînri, și să învețe și să o tremeață de la uînrii al-alţi și pre 
la cetăți și pre la domni, fără frică şi fără grije; şi să o tremeață 
în toată lumia. Rutesu vo aceia ce voru asculta şi voru priimi 
ciasta carte de o voru învăţa, eu le voiu da dulceaţa raiului în 
vecie de veacii.... Oare cărtolariu va fi, oare va fi vlădică, oare 
va fi preutu, oare diacii, cela ce nu va povesti și nu va spoînre 
tutindire, acela să fie blestemat de Domnul nostru diîn ceriu şi 
de' 318 de oții (părinţi) de întru Necheiu; iară cela ce va spâinre 
şi cela ce va crede de va priimi la siînre, buînrătate va fi de la 
tatălă şi de la fiiulu Is. Hs. întru vecie de veacii cu dedevărt». 

„ Deși textul, în forma în care a pătruns în literatura noastră, 
este lipsit de compoziţie (repetiţii, lipsă de tranziție), totuș,: din 
cauza blestemului și a exortației finale, a fost în lumea naivă a 
clerului şi poporului nostru, apocriful cel mai răspândit. In Bi- 
blioteca Academiei Române, se păstrează 'o sumedenie de manu- 
scrise din diferite vremuri şi ţinuturi. Incă din secolul al XVI-lea, 
mai circulă o versiune slavo-română, care a fost descoperită în anii 
trecuți, cu prilejul unei expoziţii dela Ieud, în Maramureş. O 
altă versiune, în care se spune că piatra ar fi căzut în ţara Betha- 
nici, în munţii Măslinilor, de unde, prin eroare de transmisiune 
şi copiere, s'a ajuns la "Țara Bătrânilor, se păstrează în manuscrise
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din secolul al XVIII-lea. Alte versiuni în sfârşit, au un adaos ca din partea lui Ioanichie, Patriarhul Ierusalimului, prin care 
se recomandă cumpărarea și cetirea textului. Ea circulă şi azi în massele populare, unde este cetită cu sete şi căutată — de cele mai multe ori purtată chiar de cei ce nu ştiu carte — ca un talisman; şi în diferite centre ale ţării, unele case .editoare şi-au creat o sursă frumoasă de venit, din tipărirea cărțuliei. - 
Această lungă vitalitate şi întinsă circulație nu puteă să nu rămâie fără urme în sufletul ' popular.. Documente folklorice, 

culese din: toate colțurile pământului românesc, vădesc genera- lizată pretutindeni, interdicția de a munci Duminica. 

Iată câteva exemple: 

In spre Duminică nu « bine să faci scăldușcă sau cumetrie. 
Dacă te lai Duminica, faci mătreaţă şi pecingine, 
Să nu munceşti Duminica, fiindcă ia foc; dacă. înjugi boii, faci a lup. 
Dacă ciopleşti Duminica, pe lumea cealaltă îţi arde aschiile pe piept. Nu e bine să împleteşti Duminica, fiindcă te tai cu ce lucrezi. 
Revista Jon Creangă, anul III (1910), p. 338; A. Gorovei, Credinţe şi superstiții, p. 109. | 

„Pe-alocurea imaginaţia populară, îngrijorată de aceste inter- 
dicții şi amenințări, a personificat Duminica într'o sfântă, care 
cutreeră lumea, pedepsind pe cei ce nu-i cinstesc ziua. Astfel, 
într'o legendă din Dorohoiu, culeasă de părintele D. Furtună 1 , 
se povestește că o femeie aprinsese cuptorul, într'o Duminică, 
dis-de-dimineaţă, ca să facă pâine, însă nu aveă spor de loc, fiindcă 
aluatul rămâneă tot moale. Deodată vede, «wenind dispre Prut 
trei femei cu câte o făclie aprinsă în mână. Erau cele trei sfinte zile:, sf. Duminică, sf. Miercuri şi sf. Vineri». Sfintele ajutară 
femeii să frământe, să facă şi să aşeze pâinea în cuptor. Pe când 
pâinea creşteă în. cuptor, sfintele puse pe femeie să se laie; apoi 
o gătiră frumos; o întinseră pe laiţă — (şi ea a adcrmit de veci, 
moartă. ca toţi morții». Abiă .după un an, putură megieșii s'o ur- 
nească de pe laiţă, ca so ducă la groapă, dar şi atunci trebuiră 
să taie stâlpii dela laiţă. Pe când tăiau cu ferăstrăul, ţâșneă sânge 
din stâlpi, căci ceşă arătă Dumnezeu semne înainte vreme). . 

  

) Dumitru Furtun ă, Vremuri înțelepte, Academia Română. Din vieața poporului româa. Culegeri şi studii. pp. 86—87. ”
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Ideea &instirii Duminicii, sub: amenințarea celor mai Sroaznice 
pedepse — idee răspândiiă prin acest apocrif,-— a preocupat ;aşă 
de mult sufletul popular, încât s'a resfrânt până. și în colinde. 
Intr'un colind din Ardeal, după un prolog, în care se povesteşte 
că 'la poarta raiului e sobor mare «de săteni, de: poporeni și de 
negri călugărași», cari se întreabă în ce margini de pământ este 
Domnul sfânt «de judecă sufletele cele bune, cele rele», urmează 
mai departe: | Si 

Vai de ei, de nepostelnici, " Ferice de cei. nepostelăici, 
"" Care nu-şi postesc posturile, “ ' . Care-mi postesc posturile, 

Nu; Și ajună ajunurile, E Şi-mi d'ajună ajunurile 
Nu mi-şi ţin Duminecile, Şi mi-şi ţin Duminecile! 

Ei mâhniţi că vor merge : | Ei voioşi că mi s'or duce 
Dinainte Sfântului, - - Inaintea Sfântului, 

* Ca pleava păringului, : Ca grăunţul grâului 1), 
Inaintea vântului! - 

Duminica apare, precum a arătat şi Gaster, deasemeni în -basme 
ca o protectoare a eroului Făt- frumos, precum şi în descântece, 
alături de Maica Precista, dar este greu de dovedit 'îri “aceste 
cazuri legătura' cu epistola apocrifă. 

BIBLIOGRAFIE. TEXTE ROMÂNEȘTI EDITATE: Haş d e u, :Cutente den 
bătrâni, LI, pp. 43—55, versiunea din Codex Sturdzanus în chirilică şi tran- 
scriere latină, cu versiunea modernă tipărită, în josul paginei. Un fragment 
din aceeaş versiune! publicat de M. Gaster în Chrestomatie română, “|; 
Pp. 8—9. Altă versiune din secolul al XVI-lea în [. Bia n, “Texte dă litibă 
din secolul al XTY7I-lea reproduse în Jacsimuile, VII, Manuscript dela Ieud... +: 
Academia Română, Secţ. lit. Bucureşti, 1925, pp. 1—28; Jon Creangă, 1V, 
Pp. 309—10, după un ms. copiat în 1848 de Neculai Borcilă la mănăstirea 
Şecul (tipul "Țara Bretaniei); Jon Creangă, IV, p. 226, după un ms. din 1838, 
copiat în: Moldova (tipul "Țara Bătrânilor).: Menţionate: N. Drăganu, 
Dacoromania, IV (1926), p. 1097, to variantă scurtă într'un: manuscris “al 
liceului «Gh. Coşbuc» din Năsăud cu o notă slavonă la sfârşit, scrisă de popa 
Simion din satul Selcea, nu: departe de 'Cluj, în anul 1715; 4 Maiuy; Dr. 
Iacob Radu, Manuscriptele bibliotecii episcopiei greco-catolice din Oradea- 
Mare (Acad. Rom., Mem. secţ. ist., seria III, tom. I, mem. 6), p. 27,:3 No, 147: 
sEpistolie de înv ăţătură ce au trimes Domnul Dumnezeu din ceriu “Şi-au căzut 
pre pământ în cetatea Ierusalimului», în 80 de 32 fi, « scrisă: de ediacul din 

  

*) Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal, Academia Română. Din v. pop. 
rom. Culeg. şi studii, XX, 1914, p. 107, colind CLII: Mare- i vorbă şi adunare, 
din A Agrişteu, v v. 13—26 cf: şi Nr: 3, p. 107. : Am
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varmeghea Crasnii, locuitoriu în. Peceis, Ia 1733. Tipărituri moderne: Epistoliile Domnului privitoare la Duminică se publică pentru popor şi azi în broșurele mici în 160 sau în 8% eEpistolie a Domnului nostru Isus Christos ce a tri- mis-o Dumnezeu din ceri. Broșurile cuprind ambele scrisori: 1..tip Tersusalim, cu titlul de mai sus (al copertei); 2. tip Țara Bâtrânilor, cu titlul «Epistolia Maicii Domnului. După această ultimă scrisoare, urmează fără titlu şi fără nimic despărțitor: «Visul Maicii Domnului» şi «Călătoria Ia iads. In Biblioteca Academiei Române se găsesc multe asemenea 'broșurele, dintre care cea mai veche a fost tipărită la Bucureşti, în 1863, în tipografia Rassidescu. Cele mai multe sunt publicate în București; câteva la Craiova, Slatina — unele chiar la sat: Muşeteşti, Argeş, 1902. Câteva din ele n'au indicație de dată şi localitate, O ediţie tipărită în Bucureşti, târziu, în 1887 (tipogr. Laborato- rilor români), este încă cu litere chirilice. ! INEDITE IN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE: a) Tipul Ierusalim; Ms. Nr. 4182 f. 526 v.—s30 din a doua jumătate a sec. al XVII-lea, fără dată şi nume de copist; dar scris de acelaş Popa Ursu din Cotigleatiu, care a mai copiat mss. 4151 şi 4641, pe la 1676 (cf, facsimil în IL. BianuşiN. Car- tojan, Album de Paleografie românească, Bucureşti, 1926, pl. V.); ms.7or, copiat de Ioan, lăcuitoriu în Cefa Muncacianul la 1732, Sept. 23 (descris în I. Bianu, Bibl. Acad. Române, Catalogul manuscriselor româneşti, II, p. 451); ms. 3806 în 80, (£. 88 V-103, copiat de Petru Şinde, nemiş în Varmegira Hinedorii şi ditac lăcuitoriu în Roşcani (f. 18 v.), la anul 1748 (£. 87 v.); ms. 3561 f 1-16 copiat de Marco Romanesculu, Dascăul din Breb (Gorjul de Sus), pentru Părintele Mihaiu din Călinic 1773 Iulie 1o+; ms, 2897, f. 56—63 (lipseşte începutul, copiat de Iftimii sin Gheorphir Șfedul căpitan, în anul 1803; ms. nr. '709: +Eremeateria Domnului», începutul sec, al XVIII-lea (descris în |. Bianu, Catalogul manuscriselor româneţiti, II, p. 461) ; ms. 476, sec. XVIII-lea (descris în 1, Bianu, Catalogul manuscriselor, |, p. 209); ms. nr. 2351, conţine ambele tipuri: Jerusalimul, f. 17—32; Ţara Bătrânilor, f. 3—16; ms. Nr. 2225, copiat de Vasile sin Dimi ot Purcari, Gorj, la 181ş; Nr. 4333, £. 86—92, copiat la 1826, de Gheorghe Dimitriu Pappa, Colea, Ava. 2 (f. 95); Nr. 4232, copiat de Georgie "Țăranu, grănicer în Caransebeş, la 1825; Nr, 2527 f. 2, scris la 1823 de Ioan Berar, din Banat, poate din Lipova, fiindcă pe f. 1 y.se găseşte nota posesorului; tIoan Skelegia preparand, 1827 din Lipova; Nr, 2900, f. 1—8, copiat de M. Brăescu la 1835; Nr, 2194, fi 1—14, copiat la 1836, «de robul lui Dumnezeu Costandins; Nr. 4724, copiat la 1838, Iunie 20 (fără nume de copist); Nr. 2376, f. 12 V., copiat la 1839, Maiu 27. b) Tipul Țara Bătrânilor: Ms. 2226, f. 4 v.—9 v., scris de +Crăciun sin Costo (sic) ot Tetiuvo: Iunie 28, 1805, la un loc cu Visul Maicii Domnului, f. 9 v.; Nr, 3824, copiat la anul 1843 Februarie 26 (începutul pe ultima foaie a ms.); Nr, 2376, £, 10, copiat la anul 1839, Maiu 27; Nr, 2225, copiat de «Vasile ot Dimi ot Purcari, Gorjs, la 1815. 
"TEXTE SLAVONEȘTI: Pypin, IamaTauu Crapunon pycckoii aurepary- poi, (oua WM OTpeseHHBIA KHUTHA pycek, „CTapuiibr) (UI, pp. 150—153; N. Tihonravo V,  Tlamarauu pycexoii orpeunnoii AnTeparypu, "II, Pp. 324—238, după un ms. din secolul al XVI-lea; Dra gomanov,
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Manopyceria napoaueia npeania, Kiev, 1876, pp. 144—45 (după Hasdeu, 
Cuvente, IL, p. 29 şi nota 17 — mie inaccesibilă); Dr. Ivan Frank, 
Codex apocryphus e manuscriptis ukraino-russicis collectus, vol. IV, mai multe 
variante, pp. 49—79. 

“TEXTE GRECEŞTI: A. Fabricius, Codex apochryphus Novi Testamenti, 
III, p. srr—r2, numai începutul după un ms. din Bibl. Bod.; Migne, 
Dictionnaire des apocryphes, II, p. 367; A. Vassiliev, Anecdota graeco- 
byzantina, Moscova, 1893, pp. 23—32, două variante (a. tipul Roma, după 
un ms. din 1497; 8. tipul Ierusalim-Bethleem după un ms, din sec. al XVI-lea); 
Maximilian Bittner, Der vom Himmel gefallene Brief Christi în seinen 
morgenlândischen Versionen und Rezensionen în Denkschriften der kaiserlichen 
Akademie d. Wissensch, în TVieu, Phylosoph.ohist. KI, 31 (1906), toate 
tipurile la care adaugă şi versiunile orientale. Despre versiunea etio- 
piană cf. şi Ren€ Basset, Les apocryphes €thiopiens în La Hute. Science 
I, 1893, pp. 449—465, unde sc citează și versiunile publicate anterior de 
Ewald şi Praetorius. : 

STUDII: Haşdeu, Cuvente den bătrâni, IL, pp. 21—42; Gaster, Lite- 
vatura populară română, pp. 371—381; E. Voronca, Studii în folhlor, 11, 
Cernăuţi, 1912, pp. 312—17 (cu interpretări subiective); -N. Drăganu, 
despre raporturile dintre versiunea Ieud şi despre copistul versiunei Marțian, 
pe care-l crede sidentic cu Sasul, care a copiat Catechismul luteran» în Daco- 
romania, IV (1926), pp. 1096—r093; cf. şi o notiţă a lui V. Bogrea în Anuarul 
Institutului de Istorie naponală din Cluj, I (1891—22), p. 322, nota 3, unde 
se semnalează o versiune greacă cu imprecaţii contra Bogomililor; Fabri- 
cius, Codex apocryphus Novi Testamenti, LII, Hamburg, 1719. pp. 308 şi urm: 
Veselovski, Xypuanb MHHIICT, HapOA. Npoc,, vol. 184, pp. 50—115; Hip- 
polyte Delehaye, La lettre tombte du ciel în Academie royale de Bel- 
gique, Bulletin de la classe de lettres, 1899, pp. 211 şi urm. Pentru versiunile 
orientale: Trumpp, Zum Briefbuch în Zeitschrift der deutschen morgen- 
lândischen Gesellschaft, XXXIV (1880), p. 241 şi mai ales Maximilia n. 
Bittner, studiul citat în Denkschriften der kaiserlichen Akademie d. IVissensch. 
în VVien, Philosoph.-hist. Klasse, 51 (1906),.unde se studiază textele greceşti, 
armenești, siriace, ctiopene, carșune, arabe, în filiaţia lor; toate descind din 
greceşte, : -



| Să . XIV. 

-- LEGENDELE BIBLICE PALEEA . 
Literatura apocaliptică are, după cum am văzut din paginile precedente, tendința de a aminti credincioșilor, că dincolo de această vieață pământească, începe o vieață veşnică în care: fiecare va găsi, pe pajiştele raiului sau în focurile iadului, răsplata faptelor sale de pe pământ. Ea formează primul ciclu de elemente apo- crife și este reprezentată prin cele mai. vechi mariuscripte din câte au ajuns'până la noi. Al doilea ciclu, reprezintat prin manuscrise „din prima jumătate a secolului al XVII-lea, este alcătuit din legende privitoare la materia Vechiului Testament şi la legăturile lui cu Noul. Testament, | 

Legendele privitoare la Vechiul “Testament îşi au originea în literatura iudaică. Imaginaţia pioasă a poporului evreu nu se "puteă mărpini, în cursul veacurilor, la materialul legendar 'al Bibliei, care aci înfățișă o povestire prea sumară . pentru a satisface. curiozitatea, aci dădea naștere la contradicții. De aceea „legendele biblice au fost amplificate. N In prelucrarea textului biblic, au jucat un rol important chiar rabinii, carii au combinat şi întrețesut datele scripturilor cano- nice, fie pentru a înlătură contradicţiile, fie pentru a mulțumi curiozitatea populară, fie pentru a pune, în cursul timpului, legen- dele biblice în acord cu nouile concepţii etice şi dogmatice, fiindcă, după cum se știe, cugetarea religioasă a poporului evreu a suferit treptat influențe babilonice, persane Şi greceşti. La desvoltările rabinice ale textului biblic, s'au adăugat, cu timpul, elaborarea imaginației colective a poporului şi în felul acesta s'a ajuns ca, în jurul marilor drame şi al personalităţiler de seamă ale Bibliei, să se urzească o serie întreagă de legende apocrife. Creaţiunea lumii, vieaţa primilor oameni, după izgonirea din raiu; strămoșul nea- mului lui Israel, Avraam, și marele legiuitor, Moise, au fost punctul
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central la o sumă de prelucrări și legende. Din literatura iudaică, 
aceste legende au trecut, adaptându-se și „desvoltându- -se, .mai 
departe, în literaturile creştine, - E 

In Bizanț, aceste' legende apocrife au. pătruns în hroriografe, 
acele vaste repertorii de istorie universală, cari duc povestirea 
evenimentelor dela creația lumii până în vremea scriitorului. Înce- 
pând cu opera scriitorului bizantin; de origină siriacă, Malalas, 
materialul apocrif a trecut dela hronograf la hronograf, până la 
compilațiile iui Cigala şi a lui Dorotheiu de Monembasia, care 
au intrat în literatura noastră din limba greacă, pe la “jumătatea 
secolulului al XVII-lea. 

Materialul legendar apocrif al Vechiului "Testament ni s'a mai 
transmis însă și printr?o altă compilație interesantă, cunoscută sub 
numele de «Paleca historica». «Paleea historica» este o expunere 
în formă de cronică a textului biblic, amplificat şi îmbogățit « cu 
legende apocrife şi populare. . 

In literaturile slavice a pătruns de timpuriu, tradusă după « o 
versiune greacă, care, după cumau arătat A, Popov şi Vassiliev, nu 
se urcă mai sus de secolul al IX-lea, fiindcă dintre toţi autorii 
citați (Iosef Flavius, Grigore 'Teologul, Ioan Hrisostomul, Andrei 
Cretanul) cel mai nou este Teodor Sediul, care a murit în anul 
826. 

Paralel cu Paleea istorică, . „literatura £ rusească mai cunoaște o 
altă Paleea, interpretată (Tolkovaja Palcja), care se deosebeşte de 
cea dintâiu,, prin faptul că materialul legendar este aci întreţesut 
cu comentarii dogmatice şi ecnsideraţiuni poleimice, îndreptate mai 
ales împotriva Iudeilor şi Mahomedanilor.. Raporturile dintre 
aceste 2 tipuri de Palii n'au fost încă precis stabilite. - 

Chestiunea originii Paleei interpretate a format subiectul unor 
lungi discuţiuni în literatura rusească. Unii, ca Sachmatov, pretind 
că ea aparţine primelor monurnente ale scrisului citilic, că este opera 
lui Metodiu sau a unuia dintre şcolarii săi şi că a pătruns în Rusia, 
cel mai târziu pe la sfârşitul secolului al XI-lea. Alţii, ca Istrin 
şi Michailov 1), susțin dimpotrivă -că «Tolkovaja Palejay. a fost 
alcătuită în cuprinsul literaturii. rusești, cu puţin timp înainte de 
secolul al XIII-lea. 

A) A. Michailov, Zur Entstehungăgeschichte der «Tolkoveja Paleja î în 
Zeitschrift: fiir slav. Phil, Leipzig, 1927; pp. 115—r31. 9 

e 
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: In literatura noastră se cunoaște până acum numai Paleea isto- rică. Un fragment din această Paleă, Ancepând. dela zidirea lumii şi până la judecători inclusiv», a fost găsit de Gaster în ms. 409 al: Academiei Române. "Despre el, Gaster ne dă următoarele sumare lămuriri: «Adeseaori sa păstrat textul biblic verbal, uneori însă cu- prinde interpolaţiuni legendare... Manuscriptul întreg este tradus din limba slavică ȘI această parte a lui pare a fi mai mult sau mai puţin identică cu (Pâlia» foarte vestită în literatura rusească». Titlurile capitolelor, aşă sumar cum ni le dă Catalogul Manuscrip- telor româneşti de 1. Bianu şi R. Caraca ş (II,pp. 202—203), corespund în linii mari cu titlurile capitolelor din textul Paleci grecești publicat, după. articolul . lui “Gaster, în 1893, de către Vassiliev. Din.tot acest text al Paleci nu mai avem la îndemână pentru studiul nostru, decât notițele sumare, publicate de Gaster şi citate mai sus, precum și fragmentul despre Melhisedec, 'pu- blicat de el în Chrestomaţie, I, p. 65—68. 

i " MELHISEDEC 
In Biblie se pomeneşte de un personaj misterios, care apare întrun moment hotăritor din vieața lui Avraam: Melhisedec,. In Cartea Facerii (XIV, 14), povestindu-se întoarcerea lui Avraam, după lupta cu împăratul Elamului, pentru desrobirea lui Lot, se spune textual că «Melhisedec, împăratul Salimului, i-a adus pâine şi vin; şi eră el preot lui Dumnezeu celui prea înalt:. şi l-a bine- cuvântat» Cine eră acest Melhisedec, cum de-a ajuns el preot al lui «Dumnezeu celui prea înalt), când făceă parte din lumea Păgână —- sunt chestiuni la care Biblia nu dă nici un răspuns. Apostolul Pavel, în Scrisoarea către Evrei (cap. V şi VII), des- bătând tema că Hristos este în veci arhiereul nostru desăvârşit, revine asupra lui Melhisedec într'o formă menită a spori misterul care învăluiă” „personalitatea — lui - ŞI a ațâtă curiozitatea creş- tinilor: a | . - «Fără “tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând început zilelor, nici sfârşit al vieţii și făcut fiind asemenea Fiului lui Dum- nezeu, el rămâne preot pururea». A Da Acest «fără tată, fără. mamă, fără spiţă de neam» dă loc la ne- dumirire, cu atât mai mare, cu cât mai jos, la versetul 13, Apostolul
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adaugă despre Melhisedec că îşi are obârşia din altă seminţie, 
de unde nimeni n'a slujit altarului», . 

Pentru explicarea acestei aparente contradicții, s'au plăsmuit mai 
multe răspunsuri, care au fost punctul de plecare al legendelor 
despre Melhisedec. | | 

O tradiţie păstrată de cronicarii bizantini, începând cu Cedrenus, 
Simeon Logothetul, M. Glycas,: ne spune că Melhisedec ar fi fiul 
lui Sit, împăratul Egiptului, că părinţii lui erau oameni răi şi se 
închinau Ja idoli, pe când el singur s'a reîntors la cunoştinţa lui 
Dumnezeu. Deaceea părinţii lui nu se socotesc în numărul celor 
drepți şi nici nu se pomenesc; încât el se poate numi, cu drept 
cuvânt: «fără tată, fără' mamă». Aceste tradițiuni au pătruns în 
literatura noastră mai târziu, în a doua jumătate 'a secolului al 
XVII-lea, prin traducerile şi prelucrările de pe hronografele gre- 
ceşti ale lui Pătraşcu Danovici (tip Cigala) și Grigore Dascălul 
(tip Dorotheiu de Monembasia). 

O altă tradiţie, necunoscută până acum în literatura noastră, 
lămureşte că Melhisedec eră fiul lui Nir, fratele lui Noe şi că a 
fost răpit de arhanghelul Mihail în raiu, unde a fost ţinut până 
s'au retras apele potopului. a 

O a treia legendă și cea mai frumoasă, atribuită Sfântului Atha- 
nasie, a pătruns în literatura noastră încă din secolul al XVI-lea, 
sau începutul celui de al XVII-lea. Ea se păstrează în manuscrisul 
cu nr. 469, fost în depozitul Academiei Române, precum. și: în 
altele mai noi, pentru care vezi jos bibliografia. 

Subiectul este: . - : 
Avraam a auzit într'o zi glasul Domnului, îndemnându-l să 

puie şeaua pe asinul său, să ia cu el pâine, încălțăminte şi îmbrăcă- 
minte, să se suie în măgura 'Tamariei și acolo să strige de trei ori: 
«omul lui Dumnezeu cel prea înalt». 

Inaintea lui se va ivi atunci un om însălbătăcit, de care să nu 
se sperie, ci pe care să-l ospăteze, să-l curețe și să-l îmbrace. 
Avraam porneşte la drum şi împlineşte porunca Domnului. Po- 
vestea se întrerupe aci, pentru a lămuri cin este misteriosul per- 
sonaj, care trăiă' pe. munte, în adâncul codrilor. | 

Melhisedec, . care înseamnă în ebraică: regele dreptăţii, se 
numiă în copilărie numai: Melhi (rege). EI eră fiul unui 'rege
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păgân, Osedec, şi al soției acestuia, Salim. Mai aveă un alt frate 
cu numele Sedec. Osedec, fiind păgân şi dorind să aducă 
jertfe idolilor săi, trimite pe Melhi în Galilea, unde îşi aveă tur- 
mele, ca să aducă niște viței. Melhi pleacă pe înserate, dar, continuă 
textul, cîntr'acea noapte eră luna foarte luminată şi stelele stră- 
luciau foarte». Acestea dacă văz Melhi, se miră şi gândi întru 
sine, zicând: «Oh, pre ce lucruri frumoase odihnește Dumnezeu, 
făcătorul a toate! Duce-mă-voiu de voiu spune părintelui meu: 
mai bine acestuia să înălțăm jertfă decât bozilor celor muţi şi 
surzi». Și astfel, complet transformat în sufletul său, Melhi se 
întoarce acasă și împărtășește tatălui gândurile sale, Osedec, 
habotnic în idolatria lui, se mânie pe fiul său şi-l ameninţă că-l 
va jertfi în locul viţeilor. Melhi izbuteşte cu greu să potolească 
furia tatălui și porneşte din nou spre Galileia, ca să aducă viţeii. 
In acest răstimp, Osedec comunică soției sale că s'a hotărît să 
aducă jertfă idolului, pe unul din fiii lor. Salima, care ţineă mai 
mult la Melhi şi care înțelegei de unde vine hotărîrea lui Osedec, 
îl convinge să facă alegerea prin sorți, în speranță că-l va putea 
mântui pe Melhi. Zarurile cad însă tocmai asupra acestuia. Salima 
trimite atunci pe Sedec, să iasă în drumul fratelui său și să-l sfă- 
tuească, din partea mamei sale, să nu se mai întoarcă acasă, Melhi- 
sedec se, retrage în «muntele Eleon, ce se cheamă milă», şi-şi duce 
vieaţa în pustnicie. Orașul Salim se năruie însă, cufundându-se în 
pământ, în urma unui cutremur. Șapte ani trăește Melhisedec în 
pustietatea muntelui, hrănindu-se cu mugurii copacilor și cu 
miere sălbatecă, rugându-se necontenit Domnului, până când 
soseşte la el Avraam. Patriarhul îi aduce hrană” şi îmbrăcăminte |: 
şi, după ce-l tunde și-l îmbracă, îl conduce la casa sa și îi dă dijmă 
din toate. , 

1 Această legendă, în forma de mai sus, este tradusă din limba 
slavă, unde se găsește încorporată în textul Paliei. 

In limba slavă legenda a intrat din literatura bizantină, unde 
se găseşte publicată între operele. atribuite Sfântului Athanasie 
din „Alexandria. Gaster a indicat: în Literatura populară  ro- 
mână, p. 303 că versiunea slavă «se potriveşte întocmai cu textul 
grecesc, publicat: de Fabricius (p. 341—320), numai ici-colea. a 
mai scurtat sau a: mai adaus câte ceva traducătorul slav». Mai 
apropiată este însă .Vezsiunea 'slavă și împreună cu ea și cea
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românească, de textul cuprins în Palea grecească, publicată de A. 
Vassiliev în Anecdota graeco-byzantina (pp. 206—211). Textul 
grecesc al lui Vassiliev concordă cu textul românesc în toate amă- 
nuntele, în care acesta se deosebeşte de versiunea românească 
modernă, de care ne vom ocupă îndată. Numele sunt şi ele iden- 
tice; numai tatăl lui Melhisedec se numeşte în redacțiunea greacă 
"Iwocdsz. (de unde în versiunea românească Osedec). In versiunea 
românească, s'a strecurat, prin intermediarul slav, un cuvânt care. 
însă n'a fost înțeles de traducători. Anume: se spune în textul 
românesc că Melhisedec s'a retras în «munţele Elcon ce se chiamă 
milă», ceeace corespunde următorului pasaj din redacțiunea greacă 
a lui Vassiliev: 2. 7 doa 70 văv xalovutv 'Elov. (= în 
muntele numit acum al măslinilor). Această greşeală de traducere 
purcede dintr'o confuzie ortografică: ziata (1) înseamnă în gre- 
ceşte măslin; 2izos (70) = milă. Greşeala ortografică probabil 
a atras după sine confuzia de sens, | 

Pe lângă vechea traducere românească din secolul al XVI-lea, 
se mai cunoaşte o alta modernă, făcută din greceşte, în anul 1812, 
de către un oarecare Anastasie, al cărui nume este dat în criptografie 
chirilică. “Textul, dedicat Mitropolitului Veniamin, s'a tipărit în 
acelaș an, la Iași | ae 

. 

Spre a se impărţi în daru de la mine 
La bine credincioşii frați, fără de plată 

după cum: încredințează traducătorul însuș, în versurile prin 'care 
însoțește dedicația sa. Titlul complet al legendei în âceastă tra- 
ducere este: «Pentru Melhisedec istorie şi tâlcuire foarte minu- 
nată şi frumoasă. 'Tropariu 13 din a treaia pesnă a marelui canon, 
care canon s'au tâlcuit de Arhiepiscopul al Myralichiei Ioanu: din 
ostrovul Lindo». « a = 

Această «minunată; versiune, tradusă din greceşte, se deosebește, 
după cum a arătat şi Gaster, de vechea versiune tradusă din sa: 
voneşte, prin faptul că versiunea tradusă din greceşte începe de-a 
dreptul cu . biografia lui Melhisedec. Fratele lui Melhisedec se 
“numește aci Melhi (nu Sedec); şi asupra lui cad sorții care-l me-" 
nesc a fi jertfit idolilor. Când Melhisedec soseşte, cu vițeii, în ziua 
„orânduită praznicului,. găsește pe mama sa plângând şi pe fratele 

8 N. Cartoian
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său gătit pentru jertfă. In acelaș timp, după pilda împăratului, 
şi alți părinți își gătiseră copiii pentru jertfă, iar în capiştea idolilor 
se strânsese norod mult din satele învecinate. Melhisedec, ne- 
putând suferi atâta cruzime, s'a retras în muntele Tavorului și, 
plecându-și genunchii, s'a rugat lui Dumnezeu. ca să trimită 
urgia sa asupra celor adunaţi la praznic. Intr'acel ceas, pământul 
s'a deschis, scufundându-se, şi a înghiţit cetatea din care n'a mai 
rămas nimic. Versiunea modernă corespunde deaci inainte cu cea 
veche din secolul al XVI-lea, povestind cum Avraam călăuzit de 
glasul Domnului, a găsit pe Melhisedec în muntele 'Tavorului. 

BIBLIOGRAFIE. "TEXTE ROMÂNEȘTI EDITATE: Ms. nr. 449 din Biblio- 
teca Academiei Române trimes în timpul răsboiului la Moscova este descris 
de Dr. M. Gaster în Revista pentru istorie, archeologie şi filologie I 
pp. 74—78 şi |. Bianu şi R. Caracaș,' Catalogul manuscriptelor româ- 
neşti, IL pp. 202—203. Din textul Paliei a publicat Gaster fragmentul 

„privitor la Melhisedec în Chrestomatie pp. 6;—68, 
Redacţiune deosebită: «Pentru Melhisedec istorie şi 1âlcuire foarte minu- 

nată şi frumoasă. 'Tropariu 13 din a traia pesnă a marelui canon, care 
canon s'au tâlcuit de Arhiepiscopul al Miralichiei Ioanu din ostrovul 
Lindy Iaşi, 1812, ediţia a 2-a retipărită în 1848 la mânăstirea Neamţu; a 3-a 
«cu cheltuiala Părintelui Arhimandrit Ioil Iconomu sfintei Mitropolii, Bucu- 
reşti, 1863. O versiune întrucâtvă deosebită de acestea (dar din aceaşi fa- 
milie) a publicat C. N. Mateescu în revista Șezdtoarea, XIII (1913) 
Pp. 107—I110, după un «manuscript anterior anului 17925. 

VERSIUNI SLAVE. Pentru Paleea istorică: A. Popov, UTenia BL HMIIE- 
paTopckom» MockoBckoMb OGumecret uCTOpiu 4 mpeBHocTeii pocciiicKuIx'E 
Voi. I, (Kuura Griria neGecu n seman nanea ncropuuecnaa) Moscova, 1881; 
o nouă ediţie în Moscova 1892; o dare de seamă despre I-a ediţie: V. 
Jagit, Zur Apohryphen Literatur în Archiv făr slavische Philologie, V, . 
(1881), pp. 676—68o. 

Paleea interpretată (Tolkovaja Paleja) a fost editată de elevii lui 'Tihon- 
ravov: Ilanea TonkoBaa no CNuCKy, CAbAaHHOMy BD T. Konomu't 8 1406 
T. Tpyab yuenuoB» H. C. Tuxonpanosa, Moscova, 1896, 

Pentru Melhisedec: |. Porfirie v, Anoxpibuiiecria Cta3aHia O RETXO- 
aaBbTHBIXb Milaxb H COGHTIAxD, S. Petersburg 1877 1], 131-5, Pypin, 

Iamaruukui pycckoii crapuunoii muireparypui, III, pp. 20—23, Dr. Iv. 
Franko, Codex apocryphus e manuscripts ukraino-russicis, |, 92——102; cf. 

şi A. lacimirskit, BuGnnorpapuuecriii 0630p' ANOKPHpOBE BB 100- 
CnaBAHCKOii H pycckoii mucrmenHocru Petrograd, 1921, I, pp. 100—rrr. 
VERSIUNI GRECEȘTI: "Textul Paleei a fost publicat de A, Vassiliev, 

Anecdota greco-byzantina, Moscova, 1893, pp. 188—a292: '/orogia xalaroă 

aegitzav dd rod 'A6du. Pentru Melhisedec pp. 205—210. Manuscripte în 

muntele Athos, Spyr P. Lambros, Catalogue of te Greek manuscripts on
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the Mount Athos 1 (ed. 1895); nr. 3758 145) cu un extras la pag. 371 şi nr. 
3797 (17) (nr. 8). 

Pentru Melhisedec: Fabricius, Codex apocryphus Veteri Testamenti 
I, pp, 311—320; Migne Dictionnaire des apocryphes, II, 583. 

Studii: Gaster, Literatura Populară română 260 (despre Palea) pp. 
301—306 (despre Melhisedec); Gaster, Jlchester Lectures on Greeko-Slavouic 
literature pp. 147—208 (despre Palea) istorică în legătură cu hronografele 
bizantine și cu Biblia Scholastică, Biblia historiale, Speculum historiale 
(a lui Vicentius de Beauvais), Biblia Pauperum şi alte paralele occidentale, 
Pentru discuţiile privitoare la textul «Tolhovaja Paleja» vezi studiul recent 
al lui A. Michajlov, Zur Entstehungsgeschichte der «Tolkouja Paleja» 
în Zeitschrift fiir slavische' Philologie al lui Max Vasmer, Leipzig, IV 
(1927), pp. 115—131, unde se rezumă și lucrările anterioare, 

se



INV , 

0  PROROCIREA SAVILEI 

Se ştie că sibilele erau în lumea antică, prorociţe cărora cre- 
dințele populare le atribuiau o vieaţă îndelungată ce treceă peste 
câteva veacuri şi uneori o origine quasi-divină — sibila Hero- 
fila din Erythrea eră fiica unui cioban și a unei nimfe. Cele mai 
renumite erau: sibila dela Cumae, sibila Sava la Iudei şi sibila - 
din templul lui Apollo dela Delfi, 

In Asia Mică şi în Grecia, oracole sibiline, fixate în versuri 
concise, erau în circulație publică și se păstrau în case particulare; 
în Roma însă au fost adunate de timpuriu, păstrate cu cinste și 
puse sub autoritatea statului. Tradiţia spuneă că le adusese 
Tarquinius Superbul dela Cumae. Când Capitoliul a fost 
distrus prin foc, în anul 83 a. Chr., Senatul a trimis o de- 
legaţie în Asia, care a adus din Erythreia şi din alte locuri, 
o nouă colecție de oracole versificate, care au fost depuse 
din nou în Capitoliu, unde au fost păstrate până la 404—408 
d. Chr., când au fost arse de către Stilicho. In zilele de grea cum- 
pănă pentru cetate, cărțile sibiline erau cercetate de către preoți 
şi răspunsul lor eră hotărâtor pentru acțiunea cetăţii. 

Prin natura cuprinsului său profetic și enigmatic, genul lite- 
raturii sibilice, asemănător cu acela din profeţii şi apocalipse, 
puteă fi utilizat cu succes în scopul unei propagande religioase. 
Cu deosebire, pe vremea .când stăpânirea romană cuprinsese toate 
ţările din jurul Mediteranei, Iudeii din Egipt, îmbibaţi de cultură 
elenistică, dar stăpâniți de zelul de a face proseliți, pun în circu- - 
laţie, un ciclu de asemenea cărţi sibiline, în care sub mască pă- 
gână, se străduesc să facă în lumea politeistă, propagandă pentru 
iudaismul monoteist. In epoca creştină, fondul legendar de ora- 
cole păgâne a fost interpolat, preformat și sporit cu elemente 
noi, pentru a fi adaptat la nevoile creștinismului. Astfel ni s'a
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:păstrat un ciclu de vreo 14 cărţi de oracole, în care sibilele prezic 
istoria omenirii, cu aluzii la naşterea Mântuitorului şi cu amenin- 
Țări şi sfaturi către popoarele păgâne de a părăsi calea rătăcirii și 
a se reîntoarce prin pocăință, la calea adevăratei credințe. 

Elemente din aceste oracole sibiline au pătruns în hronografele 
bizantine, începând cu Georgios Monahos (supranumit Hamartolos, 
dpăgrolos =păcătosul) din sec.al IX-lea. Acesta, întemeindu-se pe 
tradiţiuni mai vechi, vorbește despre sibile şi pune într'o lumină 
mai vie pe regina Saba din Biblie 1), care. venind la Jerusalim, în 
fruntea unei numeroase caravane, ca să încerce prin întrebări 
enigmatice, înțelepciunea lui Solomon, ar fi prezis venirea Mân- 
tuitorului. Din prelucrarea acestor tradiţiuni bizantine, s'a alcătuit 
legenda, care a circulat în literaturile sud-slave și care a pătruns 
la noi, prin două versiuni deosebite. | 

"Textul începe prin a povesti în chip naiv, împrejurările mira- 
culoase, în care fiica lui Solomon, Sibila, s'a născut dintr'un ou 
de gâscă; Impăratul David, aflând de naşterea ei, porunci să o 
ascundă în ţara «Ugoiescului» (Ungariei). Fata crescu mare, învăță 
carte multă și, prin înțelepciunea ei, dobândi țara «Ugorescului 
şi a Gorului» şi ajunse împărateasă la Râm.. n 

Intr'o zi, veniră uimiţi la curte, cei 100 de «boieri» ai săi, care 
visaseră toți acelaș vis: 9 sori răsărind fiecare într'altfel. «Soarele 
dintâiu curat. şi lin răsăriă şi foarte cu drag noi îl aşteptăm și-l 
socoteam. Al doilea soare. de trei ori întunecă şi lumina își ascun- 
deâ...».  Nedumiriţi asupra celor visate, boerii cerără reginei lor 
să le tâlmăcească sensul misteriosului vis; şi regina li-l tâlmăcește 
astfel: «Cel soare dintâiu iaste rodul Bu gaârilor buni și bi- 
ruitori. Al doile soare sînt Grecii... Și astfel Sibila, continuând 
tâlmăcirea, „lămureşte că: al treilea soare sunt «Frâncii»; al pa- 
trulea Arcadeii; al cincilea Sărăcinenii; al şaselea Sirienii; al şap- 
telea Jidovii și aci Sibila are prilejul să prorocească naşterea Mân- 
tuitorului, răstignirea și învierea lui; al optulea soare sunt Iverii; 

  

1) Despre alcătuirea legendei privitoare la descendența dinastii domnitoare , 
din Abisinia din această legendară regină şi din împăratul Solomon vezi 
Joseph Hale vy, La legende de la veine de Saba, în Ecole Pratique 
des Hautes Etudes. Section des sciences hist. et Philologiques. Annuaire, 1903; 
Paris, 1904, pp. 3—24. . - | am
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iar ultimul soare: «aceia sunt 'Tătarii ce varsă sânge pe pământ; 
şi nimeni înaintea lor nu va sta; şi vor mâncă toate ţările. Și ei 
Vor. pieri, de niște oameni dela apus; şi se vor chemă Muscalii». 

Legenda a circulat la noi mai întâi în limba slavă și o asemenea 
versiune datând, după Hașdeu şi Mileti& de pe la începutul 
secolului al XVI-lea, după Syrku de pe la sfârșitul secolului XVI-lea 
sau începutul celui de al XVII-lea, a fost descoperită de Haşdeu, 
în acelaş sbornic al mânăstirii Mihaiu Vodă, care cuprinde şi le- 

_genda românească a morţii lui Avraam, Sbornicul, trimis la Iași 
cu puţin timp înainte de căderea Bucureştilor sub Germani, sa 
expediat împreună cu tezaurul statului la Moscova, de unde nu 
s'a. mai întors. Textul legendei din acest sbornie fusese însă pu- 
blicat de Mileti& în Sbornicul dela Sofia, în paralelă. cu 
textul românesc — plin de greșeli, după cum dealtfel a ob- 
servat și Gaster -— al ms. cu nr. 469 din Bibl. Academiei Române. 
„Părerile învăţaților slavi asupra originei acestei legende sunt 

împărțite. Mileti& pretinde că textul este o creaţie originală, plăs- 
muită în cuprinsul literaturii bulgare, probabil în întâia jumătate a 
secolului al.XIV-lea. In părerea sa, Mileti& se întemeiază pe faptul 
că în cuprinsul legendei sunt introduși și Bulgarii, înfăţișaţi în 
culorile cele mai simpatice, pe când vrăjmașii acestora, Grecii, 
sunt descriși în culorile cele mai antipatice. Primul soare, pe care 
l-au văzut în vis boierii, sunt Bulgarii: «Cel soare dintâiu 
— tâlmăceşte Sivila — iaste rodul Bulgarilor, buni și biruitori la 
oaspeți și credincioși; și ce direaptă credință creştinească a lui 
Dumnezău au închinat»; pe când al doilea soare sunt Grecii: tei de 
trei ori au lepădat credința; şi cu toate limbile se amestecă; și sînt 
iubitori de argint și luotori de adăman (cămată)y. 

Cadrul legendei însă (9 sori reprezentând 9 popoare) îngădue 
uşor. unui copist să introducă — după preferințe etnice — 
schimbări în ordinea de succesiune Şi în numirile popoarelor, 
după cum de altfel vom vedeă îndată. Cred că este mai aproape 
de adevăr. P. Syrku care, întemeindu-se pe unele . construc- 
țiuni și forme grecești din textul slav, admite un original 
grecesc. 

„Această legendă a Sivilei în redacţie mediobulgară, care circulă, 
în mănăstirile noastre, a fost tradusă în veacul al XVI-lea, în limba, 
română, probabil în Ardeal, după cum indică unele ungurisme
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(enaș = argat; adâman = cămata) 1). Prototipul acestei traduceri s'a 
pierdut, dar căpii de pe el se păstrează în versiunea manuscrip- 
tului cu nr. 469, din Biblioteca Academiei Române, publicat de 
Miletiă şi de 'T. Pamfile, precum Şi în versiunea publicată de 
„d-şoara Eufrosina Simionescu, după codicele din Cohalm. 

O a doua versiune românească, tradusă în secolul al XVII-lea 
după o redacţiune slavă, ce veneă din Serbia, se păstrează în ma- 
nuscriptul cu nr. 1436, din Biblioteca Academiei Române, ms. 
copiat în anul 1701, de Costea Dascălul din biserica Șcheilor, din 
Brașov. Versiunea a fost studiată şi publicată în paralelă cu pre- 
cedenta de d-nul Dan' Simonescu. Deşi s'au pierdut primele 
pagini — textul începe cu descrierea sorilor visaţi de boieri — totuş 
din fragmentul păstrat se vede clar că este o traducere care are la 
baza ei o redacțiune sârbească. a 

Primul soare, visat de boierii Sivilei nu mai este împăraţia Bul- 
garilor, ci împărăția Sârbilor, despre care se spune că vor fi toa- 
“meni smeriţi și liubovnici și iubitori de ospeţi și vor împărăţi 
"bine și frumos pre tastă lume, multă vreme». Al doilea soare sunt 
Ivirii, înfaţișați într'o lumină simpatică, după care vin Grecii 
prezintați în aceleași culori antipatice ca Şi în redacţiunea bul- 
-gărească. Ma -. i Ne 

Pe zidurile vechilor mănăstiri bucovinene: Voroneţ, Vatra 
“Moldaviţei și” Suceviţa se: găseşte zugrăvită şi sibila, alături de 
filosafii păgâni. Picturile acestor mănăstiri aparțin însă unui 
curent de artă occidentală italiană (cf. N. Iorga şi G. Balș, 
Histoire de Part roumain aucien, Paris 1922, p.. 130). Reprezen- 
tarea lor se leagă deci de tradiţiile de artă ale renașterei ita- 
liene. Reprezintările iconografice din unele biserici oltene şi 
muntene (Paraclisul . episcopiei din Râmnicu Vâlcea, Biszrica 
din Câineni-Argeș, Biserica cu sfinți din Bucureşti) stau în 

„legătură cu tipicul obişnuit în biserica bizantină şi transmis 
„prin vestitele tratate de pictură religioasă, cunoscute subt nu- 
mele de Erminii. * --" o 

  

5) Cf. Dan Simone scu, Sibilele în literatura românească în Contri- 
buții la istoria. literaturii române. Seminarul dz istoria literaturii române 
(epoca veche) al Universităţii din Bucureşti, i
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„BIBLIOGRAFIE.: TEXTE ROMÂNEȘTI: 'Textul Sivilei din ms. Academiei 
Române cu No. 469, trimes în timpul răsboiului la Moscova, a fost publicat 

 întâiaș dată, cu greseli de Mileti& în C6opuur sa Hapopuu YMOTRO- 
penua Hayka n Kun:xnuna, Sofiia, vol. IX (1893), pp. 161—210, în paralelă cu 
textul slav; a fost reeditat de T. Pamfile în revista Jon Creangă, IX (1916), 
şi în extras: Sibile şi Filozofi în literatura șI iconografia românească, Bârlad, 
1916. Textul din Codicele dela Cohalm a fost publicat de Eufr. Simio- 
nescu, Codicele dela Cohalm, laşi, 1921, pp. 47-49. "Textul din ms. Nr. 1436 
al Academiei Române a fost publicat de Dan Simonescu. Sibilele 
în literatura românească (în Contribuţiuni privitoare la istoria literaturii române: 
Epoca veche), București, 1929. 

TEXTE SLAVE: Mileti€, CGopun» aa Hapomnu Ymoreopeuna, Hayka 
Hi Krirnuna, IX (1893), pp. 177—180.: Dr. Ivan Franco, Codex 
apocryhus e manuseriptis ukraino-russicis, Î, pp. 277—278, după un sbornic 
din sec. al XVIII (tig.: primul soare — Bulgarii). Altele semnalate de 
Conev, Omicr na PăKOmICHTE u craponeuaruuTt KHurai Haponna Bn6- 
nuorexa, Sofia, pp. 316 şi 444. Cf.A, Iacimirkit, BuGnnorpabnuecriii 
0630p% ANOKpHjOBb Bb 10KHOCNABAHCKOIĂ 1 Pycckoii micemeHHocTi, | 
(1921), pp. 179—18o (i-a scăpat din vedere textul publicat de Miletic), 

STUDII asupra motivelor în literatura noastră: Dr. M. Gaster în Rezista 
pentru istorie, arheologie şi filologie, I (1883), p. 77; acelaș în Literatura popu- - 
Jară română, pp. 337—9 și în Grâber's, Grundriss der romanischen Philo- 
logie, II, 2, Strassburg, 1896, p. 397; Ov. Densusianu în cursul de 
istoria literaturii române ţinut Ja Facultatea de litere din Bucureşti în 1898 
şi redactat de Filip Drugescu. Pamfile, Sibile şi filozofi în revista 
Ion Creangă, IX (1916), pp. 129 şi urm., 158 și urm,; Eufr. Simio- 
nescu, Codicele dela Cohalm, pp. 49—55, cf. însă şi N. Drăganu, 
Anuarul institutului de istoria națională Cluj, pp. 363—378; Dan Simo- 
nescu, studiul citat mai sus. 

Pentru studiul lui N. Milescu cf. P. P. Pan aitescu, Nicolas Spathar 
Milescu" (1636- 1708), Paris, 1925, în Melarges de V'Ecole roumaine en France, 
I-îre partie, pp. 75 și urm. Pentru Dosofteiu: Şt. Ciobanu, Dosofteiu 
Mitropolitul Moldozei, trad. din rusește de Şt. Berechet, Iași 1918, 
p. 180—181. Pentru Erminii în legătură cu filosofii pâgâni şi cu sibilele: 
V. Grecu, Darstellungen altheidnischer Denker und Schrifesteller în der Kir- 
chenmaălerei des Morgenlandes, Bucureşti, 1924 (extras din Bulletin de la sec- 
tion historique, Acad. Roum. 'Tome IX, Congres de bizanth.] pag. 7 şi urm, 

Pentru domeniul slav în legătură cu cel românesc: Mileti&, studiul 
amintit mai sus în CGopuukb, IX (1893), pp. 173 şi urm. consideră legenda 
ca un produs al literaturii bulgare; C. Syrku, Zur mittelalterlichen Er- 
zăhlungsliteratur aus dem Bulgarischen în Archiv fiir slavische Literatur, 
“VII (1883), pp. 78—98, consideră din contra legenda ca un produs bizantin; 
cf. și Veselovskii în YKypuan't Municreperea HapoA npocabuienia, 
1867. Februarie, pp. 241—288. | LL Ia :
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Pentru cărţile sibiline în literatura creştină vezi bibliografia dată de E, 
Schiirer, Geschichte des jiidischen Volkes îm Zeitalter Jesu Christi, IV. Aufl., 
III. Band, Leipzig, -1909, pp. 584—s92. Cf, şi Jeanne Lucien Her r, 
La reine de Sabba et le bois de la croix în Rezue archeologique, XXIII (1914), 
Pp. 1—31; SamuelKraus, Die Kenigin von Saba în den by Zantinischen 
Chronihen în Byzantinische Zeitschrift, XI (1902), Pp. 120—131. 
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XVI 

LEMNUL CRUCII 
Manuscrisul nr. 496 al Academiei Române, aflat acum la 

Moscova, care cuprinde textele analizate mai sus, se încheie cu 
"o poveste apocrifă în care se vede, mai clar decât în legenda Sivilei, 
intenția de a pune în legătură materia Vechiului cu a Noului 
Testament. Este povestea despre lemnul din care s'a cioplit crucea 
pe care a fost răstignit Mântuitorul. Legenda tinde să dovedească 
că lemnul acesta n'a fost un lemn ca oricare altul, ci că el este 
vechiu de când lumea, fiindcă își are originea dela creațiune. El 
a crescut din arborele raiului, din care Adam și Eva au gustat 

” fructul oprit, şi a fost menit să devină, printr'o serie de peripeții, 
pe care ni le desvălue legenda, lemnul mântuirii, chiar dela obârșia 
păcatului primitiv. Printr'un proces de interpretare simbolică, le- 
genda își propune să mai arate împrejurările în care crucea Dom- 
nului a fost ridicată deasupra locului în care zăceă căpățâna lui 
Adam, astfel încât sângele Mântuitorului, revărsându-se peste ea, 
a răscumpărat-o din păcate. , 

Legenda a fost plăsmuită din îmbinarea unor elemente care 
veneau din tradiția scrisă şi din folklorul iudaic (Apocalipsul lui 
Moise), cu elemente din literatura apocrifă creştină, în special din 
Evanghelia lui Nicodim. 

Ea a fost adusă în Occidentul medieval, probabil prin cruciați, 
căci se găsește în manuscripte latine începând numai din veacul 
al XII-lea. Din limba latină, a pătruns în toate literaturile roma- 
nice şi germanice şi în curs de două veacuri a ajuns la o bogată 
înflorire. A fost încorporată de Petru Comestor (sec. XII) 
în Historia ecclesiastica, de Jacopo da Vara gine (sec. 
XIII) în Legenda aurea, a fost utilizată de scriitorii şi de predicatorii 
medievali (Bruneto Latini și Franco Sachetti, 
sec. XIV); şi a fost dramatizată în literatura spaniolă de Cal- 
deron în Auto el arbol del major fruto.
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Forma cea mai desvoltată a legendei se găsește însă în literatura 
slavă și română. In literatura noastră, legenda este reprezintată, 
în afară de ms. nr. 463, aflat acum la Moscova, şi prin ms. nr. 
3813 din Biblioteca Academiei Române. Este de regretat că ver- 
siunea manuscriptului 469 n'4 fost publicată de Gaster. Neavând-o 
acum la îndemână, nu putem preciză raporturile dintre aceste 
două texte. - 

Din rezumatul sumar pe care ni-l dă Gaster în Literatura pop. 
rom. (pp. 285—290), reiese că divergențe mari între ms, 469 şi 
ms. 3813 nu sunt. Totuş Gaster spune că versiunea ms. 469 se 
compune din două variante; pe când versiunea ms.. nr. 3813 
este alcătuită din trei părți bine distincte. In ms. 3813, textul este 
continuat cu o altă legendă, în strânsă legătură cu precedentele, 
privitoare la originea celor doi tâlhari, între cari afost răstignit 
Mântuitorul. Aceste note distinctive, care caracterizează versiunea 
manuscriptului 3813,se regăsesc şi în manuscrisele slavone, care 
circulau printre clericii noştri din veacurile trecute. Astfel ea se 
găsește în codicele, descoperit de regretatul I. Bogdan, în clubul bul- 
găresc din Tulcea, codice despre care a fost vorba mai sus (cap..I), 

“şi care cuprinde, alături de letopiseţul dela Bistriţa, şi: câteva 
apocrife. Versiunea manuscriptului slavon privitoare la lemnul 
crucii din codicele dela 'Tulcea se suprapune, în ceeace priveşte 
titlul și părțile componente, peste versiunea textului din ms. nr. 
3813 al Bibliotecii Academiei Române D. N 

Iată subiectul după ms. 3813, care după cum se va vedei, 
prezintă și el lacune: 
„In legenda lui Adam și Eva, se pomeneşte că în clipele de ago- 

nie ale lui Adam, Sit spre a ușură chinurile tatălui său, s'a dus la 
raiu, de unde a primit printr'un înger, o ramură de măslin. Din 
această ramură, Sit şi Eva fac o cunună pe care o aşează pe capul 
lui Adam. După ce Adam a fost îngropat cu cununa pe cap, din 
cunună a crescut un pom înalt şi minunat, care, din tulpină, s'a 
despărțit în trei crăci mari. Acestea s'au împreunat, pentru a se 
despărţi şi a se împreună iarăş din nou, şi aceasta până în şapte 
rânduri. Din acest pom s'a făcut crucea pe.care a fost răstignit 
Mântuitorul. : ” 

1) Dâm aci, în paralelă titlul și subtitlurile ambelor texte, folosindu-ne 
pentru textul slav, de traducerea lui I. Bogdan: Cronice inedite pagina 8—9.
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„* Crucea, pe care a fost răstignit tâlharul care a crezut în Mân- 
tuitorul, a fost cioplită și ea dintr'un lemn, scos din raiu de apele 
“Tigrului. Când Sit a vrut să facă pomană tatălui său, îngerul 
Domnului i-a arătat 'pomul adus din raiu. După sfatul îngerului 
Sit, spre amintirea tatălui său, a aprins cu acel copac un foc mare, 
care arde şi acum și va rămâne nestins până în veci. Focul este 
străjuit acolo, ca să nu se apropie nimenea de el, de fiare sălbatece. 
-Când Lot a păcătuit cu fiicele lui, cuprins de remușcări, s'a dus 
la Avraam ca să i se spovedească. Avraam, «turburat» de. cele 
aflate, I-a trimes «pe Lot să piae», cerându-i să aducă din. focul 
nestins al lui Sit. Lot a plecat spre țărmurile Eloisului și, aflând 
fiarele adormite, a apucat trei tăciuni și i-a adus lui Avraam. 
Avraam, cunoscând tăciunii: că sunt din focul cel veşnic al lui Sit, 
"s'a minunat că i-a putut aduce și povățueşte pe Lot să îngroape 

  

„Codicele dela Tulcea 

Cadeo rpliropiă eorocacta i kpiek 
ufo Ta nauuro - î& Fa în, SE  pdndutuu = - 
era spberua, RÂRO aduXA ca : cutâri- 
tul lui Grigorie teologul despre crucea 
cea curată a Domnului nostru Isus 
Christos şi despre crucile tâlharilor, cum 
sau zămislit. ! ! ” 
"oPrdan & kropark aprkik Manet inte păcnaT 

Ms. 3913 

Cuvânt pentru sfânta cruce, ales de 
Grigorie Bogoslov şi de cele doud cruci 
ale celor doi tâlhari. (£. S1+.). 

ca păzea unii passvtâunin. Ardtare despre 

al doilea lemn, pe care a fost răstignit 
tâlharul cel drept. 

oprdan rperate Apkek unea ste plenara ce 

“near puueă “păseoiiut  Ardtare despre: al 

treilea lemn, pe care a fost răstignit tâl- 
| harul.cel necredincios. : “ : . 

[loskcri kâne cehepânuă ca Tu, | 
Ap'tza itpoveanavk Poveste cum s'au a- 
dunat lemnele sfinte în Ierusalim. 

Gasao vi radek ăsdmoga cuvânt despre 
capul lui Adam. 

- * Ș î: Casao 4 An passoiiuniya, Kdko Bduayă 
îi aie păenagă na nphuikan ca ek 
cTpâun ra: cuvânt deespre cei doi tâlha- 
ri, cum s'au zămislit şi cum s'au răstig- 
nit pe lemnul prea curat de amândouă 
părțile Domnului. -* " 

De celalalt lemn pe care's'au răstignit 
tâlhariul care au crezut (£. 82v.). - 

" De al treilea lemn pre care s'au răs- 
tignit tâlhariul necredintos (f. 83 r.). 

Cum au împreunat iară lemnele în 
Terusalim (84 v.). 

«Capul lui Adam, (£. 881.). 

«Poveste pentru cei doi tâlhari (89 v).
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tăciunii în pământ şi să-i ude cu apă din râul Iordanului: când 
tăciunii vor da lăstari, atunci păcatul va fi iertat. Lot și-a îm-. 
plinit cu resemnare osânda; capa eră departe), «cât numai de trei 
ori aducea într'o zi de-i udi» și totuș minunea s'a săvârşit: tăciunii 
au dat lăstari din cari a crescut: un pom minunat. Din pomul 
astfel răsădit, s'a făcut crucea primului tâlhar. . 

Crucea celui de al doilea tâlhar, care n'a crezut în Mântui- 
torul, îşi are şi ea legenda ei. A fost cioplită dintr'un lemn pe care-l 
scosese din raiu, apele potopului. Când apele au secat, lemnul a 
rămas pe prundul apei ce să chiamă Merra, și, fiind lângă ape, 
a înflorit. Când Moise a scos pe Israeliteni din Egipt, aceştia 
nu aveau apă de băut, fiindcă pretutindeni în' drumul! lor apa 
eră amară. Rugându-se lui Dumnezeu, un înger i-a arătat lui 
Moise pomul care înflorise lângă apele Merrei. Moise a luat 
lemnul, l-a aşezat cruciş în apă și îndată apa s'a îndulcit. Din 
acel lemn, a crescut,.cu vremea, un copac frumos şi minunat, din 
care s'a făcut apoi crucea celui de al doilea tâlhar. - 

A doua parte a legendei tinde să explice mărimea și frumuseţea 
neobișnuită a lemnelor din care se făcuseră crucile celor doi tâl- 
hari, atribuindu-le o origine miraculoasă. Ei sunt pomii sădiți 
pe furiș de Satanail, în .raiu, în chipul următor: 

La început, când Dumnezeu vroiă să semene în. raiu semințele 
pomilor, nu eră decât el şi Satanail. Satanail, furând dela Dum- . 
nezeu trei semințe, le aruncă în mijlocul raiului și cer Domnului 
să blagoslovească ceeace a sădit el. Dar Dumnezeu, cunoscând 
fapta lui Satanail, a răspuns: «Acolo sunt Eu în mijlocul raiului» 
Când Satanail s'a dus să vază pomii 'răsădiţi din sămânţa lui, 
aceştia l-au luat la goană şi de atunci Satanail s'a înnegrit și s'a. 
făcut drac. Din sămânţa aruncată de Satanail, a crescut un pom 
în «trei stâlpi): unul al lui Adam, altul.al Evei şi al treilea al.lui 
Dumnezeu, în: mijloc. Când Adam .a greșit, pomul lui. a căzut 
în apa Tigrului; al. Evei a rămas în raiu, până când a fost scos 
de apele potopului. Când apele au secat, pomul Evei a 'rămas 
împotmolit lângă apa Merra. | 

A treia parte a legendei este menită să răspundă la întrebarea:. 
cum se face că acești trei copaci, răsădiți în ținuturi diferite, se 
găsiau pe vremea răstignirii Mântuitorului, în Ierusalim ? | | 
"Când a vrut Dumnezeu să se facă casa sa, Sf. Sion, a dăruit lui +
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Solomon un inel, care aveă puterea de a supune dracii sub ascul- 
tarea lui. Cu ajutorul diavolilor, Solomon a înălțat templul până 
la acoperiș. Pentru învelirea templului, eră nevoie de un lemn 
mare și trainic, care însă nu se puteă găsi nicăiri. Solomon, adu- 
nând diavolii, aceştia își dau cu părerea că poate copacul crescut 
din lemnul pus de Moise în apele Merrei să se potrivească la 
bolta templului. Diavolii se duc, după porunca lui Solomon, : 
într'acolo; taie copacul şi-l ridică, înjugând la el 8o de bivoli. 
Când ajung însă la râul Iordanului, lemnul se: înămoleşte pe 
țărm; o ceață mare se răspândește, şi trimișii împăratului, sbătân- 
du-se să scoată lemnul pe țărm, îl scapă în apele Iordanului și 
nu-l mai pot găsi. Solomon este nevoit să caute atunci alt lemn. 
Intr'un loc se află un copac, de mii de ani, crescut din tăciunii aduși 
de Lot, și la care se închină norod mult, în credința, moștenită 
din părinți, că pe acel copac se va face crucea pe care va fi răs- 
tignit Mântuitorul. Solomon trimete să-l taie. Norodul nu-l lasă: 
«0 Solomone, nu te vom lăsă să tai lemnul acesta al vieții, că unde 
au văzut cineva trei tăciuni să crească și să facă minuni mari; 
şi mulți pentru el am aflat mântuire, pentrucă Hristos pre el se 
va răstigni»:). Solomon, rănind însă pe mulţi din cei ce se împo- 
triviau, a tăiat și a ridicat lemnul cu sila. 

Sivila, auzind de acel lemn miraculos, a venit în Ierusalim să-l 
vadă şi, aşezându-se pe el, a simțit o arsură puternică, care 
i-a smuls strigătul: «O proclete lemn !; la care oamenii toţi adunați 
împrejur au strigat: «O lemn, de trei ori fericit! pre care să va 
răstigni împăratul Hristos». 

Solomon, ridicând lemnul şi măsurându-l la bolta templului, 
a văzut că nici acesta nu se potriviă. 

Intr'acel timp, un om, anume Esei, lucrând pe ţărmul Iordanului, 
şi-a scăpat securea în apă. Căutând-o, a găsit-o înfiptă în lemnul 
care se dusese la fundul apei. Solomon, înștiințat despre aceasta, a 
trimes oameni, carii să scoată lemnul din apă și să-l aducă î în 
Ierusalim. 

  

. 1) Este de observat că această parte a legendei vine în contradicţie cu prima 
parte, care ne spune că lemnul pe care a fost răstignit Mântuitorul este acela 
care a crescut din cununa aşezată pe capul lui Adam. Importanța deosebită 
acordată lemnului crescut din tăciunii udaţi de Lot nu cadrează deci cu 
totalul legendei.
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Când lemnul a fost adus şi măsurat pentru acoperiş, s'a văzut 
că nici el nu se potriviă. «Mare minune — a exclamat Solomon — 
de aceste lemne, cât sunt. de minunate, înalte și frumoase şi nu 
s'a prins nici unul. . - 

Văzând că nici al doilea lemn n'a fost potrivit, Solomon a în- 
trebat din nou «dimonii» şi a aflat dela ei,că mai este un al treilea 
lemn mare și frumos, adus din Edem, de care le este și frică să 
vorbească. «Vă leg — zise Solomon — cu puterea Domnului din 
cer, care mi-au dat mie, duceți-vă de-l aduceți». Dimonii se duc; 
apucă copacul de vârf; îl smulg din rădăcină, prinzând în firele 
rădăcinilor şi capul lui Adam. Când lemnul a fost adus în Ierusalim, 
s'a constatat că nici el nu eră menit pentru acoperișul templului. 

CAPUL LUI ADAM 

Solomon, văzând capul lui Adam, a poruncit să se strângă tot 
„ norodul şi să facă după cum va face el. Împăratul luând apoi o 
piatră, a închinat-o către cap, zicând: «Mă închin ție, ca făpturii 
lui Dumnezeu celei dintâiu» Şi a svârlit cu piatra în căpățână, 
adăugând: «Te ucidem pre tine ca pre un călcător şi neascultător 
de Domnub. Și tot norodul a aruncat cu piatra, făcând, spune 
textul: «Lythostroton, ce să cheamă pardosit cu pietre, jidovește». 
Astfel s'a format movila pe care a fost răstignit Mântuitorul. 

Intr'o versiune diferită păstrată în ms. 2813 se povestește că 
eră așa de mare căpățâna lui Adam încât s'a putut adăposti în 
ea, ca într'o adevărată peșteră de os un ostaş al lui Solomon 
surprins de ploaie. | 

CEI DOI TÂLHARI 

Când Irod căută pe Domnul . nostru Isus Christos, Iosif şi cu 
Iacov, fratele Domnului, au luat pe Maria și pe copil şi au fugit 
spre Eghipet. Pe drum trecură printr'un munte în cotlaurii că- 
ruia locuiau doi tâlhari cu muerile şi pruncii lor. Soţia unuia din 
tâlhari aveă numai o țâță şi deabiă puteă să-și alăpteze copilul 
ei; cealaltă eră bolnavă greu, de-o săptămână, și nu mai eră în. 
stare să-și hrănească pruncul care, de foame, se sbăteă între vieață 
și moarte. "Tocmai în acest timp, tâlharii prind caravana de fugari. 
Tâlharul a cărui soție eră bolnavă a zis tovarăşului său: «Să nu
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facem rău acestor oameni, nici acestei mueri, ce să-mi apleace prun- 
cul, că sunt 7 zile de când n'au supt nimic». Invoindu-se între ei, 
tâlharii duc pe drumeți la coliba lor și aci Precista a alăptat «coconul 
tâlharului», 7 zile, până ce s'a însănătoșit maică-sa: De bucurie 
că a. mântuit copilul dela moarte, tâlharii petrec cu cinste familia 
sfântă și dau dăruit-o cu. mari daruri», Copiii, făcându-se mari, 
au apucat pe drumurile părinților și s'au făcut şi ei tâlhari. Fiind 
prinşi, au fost aduși înaintea lui Pilat, care i-a osândit să fie răs- 
tigniți alături de Hristos. "Tâlharul, care, în copilărie, «fusese doicit 
de Maica Domnului, răstignit de-a dreapta Mântuitorului, s'a 

| rugat lui, zicând: «Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta»; 
dar celălalt — încheie textul — nu au grăit nimic şi au pierit». 

. % % ” 

Legături cu lit. populară. Legenda despre lemnele crucilor — aşă 
cum a fost expusă mai sus—a crescut din elemente folklorice. 

Episodul iniţial al focului veșnic, aprins de Sit şi păzit de fiare - 
sălbatece, își găsește paralele și în basmele noastre, de pildă în bas- 
mul ardelean: «Spân fără de moarte» 1) în care se povestește cum 
fiul Împăratului Roşu, ducându-se să. caute tăciuni aprinși, ajunge 
la un foc, păzit de gg de uriași — dintre cari unul cu trei ochi. 

Motivul principal din legenda privitoare la crucea primului tâl- 
har: tăsădirea unui pom, din tăciuni udați cu apă de un om, apăsat 
de păcat, este o temă foarte răspândită în folklorul tuturor popoa- 
elor. PE | | 

Gaster a adus o paralelă ardeleană din fraţii Schott2), în care se 
„povesteşte cum niște tâlhari, aflând printr'un copil, dela diavol, 
taina prin care își pot ispăşi păcatele, împlântă în pământ toiagul 
cu ajutorul căruia săvârșise primul omor şi-l udă cu apă adusă 
în gură. După câteva zile, toiagul înfloreşte și se preface în măr. 
Scuturând mărul, din fiecare rod. iese câte un porumbel, care se 
înalță la cer. Se cunoaște legenda lui Grui-Sânger versificată de 
Alecsandri: un tâlhar, omorând . într'o noapte întunecoasă, fără 

"să ştie, pe tatăl său, este blestemat să ude buturuga, pe care zăcea 
bătrânul, cu apă adusă în gură, până va da lăstari şi flori.. Cuprins 
de, remușcări, Grui-Sânger își începe munca şi o duce ani dezile, 

5) Botea, Basme, -apud Şăinenu Basmele Românilor, p. 345. 
» 2) Schott, Walachische Mărchen, Stuttgart,1845, nr. 15, pp.. 165 şi urm.
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până când odată, întâlnind pe cale o păsărică aproape moartă, 
o udă cu apa adusă în gură şi o înviorează. Din aceă clipă, butu- 
ruga înverzeşte. Alecsandri a împrumutat tema din popor. D-l Densusianu 1) a adus la aceasta o serie de paralele din folklorul 
nostru și cel :străin. Astfel, tema lui Grui-Sânger se regăsește, 
aproape identică, în legenda lui Manea tâlharul 2). Manea ucide 

- şi el pe tatăl său. Codrul se preface în juru-i într'un pustiu întins, în care nu se zăreşte decât un baston de fier înfipt 'în pământ. 
Ca și Grui-Sânger, e osândit să ude bastonul cu apă, adusă în gură, 
până ce acela, prinzând rădăcină, înverzeşte; se preface în măr 
şi dă roade. Când pomul eră plin de mere frumoase, vine la el 
Avraam, care scutură mărul. "Toate fructele pică, afară de 3, care — 
lămurește Avraam — sunt păcatele lui Manea. Avraam pleacă, în timp ce Manea își dă sufletul, 

Paralele se pot îmmulți. Părintele D. Furtună 3) notează o le- 
gendă în care se pomeneşte de un om nelegiuit care omorise pe 
tatăl şi pe mama sa, Cuprins apoi de remușcări, se -spovedeşte. Preotul îi spune că numai atunci va fi iertat: când cele 2 măciuci 
prin care făptuise paricidul, puse în pământ și udate cu apă aduse în gura lui, vor înverzi şi vor da rod. Ucigaşul, ca să-și ispăşească 
păcatul, se pune pe muncă; şi minunea se împlinește. Intr'o altă 
legendă populară, «Păcate mari.uitate», motivul se întrețese cu tema 
lui Edip: Un copil plecat de mic dela părinţi, întorcându-se târziu, 
spre casă, omoară fără să ştie pe tatăl său ŞI se căsătorește cu maică-sa,. Ca să-și ispășească păcatele, băiatul paște doi miei negri, până ce devin albi; iar maică-sa udă cu lăcrămi o rădăcină uscată, până ce se preface în pom cu flori şi fructe 4), 
Motivul acesta este foarte răspândit și în folklorul altor popoare: la Bulgari 5), la Francezi *), în legendele medievale germane — le- 

  

1) Ov. Densusian u, cursul citat, p. 123 şi urm. 
2) Revista Transilvaniei, 1897, pp. 159 şi urm. 

“ 3) Cuvinte scumpe, p. 53, - : 
1) D. Furtună, Vremuri întelepte, pp. 82—8ş. 
3) Lydia Sichmâno ff, Legendes religieuses bulgares, pp. 227 —230. Care este cel mai mare păcat în lume? A nu lăsă doi iubiţi să se căsătorească, 'Tăciunii tâlharului înfloresc atunci când ucide pe unul care vroiă să spargă o nuntă. *) Lusel, Legendes chretienwes de la Basse-Bretagne, |; pp. 294—203; le brigand sauvE avant Permite. O versiune mai în -strânsă legătură cu lemnit 

9 N. Cartojan
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genda lui 'Tanhăuser, dramatizată de Wagner —, în vechiul folklor 
biblic (bastonul lui Aron care înfloreşte într'o noapte). |. 

O altă paralelă interesantă din tradițiile noastre populare îm- 
pleteşte însă tema răsădirii unui pom dintr'un toiag uscat cu tema 
celor doi tâlhari între cari a fost răstignit Mântuitorul D, | 
"Un copil, anume Mediaş, răsfățat de părinți, rupe la 7 ani, 

dintr'un măr, un ciomag şi-l ascunde în podul casei. Când s'a 
făcut mare, fiindcă părinţii îl tot certau că nu lucrează, s'a urcat 
în pod, a luat ciomagul şi i-a omorit. După aceea luându-și mă- 
ciuca la spinare, a apucat calea codrului şi s'a făcut tâlhar. 

Pe când ţineă drumul trecătorilor, a găsit o femeie, pe care și-a 
făcut-o soție şi cu care a avut doi copii gemeni. : 

In acest răstimp, Maica Domnului, care deabiă născuse pe 
Mântuitor, trecând pe-acolo poposeşte la coliba tâlharului ca 
să se adăpostească peste noapte. Femeia tâlharului văzând-o, s'a 
speriat şi a îndemnat-o să plece, fiindcă are un bărbat rău, care o 
va omori-o. | . | 

Eu nu mă tem — i-a răspuns Maica Domnului —că mă va 
omori; şi a rămas acolo. Me 

Până atunci nu se obișnuiă să se spele copiii. Sfânta: Fecioara, 
cum a răsuflat puţin, a cerut o albiuță şi și-a scăldat copilul. Fe- 
meia tâlharului, văzând aceasta, și-a scăldat şi ea după Domnul 
Hristos, pe cei doi copii ai săi, cari erau tot trupul numai rană. - 
Când i-a scos însă din albie, copiii se vindecaseră de răni și rămă- 
seseră curați și sănătoși, o 

Până aci tradiţia populară se apropie de legenda celor doi tâlhari; 
încheierea însă o deosebește. "Tradiţia populară povesteşte că Dom-. 
nul Hristos a făcut din copilul cel mai mare un apostol, care însă la cina 
cea de taină, primind de la El 3 arginţi ca să cumpere pâine și 
cheltuindu-i pe băutură, a vândut pe Domnul Jidovilor, pentru 
trei arginți. 

După acest episod accesoriu, tradiţia populară, întorcându-se 
la tema primordială, încheie povestea lui Mediaş bătrânul astfel: 

  

crucii la SauvE, Le folklore des Hautes- Vosges, Paris, 1889, pp. 298—299. 
(Cf. şi Ov. Densusianu, cursul citat, pp. 121—129). . 

3) EL. N. Voronca, Datinele şi credințele poporului român, pp. 325—326 
reprodusă şi de Si m. Fl. Marian, Legendele Maicii Domnului (Ed. Acad, 
Rom.), Bucureşti, 1904, pp. 91—92, i
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«Mediaș bătrânul a ucis mulți ani oameni. Odată a prins un 
preot şi a vrut să-l omoare, dar preotul i-a. spus că mai bine 
să se 'lase să-l spoveduească şi să-i deă canon pentru iertarea 
păcatelor, căci e bătrân şi-i vine vremea să moară. 

«Mediaș de spovedanie şi de celea ce-i spuneă preotul nu ştiă, 
l-a ascultat și s'a spoveduit. i 

" «Preotul îi spuse că băţul acela de Măr, cu care a ucis, să-l 
înfigă în pământ și să care apă cu gura pe coate şi pe genunchi; 
să-l ude, până va înfrunzi și va face mere. Da 

«Mediaş l-a ascultat. Mărul a slobozit frunze şi a făcut mere. 
da un timp trece preotul acela cu trăsura pe aproape și-i 

„vine mirosul de la mere. Trimite pe vizitiu să vadă de sunt 
unde-vă în adevăr.. . | | 

«Acu Mediaș eră bătrân tare, cămeşă nu mai aveă pe trup şi 
păr crescuse pe el. , Si 

«Vizitiul văzându-l s'a spăriat şia mers dea spus stăpânului său. 
«Preotul şi-a adus aminte și văzându-l, l-a cunoscut. I-a zis 

să se scoale, dar nu putea. | 
— «Scutură dar, cum poți, mărul! 
«EL a scuturat. | 
«Toate merele au picat, numai două nu. 
«Toate păcatele îi erau iertate, pe câţi oameni i-a fost omorit, numai pentru: tată și mamă n'a fost ertat. o 
«L-a mai spoveduit odată şi i-a zis să mai scuture. Au picat 

şi acelea. Acuma eră deplin iertat şi îndată s'a răsipit ca colbul înaintea preotului.» N ” . 
Dintre cele două teme — cari s'au contaminat în această legendă bucovineană: prefacerea unui ciomag într'un pom înflorit care dă roade şi povestea celor doi tâlhari între cariia fost răstignit Mân- 

tuitorul — aceasta din urmă a suferit alterări în partea sa finală. După legenda bucovineană, fiul tâlharului a devenit apostolul Dom- nului și a fost identificat cu Iuda. e 
Motivul apocrif al celor doi tâlhari s'a resfrânt dealtfel în lite: ratura populară, în mai multe variante. - 
O legendă culeasă de Marian 1) glăsueşte. că după ce Irod a dat 

C 

  

1): Sim. FI. Marian, Legendele Maicii Domnului (Edit. : Acad. Rom.). Bucureşti, 1904, Pp.: 83—84. . ae E .. 1 

92
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poruncă să se taie toți pruncii dela doi ani în sus, Maica Domnului 
prinzând de veste, şi-a luat copilul în braţe şi, părăsind pe Cră- 
ciun, a luat-o la fugă. Pe drum întâlnește, fugind 'de frica lui Irod 
pe «Lisaveta», mama lui Ioan Botezătorul și pe o a treia femeie, 
care urcă din greu dealul din calea lor, fiindcă purtă în brațe, nu 
unul, ci doi copii gemeni. «Fugind ele tustrele până la mijlocul 
măgurii şi neputând mai departe fugi, de obosite ce erau, s'au 
oprit locului și, punându-se jos ca să se odihnească, au început 
a vorbi... Și din vorbă în vorbă zise Maica Domnului către fe- 
meia cea cu doi copii: 

— Greu trebuie să-ți fie dumitale: â duce doi copii în braţe. 
Dar şi mai greu încă trebuie să-ți fie a-i aplecă pe amândoi! 
— Greu, greu de tot! dar... ce e de făcut?.. Vrând, nevrând, 

trebuie să mă împac cu ceeace mi-a fost şi-mi este dela Dumnezeu 
împărțit! răspunse femeia». | 
„. Maica Domnului, prinzând milă de ea, a cerut să-i mai deâ 
și -ei să alăpteze un copil. Femeia nu s'a împotrivit şi copilul, care 
a supt dela sânul Precistei, a fost tâlharul răstignit de-a dreapta 
Mântuitorului și a căpătat, prin credința lui mântuirea, pe când 
fratele său a fost tâlharul răstignit de-a stânga Mântuitorului. 

O altă legendă, culeasă. de Voronca 1), se apropie în partea ini- 
ţială mai mult de motivul apocrif. Ea povestește cum Maica Domnu- 
lui, fugind de frica lui Irod, cu Domnul Hristos, a nemerit într'o pă- 
dure, la casa unor tâlhari şi cum aci a întâlnit o femeie, soţia unui 
tâlhar, care aveă doi copii; unul plin de bube. Motivul alăptării 
este înlocuit aci cu motivul îmbăierii. Copilul bolnav, fiind. scăldat 
în aceeaș albie în care a fost scăldat Domnul, s'a vindecat pe de- 
plin. Prin această substituire a motivului îmbăierii,: legenda po- 
pulară românească se apropie în Chip surprinzător de o legendă 
culeasă în insula Malta 2). Cum se explică : această - asemănare ? 
Printr'un îndepărtat izvor. literar comun '— Evanghelia copilăriei 3) 
care, povestește că în timpul pribegiei familiei. sfinte prin pustiu, 
o fetiţă, care suferiă de lepră, a fost vindecată prin apa în care a 
fost scăldat Mântuitorul.. E 

  

" ELN. Vorone a, Datinele şi credințele poporului român, |, pp. 39—40. 
:) Dâhnhardt, Natursagen, II, p. 28. 
4) Vezi d, ex. textul publicat în traducerea franceză de Paul Pete rs, 

Evangiles apocryphes, II, Paris, 1914, cap. XVII, pp. 18—10. -. IRU



133 

Și episodul întâlnirii cu tâlharii pe timpul fugii în Egipt, îşi are izvorul în Evanghelia Copilăriei. In capitolul XXIII 1), se :pove- steşte că,pe când familia sfântă, călătorii prin pustiu, în timpul nopții, s'a întâlnit cu o ceată de tâlhari carii dormiau. Doi dintre ei' pândiau însă calea: 'Titus și Dumahus. “Titus sa rugat de to- varășul său să lase drumul liber familiei sfinte; şi fiindcă. tovarășul său se îndărătniceă, i-a dat cingătoarea sa şi 4o de drahme. Pe drum, Mântuitorul lămureşte rnamei. sale, că peste 30 de ani va fi răstignit în Ierusalim, între aceşti. doi tâlhari, şi că “Titus va fi răstignit la dreapta lui şi va intră cu el în raiu. a Legenda despre capul lui Adam s'a resfrânt și ea în literatura populară, unde s'a contaminat cu elemente din Alexandria, din Apocalipsul lui Avraam (paharul morții) întrun Preţios document. folkloric, cules în judeţul Vâlcea de Teodor” Bălășel 2). «Voş Adam a fost omul cel mai mare din lume. EI aveă un cap: grozav de mare şi nu putrezise nici până a venit Domnul Hristos. pe pământ. 
: Mergând odată Domnul Hristos cu Sfeti Petre pe o poiană, vede căpățâna lui Adam, răsturnată pe câmp; merge la ea şi, lovind-o - cu bastonul, o întrebă: Moş Adame, de când ai murit îți mai aduci aminte de paharul morţii? e 

— Nici până acum nu mi-a ieşit amărăciunea din măsele! răs- punse căpățâna... A 
Peste căpățâna lui Moș Adam a dat și Alexandru Machedon, când umblă cu oastea să cuprinză lumea, EI, ca să nu se înfrico- șeze oastea de năpraznica căpățână, a pus o mie de ostași de a co- perit-o cu pietre. Ea eră așă de mare încât o' mie de ostași abiă au putut-o coperi în trei zile). . 

AFLAREA SFINTEI. CRUCI 

Nu putem încheiă ciclul legendelor privitoare la lemnul crucii fără a aminti aci şi legenda despre aflarea lemnului crucii, care se găseşte cuprinsă în viața împăratului Constantin şi interca- lată în învățăturile lui Neagoe (ed. N. orga: pp. '72—-]6). A INI 
2) Ibidem, pp. 26—28, i 
„2) Revista Șezd:oarea, XI (1910), pp. 182 —783..
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Viaţa împăratului însuși cuprinde o serie de miracole, obișnuite 
precum s'a văzut mai sus, în literatura hagiografică. Astfel le- 
genda povestește că împăratul suferea de lepră şi că, pentrua-l 
„vindecă, doctorii puseră la cale să-l scalde într'o baie de sânge 
proaspăt, adunat de la copiii mici, dar că împăratul a respins 
acest sângeros leac: «mai bine pătimesc eu tot aşa rău cu această 
boală, decât să moară atâţia coconi şi. să se topească mamele 
lor de jale și de dor și să fiu eu vinovat la atâta moarte». Atunci. 
i s'a arătat în vis Apostolii. Petre și Pavel, carii l-au sfătuit să 
cheme pe Silvestru Papa, ca să-i dea «botezul mântuirii». Când 
a primit botezul, într'acelaş ceas s'a și tămăduit de. lepră. 'Tot 
aci. se găsește și episodul care narează cum i s'a arătat pe cer 

„crucea cu slovele: «Cu acest semn vei pierde pe toți vrăj- 
mașii tăi). . | 
„După această legendă, aflarea lemnului pe care a fost răs- 

tignit Mântuitorul s'a întâmplat în următoarele împrejurări: 
„Patriarhul Macarie, în cel dintâiu sobor, a sfătuit pe împărat 
să se ducă la Ierusalim, pe Golgota şi să caute lemnul pe care 
a fost răstignit Mântuitorul. Impăratul hotărî să meargă mama 
lui, Elena. Peste puţin timp, sfânta Elena văzi în viso lu- 
mină strălucitoare, care-i spuse să meargă în Ierusalim și să 
caute. «făcătoarea de vieață cruce şi mormântul și locurile sfinte, 
care le-au ascuns și le-au îngropat Jidovii, de pizmă». 

Pe locul unde fusese îmmormântat Mântuitorul, împăratul 
Adrian făcuse do capişte mare și frumoasă», închinată zeiței 
Afrodita. Elena, împreună cu Patriarhul Macarie, porunciră să 
se sfărâme templul și, săpând adânc subt temelia lui, se ivi 
«sfântul mormânt şi locul căpățânei și lângă acestea, aproape 
spre Răsărit puţinel, aflară și trei cruci îngropate). Nici un 
semn nu indică prin nimic care din cele trei cruci a fost a 
Mântuitorului. ! 
“Pe „când toți erau cuprinși de nedumirire şi grije, se află 
în cetate «o jupâneasă mare şi de neam vestit», care se sbăteă 
între. viață şi moarte. După sfatul Patriarhului, crucile sunt 
aduse pe rând una câte una, Ja patul bolnavei. Indată ce 
se puse crucea pe care fusese răstignit Mântuitorul, într'aceeaş 
clipă, bolnava se însănătoşi, ridicându-se «ca din morți). Vestea 
se răspândește repede; şi de pretutindeni se adună norod mult
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ca să vadă crucea, Impărăteasa luă o parte din cruce pe care 
o trimese împăratului, iar restul o lăsă Patriarhului ca să o 
arate noroadelor. Pe locul unde s'a găsit crucea şi în toate 
părțile de care erau legate amintirea Mântuitorului, împără- 
teasa ridică biserici. 

Această legendă face parte din viața sfântului Constantin și 
se citește și azi în bisericele noastre în ziua de 21 Maiu. Ea 
se leagă însă și de literatura hagiografică, de care ne vom ocupă 
în capitolul următor. 

SCRISOAREA LUI PILAT CĂTRE CHESARUL DIN ROMA 

Legenda despre lemnul crucii este continuată în ms. nr. 
469 din B. A. R., pe care nu-l mai avem acum la îndemână, 
cu 0 scrisoare apocrifă a lui Pilat către Chesarul din Roma. 
În această scrisoare, Pilat aduce la cunoștința împăratului ro- 
man, minunile săvârşite de Mântuitor, condamnarea lui şi sgu- 
duirile care s'au produs în clipa răstignirii: întunecarea soa- 
relui, cutremurul. Chesar, aflând acestea şi văzând că din pri- 
cina lui Pilat s'au întâmplat acele mari sguduiri ale lumii, l-a 
chemat în Roma și l-a osândit. 

BIBLIOGRAFIE. TEXTE ROMÂNEȘTI SEMNALATE: Gaster în Re- 
vista pentru istorie, archeologie şi filologie, 1, (1883) p. 76—77. 

VERSIUNE INEDITE IN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE: Ms. nr, 3813 din sec. XVIII, f. Sr v—59r.: «Cuvânt pentru sfânta crucey, Ms. 2155 
sec. XVII, f. 12r—r3r, «Cuvânt pentru cinstita cruce şi pentru cele doo cruci ale celor doi tâlhari», - 

VERSIUNI SLAVE: Jagi&, Starine, V, f. S3—95, versiune mediobulgară din secolul al XIII-lea; A, Popov, Ilepnoe npuGasnenie ks OniiCaui!o, Moscova, 1879—8r, pp. 31—44 (inaccesibilă mie), 
N. Tihonravov, IlaMaTauniI crapuunoii pycckoii ATepaTypui. |, PP. 308 şi urm. după un ms, sârbesc din sec, XV; Stojanovic, Glas- nik, vol, XIII, după un ms. sârbesc din secolul al XVII-lea; P olivka, SStarine, după un ms. sârbesc din sec. al XVII, - Ruseşti: N. Tihonra vov, IlamaTHuki pyccioii OTpeueunoii aurepa- Typer, ], 305 — 308, după un ms. rusesc din sec. al XVI-lea; Pypin, IlamMaTHukii CrapuHHoii Pycckoii aureparypu, III, pp. 81—82, după un sbornic din sec. XV—XVI ; A. Popov, Ilepaoe npuGaBneuie KE OnH- CaHito (inacc, mie), pp. 63—66, după un ms, din sec. XVI; A. Pypin, Ilamarunnst CTapHHoii pyceuoii anreparypui, III, pp. 84—83, după un ms. din sec. XV—XVI.
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„VERSIUNI GRECEȘTI: Fabriciu s, Codex pseudepigraphicus Veteri Tes- tamenti, I, pp. 428—43, . N 
" STUDII: Gaster, Literatură Zopulară română, pp. 284—290; Ov. Densusianu, Curs de istoria literaturii române (epoci veche) ţinut la Facultatea de litere din Bucureşti, în anul 1898, litografiat de Filip Dru- gescu. pp. 117 şi urm.; Mussafia, Sulla leggenda del legno della Croce în Sitsungsberichte der Dhil.-hist. Klasse der k. k. Ahad. der Wissenschaften, Wien, 63. Band (1870), pp. 165—26, pentru versiunile occidentale; Pr. Campers, Mittelalterliche Sagen vom Paradiese und vom Holze des Kreuzes Christi, Koln, 1897; W, Me yer, Die Geschichte des Kreuzholzes ton Christus în Abhandlungen der philosophisch-philologischen Klasse der k. Bayerischen Akad. der Wissenschaften, Miinchen, 1882, pp. I103— 65. E. N stle, Die Kreuzauffindungslegende în Byzantinische Zeitschrift, 1V 

(1895), pp. 319—345 (cu text).
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LEGENDE HAGIOGRAFICE 
"In literatura românească apar de timpuriu, încă din sec. a] XVI-lea, alături de cărțile fundamentale ale bisericii, alături de textele biblice apocrife şi legende hagiografice. Deşi acest gen literar se leagă prin multe şi trainice fire de literatura religioasă canonică şi făceă odată parte integrantă din cultul ortodox, totuș nu putem omite din cercetarea noastră cel puţin acele legende cari stau desfăcuț din colecţiile - vieților de sfinți ca individualități de sine stătătoare, au circulat intens în massele adânci ale cetitorilor de pe vremuri şi au lăsat urme, cari dăinuesc până azi, în sufletul popular. 
Inainte de a urmări aceste legende în cadrul epocilor în care îşi fac apariţia, este necesar pentru a înlătură unele confuzii, cari se pot face, să determinăm caracteristicile distinctive ale acestui gen literar și să arătăm prin ce se leagă de literatura populară. - Materia care face. obiectul acestor legende hagiografice se poate grupă în două mari grupe: vieţi de martiri şi vieți de asceți, „Prima este reprezentată prin marii iluminaţi, carii, în vremu- rile de prigonire, au preferit să îndure chinurile morții, decât să abjure credinţa. Eusebiu de Cesarea (260—340), care: a trăit aproape de epoca lor, ne-a descris avântul mistic prin care a îndurat chinurile cele mai groasnice ceice primiau cununa. de martiri: spânzurați, arşi pe rug, aruncați în arena fiarelor, sfâ- şiați cu cochilii și unghii de fier. In timpurile acelea, când crești- nismul, la începuturile sale, eră în luptă cu păgânismul, sprijinit de toată autoritatea, statului roman, nu eră cu putință ca socie- tatea creştină să nu înţeleagă ce admirabile pilde, ce înviorătoare . mângâieri, în -prigoniri, puteă oferi forța. morală a acestor eroice jertfiri de vieață pentru noua credință. Iată, de pildă, comunitatea creştină din Smirna, transmițând celei din Philomelium, o
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relaţiune scrisă prin pana «fratelui Marcian», despre martirul episco- 
pului Policarp, încheie cu rugămintea de a trimite :4această scri- 
soare şi fraților mai îndepărtați pentru ca şi ei să glorifice pe 
Domnub. Când furia persecuţiunilor s'a întețit însă și creştinii 
pieriau cu miile, n'a mai fost posibil să se consemneze în scris 
martirul fiecăruia. Pentru pătimirea unor martiri s'a mai putut 
găsi material de informaţie în arhivele proconsulare;. patimile 
celor mai mulți s'au păstrat însă pe cale orală, 

După ce Constantin cel Mare impune creştinismul, ca religie 
de stat, în toate granițele imperiului roman, epoca martirilor se 
încheie şi atenția bisericii este îndreptată spre o altă formă a 
eroismului vieții religioase: ascetismul. Sfântul vremurilor noui 
este acum ascetul; acesta, retras departe de svonurile lumii, în 
singurățăţile pustiului, duceă lupta îrnpotriva deşertăciunilor lumii 
pentru desrobirea sufletului de patimile trupului şi de toate 
ispitele amăgituare, pe care le întinde Duhul întunerecului, spre a 
primejdui mântuirea, 
“În năzuința de a expiă prin pocăință, păcatele lor şi ale 

semenilor, își impuneau asperități de vieață și chinuri trupeşti. 
Astfel, unii refuzau orice adăpost şi stăteau fără nici un aco- 

periș sub arșița soarelui vara, iar iarna în vifor, vânturi şi ploi, 
până ce corpul li se umplei de răni. 

Alţii au imaginat o curioasă formă a asceziei pentru a scăpă 
de privirile curioșilor și a se izolă și mai mult, Incepând cu Sfântul 
Simion 'Stilitul, întrun avânt de eroică extravaganță, pun să se - 
construească o coloană înaltă de câte 20—30 de metri, când nu 
găsiau în apropiere o: rămășiță de templu sau alte monumente 
vechi şi, urcându-se cu scările sus, stăteau acolo, ani de zile, până 
la sfârşitul vieţii. Forma particulară a penitenţii lor eră zmobifita- 
tea. Stăteau acolo, sus în picioare, nemișcați, în rugăciune şi. post, 
învingând somnul şi îndurând toate intemperiile vremii. Hrana 
depindeă mai mult de ajutoarele pe care creştinii pioşi din veci- 
nătate se însărcinau spontan să le-o procure.. Câteodată, în jurul 
coloanei, se adunau o sumă de discipoli, cari cu timpul se uniau 
între ei și fundau o mică mănăstire în preajma sfântului. . 

Biserica şi creștinătatea a privit întotdeauna cu admiraţie pioasă pe 
" acești asceţi, carii în năzuința spre desăvârșirea sufletului, îşi mor: 
tificau trupul. Ei erau socotiți ca oameni inspirați de Dumnezeu
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şi sprijinul lor eră cerut in împrejurări grele. “In vremurile de 
cumpănă ale imperiului bizantin, amenințat în însăși existența 
lui, împăratul Isac Anghelos, după cum ne spune cronicarul . 
Nicetas Honiates, convoacă în palatul său pe «călugării cari umblă 
cu picioarele goale, pe cei ce se culcă pe pământul gol, şi pe cei | 
ce trăesc deasupra pământului pe coloane» şi Je cere să se roage 
lui Dumnezeu ca să îndepărteze primejdiile care amenințau im- 
periul. Dacă împărații bizantini arătau atâta consideraţie pentru 
acești solitari mistici, ne putem închipui cu câtă venerație îi priveau 
massele naive şi credule ale poporului, care se adunau în jurui lor 
pentru a le cere ajutorul în boale şi nenorociri. “Trupul lor eră 
socotit ca făcător de minuni şi după moarte;şi nu odată s'a văzut 
cetățile luptându-se pentru moaştele unui ascet, socotit ca sfânt. 
Ei formează dar a doua grupă importantă în legendele hagiografice. 

Exceptând câteva — foarte puţine — vieţi de sfinți; care 
fac impresia unei mărturii contimporane, marea majoritate a le- 
gendeior hagiografice a 'fost plăsmuită în veacul al VI-lea. In 
vremurile acelea, cultul sfinților luase un avânt pe care cu greu 
ni l-am puteă închipui. Localitățile, în care se păstrau moaștele 
lor, deveniseră centre de pelerinagiu pentru toată creștinătatea. În 
zile de -comemorare, “drumurile cari duceau spre aceste centre — 
drumuri desemnate adesea în documentele timpului cu numele 
de strata publica peregrinorum, erau împânzite de convoiuri ne- 
sfârşite de pelerini. Mulțimea aceasta care venii din adânci de- 
părtări pe drumuri prăfuite, stăpânită de o evlavie mistică, dar 
şi de dorinţa de a căpătă îndurarea Şi ajutorul sfântului, eră avidă 
să cunoască vieața și mai ales minunile lui. Pentru a satisface cu- 
riozitatea pioasă a pelerinilor şi în acelaș timp:pentru a răspunde 
la trebuințele cultului, în ziua soztită comemorării, s'au alcătuit 
legendele hagiogtafice. 

In plăsmuirea lor se vădesc două influențe deosebite. Una,- re- 
prezentată prin curentul tradiţiilor populare, își are originea în- 
depărtată în povestirile ' martorilor contimporani cu sfântul, dar 
care transmise din generație în generaţie și dela o comunitate creştină la alta, fuseseră în mod inconștient prelucrate de imagi- - naţia masselor, ...! Di . 

Prefăcută în felul acesta, în curs de mai multe veacuri, per- 
sonalitatea istorică a sfântului a pierdut trăsăturile ei distinctive;
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cadrul istoric și geografic în care s?a desfășurat vieaţa lui 's'4 şters 
treptat; în locul. acestora fantasia colectivă a masselor. populare; înclinată spre simplificare și miraculos a creat din amintiri vagi 
şi din fondul străvechiu al legendelor populare, -tipul generic al 

„sfântului, în care mai ales latura miraculoasă „a vieţii lui, a fost 
accentuată. LL - 
Culegând din gura poporului aceste legende, când n'a plăs- 

muit totul din imaginația lui sau n'2 avut materiale anterioare, hagiograful a fost înclinat să sublinieze elementul miraculos, cu 
atât mai mult, cu cât în modelele literare ce-i stăteau dinainte, 
literatura apocrită a Vechiului şi Noului 'Testanient— care exercită 
o mare atracție asupra masselor populare —supranaturalul alcătuește miezul povestirilor. a 

În sfârşit, în prelucrarea materialului popular, concepția hagiografului despre natura şi rolul sfântului a mai putut fi in- fluențată, în afară de tradiţia literară a apocrifelor, şi de curentele 
filosofice ale timpului şi în special de mistica neoplatoniciană, care 
pretind că omul, în extazul religios, se poate lepădă de materialitatea 
trupului, se poate desface de tot ceeace îl leagă cu pământul și că, pă- truns de divinitate, poate sta mai presus de legile fizice ale naturii: 
Oricât de departe ar fi fost chilia călugărului hagiograf de 
svonurile lumii, totuș ceva din cultura profană a pătruns și în 
vechile mănăstiri, mai ales dacă ținem seamă că oameni, cu o vastă 
cultură a timpului lor, au renunțat la bunurile lumii pentru 
a-şi petrece vieața în liniștea mănăstirilor. Ideile misticei neo- 
platoniciene au influențat — după Giinther 1) — concepţia pe care creștinătatea veacului -al V-lea și al VI-lea și-a format-o 
despre sfinţi.: Pentru hagiograf, sfântul, înartir sau ascet, este cam- 
pionul .lui Dumnezeu pe Pământ, menit. să ducă lupta împo- 
triva păgânismului și împotriva ispitelor acestei lumi trecătoare. 
Dar aceşti iluminaţi, cari se confundau cu sufletul lor în Mân- 
tuitorul şi duceau lupta în numele lui, nu puteau fi părăsiţi în 
clipele hotăritoare. Fiul Domnului radiă în jurul lor nimbul sfin- 
țeniei, care distrămă influența legilor fizice ale: materiei, și înalță 
sufletul celui prigonit peste puterile naturii. Această concepție 
despre caracterul divin al sfântului explică introducerea elementului 
PC NN NI 

» Legendenstudien, Kâln, "1906,
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miraculos în legenda hagiografică. De îndată ce intră mar- tirul în arenă și este supus la chinuri, se simte puterea divină a 
Mântuitorului, căre-l sprijină împotriva - prigonitorilor săi. 'Tor- 
turile cele mai groaznice la care sunt supuși nu-și pot produce 
efectul, deoarece ocrotiți de harul divin, trupul lor este imun: 
fiarele nu-i sfâșie, săgețile nu-i străpung, flăcările nu-i mistue, otrava nu-i distruge. a . 

Sfântul Mamas şi Iulian sunt osândiţi să fie sfâşiați de fiare 
sălbatece, Aduși în amfiteatru, la ziua hotărită, se dă drumul 
fiarelor înflămânzite, dar spre marea mirare .a judecătorilor şi 
a poporului, fiarele, ajungând în faţa sfinților, îşi domolesc. furia 
şi le ling picioarele. Sfântul 'Tizs, sărbătorit la 14 Decemvrie, este 
Vârit întrun sac cu scorpii şi vipere și aruncat în mare, la 30 de stadii depărtare; prin ajutorul îngerilor, sacul! se sfâșie şi sfântul 
se întoarce la liman; călcând pe valuri, cum âr călcă pe uscat. 
Sfântului Roman, sărbătorit la: 18 Noemvrie, i se taie limba și 
totuș după. aceasta grăește, proslăvind pe Mântuitorul mai tare 
şi mai clar decât înainte. Sfânta Glycheria este sfâșiată cu unghii 
de fier şi totuş strigă călăilor săi: «nelegiuiților, chinurile voastre 
nu-mi fac nici un rău, Mânţuitorul meu, Isus Hristos,mă ocro- teşte», Pentru -a scoate și mai bine în relief caracterul divin al 
sfântului, hagiograful acumulează chiar asupra lui o serie ne: 
sfârşită de asemenea chinuri întro gradaţie crescândă; tipic este în 3 
această privinţă, cazul sfântului Gheorghe. 

Elementul miraculos intervine adesea și la :moartea martirilor. Când sfântul Ioan cel Nou este ucis de'șeicul din Cetatea Albă, 
se zăreşte în puterea nopţii un stâlp de foc, înconjurât -de can- dele şi trei bătrâni în veșminte albe; cântând -psâlmi: de laudă 
mucenicului.' Un evreu țintind arcul spre bătrâni, rămâne cu mâna înţepenită pe arc, până ce mărțurisește. vedenia. : 

Tot prin minuni se vădeşte şi caracterul divin al sfinților asceți. 
Sfânta “Tecla, urmărită de nişte tineri destrăbălați, se: roagă lui 
Dumnezeu” și. stânca muntelui se despică în două,. pentru ao 
primi. Când sfântul Alexe. moare necunoscut. de nimeni în casa 
tatălui său, clopotele din Roma, sunând misterios, vestesc moar= ! 
tea lui. Sf, Marian .n'are nevoie:de-candelă-'că: să vadă :noaptea 
spre a scrie; degetele lui răspândesc, în miezul nopţii, lumina 
necesară, La moartea sfântului Lazăr stâlpnicul, coloana, „pe .care
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trăise el, străluceşte în tăria nopții aşă de puternic, încât o zăresc 
din mari depărtări ucenicii sfântului, cari se adună în jurul lui. 
Am puteă îmmulţi aceste exemple, dar vom aveă prilejul să re-. 

venim în mai multe rânduri în cursul studiului nostru asupra 
” acestei laturi caracteristice a legendei hagiografice. Deocamdată 

ne mărginim să arătăm că, în afară de motive caracteristice na- 
turii însăș a genului hagiografic — imunitatea martirilor în tor- 
turile cele mai groaznice —se găsesc în legendele hagiografice, 
adesea, o sumă de elemente miraculoase de interes folkloric. Epi- 
soade miraculoase, care alcătuesc țesătura basmelor populare, au 
fost încorporate în legendele hagiografice. Lupta voinicului cu 
balaurul pe ţărmul unei ape, pentru mântuirea unei fecioare, 
temă care apare în vechiul mit al lui Perseu şi Andromeda, în 
legenda celtică a lui Tristan și Iseult și într*o mulțime de basme 
populare, a fost încorporată și în redacțiile mai noui ale vieții 
Sf. Gheorghe. Deşi introdus în vieaţa sfântului după sec. XII, 
motivul a dobândit o vitalitate așă de puternică, încât a influențat 
puternic iconografia: mai toate icoanele noastre înfăţişează pe sfân- 
tul Gheorghe în luptă cu balaurul. In «Manualul de Iconografie» al 
Înaltului Regent P.S. S. Patriarh, Dr.Miron Cristea — publicat acum 
20 de ani — se află reprodus la pag. 4 o icoană «ciudată»: Sfântul 
Christofor din biserica dela Răstoșnea, zugrăvit cu cap de câine. 
Icoana este însă în conformitate cu legenda sfântului, așă cum se 
ceteşte în Vieţile Sfinţilor și chiar în Mineile din vremurile noastre, 
la ziua de 9 Maiu: «Sfântul mucenic Christofor eră căpcân din 
țara celor ce mănâncă pe oameni... și nu puteă să grăiască ome- 
neşte»1). Căpcânii, monştri cu capul de câine, care latră în 
loc de a vorbi, sunt un vechiu element din folklorul popoare- 
lor mediteraneene. În tradiţiile neamului nostru,  Căpcânii, 
după cum vom vedeă mai jos, au fost indentificați cu 'Tătarii din 
Buceag. 

Multe alte asemenea motive de folklor se găsesc din belșug 
întrețesute în structura legendelor hagiografice; d. ex.: motivul 
inelului , miraculos, care, sfărâmându-se, prevesteşte moartea 
eroului; a copilului, care vorbeşte înainte de naştere; a cerbului . 
miraculos, care călăuzește pe calea mânturii. 

3) Mineiul pe luna Maiu, tipărit cu aprob, Sf. Sinod, Buc. 1894.
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„Cele mai frumoase legende hagiografice sunt tocmai acelea, 
care s'au adăpat mai mult din izvoarele de veşnică tinerețe ale 

„Povestirilor populare. Acest element miraculos din folklor a fost 
şi pricina, pentru care unele legende hagiografice au fost traduse 
mai de timpuriu în literatura noastră, ori au fost extrase mai 
târziu din colecțiile vieților de sfinți, copiate la un loc cu textele 
poporale şi răspândite în păturile largi ale neamului, până în vre- 
murile noastre. 

In formarea sufletului românesc din trecut, literatura. hagio- 
grafică, cu atmosfera ei de misticism și supranatural, a adus şi 
ca partea ei de contribuție. Misionarul catolic, Marcus Bandinus, 
în relația călătoriei sale prin Moldova anului 1646, ne descrie 
cultul consacrat sfinților medici fără de argint: Cosma și Da- 
mian, în satul Filipi, de lângă Trotuș: pelerinajul bolnavilor din 
Moldova şi Ardeal către acest miraculos liman de însănătoşire; 
legendele fantastice care circulau în jurul bisericuței de pe vârful 
muntelui; procesiuni nocturne cu făclii, melodii de glasuri îngereşti 
ș. a. Insuș cronicarul moldovean, Grigore Ureche, narând lupta 
lui Ştefan cel Mare cu 'Țepeluş la Râmnic, adaugă după tradiția 
populară, cum «să se fie arătat lui Ștefan Vodă, sfântul mucenic 
Procopie, îmblând deasupra războiului călare şi întrarmat, ca un 
viteaz, fiind într'ajutoriu lui Ștefan Vodă şi dând vâlhvă oştii lui» 
şi încheie cu adorabila lui naivitate pioasă: «ci este de a şi credere 
acest cuvânt, că dacă s'au întors Ștefan Vodă cu toată oastea sa, 
..„la scaunul său la Suceava, au zidit biserică pre numele sfân- 
tului mucenic Procopie [a sat la Badeuţi, unde trăeşte și până 
astăzi)!). 

Corpul complet al vieților de sfinți a fost tradus, pentru întâiaș 
dată la noi, de Mitropolitul Dosofteiu și tipărit la Iași în 1682 2). 
Legende hagioprafice cu caracter întrucâtvă popular pătrund în 
literatura noastră încă din secolul al XVI-lea. In cel mai vechiu 

  

1) Cf. C. Giurescu, Letopisețul Țării Moldovei, până la Aron-Vodă 
(1359—1595), întocmit după Grigorie Ureche Vornicul, Istratie Logofătul şi alții 
de Simicn Dastălul, p. 65. Ediţia Kogălniceanu, 1872, p. 166. Cf. şi lupta din 
codrii Cosminului: «Zic unii să se fie arătat lui Ştefan Vodă la acel răsboiu 
sfântul mucenie Dimitrie». ed. Giurescu, p. 8r. - 

2) Inaintea lui Dosofteiu se găsesc elemente hagiografice în Cazania lui 
Coresi şi în aceia a Mitropolitului Varlaam. ” 

a
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manuscript de texte poporane, în Codicele Sturdzan, se găsesc 
două asemenea legende hagiografice: una având un caracter apocrif, sfântul Sisin; cealaltă desprinsă din colecția Vieţilor de sfinți; 
Sf. Vineri. In Codicele dela Cohalm, apar o serie de legende 
hagiografice, dintre câre una a devenit populară: Viaţa sfântului 
Alexie. Chiar şi Învățăturile lui Neagoe au cuprins între alte 
materiale și o legendă hagiografică: Viaţa Sfântului Constantin 1), 

BIBLIOGRAFIE. „Hagiografia noastră îşi are sursele ei — prin literatura slavă — în hagiografia bizantină, Despre hagiografia bizantină, Ehrhard şi Gelzer prelucrând “Geschichte — der byzantinischen Literatur a lui Krumbacher, ed, II (1897), spun (p. 176): «Kein Gebiet der byzanti- nischen Literatur liegt noch so dunkel tind so verworren vor den Augen des Forschers wie das hagiographische, Es gleicht einem dichten Urwalde; der sich endlos und lichtlos ins Ungemessene ausdehnt und in dessen Inneres kein Pfad fiihrt. Auf Schritt und Tritt lăuft man Gefahr, sich in dem Dickicht zu verlieren, wâhrend schon die Schatten der Nacht am Horizonte  herauf. ziehen» (la p. 182 bibliogr.). De atunci S'au făcut progrese însemnate în do- meniul hagiografiei. O Preţioasă revistă Analecta Bollandiana, 'care apare din 1882 şi a ajuns acum la vol, XLVI, este consacrată exclusiv studiilor de hagiografie (indice general la vol. I—XX publicat în apendice la t. XXII şi XXIII). . 
Pentru orientare generală se pot consultă cu mult folos următoarele studii: Dr. H. Ginter, Legenden-Studien, K5ln, 1906; R. Reitzenstei n, Hellenistische - Wundererzăhlungen, Leipzig, 1906; precum şi documentatele lucrări ale: bolandistului Hi ppolyte Deleha ye: Les lfgendes hagio- graphiques, Bruxelles, 1905; Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, rgr2; Les passions des martyrs et les genres _litteraires, Bruxelles, 1921; Les legendes grecques des saints militaires, Bruxelles, 1909; Les saints stylites, Bruxelles, 1923. 

ii : i , - az 
:) Com. de d-l D, Russo. . -.:. E LE |



XVIII 

LEGENDA SFÂNTULUI SISINIE 

Este o legendă fantastică, plină de naivităţi, care — după cum vom vedeă — își are. originea în lumea superstiţiilor păgâne și care, deși oprită de biserică, s'a strecurat totuș până în vremurile noastre. Ea are Și azi o întinsă circulație, în massele populare, unde a exercitat o puternică influență asupra ciclului de credințe ŞI superstiții privitoare la naştere şi primii ani ai copilăriei. Su- „biectul este următorul: 
| Sisin a fost un mare viteaz, care, după ce a biruit multe oşti, s'a întors spre «Raviay (Arabia), unde i se arătă în vis, îngerul Domnului, sfătuindu-l să se ducă la sora sa, Melintia, căreia Satana îi răpise cinci copii Şi cărcia se Prepătiă să-i răpească acum pe al șaselea. 

In acest răstimp, Melintia îşi zidise un stâlp de marmură şi se închisese înăuntru. Ajungând Sisinie la stâlp, pe vreme de viscol, cer surorii sale să-i deschidă, Diavolul, prefăcându-se întrun grăunte de meiu, se furișă înăuntru sub copita calului Sf, Sisin, răpi copilul şi fugi cu el către mare. Sfântul Sisinie se lux după diavol şi, întâlnind pe drum o salcie, o întrebă dacă nu cumva a văzut pe diavol, fugind cu un copil în brațe. Salcia, deși-l văzuse, răspunse totuș că nu l-a văzuţ ; Și sfântul o blestemă: să înflorească, dar poame să nu facă. Mai departe, întâlneşte un Tug, care şi el răspunse că pu l-a văzut. Sfântul blestemiă şi pe rug ca: unde-i „este rădăcina, să-i fie şi vârful; şi cine va trece pe lângă el, să se împiedece. în crengile lui şi să-l blesteme, Abiă lângă mare, un „măslin răspunse sfântului drept: că a văzut pe dracul cu un copil, afundându-se în mare. Sisinie blagoslovi măslinul: să fie pom sfințit, la toate bisericile de lumină Şi oamenilor de Spășenie (din el să se facă untdelemnul pentru. candele şi mirul pentru miruit). Ajungând pe țărmul mării, sfântul aruncă undița în mare, scoase 
20 N. Cartojan
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diavolul pe uscat și începi a-l bate cu 82 buzdugane de fier, 
până când Satana, ne având încotro, restitui copiii. Sisinie nu 
lăsă pe diavol să-i scape din mână, până ce acesta nu se jură că 
nu se va apropiă de locul «iuo (= unde) ruga aceasta grăi-să-va 
şi numele tău pomeni-se-va». 

Rugăciunea, despre care se vorbește aci, se află şi ea copiată 
pe cele două foi adăogate la sfârșitul volumului, şi scrise de tierei 
popa Simeon», însă în Bmba slavonă. : 

In această rugăciune, locul Sfântului Sisinie îl ia zibanghelul 
Mihail, care povestește cum, scoborându-se din muntele Eleonului, 
s'a întâlnit cu «Veștiţa» şi a bătut-o până când aceasta și-a spus 
toate numele şi s'a legat să nu se apropie de casa unde se găsește 
rugăciunea. 

Alături de vechea redacțiune a legendei Sfântului, din veacul al 
XVI-lea, Hașdeu a publicat şi O redacţiune cu totul nouă, care pe la 
1860, s'a imprimat pentru întâiaș dată la Iași și care, după aceasta, 
s'a republicat în nenumărate rânduri, la București. 'Textul acestei 
noi. redacţiuni circulă cu mult înainte în literatura noastră și 
forma cea mai veche a ei o găsim într'un manuscript din 1760, 
păstrat în biblioteca Academiei Române. Redacţiunea modernă se 
deosebeşte de cea veche prin modificări de detaliu şi prin intro- 
ducerea unor incidente noi. Sfântul Sisinie se află cu frații săi 
Sines şi Sinodor însoțind pe împăratul lor la vânătoare. Dumnezeu 
deslănțue o furtună şi-i risipește; Sisinie nemerește, după voia 

Domnului, la chilia surorii sale. In sfârşit, în incidentul întâlnirii 
“sfântului cu arborii în redacțiunea modernă este introdus și pal- 
tinul, care răspunde sfântului adevărul și este blagoslovit: «să stea 
înaintea bisericii cu păcătoşii la pocăință și cu drepți la spăsenie». 
Se pare că această versiune modernă nu trece dincolo de secolul 
al XVII-lea și derivă dintr'un original grecesc, apropiat de cel 

publicat de Sathas în Bibliotheca graeca medii aevi. (N p. 573). 

Redacţiunea modernă este și ea însoţită de rugăciunea tradusă 
însă în limba română,. Aceasta prezintă și ea la rândul ei des- 
voltări; între altele: Satana, luat de scurt 'de sfântul Arhanghel 
Mihail, mărturisește că se duce la Sf. Fecioară Maria să o 
muncească, fiindcă a auzit că va naşte pe Mântuitorul. : 

Haşdeu, în interesantul studiu care însoţeşte publicaţia textelor, 
consideră această legendă ca o concepție personală a popei Ieremia
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Bogomil, întemeietorul sectei. Pornind dela constatarea că valea Dunării, din cauza numeroaselor bălți pe care fluviul le formează dealungul celor două maluri în România şi Bulgaria, este un teren prielnic pentru: răspândirea frigurilor palustre, ajungeă la încheierea: «că marele reformător bulgar din secolul al X-lea, popa Bogomil, s'a socotit dator a înzestră el însuş pe sectarii săi cu o rugăciune specială contra acestui puternic demon și că această rugăciune, prefăcută și reprefăcută, a ajuns la noi în forma pe care ne-o dă Codicele Sturdzanus». | - | * 

» Hașdeu îşi întemeiă această părere, pe următorul pasaj dintr'un indice descrieri eretice, publicat la Moscova, în 1644: «Sânt fabule ale blăstematului Ieremia, popă bulgăresc, care spune cum şedeă sântul Sisinie pe muntele Sinaia şi menționează şi pe în- gerul Mihail, ca să înșele mai bine mulțimea și bârfește că frigu- rile sunt şeapte fice ale lui Irod). O variantă rusească a legendei Sf. Sisinie conține întradevăr toate elementele menționate în indice, In concordanță cu notiţa din acest indice, Hașdeu mai aduce încă următoarea mărturie a Patriarhului de Constantinopol, Sisinie, din veacul al XIV-lea: «să nu credeți că eu aşi fiSisin ie cel mincinos, descris de nebunul popă leremia, spre amă- girea oamenilor», 
S'ar păreă că aceste argumente ale lui Hașdeu, primite şi de Gaster, sunt decisive şi că legenda a fost întradevăr plăsmuită de către întemeietorul ereziei bogomilice. Și totuş Hașdeu se înșelă în deducţiile sale, fiindcă, stau găsit o sumă de variante aie legendei în literaturile Orientului, care n'au venit nici- când în contact cu literatura bulgărească și în forme dintre care unele sunt anterioare aparițiunii bogomilismului. Astfel în 1883, Gaster publică câteva paralele interesante din literatura ebraică al căror prototip îl dată în secolul al IX-lea. Șase ani după aceasta, la congresul orientaliștilor din 1889, Fries comu- nică o redacţiune -arab ă; iar în 1894, Renc Basset publică o versiune păstrată în sinaxarul abisini an, însoțită de rugă- ciunea magică, care, ca şi versiunea română și slavă, servește de talisman lehuzelor.. 

| În preţiosul studiu, care însoțește textele, Basset conchide că: «prezența acestei legende în literatura, arabă și abisiniană pe de o parte, iar pe de alta în literatura slavă şi română, stabilește în 
o?
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_ “chip incontestabil că ea este împrumutată dintrun original contin, 
care nu poate fi decât g re c). Părerea lui Basset este îndreptățită; 
numai că originalul grecesc fusese publicat cu vreo 18 ani mai 
înainte; de N. Sathas în Biblioteca graeca medii aevi (tom V, p. 573). 
„După Sathas, Reitzenstein şi “Pradel au dat la lumină un ciclu de 
versiuni grecești dintre care unele, scrise pe papirus, ne vin din 
vechiul mediu elenistic al Egiptului. Avem însă dovezi — din 
domeniul iconografic — că, încă din secolul al V-lea, legenda: eră 
"cunoscută în Egiptul elznistic. In iarna anului 1901—1902, arheo- 
logul francez, Jean Cledat, a desgropat în Egiptul de jos, lângă 
Ahmuneîn (Hermopolis magna), la Bauît, ruinile unei mănăstiri, 
zidite pe la anul 400. Intre frescele, care se găsesc acum la muzeul 
din Cairo, se află una care înfăţişează pe un sfânt, călare pe 
un cal negru și îmbrăcat în costum part, cu o tunică albă, ţinând 
în niâna stângă un scut, în dreapta o suliță cu care străpunge 
sânul unui demon, căzut la picioarele calului. La dreapta, se află 
insemnat numele sfântului: O AFI05 5I5INNI0OE 
” În fresca mănăstirii dela Bauit, demonul femenin se numește 
AAABAJAPIA. Numele demonului diferă însă dela versiune la 
versiune: în legenda din sinaxarul abisinian se numeşte «Uerzelia»; 
în redacţiunea greacă «'wllo0d); în cea ebraică «Lilith»; în cele 
slave cAvestiţa». Lăsând la o parte aceste deosebiri de nume, diver- 

-_genţele de amănunte, prefacerile și adaptările pe care le-a suferit 
legenda, în trecerea ei dintr'o literatură într'alta, în cuprinsul 
tuturor versiunilor amintite mai sus, se găsesc însă câteva trăsături 
caracteristice comune, care dovedesc în chip neîndeolnic strânsa 
interdependență a acestor versiuni şi anume: 

1. In toate versiunile sfântul mântuitor face parte din grupa 
sfinților (călăreți) militari şi se numește Sisinie, 

2. În toate versiunile sfântul duce lupta împotriva unui demon 
feminin, care răpește copiii mici şi provoacă moartea lor. . 

3. Sfântul, învingând demonul, îl silește să-și spună formele 
în'-care se preface şi numirile pe' care le poartă sub fiecare din 
aceste forme; aceste numiri, scrise alături de ale sfântului, au 
darul de a împiedecă influența nefastă pe care o exercită 'de- 
„monul „asupra lehuzelor şi copiilor mici. Deaceea' conjurațiă scrisă 
este purtată ca amulet de femeile lehuze şi de copiii născuți de 
curând,
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Aceste caracteristice apropie legenda de sfera credințelor şi 

concepţiilor populare privitoare la influența nefastă a demonilor şi 
de întregul ciclu al exorcismelor. Intr'adevăr, în massele populare 
rurale viețuește până azi sub învelişul creştinismului, paralel cu 
credința în demoni, care pot luă felurite forme de animale, super- 
stiția, îndestul de răspândită la toate popoarele, că cel ce cunoaște 
numele demonului îl poate ţine sub ascultarea sa. In legenda 
Sfântului Sisinie, duhul rău: Avestiţa sau Samca se poate meta- 
morfoză în 12 ipostase; şi în fiecare din aceste ipostase poartă un. 
nume deosebit. Deaceca legenda înşiră” toate aceste nume, căci, dacă ar lipsi o sirgură numire, descântecul şi-ar pierde valoarea: 
demonul sar puteă strecură sub, înfățișarea și numele care n'a 
fost pomenit. Numirile corespund cu forma, în care se poate pre- 
face demonul sau 'cu una din trăsăturile esenţiale ale firii sale. 
Astfel în redacţiunea grecească -— unde se vede mai clar aceasta — 
el se numeşte pula (muscă), pentrucă, se poate preface în muscă, 
spre a pătrunde în casa lehuzelor; zero 'vm (înaripată), pentrucă | 
are aripi; elapia (care se afundă în mare), pentrucă se cu- 
fundă în mare spre a scăpă de Sisinie; za: 'ovtxzora, care înă- 
bușe copiii; orolyxla — care îi strânge de gât; aiuarozivovoa, 
care le suge vinele 1), etc. | o 

După toate probabilitățile, această parte a legendei alcătuește 
sâmburele ei primitiv: o veche formulă de exorcism, 
din lumea păgână, împotriva demonilor cari primejduiau nașterea 
și vieața copiilor mici. Ea a sapravicţuit şi după răspândirea cre- 
ştinismului, dar s'a adaptat nouilor împrejurări, prefăcându-se 
în legendă hagiografică. Totuş alături de legendă, sta 
păstrat şi vechea formulă magică, care, copiată alături de cea din- 
tâiu sau chiar singură, păstrează puterea profilactică. „ 
Din care parte a lumii'păgâne a pătruns 

însă în creştinism această: formulă de exor- 
cism? | pr 

: Reitzenstein, publicând câteva variante greceşti ale legendei 
Sf. Sisinie, descoperite printre vechi papirusuri egiptene, spune 
textual că vrea să dea prin ele, o idee «de trecerea acestui soiu de 

    

_1) Paul Perdrizet, Negotium, perambulans în tenebris, Strasbourg, 1922 (Publications de la Facult€ des lettres) pp. 22—24. . -
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literatură, din lumea păgână în dudaism şi de aci în creștinism» D. 
Se cunoaşte întradevăr rolul pe care l-au avut Evreii în răspân- 
direa exorcismelor. Chiar în Faptele Apostolului Pavel, cetim că 
apostolul a întâlnit în Efes, fii de preot evreu, cari se folosiau de 
numele Mântuitorului în exorcisme, şi că a ars acolo cărți, în va= 
loare de 30.000 de drahme. Irinaeus ne spune că Evreii erau cu- 
noscuți în timpul său, prin meșteșugul de a scoate dracii din om, 
cu descântece în care invocau numele Domnului, Hipollytus 
adaugă că aceşti descântători internaţionali, cari forfotiau în pri- 
mele veacuri, utilizau formule magice în care cuvinte ebraice se 
încrucişau cu cuvinte greceşti; şi într'adevăr aserțiunea lui a fost 
confirmată în timpurile noastre, prin descoperirea de papirusuri 
cu asemenez formule magice bilingue. Acest fel de exorcisme se 
aflau scrise în cărți; şi până târziu, în evul mediu, se pomeneşte 
la curtea lui Emanuel Comnenul, de un evreu Aaron, care, cu 

„ajutorul unei astfel de cărți, puteă să gonească, legiuni întregi de 
draci ?). Astfel stând lucrurile, 'nu ar fi exclus ca și exorcismul 
prin care se înlătură apropierea duhului necurat de casa lehuzelor 
să fi fost împrumutat în' primele veacuri, de Greci dela Evrei — 
aceasta cu atât mai mult cu cât se cunosc şi o serie de paralele 
ebraice. Dar avem indicaţii că superstiția despre 6446 sau I'u]705, 
duhul necurat care omoară copiii mici, eră cunoscută în lumea 
greacă cu mult înainte de creştinism. Un fragment din Sapho — 
poeta din sec. VII-VI a. Chr.—amintește pe I'6]J0ăc sraGopi]lrtpa; 
iar paremiologii şi lexicografii greci, comentând acest cuvâat, ne 
spun că Iw?lo0i eră, după credința Lesbienilor, numele unei 
fecioare, care murise înainte de vreme şi a cărei fantomă în- 
spăimântă copiii mici și le pricinuește moartea. 

Orientaliştii au mers mai departe și au întrezărit drumuri noui, 
care duc spre originea acestei superstiții populare. Astfel C. Franck, 
în Zeitschrift fiir Assyrolgie (XXIX, p-161 şi urm.), întemeindu-se 
pe aserțiunea lui Mihail Psellos, care spune că termenul ['w126 este 
vechiu în limba greacă și vine din ebraică, pune în legătură acest 
cuvânt cu babilonicul: gallu, un demon răufăcător, care, prefăcân- 
du-se în panteră, fură copiii mici. . ” 

" Reitzenstein, Poimandres, Leipzig, 1904 p. 299. 
2) E. Schiirer, Geschichte des jtidischen Volkes, Leipzig, 1909, pp. 
407-414. -
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„De altă parte, Lalit, demonul din versiunea ebraică, care co- 
respunde grecescului ['w/Ju, îşi are şi el originea în credinţele - 
mitice ale Asirienilor. Lilit este pomenit de Isaia, în profeţiile sale, 
ca crăiasă a duhurilor nopții şi, după o veche legendă, a fost creată 
odată cu Adam, ca să omoare copiii noui născuți. Orientaliştii o 
pun în legătură cu demonul babilonian l;l/a, lil], invocat în exor- 
cismele cuneiforme. Dealtfel în aceste exorcisme, se vorbește adesea 
de «demonii carii se furișează ca şerpii, pe subt uşi și răpesc copilul 
de pe genunchii omului».. 

Dacă aceste date ale orientaliştilor sunt bine stabilite, atunci 
tocmai din ciclul credințelor şi ritualelor religioase ale Asiro-Ba- 
bilonienilor a pornit acest exorcism, împreună cu superstiția de care 
e legat; s'a răspândit la popoarele Orientului şi a pătruns în creş- 
tinism, prefăcându-se, poate în Egipt, în legendă hagiografică. 
Ea trebuie să fi fost în primele veacuri, destul de împrăștiată în 
lumea. creştină; dar Biserica a recunoscut caracterul ei Păgân şi 
contrar dogmelor creștine, căci sinodul al V-lea ecumenic a ho- 
tărât înlăturarea filacteriilor şi pedepsirea strejuitorilor, adică 
— explică Pidalionul — a celor ce «fac baiere legându-le cu. mă- 
tase, scriind într'însele chemâri de draci» 1), Nota, care însoţeşte 
textul Pidalionului, lămurește și mai precis intenţia sinodului 
fața de legenda şi de rugăciunea Sf. Sisinie, prin cuvintele: ese 
cuvine a.se caterisi şi preoții acei ce cetesc la bolnavi hârtia ce 
se numește a Ghelei (textul grecesc: Tw4/6) precum în limba 
noastră samcây. 

Dar cu toate repetatele opuneri ale Bisericii, legenda a circulat 
totuș pretutindeni; şi este într'adevăr surprinzătoare vitalitatea. cu 
care această elucubrație, răsbătând peste mii de ani, trăeşte încă 
în sufletul poporului nostru. Sfântul Sisinie este considerat și azi 
ca un sfânt protector al lehuzelor și copiilur, iar icoana lui se 
păstrează în multe case de țară. Legenda — tipărită de diferite 
case de editură a cărților poporane — circulă şi azi în satele noastre, 

„ servind ca amulet. Dintre numirile pe care le poartă diavolul în 
această legendă, două au pătruns: adânc în ciclul superstițiilor ' 
populare: Samca și Avestiţa, aripa Satanei. Pi N 

1) Pidalion sau Cârma corăbii... a Biserici „ortodoxe! tradusă din greceşte 
în româneşte. de Mitropolitul Veniamin, Neamţu 1844 f..168. -
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După datele pe care ni le dă Marian, «Samca este cel mai viclean şi mai periculos dintre toate spiritele necurate». Se 2rată lehuzelor sub diferite forme de animale — afară de porumbiță, vițel și miel, simbolurile nevinovăției — «și nu numai că le înspăimântă», dar de frământă, le torturează și le sminteşte, așă că cele mai multe mor înainte de naștere». 
Puterile acestui duh necurat se întind Și asupra pruncilor, cari dacă au scăpat cu vieață în pântecile maâmelor, când acestea au fost chinuite, sunt urmăriți după naștere. «Copiii, cuprinşi de acest Spirit, capătă un fel de cârcei de stomac, care-i frământă prin lăuntru Şi-i egârcesc așă de tare că-i fac ghem şi le duc picioarele la gurăy. Alţii iarăș se întind din toate încheieturile, cînholbă ochii, fac spumă la gură), alții în sfârșit sunt schimonosiți: «li se sucesc mânile sau Picioarele, se încrucișcază, li se strâmbă fălcile. .. și dacă nu mor în scurt timp, rămân astfel pentru toată vieaţay1), 

Pentru a scăpă de urmările Samcei, femeile lehuze poartă ca amulet, legenda cu formula de conjurație a: Avestiţei. In multe localităţi din Bucovina, poporul scrie numirile Samcei pe pereţii casei, cu credința că prin aceasta îndepărtează Duhul necurat de locuința lor. La copii mici, amuletul se vâră într'un săculeţ şi se poartă la gât; într'alte Părți se pune în perna pe care doarme copilul sau în albia, care-i servește de leagăn. Interesantă este superstiţia că tinerii trebuie să se păzească de a scrie cartea de samcă, căci în acest caz Samca se leagă de ei; numai moşnegii o pot scrie, căci asupra lor Samca nu are altă putere decât'a-i face să crisce (scârșnească) din dinţi, în timpul somnului. 
În lipsa cărţilor de samcă, se recurge la așa numitele «descântece de Samcă sau Avestiţă»?) în care Samcă este înfățișată în chipurile cele mai fioroase. Intr'un descântec de apucate, cules în Moldova, se pomenește chiar salcia și rugul din legenda scrisă: 

” Am plecat la salcie 
— Bună dimineaţa, salcie. 
— Şezi, dacă ai venit, 
— Nam venit să şez; 

Ci am venit să te întreb 
D'un strigoi roşu... 

1) Amiculu Familiei, Gherla, IV (1880), p. ze. . . 2) Gh. Dem. Teo dorescu, Pvesia .populară română, p. 390, 392.
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Şi m'am dus -la rug;. 

— Bună ziua, rugule. 
— Şezi. 

— Nu şez; . 

Că n'am venit să șez; 

- Ci-am venit să te întreb 

D'un strigoi roşu 

Pentru tămăduirea boalei, se întrebuințează alături de descân- 
tece, care sunt însoţite de anume practice magice — și nişte plante 
speciale, care cresc pe sub păduri și care se fierb şi se beau cu zahăr 
sau se pun în scăldătcarea copiilor mici 2), Sunt cunoscute în popor. 
sub numele: samcă, sancă, sâncută, sâmcă, sâmcoiu. a 

Curios este însă că în lumea cărturarilor mărunți, vieața Sf. 
Sisinie continuă încă a fi prelucrată. Într'o naivă refacere, care 
pretinde a fi «poveste populară culeasă), 3), elementele de legendă: 
salcia, măslinul, rugul, au fost înlocuite cu elemente din basme 
(Foamete Impărat) şi din cercul superstiţiilor populare (vrăjitoare, 
drăcărie).. De altă parte în lumea satelor, elementele din viaţa 
sfântului, mai apropiate de literatura “poetică a poporului, s'au 
desprins din cadrul superstițios şi circulă ca legende de sine 
stătătoare: legenda măslinului și a rugului de mure.) 

De altfel intervenţia arborilor ca ajutători sau vrăjmași ai 
unui sfânt- este o. temă obișnuită în folklor. Ea apare şi în 
ciclul: de legende privitoare : la fuga familiei sfinte prin Egipt 
(plopul, viţa de vie, mărul, părul, bradul, rugul) 5), Dâhnhardt$),: 
care a urmărit această temă în domeniul folklorului a - găsit 
o sumă ,de paralele interesante până în India răsăriteană. 

BIBLIOGRAFIE. TEXTE ROMÂNEȘTI EDITATE: Hașdeu, Cutente den bătrâni, IL, po. 284—291, versiunea copiată de Popa Grigore din Măhaciu 

  

3) Gr. Tocilescu, Materialuri folhloristice, 1, 1, p. 568. 
:) Artur Gorovei și M. Lu pescu, Botanica populară, Fălticeni... 1915, p. 119. ÎN : N 2): Dracul în capcană... poveste Populară culeasă de Moş Ion Po-- 

pescu edit. R. O. David și M, Șaraga, fără dată şi localitate, i 1) Sezătoarea anul XXX, vol, XVIII: 1922, p. 29... : ” 
5) Marian, Legendele Maicii Domnului, pp. 59—72; Al. Rosetti,.. Colindele religioase la Români, Analele Acad. Rom, tom. XI, Mem, secţ... lit., București, 1920, pp. 33——34. . ERIE $) Natursagen, II, 40—49 şi 54—66,.
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cu textul slavonesc în paralelă:şi cu o redacţiune modernă, tipărită la Bucu- 
reşti în 1878, în josul paginii. Aceeaş versiune republicată de Gaster în 
Chrestomatie, I, p. 6—7; o alta din 1779 îbidem; Ion Creangă, IV (191): 
«Patru variante ale cărții poporane sAvestița aripa Sataneiv, formulele de 
conjurație şi anume: a) «Eu Pavăl Săiinit...2, copiată de dascălul Grigore, 
tipograful Mitropoliei în 1752, pp. 38—9; 2) tipul: Sisonie-Mihail, copiată 
în 1783, pp. 39—40; tipul Sisin-Mihail, din întâia jumătate a sec. al XVIII-lea, 

pp. 70—7r; tipul Sisinie-Avestiţa, pp. 97—8, din anul 1809; Jon Creangă, 
VIII, pp. 194—7, legenda Sfântului Sisinie mms. dia 1803; Archiva, laşi, 1839, 
p. 247, formulă de conjurație tip Sisinie-Mihail din 1800; Maria n, Nascerea la Roman, p. 29, ms. din mănăstirea Dragomirna, fără indicație de dată şi co- pist; ididem, p. 30, o altă variantă (tip îngerul Mihail), după un text publicat la Sibiiu în 1863; Șezdtoarea, V (1899 p. 156); Pamfil e, Mitologia poporului român |, Duşmani şi prieteni ai omului, Bucureşti, pp. 237—239, după un 
ms. din 1Sog; pp. 239—241 după un ms. copiat de Popa Sandu ot Vâsăneşti. Menţionate: Gaster, Revista Pentru astorie, arheologie şi filologie, 1884, p. 339: tMolitfa Sfântului Sison de coconi cei omoriţi dă diavolul dintr'un ras, din 1790—1800 din Moldovas, : 

"Textul se tipăreşte necontenit şi astăzi de diferite casse de editură. In Biblioteca Academiei Române se găsesc însă numai câtavă exemplare. Cel mai vechiu datează din 1869 şi are titlul: cMinunile lui Sfântul Sisoe sai ho- tărârea lui Pilat din Pont asupra lui lisus Hristos, cu un tablou, aflate şi date la lumină de Gheorghe Popovici, Bucureşti tip. Theodor Mihaescu şi Vaidescuş, Deşi titlul este tipărit cu litere latine, cuprinsul are litere chi- rilice, Broşura este alcătuită din următoarele elemente: 1, formula magică: «Eu, robul lui Dumnezeu, Sfântulă Sisoe, pogorându-mă din muntele Sio- nului, adică din măgura Eleonului, văzuiu pre Arhanghelul Mihail voevod îngeresc, întâmpinând pe Avestiţi aripa Sataneiy; 2. legenda Sf. Sisimie în redacţia desvoltată- publicată de Haşdeu f. 2; 3. 4Visul Maicii Domnuluiy f. 6. 4. «Tălmăcire după copia din limba grecească a hotăriri făcută la al şaptesprezecelea an al oblăduiri împăratului Romanilor 'Tiberie Chesaru din Pontie Pilat, «găsită la anulă 1509 de la Hristos în oraşul Cula din Italia, într'o piatră foarte frumoasăy (£. 7-10); 5. «alnchinăciuney către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu (£. 1o—r2); 6. “Cugetare dureroasă din inimă, Pentru multa mulţime a Patimilor Mântuitorului nostru Hs. Dumnezeu, prin Inger de Dumnezeu arătată: Celui dintru Sfinţi Părintelui nostru Di- mitrie Mitropolitul Rostovului, al Iaroslavului şi al Rusiei, făcătorul de mi- nuni. Tradus (!) din cele scrise cu mâna. Celelalte 4 ediţii ale Academiei (cea mai nouă 'din 1913) reproduc exact aceleași text la care o ediţie (fără dată) a adăogat următoarele rânduri — ca o dovadă de cum se amăgesc şi azi massele naive şi superstiţioase: aAceastă carte a fost trimisă din cer Po- porului' de Domnu” Isus Christos, şi în zilele noastre s'a găsit tipărită în mânăstirea muntelui Athos, de un călugăr bătrân, Această carte trebue să o aibă tot creștinul, pentru a nu se atinge de casa sa. necuratul: şi pentru a2 jutoarea copiilor şi femeilor însărcinatea, -- -
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MANUSCRIPTE INEDITE ÎN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE. Descrise 
de IL. Bianu şi R. Caracaș, Catalogul manuscriptelor româneşti, Il, 
p. 206: Ms. nr, 473 sec. XVIII, copiat de «Stoian de la Anthims, nr. 4, le- 
„genda în aceiaşi versiune ca cea din Cod, Sturdzanus; p. 209 ms, nr. 476, 
sec, XVIII; a aparținut «popei lui Bucury; f. 187: «Povestea lui Sveti Sisoey 
(textul însă s'a pierdut). Nedescrise încă: Ms. nr. 3820, f. 235—243, copiat 
«de erei Gheorghe şi de un copil al mieu Rodion, la anul 1775, Mai ar, 
când lăcuiam la oraşul Prejmiry; f. 235—243: «Povestea sfântului Sison», le- 
denda în redacţia ' mai nouă, al cărei tip a fost publicat de Haşdeu, după 
textul tipărit în 1862, ca paralelă la redacţia din Cod. Sturdzanus, Ms, nr, 
2226, copiat pe la 1805, f. 32 v.—39-v: sAzastă carte taste pentruca să nusă 
apropie diravolul de acea casă unde să vor afla aceste scrise în numele ta- 
tălui şi a firului şi al sfântului duh amin»; este formula magică tip; arhan- 
ghelul Mihail învingând pe Satana, care munceşte pe Preacurata Fecioară 
Maria; £. 34 1.—39 v: 4Atastă molitvă este a lui sfeti Sison pentru coconii 
cei mici ce au furat diiavolul din leagănul sori-si; a”asta să pue în leagănul 
copilului să nu să apropie diavolul; ; este legenda sfântului în redacția mai 

„nouă. Ms. 2627, sec, XVIII-XIX f. 1 v. şi urm,, conţine legenda sfântu- 
tui în redacţia mai nouă cu acelaș titlu şi indicație ca ms. 2227. Ms. nr. 
2897, copiat în 1824, de lan Neculau Cerne (f. 447.) f. 41—44r. cuprinde 
formula magică, tip arhanghelul Mihail, Ms, 4767 sec. XVIII f. 19 'v.— 
20 v. (sfârşitul s'a pierdut; conţine legenda sfântului în versiunea mai nouă). 

TEXTE SLAVONEȘII: Tihonravo v> HaMATHARI pyeckoiă O0Tpeueunoii 
anTrepaTypui, II, pp. 351—353. 

" "TEXTE GRECEȘTI: C. N. Sathas, Bibliotheca graeca medii aezi, V, pp. 
570—579; Reitzenstein, Poimandres, Studien zur griechisch-ăeyptischen 
und friihchristlichen Literatur, Leipzig, 1904, p. 299. 

STUDII: Haşdeu, Cuvente den bătrâni, II, 263—283; Gaste Tr, Lite- 
vatura pop. rom., p. 393—400; Gaster, Anuar Pentru. israeliți, an. IV, 
PP. 73—79 (Lilith şi cei trei îngeri); Gaster, Beitrâge zur vergleichenden 
Sagenforschung, Leipzig, 1884; Gaster, Iichester Lectures on the Greeko- 
“Slavonic Literature, pp. 8o—8 5; Veselovskir, YKypuan' MunncTrepcrea 
Haponuaro IlpocsErmenia, S. Petersburg, 1894; L. Basset, Les apochryphes 
€thiopiennes, IV în La Haute Science, |, p. 193, 271 şi 344; Paul Per- 
drizet, Negotium ferambulans în tenebris (Publications de la Faculte des 
dettres de P'Universite de Strassbourg), Strassbourg, 1922.



XIX 

„LEGENDA SFINTEI VINERI 
Este o legendă din ciclul martirilor, în care au intrat elemente de basm (smeii), lucru dealtfel obișnuit în domeniul hagiografiei, 

după cum s'a arătat în capitolul precedent; A fost copiată de 
popa. Grigore din Măhaciu, înainte de 1600, după un original 
pierdut şi se păstrează în Codex - Sturdzanus (pp.: 180—183).: A fost studiată şi publicată de Haşdeu în Cuvente den Bătrâni.: Prototipul pierdut al copiei din Codex Sturdzanus fusese tradus 
din limba slavă, după cum se poate vede din titlu: ca nerea 
In limba slavă legenda fusese tradusă din Mineele greceşti, unde . poartă titlul de: și âșia IIagaoxefi). 
Legenda nu numai că nu'ase nimic comun cu bogomilismul, după cum se crede încă la noi—ea cuprinde dealrfel elemente cu totul' 

contrare bogomilismului: venerarea crucii — dar. nu 
este nici măcar apocrifă. Ea face parte integrantă din cultul 
ortodox şi în ziua de 26 Iulie (ziua martirului ei), biserica noastră 
serbează, alături de sfântul martir Ermolae şi pe Sfânta Vineri sau Paraschiva (cu numele grec). Cu acest prilej, se ceteşte în sinaxar, 
vieaţa sfintei şi se cântă imnuri de laudă, în amintirea ei, după cum. 
se poate vedeă. din Mineiul pe luna Julie, tipărit cu . aprobarea. 
Sfântului Sinod (cf. ed. din București, 18,4, pp. 297)1). 

În versiunea din Codex Sturdzanus, legenda are următorul subiect: 

1) Motivele cire se întreţes în legenda Sfintei Vineri se regăsesc şi în alte legende hagiografice, Motivul de basm cu balaurul se regăseşte bunioară în Vieaţa Sfântului Mil (10 Noemvrie) şi a sfântului Marcian (2 Noemvrie). Ca şi Sfânta V.neri, Sfântul Mil face semnul crucii peste balaur şi acesta moare; la fel Sfântul Macian înseamnă cu degetul semnul crucii și suflă Peste un zmeu uriaş €ieş:t din megieșitul Pustiu» şi balaurul «se sfărâmă, în bucăţi. Ch.nul fierberii întrun Cuptor se regăseşte şi el in vieața Sfântului Victor, sărbătorit la 10 Nozmvrie ş.a.m.d,
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Intr”o cetate îndepărtată, locuiau doi creştini curaţi la suflet: A- 
gaton şi Polfia, (în redacțiile moderne: Polithia; în cele greceşti: 
IloiDela), care ajunseseră la adânci bătrâneți, fără să fi dobândit 
nici un copil. Și rugându-se ei necontenit Mântuitorului ca să-şi 
întoarcă mila spre ei şi să le dăruească un copil, li: se arătă în 
vis îngerul Domnului, care le spuse:că Dumnezeu a auzit rugă- 
ciunea lor şi le va dărui-o copilă, pe care s'o boteze-cu numele 
Vineria, întrucât se va naşte într'o Vineri, Copila se născu în luna 
lui Brumariu (Octomvrie) 15 zile; Şi părinții, ca să împlinească 
făgăduinţa dată Domnului, o închinară bisericii. La vârsta de 
cinci ani, copila, luminată de Dumnezeu, părăsi casa părintească 
şi plecă în lume să propovăduească legea cea nouă a. Mântui- 
torului. Pa ” 

Nemeri mai întâiu în cetatea Antiohiei, la un împărat mare, 
anume Antioh (în redacţiunile moderne Antoniu; în cele greceşti 
"A»0dywos). La predica ei, mulți primiră creștinismul, dar Evreii 
se plânseră împăratului că ca venit o boerească în cetatea lor de 
propovăduește şi spune de fiul Mariei, celace au răstignit părinții 
noștri în cruce». Impăratul, mâniat, porunci să fie adusă înaintea sa, 
Sfânta se înfățișă şi împăratul, răpit de. frumuseţea ei, îi cert 
să i'se închine și câi va fi doamnă şi împărăteasă spre. toate casele 
lui. Sfânta îl blestemă, și împăratul, cuprins de urgie, porunci 
să fie răstignită pe cruce.. Sfânta se rugă lui Dumnezeu. să n'o 
părăsească; şi într'acel ceas se ivi un nor pe cer şi se deslănțui un 
vifor mare în cât rostogoliă pietrele uriaşe ca pe nişte frunze." Un 
înger se arătă Sfintei și-i rupse legăturile care o încătușau.. Ostașii, 
văzând minunea cerească, căzură la pământ .și strigară toți şi se 
rugară Sfintei să-i facă şi pe ei creștini. Sfânta se 'ridică şi-i 
boteză, dar împăratul, prinzând de veste, porunci să o. prindă 
din nou, să o lege și să o arunce într'o căldare, în care vor fi fiert 
mai întâiu şapte zile şi șapte nopți: plumb şi smoală și «piatra 
zmicurată». Slugile împliniră porunca împăratului. Și a șaptea zi, 
venind împăratul şi cerând-să se deschidă cazanul, văzu pe Sfânta 
Vineri stând în picioare. Impăratul, vroind să se apropie de cazan 
ca să se încredinţeze mai deaproape,. Sfânta luă cu mâna apă 
clocotindă din căldare şi aruncă în obrazul împăratului, care 
orbi. Impăratul se rugă de ea să-i-redeă vederile, că se face creştin. 
Sfânta, înduioșată, căzu cu fața la pământ şi plânse până ce «baltă
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se făcu din lăcrămile ei», Sculându-se, sfânta luă cu mâna dreaptă 
din lăcrămile ei, unse ochii împăratului în numele Tatălui, Fiului 
şi Sf. Duh; şi într'aceă clipă împăratul văzi mai bine şi mai lim- 
pede decât înainte. Impăratul și toți ai lui se botezară, iar Sfânta 
plecă înainte la alt împărat, Atizma (în redacţiunile moderne 
«âsclipie, ighemonul cetăţii»; în cele greceşti: * Aox/qzzt60c). Acesta 
ceru şi el zadarnic Sfintei să se închine Dumnezeului lui, «că va 
fi Doamnă și împărăteasă tuturor palatelor sale». Impăratul, mâ- 
niat de refuzul fetei, porunci să fie dusă înaintea zmeului din 
cetate, căci într'aceă cetate locuiă un zmeu, în care intrase dia- 
volul cu duhurile sale necurate, i - 

Sfânta, ajungând înaintea zmeului, făct asupra lui semnul 
crucii; diavolul fugi, iar ea, punând piciorul pe fălcile zmeului, 
se plimbă prin măruntaele lui și ieşi afară nevătămată. Împăratul, 
văzând această. minune, se creştină împreună cu toate slugile lui 
și cu toți oamenii lui. 

Sfânta plecă apoi spre Aclit împărat (în redacțiunile moderne 
Tarasie cighemonul cetății»; grec.: Taodotog); dar şi acesta, îndârjit - 
că Sfânta nu vroește să se închine Dumnezeului la care se închină 
el şi «să-i fie Doamnă și împărăteasă», porunci să fie aruncată în- 
tr'o căldate de smoală, plumb Și piatră, trei zile şi trei nopţi; dar 
sfânta scăpă neatinsă, în timp ce o pară de foc, întinzându-se dela 
căldare, înconjură pe slujbași şi îi arse. Impăratul, sfătuindu-se cu 
sfetnicii lui, porunci să i se taie numaidecât capul. Sfânta ceru 
să i se îngădue a-și face rugăciunea. Și Sfânta se rugă astfel: 

«Doamne, ascultă-mă, șarba ta... rogu-te să faci meserere ta 
şi să dai măriia ta celora ce vor face pomenă mie și prinosul şi 
liturghie și lumânare şi vor cinsti această zi, blagosloveşte Doamne 
casele lor și ficiorii lor și holdele lor şi dobitoacele lor toate și 
fugă de ei toate duhurile rele şi fărmăcătoarele și sufletele lor să 
fie luminate; e (și) cela ce: nu o va cinsti această zi V ener€ 
mare, cu milostenie și cu rugăciune la beserccă; iară cela ce va 
lucra într'însa, acela să fie blăstemat; e cela ce o va cinsti şi o 
va posti şapte zile, să fie lui sănătate şi ertăciunea păcatelor, şi 
cine nu va cinsti sfânta Vineri, ce o va spurca de voie cu carne 
sau cu brânză fără de harţi .. .; acela să nu biruiască, că sfânta 
Veneri 'răstignitu-s'au Hs. de voe în cruce, cu oţet și cu fiere 
adapară-l ... - | i
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“Şi după aceea sfânta zise «muncitorilor» săi: «Faceţi cum vau 
zis Domnul vostru». Și i se tăiă capul în ziua de 26 Cuptoriu (Iulie). 

Exortaţia finală a legendei lipsește din mineele greceşti, precum 
şi din mineele noastre de astăzi, Ea a fost fără îndoială intercalată 
ulterior. 

Acest final al legendei a contribuit mult la răspândirea în lumea 
satelor a cultului Sfintei Vineri, care trebuește cinstită, prin sus- 
pendarea muncii, în fiecare Vineri a săptămânii. Materialele 
folklorice, adunate din diferite ținuturi, de diferiți culegători, 
învederează destul de limpede şi răspândirea acestui obiceiu pe 
întinsul țării şi rădăcinile lui trainice. | 

lată, spre pildă, câteva din aceste documente: 

Vinerea nu se face leşie, nici se toarce, nici se coasă, nici cămeșşi se spală, că e rău de pățănii. : : Femeile nu cos Vinerea, ca să nu rămâie oarbe, Când tai unghiile Miercurea şi Vinerea îi păcat. : Să nu-ţi tai unghiile ... Vinerea, că uiţi unde pui cevă; nu mai ţii minte. 
Șezătoarea, anul VI, p. 60. 

Dintre zilele săptămânii, Vinerea trebuie mai cu deosebire păzită. In această zi nu se ţese, căci se crede că întocmai cum baţi cu vătalele tot astfel va bate şi grindina; nu. se coase, căci cum spargi pânza cu acul, aşă vor fi sparte şi sămănăturile de către grindină; nu se zoleşte, adică nu se spală rufe, căci cum clocoteşte uncropul în zolniţă, așă va clocoti şi piatra peste semă- nături, . 
R. Codin şi Mihalache, Sărbătorile, p. 61. 

Transilvania. Vineria sau sfânta Vineri este o zi în care femeile se abţin dela multe lucruri precum: pieptănatul, măturatul în casă, facere de leşie, căci cred că lucrând vreun lucru de acesta, dli s'arată>, adică femeia, care iucră, păţeşte cevă: o cuprinde vreo boală, îi coace vreun deget, i se aruncă a bubă. 
Vineria nu se coase, nu se spală haine, nici se coace pită, pentrucă vine Vineria (Sabolciu).- E . , Bucovina. Se crede că fetele care postesc Vinerile, se vor mărită mai curând. 

A. Gorovei, Credinţe şi superstiții ale pop. rom. 
V. F. rom, XXVII, p. 355—6. : 

Cultul Sfintei Vineri este vechiu la poporul nostru şi se pare 
„că în -veacurile trecute eră şi mai accentuat decât azi. Marcus 
Bandinus, misionarul catolic, care în 1046—8 a vizitat „Moldova, 
spune în raportul său către scaunul papal, despre poporul nostru, 
că: «ziua de Vineri din fiece săptămână o serbează 
în onoarea Sfintei Vineri, pre care şi-o închipuesc a fi 
sfântă și că (ea) cu genunchii plecaţi la tronul
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lui Dumnezeu se roagă pentru ei. De aceea orbește 
cred că e mai rău a ofensa pre Sfânta Vineri decât 
pre Dumnezeu. In numele Sfintei Vineri, calicii capătă 
milostenii multe» 1), Sa 

Ca și legenda Sfintei Duminici, imaginaţia populară, impre- 
sionată de interdicția muncii în ziua de SE. Vineri şi de amenin- 
țarea. blestemului — qiară cela ce va lucră într'însa acela să fie 
blestemat) —a creat un ciclu întreg de poveşti. în care ni 
se spune cum o femeie spălă rufe (sau făceă altă muncă) în ziua 
de Vineri, când se pomenește pe înserate cu o babă înaintea ei, 
îndemnând-o să se odihnească o leacă, că îi va sfârși ea lucrul. 
Femeia, cuprinsă de frică se strecoară pe ușa din fundul tindei 
la cumătră-sa, care-i deschide capul că bătrâna este Sfânta Vineri 
şi o învaţă ce să facă. Intorcându-se acasă, femeia strigă cât poate: 
— Vai, cum ard munții unde șade Sfânta Vineri, că le-au dat 

foc smeii paraleii. Ma 
Baba se face nevăzută; femeia aprinde opaițul, întoarce lucrurile 

din casă pe dos și se culcă. Intr'ur; târziu, se pomereşte cu baba bă- 
tând la uşe și chemând pe rând toate lucrurile din casă să-i deschidă: 
— Nu pot, răspunde fiecare, că sunt întors, 
"Numai opaițul, .pe care femeia îl uitase neîntors, alergă şi des- 

cuie ușa. Când baba se ivi pe prag, cocoșul tocmai vestiă miezul 
nopţii. Sfânta Vineri, neavând încotro, plecă spunând iemeii: 
— Află, muiere ahotnică de lucru Și necinstitoare de zile sfinte, 

“că eu sunt Sf. Vineri, ce venisem să te fierb în ciubărul cu că- 
meși, pentrucă de multă vreme îmi feșteleşti ziua cu leşie și zoi 2), 

In cuprinsul acestei legende, au pătruns multe elemente din 
cercul superstiţiilor populare, de origine păgână (smsii, lucrurile 
întoarse pe dos), încât sfânta Vineri a pierdut caracterul ci creştin 
şi aureola divină, devenind o bătrână răsbunătoare şi rău făcătoare, 
care, ca și duhurile necurate, dispare îndată ce aude cântecul co- 
coșului. Această 'întrețesere laolaltă de elemente atât de disparate, 
constitue însă una din trăsăturile caracteristice ale psihologiei 
-Populure.. 

. 

    

D. V.A. Ureche, Codex Bandinus în Anal. Acad Rom, seria II, tom. 
XVI (1894),'p. 152.. a - 3) Tudor. Pamţil e, Mitologie românească, 1. Dușmani şi prieteni: ai 'omului, Bucureşti, 1916,'pp. 117—12ş.: IN
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- In “câteva Versuri populare inedite, culese în "Câmpul Pânei (jud. Hunedoarei), dela o femeie de 73 de ani, ps care ni le comu- nică d-l "Tudor Avram, funcționar la Biblioteca Acadămiei Române, Sfânta Vineri apare în cadrul ei firesc de elemente creştine şi într”o formă, care dovedește strânsa dependență de exortația finală a legendei. In aceste versuri 'se pomenește, ca și, în formulele de descântec, de «n fitor de domnișşory, care cu ochii lăcrămă, cu inima sânșe (Sânge) mesteca» şi pe care (nimeni nu-l' vedeay, fără numai «surorile lui Lazăr, Madgalena». Acestea, care, cadu- nau flori de miere», pe câmpii lu Rusalimy, deteră cu mâna în- tr'un skine (spin): a ! 

Nu fu spine; 

Fu albine, 

Din albină se făcu ceară; 
Din ceară se făcu lumine (lumânare). 
Lumine s'aprinsă ; 
Poarta iadului să închisă ; 
Ş'a raiului să deschisă; . 
Şi ieşi Sfânta Vinere din raiu, 
Și n'i zisă, 

Și ni rîsă: 
"Cine poate spune Povestea Sfintei Vineri, 
S?o zică; 

Joi sata de două ori, | 
Vineri dimineața de trii ori, 
Că l-oiu scoate din lăcuri, 
Din păcuri; 

Și l-oiu duce, 
Une-o h'i mesă *ntinsă, 
Făclii aprinsă, 
Isvoarăle răci și fântâni curate; 
ŞI l-oiu scăpă de păcate. 

-Din - contextul acestor. versuri: «Cine poate spune povestea Sfintei Vineri so zâcă... că l-oiu scoate din lăcuri...), se vede legătura cu partea finală a legendei, în care se recomandă cinstirea : Sf. Vineri, făgăduindu-se. sprijin în nevoi. Dar pasajul ner:mai învederează că într'o vreme legenda, sau poate chiar numai formula de mai sus, eră considerată ca un talisman, care aveă puterea miraculoasă de a înlătură din calea celui ce o cunoșteă şi spuneă 
11 N. Cartojan
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de trei ori, duhurile necurate, cu. tot şirul de nenorociri care-l 
pândesc, -: ,-: AD ac Sa: 

Că legenda Sfintei Vineri a trebuit să fie în timpurile vechi, 
foarte răspândită în popor, se vede și din faptul că ea a împrumutat 
material până și pentru colindele populare: In ciclul colindelor din 
noaptea ajunului,! se află unul. întitulat: colindul sfintei” Vineri, 
în care se pomenește chiar episodul-cu munca” sfintei în. câzan. 
Colindul începe prin-a povesti că la scaunul de judecată al Dom:: 
nului, Sfânta Vineri, «genuchiată», se roagă Domnului, amintind că 
atunci când a fost trimeâsă «să boteze” pământul, numai câtatea. 
Iordanului «nu s'a dat botezului»: | E 

Ci pe mine prinsu-m'a; In cazan băgatu-m'a; 
Prinsu-m'a . Și trei zile fiertu-mba 
Legatu-m'a; IN „+ Numa ?n ceară. şi ?n reşină!), 
Cu cuţit tăiatu-m'a; , 

In legătură cu datina de a cinsti Sfânta Vineri prin post, stau 
_şi câteva proverbe populare: «A mâncă Joia post şi Vi- 
nerea carne, adică 'a face lucrurile pe dos-—-a fi prost; 
Parcă-i sfânta Vineri, despre un om prăpădit de slab 
(ca unul care a dus-o numai cu postul); Nu e totdeauna 
Vinerea mare, adică nu e totdeauna sărbătoare de odihnă; 
A nemerit ca țiganul Vinerea la stână”). 

Trebuie să adaug însă că tradiţia de a cinsti prin rugăciune și 
post ziua de Vineri — în care după biserică a' fost răstignit Mân- 
tuitorul — face parte din orânduelile bisericii ortodoxe și este 
recomandată chiar de Pravile. Astfel Pravila dela Go- 
vora, la glava 381, spune textual:. 

«(Zonara) Dumnezeeştii Apostoli vor şi poruncesc cum 
postim sfintele şi marile Paresimi, tocma să postim Miercurile 
și Vinerile a tot anul...., 

«Că „zice canonul 68 al: sfinților: Apostoli şi porunceşte : 
- ori fiecare episcop, au preot,-sau diacon; sau ipodiacon; săi 

citeţ, sau cântăreț, ce nu va posti sfintele Pardsimi şi toate 
Miercurile şi Vinerile a tot anul:: aceluia să î se.îd darul... . 

Ceai r 

  

I. A. Zanne, Proverbele Românilor,. VII, pp. 118, 186, 216, V1,.390. 
2 

) G. Dem. Teodorescu, 'Poezii populare, pp. 32-—33. it, 
)
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iară de va fi mirean, să se afurisească, fară: numai de va fi cineva bolnav» 1), 
Deaceea înclinăm a vedeă în adaosul final privitor la cinstirea Sf. Vineri prin rugăciuni și post, adaos pe care-l întâlnim, după prototipul slavonesc, în cea mai veche versiune românească a acestei legende hagiografice, niâna abilă a unui cleric, râvnitor de a-și aduce pe această cale, poporenii, la ascultarea canoanelor. 

- . Pi 1 | bi E 

BIBLIOGRAFIE: TEXTE ROMÂNEȘTI Ha şdeu, Cuvente den bătrâni, II, pp. 145—156 după testul. copiat de Popa Grigore din Măbhaciu. Copii derivând din acelaş prototip românesc din care derivă şi versiunea din Co- dex Sturdzanus în: N. lorga, Studii şi documente cu privire la istoria Românilor, XIII (1906), pp.:53—54, fragment descoperit în scoarţele unei Psaltiri coresiene; Ms, nr, 4782 f. 530 v. copiat de Popa Ursu din Cotiiglatiu jud. Bihor pe la: 1676 (cf. mai sus pag., 106). . Câte trele versiunile au adaosul privitor" la sărbătorirea zilei de Vineri şi în toate martirul sfintei este pus în luna +Brurnaris! ” Versiune deosebită în Minizele slavo-române (cântările în slavoneşte; vieţile sfinţilor în româneşte), traduse de Rad u.Grecean u, după cum măr- turiseşte însuş: «după synaxarul, grecesc, Martirul sfintei este așezat aci în ziua de Iulie; adaosul final despre sărbătorirea zilei de Vineri lipsește. Aceeaş versiune și în „Mineiul. dela Râmnic, tradus de Filaret. (1780) în care însă s'au transpus! în româneşte şi cântările. Această! versiune se res= frânge în toate mineele ulterioare, până la cele din zilele noastre. Cf, de ex. Mingiul pe luna Iulie din 1894 stipărit cu aprobarea Sfântului Sinod. “ Originalul legendei în vieţile sfinţilor şi în mineele greceşti. Cf. de ex. Bio dplov Ex 1 Ejânveziis ylbrrns 1jroL Ex zâv ovvutagiwy uerapeuodeizeg zapă Alatiuov Tazewoă » Emoxbnov KOroov ele zotvijv. ptlerav tipărită la Veneţia, la Nicolae Gliki, în 1685, la 26 Iulie (p. 633—635): 76 air ui Farm xai elxoş jj 7ijs dyius Gatoudgrvoos Ilagaoxevij;. E 
p- 

, 

_.4) Cf. textul şi în loan M. Bujo reanu, Colecţiune de leziurile Ro- mâniei vechi şi cele noui, III, Bucuresci 1885, p. 296, 

120
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VIEAȚA SFÂNTULUI ALEXE 
Sfântul Alexie eră unicul fiu al unui «mare boier din Roma, 

Eufimian și al soției sale Glasia, doi creştini evlavioşi, «carii aveau 
pururea în casa lor mese întinse pentru văduve sărace şi pentru călă- 
tori». Copilul, dobândit după îndelungate rugăciuni către Domnul, 
vădeşte de mic, multă înțelepciune și tragere de inimă către învă- : 
țătură. «Când fu vremea de a-l însurăy, Eufimian şi soția sa - 
căutară și-i găsiră o fică de craiu și, făcând veselie mare, îi du- 
seră la biserică, unde-i cununară preoţii. «Inima lui Alexie eră 
însă la Dumnezeu şi în seara nunții, rămas singur cu soţia sa», 
el scoate inelul de aur din deget și, învăluindu-l într'o năframă, 
îl restitue soției spunându-i: «a-l acesta şi-l ţine; și de acum 
să fie Dumnezeu între noi, până va vrea sfinția say. Apoi iese; 
se duce la țărmul mării; se îmbarcă pe o corabie şi pornește în 
largul mării. Ajuns la țărmul Capadochiei, debarcă și pleacă 
în tovărășia unui sihastru, spre Edesa, unde se păstră icoana ne- 
făcută de mâini omenești, pe care Mântuitorul o! trimisese lui 
Avgar 1). Aci împarte tot ceeace ave săracilor şi, devenit el însuș 
sărac, şedeă ca un cerşetor în veșminte proaste, la uşa bisericii 
sfintei Marii, ajunând şi veghind zile și nopţi întregi. În acest 
răstimp, părinţii săi îndurerați trimit servitorii să-l caute în lume; 
aceştia ajung la Edesa; îl întâlnesc la uşa bisericii; îi dau de po- 
mană, dar nu-l recunosc și nici el nu vrea să se dea pe față. Ser- 
vitorii se întorc fără nici o ispravă; soția şi părinții rămân des- 
nădăjduiți. . 

Trecură astfel 17 ani. Alexie sta nemișcat la uşa bisericii, po- 
căindu-se. Intr'o noapte însă, Maica Precista se arătă în vis unuia 

  

1) Despre legenda lui Avgar în literatura românească şi despre icoana ne- 
făcută de: mâini omeneşti, cf, N. Car tojân, în Conzorbiri Literare, 1925 
(No. din Aprilie). : !
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din slujitorii bisericii, grăindu-i: «scoală-te de adu omul lui Dum- 
nezeu în besereca mea, că destoinic iaste împărăției ceriului; căci 
ca nişte mir foarte frumos și cu bună mirosenie ruga lui iaste; 
şi duhul svânt odihneşte spre îns;. şi ca soarele ce luminează toată 
lumea, așa iaste purtat numele lui înaintea îngerilor lui Dumnezău». 
Preotul ieși; îl căută pretutindeni şi, negăsindu-l, intră în biserică 
şi «plângând, rugă pre svânta precista maica Domnului să-i arate 
pre omul lui Dumnezeu. Atunci i se arătă Maica Domnului și-i 
zise: «un mișel (sărac) ce şeade înaintea besearecei acesta iaste 
omul lui Dumnezeu». Alexie este adus în biserică. Vestea se răs- 
pândește în toată țara despre omul lui Dumnezeu şi de pretu- 
tindeni vin credincioși să-l vadă. Alexie, văzând că-l cunosc toți, 
fuge; soseşte la țărmul mării; se îmbarcă pentru Ptarsis; dar când 
se află în larg, o furtună se deslănțue pe mare şi corabia este îm- 
pinsă de vânturi, într'un port vecin cu Roma. Debarcă; îşi revede 
orașul copilăriei și, rătăcind pe străzi, întâlneşte pe tatăl său, care 

"nu-l recunoaște. Alexie îl roagă, binecuvântându-l şi pe el și «pe 
cel ce-l are în. lături, departe, . într'o țară), să-i dea şi lui un loc 
de adăpost în casă şi să-l lase să se sature alături de robii săi, din fă- 
râmele ce vor cădeă de la masa lui. Auzind bătrânul cu câtă jale 
grăiă de cel înstrăinat, se: înduioşă; îl luă în casa: lui; îi făci o 
chiliuță înaintea scării sale și dete poruncă slugilor să aibă grijă 
de el şi să-l servească din mâncarea lui. In acest răstimp, mama 
şi soţia lui îl doriau și-l plângeau; și nu ieşiau nicăiri din cămara 
lor. Alexie stătu sub scara tatălui său. 17 ani, fără să se destăi- 
nucască nimănui, nici tatălui, nici mamei, nici soţiei sale, ocărit 
şi bajtocorit de servitorii casei. câpoi, simțind că .i se apropie 
sfârşitul), ceru hârtie și cerneală pe care scrise în taină 'cjitia sa.) 

Eră într'o zi de Duminecă; episcopul Marchian, împărații şi. 
norodul tot.se află în biserică, când deodată se auzi glas din cer, 
sfătuind «să cerce pe omul lui Dumnezeu, care se roagă pentru 
toată lumea, că de Vineri a ieșit din viață». Norodul căută pre- 
tutindeni în cetate pe sfânt, dar negăsindu-l, se adună din nou 
seara, în biserica Sf. Apostol Petru Şi, rugându-se cu lăcrămi către 
Domnul să -le arate pe omul lui Dumnezeu, se auzi iar glas din! 
cer: (în casa lui Eufimian este». ăi 

- “Eufirhian rămase încremenit, neștiind nimica din toate acestea. 
Atunci împăratul și împărăteasa, vlădicii, norodul, toți: cu făclii
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aprinse- și râirezine: de tămâc; sc îndreaptă spre casa lui Eufimian Și: găsesc în' sfârşit: pe'sfânt, după lămuririle unei 'slugi bătrâne, în-cerştorul adăpostit sub scară. Faţa lui eră luzninată ca de înger; iar în mână ţineă -o hârtie pe care îşi scrisese toată povestea vieţii sale. “Tatăl; mama. şi soţia: îl recunosc; și pe când isbucnesc în hohote de: plâns: co câţi ani te aşteptai să auz glasul tău, să auz 'vorbele tale de -unde petreci... şi câţi ai.pustii fuseşi în casa părinţilor tăi şi nu ţi-a fost milă de noil.. >», în jurul sfân- tului se săvârşesc minuni: trupul lui mirosiă ca mirul și toți sufe- rinzii, carii se apropiau de el,:se vindecau.: 
”- Această mișcătoare legendă, care a' devenit: populară în tot Orientul și care a avut un puternic răsunet şi îni literaturile Occi- 
dentului, unde a fost adesea prelucrată în versuri, nu are nici un fundament istoric: Ea s'a format cu timpul, dintr'o poveste siriacă: Vieaţa lui Ioan Calybitul, scrisă în secolul a] V-lea și care înfă- țișă avântul: mistic al unui nobil din Constantinopol, care 'pără- 
sindu-și familia, a venit cu: pelerinii în Edesa și, amestecându-se printre săracii cetăţii, a dus'o vieață aspră de ascetism și de mizerii, până s'a stins din' vieață. Această legendă siriacă a trecut apoi în lumea bizantină, unde un scriitor cu imaginaţie romantică a în- frumuseţat-o, introducând în partea iniţială scena părăsirii. soţiei în noaptea nunții, cu înapoierea inelului, și adăogând la sfârşit 
reîntoarcerea în căminul părintesc, unde sfântul trăeşte necunoscut de nimeni, până la capătul vieţii. Din Bizanţ, legenda a pătruns 

_în Occident, unde toate- elementele -de colorit bizantin au. fost înlocuite. prin amănunte: de aspect. apusean (papa, biserica Sf. Pavel, etc.) aceasta cu atât-'mai uşor cu -cât orașul “Peoyun, care în originalul bizantin indică Constantinopolul, eră pentru Oeci- dentali :. Roma. RE 
- In Apus, micul roman hagiografic s'a localizat aşă de bine, 
încât până târziu, în timpurile noastre, se arătă la Roma casa. în care s'a născut Sfântul Alexie. In această prelucrare Occidentală, legenda.s'a reîntors în Bizanţ; a trecut la Slavi; şi prin Slavia ajuns 
la noi. Cea mai veche formă se păstrează în codicele dela Cohalm, care ' poartă încă rămăşiţe din . originalul slav: jitiea Sfântului; bojieiu etc. Ei a E: - “Ea a fost apoi retradusă mai târziu de Dosofteiu, de Mitropo- litul Veniamin și ni s'a păstrat nu numai în colecţiile Vieţilor :de 

. -



Sfinţi, ci.și.ca legendă. de sine. stătătoare, alături de alte poveşti 
hagiografice şi chiar de :texte profane: cu caracter popular. 

Deaceea legenda sfântului Alexie -s'a resfrânt în imaginația 
populară, care a prelucrat: datele hagiografice, împletindu-le cu 
elemente străine. i E | i, 
„Sim. FI. Marian ;â cules din gura poporului, un ciclu de patru 
legende1), în care se.poate urmări procesul.de transformare a unui 
element literar, pătruns în tradiția orală. n a 
+ Intro primă variantă, Alexie a devenit, ca şi Ioasaf, fiul unui 
împărat, iar Edesa a fost înlocuită cu o mănăstire, unde tânărul 
prinţ: ajunge cel mai. umil dintre călugări. Pricina plecării din 
mănăstire este împrejurarea, că, după moartea stareţului, fraţii îl 
aleg pe el ca arhimandrit. De la întoarcerea în casa părintească, 
tradiţia populară urmează liniile mari ale legendei hagiografice, 

A doua legendă populară concentrează interesul în jurul moti- 
vului, care a determinat despărţirea lui Alexie de lume şi. retra- 
gerea lui în pustie. Pricina în această legendă este — ni înclinarea 
către ascetism a lui Alexie—ci faptul că părinţii săi n'au vroit să-l 
lase a se căsători cu fica unui vecin, pe care o îndrăgise, ci au 
ţinut cu orice chip ca să-l căsătorească cu o altă fată mai bogată, 
dar și mai urâtă. EI se face nevăzut în noaptea nunții; se 'retrage 
într'un pustiu; şi trăeşte acolo, într'o vizuine, până când, de griji 
şi de nevoi, îmbătrâneşte așă de tare încât, temându-se să nu moară 
negrijit, se hotărăşte să se întoarcă în casa părinţilor săi. La moartea 
sa lasă două scrisori: una în care îşi destăinue vieața; alta n 
bordeiul unde a locuit şi a murit» şi în care deră scris că:-preotul 
totdeauna să întrebe pe cei tineri ce vor să se cunune: de le este 
cu voie să se cunune ori nu; și de le va fi cu voie, să-i cunune; 
de nu, nu; şi să nu facă „niciodată cum a făcut preotul care l-a 
cununat pe dânsul cu cine nu i-a fost.voia, Și deatunci este la 
cununie întreita. întrebare, ca să nu i se întâmple cuivă cum i 
s'a întâmplat şi lui Alexie, omul lui Dumnezeuy, 

O a treia legenidă a absorbit în sine elemente burleşti din ciclul 
lui Păcală ?). După. ce “Alexie, un om mai mult bisericesc decât 
lumesc», «a părăsit casa şi mireasa. şi s'a.dus în lume)», a dat într?o 

.. 

  

Marian, Sărbătorile la Români, II, pp. 198—2o1. i si | *) P. Dulfu, Jsprăvile lui Păcală ed. VII, Buc, 1922 pp. 44—49-!
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zi peste un cioban care păşteă o turmă de oi. Intrând în. vorbă cu el, l-a hotărât să-și schimbe hainele: ciobanul îmbrăcându-se în haine de prinț cu fire de aur, Alexie în hainele negre şi. mur- dare ale ciobanului. Imbrăcat astfel, ajunge la o mănăstire, unde se roagă să fie primit printre călugări. Arhimandritul îl primeşte, însă mai întâiu. ca cioban. Alexie se mulțumi; şi chiar .în aceă zi, luând oile mănăstirești, plecă cu ele la păscut. Intr?o zi pe când păşteă oile, fiind flămând, s'a aşezat jos să mănânce. In acest 
răstimp, vine la el un berbece, care sta astfel ca şi cum ar fi vroit să-i dea și lui de mâncare. Alexie îi dete o bucăţică de pâine; berbecele o mâncă Și se întoarse din nou,. Alexie îi dete o altă bucăţică; şi urmă astfel până când Alexie băgă de seamă că ber- becele are în lâna sa un fluer. Sculându-se de jos, luă fluerul și începi să cânte, clnsă ce să vadă? ... cum a prins a cântă, îndată au început şi oile a jucă. Ba nu numai atâta, ci până chiar şi florile, şi buruenile, și pomii, şi pietrele începură a sări în susși a jucă. La mănăstirea aceea, unde eră. Alexie cioban, se află între ceilalți călugări şi unul foarte bătrân, care nu ştiă ce să mai facă şi cum să se mai chinuească, ca să, fie mai bun şi mai plăcut înaintea lui „Dumnezeu, şi deaceea într'una din zile se băgă sub pământ, ca să se mai, chinuească și acolo». . , | | 
„.4Dar iată că într'o zi, trecând Alexie cu turmassa pe-acolo, și începând iarăș a cântă din fluer, începu deodată şi călugărul cel 

„bătrân de sub pământ a sări în sus şi a jucă mai dihai decât un fecior halteiu, și atâta ce a jucat și s'a sbuciumat până ce a slăbit cu totul, şi dacă n'ar fi încetat Alexie de cântat, .chiar și sufletul şi l-ar fi dat deatâta joc şi de slab şi obosit ce eră). Alexie, văzând că fluerul. său e fermecat, povesti totul arhimandritului și ceru să fie primit şi el în tagma călugărilor. Fu primit; dar mai târziu părăsește mănăstirea, fiind oprit de a continuă asperităţile. ascezei. Deaci înainte legenda: populară se apropie de. legenda hagio- grafică. E 
Marian mai, adaogă în Sărbătorile. la „Români, II, p. 192—93, «că există despre Sf. Alexie încă şi un fel de colindă, care se cântă sau se, cetește în ziua lui, afară la soare». Versiunea pe care o publică, prescrisă de I. Pop-Reteganul după un manuscript vechiu, aflat în Strâmbu, prezintă asemănări cu «cântecul pustiei» a lui Ioasaf:



Un fecior de împărat, 
Bun gând Dumnezeu i-a dat, 

O prea frumoasă pustie! 
La pustie s'au plecat 

Și de lume s'au lăsat, 

O prea frumoasă pustie 

Jar diavolu-l ispitiă, 

Ca el pustia s'o lase; 

Dumnezeu gându-i direasă, 

Ca să nu îşi lase pustia, 

Că rău îl va judecă. 

O curioasă contaminare între legenda sfântului Alexie Și supra- 
vieţuiri din vechiul fond păgân ni-l înfățișează superstiţiile legate 
de ziua sfântului Alexie, în care sfântul apare ca un protector âl gân- 
găniilor. In unele ținuturi, sfântul Alexie mai este numit şi «Alexd cel 
cald» sau «Omul cel cald al lui Dumnezew), «fiindcă Dumnezeu l-a 
dăruit cu căldură, pentru credința lui. cea neclintităy. şi: deaceea 
dîn ziua lui se desgheață. și se deschide pământul. pentru eșirea 
tuturor jigăniilor, gângăniilor şi gujuliilor».' Sătenii și mai ales 
sătencele serbează pe sfântul Alexie cu multă cinste: 1.. «pentrucă 
el este omul lui 'Dumnezeu, e sfânw;: 2. «pentruca să nu li 
sângere vitele şi mai ales ca să'nu le muște șerpii şi nevăstuicele»; 
3. .«pentruca să nu-i supere jigăniile şi gângăniile, care ies în. 
ziua aceasta din pământ». Deaceea în. ziua de Sfântul Alexie nu 
se Jucrează, Nu este bine nici chiar a vorbi sau a te gândi, în ziua 
de Sf. Alexie; la gângănii, «căci tot anul îţi vor ieşi în cale şi te 
vor muşcă) 1). Chiar şi în vieața pescarilor, Sfântul Alexie joacă 
un rol important. La ziua Sfântului, pescarii se duc dis de dimi- 
neață la.pârâu; prind un peştişor; îl mănâncă viu şi rostesc urmă- 
toarea formulă: 

Alexie, Omul lui Dumnezeu „_» Cum este el din pârâu, 
Eu am venit la pârâu, „ lar tu să te rogi lui Dumnezeu, 
Să prind un' pește - "Totdeauna pentru mine 
Să-l mănânc * . Să pot prinde peşte bine =), 

'- In legătură.cu aceste credințe și superstiții s'a pus și:cunos- : 
cuta legendă” a cocostârcului, după care Alexe ar fi fost un om 

  

+) Marian, Sărbătorile, II, pp. 201—a210. 
*) Marian, ibidem, p. 200.
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căruia Dumnezeu i-a dat sarcina de sa: aruncă în. mare, o ladă grea. Ajuns însă la țărmul mării, Alexe nu și-a putut stăpâni curiozitatea, ci a deschis lada și atunci toate gângăniile, pe care Dumnezeu le strânsese ca. să scape omenirea de ele, au eşit afară. Alexe a alergat "după ele. să le prindă, dar în zadar. Dumnezeu l-a prefăcut atunci întrun cocostâre, care să le strângă înapoi). 

BIBLIOGRAFIE. TEXTE PUBLICATE: Eufr osina Simionesc u, Codicele dela Cohalm, laşi, 1924, pp. s7—6:cuo introducere, în care ori- ginalitatea lasă de dorit; Dr M. Gaste r, Revista pentru istorie, archeologie şi filologie, 11 (1834), PP. 341—352. In Vieţile Sfinţilor publicate de Mitropo- litul Dosofteiu se găseşte Ia ziua de 17 Martie; această versiune remaniată se găseşte în toate mineele până în ziua noastră, începând cu -Mineiul tipărit de Episcopul Mitrofan, la Buzău în 1698. O versiune deosebită în Vieţile Sfinţilor publicate la -mănăstirea Neamţului prin îngrijirea Mitropolitului Veniamin, Extrasă din Mince, Vieaţa sfântului se publică şi azi ca-o carte- populară! In Biblioteca Academiei Române se găsesc două asemenea .ediţii: +Vieaţa sfântului. Alexie, omul lui Dumnezeu, tipărită de un creştin ortodox, Bu- cureşti, 1892 și 1894 Gaste Tr, Chrest. - 
MANUSCRIPTE DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE. Exceptând nume- " roasele Vieţi de Sfinţi, legenda lui Alexie se găseşte în următoarele m-sse: Descrise în 1. Bianu şi R. Caraca 3; Catalogul manuscriptelor româneşti: No. 480 copiat la anul 1700 din porunca lui Mihai Cantacuzino, de Mitru "Logofătul :pentru mănăstirea Sinaia, Nr. .339 copiat în 1727 de Doico Copilul; Nedescrise: nr. 4104 f. 136—141, copiat de sEnachi sin Hagi Dragul ct.-Ti- ghina în dugheana jupânului “Theodor Dorobăţul, la leat 1777, Eşis; nr, 4252 f. 2—13 copiat de Petre Popovici în Vârșeț, la 1839; nr. 1282, f. 87 ş' urm, copiat de două mâini la '1867. Par a se apropiă de tipăriturile dela Râmnic: nr, 318r:pe f. 38'v. o notă: cacela au fost popa Gligoriu din Remetea-Pogonici, lângă 'satul Fârliug, acela e manuscrisul lui de când au “fost popă în Visags; 30c4 f. 3c, sec. XVIII; 481 copiat la 1814. ms. nr. 2339 f. 89 v.—100. 
VERSIUNI SLAVE: |. |. Srezneys kit, Cebnbnia ut sambreu -0 Ma- SLOH3BBCTHBIXD 1 Hen3B-BCTHLIx"% namBrunkaxs, cGopau H. A, Haykrt.1], 1867, cap. XXXI; St. No vacovi&, Ilpumepu RHEHKeBHOCTII 1 jeanuxa CTapora i Cpneko-cnoBenckora, ed. III, Belgrad, 1904, PP. 464—472;.G. Po- liv ka, Starine, XXII (1890), p. 208—219. V. Jagic, Die Alexiuslegende als serbisches Volkslied în Archiv fiir slauische Philologie, IX (1886), PP. 523 și urma!:;. K, Strekel j, Zur Alexiuslegende în Archiv Far slav. Phil, X (1887), PP. 347-349; K. ŞStreke lj, Weitere Beitrăge zur Kunde iiber das slope - nische Alexiuslied în Archiv fiir slavische Phil., XI (1888), pp. 597—606; J.H. 

  

') Marian, ibidem, p. 202. E a aa
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Vasiljevic, urm.; lsa cpnicra Pykonmuca în Ornea I, (1894), pp. 150— 
157 (mie inaccesibil). 
VERSIUNI GRECEȘTI: Francisco Maria Esteves Pereira, 

Legende grecque de b'Hommne de Dieu Saint Alexis în Analecta Bollandiana 
NIX (1900), pp. 242—253 după: un Parisianus din sec. X, Vaticanus sec. 
NII comparate cu un Baroccianus al Bibl. Bodleiane din Oxford; Mar - 
sarete Risler, Die Fassungen':der Alexiuslegende mit besonderer Be- 
riicksichtigung der mittelenglischen Versionen, Wien und Leipzig „1905, după 
3 m-sse din Paris. | . i „i 

STUDII: Gaston Pari s, Romania, VIII (1879), pp. 163 şi urm.; Max : 
Friedrich Blau, Zur Alexiuslegende, Wien, 1888; Arthur Amiaud, 
La legende syriaque de Saint Alexis, Phomme de Dieu, Paris, 1889; Th. 
Năldeke, Zur Alexiuslegende. în Zeitschrift der deutschen, Morgenlândischeu 
Geselischafz,. t. LIII (1899), pp. 256—58; M argarete R 5s ler, Die 
Fassungen der Alexiuslegende, Wien u. Leipzig, 1905; Gaster, Revista 
penirii istorie, archeologie şi filologie, II pp. 335—341; Hasde u, Etymo- 
fogicum Magnum col. 861—863 (Alexie din credinţele! poporane, apărător 
contra veninului şerpilor,==Hercule din mitologia greacă. Numele s'ar da- 
tori unei etimologii populare greceşti "Ale$tos = preservateur p. 863).



XXI 

LITERATURA ASTROLOGICĂ DE 
PREVESTIRE 

De timpuriu, încă din secolul al XVI-lea, s'a răspândit în stra- 
turile poporului nostru, deopotrivă nivelate prin lipsa de cultură, 
paralel cu literatura apocrifă și un ciclu de cărți astrologice, inte- 
Tesante prin urmele pe care le-a lăsat până azi în massele po- 
pulare. 

Aceste cărți pornesc. dela idea că toate schimbările, care se 
petrec pe fața pământului, stau în corelație cu constelaţiile și 
planetele cerești şi, pe temeiul raporturilor misterioase, care leagă 
vieața pământului cu mersul constelațiilor şi lumea visurilor şi a 
subconștientului omenesc cu tărâmul realităților, pretind să des- 
vălue omenirii, tainele pe care viitorul le ascunde în cutele sale. 

Preoţii haldeeni, vrăjiți de măreţia variabilă a cerului lor înstelat 
şi de armonia constelaţiilor constantă în schimbările sale, au ajuns să 
desprindă din bolta cerească zodiile — pe care le considerau ca divi- 
nități — să stabilească semne zodiacale și, după îndelungate obser- 
vări, să creadă, în misticismul lor astral, că pot află influenţele 
pe care le au aceste divinități asupra vieții pământului şi a soartei 
omului. Astfel s'a ajuns în vechiul Babilon la un întreg sistem de de- 
terminism astral. În săpăturile întreprinse pe ruinele vechei Ninive, 
s'au găsit o sumă de tablete cuneiforme, scrise din porunca re- 
gelui Sargon I, cu preziceri astrologice: «Când constelația ursei se 
întoarce, nenorocire peste întreaga ţară). 

Din Haldeea, astrologia a trecut pe de o parte în Egipt, unde 
s'a încrucișat cu fondul autohton de credinţe zoomorfice, pe de 
altă parte în vechea Grecie, pe drumurile deschise de Alexandru 
cel Mare, către focarele de cultură ale Asiei şi, prin scriitorii si- 
rieni elenizați, cari au jucat un rol important în plămădirea filo- 
zofiei stoice şi neoplatoniciene.
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“Mai târziu, când Roma ajunge! o putere “mondială şi vine în 
contact cu vechiul Orient, astrologia haldeeană ajunge şi pe țăr- 
murile “Tibrului şi se răspândește în societatea înaltă. Pe timpul 
luptelor dintre Marius și Silla, se pomenește că, în timp ce armatele 
lui Marius și Cinna se îndreptau spre Roma, consulul Octavius 
a rămas în cetate, încrezător în prezicerile astrologilor haldeeni. 
Și Silla puneă preț pe prevederile haldeenilor. Cu timpul, credin- 
țele astrologice se răspândesc în toate straturile societății romane. 
Septimiu Sever cereă adesea, în ceasuri grele, sfatul astrologilor; 
iar în sec. al IV-lea, Ammianus mărturisește că pe timpul său, 
mulți romani nu mai credeau în zei, ci în constelații. . 

In ţinuturile noastre, astrologia pare să fi pătruns de timpuriu, 
adusă prin elementele militare ale colonizaţiei romane în Iilyri- 
cum şi prin negustorii sirieni din porturile pontice D, 

Cu toate elementele ei superstițioase, aceste urme din credin- 
țele religioase astrale a prins rădăcini atât de adânci, în primele: 
veacuri ale erci noastre, în: imperiul roman, încât împărații creș- 
tini au deschis lupta în contra lor. In anul 3s7, Constantinus inter- 
zice, printr'un edict, consultarea astrologiei: «nemo... consulat... 
mathematicum... Chaldaei et magi et ceteri, quos maleficos... 
vulgus appellat, nec ad hanc partem aliquid. moliantur.: Sileat 
omnibus perpetuo deviandi curiositas». Impăratul Honorus a 
dat un edict, poruncind arderea acestui fel de cărți: «De mathe- 
maticis urbe Roma et invitatibus omnibus pellendis et condicibus 
corum cremendis). In lupta deschisă. de căpeteniile politice ale 
Statului, s'a amestecat şi biserica. Incă din secolul al IV-lea, 
Sfântul Ioan Hrysostomul, se ridică împotriva. acestei literaturi, 
într'o omilie intitulată: «Pentru mincinoşii prooroci şi cei fără 
Dumnezei eretici», omilie care a fost tradusă în limba noastră de 
Radu Greceanu și încorporată în Mărgăritariul, tipărit la 1691. EI 
spune acolo textual: «că ce creștini sunt aceea, cari păzesc basme ji- 
doveşti şi elinești și ursitorile şi vrăjile și astrologiele.. . și obriciri 
de zile şi de luni şi de ani şi treptenice...». In aceaș epocă, Sfân- 
tul Nicetas, episcop de Reimesiana (380—420), a alcătuit pentru . 
tinerii cari doriau să îmbrățișeze creştinismul o carte îndreptată 
contra horoscopului individual (liber adversus genethlialogiam). 

  

1) George G. Cantacuzin o, Colonizarea orientală în Illyricum 
(Acad. Rom. Mem, secţ. ist.seria IV, tom. VIII, mem. 16), Bucureşti, 1928.
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Această luptă, pornită încă din secolul al IV-lea; de fruntaşii 
bisericii și ai statului,. a contribuit ca în indicele de cărți oprite 
de a fi cetite de credincioşi, să fie trecute, alături de. legendele 
apocrife, şi cărțile” astrologice. Astfel în indicele inedit păstrat în 
Biblioteca Academiei Române—de care m'am ocupat în capitolul 1 

„Şi pe care-l reproducem în anexe: «Cărțile ereticeşti carele nu 
să cadea le-ceti credintoșii direptib, sunt trecute şi: «Astrologul . :'; 
cartea Gromovnicul, Fulgeralnicul, Socotitorul de zise... Din 
indice, dispoziţiile acestea au trecut în Pravilele de legi, care au 
pătruns apoi în literatura noastră. In cele șapte tâine a lui Evstra- 
tie biv logofăt, tipărită de Mitropolitul Varlaam, cu cheltuiala 
Domnului Vasile Lupu, în 1644, se reproduce hotărîrea soborului . 
dela cAnghira», contra celor ce «caută în stele» sau «facă alte meşte- 
şuguri să cunoască mişcarea lucrurilor -neștiute»;- «Aşijderea ceia 
ce-şi socotesc zua întru care s'au născută şi zică c'au fostii bună. 
sau ria și aceștia să aibă canon 5 ai) 1), Dar cu toată stavila pusă îm- 
potriva lor de biserică şi autorităţile . statului, totuş cărțile, răs- 
punzând unei curiozități fireşti a sufletului. omenesc, s'au. stre- 
curat peste veacuri, :siau răspândit dela Bizantini! la Slavi și au 
pătruns în literatură noastră, încă din secolul al XVI-lea. Carac- 
teristic pentru starea de lucruri dela noi este nu numai faptul că 
asemenea cărți astrologice, oprite de săboare, s'au copiat și tipărit 
de către preoți, cât. mai ales împrejurarea 'că chiar în secolul al 
XIX, ele apar. din teascurile tipografice ale. Mitropoliei din Iași. 
O mulțime de ediţii tipărite în București și Brașov pornesc dela 
Calendarul pe şapte planete, tipărit la 1816, în tipografia Mitropoliei 
din Iaşi. rc 

Literatura astrologică este reprezintată în: epoca. de. care ne 
ocupăm prin urinătoarele. texte: Rojdanicul, Gromovnicul și Tre- 
pelnicul. DR Ia ah 

îs ROJDANICUL 
„După cum indică și numele (slav: pompurui = a se naşte) 2), 
Rojdanicul este 'cârtea care pretinde că desvălue viitorul omului 
după luna sau zodia în care s'a născut. | a 

a 

  

".1) Cf..textul şi în Gaster, “Chrestomatie, |, p. xx4..; 
”2).În slavă, cartea se numeşte p9AaHHKA Sau -pSmAcnita, +
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-: Cel mai vechiu text, din câte cunoaştem până astăzi, este frag- 
mentul scris de Popa Ioan Românul în 1620, în Sâmpetru, din 
ţinutul „Hunedoarei. . Fragmentul este o copie defectuoasă după 
texte mai vechi, după cum se poate constată din numeroasele trunchieri de fraze, care fac pe-alocurea textul neclar, El înfăți- 
şează aceleași particularități de limbă ca şi Alexandria şi Albi- nuşa (Fiori di Virtu): dublete fonetice și morfologice care ne în- 
dreptățesc â distinge două straturi de limbă, unul caracterizând 
regiunea din -care veniă textul (nordul Ardealului sau Banatul); 
altul -reprezentând graiul copistului, o CC ci, 
“In Rojdariicul Popei Ioan "Românul, prevederile despre viitor 

—spre- deosebire de alte tipuii de zodiace posterioare — se :fac 
după luna în care s'a născut copilul. Textul începe după calen: 
darul bizantin cu luna Septemvrie — numită în graiul poporului: 
«Răpciunii» (raptio uvae = culesul viilor) şi conţine cele patru luni următoare: «Brumariu» (Octomvrie); Brumiariu “mari :(Noem- vrie); Îndrele (Decemvrie); restul, adică trei părţi din text, s'a pierdut, .: i : 

In curpinsul fiecărei luni, materia este împărțită în două para- 
grafe distincte: primul cuprinzând soarta băieților; al doilea 
viitorul fetelor, Iată, ca pildă, cum. va fi după acest text, soarta 
celor născuți în luna Decemvyrie: . E 

În luna ') Indrele,:de va naşte fitroul, el va fi mijlociu în statii. La o zi svântă va fi născutii, De ari învăţa carte, el âră fi învăţătoriu tuturora; de. nu va învăţa, el va fi muncitoriu. Şi de va vre să slujască, ave-va cinste mare de boeri şi de Domnu său, De tinără, el va fi cămatnică; iară de cătră bătrâneţe, bine va lăcui. Semne va ave de vărsatu. o IN: 
Boli-va de cap şi de toate încheetuzile. Primejdi va ave, că va căde despre un calii. Semnu va ave în capă; şi va ave o frică re 2) ; ci să păzască de un cuţită şi de o săzată şi de o săcure, Și la u riu mare, va ave frică şi va arunca orecine. , . Păntru muere lui, va auzi nişte cuvinte rele, de va merge nainte jtudecatei, Şi va-âve o griaţă și "0 “frică într'o noapte, de un neprietnică mare; ce să să roage Născutului “lu "Hristos, Și 12 lucrure... va stă primejdi până la morte. De va trece de cie, va vie 86 ani, i Da 

- Textul. acestui tip de rojdanic șe apropie într'adevăr, după cum * observase și Gaster, „de textul slayonesc, reprodus de N Ov a- 

    

- Pe u au ?) In ms.: asa te di 
2) In ms.: veh, La ca A A E a



ko vi €. în Ilpumepu KabeBHocTru un jesuka.: Versiunea lui No- 
vakovi€ este însă un fragment extras din publicația mai vechea lui 
Safari K, Lesekărner, p. 129. In recenzia slavă „publicată de Safarik, 
materia fiecărui capitol este însă cu mult mai desvoltată decât în 
textul românesc, căci cuprinde pe larg felurite rețete, recomandate 
pentru bolile de care poate fi atins cel ce s'a născut în luna res- 
pectivă și, ceeace este mai curios, rețetele: privitoare la oameni 
sunt urmate de rețetele privitoare la cai. 

Un al doilea tip de rojdanic poartă numirea de zodiac, dela gre- 
cescul Geodtazoc (Edbâov = constelație), şi a pătruns la noi, după 
cum indică şi numele și faptul că apare în msse târzii, în epoca 
influenţii greceşti. Zodiacul se deosebeşte de vechiul rojdanic 
(tip Codex. Neagoeanus) prin faptul că prezicerile se fac aci, 
nu după lună, ci după zodia în care s'a născut băiatul sau fata, 
în următoarea ordine: 

Vărsătorul de apă . . 11 Ianuarie  — 8 Februarie 
Peștele . . . . . . . 9 Februarie — 12 Martie 
Berbecele . . . . . . 12 Martie”  — x2 Aprilie 
Viţelul . . : . . . . 12 Aprilie — 12 Maiu 
Geamân -. . . . . .:x2 Maiu: — 12 Iunie 

Racul . . .. . . . 12 Iunie — 12 Iulie 
Leu... . 13 Iulie — 15 August | 
Fecioaru . . . . . . 16 August —— 13 Septemvrie 
Cumpâna . 14 Septemvrie — 13 Octomvrie 
Scorpia . . . 13 Octomvrie — 12 Noemvrie 
Săgetătorul . „ 12 Noemvrie — 13 Decemvrie 
Țapul . .. . 13 Decemvrie — 1 Ianuarie, - 

Al treilea tip este mai complicat, fiindcă cuprinde în compoziția 
să” elemente din alte cărți de. prevestire. Este reprezintat prin 
calendarul tipărit la Braşov, î în 1733, cu titlul: Calendari acumii 
întâi rumânescii alcătuitii de pe cel sârbescă. Așexatu-s'au pe limba 
rumânească ca întru 100 de ani să slujască ca și celii slovenesci 
într'acestii chipii au fosti, fiindii de. un mare astrolgii la Kiev scosi 
de un mare dohtor muscalii s'au tălmăcit într'acesta Chip precum 
acum s'au îzvoditii şi precum în îzvod am aflati acunii în stambă 
noao s'au datii, în Brașovii, 1733, Fev. 20. La sfârșit se. dă numele 
dascălului Petcu Șoanulii dela Brașov, prin osteneala căruia s'a
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făcut publicaţia. Acest tip se deosebește de celelalte. două prin 
faptul că prezicerile viitorului se fac după planeta care stăpâneşte 
anul în care s'a născut cinevă. Ia A 

Sunt şapte planete: «Saturnus, Jupiter, Marsii, Soarele,- Venus, 
Mercurius, Lun) — fiecare stăpânind succesiv 'un număr de ani, 
De pildă planeta Saturnus stăpâneşte anii: 

„Cr(u)g leat Anul 

19 2 1735 1763. 1791 
- 24 2 1740 1768 1796 

2 1746 1774 1802 
13 2 1750 1785 1813 

La fiecare planetă materia este alcătuită din următoarele elemente : 
1. Un rojdanic prescurtat: 

«Oamenii carii să născă întraceastă planită sântă muncitori, lacomi, za- 
vistaici, vicleni la vorbă, gânditori, plini la trup... 

«Tot această planită face rânduială la urechia dreaptă şi la oasele mari; la 
splină melanholie, de la care să scorneşte boalăs, | | 

2. Prevederi privitoare la starea timpului: 

“Anul în care taste acea planită: friguros, ploios, neroditori. Primăvara: 
friguroasă; înfloritura şi Iarba târzie, grindine. Vara: friguroasă, tinoasă, ne- 
roditoare; vânturoasă; la Iulie cald şi frumos. ..8. 

3. Precizări privitoare la starea vremii pe luni și zile: 

Până la 4 zile frigă; la 8 Mai caldu, la 16 amestecati; de la 21 până la 23 iarnă apoi mestecată; 28 mai caldă, la sfârşit nu prea' bine», o 

+ ŞI urmează astfel mai departe: Februarie, Martie etc, 
Calendarul din 1733 se încheie cu altul mai prescurtat, alcătuit - 

după luni și zodii, în chipul următor: 

“La Ghenarie la 11 (?) zile vine soarele la zodila vărsători de apă. La întâia 
zi şi la 3, de va fi senină, va fi anul roditor. Cine să naşte la 8 zile Ghenarie 
are minte bună, tristă, gânditori; învăţătura îi place, care îi aduce bogăţie. Iară Ectele vor fi pricepute; de apă să să păzească. 

Textul acestui calendar a fost adesea copiat și retipărit în diferite 
rânduri. Versiunea descrisă şi publicată fragmentar de” Gaster 

  

1) 1. Bianu'şi:Nerva: H odoş, Bibliografia 'veche Acad. ron. p. 48. 

12 NN. Cartojan
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în Lit..pop. rom., p. 505 este o reproducere de pe partea finală a 

Calendarului din 1733. Acesta, retipărit în 1816 în tipografia Mi- 

tropoliei din Iași, a fost apoi răspândit și prin alte tipografii din 
țară şi Ardeal și se publică încă până în vremurile noastre, 

«(ARATĂRE PENTRU SEMINȚE). 

Calendarul din 1733 cuprinde și un text care desvălue rapor- 
turile misterioase dintre diferite faze ale lunii şi creşterea semin- 

ţelor aruncate în , brazdele pământului, precum: 

„Când Yaste creşterea lunii, sămânţa vârtoasă, să să samene la pământ uscat; 

iar când scade luna sămânţa cea' moale, cum taste inul şi cânepa iproci, să să - 

samene în pământ moale, că inul şi cânepa de să va sămăna când. creşte luna, să 

va face prea înaltă: Yar de să va sămăna, când scade luna, să va face mai scurtă 

şi mai deasăs.. ” 

"Şi această parte a Calendarului din 1733 a interesat publicul 
cetitor de pe timpuri, alcătuit mai ales din plugari; Ea a fost co- 

piată și retipărită adesea şi se resfrânge î între altele și în Calendarul 
tipărit la Iaşi în 1816, din care a extras Gaster fragmentul 

publicat în Li/. pop..rom., p. 504. 

"GROMOVNIC 

Gromovnicul (dela slavonescul Tpom = tunet, TpoMoB% = - de 
tunet) este o carte de astrologie care desvălue prefacerile ce se 
vor săvârși pe pământ și în soarta omenirii, după zodia în care 
cade tunetul. El a fost tradus în limba noastră, probabil în aceeaş 
"epocă în care a fost tradus şi Rojdanicul, dar nu'ni s'a păstrat 
decât în copii târzii. Se pare că eră. destul. de răspândit și mai 

ales destul de căutat la începutul secolului al XVII-lea, fiindcă 
cea, dintâiu carte, ieșită din tipografia instalată la Alba-Iulia, în 
1639, cuprinde alături „de alte texte și.;un Gromovnic. 'Tipografia 

chirilică din Alba-Iulia fusese instalată după stăruințele Princi- 

pelui Ardealului Gh. „Rakoczi, care se străduiă să răspândească 

calvinismul printre Români şi piin cărţi de slujbă bisericească, 

traduse în limba năţională. Materialul tipografic fusese adus de 

Mitropolitul Ardealului „Ghenadie. din 'Țara-Românească, unde
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funcționau tipografiile întemeiate de “Mateiu Basarab. Pentruca 
în aceste împrejurări, conducătorii tipografiei mitropolitane ; din 
Alba-Iulia să pună sub teascul tiparului; alături , de. Paraclisul 
Maicii Domnului, molitvenice şi alte texte religioase, $ și un. Gro- 
movnic, ei au trebuit pentru aceasta să aibă î în vedere. şi preferințele 
ctitorilor din timpul lor. 
Cât de mult eră căutat acest text de astrologie de « cetitorii vre- 

murilor trecute — carii, mai ales în lungile nopţi de iarnă, aşteptau 
curioşi să vadă ce se va alege de seminţele ce germinau sub braz- 
“dele jilave, acoperite de zăpadă — se vede şi din faptul că Giomov- 
nicul a fost tradus în mai multe rânduri de cărturarii. neamului. 
O traducere deosebită; făcută poate în: aceeaş epocă, se, păstrează 
într'un -manuscris «de pre la capătul secolului al-XVII- lea», din 
Care a publicat un fragment Cipariu, , în: Organul Luminării din 
1847. (No.- XXV, p. 130), rogrnent, reprodus, și de Gaster 
în. Chrestomatie română, Lp ep: . 

-O altă traducere se păstrează în mms. nr, 1436. dia Biblioteca 
Academiei Române, - copiat: la. Braşov, de Costea Dascalul,. dela 
biserica Schiai, în anul 1703. Această nouă traducere, după cum 
indică titlul: Bowvzoloproz xai otonolopooa aininvo (= Boov- 
zoldptov %ai, getomoldpov Gimuvdv ) 1) .a fost! făcută după un 
original grecesc, probabil în “ara-Românească, în epoca lui 
Brâncoveariu, când cultura grecească eră” în plină înflorire la 
noi. Originalul acestei traduceri s'ă 'pierdut, dar o 'copie a' putut 
ajunge până la Brașov, în mâna dascălului Costea, : -- : 
"Textul acestor noui traduceri mai bogat în: amănunte diferă ca 

redăcție "de, vechea tipăricură, din. 1639 % 

  

EI Gr. Goorzăz, tunet; cetauds = cutremur. 
2) Iată o pildă: 

Ms. 1629 din B.A.R. f.rr 

Zodiia peştelui ţine tara Frânască 
şi partea ata mare. De va tuna în 

Gromownicul den. 1639. 

Peşte. De 'va tună în numărul. pe- 

ştelui, grâneloru va fi perire; pren 
zodiia peştilor zăoa, grâu nu să va 

face; pre alocurea, puţin nevoe; şi 

spaimă mare întră oameni. Şi în TŢari- 
grad va fi foamete şi stricăciune. Iarnă 
mare, La toate acele dintăi, iar cele 
de pre urmă foarte să vor face roduri. 

Şi întru boi moarte; şi mai vârtos 

12% 

oraşe voroavă multă; şi nevoe pren 

toată lumea; şi în 'Țarigradu foamete 

şi- pagubă. Va fi Iarna bună, şi. -otată” 

semănătura ce de vreme, şi ce trăzie - 

va fi bună; şi boiloru perire; La ră- 

săritu Iară să va (fi) cutremuru, multe 

boale voru fi. Iară să va tuna noapte
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TREPETNICUL 

"Trepetnicul. (slav zpeneraur dela rpener «tremor)) este o 

carte din acelaș ciclu, 'care prezice viitorul omului după diferitele 

"mișcări ale trupului, precum: bătaia ochilor, clipirea genelor, 
bătaia palmei, clătirea buzelor etc.. 

Iată, ca pildă, un fragment din cel mai vechiu text (1639), tipărit 
“de d-l Drăganu: | 

«De se va clăti vârful capului, va dobândi, sau de-i va dârui Dumnezeu unii 

„cuconii, foarte înţelepti va fi. De se va clăti închietura capului, neşte streini 

neştiuţi voră veni şi-i vorii aduce dobândă. Chică de se va clăti, în oaste veri 

merge, şi iară sănătos veri veni. Ochiul direpti de se va clăti, ce veri gândi pre 

voie-ţi va fi. Ochiul stângă şi sprânceana stângă, de se vor clăti amândoo 

odată, o mânie iute despre o parte-ţi va veni şi apoi Iară se va potoli». . 

Şi această carte a fost tradusă de timpuriu în literatura noastră, 

fiindcă se găseşte publicată laolaltă cu Gromovnicul, în tipăritura 
dela Alba-Iulia, apărută în 1639. Precum a arătat d-l N. Drăganu, 

acest text a fost, în cursul timpului, necontenit copiat şi retipărit 

împreună cu textele astrologice, în Calendarele anuale, până în tim- 
purile noastre. ! 

CALENDARUL LUI BRÂNCOVEANU :. 
Un calendar înrudit cu precedentele prin. natura cuprinsului, 

dar deosebit de ele prin redacție, prin punctul de vedere din care 

său va fulgeră, rane şi moarte întru 

oameni va fi; şi mai marele Aravi- 

întru aceldlalte în 4 picoăre şi în ga- 

dini. Şi ivire unui împărat mare. Şi 

grâu mult va fi, şi peşti vor muri; iar 

cele în patru pitoare vor naşte bine; 

şi domnii şi cei tări şi puternici să 

vor smeri foarte, Şi la Răsărit omor 

de tumă. 

Jar de va tuna noaptea, roade bune 

să vor face şi în locurile Varvarilor 

aşijderea, 

Iar de va fi cutremur zioa, cetăţi 

şi oraşe să vor amesteca şi la ostroave 

foamete. Şi cei îmbogăţiţi vor peri, 

iar săracii să vor îmbogăţi şi să vor 

mări; şi acei ce vor călători, să vor 

păgubi; şi pre tot pământul eftinătate 

tenilor va peri; şi după acra fi-le-va 

bucurie, Iară ce va fi cutremur, mu- 

tare şi robie va fi într'acâia parte.
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e înfățișată materia şi în sfârșit prin. legătura. lui cu astrolo- 
gia Occidentului sunt Calendarele pe care le alcătuiă pentru 
Constantin Brâncoveanu, «mica și plecata sa slugă», Ion - Ro- 
mânul. Aceasta aveă, după cum o spune el însuș într'o. prefaţă, 
«obiciuita pre an datorie» de «a se închină Domnulti» cu «tăl- 
măcirea almanacelor». Dar în anul 1701, astrologul curții. eră în în- 
târziere. O boală grea — podagra — îl ţintuise în pat, încât «dias- 
timă şi răgaza să ridică nu i-a dat şi nici a lucrâ». Se mai adaogă și fap- 
tul că în acel an calendarele, după care lucră, i-au venit târ- 
ziu în mână. , 

Calendarul lui Ion Românul cuprinde o serie de prognosticuri, 
privitoare la evenimentele politice care urmau — după astrologi 
— să se petreacă în țările.Europei, pe anul 1700. Materia este 
împărţită pe anotimpuri şi în fiecare anotimp este grupată în 3 
capitole, după următorii factori: «lira Vale», «Vulturul fulgerător | 
al lui Zevsu» și «Frumioly. 

Iată câteva specimene: 

+Kira Vale zice: 
«Norodul Italiei va mulţumi cerlului, slujind iubiţilor prinţipi, cărora caută 

cu ochi milostivi, va da lor a să bucura de a lor bunătăţi.e 
+Supt 'Taur va întâmpina oarece zăticneală o lucrare prin care s'ar cădea 

oarece zăticneală să se împace inemii a multor ţară neîncredinţate», 
entru o ţară despre miază-noapte, să vor tocmi nişte osebiri cu cart pu- 

rurea acea crăie să va uni, ca să poată urma bunei socoteli a craiului său»- 
«Intru o cetate mare să vor arăta semne de bucurie şi de veselie de obşte 

înaint€ unui obraz de cinste, 

«Să va vărsa aurul a unii respublice den porunca a mai marilor ei pentru 
apărarea margenii ţărăi sale.» . 

«Acel mare care au învăţat pre un vecin al său a primejdui, va piarde stă- 
pânirea lui şi viaţa.» Ă 

«Armata de mare a unii respublice iaste de tot gătată ; numai teamerea celor 
mai mare ai săi o ţine în liman.» DE 

Almanahurile acestea erau traduse după acele «Foglietti novelli», 
de care eră plină Italia sec. al XVII. (Ramiro Ortiz, Per Ja storia 
della cultura italiana în Rumania p. 198; cf. mai jos şi bibliogr.). . 

Nu lipsesc nici aluziile la setea de bani a 'Turcilor: 
«Otomanul îmblânzit cu nişte pohlibuturi a unor marghioale care-i sunt 

pretecstul bunei slujiri că isprăvescu trebile va da porunci de mare strân- 
gere de bani. derept care lucru :supuşii lui vor. vorbi multu de rău. î...,
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-+ Probabilcă asemenea 'prognosticuri numai pe -placul Brânco-: 
veanului: nu: puteau fi, dar alcătuitorul almanahului avusese grijă: 
să spună: « DC 

“ ela aceste prognostice nu Xaste' a 'să uita neştine sau a crede, de vreme” 

ce toate în'voe a: ziditorului şi otcârmritorului totul sânt puse; şi în puter -: 

nică mâna sa: stau; şi despre a sa orânduială toate șă mişcă. şi să mută, să 

fac şi să prefac». PR , PI 
.. 

Credinţele în deterininismul astral, aduse la noi prin cărțile 

examinate mai. sus, se găsesc și în alte texte de:literatură popu- 
lară. In romanul lui Alexandru cel Mare, de exemplu, roman 

alcătuit în Egiptul elenistic din sec. al III-lea a. Chr., Nectaneb, 
ultimul faraon al Egiptului ne este înfățișat ca vraciu și cetitor 

de stele. Fugind din Egipt, după nimicirea oștirii sale, 'la curtea 
lui Filip, el. amăgeşte prin viclenie pe Olimbiada. și, scrutând 

tainele cerului, opreşte pe loc naşterea lui „Alexandru, până ce. 
se «tocmesc zodii norocoase». 

Prin caracterul lui fatidic, acest gen de literatură care se cetește 
şi astăzi cu o curiozitate vie la sate, a lăsat urme adânci în sufle- 

tul popular. 
In cuprinsul basmelor noastre, nu este împărat şi împărăteasă, 

care, rămaşi fără copii, să nu colinde pe la vraci și cetitori de stele. 

«A fost odată — începe basmul: Tinerețe fără bătrâneţe și vieață 

fără de moarte (Ispirescu) — un împărat mare și o împărăteasă, 
amândoi tineri și frumoși, şi voind să aibă copii... au umblat pe 

la vraci și filozofi ca să le caute la stele şi să le ghicească, dacă or 
să facă copii» sau: <A fost odată o babă și un unchiașş, Fi până la 

vremea de bătrânețe nu avură nici un copil. Ce nu făcură?... 

Și ca să aibă şi ei măcar o miarţă de copil, nici cât. Ba merseră pe 
la descântătorese, ba pe la meșteri vrăjitori, ba pe la cetitori de 

stele. . .». Cetitorii de stele sunt aduși la curțile împărăteşti pentru 

a smulge tainele viitorului şi în zilele de restriște. In basmul 
«Piaza cea rea)'un împărat. căruia «pagubele îi curgeau gârlă», 

chiamă în cele din urmă -«un cetitor de stele să-i spue ce e pricina 

de-i: merg lucrurile anapoda şi. nu poate să dea înainte». Ca 
și zodiacele cetirorii de stele sunt în stare să dea leacuri pen- 

tru boale. Pentru boala unui fiu de împărat, după ce se încercară 

toate mijloacele, în cele din urmă fu adus un cetitor de stele qcu multă 

cheltuială din țări străine)» și acesta spuse că până când împăratul
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nu va aveă lapte de pasăre de peste apa Iordanului, cu care să se 
ungă la ochi, nu-i va veni văzul). | 
“Credinţa că vieața omului e determinată de mersul constela- 

ţiilor şi că soarta lui va fi bună sau rea după planeta în care s'a 
născut îşi găsește şi ea deseori expresia în basme, Intr'un basm cules 
de Ion Pop Reteganul «Ioarceţi fete, c'a murit baba Cloanţa», 
după ce se povestește cum o fată săracă şi leneșă a ajuns împără- 
teasă, povestitorul poporan adaugă: «Toate ca toate, dar una ca 
asta nu visase Ileana, că mă rog, a fi împărăteasă doară e lucru 
mare, nu iac'așă, Să vede că Ileana se născuse în planeta cea bună 1). 

In basmul cules de Ispirescu: «Cele douăsprezece fete de î împă- 
rat și palatul cel fermecat» se spune despre eroul principal că: 
«Pasă-mi-te se născu în ceas bun şi eră ursit să ajungă cevâ» iar în- 
tr'alt loc că «steaua sub care se născuse, veniă să-l slujască» 2), Deaci 
şi expresiile pe care le găsim în gura poporului: «Rea zodie mai 
ai?) sau «Vai de steaua lui». : 

BIBLIOGRAFIE. MANUSCRISE VECHI ROMÂNEȘTI EDITATE. Rojdanicul: 
N. Cartojan, Cel mai vechiu zodiac românesc: Rujdenița Popei Ion Ro- 
mânul (1620) în Dacoromania, vol. V (1923), pp. 584—6or facsimile şi tran- 
scriere în caractere latine (cu studiu introductiv); M. Gaster, Chresto- 
mathie română, UI, pp. 66—67; după un ms. din 1799 (Ioniţă Giurescu). 

Gromovnicul: N. Drăganu, Cea mai veche carte rakocziană în Anuarul 
Institutului de istorie Naţională al Universităţii din Cluj, |, Cluj 1922, pp. 
253—258 după textul tipărit în tipografia Mitropoliei din Alba Iulia în 1639; 
Cipariu, Organul luminării, Blaj, 1847, Nr. XXV, p. 130, fragment 
dintr'un ms. ede pre la capătul secolului XVIIe. (Principii de limbă şi de 
scriptură, ed. II, Blaj, 1866, p. 14, Ss.b;; acelaş republicat de Gaster 
în Chrestomatie română, 1, p. 175; Gaster, Chrestomatie română, IL, pp. 
164—3 după textul lui Ioniţă Giurescu din 1799, -descrierea codicelui în 
Haşdeu, Cuvente den. bătrâni LI p. şi I. Bianu, Catalogul manuscriptelor 
româneşti, 1, pp. 616—7.- 

'Trepetnic, N. Drăganu, Cea mai veche carte rahocziană î în Anuarul 
Înstit. de istorie naţională, Cluj, I, 1922, pp. 260—263; Gas ter, Chresto- 
matie română, II, pp. 122-—3, fragment după un ms. din 1779 (Giurescu) şi 
Literatura Populară română, p. sI8 după un ms. din 1784; Haşdeu, 

  

1) I. Pop. Reteganul, Basme. 

> i Colecţia Minerva. 
3) F. Ciauşianu, Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale 

altor popoare vechi şi nouă. Edit. Acad. Rom. Din vieața suflet. a pop. rom 
Buc. '1914,:p. 109. ” -
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Cuvente den bătrâni, II, pp. XXXI—XXXII, extras dintr'o ediţie bucureşteană 
dela 1863 şi pp. XXXI—XXXII, extras din, codicele Ioniţă Giurescu. 

"TEXTE TIPARITE: Din secolul al XVIII aceste cărţi de prevestire au fost 
întrunite la olaltă sub numele de +Calendarius copiate şi publicate până în 
zilele noastre. Este o literatură foarte stufoasă, pe care numai o monografie 
pe care o şi pregăteşte d. D. Mazilu, ar putea-o descurcă. 

" Notăm aci câteva din ele (tipărituri şi m-sse din Bibl. Acad. Rom.) mai 
importante: Calendari acumii întăi rumânescii alcătuitii de pe cel sârbescu. 
dşezatu-s"au pe limba rumănească ca întru 100 de ani să slujască că şi celui sla- 
vonescii într'acestii chipu au fostă, fiindi de un mare astrologii la Kiev scosi ; 
de un mare dohtor muscalii sau tălmăcit într'acesta chip, precum acum sau 
îzvoditii şi precum în izvod am aflati; acumii în stambă noao s'au dati în Braşor, 
1733, Fevruarie 20. (Cf. descrierea în |. Bianu şi N. Hodoş, Biblio- 
grafia veche românească, II, Bucureşti, 1910, p. 48). 

Calendariu pe 7z2 ani scosi dinii multe feliuri de cărți: x. De la facerea lumii 
. Din Tetsamentul Nou; 3. Dinii cartea lui Florinii; 4. Din cartea lui Pedi- 

montană doftoruli. Din calendariuli lui Petru împăratului  Moscvei. Toate 
acestea arătate cărți au fostii pe la ţările lor încredințate şi tipărite. La sfâr- 
şitul prefeţei: «Tipăritu-s'au acestu Calendariu în târgulu Iaşului în zilele 
prea luminatului Domnu, Alexandru loani Mavrocordatii Voevodu, 1785 
Augustu 8, cu gravuri de Protoierci Mihailu Policarp, Strebilţkit. (Mate- 
rialul de rojdanic așezat pe zodii); (Descrierea în I. Bianu-şi Nerva 
llodoș, Bidl. v. rom., II, p. 3o0r—2; N. Iorga, Ist. lit. rom., sec. XVIII, 
II, p. 337. E. Picot, Notice bibliographique sur le protopope Mihail Stre- 
bichij, Paris, 1903, Nr. 7. Calendariu pe şapte planete aşăzat, în care cuprinde 
140 de anii, începându-să dela 1816 şi până la 1936, arătând tinpurile anului, 
cum şi în fieşte care zi ce vreme va fi, întocmit pe clima locului acestuta a Mol- 
daviei, Valahiei şi a Basarabiei; arată şi alte multe semne, cum şi din Gromo- 
zic, cutremurile şi tunetele, ce vremi zor să fie după aceste semne; acum întâia 
dată dat. în tipariu în tipografiia sfintei Mitropolii în Iaşi, let 1516, Dechem- 
vrie 15. (Reproduce materia calendarului din 1733. (Pentru descriere cf. 1. 
I.Bianuşi N. Hodoș, Bibliografia veche românească, t. III, fasc. IL, p. 142). 
Acest. Calendar a fost apoi adeseori retipărit: în 1823, la Bucureşti în 1836 
(ed. III), 1847 (ed. VI-a) etc.; la Craiova în 1886, 1889, 1890, 1S9r; la 
Braşov în tipografia lui Ioane Gatt, la 1859 cu «cheltuiala dumisale neguţă- 
torului, Manolache Barbu din Bârlat». EI s'a retipărit până în timpurile noa- 

stre; ediţii mai noui în Biblioteca Academiei din 1892, 1901, 1902. 

Calendarele tipărite la Buda şi Sibiiu, sunt alcătuite în spiritul tim- 

purilor noui şi vădesc alt caracter, «Calendarele. .. urmate după calendarul 

vestitului Cazamiar, ieşite din tipografia Buciumului Român sau publicate 
(1859) de D. Bolintineanu, Alexandru Zane şi Pantazi Ghica, ironizează în 
«profeţiile sau observaţiile astrologice ale adevăratului Kazamia+ vechile pro- 
enosticuri. In locul materialului astrologic, înfăţişează literatură. , 

Gromovnicul tipărit separat:. Gromounicii al lui Iraclie împărată carele « au 
fostii mumărătoriu de stțle. Acum a doao oară tipărită la leat 1393, Bucureşti.
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Ediţia a 111 a apărut în'1817.. (.. Bianu şi Nerva Hodo $;, Bibliografia 
veche românească, II, pp. 374—375; Gaster, Gesch, der rom. Litterarur, 
în Grober, Grundriss der rom. Phil, p. +22). 

"“Trepetnicul: Zrepetnicii de semnele omenești, tâlmăcita din astronomizască...: î fizitască învățătură, cu împreonarea aceloră şapte planete cine și suptă care pla- 
netă Sau născutii. S'au însemnatii şi 3o de zile într'unii anii, care aducii mare 
stricăciune omului de nu să va păzi. laşi, 1791. (|..Bianu şi Nerva Ho- 
doş, Bibliografia veche românească, : II, p. 344—345). Textul tipărit pe 
două coloane: în stânga textul rusesc în caractere drepte; în dreapta cel ro- mânesc în caractere cursive. Redacţie diferită de cea publicată la Alba Iulia 
în 1639. ” ! 

»  MANUSCRIPIE INEDITE IN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE. Rojdanic sau 
Zodiac: Descrise în 1. Bianu, Catalogul manuscriptelor româneşti din Bi- blioteca Academiei Române, I, p. 617: Nr. 270 (.: Calendar, scosi după 
limba ungurescă pă limba rumănească dă acest an şi dă alţi trecuţi ani şi dă 
alţii ce vor să fie, precum 'să vede», copiat de Ioniţă Giurescu logofătu din 
sărăfila judeţului Prahova, la 1799 (materia este înfățișată pe luni şi zodii), 

Pe zodii: Ms. nr. 2640, cu nota: «Tipăritu-s'au acest calendariu în târgu Iașului în zilele prea luminatului Domn Alexandru Ioan Mavrocordat Vvod 1785 Av(gust) 8 cu ilustraţii semnate de Protoierei Mihail Policarp Strebliţkii „ef. mai sus: 'Tipărituri); nr. 3794 f. 1—35, începe cu «zodia vărăstorului 
de apă, sec. XIX; nr. 270 copiat de Ioniţă Giurescu în '1799; nr. 4273 frag- 
ment: «Zodia viţălului în care gosul iscălit este născut» de Ion Chiriac Şă- tratul din Târgul Moineşti, 1843. 

Rojdanic sau Zodiac. Pe planete: Nls. nr, 1845, copiat de Miron Tăutu din Suceava (Bucovina) la 1798, April 15 (cu figuri); 2138, copiat la anul 1832 după calendarul pe 140 de ani acum întăia dată dat în tipariu în tipo- grafia Sfintei Mitropolii în Iaşi la 1816; 3561 copiat de Marco Erei Alexie Popovici izu sud Gorj de susă la anl 1786; nr. 3614 £ şi urm copiat în 1828 de Petrache Isăcescu; nr. 4655 f. 1—31v., copiat la anul 1787 de Gavril Ga- leri; nr. 2118 £. 16 V.—35 copiat în secolul XVIII 2124, copiat la anul 1796; nr. 9q1: «Calendar scosi de pe limba ungurească după acest an acum şi de alți trecuţi şi de alţi ani 'ce vor să fie precum să va vedea:, copiat de Luca Poenar, la 1823; nr. 3742 copiat la 1835, August 13 de «Alexie Eremita obărlaitenant, . - 
Gromovnic: n. 2138 f. 29 şi urm. copiat în anul 1832; nr. 1945 £. 34 şi urm,, copiat de Miron Tăutu în Suceava în 1798; nr, 3561 £. 29 şi urm; copiat la 1780 de “Marcu erei Alexie. Popovici izu sud Gorj de -suste; 

nr. 941 f. 9 şi urm. copiat de Luca "Poenar la: 1825; 'nr.-2124 f. 35 v.—48 «Inceputul a 12 zodii pentru tunet şi cutremur, copiat la anul 1796; nr. 4515 f. 2 v «scoase după tipar acuma -doua. oară tipărite la leat.1830 Aprilie 3 făcut de Anei -din Văleni»; -1236; nr..270 copiat de Ioniţă -Giurescu -la 
1.799. . i EI . Ă . , e 
-TREPETNIC;-Descrise în 1. Bia nu, Catalogul manuscriptelor din Biblioteca Academiei: Române, -L, p. 301: mss-nr, -132, sec. XVIII; p. 1425: ms. nt, 187
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«Trijpeșnjzj (sic) de semne omeneşti, de pă limba elinască s'au tălmăcit ro- 
mânească în anul 1852, Noemvrie 20; şi am prescris-o eu Gheorghie Gligorie 
Mincu, tot la anu 1852, Fevruarie în 27, la Braşov»; p. 616: ms. nr. 270: «re- 
petic de semne omeneşti», copiat de Ioniţă Giurescu; p. 622:. ms. nr. 274: 
«Tripetnică pentru clătir€ trupului, adică încheieturile omului», sec. XVIII; 
I. Bianu și R. Caracaş, Catalogul manuscriptelor româneşti din Bi- 
blioteca Acad. Rom., p. 178: nr. 452, sec. XVIII—XIX, «Trepetnic de semne 
trupeşti»; p. 353: nr. so: «Trepetnic de semnele omeneşti la trup, cum să 

arată. Nedescrise: Ms. nr. 1845, f. 45 v. si: «Inceputul Tripidnicului dă 

sămni omeneşti», copiat de Miron 'Tăutu, Suceava, 1798, April, 15; nr. 
4515, f. 13—17: «Trepetec de semne omeneştie, sec. XVIII; Nr. 3806 f. 
58—64 v.: «Trepetinică de slamne omeneşti, copiat la 1748 (£. 87 v.) «de, 
Petru Șindea nemiş+ (vezi mai sus pag. 2858 f, 58 şi urm.: «Sămnile de parte 
trupului ominesc ce să vor clătis, ms. nepaginat, sec. XIX). 

La sfârşitul Gromovnicului tipărit în: Bucureşti la 1795 (ed. II-a), se află 
adăogat un alt text de-preziceri intitulat: Teopeta wap npopoRa WT poittAte= 

ao ypueroso, (Lucrarea Prorocului Esdra dela naşterea lui Hristos), Este Co- 
liadnicul în care diferitele aspecte ale vremii, din cursul anului ce vine, sunt 
prevestite după ziua în care cade naşterea Mântuitorului. De ex,: «Dumi- 
nică, de va fi naşterea lui Hristos, iarna va fi îndoită şi ploioasă; toamna vân- 
turoasă, pre vremea secerișului vremi bună; ; serpilor peirea; poame multe; . 

"miere multă, îmblătitorilor puţin grâu.. 

Calendarele lui Brâncoveanu se găsese î în Biblioteca Academiei Române, 

înregistrate la nr. 3213 (pe anul 1701) şi 2358 (pe anul 1704). CE. şi p. 187. 

„TEXTE SLAVE: Schaffatik, Serbische Lesekorner oder  historisch- 

kritische Beleuchtung der serbischen Mundart, Pesth, 1833 p. 129 (rojdanic); 
St. Novakoviă, [lpuimepu KHEWKEBHOCTII VH jeauka CTapora 1 Cpneko- 
cnoBencrora Belgrad, 1904: rojdanic (p. 606 acelaş din Schaffarik); coled- 
nic (p. 607); zile rele (p. 608); lunovnic (p. 608); gromovnic (p. 612); sanov- 

nic şi trepetnic (p. 615). 

“Texte astrologice" se găsesc şi la Pypin, JloxHbiă Hi OTpeuen, KHuirii 

pycckoii crapuuu, Tihonravov, Mamsraukui pycckoii orpeuennoii nu- 
TepaTyprt Il, pp. 361 şi urm. 398 şi urm. 

"TEXTE GRECEȘTI: Cf. bibliografia din Krumbacher, Geschichte der 
byzantinischen Literatur (ed. 1897), pp. 630—631. Pentru alte texte cf. mai 
jos: Herm. Diels. Pentru texte greceşti în țările noastre, cf. C. Litzica, 

Catalogul manuscriptelor greceşti din Biblioteca. Academiei Române în indice, 

Pp- 548—9 subt numele: zodie, prevestiri, Vrontologeion, Seismologion,: as- 
trologie. . 

| Manuscripte greceşti din muntele Athos la Spyr. P. Lambros, Ca- 
talogue of the Greek manuscripts on: Mount “Athos, II, indice subt numele: 
Zqălov, Ze601dyov (p. 313); Boovroldyov (p. 497); Acrgazâv xai Boovriw 
(p. 492); Bgovrooetouds; Boovrooxd(e)ztov 1âv î5lov; “Hoaxielov Boovro- 
idpiav (p. 514) şi Zogodorbov * Azorelojueva Ex 7ijs Beovriis (p. 514); 20o-
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vOOTIxA (p. 552); Zetopo?6pior (p. 554); Salmvododnor (a£îmvo?dyov) 
(p. 554). 

STUDII: Haşdeu, Cuvente den bătrâni, II, pp. XXVIII—XXXV; 
Gaster, Literatura pop. română, pp. 497—543; Gaster în Grâber's 
Grundriss der rom. Philologie, Il, 3 pp. 420—425; Gaster în Zeitschrift 

fiir romanische  Philologie (al lui Groeber) IV, pp. 65—7o despre trepetnicul 
nostru în legătură cu unul turcesc; cf, însă şi rectificările şi completările lui 
A: Veselovski în Archiv fiir slavische Philologie, V, pp. 469—47o; 
V. N. Peretţ, Marepianbi Kb HCTopin anokpuba n nerenmer. L Ks uCTo- 
pin Tpomnuxa, St. Petersburg, 1899 (mie inaccesibil) V. N, Peretţ, Mare- 
pia! Kb HCTOpiu anorpuba u nerennp! Il K'e ucropini JIynuuna, - St.- Pe- 
tersburg, 1goz (inaccesibil); M. N, Speranskil, Ha» NCTOpin orpeuennoii 

„ aurepaTypei, Il Tpeneruurz, St. Petersburg, 1899 (inacc.); N. N. Cononov, 
Hs oGaacru nacTponorin  «lpeBnocrnz Tpynst CnaBanckoii Komamnccin 
Mock, Apxeoa. Om, T. IV, . Moscova, 1907 (inace.); Herm. Di e1s, 
Beitrăge zur Zuckungsliteratur des Okzidents und Orients, L.: Die griechischen 
Zuckungsbiicher Melam-pus şi II: Weitere griechische und aussergriechische Lite- 
vatur und Volhsiiberlieferung în Abhandh. der hgl. preuss. Akademie d. Wiss., 
1907 şi 1908. Berlin, 1908—1909 (se vorbeşte şi de textele slave şi române); 
Franz Boll, Sfernglaube und Sterndeutung, Die Geschichte und das IVe- 
sen der Astrologie (în colaborare cu Carl Bezold), Leipzig, 1918. 

Se cunosc din calendarele lui Brâncoveanu exemplare din anii: 1693, 1694, 
1695, 1699. Calendarul -din 1693 poartă următorul titlu: eCalandar. ce să 
chiamă Foletul Novel <Foglietti novelli> de anul 1693, carele dupre 
limba frâncască în rumânească, s'au întorsu de jupânul loan Romanul, 1693. 
Numele de autori citați în aceste calendare sunt italiene: 17 Gran. Pescator 
di Chiaravalle, Il Fruniolo, La Tartana delle Stelle, Il Gran Cacciator di 
Lagoscuro, La Pallade Astrologa..a Despre aceste calendare vezi: Al. Odo- 
bescu, Revista Română, | (1861), pp. 657—660; N. Iorga, Studii şi 
Documente, V, 126—7 şi 311, n.1; N, lorga, Activitatea culturală a 
lui Constantin Vodă Brâncoveanu în Analele Acad. Rom. mem, secţ, ist, 
XXXVII pp. 173—174 şi Ramiro Ortiz, Per la storia della cultura 
italiana în Rumania, Studi e ricerche, Bucureşti, 1916, PE. 198—206. 

,
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FISIOLOGUL 
Fiziologul este o curioasă carte de științe naturale în care ani- 

male, păsări reptile și peşti sunt descrise cu obiceiurile lor, după 
tradiţii populare, pentru a fi apoi interpretate ca simboluri ale 
unor idei morale și religioase. EI este dar alcătuit din două părți: 
una care cuprinde descrierea vieţuitoarelor; alta care înfățișează 
interpretarea morală. 

Obiceiurile vieţuitoarelor sunt înfățișate cu trăsături legendare şi 
naive îni Câr€ se âinestecă uneori şi animozități de ordin confesional: 
gheonoiul de exemplu își sfâşie pieptul pentruca să reverse sânge 
peste rănile puilor săi și să-i învieze; derodionii), niște «păsări 
albe care-și fac cuiburile în locuri pietroase de pe mare, «prin păr- 
ţile Vineţii», nici cum nu se apropie de papistași», dar totuş se 
dîntrec să iasă înaintea vreunui creștin care ţine limbă elinească», 
venind până la masa acestuia și mâncând din fărimiturile pâinii lui, 

În ciclul animalelor descrise de Fisiolog, intră şi animale mi- 
tice ca de pildă: gorgonia care are chipul de muiere; perii capului 
de balaur şi care omoară numai cu privirea ei cea groaznică şi 
înveninată sau -finixul care _trăeşte pe lângă cetatea Iliopol, stând 
nouă ani pe «chedrii Livanului, fără hrană, că hrănit este de duhul 
sfânt). După nouă ani i să umple aripile de mireasmă și auzind 
toaca preotului din cetate, intră cu el în biserică, se așează pe 
jertvelnic şi îndată se aprinde și se face cenușe pentru ca a doua 
zi preotul să îl află reînviat şi întinerit 5, 

Aceste animale și păsări, reale sau fantastice, sunt interpretate 
  

  

1) Iată şi descrierea păsării: Acest finicsu este pasăre pre frumoasă decât 
toate păsările şi decât păunul. Că păunul are cap de aur şi de argint; iar fi- 
nicsul acesta are chip de împărat și de pietre scumpe şi este cu cunună în cap 
şi cu încălţăminte în pizoare ca împăratul. Cf, versiunea publicată de Ga s- 
ter în Archivio glottologico italiano, X, 1886, p. 278.
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după particularităţile şi obiceiurile lor firești sau închipuite, ca 
tipuri ale unor idei religioase sau morale. - 

Iată, spre pildă, descrierea şi interpretarea simbolică a coco- 
rului :_ a a 

«Cocorul este pasăre cu glas foarte mare; şi se strângii cătră 
sară, pentruca să mâie; și-și pune strejă pe unul dintr'înșii, di-i 
păzăște. Și luând o piatră întrun picior o ţine, și în celalant pi- 
cior stă. Și stă ca să nu adoarmă. Iar când adormitează, îi cade 
piatra din unghiile lui. Atunce străgă cu glas mare; și deșteaptă 
pe ceealanți cocori, ca să să păziască de vânători. o 

Așa şi tu omule, dacă auzi glasul besericii „deşteaptă-te den 
somnul morţii şi te trăzăşte. Că beserica este strajă, ca să scapi 
de săgeata vrăjmaşului ce aprinsă; iar mila lui Dumnezeu te va 
acoperi. Că toaca îţi este strajă, ca şi cocorul, că te păzeşte de 
somnul morţii. . >. | a 

In chipul de mai sus, e descris fiecare animal sau pasăre: pelicanul 
” care-şi sfâșie pântecele pentru ca din sângele lui să-și învieze puii este 
icoana Mântuitorului, care a fost răstignit pe cruce şi străpuns 
cu sulița în coaste întru înoirea a toată lumea», lăsând omenirii 
cuminicătura; gheonoaia, care zboară din copaciu în copaciu, 
oprindu-se la lemnul găihos pentru a-l scobi cu ciocul şi a-şi face 
cuibul în el, este asemănată cu diavolul «care umblă din om în 
om cercând cu vicleşugul său» şi se opreşte la cel slab în care se 
încuibează; porumbii carii umblă în stol, păzindu-se să nu-i prindă 
şoimii, sunt simbolul creştinilor care se adună la biserică, ferindu- 
se de ispitele diavolului; broasca de apă, care dacă-i seacă balta, 
aleargă într'alta mai mare, seamănă cu «călugărul cel rău și lacom» 
care, dacă vede că lipsesc bucatele sau băutura în mânăstirea sa, 
fuge într'alta. | 

Autorul acestui curios tratat de zoologie, care, preocupat de 
idea mântuirii sufletului omenesc, caută în lumea naturii sim- 
boluri pentru învăţăturile evangelice, nu ne este cunoscut, Multi 
vreme s'a crezut că este Sfântul Epifaniu, dar această părere este 
astăzi definitiv înlăturată. Intr'adevăr se găsesc câteva manuscripte 
vechi în care opera este atribuită Sf. Epifaniu (-+-403); dar în 
altă grupă de manuscripte, opera este pusă pe seama altor-autori. 
De: altă parte: urme. din. Fisiolog se găsesc împrăștiate: prin 
scrierile sfinților părinţi din secolul al IV-lea şi al III-lea (Cle-
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ment, din Alexandria, Origen);. ba până şi în secolul al II-lea la 
Sf. Justin, martirizat în 165. .. . a . 

Părerea admisă astăzi este că Fisiologul a' fost alcătuit în Egipt, 
prin veacul al II-lea, când se încrucişau acolo cultura “elenistică 
cu cea iudaică și orientală. Din Egipt, a trecut. în Bizanţ și a: pă- 
truns, de timpuriu, prin veacul al IV-lea-sau al V-lea în Occidentul 
latin unde cunoscut şi sub numele de Bestiarii și undea fost prelucrat 
în proză şi versuri în toate limbile româtiice și germanice: In vre- 
murile .de adânc misticism: ale evului mediu, s'a bucurat: de o în- 
tinsă popularitate: a fost întrebuințat în şcoli ca manual didactic; 
a străbătut în romanele «courtois», ca de pildă în «Floire et Blanche- 
fleur); a inspirat arta- medievală împrumutând motive decorative 
pentru turnurile; portalurile; amvoanele. și vitraliurile, domurilor 
precum. și ornamentaţii pentru vignetele şi inițialele pergamen- 
telor. Deşi Fisiologul este trecut în decretul Gelasian printre 
cărţile apocrife, totuş el a fost tratatul de ştiinţe naturale din care 
s'a hrănit mentalitatea: naivă a evului mediu.. Insuș Sfântul. Iero- 
nim, într'una din scrisorile sale. familiare, povesteşte, cu. elemente 
împrumutate din Fisiolog, scena. întâlnirii Sfântului Antoniu în 
pustie cu un ;hipocentaur şi cu un satir, care ar fi cerut sfântului 
să 'se roage și pentru -el lui Dumnezeu. Ieronim, adaugă -apoi că 
pe: vremea lui „Constantin , cel . Mare,.un centaur „ar fi fost 
adus în Alexandria, stârnind. curiozitatea - mulțimii, că puţin 
„după această. centaurul -a murit şi că hoitul' lui, fiind sărat ca 
să nu “putrezească, a fost transportat la Antiohia unde .se afli 
Împăratul, E 
„ -Când. asemenea naivităţi se citeau în operele patriotice, nu tre-. 
buie să ne mai. surprindă faptul că .truveri.-ca 'Thibauld, contele 
Champagne-i şi regele Navarei, ori istorici şi naturaliști ca .Jac- 
ques de Vitry, au împrumutat din Fisiolog elemente spre a evocă 
minunăţiile -feerice. „ale: Orientului îndepărtat. Chiar în plină re- 
naștere, -geniul. unui. Leonardo da Vinci căută în Bestiarii curio- 
zități interesante. pentru tratatele lui ştiinţifice. . Pe 

- Și în literatura_bizantină, Fisiologul S'a bucurat de.multă tre- 
cere, fiind când prescurtat, când amplificat, . când prelucrat -în 
versuri, A a a aaa 

- Dela Bizantini, el a trecut la Slavii :sud-dunăreni unde este 
reprezintat. prin două: traduceri: diferite: una făcută -în .epoca de
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înflorire a literaturii bulgare; alta' mai târziu, în epoca de supre- 
maţie a literaturii sârbești. .... CI 

La, noi, Fisiologul a pătruns de. timpuriu; încă . din epoca i in- 
fluenţei slavone. Această traducere se resfrânge, în versiunea pu- 
blicată de Gaster în. Archizio. glottologico. italiano. (X), după sun 
manuscript copiat în anul 1777. "Textul „publicat de. Gaster.- des- 
cinde din aceeaș familie din tare descinde Și versiunea! sârbească, 
publicată de Novakovi€, în: Starine (XI,--p. 181: Şi urm.),. după 
cum o dovedeşte identica alterare a numelor greceşti de animale 
și păsari în ambele versiuni. Astfel cuvântul grecesc 70 care 
înseamnă vultur, este redat în intermediarul sârbesc prin. YYp; iar 
în traducerea românească prin vip; grecescul 11006%, cal. de mare, 
apare în versiunea sârbească sub forma. endropi; iar în. cea ro- 
mânească sub .forma: en drop. Textele corespund, “însfârșit, 
uneori aproape verbal. 

- Prototipul sârbesc-.al versiunii sârbești derivă la rândul său 
după o redacţiune grecească, asemănătoare prin factura (descrie- 
rea animalului urmată de interpretarea teologică) și prin întinde- 
rea ei cu redacțiunea grecească, publicată de Migne în Patro- 
logia series Graeca şi atribuită Sfântului Epifaniu. -* - 

O a doua versiune românească, copiată în anul 1774, a fost pu- 
blicată de C. N. Mateescu în revista on Creangă V II şi VIII). 
Această versiune se deosebește fundamental de ” versiunea publi- 
cată de Gaster și prin întindere (are nu mai: puţin de- 40 de capi- 
tole) şi prin! factură (descrierea animalelor ' nu mai: este însoțită 
de interpretarea religioasă şi morală). - ta 

Această versiune, publicată de C. N. Mateescu —- pătrată și și 
în câteva manuscripte din Biblioteca Academiei Române — deși 
anteiioară 'ca dată versiunii  Gaster,: resfrânge totuș, o tra- 
ducere : mai nouă, după un text grecesc, lucru: de care ne pu- 
tem convinge din numeroasele nume greceşti de animale, pasări; 
şi pești,: cărora traducătorul român nu. le-a putut găsi: corespon- 
dentul în limba sa. Prototipul! grectsc: al versiunii româneşti a 
fost alcătuit de către Damaskin: Studitul, arhiepiescopul Năupactei, 
între 1566—1570 şi închinat lui Mihail Cantacuzino. 
“Textul grecesc a fost publicat: pentru întâia dată la Veneţia în 
1743 şi s'a răspândit î în afară de tipar (o a doua ediţie s'a “făcut 
în 1744) și prin numeroase manuscripte dintre care unele” „au
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ajuns până în muntele Athos. Astfel de căpii manuscripte au fost 
găsite de S. Lambros în mănăstirile Xenofon, Dionsiat şi Iviron. 

După o tipăritură venețiană sau mai probabil după un ma- 
nuscris din muntele Athos, adus la noi prin călugarii români 
din metohul românesc, sau poate chiar prin hagii, s'a făcut către 
sfârşitul secolului al XVII-lea sau în. prima jumătate a celui de 
al XVIII-lea, această nouă traducere a Fisiologului. Titlul ver- 
siunii româneşti corespunde dealtfel cu titlul originalului gre- 
cesc: 

A lui Damaschin arhiereul 

Studitului adunare. de la filo- 

zofii cei vechi pentru firea ose- 
birilor oare cărora vietăți... 

Aauaoxmvoă Goweptos  ro5 
Zrovâirov. 

ZurdOporoug âză ră frfila ră 
zaîaiw piloodpov, Soa era 

negi Tv erervâv dovtov xai 
aegi Tv yeocalov tibov xai regi 

Tv Da?aoolwv xai uerăpoaots 

zic 70 2ordbregov. 

In afară de aceste 2 versiuni româneşti, cunoscute până acum, se 
mai, găseşte o a treia în ms. nr. 1436 din Biblioteca Academiei, ver- 
siune copiată, fără titlu deosebit, ca o continuare de text, la sfârşitul 
Darovaniei 1), de către Costea Dascălul dela biserica Șchei din 
Brașov, în anul 1693. Această nouă versiune, se apropie întrucâtvă 
ca factură de versiunea Gaster, dar se deosebește de ea și prin 
ordinea de succesiune a capitolelor și prin conținutul lor. 

Fisiologul a fost dar destul de răspândit în literatura noastră 
veche și el a îmbogățit tezaurul-popular“de'legende-ornitologice. 
Din Fisiolog a pătruns în _Popor.legenda. despre. turturică, care, 
rămasă fără soț, nu se mai aşează pe lemn verde, nici nu mai bea 
apă limpede, legendă care s'a resfrânt în cărțile vechi, cât și în 
lirica populară și cultă, Ea se găsește în «Invățăturile lui Neagoe»; 
în «Evanghelia învățătoare» dela Dealu (1644)?); a fost culeasă 
în mai multe variante din gura poporului în Muntenia şi Buco- 

  

„1) Ultimul capitol al Darovaniei are numărul 39 după care urmează fără 
nici un titlu de text: capitolul 40: «Pentru pilda lcului» (£, 44 v.); cap. 41: «Pilda 
de fil; (45 r.); cap. 42: «Cuvânt de zimbru» f. 45 v. ş.a.m.d, a 

:) G.-. Dem. Teodoresce u, Poesii populare, p.: 348:în notă... .i i
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vina 1) și a fost literalizată la începutul secolului trecut de Enăchiţă 
Văcărescu (cAmărită turturică») şi Asachi («Păsăruica stingheră)?). 
Și Antim Ivireanu pare să fi cunoscut Fisiologul din care a îm- 
prumutat unele imagini pentru «Didahiile» sale 3). Din Fisiolog 
derivă credințele populare despre pelican, care-și sfâşie pieptul 
pentru a-şi hrăni puii şi tot din Fisiolog a împrumutat Eliade 
Rădulescu, care se dovedeşte a fi fost în copilăria sa un pasionat 
cetitor. de cărți populare, pe. «vasilisculy din oda sa: 4L.a Schiller»: 

Du sarcina o suflet, du corpul după tine Si 
In sus pe calea strâmtă, cu filii, cu consoarte... 
Te luptă cu Ananga, cu aspra Neavere, 
Cu limbile de şarpe; cu ochi de | Vasilisc, 

Vasiliscul_nu este, după cum adnotează încă unii autori de cărți 
didactice pentru liceu: «șopârlă, care-și schimbă coloarea pielei, 
cameleonuly, ci este animalul fantastic din Fisiolog, care-numai 
cu privirea lui înveninată ucide dela distanță. . 

In literatura noastră veche legendele Fisiologului s'au încru- 
cişat cu legendele similare, răspândite printr'o altă carte--popo- 
rană, de cuprins moral, care apare încă din secolul al XVI-lea: 
Piore di virtie, i - 

BIBLIOGRAFIE. "TEXTE PUBLICATE: M., Gaster, 1] Physiologus ru- 
mmeno în Archivio gloitologico italiano (al lui Ascoli), X (1886, PP- 273—304, 
după manuscriptul copiat de Andonache Berheceanul, ciubucciu în casa 
lui Manolache Bassarabu din Bucureşti, la 1777, text românesc şi traducere 
italiană (după testul german de prof. Pietro Merlo) cu variante dintr'un 
dicţionar manuscris slavo-român din 1673 care, la traducerea numelor slave 
de animale, conţine adaose extrase. din Fisiolog. C. N. Mateescu, după 
un manuscript copiat în 1774 de dascălul Duma cu: următorul titlu: Oare- 
care cunoştinţe de Ja filosofii vechi. pentru firea şi obiceiurile năravurilor 
oarecarora jivini adunate de Preaînţeleptul întru arhierei Damaschin Stu- 
ditule, descriere, facsimil şi câteva capitole în Calendarul revistei Ion Creangă 
pe 1014, p. 40 şi. urm. Textul complet în revista Jon Creangă, VII (1914) 
2, 36, 68, VIII. (1915),.pp. 257, 278, 298;7320; IX (1916).' A 

  

1) G. Dem. Teodorese u, Poesii populare, p. 3483; Maria n, Orni- 
tologia 'populară română, II, Buc. 1883, p. 201 şi urm.; variantă istriană — şi romanice la Haşdeu, Cuvente den bătrâni, Li, pp. 728—730 şi 442—444. 

1) O. Densusianu, Literatura rom. mod., I, Buc. 1920, p. 95; Car- tojan în Revista filologică. 1 (1927), Cernăuţi, pp. 200—20r. 
3) D. Russo, Studii şi critice, p. 24, notă. 

13 N. Cartojan
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MANUSCRISE INEDITE ȘI NESEMNALATE DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI RO- 

MÂNE. Redacţii apropiate de tipul publicat de Gaster: ms. 1436 f. 44 v copiat 

de Costea Dascalul din biserica Şcheilor, din Braşov. la anul 1693; ms. 2158 

sec. XVIII; f. 20—24, fragment conţinând următoarele capitole: «Pildă pentru 

pasărea ce să cheamă finicss; vultur; pil; zimbru; inorog; bou; lup, vulpe, 

gorgoniia, aspidă, şarpe, idrop, hime». 

Redacţie apropiată de versiunea C. N. Mateescu: Ms, nr. 3548, f. 1—39: 

«A lui Damaschin Arhiereul Studitului adunare dela filosofii cei vechi pentru 
firea osebirilor, oarecărora vietăţi». Textul începe cu vulturul şi sfârşeşte cu 

broasca de mare. Pe f. 39 v. data: 1832 Av(pust) 9. Manuscriptul a fost adus 

dela mănăstirea Văratecul. Ms. 4274 f. 1, şi urm. are acelaş titlu ca ms. 

precedent, având după titlu data: 1832 Iulie 28; î începe cu vulturul și sfărgește 

cu +hamileunub. 

VERSIUNI SLAVE: V, Jagic, Cass w ekue XoAeuuia n acre, Iânji- 

Zevnik III, 1866, p. 124 şi urm.; Novakovi&, Physiologus caise» 9 Reneki 

KoAcniga i acreutițn Starine, XI (1879) pp. 191—203. 

VERSIUNI GRECEŞTI: Migne, Patrologia, series graeca, 43 (1864), col. 

517—534; Ediţie critică a textului atribuit lui Epifanius în Fr. Lauchert, 

Geschichte des Physiologus, pp. 229—279, Strassburg, 1889, pp. 229—279; 

O redacţie atribuită lui Petru de Alexandria a fost publicată de A. Kar- 

nejev, Der Physiologus der Moskauer Synodalbibliothek în Byzantinische 

Zeitschrift, 111 (1894), pp. 26—63. O recenzie greacă în proză, după un ms. 

fragmentar: V. Puntoni, Frammenti di una recensione greca în prosa del 

Peysiologus în Studj italiani di Jilologia classica, III (1394), pp. 169—191. 

Pentru msse din muntele Athos: Spyr. Lambros, Catalogue of the 

Greek manuscripts on Mount Athos, Nr. 704, 3777, 3861, 425”, 4272, 4468. 

STUDII: Gaster, Literatura populară română, pp. 339, 572 (urme în 

Invăţăturile lui Neagoe), 138—140, (Legăturile cu Floarea Darurilor); D 

Russo, Studii și critice, p. 8 (urme în învăţăturile lui Neagoe); 2+ (în Dida- 

hiile lui Antim Ivireanul); 23—26 (amărită turturică); N. Cartojan, 

Fiore di virtă în literatura românească în Analele Acad. Rom., Mem. Secţ. 

lit. seria III, tom. IV, mem. 2, pp. 3—s; |. Negrescu, Influențele slave 

asupra fabulei româneşti în lit. pop. scrisă în Arhiva, Iaşi, SXSIL (1925) 

nr. 3, 4, PP. 191 şi urm.; dovezi că versiunea Gaster este tradusă din slavă 

şi în notele lui Gaster din Archivio glottologico italiano, X (1886), pp. 

273—304; Fr. Lauchert, Geschichte des Physiologus, Strassburg, 1889; 

Max Goldstaub, Die Entwicklung des lateiu. Physiologus, Leipzig, 

'Teubner, 1892; G. Polivka, Zur Geschichte des Physiologus în den sla- 

vischen Literaturen în Archiv fiir slavische Plhilologie XIV (1591), pp. 374—404 

și XV (1892), pp. 246-—273. A. Spinger, Uter den Physiologus des Lea- 

nardo da Vinci Leipzig, 1884. Despre manuscrisele slave ale Fisiologului în 

țările noastre of şi I. Bărbulescu, Curente literare la Români în perioda 

slavonismului cultural, Bucureşti 1928 (ed. Casei Şcoalelor) pp. 250 şi 372.
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FIORE DI VIRTU 

Inainte de a trece la romanul popular, ne vom ocupă în capi- 
tolul de față de o interesantă operă, care se leagă de literatura 
italiană medievală şi care. face tranziţia dela legendele. religioase 
apocrife către romanul popular. Este Fiore di virtăi —— cunoscută 
în literatura noastră veche, sub numele de Albinușa şi Floarea 
Darurilor — cea mai reprezentativă din literatura florilegiilor 1). - 

A fost alcătuită în secolul al XIII-lea, în Bologna, după cât se 
crede, de Tommaso Gozzadini, un frate din ordinul 
călugărilor benedictini.' Din Bologna, s'a răspândit repede . în 

  

1) Din literatura florilegiilor a mai circulat la noi în epoca influenţei slavone 
şi maximele lui Maxim Confesoru ], care s'au unit mai târziu, în manu= 
scriptele româneşti, cu Albina, tradusă din greceşte, a călugărului bizantin 
Antonie. Aceste florilegii, referitoare mai ales la virtuțile ascetice, au circulat 
mai mult în lumea călugărilor; nau devenit texte populare. Studiul lui Ghe- 
nadie Enăceanu despre acest tip de florilegii, publicat în Analele Aca- 
demiei Române, secţia lit., seria 2, tom. XII (1892,) Pp. 129—162, trebueşte utilizat cu multă precauţie, fiindcă conţine erori. Așa de pildă, că să dim ur singur exemplu, Afirmația lui Ghenadie că traducătorul român ceste sub in- fluența împărţirii ştiinţelor din evul mediuy când materiile teologice se numiau 
Zowregixzai = interne, iar cele neteologice şi mai ales filozofice purtau numele 
de tEoregixal = externe, şi concluziile ce se scot deaci, nu corespund cu reali- 
tatea, Impărțirea ştiinţelor în tinterne şi externe? nu aparţine traducătorului român, fiindcă ea se găseşte întocmai în titlul textului bizantin: | E 

Migne, Patrologia series graeca 
vol. 91 col. 721—z0r9 : - Textul românesc ” 

* ABBă Matiuov prânodpov ai uda- Ale Părintelui Maxim filosofului 
zvoos Kepdiaia Beolopiid 1izo £x]o- şi mucenic capete de bogoslovie,. 
pai 2 Brapbgwv fifilov vâv re ad”  adecă cuvinte alese din multe: cărți 
îuăc xai 1âv 9igadev. dintr'ai noștri şi dintr'acelor din afară. 

Pentru identificarea lui Antonie monahul cf. şi D. Russo, Elenismul în 
România, Bucureşti, ' 1912, p.: 57—s8. " n 

330
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toată Italia. În 1474 a fost pusă sub tipar şi a fost așă de mult 
cetită și gustată, încât până la 1540 numai, a avut vreo 40 de ediţii. 
Ea a trecut curând peste graniţele literaturii italiene, călătorind 

prin toate literaturile Occidentului și a răsbătut până în Orient, 

fiind tradusă în: sârbă, română, greacă, rusă şi armeană. In lite- 
ratura noastră a pătruns încă din secolul al XVI-lea și a străbătut 
peste veacuri, până la jumătatea celui trecut, devenind o adevărată 
carte populară. 

Acest neașteptat succes se datoreşte gustului prin care călu- 
gărul benedictin a isbutit să întrețeasă într'un tot unitar, ca într'un 
adevărat mozaic, elemente cu totul disparate la prima vedere... 

„Cuprinsul. Cartea, care tratează despre . virtuți și viţii, este 

alcătuită din 34 de capitole, așezate însă astfel, încât după fiecare 

virtute să urmeze vițiul opus: dragoste—pizmă; bucurie—Întris- 
tare; direptate—strâmbătate; adevăr-—minciună. . . 

Fiecare capitol, la rândul său, este alcătuit din patru secțiuni 
bine distincte: prima secțiune o formează definiţia virtuții sau a 
viţiului despre care se vorbește; a doua: compararea virtuții sau 

a vițiului respectiv cu un animal real sau mitic; a treia: o serie 
de maxime şi în sfârşit capitolul se încheie cu o povestire morală, 
menită să puie în lumină avantagiile virtuţii sau nenorocirile aduse 
de vițiu. 

Definiţiile capitolelor sunt în genere scurte și clare: 

| «Minciuna, care iaste păcatul cel împotriva adevărului, precum 

au zis Aristotel, iaste ca să ascunzi adevărul, cu vreun cuvânt, 
pentru ca să înşeli pre altul. 

După definiţie, urmează în fiecare capitol — potrivit cu gustul 

cărturarilor din evul mediu, carii căutau pentru ideile” morale, 
simboluri în lumea materială — asemânarea virtuții sau a viţiului. 
cu un animal. Aşă de exemplu, mânia este asemănată: cu: ursul: 
«carele foarte mănâncă la miiare şi, vrând ca să o scoaţă din uleiu, 

- albinele îl mușcă pre nas și pre ochi. Jar ursul lasă miiarea şi să 

mânie pre albine, ca să le mănânce; şi atuncea vin şi celelalte 'şi-l 
mușcă; și atuncea lasă pre ceale.dintâiu și aleargă la cele de a doa 

oară; şi atâtă iaste mâniiarea lui, cât de ar fi fost mii de'al-" 
bine, va să-şi facă izbândire; dirept atasta nimica nu-și izbân- 
deşte spre nici una, lăsând pre cele dintâiu pentru. ceale de a-doa,
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oară».:În chipul acesta sunt asemănate viclenia cu vulpea ; puterea 

cu leul; temerea cu iepurele; bărbăția sufletului cu șoimul; îngâm- 
farea: cu păunul; înfrânarea cu măgarul sălbatec ş.a. m.d. În 

„ciclul asemănărilor sunt introduse și: animale: fantastice, despre 

care povestiau călătoriile în' Orientul îndepărtat şi în care credea 
lumea naivă a evului mediu, precum: pasărea fenix, care renaşte 
din propria ei cenuşe; vasiliscul «carele junghie pre om şi-l omoară 
numai cu vederea lui»; pasărea. caladrinon, «care are 'această fire 
întru sine, că dacă o aduc înaintea bolnavului și iaste ca să moară 

de acea boală, întoarce capul ei şi nu-l veade;:iar decă iaste ca 
să.se scoale bolnavul, îl veade şi toată boala ase. dintr'însuly;. sau 

leoncornul (inorogul), care care multă dultață, ca să șază lângă 
fată şi deacă veade vreo fată, el îndată mearge la dânsa şi adoarme 
în braţele ei; şi atuncea vin vânătorii de-l prind; „într alt chip 
nu 'să -poate prinde». 

“Toate aceste povestiri naive sau u legendare despre animale reale 
sau fantastice, au fost scoase din. acele vestite tratate de științe 

naturale ale evului mediu, cunoscute :în Occidentul latin sub nu- 

mele de Bestiarii, în Orient.sub riumele. de Fisiolog. Ele au ăvut 
o: mare influență asupra artei şi literaturii medievale şi, întrucât 
au circulat de timpuriu și în 'literatura noastră lăsând urme în 
literatura populară, ne vom ocupă 'de ele într'un capitol aparte. 
Maximele. privitoare la “virtuţi sau: viţii, care urmează “după 
compararea. cu animalele şi care alcătuesc a treia secțiune a fiecărui 
capitol,. sunt extrase din izvoare foarte disparate: sfintele scripturi 
şi: scriitorii antichității clasice; autorii creştini. medievali și cei 
păgâni. Evangheliile și Ovidiu; Solomon şi .Iuvenal; Platon 'și: 
Isus Sirah; Seneca și Sfântul::Grigore; Avikena şi 'Toma Achi- 
natul. . . — toată quintensenţa „înțelepciunii antice și medievale, 
creştine și: păgâne a fost. pusă la contribuţie, spre a se 'extrage 
Sfaturi” potrivite pentru: înlăturarea, viţiilor și: întărirea. virtuților. 

Această: vastă antologie de maxime, grupate. pe virtuți. și: viţii, 

ar fi fost greu de întocmit, chiar'pentru un călugăr benedictin, dacă 

el.n'ar fi: "găsit în „literatura italiană -a. timpului său, maximele cu- 
lese. şi grupate, după diferițe puncte: de vedere, în alte .lucrări, 

-: Maximele sunt în genere alese. cu gust, “potrivite: cu "virtutea 
său -vițiul respectiv. şi exprimate î într! 0 formă « concisă şi. lapidacă 
precum: : ! Da Se Ca pe - :
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«Tulie (Cicero) au zis: De desuptul miiarii cei dulci, să lipește 
otrava cea amară» (XV: îmbunarea, lingușirea). 

«Alexandru au zis: Noaptea s'au făcut, pentru ca să socotească 
omul ce va face zioa» (X: înțelepția). 

«Pythagora: Scumpul (avarul) este ca măgariul ce poartă povara 
altuia; aşă şi scumpul strânge avuţie altora, i iar el numai ce-i cui 
bănatuly. 
_(Casiodor au zis: In ce chip buretele nu dă apă până nu-l storci, 

aşă și scumpul nu dă nimunui nimică, până nu-i iau cu. sila». 
(scumpetea = = avariţia). 

«Varos au zis: Albina ține în gură mierea şi în coadă acul. 
Partea cea mai atractivă a cărţii o alcătuesc însă istorioarele 

morale, prin care se încheie fiecare capitol şi care sunt menite să 
dovedească foloasele sau primejdiile pe care le aduc virtuţiile 
sau viţiile. Ele sunt extrase din izvoare felurite: textele biblice, 
«Vitae Patrum, Gesta Romanorum», romanul lui Alexandru cel 
Mare — şi înfățișează un prețios material pentru literatura com- 
parată, întrucât cele mai multe dintre ele au trecut dela un scriitor 
medieval la altul; au fost reluate de scriitorii moderni și au legă- 
turi interesante cu folklorul universal. Iată de pildă istorioara 
Impăratul şi călugărul, încorporată în capitolul despre socotințe: 
"Un împărat, ducându-se într'o zi la vânătoare, dete într'o 

pădure peste chilia unui călugăr, care scriă o' carte. Impăratul 
iscodind lucrurile şi aflând că în cartea sa călugărul scrie despre 
înțelepciune, ceri să-i dea şi lui o învățătură. Atunci călugărul, 
luând condeiul, scrise pe un petec de hârtie: «Ce vrei să faci, 
omule? Păzeşte-te şi-ţi adu aminte de apoi şi ce veri păţi». Impă- 
ratul, luând hârtia, după sfatul sihastrului, o lipi pe pragul uşii. 

In 'acest răstimp, boierii Râmului, sfătuindu-se între ei să 
scape de împărat, cumpărară cu galbeni mulţi pe bărbierul îm- 
părătesc și-i propuseră, ca, atunci când va fi chemat să-şi vază 
stăpânul, să-i taie grumazii. Bărbierul se învoi, dar când fu chemat 
la curtea împărătească, cetind pe pragul uşii: «Ce vrei să faci, 
omule? Păzește-te şi-ţi adu aminte de apoi», înmărmuri de groază, 
crezând că împăratul a descoperit ițele complotului. Intrând. în 
sală, se aruncă la picioarele lui, cerându-i iertare şi mărturisindu-i 
totul, Impăratul trimise după boierii cari fuseseră î în sfatul morţii 
lui» și-i osândi pe toți la moarte, afară de bărbier, pe care-l iertă.
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Apoi trimise după călugăr să-l aducă în palatul său și-l puse în 
mare cinste pentru «scriptura ce-i dăduse». 

Această istorioară, culeasă poate din Gesta Romanorum (cap. 
CIII), este o temă de folklor. Em. Cosquin, care a urmărit-o 

în legătură cu legenda pajului' Sfintei Elisabeta a Portugaliei, 
a indicat o sumă de variante 1): o poveste arabă, una turcească, 
o legendă culeasă în insula Ceylan, o alta la Mirzapur, în India 

septentrională. Forma cea mai veche a. legendei se găseşte în 
cartea: Parabolele lui Budhaghosha ?). 

O altă poveste îngerul și sihastrub», încorporată în capitolul 
privitor la dreptate, a fost scoasă din colecţia hagiografică de 
legende pioase, Vitae Patrum, a fost utilizată de predicatorii şi 
povestitorii medievali (Jacques de Vitry, Etienne de Bourbon, 
Gesta Romanorum, Jean le Jeune, etc.), a fost reluată de Luther, 
a fost intercalată de Voltaire în romanul său Zadig (cap. XX) 

şi trăeşte până azi la noi, ca poveste populară 2). | 
Pătrunzând în literatura noastră, Fiore di virtii n'a rămas în 

forma lui stereotipă. Unii copiști, cu mai mult spirit de individuali- 

tate, l-au prescurtat în unele capitole şi amplificat în altele. Chiar 
cea mai veche copie românească a textului (Codex Neagoeanus, 
1620) cuprinde în capitolul prim, câteva pagini despre post din 

„textul Albinei (cf. ms. 3607 din B.A.R., f. 215); iar în capitolul 

3) Emmanuel Cosquin, Etudes folkloriques. Recherches sur les migra- 
tions des contes populaires et leur point de dipart. Paris, 1922, pp. 100—104. 

2) Aci legenda are următoarea formă: Un tânăr din Benares, ducându-se să : 

înveţe în "Țara Yakka-Silâ, nu poate prinde nimic. La plecare, dascălul său, 

îi dă următoarea formulă magică: «Ce faci acolo? Ce faci acolo? Cunosc pla- 

nurile tales. “Tânărul, întorcându-se în Benares, după o ispravă, în care formula 

magică şi-a dovedit puterea, o vinde regelui. In răstimp, primul ministru cum- 
părând pe bărbierul regelui, se înţelege cu el ca să taie gâtul regelui, când îl 

îl va rade. Pe când bărbierul se pregătiă să aducă la îndeplinire complotul, 

regele, aducându-și aminte de formula magică, o spune tare. Restul urmează 
ca în legenda din «Fiore di virtias,. 

. 3) Gaston Paris, L'ange et Permite în La potsie du moyen dge, vol. I, 

Paris, Il-e €d. (1887), p. 151. Gai doz, Mâusine, II (1879),-p. 444; Gaster, 

Lit. pop. rom. p. 142; Anton Schânbach, Die Legende vom Engel und 

Wallbruder în Sitzungsberichte der k. K. Akad, der Wissensch, Phil.-hist. Klasse, 

Wien, 1gor (CXLIII), XII; N. Cartojan, Fiore di virtă în literatura 'ro- 
mânească, Analele Acad. Rom., Mem. secţ. lit., seria III, t. IV, mem. 2, pp. 

11—13. ! ni
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privitor la (curtenia tinerilor), o istorioară, care nu se! găsește. nici în 
originalul italian și nici în intermediarele sârbești sau grecești. Este 
grațioasa legendă a Casiei 1). Un tânăr. împărat bizantin, vroind 
să-și aleagă o mireasă, trimite poruncă să se adune 'la curte, din 
toate colţurile împărăției sale, cele mai frumoase şi înțelepte fete. 
Când fecioarele se adunară în 'sala palatului: din Bizanţ, împă- 

ratul le înștiință că aceleia pe care şi-o va alege ca logodnică, î îi 
va dărui un măr de aur. Multe fete frumoase şi înțelepte aşteptau 
darul împăratului, dar privirile acestuia se îndreptară către. două 
care stăteau retrase deoparte. Erau Casia şi "Theodora. Impăratul 
îndreptându-se. spre ele şi vroind să ofere mărul Casiei, îi adresă 
cuvintele: «Mare'lucru cum pieri lumea toată pentru o femeie); 
la care Casia răspunse: «Pentru o femeie. pieri lumea toată, dar 
tot printr'o femeie a câştigat lumea toată». Împăratul, surprins 
de răspunsul neaşteptat al fetei şi cugetând că ea nici nu devenise 
împărăteasă şi a' căutat să-l rămâie, se întoarse dela. ea şi oferi 
mărul prietenei sale: 'Theodora. Casia reseinnându-se, sărută 
atunci .pe "Theodora și-i grăi: «Fericită - Theodora, tu ești astăzi 
împărăteasa lumii, dar să ştii că eu. voiu fi împărăteasă mai mare 
decât tine». „d 

- Intradevăr “Theodora s'a urcat pe tronul Bizanțului, dar Casia 
s'a retras într'o mănăstire și a devenit împărăteasă în împărăţia 
cerului. 
Această istorioară — care a atras atenția multor bizantinologi?)— 

are un stratiistoric și eroinele ne sunt cunoscute: 'Theodora de 
Paflagonia este soţia lui 'Teofil 'și împărăteasa care a pus capăt 
luptelor iconoclaste; Casia, autoarea de epigrame şi cântece bise- 
riceşti. Legenda însă în forma în care s'a poveștit mai, sus este, 
după cum a arătat Jean Psichari 2), un.reflex al: folklorului bi- 
zantin; ea apare în n. Pronografe posterioare; i iar - “de altă parte 

RI E îi 

  

5) N. Cartojan op. cit. pp. o—rr.. i, ' îi 
i 2) Cf. în special: C..Krumbacher în Kasia, în:  Sitzungsberichte der 

philosph. -philolog.. und. hist. Klasse der. k. b. Akad. „der. Wissenschaften zu 
Minchen, .1897, I. Bd., p.. 305 şi Charles Diehl, Figures Pyeantines, 
L -e strie, V-e cd. Paris, 1912, p, 133 şi urm. 
+3) Cassia et la "Pomme d'or în sAnnuaire de Ecole; pratique des Hautes 

Etudes, 1910—1911, Section des sciences hist, et phil., Paris, 1910, PP. 553, 
conf. şi N. Cartojan, op. cit. p.1z, -
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alegerea unei mirese prin mijlocul unui măr. de aur, nu cadrează 

cu ceremonialul obişnuit la curtea bizantină. e 

: Traduceri româneşti din limba italiană ifiore di virtivy a fost 
unul din cele mai răspândite texte în literatura "noastră veche. 
A fost tradus, începând din secolul al XVI-lea, în mai multe rân- 
duri şi din mai multe limbi. 

Prima. traducere ridică pentru istoria noastră literară o pro- 

blemă din cele mai interesante, nu atât pentrucă versiunea româ- 
nească -a pătruns încă din secolul al XVI-lea în limba rusă, 
cât pentru faptul că indică pentru timpurile vechi 'un neașteptat 
contact direct între literatura noastră şi. literatura italiană. Din 

nenorocire, această traducere: s'a .pierdut în forma românească; 

dar se păstrează în. traducere rusească, într'o copie manuscrisă, 
din secolul al "XVIII-lea, în muzeul Rumjancov din “Moscova. 
In acest manuscript, textul are următorul titlu .interesant: - 
”* Cartea Floarea darurilor (virtuţilor). și a păcatelor tradusă . din 
limba italiană în valahă sau bogdânească! de câtre Gherman 

Vlahul, iar din zhahă tradusă î în slavă: de Veniainin Iergmo- 
nahul Rusin, la anul 15921). 

O versiune românească, tradusă în secolul al XVI- ea, direct 
din limba italiană, este într'adevăr un caz unic până acum: Dar 

nu este imposibil, dacă. ne gândimila vechile relaţii ale Moldovei 
cu Italia: soliile lui Ștefan cel -Mare şi Alexandru Lăpuşneanu 
la Veneţia; fiicele lui Petru Șchiopu măritate în cetatea lagunelor 

„cu“greco-italieni, cari au ridicat colegiul' Flangini, numit astfel 
după'unul din ginerii Domnului; la anii de studiu'ai, lui Radu 
Mihnea în Veneţia, unde se află sub' îngrijirea” mătușei sale Mă- 
rioara Adorna Vallarga, care stăteă în mănăstirea de călugărițe din 
insula Murano. Nu este exclus ca în asemenea împrejurări, Gher- 

man Vlahul, a 'cărei personalitate 'ne este până acum necunoscută, 

să fi transpus «Fiore di. Virtăy: din limba italiană în română. Dar 
pentru fixarea definitivă a: acestui punct, care aruncă o lumină 

nouă peste un colţ întunecat din munca de cultură a strămoşilor, 
va trebui studiată amănunțit traducerea; rusească, până: acum 

, Knura. bnopece AapoBaniamD ui SnoGairoy, iipezegiena 3. B2OCKAro 
iasiă Ha Bonocit a160 GonpaneCinii: upeat „FepmaHa BOnomua, a 10TH» 
3 'BONOIMCKArO Ha CnOBeHECKII wpeb*lepomonaxai Pycuua “Pony “a d us;
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inedită — numai câteva fragmente s'au i Publicat — în legătură cu 
toate versiunile românești, 

Traduceri din slavă. In afară de această veche traducere moldo- 
venească, făcută direct din italiană, s'a mai făcut în secolulal XVI-lea . 
o altă traducere din slavoneşte, după toate probabilitățile în Ardeal. 
Versiunea acestei noi traduceri s'a păstrat în două copii: una făcută 
în anul 1620 de către Popa Ion Românul din Ardeal (în așă numitul 
Codex Neagoeanus); alta făcută în anul 1693 de către. Costea 
Dascălul din biserica Scheilor din Brașov (păstrată în ms. 1436 
din bibl. Acad. Rom.). Ambele copii înfăţişează însă o versiune 
așă de alterată față de originalul italian, încât toată acea simetrie 
a' elementelor variate, care constitue farmecul literar al acestei 
antologii morale, a fost nimicită. Din versiunea românească, lipsesc 
două capitole: unul despre vițiul minciunii, altul despre virtutea 
umilinții. Definiţia, care alcătueşte prima secţiune a fiecărui ca- 
pitol din originalul italian, a fost suprimată în șase capitole ale 
versiunii românești (scumpetea = avariția; nebunia; direptatea; 
adevărul; trăpenia = puterea; trufia); istorioara morală, cu care 
se încheie în originalul italian fiecare capitol, lipseşte și ea din 
cinci capitole ale versiunii românești (nebunia; proştii = lealitatea ; 
ticăloşii; nesocotința; curtenia). 

In 'originalul italian, maximele sunt totdeauna citate cu numele 
autorului lor: «Seneca dice. .. Omero dice... Ancora dice Omero... 
Cesare dice... Prisciano dice...»; în versiunea românească ma- 
ximele sunt mai totdeauna înșirate fără nume de autor, în acelaș 
rând, fără interpunctuaţie; ba adesea, sentințe deosebite, emanând | 
dela cugetători diferiți, sunt legate între ele prin conjuncția copu- 
lativă: eș. 

Numeroasele urme slavone în cuvinte, ca: dijală = faptă; pri- 
lăsti = amăgi; liubov, liuboste = iubire; a se văznesi = a se mări; 
trăpenie == putere, precum şi fragmente de frază ca aB0 KyKO 
(aşadar), pe care le găsim în traducerea românească, ne arată că 
între. originalul italian și versiunea românească trebuește căutat 
un intermediar slavon. - 

In literaturile sud-slave «Fiore di virtă» apare pentru întâiași 
dată în limba Sârbilor croați. 
"Textul italian a trecut de timpuriu în lumea călugărilor bene- 
dictini din . mănăstirile sârbești, așezate pe coasta Croaţiei; şi
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într'una din acestea, poate — după cum crede Dr. Petar Kolendic, 

decanul facultăţii de litere din Skoplja — în mănăstirea Sf. Ni- 
colae din Onus, în insula Krk, textul a fost tradus în limba sâr- 
bească. "Traducerea s'a pierdut; dar o copie de pe ea, destul de 

veche, făcută la începutul sec. al XV-lea, se păstrează în Bi- 
blioteca Academiei iugoslave din Zagreb. Acest ms., publicat 
acum câțiva ani de către Rudolf Strohal, în Zagreb, este incomplet, 
fiindcă lipseşte jumătate din text. Partea care lipsește se păstrează 
însă într'un alt ms. din 1520, publicat în întregime de către Milan 
Resetar. Din compararea părților comune, păstrate în cele două 

msse, glagolitic şi chirilic, s'a putut constată că ambele decurg din- . 
tr'un prototip comun, care a fost tradus în secolul al XIV-lea, 
în mănăstirile croate benedictine de pe coastele adriatice. Nu 

este exclus ca o copie, plină de lacune, din această traducere 
sârbească să fi răsbătut cu prilejul migraţiunii păturii culte a 
Sârbilor — în urma dezastrului de pe câmpia Mierlei, — până 
în ţările noastre, unde a fost tradusă în secolul al XVI-lea, 
în părţile Ardealului. In orice caz însă, versiunea sârbească, 
așă cum ne-o înfățişezză textele publicate de 'Strohal şi 
Resetar, nu poate fi originalul direct al versiunii: româneşti, 
fiindcă textele sârbești n'au lacunele constatate în versiunea 
românească. 

In afară de această veche traducere românească, care după 
criterii interne de text şi de limbă aparţine secolului al XVI-lea, 
se mai găsește în Biblioteca Academiei Române, o versiune inde- 
pendentă de cea dintâiu, dar foarte prescurtată şi mutilată, care 
n'are altă importanță, de cât că ne spune într'o notă finală, că a fost 

tradusă după o versiune slavă, tălmăcită şi. ea la rândul ei din 
grecește. Mai multă importanță par a aveă trei foi din veacul al 
XVII-lea, în care textul românesc este așezat pe coloana din 
dreapta, pe când pe cea din stânga se află textul paleo-slav. 
Din nefericire, aceste fragmente, care zu înfruntat vicisitudinile 

timpului, sunt prea mici ca să ne putem face o idee precisă despre 
această nouă versiune, 

- Traduceri din greacă. Versiunile românești, traduse din slavo- 
nește sunt, toate, defectuoase; deaceea în. epoca lui Brânco- 

veanu, s'a simțit nevoia unei noi traduceri, care s'a făcut de 
data aceasta din greceşte.
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In limba greacă se cunosc însă două versiuni. - “Prima a fost 
tipărită pentru întâiaș dată la Veneţia, în 1 529, de către «Giuoan 
Antonio da Sabio '&. Fratelli ad instantia” di: M.. “ Dâmiano- 'di 
Santa Maria», sub titlul: ”A»9os râv zaoizov. "Șe pare că această 
traducere” grecească s'a făcut, nu după un: text tipărit, ci după un 
înanuscript şi că ea circulase multă vreine în copii, înainte de 
a fi intrat sub teascul tiparului, Așă s'ar explică numeroăsele şi 
importantele: divergențe dintre versiunea greacă şi 'dintre i incuna- 
bulele și tipăriturile italiene contimporane, precuni: schinibări în 
dispoziţia materiei pe capitole; omisiuni de text (de ex. din cap. ÎI 
dell 'allegrezza: a rămas numai definiția şi.o maximă); trânsrhisiuni 
de “maxime -dela un autor la altul şi înfine alterări: de nume 
proprii (atiricul roman, Juzenalis, din textul italian, --a de- 
venit în traducerea grecească: 6 9 înos Bevdioş — Sfântul Ve: 
nalie). 

„Această traducere 2 fost mult gustată în' colonia grecească, 
stabilită în Veneţia, după căderea Constantinopolului, și a fost 
întrebuințată ca manual de lectură, pentru educarea tineretului. 
Ea conțineă însă, ca şi originalul italian, câtevă istorioare naive, 
cu caracter întrucâtvă indecent şi comparații cu animale fantastice, 
care nu mai cadrau cu nivelul de cultură al timpului. Ca atare, nu 
puteă fi deci pusă cu succes în mâna tineretului; deaceea se simţiă 
nevoia unei: ediții revizuite. Această” refacere: s'a îndeplinit, supri- 
mând î în cea mai largă măsură "maximele, care păreau poate greoaie 
şi plicticoase pentru înţelegerea copiilor ; înlocuind exemplele cu 
caracter.-indecent,. prin istorioare: morale” și substituind 'aniinalelor | 
mitice, animale reale, mai apropiate! de: cercul de “observaţie. al 
copiilor, In acelaș timp, pentru a se da cărţii o răspândire mai mare, 
s'a- păstrat, alături de textul grecesc. și cel italian,: -aşezându-s€ 
pe coloana din dreapta textul italian, pe cea: din: stânga cel grecesc. 
In forma aceasta, cartea eră destinată și peiitru tineretul” grec 
care vroiă să înveţe limba italiană, dar și pentru italienii cari 
vroiau să înveţe limba. - grecească, Refăcută astfel: și “aprobată de 
reformatorii studiilor din Padova, în 1755, cartea a. apărut pentru 
întăiaș dată în Veneţia, la 1756, din tipografia lui Antonio Bortoli 
şi a avut până în veacul al: XIX-lea; rumeroase: ediţii. 

- Ediţia italo-greacă nu a răsbătut în literatura * noastră; însă 
prima traducere grecească a fost la -rândul, &i- tălmăcită în
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românește, pe vremea lui Brâncoveanu. In;aceă epocă, un boier, 

Paharnicul Constantin Sărachină, fiul lui «Gheorghe Dohtor 
Ctiteanub) (din Creta), ducându-se, cum spune însuș, 4spre închi- 
nare la muntele Athos», a găsit în caceă grădină a Maicii Preciste», 
între multe «cărţi de înțelepciune» şi cartea numită «Floarea Da- 
rurilor, scrisă în limba grecească». Aducând-o cu sine la întoarcerea 
în țară, o încredințează spre traducere, ieromonahului Filothei, 

din muntele Athos, care, întâmplător, se află şi el atunci în ţară. 

Traducerea a fost apoi, tipărită în 1700, în mănăstirea Snagov, 

prin osârdia «smeritului ieromonah Anthim - Ivireanul). 'Tra- 
ducătorul Filothei' Sfântagoreţul, care veniă dintr'un mediu 
grecesc, îşi cunoștea bine și limba maternă și limba greacă, Tăl- 
măcirea lui este cu mult mai clară decât traducerile anterioare. 
Totuş traducerea lui prezintă şi ea-pe alocurea stângăcii. Autorul 
nu găsiă uşor în limba literară a epocii sale, cuvinte românești 
care să circumscrie precis noţiunea exprimată prin cuvintele ori- 
ginalului. Astfel, ca să luăm un singur exemplu, cuvântul Jealtă, - 
din originalul italian, tradus în greceşte prin: 6oddrnros (rectitu- 
dine), este redat în românește prin îndireptare. Cuvântul îndirep- 
tare este departe de a evocă noțiunea de lealitate; şi el dă naştere 

la confuzii, întrucât traducătorul se foloseşte de acelaș cuvânt 

îndireptare, pentru a tălmăci și noţiunea de educaţie, cuprinsă în 
grecescul :zai6evo.6, care corespunde prototipului italian corezione. 

Două capitole din Floarea Darurilor poartă dar titlul de în- 

direptare; dar unul (al XI-lea) înţelege prin îndireptare educaţie, 
pe când altul (al XVII:lea): /ealitatea. 

Cu toate aceste defecte, traducerea călugărului Filothei. din 
muntele Athos eră cu mult superioară vechilor traduceri. Deaceea 
ea s'a răspândit repede în toate ţinuturile românești, înlocuind 
din circulație traducerile făcute după texte slavone. Ea eră încă 

cetită şi copiată la începutul secolului al XIX-lea, când Ierei 
Ioann Ștefanovici, parohul bisericii din Bolgar echiul Brașovului, 
în credința că. din vechea .cărțulie «fiecare doftoria și nectarul 
poate suge... ca albina care sboară cu mare osteneală şi cu sănă- 
toasă înțelepciune -şi luare aminte, peste câmpuri și livezi şi gră- 
dini, din floare în floare»; o pune sub teascul tiparului în tipo- 
grafia și cu cheltuiala fraților Costandin şi Ioan Boghici. La baza 
acestâi tipărituri stă, după cum se spune în prefață, un exemplar
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«tipărit din vechi în Snagov», «după grecește pre românește întors». 
Această nouă publicaţie a fost atât de căutată, încât în anul următor 
(1808), tipograful Friederich Herfurt scoate o altă ediţie; în anul 
1814, cartea se retipărește pentru a patra oară la Sibiiu şi în sfârşit 
în 1664, la Bucureşti.. 

Influenţa asupra literaturii populare. Este lesne de înţeles, că o 
asemenea carte care a circulat aproape patru veacuri în _litera- 
tura noastră, copiată în toate colțurile pământului românesc, 
imprimată de cinci ori, nu. puteă trece fără să lase urme asupra 
literaturii masselor populare. Material din ciclul asemănărilor cu 
animalele se găseşte împrăștiat şi în tradiţiile populare ca de 
exemplu: păunul considerat ca simbol al deșertăciunii 1); tema 
amărita turturică» (din capitolul fecioriei-—castită) care a influențat 
după-cum am văzut la capitolul despre Fisiolog, lirica cultă şi pe 
cea populară; sau reminiscențele -despre sirene păstrate în tradi- 
țiile despre faraoni «un soiu de pești, pe jumătate femei», carii 
stau ascunși când marea se frământă şi se ridică deasupra valu- 
rilor când apa se linişteşte, amăgind prin cântecele lor pe coră- 
bieri 2). Istorioarele morale ca de exemplu: fiul împăratului 'Theo- 
dosie sau îngerul şi sihastrul au fost şi ele prinse din gura popo- 
rului de diferiţii culegători de material folkloric. Ingerul și sihas- 
trul a fost chiar prelucrată de curând de d-l M. Sadoveanu în 
Povestiri pentru copii (1926: Pustnicul Ieronim). 

O deosebită importanță prezintă însă pentru studiul premio- 
logiei populare, ciclul de sentințe din capitolele privitoare la vir- 
tuți și viţii. Proverbe ca: «Găina, când va ouă, aude o mahala»; 
sau «Albina în gură cu miere şi ?n coadă acul cu fiere»; sau «Vul- 
turul stă ?n loc veghiază, dar el muște nu vânează»; ori «Din gura 
mincinosului, nici adevărul nu se crede»), îşi găsesc formele co- 
respunzătoare în Fiore di Virtă 1). 

BIBLIOGRAFIE. — Texte editate: Fragment din Albinușa (Codex Nea- 
goeanus), 1620 (cap.: prevedere—înţelepţie; nebunie; tocmală—întărire; 
netocmală—neîntărire) cu variante din ms, 1436 şi în paralelă cu textul res- 

  

3) Marian, Ornitologia poporană română, II, Cernăuţi, 1883, p. 271. 
„2) Tudor Pamfile, Mitologia românească. Dușmani şi prieteni ai omului. 

„Acad. Rom., Bucureşti, 1916, p. 301—go2. . - . 
3) Zanne, Proverbele Românilor, |, pp. 471, 468, 312, 713; VII, 675. 
*) N. Cartojan, Fiore di virti, pp. 8—9.
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pectiv din” Floarea Darurilor a publicat ca anexă la studiul nostru: Fiore di virtit 
în literatura românească, Analele Academiei Române, Mem. Secţ, Lit., Seria III; 
tom. IV, mem. 2, Bucureşti 1928, p. 92—105; Floarea Darurilor (descrierea 
şi introducerea) în I. Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia veche românească, 
I, p. 393. Fragmente (cap. II, Păcatul pizmei şi XIII. Pentru darul înţelep 
ţiei, necomplet) în M. Gaster, Chrestomatie romând, Leipzig, Buc, 189: 
I, pp. 340-—343. 

Inedite: Codex Neagoeanus (Nr. 3821 din Bibl. Acad. Rom.); ms, -nr. 
1436 din B.A.R., copiat în 1693, de Costea Dascălul dela biserica Şcheilor 
din Braşov; ms. cu ar. 559 din B. A. R, trei foi de text slavo-român din 
sec. XVIII-lea ( o foaie a fost reprodusă de N. Cartojan în op. cit; vezi 
şi pl. VI din acelaș studi::); Fragmente din versiuni deosebite în Ilarion 
Pușcariu, Documente pentru limbă şi istorie, Sibiu, 1859, 1 pp. 27-29: 

“aInvăţături despre alte lucruri» şi pp. 22—27: (Sentinţe biblice şi adevăruri 
din vieaţăy. Cf. pentru raporturile lor cu celelalte texte: N. Carto jan, 
Fiore de tirti pp. 65—7o0. Pentru o versiune rusească tradusă din limba va- 
lahă în slavă la 1592, Polivhka, Archiv fir slavische Philologie, XV (1892), 
p. 272 şi M. Speranskij (v. mai jos: studii). 

VERSIUNI SLAVE: Ja git, Prilozi k historiji knjizeunostin aroda hrvatskoga 
i srbskoga în Arkiv za poujestniku jugoslavensku, IX, Zagreb 1868, pp. 67-75, 
fragmente din versiunea Kululjerid în paralelă cu versiunea Posilovic: 
Textul complet al versiunii Kukuljevic în Milan Reselar, JIn6po on 
MHOBHiex paanora AyGpoBauKui KHPnACKun 3GOpHuk OA r. 1520 în 360puuk 
3a HCTOPHJY, JE3HR H RHIDKEBHOCT Cpnckor Hapona (Cpnera pan. Axene- 
muia) Ilpao onearenre xrura XV, Belgrad XV, Belgrad 1926. Texte glagolitic 
dela începutul sec. XV-lea a fost publicat de Rudolf Strohal, Cuâ: vsake 
mudrosti. Najstarije hruatsko umjeino satuvano hnijzeuno djelo îs 14 vyeka, 
Zagreb, 1916. 

VERSIUNI GRECEȘTI: Redacţiunea grecească veche a fost publicată pentru 
întâiaş dată la Veneţia, în 1529, sub titlul: ”4v9og râwv saolrwv, de către Giouan 
Antonio da Sabio & Fratelli ad instantia di M. Damiano de Santa Maria»; 
ediţia italo-greacă la 1756 în Veneţia la Bortoli alte ediții v. N. Cartojan, 
op. cit., Pp. 72—4. Pentru ediţiile italo-greceşti şi 'raporturile lor cu red, 
greacă veche cf, N. Cartojan op. cit. pp, 72—8r. 
ORIGINALUL ITALIAN: Sa publicat încă din secolul al XV-lea: Fiore di virtă 

che tratta di tutti i citii humani. . et come si deve acquistare la virtă, Veneţia, 
1474. O bună ediţie a dat 1. Bottari, Roma, de Rossi în 1740. Pentru alte 
ediţii vezi ]. Brunet, Manuel du libraire, IL (ed. 1861, p. 1262). 

STUDII: asupra versiunii românești a Florii Darurilor în Gastez, Lit. 
rom. pop., pp.138—145; asupra versiunilor sârbeşti — în afară de prefeţele 
la ediţiile amintite mai sus: Dr. Petar Kolendit, Fiore di virtă, 'y 
Hamem npesoay XIV, gexa în Ilpunoau sa KHBWEBHOCT, iEaIIk, HCTOPiy 1 
ponxnop, cartea 111, Belgrad, XV (1923), pp. 133 şi urm.; Petar Kolendic, 
Fra Pavao Posilovid i njegovo 4Nasladenje în Rad Yugoslavenske Ahkademije. 
Kniga 20, Zagreb 1915, p. 185. Despre versiunea Posilovic şi Dr. Dragotin
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Prohas ka, Das. kroat.-serb.- Sehrifttun in Bosnien und der. "Herzegowina, 
Zagreb, 1911, pp. 107—r08. , a 

. Despre versiunile româneşti în legătură cu | intermediarele slave şi greceşti: 
N. Cartojan, Fiore di virtă în literatura românească (Academia Română, 
Mem. :secţ, lit. Seria III, tom. IV,.mem. 2), Bucureşti 1928; N. Cartojan 
«Fiore di- Virtă» dans la litierature roumaine» în Archivum Romanicum, Vol. 
XII (1928), 4 pp. 501-514 

Despre originalul italian: C. Frati, Ricerche sul «Fiore di virtib. în n, Studj 
di Filologia romanza, Roma 1893, 247 şi urm, - 

 



XXIV 

ROMANUL. POPULAR 
Legendele biblice ca şi cele apocrife, traduse în literatura noastră 

încă din veacul al XV-lea, au deschis pentru sufletul românesc, 
înnăbușit până atunci în negurile slavonismului, cele dintâiu 
zări de lumină. | 

Aceste legende au trezit interesul pentru cetit, au ațâțat cu- 
riozitatea pentru literatura de imaginaţie şi au pregătit spiritele 
pentru poveștile mai întinse cu intriga mai complicată, reprezen- 
tate prin romanul popular. 

Romanul popular este o întrețesere de teme, luate, în întregul 
lor sau în parte, din literatura orală a masselor populare și pre- 
lucrate de autori, carii în cele mai multe cazuri nu pot fi iden- 
tificați. Din ciclul poveştilor şi al legendelor populare, care circulă 
pretutindeni şi în care se păstrează uneori rămășițe din concepții 
şi credințe de cultură primitivă, dintr'o epocă ce trece: dincolo de 
pragurile istoriei — şi-au împrumutat materialul, autorii cărților 
populare. Romanul, ca orice carte populară, este dar produsul a 
doi factori deosebiți: poporul, care dă comoara de “poveşti şi le- 
gende; cârturarul, care adună din popor, amplifică uneori cu 
elemente literare înrudite și fixează în scris materialul poporan. 

Chiar romanele cari au un caracter istoric, ca” de pildă celebra 
Alexandrie,: cuprinde» întrețesute pe fondul de şterse amintiri 
istorice despre marele cuceritor, o sumedenie de mituri populare. 
Aşă bunăoară: arimaspii — oameni cu un ochiu în mijlocul frunţii, 

„ carii săpau mărgăritarul și se luptau pentru apărarea lui cu sgrip- 
sorii, monştri cu trupul de leu darcu aripi şi cap de vultur — sunt 
amintiți cu vreo câteva veacuri, înâinte de alcătuirea romanului 
de Herodot; kynokefalii — căpcânii — este un alt element popular 
pomenit de mulți istorici şi naturalişti antici (Herodot, Aelian, 
Ctesias, Pliniu); sau, în sfârșit, apa vie pe care o găseşte Alexandru 

34 N. Cartoian
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cel Mare în ostrovul gymnosofiştilor, este și ea un incident obiș- 
nuit în basmele tuturor popoarelor, unde este pomenită cu dife- 
rite numiri: «i0dvazo veod» la Greci; «zivaya voda» la Ruşi; da 
fontaine de jouvence» la Francezi etc. 

Dar tocmai aceste elemente de folklor universal dau romanului 
popular aceă putere de vitalitate -prin care străbate timpul și 
spaţiul. 

Trecând însă din a mână în mână, dela copist la copist şi dela 
traducător la traducător, cartea poporană — ca 'şi poezia popu- 
lară—— este: în necontenită prefacere, . încorporând - ingrediente 
noi și variate. și devenind şi pe această cale o operă anonimă și 

colectivă. - e - ; 

Modificările cele | mai interesante le suferă roranul' popular 
la :trecerea dintr'o limbă într'alta. Plăsmuit într'o anume epocă, 
el poartă -coloarea: locală a țării şi a vremii: religie:-politeistă sau 

monoteistă; mahomedană sau creștină, poligamie. sau: mono- 
gamie etc. “Trecând peste hotarele veacurilor şi ale. neamurilor, 
traducătorii succesivi; dându-și seama că formele de vieață socială 
ale prototipului nu :vor fi înțelese în cercul cetitorilor,- cărora -s6 
adresează traducerea lor, prelucrează acele” forme specifice, adap: 
tându-le la condițiile; etriografice şi sociale ale mediului lor. Astfel 
în „prelucrarea persană a romanului lui Alexandru cel Mare, 

Alexandru — Iskender —a devenit un adevărat :erou nățional: 

este, fiul lui Darie, «Darab», și al fiicei lui Filip, iar la. capătul, răs- 
boaielor- sale, după victoria asupra lui i Por, întreprinde un “pele+ 
grinagiu la. KRaaba.  _...-:. ă - . 

In.redaccțiunile medievale ale: Occidentului, romanula dobândit 

un-pronurițat colorit feudal. Alexandru'e înconjurat. de cei 12 pairs, 
de amiralul Babilonului și de o întreagă curte:de-vasali, șambelani, 
duci; — ba şi un jongleur î îşi :face: apariţia “în: acestcolţ de lume 
medievală. .. ee pa 

“ În redacțiunea noastră, Alexandru împărat. poartă pe cap, câ şi 

domnii noștri, «gugiumany cu stemă de.aur: și pene «albe de:strato- 
camil», se îmbracă: în «caftan de aur», este înconjurat de «woevozi, 

vOrnicI, vistieri. şi: căpitani» şi ruși lipsește, fireşte, nici cvraciuly. 
+“Prin- romanul lui «Varlaam; şi . Ioasaf, întemeietorul . religiei 
budiste a devenit un ascet creştin, trecut! în rândul sfinţilor; dar 
pentru ca legenda indică a lui: Buddha. să. fi€ prelucrată în- român
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hagiografic creştin, a trebuit să. sufere multe transformări şi să 
încorporeze. elemente străine de obârșia ei, ca 'de: pildă: apologia 
lui: Aristides, alcătuită în secolul -al Il-lea, pierdută în originalul 
grecesc, dar păstrată în versiuni Siriace și armene. * -.. 
“Prin aceste adaptări la mediuri sociale şi etnografice deosebite, 

prin treptata înlăturare a tot ceeace este specific local, prin ne- 
sfârşitele adausuri de elemente venite din timpuri și dela popoare 
îndepărtate, romanul popular a căpătat acel caracter de univer- 
salitate prin care a răsbătut peste veacuri. Aaa 

Romanul: popular apare în literatura românească încă din 'se- 
colul al XVI-lea; şi până pe la jumătatea veacului următor el 
ne-a venit prin mijlocirea literaturilor sud-slave din două direcțiuni 
opuse, din două lumi cu totul diferite: din lumea Occidentului 
medieval, latin şi cavaleresc, stăpânit de cultul bravurii, al: onoarei 
şi al «curtoisiei» sau, prin Bizanţ, din lumea Orientului. mistic, 
înclinat spre parabole, sentințe și enigme. IE a | 

Această încrucișare de elemente atât de deosebite în literaturile 
sud-slave. se-explică, precun s'a' văzut. în capitolul I, prin îm- 
prejurările specifice în care -s'a -desvoltat vieaţa popoarelor: slave 
din Balcani, în evul mediu. 

Intinzându-se până. la țărmurile Mării Adriatice, așezați la 
granițele imperiului bizantin, Slavii sud-dunăreni au împrumutat 
din literatura acestuia, fie în epoca de înflorire a literaturii bul- 
gare, fie mai târziu, prin multiplele legături care au unit Serbia 
medievală cu ' Bizanțul, alături „de multe elemente literare, şi 
câteva romane. 

Literatura bizantină, pe lângă romanul moştenit din epoca de 
agonie a clasicismului grec — din care însă n'a ajuns până la noi, 
în epoca de .care ne ocupăm, decât Alexandria — se îmbogăţise 
de timpuriu şi cu un interesânt ciclu de romane, cu caracter po- 
pular, 'venite din Orientul îndepărtat. Plăsmuit î în India veche 
sau Asiria şi alcătuit î în genere dintr'o, serie de poveşti, enigme 
și parabole, încadrate în rama unei povestiri generale, romanul 
orientala părtuns în literatura bizantină 5) prin Siria, care, câştigată 

  

1) In literaturile curopene, romanul oriental a.mai pătruns. şi prin Spania, 
unde fusese adus -de Arabi. - Tradus din limba arabă: în latina medievală, 
de' Evreii din Spania, romanul oriental: s?a răspândit în tot Occidentul şi 
a avut o influență deosebită asupra novelisticei spaniole: în începuturile 

1
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la creștinism, devenise în evul mediu o ţară de 'cultură elenică, 
Din Bizanţ, romanele acestea au trecut mai departe la Slavii sud- 
dunăreni și două dintre ele: «Varlaam și Ioasaf» şi «Archirie şi 
Anadan» au ajuns de timpuriu și la noi. 

Romanul occidental a pătruns în literatura sârbească prin ţinu- 
turile adriatice care primiseră catolicismul şi care se aflau, precum 
s'a văzut în capitolul I, în sfera de stăpânire sau de influență 
ungară ori venețiană (Ragusa). Pe aceste țărmuri sârbești, în care 
înfloriă cavalerismul, a pătruns alături de alte elemente literare, 

“şi câteva prelucrări în proză din ciclul vestitelor romane «cour- 
tois» ale evului mediu occidental. 

Dela Sârbi, romanele acestea au călătorit mai. departe, ajun- 
gând chiar până în Rusia. 

Astfel se face că cel dintâiu roman al literaturii noastre; Ale- 
xandria, deși este prin originea sa, o plăsmuire bizantină, totuș 
ne-a venit din Occident, unde marele cuceritor macedonean a fost 
preformat, după concepția cavalerismului medieval, întrun îm- 
părat cavaler, cu trăsături de «courtoisie» și de generozitate atât 
de plăcute jongleuri-lor medievali 1). 

  

  

sale. Cf. D. M. Menendez y Pelayo, Origenes de la Novela, tom. 
I, ed. II, Madrid, 1925, pp. CXIV—CXIX. 

1) Nu putem așeză în epoca de care ne ocupăm în acest volum şi ro- 
manul Troiei în versiunea lui Guido delle Colonne, identificată de noi în 
manuscriptul nr. 2183 din Biblioteca Academiei Române, de oarece Sârbii 
mau cunoscut această versiune a romanului. Redacțiunea legendei troiane, 
publicată pentru întâiaşi dată de Miklogi& în Starine III (1871) şi re- 

“publicată. în variante de Jagit (Primeri star. hrv. jeziha, 1866, IL pp. 
180—184) şi în Arkiv za pozjest. jugoslav LX, 1868 pp. (121—135) de Dr. 
P. T. Gudev (în CGopuunw sa Hapoguit yMoTBOperiura, Haya u Kumx- 
HunHa VI, 1891, p. 345—357,şi Pypin (în Ouepke arrepaTypioii ucropin 
CTapitHHbixe NOBbCTeii si Cra3okt pycCkuxe, 1891 (IV), p. 345—357, a fost 
analizată pe larg de noi în Legendele Troadei în literatura veche românească. 
Analele Academiei Române, mem, secţ, ist. tom. III, mem. 3, Buc. 1923, 
pp. 12—14, Ea este cu totul deosebită de romanul românesc, păstrat în ms, 
nr. 2183 al Academiei Române. Despre acest roman ne vom ocupă, adu- 
când date noi, în vol. II al lucrării noastre, 

.
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ALEXANDRIA 

Originea, Expediţiile lui Alexandru cel Mare, cu neîntreruptul şir 
de victorii fulgerătoare, cu imensitatea ținuturilor cucerite în nouă 
ani, cu varietatea și pitorescul obiceiurilor și al costumelor, cu 
exotismul vegetației şi cu tragicul sfârşit al eroului, au mișcat în- 
tr'atât sentimentalitatea și imaginaţia contimporanilor încât epo- 
peea vieții lui a căpătat dela început un colorit mitic. Chiar isto- 
ricii cari au luat parte la răsboaiele lui Alexandru (Callisthenes, 
Onesicrit, Aristobul, Nearh), au amestecat în operele lor realitatea 
cu fantezia. Scrierile lor sau Pierdut într'adevăr, dar în fragmen- 
tele pe care le citează scriitorii posteriori (Polybiu, Arrian, Aelian, 
Strabo, Pliniu, Lucian ş. a.), se recunoaşte germenul unor episoade, 
care au intrat mai târziu în țesătura romanului (de pildă: în- 
tâlnirea lui Alexandru cu Amazoanele sau cu gymnosofiştii). 

Paralel cu naraţiunile istoriografilor, ostașii. cari au luat parte 
prin meleaguri depărtate, la răsboaiele cu atâtea rasse, întorcân- 
du-se la vetrele lor, au umplut lumea cu povești despre cele 
văzute şi păţite. Aceste poveşti, transmise din generaţie în gene- 
rație, s'au amestecat cu elemente din folklorul vechiului Orient, 
și astfel s'a format în jurul personalității lui Alexandru, un nou 
ciclu de legende cu caracter popular. 

Pe timpul Ptolomeilor, un autor necunoscut din Egiptul ele- 
nistic, poate chiar din Alexandria a adunat legendele populare 
şi tradiţiile scrise, le-a unificat şi a alcătuit romanul lui Alexandru 
cel Mare.: Romanul s'a răspândit apoi în toate ținuturile, cari se 
aflau sub influenţa elenismului, și a fost în cursul veacurilor ne-. 
contenit amplificat, și prelucrat. "Textul primitiv al romanului 
s'a pierdut, dar se cunosc peste 20 de msse bizantine, împrăștiate 
prin. diferite biblioteci ale Europei. “Toate aceste manuscripte. 
se pot grupă în 3 familii, cari se înrudesc însă între ele, înţrucât.
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derivă dintr'un prototip comun. Cele 3 familii de msse bizantine, 
notate cu literile A. B. C., înfățișează fiecare o fază a parte în evo- 
luţia romanului: A, păstrează mai bine caracterul istoric; C se 
caracterizează prin deplina desvoltare a elementului miraculos şi 
prin introducerea elementului creștin. In această grupă de msse, 
Alexandru a devenit un adevărat erou al creştinismului. Ajungând 
în Ierusalim, după îndemnul proorocului Ieremia, se leapădă de 
idoli şi aduce jertfe lui Savaoth Dumnezeu. Deaci înainte, toate 
răsboaele grele pe care le poartă împotriva popoarelor păgâne, 
le câştigă, chemând în ajutorul ostașilor săi, pe -Dumnezeu. 

In câtevă din manuscriptele grecești, romanul este atribuit lui 
Callisthenes — deaci și -numirea de Pseudo Callisthenes, prin care 
este în genere cunoscut şi menționat 'romanul în literatura uni- 
versală. Acest Callisthenes, căruia i s'a atribuit romanul, eră nepotul 
de vară a lui Aristotel. El a însoțit pe elevul unchiului său în Asia - 
şi.a scris o vestită poveste a expediției răsboinice, care însă 
S'a pierdut. In cursul unui banchet, Callisthenes a fost ucis 
de Alexandru, fiindcă și-a îngăduit să critice cu. severitate 
fastul oriental pe care-l adoptase marele cuceritor. Această 
moarte tragică şi nedreaptă i-a câştigat simpatia lumii vechi. 
Curtius îl numeşte «index publicae libertatis»; Cicero laudă arta 
şi strălucirea stilului său, iar statuia lui împodobiă încă la Roma 
grădinile serviliene, pe vremea. lui Pliniu. 

Nu e de mirare că în asemenea împrejurări, fabuloasa povestire a. 
lui Alexandru a putut fi pusă: sub autoritatea acestui scriitor atât 
de: iubit de cei vechi. | . 
.. Râspândirea. Din imperiul bizantin, romariul a călătorit spre 
Orient la popoarele care au făcut odinioară parte din împărăția 
marelui cuceritor ; spre Nord. la Bulgari și prin Bulgari la Ruși și 
spre Occident, la popoarele romanice şi germanice. In Occident, 
romanul a pătruns prin două traduceri latine: una făcută înainte. 
de anul 340, de un oarecare 'lulius Valerius, 'rezumată pe vremea: 
lui Carol cel Mare, într'un Epitome; a doua, făcută în Italia prin 
veacul al X-lea de Archipresbyterul Leo. Acesta fusese trimes între 
anii 941-—-944 de către doi duci din Campania, în 'solie, la împă- 
raţii din Constantinopol, Constantin şi -Romanes.: Cu - acest prilej, 
Archipresbyterul a adus cu el,la î întoarcerea în. patrie, o copie gre- 
cească .de pe romanul lui Alexandru, mai apropiată de familia C,
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pe care: mai târziu, din porunca ducelui, o traduce în limba latină, 
sub titlul: Historia Alexandri Magni. regis : Macedoniae de proeliis. 
Această versiune latină, tradusă în vechea franceză, într'o vreme 
când numeroase şcoli întemeiate între Loire şi Somme deştep- 
taseră gustul pentru anticitatea clasică, stă la baza prelucrărilor 
romanice din Occident... | e - 

In sec. XI și al XII-lea, când truverii colindau, din castel în 
castel pentru a cântă în..sunetul violelor, în sălile somptuoase 
ale oaspeţilor, isprăvile de vitejie ale eroilor din vremuri trecute, 
materialul legenidar privitor la Alexandru cel Mare a, fost. şi el pre- 
lucrat în epopee. :Incă din sec. al XI-lea, un poet cleric, Alberic 
de Besangon sau Briancon, a alcătuit în versuri de 8 silabe” mo- 
norime, o poemă asupra lui Alexandru. Această poemă, remaniată. 
în Poitou, a fost transformată la sfârșitul sec. XII sau începutul 
celui de al XIII-lea, într'o mare epopee de 20.000 de versuri, 
de către 3 jongleuri: Lambert le Tort de “Chateaudun,. Pierre de 
Saint-Cloud și Alexandre de Bernay.! - a 

Alexandria sârbească. Din Franța, materialul epic asupra lui 
Alexandru s'a întins în tot Occidentul şi a ajuns până în Italia, 
unde s'a încrucişat. cu traducerea Arhipresbyterului Leo 5). O 
versiune în proză, apropiată “de. Historia de proeliis, amplificată în 
partea finală, pare să fi trecut în Serbia. şi a fost tradusă în: sec. 

„al XIII-lea, în . Croaţia, ai cărei locuitori :se aflau în strânse 
legături de negoț, pe de o parte cu cetățile italiene, pe de 
altă parte'cu oraşele şi. insulele grecești. Romanul eră cunoscut 
în “secolul al XIV-lea, -pe țărmurile “Adriaticei, fiindcă este 
amintit într'un testament 'scris în anul 1389, în orașul Zara: 
diber Alexandri. in littera sclaua». (= glagolitice) 2). Originalul 
occidental al. versiunii sârbești” nu s'a descoperit până acum, 
dar, precum. a arătat A, Veselovski, forma numelor proprii 
din versiunea sârbească a: romanului presupune la' baza ei nume 
de origină latină. Aceste ptototipe latine 'au fost redate în- tra- 
ducere, potrivit cu fonetismul limbii sârbeşti. "Traducerea sârbească 
s'a răspândit repede în numeroase: copii la Bulgari, la Ruși și la 

  

4) O versiune a textului eZlistoria de-proeliisy în literatura rusă a fost mân- ţionată de V. Istrin, -Anekcaunprii pycciux “XpotiorpatoB pp. 313-315» 3) V. Jagiz în Archiy fiir .slavische Philologie. XXV (1903); p: isp. -i.“
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noi, unde s'a găsit o copie făcută în 1 562, în mănăstirea Neamţu, 
din porunca Mitropolitului Grigore. În a doua jumătate a seco-' 
lului al XVI-lea, o asemenea versiune sârbească a fost tradusă şi în 
limba română. | 

Traducerea românească. Prototipul traducerii românești s'a pier- 
dut; se păstrează însă o sumedenie de căpii manuscripte, dintre 
care cea mai veche se află cuprinsă în Codicele Nea- 
goeanus (ms. nr. 3821 din Bibl. Academiei Române) şi 
a fost făcută pe la 620, de popa Ion Românul, în satul 
Sâmpietru, din comitatul Hunedoarei (Ardeal), Prototipul 
veniă din ţinuturile de Nord ale Ardealului; .nu putem însă 
preciză dacă el a fost tradus, după cum crede d-l Iorga 1), în 
„Moldova. | 

În cuprinsul acestui manuscript, se află următoarea notiţă, 
foarte interesantă pentru psihologia clerului, care trece dela 
traducerea și răspândirea legendelor religioase la romanul de 
vitejie, iubire şi moarte tragică a lui Alexandru: 

aAdecă eu mult greșit şi ticălos Popa Ion (în altă notă slavonă: 
Aaaa non Iwu Baayn = tânărul popă Ion Românul), din sat din 
Sîmpetru, scriș a&astă carte ce se chtmă Alixandrie... şi mă us- 
teniiă cât putuiu şi o scris să cetască şi să socotiască 
bine ce este împărăție ceștii lumi deșarte 
și :mângănoasă..». 

Originalul sârbesc a lăsat urme adânci asupra traducerii ro- | 
mânești, urme care se resfrâng prin toate copiile manuscripte, 
până în tipăriturile din vremea noastră. Astfel numele proprii 
din toate manuscriptele și tipăriturile româneşti poartă până 
astăzi, pecetea arhetipului sârbesc, deosebindu-se cu totul “de 
prototipul bizantin. Cu deosebire, se străvede originalul sârb în 
numele proprii, cari în originea lor sunt alcătuite din nume co- 
mune, precum: Nagomudrii, numele Brahmanilor gymnosofiști, pe. 
care-i întâlnește Alexandru într'o insulă din preajma, raiului. 
Acest nume este alcătuit din sârbescul Na9b == gol și mudrb = în- 
țelept, după modelul prototipului bizantin puuvocogiorat (din 

  

3) N. Iorga, Istoria literaturii române, ], p. 168; Faze sufleteşti și cărți 
reprezentative. la Români în Analele Acad. Rom., tom. XXXVII, s. II, Mem. 
secţ. ist.; G. Pascu, Archivum Romanicum, 1926 p. 444 şi urm.
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PUnvOs == gol şi ooguorijs = înţelept). Traducătorul sârb a descom- 
pus numele bizantin în elementele sale componente, redându-le 
pe fiecare în parte prin corespondentul slav și a alcătuit astfel 
numele propriu: Nagomudrii. 'Traducătorul român a păstrat. în- 
tocmai forma sârbească: Nagomudrii, La fel este şi numele Pso- 
Slauii, pe care-l poartă monștrii întâlniți de Alexandru în pus- 
tiuri, din pice = câine și glaza = cap, formaţiune corespunză- 
toare. grecescului vvozâpajor, din zwvâc = câine şi %epal1) = cap. 
Traducătorul român, deşi aveă la îndemână în limba epocii sale 
cuvântul câpeâne, din legendele populare, totuş în cartea III-a, 
la episodul limbilor păgâne, a păstrat cuvântul în forma sârbească: 
Psoglarii. : 

In afară de onomastică, care are peste tot înfățișarea sâr- 
bească, traducătorul român a mai păstrat din originalul slav 
şi câteva fraze stereotipe. Astfel, în episodul călătoriei lui Ale- 
xandru, în ostrovul Nagomudrilor, se povesteşte că . Alexandru, 
întâlnind un brahman —în text; «un om gol» —, acesta . l-a 
salutat cu formula slavă: mirp tebe brate (pace ţie frate); la 
care Alexandru i-a răspuns: i o vc mb radost (Şi în toate bucurie). 
Numele proprii, cu fonetism slav, precum şi formula de 

salutare slavă, păstrate — mai mult sau mai puţin alterate — ca 
niște adevărate fosile din prototipul pierdut al vechii traduceri, 
în toate manuscriptele româneşti, până la ultimele tipărituri, 
constituesc o dovadă că la baza manuscriptelor românești există 
o singură traducere făcută din sârbeşte, Ipoteza unei alte tradu- 
ceri din grecește a Alexandriei trebueşte înlăturată. Manuscriptul, 
copiat de Vasile Dumitrovici Zugraf, în 1778, şi descris în Re- 
zista istorică XII. (1926), p. 312—3, de d-l C. C. Giurescu 
este, după cum ma încredințat examinarea textului, pe care 
d-l Giurescu a avut amabilitatea să mi-l împrumute, tradus 
tot din sârbește. Deși copistul pretinde că este traducător și că 
l-a tradus el din grecește, totuş. înfățișarea sârbească a numelor 
proprii şi. formulele de salutare slavă î desmint. 

Traducerea - românească. şi originalul sârbesc. Versiunea. ro,. 
mânească concordă cu redacțiunea sârbească şi în ceeace pri- 
vește cuprinsul episoadelor şi în ceeace priveşte succesiunea 
lor.. Deosebirile între ambele redacțiuni, .mici şi de puţină. . 
însemnătate, le-am notat pe larg în lucrarea mea: Alexandria în
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hteratura.. româhească, I9ro (pp. 73—77). Din versiunea româ- nească lipsesc: câteva incidente .și episoade: ale: redacţiunii sâr- bești, de pildă, în "episodul “Troiei: călătoria -lui Alexandru la mormintele străvechilor eroi, pe care le cădelnițează, sau incidentul cu. filosoful :Menandru: (în. unele manuscrise sârbeşti: Aristoclis), care, vroind să lingușească pe Alexandru, se oferă să-i prearmă- rească amintirea, precum Omir a cântat pe împărații Frigiei, dar.pe Care Alexandru îl pune .la locul lui, cu un răspuns plin de: înțelepciune. 'Din. textul românesc, imai lipsesc: cap. 25, din cartea I, în. care se povesteşte întoarcerea lui Alexandru la «Filipus” cetate», după expediţia în Egipt şi Asia Mică; cap. 29 din cartea III a versiunii Novakoviă, în care se povesteşte cum paharnicul Vreonuș, fiind „certat aspru 'de Alexandru, pentrucă spărsese un pahar preţios, menit Roxandei — sta aprins de mânie, hotărându-se să-și otrăvească stăpânul. Prin. acest. episod,. sfârșitul tragic. al eroului este mai:motivat în redacţiunea sârbească. Dat :Şi ver siunea românească înfățișează pe-alocurea, un text: mai bun decât verşiunea sârbească. De exemplu: în episodul Amazoanelor din cartea III, versiunea sârbească a lui Novakoviă omite trei scrisori, schimbate între Alexandru şi 'Talistrada, : : 
“Unele schimbări 'introduse în numele de popoare sunt .intere- sante pentru datarea prototipului sârbesc, de care se leagă versiunea românească. 'In versiunile “sârbești, publicate de Jagiă şi Nova- kovi€, .ca și în redacțiunea : neogreacă; -Methonii și Sciţii din redacțiunile bizantine (cf. Miiller, cap: XXII) au fost înlocuiţi prin Cumanii veacului al X-lea; în prototipul. versiunii românești, Cumanii au fost înlocuiți prin Tătar, 
Prin întreaga” sa factură, romanul românesc, ca şi cel sârbesc şi neogrec, se apropie mai: mult.de familia manuscriselor bizan- tine C. Din această familie descinde, precum am arătat mai 'sus, Historia Alexandri Magni de proeliis intermediarul occidental, care se află la :baza “versiunii sârbești... .:, E . Cuprinsul, In forma în care romanul bizantin s'a întors din Occi- dent, în.peninsula balcânică, personalitatea marelui cuceritor a fost prefăcută după concepţia” cavalerismului medieval, Alexandru . a devenit un adevărat împărat creștin;. care în pelerinajul la Ierusalim se::lepădă: în : biserica Domnului: de :idoli, și care are.în firea.sa trăsături. .de -cavalerism, ealitâte.. și mărinimie ca: Şi -eroii 'din
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romanele «courtois). Totuș elementele din prototipul alexandrin. s'au 
păstrat intacte. Alexandru este, înfățișat ca fiul natural al ultimului 
rege egiptean, Nehtinav. Acesta silit de oastea lui Darie să-şi pără- 
sească tronul, se refugiază în: Macedonia, la curtea lui Filip, plecat 
ca vasal în oastea lui Darie. Acolo, Nehtinav se înfățișează reginei, 
în chipul zeului Amon şi. opreşte pe loc nașterea lui Alexandru, 
până se tocmesc zodii norocoase. Filip, întorcându-se dela oaste și 
înștiințat în vis, de zeul Amon, că i s'a născut copil, intră în cetate 

- şi-l binecuvântează. Alexandru î învață în şapte ani; dela Aristotel 
toată filosofia şi dela Nehtinav cursul planetelor, umbletul zodiilor 
şi cetirea stelelor. De copil, dă dovadă de curaj şi vitejie: încalecă 
pe. năsdrăvanul Ducipal, luându-se la întrecere cu boierii tatălui 
său; îşi încearcă norocul armelor în ostrovul Dalfionului; sileşte 
pe Filip să se împace cu soția lui, Olimbiada, pe care o părăsise, 
după sfatul unor boieri;. înfrânge pe Tătari, cari năvăliseră în 
Macedonia şi prinde, în sfârșit, pe Anarhos împărat, care răpise 
pe Olimbiada și rănise grav pe Filip. Filip, cu ajutorul lui Ale- 
xandru, îşi răsbună pe Anarhos, dar și el moare de râna primită. 
Alexandru se urcă atunci pe.scaunul lui Filip şi, sfătuindu-se cu 
«boierii săi), dă-poruncă să se pregătească oștile de răsboiu. In acest 
răstimp, Darie, aflând că a murit Filip, trimite. pe Candarcus la 
Macedonia, ca să domnească acolo și cere pe. Alexandru, ca să 
petreacă la curtea sa, până va fi de «domnite». 

Alexandru primește pe sol cu cinste, dar rupe cartea lui Darie 
şi-i răspunde ironic. Darie trimite atunci pe un alt sol, Calinderus, 
cu o scrisoare și cu jucării de copil: două rotile să se joace, două 
racle să 18 umple cu haraciu şi doi saci de sămânță de mac, ca să 
numere câți. soldați are. Alexandru sparse. raclele, roase macul și ' 
trimite o carte, cu o traistă de piper, să-l roază şi să vază cât sunt 
«Machidonenii) de iuți și de tari. . 

După aceea, tânărul împărat adună oștile pe câmpiile cetăţii 
Filipus Şi porni mai întâiu asupra Solonului, + care se închină lui 
Alexandru ; apoi asupra «cetăţii Antina» pe care Alexandru «o bate 
cu tunurile», o cucereşte .cu «Tătariiy şi o arde. Deacolo pleacă. 
spre Râm, unde.: Râmlenii: primiră pe învingător - cu. cinste;. îl 
conduseră în (biserica lui Solomon», : pe care 6 făcuse «Sabela), sora 
lui Solomon și acolo îi arătară cartea. lui .Daniile împărat, în: care 
se preziceă despre inorogul — adică “Alexandru — care. va. junghiă
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pe pardosul dela răsărit, adică pe Por împărat. De acolo, Alexandru purcese spre "Țara leşască, spre Englitera și marea Albă; la 'Țari- grad, Aci intrară în (catarge» și răsbătură: Alexandru la Alexan- dria, în Egipt, unde zidi Cetatea Alexandria; Vizantie la Țarigrad, unde făcu Vizantia; iar Potolomei spre marea Acrâm 'Tătaru, spre Ardeal şi "Țara Românească, După un an, se întâlniră cu toții și porniră spre Darie împărat. 
Inainte de a se luptă cu Darie, împăratul macedonean trece pe la Troada cetate, pe la Ierusalim, unde îl primeşte proorocul Ieremia şi îl cădelnițează cu cădelnițe de argint. Alexandru, după sfatul lui «Ieremia Prooroc), intră în biserică; se închină lui Dumnezeu şi se leapădă de idoli. Deacolo, Alexandru pleacă spre Egipt, unde Egiptenii, recunoscând în el pe fiul lui Nehtinav, i se închinară şi-l dăruiră cu multe daruri, Alexandru ajunge la țărmurile Eufra- tului. Darie trimise: împotriva Macedonenilor pe voevodul Mla- mant, dar într'o luptă crâncenă, Alexandru ieși învingător şi „ajunse cu oştile la conacul lui Darie. Darie fuge înspăimântat, 

În acest răstimp Alexandru, îndemnat în vis de proorocul Ieremia, pleacă însuș sol la curtea lui Darie. Acesta făcu «divan mare) cu boierii, tocmi parada pentru a uimi pe sol, prin strălucirea pompei şi bogăţia sa și invită solul la masă. Împăratul macedonean ia pe rând trei pahare, pe care le bagă în buzunar. Intrebat de ce face aşă, el răspunde că aşă e legea la împăratul său: până la al treilea pahar, toate sunt ale solului. Un boier al lui Darie, care fusese în solie la Macedonia, recunosci pe Alexandru și-l destăinui, Darie strânse sfatul ca să hotărască ; Alexandru, prinzând de“veste, se îmbrăcă repede în haine persane, ieși din palat şi la fiecare din cele trei porți ale cetăţii, spuse că a fost trimes de Darie împărat, ca să strângă oștile, arătând, spre încredințare câte un pahar împărătesc. Când oştile, trimese de Darie, plecară pe urma lui, eră prea târziu: Alexandru trecuse apa Sinarului și intrase între ai săi, 
Darie, «plângând cu multă jale», trimise «cărți» la Por împăratul Indiei, cerând ajutor împotriva Macedonenilor. Por, prevăzând primejdia ce-l aşteptă, trimise oştirile sale, dar în două lupte: care durară de dimineaţa până seara, armatele persane și indiene sunt nimicite. Darie însuș fugind, este rănit de doi slujitori ai săi.
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şi lăsat în picioarele cailor. Alexandru, trecând pe-acolo şi auzind 
pe Darie, văicărindu-se în pulbere, îl ridică de jos în «căruța sa 
de aur» şi-l duse la «Persida cetate». Acolo, învingătorul se urcă 
în scaunul lui, Darie şi Darie, văzând pe biruitor în «jilțul său», 
ceru să fie adusă fiica sa, Ruxanda, şi o încredință lui Alexandru 
ca soţie. Învingătorul; mişcat, porunci să fie spânzurați ucigașii lui 
Darie. 

După un an de odihnă în cetatea Persidei, Alexandru pornește 
din «Vavilon», ca să încheie lanțul cuceririlor sale. Se, aruncă mai 
întâiu asupra împărăției lui Criş împărat (Cresus), pe care o cuce- 
reşte repede şi apoi, părăsind hotarele lumii locuite, răsbate în 
ținuturile minunăţiilor, unde află: furnici uriașe care mâncau 
oamenii; darimaspii», oameni cu un ochiu în mijlocul frunții cari 
săpau mărgăritarul şi se luptau cu sgripsorii; pitici de un cot; 
oameni cu şase picioare şi şase mâini; căpcânii, monştri cu două 
capete, unul de câine și altul de om. Intr'un colț îndepărtat, în 
preajma raiului, află întrun ostrov pe Nagomudrii <Brahmanii 
gymnosofişti, «urmașii lui Si. Ei trăiau despărțiți. de femeile 
lor și se hrăniau cu poame. Ascultau de Evant împărat, de sub 
jilţul căruia izvoriă un izvor cu apă vie. şi din care cuceritorul 
primeşte o sticlă în dar. Dela Evant împărat, Alexandru pleacă 
mai departe, ajunge la porțile raiului, dar este sfătuit de îngeri 
să se întoarcă în lume. . 

După ce mai rătăceşte câtva timp prin pustietăți, unde află alte 
minunății: izvorul cu apă vie; dispolinii», monștri cu capul de om 
şi trupul de cal; oameni cu un picior, o mână, un ochiu și coadă 
de oaie, Alexandru ajunge la hotarele Indiei, la . Por. împărat. 
Se dau două lupte mari în care șiretenia lui Por este înfrântă de 
agerimea şi vitejia lui Alexandru. In cele din urmă se hotărăște 
ca Alexandru să se lupte singur cu Por şi Alexandru, ucigând pe 
Por, rămâne împărat al Indiei. Aa . 

Dar prin cucerirea Indiei, avântul răsboinic al eroului nu se 
potoleşte. EI lasă în India, ca împărat, în locul său, pe Antioh și 
pornește mai departe, spre răsărit. Ajunge în țara Amazoanelor, . 
a căror împărăteasă îi trimete. ca «haraciu» 3000 de. fecioare, pe 
care însă Alexandru le trimete înapoi. Cu 

Trecu mai departe prin ţara Mersidonului, puse pe fugă limbile 
păgâne, pe -care, cu ajutorul lui Dumnezeu, le închise între 

Mr a La IE ns Prea 7 orare e pa NP az e az: 

| Institutul Pedavogic: da 3 ani Buc. 
Î DIM Nicio can 
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două şiruri 'de munți:ca să nu mai iasă la lume și în sfârşit — după ce pătrunse printr'6 peşteră Şi în infern, unde văzu pe Por și pe Darie împărat legați: de draci — ajunse - la - cetatea de aur, cu .palatul de: pietre:: scumpe: smarald, mărgăritar şi safir, al înțeleptei împărătese Candachia, Deacolo, viteazul împărat, luându-și cuveni- tul «haraciu) şi după ce cuceri toate țările despre Răsărit, se întoarse în Babilonia şi trimete spre Macedonia să i se aducă și soţia, Aci, vestit în vis, de proorocul Ieremia despre sfârșitul apropiat este cuprins de țristețe.: Zadarnic încearcă să-l mângâie (Aristotel filo- soful) și generalii săi, Gândul morţii apropiate îl stăpâneşte tot mai mult şi-i imprimă o bunătate sufletească și o dărnicie, care trebuie să: fi. mișcat adânc sentimentalitatea “naivă a cetitorilor. de pe vre- muri:- De pildă: un: om..vine şi îi cere să-l. ajute ca să-și. mărite fata; Alexandru îl- dărui: cu zoo ferdele de galbeni. -Un calic îi iese înainte și-i cere-să-l miluească ; Alexandru îl dărueşte cu. o cetate: «nu caut -eu:ctimu. se:cade ție, ce cautu cumu sărcade mie . să dau ţie. Un “tâlhay, adus înaintea lui Alexandru și: întrebat: «de ice” tâlhăreşti?. răspunse — De. sărăcie; su omor Câte un.om şi-mi zic oamenii tâlhar, iar.să mă ierți împărate, că tu eşti mai mare: tâlhar-decât mine, că ucizi. cu miile și-i zic oamenii îm- părat»; Alexandru îl iertă şi-l făcu căpitan” peste oști, : : “În “acest răstimp, sosesc :olăcari dela: Macedonia şi Persida, vestind venirea Olimbiadei și a Ruxandei. Alexandru îşi tocmeşte oștile! şi iese. cu paradă mare, în întâmpinarea “lor. Intâlnirea e mişcătoare, Se: fac ospeți și serbări mari; dar, “pe când Alexandru se află în:culmea, gloriei şi a fericirii, în umbră se .urziă: complotul împotriva lui, :O feineie rea din Macedonia,: fiindcă fiii. săi nu primiseră: «domnia» Macedoniei, le trimete- otravă. Cel “mai mic, văzând: că: -Alexandru ţine cu orice Chip să păstreze pentru el 'Macedonia,, într'o-zi, pe când împăratul se întoarse dela vână- toare, îi turnă otrava în pahar. Alexandru, simțind că este otrăvit, chemă pe Filip vraciul, dar toate :sforțările acestuia sunt zadar- nice; deabiă poate să-i prelungească vieața trei zile, că să-și «toc- anească impărăţiile.: In faţa morţii, marele cuceritor! este. cuprins de adâncă întristare: «o lume mincinioasă, o lume înşelătoare, o moarte) năprasnică. .. ; o mărire putredă și mângănoasă ;. . 'cumu te.arăți, dulce în puţină vreime şi de grabă -vini amar». Iri mişcă- toare cuvinte, -care vor, fi stors'lacrămi Cetitorilor de. odinioară,
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eroul. își.-'ia * ultimul - rămas. bun — iertăciune — dela .soţia:; sa: 
«Văzuşi cumu vine morte de Năprasnică şi iacă tă-că. pre noi fie 
va împărți (despărți) şi viiaţa noastră. nime nti:o avi în lume. ..», 
dela mama sa, dela” ostașii săi cărora le recomandă” pe mamă :și 
soție: diacă-tă fraților, maica me și împărăteasa me o las în' mâna 
voastră, să le cinstiți şi să-le; socoţiţi: pentru frăţie noastră; până 
la moarte voastră». Apoi ceriț-să i se aducă 'calul. Ducipal, văzân- 
du-și stăpânul în agonie, plecă capul — «mergeă lăcrămile; din ochii 
lui izvon,— apoi, aruncâridu-și ochii peste domni și zărind pe omo- 
ritorul lui Alexandru, îl- înjunghie 'cu cornul şi se făcii nevăzut. 
Alexandru își dete sufletul; Ruxanda, neputând îndură durerea 
luă changeriuly soţului şi se junghiă. Ostașii di-au pus pe amândoi 
într'un; sicriu de aur şi i-au'dus la Alexandria: şi'au făcut un tuin 
înalt-și i-au zidit acolo: şi stau până azi. 1. pt Naii 

PI La. , pa a Pe Na . 
-  R 
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Influența asupra cârturarilor. Introdusă în literatută noăstră în 
secolul al XVI-lea, Alexandria s'a răspândit repede în toate stra- 
turile „societății: călugări, preoți, neguțători, boieri, "dascăli de 
şcoală, copii de' casă, “toți “Şi-o “treceau. 'cu' nesăţ, din. mână în 
mână şi până în prăgurile_ veacului al. XIX-lea, a format lectura de 
copilărie a marilor scriitori, cari iau pus temeliile literaturii moderne: 
Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu și Mihail Kogălniceanu). 
„Cât de 'mult a: plăcut acest roman de aventuti răsboihice şi de 

călătorii fantastice se vede şi din faptul că numeroșii cărturari de pe 
vremuri, care-și copiau textul, se opreau adesea din copiat pân- 
tru a amplifică povestirea cu" reminiscenţe din lecturile lor sau 
cu pasagii extrase din alte izvoare, “precum de'ex.: legenda dărâ- 
mării “Troiei şi a lui Ninus și Semiramida din cronogtăfe; Un 
călugăr din mânăstirea” Putna, care auzise _cevă. din discuţiile 
făcute în jurul originei noastre romane de cronicarii moldoveni, 
adaugă şi el o notă despre Dachia şi Dachiani; un alt copist am- 
plifică această notiţă cu știri «despre marile împărat Troian carele 
au bătut pe Dachiani» și cu legenda descălecatului li” Dragoș, 

') Eliade Rădulesc u, Încercările şi dispozițiile: inele de literatură; 
Gr.-Aler:andresc u, Satira duhului meu; M. Ko gălniceanu:în 
schiţa de; îștoriasliteraturii române;! publicată. în Magazin fur die Literatur 
des Auslandes, 1837, No. 8 din 18 Ianuarie 1837. „io ti ct pe
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scoasă, ne încredințează el, «din letopiseţul lui Ștefan Vodă». 
Şi mai interesante sunt cazurile în care cărturarii de pe timpuri 
amplificau creațiunile lor proprii sau alte texte pe care le copiau, 
cu pasagii sau amintiri din Alexandrie. Astfel dnvă ţăturile 
lui Neagoe către fiul său Teodosie reproduc 
într'un loc, cuvânt de cuvânt, un fragment din Alexandrie; un 
copist al cronicii lui Stoica Ludescu, ajungând la povestea morții 
lui Mihaiu Viteazul, adaogă câtevă rânduri pline de indignare, 
împotriva Ungurilor «pe care se cade să-i blestemăm toţi creștinii» 
și pe care-i crede scoboritori dintr'acele «limbi rele şi păgâne ce 
le-au închis . Alexandru “ Machedon între munţi» 1). Impotriva 
răspândirii Alexandriei se ridică cronicarii moldoveni, Miron şi 
Nicolae Costin şi mai ales Stolnicul Constantin Cantacuzino, care 
vede în Alexandrie to aflare de o mare grămadă de minciuni... 
după care umblă norodul acesta, rătăcindu-să și cred celea ce ni- 
ciodată de crezut nu sânt» 2). 

Copiat necontenit timp de trei veacuri, textul romanului s'a 
desfăcut, cu timpul, în două versiuni: una desvoltată, păstrând 
textul primei traduceri, întreg; alta prescurtată, obişnuită în Bu- 
covina, Către sfârşitul domniei lui Brâncoveanu (1700), romanul 
este pus sub teascul tiparului, prin cheltueala neguțătorului Apostol 
Manu, după cum ne încredințează secretarul de limbi occidentale 
al lui Brâncoveanu, florentinul Antonio Maria del Chiaro 3; 
a fost pusă din nou sub teascul tiparului în marea mișcare pro- 
dusă de şcoala ardeleană de a ridică pătura țărănească prin carte. 
Ea! a apărut în anul 1794, în tipografia lui Petru ..Barth și 
cuj osteneala lui Dimitrie Iercovici, care pomeneşte în prefață 
străduințele pentru «treaba copiilor celor românești ale lui D. 
Estatovici, Şincai şi Molnar Doftorub. Doi. ani după aceasta, 
Protopopul Mihail Streblițki, pribeag din Moldova, tipărește în 
târgușorul Movilău de peste Prut, o.nouă ediție care reproduce 
pe cea din Sibiu şi. de atunci tipăriturile. se. ţin lanţ, până în 
  

1) Cf. versiunea publicată de St. Nicolaescu în Revista pentru istorie, 
archeologie şi filologie, XI, p. 136. 

2) N. lorga, Operilelui Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1gor, p. 67. 
3) Istoria della moderne rwoluzioni di Valachia, ed. N. Lorga, Vălenii de 

Munte, 1914, pag. ş2. -
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timpurile noastre când chiar Casa Şcoalelor a luat asupra-și sarcina 
de a tipări pentru.lumea satelor această veche carte de vitejie 
și fantezie. 

Influenţa romanului asupra artei şi literaturii populare. Romanul 
lui Alexandru -cel Mare este alcătuit din două straturi de 
elemente: unul culz: tradiţii istorice, adunate din .cărți; altul 
popular: legende culese din gura poporului. Elementul popular 
a străpuns mai adânc în structura romanului în cartea a II-a, 
după luptele lui Alexandru cu Darie. Inainte de a începe lup- 
tele cu Por împărat, Alexandru trecând peste hotarele lumii miru- 
lui (oizovut a lui Herodot), nemerește în adâncul unor pus- 
tietăți, unde dă peste cele mai ciudate creațiuni ale imaginației 
populare: căpcânii cu capul de câine şi trupul de om; furnici 
uriașe care mâncau oamenii; monștrii cu capul de om și trupul 
de cal (Ispolinii) şi în sfârșit întrun ungher depărtat: grădinile 
raiului, 

Aceste elemente mitice, împrumutate din fondul de legende 
comun tuturor popoarelor, au contribuit şi ele într'o mare mă- 
sură ca romanul să se răspândească în păturile largi ale nea- 
mului și să lase urme adânci îi în toate domeniile artei şi literaturii 
populare. 

In diferite vremuri și locuri, Alexandria a inspirat fantezia 
artiştilor noştri populari. O icoană profană zugrăvită între anii 
1680—1700 de monahul Gheorghe, care semnează și latinește 
«Georgius Pater» și expusă cândva la o expoziţie din Sibiu, înfă- 
țişează pe Alexandru marele împărat, care... cu Dumnezeu Sa- 
vaoth au bătut pe groaznicul Poriu indianuly precum şi diferite 
scene din Alexandria: «popi dela India» împărăteasa lui Poriu, 
Cletemiştera», «petrecerea lui Poriu împăratul la îngropăciune» 
voivozii lui Alexandru» 1). Contrastul dintre ambiția nemărginită a 
lui Alexandru și tragicul său desnodământ conțineă în sine un 
element de moralizare, 'care, exploatat în vechile noastre: predici 
de îngropăciune (ms. nr. 7or din B. A. R.), nu puteă să scape . 
picturii bisericeşti. Am pomenit mai sus, la Călătoria Maicii Dom- 

W) N. lorga, Negoţul şi meșteșugurile în trecutul românesc, Bucureşti, 
19c6, p. 69. O alta în Jon Creangd, IV, 1. 

15 N. Cartojan
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nului la iad, de picturile, cari împodobesc pridvorul. celor 2 bi- 

serici din satul Pietroșița, județul Dâmboviţa. Introducerea celor 

3 mari împărați ai lumei: Darie, Por şi Alexandru, în scena mun- 

cilor din iad este de sigur inspirată de episodul Alexandriei, în 

care se povestește scoborîrea marelui cuceritor în infern. În dru- 

mul spre împărăteasa Cleofila, Alexandru pătrunde printr'o peș- 

teră în 'iad, unde întâlneşte pe socrul său, Darie, și pe Por îm- 

părat, pe care nu se poate abţine de a nu-l mustră: 40 marele 

Porii împărati, cumu te protivei lu Dumnezău, iar acmu tu eşti 

legat», la care Por îi răspunse: (Şi tu te păzeşte să nu te văzneești, 

că aita vei fi şi tw!), 

In literatura orală a poporului urmele Alexandriei se întâlnesc 

pretutindeni: In cuprinsul plin de umor al oraţiilor de nuntă: 

Dar nunul cel mare, 

Ciilare pe un cal 

Ca un Ducipal?); 

în colindele pe cari copiii le cântă pe ulițele satelor, în noaptea 

unui an nou: | 

Aho, ho, ho! 

Bucuraţi-vă, boieri mari, bucuraţi-vă 

De ăst clopoțel vărsat, 

Din ziua lui Sfântu Vasile lăsat, 

Precum s'a bucurat: 

Şi Alixandru Machidon împărat); 

în basme unde personalitatea eroului, desfăcută de episoadele 

romanului, a fost prinsă în cadrul fantastic al poveştilor populare; 

în zicători şi proverbe: «a fi Alexandru Machidon= 

a fi viteaz; ca fi Ducipab = cal voinic și frumos, plin de 

“agerime; a aveă bogăţiile lui Por; a fi bogat ca 

Criş sau simplu Crişu el= putred de bogat; de când 

cu Antina = demult de tot); dar mai ales în legende şi 

tradiții. 

:) După textul din Codex Neagocanus apud N. Cartojan, „Alexandria 

în lit. rom. Noui Contribuţii, 1922, p. 105. 

2) G. Dem. Teodorescu, Poesii populare, p. 174 v, 78—80. 

3 A. Candrea, Ov. Densusianu şi Th. Speranţia, Graiul 

nostru, II, pp. 412, 507. 

€) Zanne, Proverbele Românilor, VI, pp..3, 103, 68, 6.
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Dintre episoadele Alexandriei, cel cu apa vie, care este în sine un 
element de basm, a avut un puternic răsunet în sufletul popular. 
Isvorul cu apă vie îl află Alexandru, după cum văzurăm mai sus, 
în ostrovul Nagomudrilor, sub jilțul de aur al lui Evant împărat. 
Acesta dărueşte lui Alexandru «ca plocon, tun clondin) cu apă vie, 
din care să se folosească la bătrâneţe. Alexandru dă sticla în păstrarea 
unui aprod, dar despre această sticlă nu se mai pomeneşte nicăeri, 
nimic. După un ciclu de legende populare, roabele lui Alexandru 
cel Mare i-au băut apa vie, și, devenind printr'aceasta nemuri- 
toare, au căpătat aripi, cu cari s'au înălțat Ja cer. Ele sunt ielele 
sau rusaliile!). Această legendă este așă de răspândită, încât 
a pătruns până și în descântecele pentru cei «loviți de iele»: 

Azi cutare 

Din pat sa sculat, 

In mirosul florilor, 

In graiul cântărilor, 

La drum a plecat; 

"Cu fetele lui Lixandru împărat 

In cale s'a întâmpinat 2). 

In legătură cu legendele privitoare la apa vie, stă şi ciclul legen- 
delor despre Ducipal, care ca toți caii năsdrăvani, s'a bucurat în 
popor de o adâncă simpatie. Calul lui Alexandru cel Mare a de- 
venit şi el nemuritor: după unele versiuni, roabele i-ar fi dat şi 
lui o înghițitură din apa vie; după alte versiuni, calul ar fi sorbit 
în insula Nagomudrilor, din chiar izvorul cu apă vie ce curge 
sub jilțul lui Evant împărat. El se află acum în «ostroavele» sau 
în «coadele mărilor». Când i se face dor de stăpânul său, nechează 
aşă de tare, că se cutremură pământul de la o margine la alta. 
La vremea de apoi, se va întâlni cu Alexandru, care va încălecă 
pe el și-vor intră împreună în raiu 2). 

Un alt episod, care a impresionat puternic imaginaţia masselor 
populare, este călătoria lui Alexandru în ostrovul Nagomudrilor. 
Acest episod a dat naștere tradiţiilor despre Blajini. Tradi- 
ţia noastră populară —așă cum este relatată de Marian î) — spune - 

1) Șezătoarea, III, p. 103. 

2) Șezătoarea, XI, 1910, p. 4. 

3) Revista Ion Creangă. , 

*) S. FI. Marian, Nașterea la Români, p. 156. 

15%
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că Blajinii, Rocmanii, sau Rogmanii, sunto se- 
minţie de oameni, carii trăesc retrași într'un ostrov, înconjurat 

de'apa Sâmbetei, în preajma raiului. Ei sunt urmașii lui Sit, fe- 
ciorul lui Adam. Petrec vicața în rugăciuni; trăesc goi şi se hră- 
nesc-cu poame. Sunt despărțiți de femeile lor și doar odată pe 

an, la Paşte, se întâlnesc cu ele, petrecând împreună câteva zile. 

„În această descriere a Blajinilor, avem toate notele de genea- 
logie şi caracter cu care sunt prezintați în Alexandrie, Nagomudrii. 

Denumirea de Blajini (dela slavicul blatenv == fericit) este epi- 
tetul dat. necontenit de Alexandru Machedon, Nagomudrilor, 

fiindcă după moarte ei se duc deadreptul în raiu. Rohmanii, Roc- 
manii sau Rogmanii, numire obișnuită mai ales în părţile nordice 
ale Bucovinei, nu poate fi despărțită de' forma ruteană corespun- 

zătoare Rahman, care trebuește socotită ca o formă coruptă din 
prototipul Brahman al redacțiunilor bizantine şi grecești.. 

Poporul nostru sărbătorește Paştele Blajinilor în Dumineca 

Tomei sau Joia după Paşti, «pentru durerea de mâini, de picioare, 
dar mai ales pentru rodirea ţarinelor». Astfel prin mijlocirea Ale- 
xandriei, au ajuns brahmanii indieni să fie sărbătoriţi în tradiţiile 

poporului nostru ! : 
Cât de intens a trăit Alexandria în sufletul popular, ne-o 

dovedesc şi urmele pe care le-a lăsat în toponimie. In 

diferite localităţi din ținuturile noastre, ca de exemplu în: comuna 
Topal din județul Constanţa; în Bordeiul verde din județul 
Brăila; în comuna Cavadinești-Horincea. și Jorăști din Covurlui 

și în altele, sătenii povestesc, până în vremurile noastre, că 

Alexandru Machedon a trecut cu oștirile prin hotarele satului 

lor; în unele chiar împreună cu Darie și Por împăratul (Sadova- 
Dolj). In multe sate, localnicii explică aspectele mai neobişnuite 

ale solului cu reminiscențe din Alexandria. Așă bunioară, în 
Ardeal, la cheile 'Turdei, se află o uriașă despicătură de munte, 

în .care localnicii văd încă urmele calului lui Alexandru Mache- 
don. În preajma satului Luizi-Călugăra din județul Bacău, se 

înalță o movilă mare de pământ a cărei origine sătenii o atribue 
marelui cuceritor. Alexandru, trecând cu oştirile sale pe acolo, 
în urmărirea limbilor păgâne, a poruncit ca fiecare ostaș să toarne 

câte o traistă de pământ; din pământul adunat dela atâta amar 
de oaste s'ar fi ridicat movila.
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In satul Recica sau Reșca din Romanați, se află ruinele -stră- 
vechei cetăți romane, Romula, pe care locuitorii o numesc 'până 
azi: Antina. Haşdeu propunei derivarea acestui nume popular 

din Antonina sau Arcina. De fapt avem și aci a face cu locali- 

zarea unui episod din Alexandrie. Antina este numele popular 
al- Atenei și cu acest nume este pomenită cetatea în toate redac- 
țiunile românești ale romanului. În tot cuprinsul romanului lui 
Alexandru, nicăeri nu este descris pârjolul în colori mai impre- 
sionante, decât la cucerirea cetății «Ântinay. Locuitorii din Ro- 
manaţi, neputându-și explică altfel ruinele, şi-au închipuit — în- 
trucât romanul povesteşte că Alexandru a trecut şi prin ţinuturile 
noastre — că acolo a trebuit să fie «Antina cetate». O legendă 

culeasă în Reşca: pune în legătură originea ruinelor cu eroul ma- 
cedonean și dă amănunte întru câtvă asemănătoare cu cele din 
Alexandrie. Interesant este însă faptul că şi locuitorii din comuna 
Chiscani (județul Brăila) pomenesc de Antina cetate, pe care a 

“bătut-o Alexandru Machedon, dar ale cărei ruine se află — după 
credința lor, — în Dobrogea 1). 

Dacă la urmele pe care le-a lăsat romanul lui Alexandru cel 
Mare în toponimia românească, adăogăm și influenţele asupra 
onomasticii, nume ca: Darie, Ruxanda, purtat şi de soția lui 
Alexandru Lăpușneanu, Candachia, «bătrâna din Bălăceni» 3), atunci 
avem o imagine mai completă de intensitatea cu care a trăit în 
sufletul poporului nostru romanul fantastic al lui Alexandru cel 
Marc.: 

BIBLIOGRAFIE. MANUSCRIPTE ROMÂNEȘTI, Versiunea din Codex Neago- 
eanus a fost publicată fragmentar (12 foi) de |. Bianu în Columna lui Traian, 
„1883, pp. 322 şi urm., 445 şi urm.; complet de N. Cartojan în Alexandria 
în literatura românească, Noui contribuţii. Studiu şi text, Bucureşti, 1922, 
pp. 82—122, Versiunea prescurtată, într'o copie făcută de Vasile Calmuschi din 
Suceava (Bucovina), între 1784—1806, publicată de M. Gaster în Chresto= 
matie română, II, pp.. 132 şi complet în Revista pentru Istorie, Arheologie şi 
Filologie, VII (1893), pp. 337 şi urm. Fragment după un ms. din 1799 în 
Gaster, Chrestomatie română, |, p. 166. 

D) N. Densușianu, Exirase din chestionarul istoric, (ms. 4562 B.A.R.) 
p. 365. : 

2) N. Iorga, Cronici muntere, P- "86. V. Bogrea, Dacoromania, 1, 
p. 457.
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Pentru alte manuscripte din Bibl. Acad. române: N. Cartojan, Ale- 
xandria în literatura românească, Bucureşti, 1910, unde se studiază Şi rapor- 
turile dintre diferitele grupe de msse, pp. 31—y0; acela ş în Alexandria 
în lit. rom., Noui contribuţii, studiu şi text, Bucureşti, 1622, pp. 6—r3. Alte 
manuscrise semnalate: Bârlea, Insemnări din bisericile Maramureşului (în 
N. lorga, Studii şi documente, XVII), Bucureşti, 1909, p. 113: ms. din 
Hărniceşti, Maramureş; Şt. Berechet, Documente slave de prin arhi- 
vele rusești, p. 3: ms. copiat în 1790 în Chişinău de Ştefan Dascălul din Putna; . 
Prof. B. Conev, Onuca ua pănonnentk n craponetaTunTk kunru ua IaApoanara 
Dusanorea Ra Gedusr, Sofia, 1910, p. 518; ms. fără început şi fără sfârşit, 
copiat! la 1795; C. C. Giurescu, Revista istorică, XII (1926), pp. 
312 — 3: ms. din 1778, copiat de Vasile Dumitrovici Zugraf (conf. mai sus, 
p. 206); revista Ion Neculcea, 1923, p. 241: ms. din 1786, aparținând fami- 
liei Holban. 

TEXTE SLAVE: Manuscrisul slav, copiat în 1562 în mănăstirea Neamţului 
din porunca Mitropolitului Grigorie al Sucevei, a fost descris în Starine, 
V Un ms. sârbesc complet din sec. XVI cu variante din alte msse: 
Stojan Novakovi&, Ilpunogerka o Anexcanapy Beniikom y cTapoj 
CPICKOj KHeuKeBHOCTII, Belgrad, 1878; alt ms. copiat la Serajevo în 1782: 
Jagi€, Starine, III, p. 215. 

“TEXTUL BIZANTIN editat de C. Miller după trei msse din Bibliothăque 
Nationale de Paris (A, sec. XVI; B, anul 1469; C, anul 1 567) în Scriptorum 
graecorum Bibliotheca, vol . XXXVI: Pseudo-Callisthenes. Ed. Firmin Didot, 
Paris. Un arhetip bizantin mai apropiat de versiunea din care derivă 
redacțiunea sârbească și neogreacă: A. Veselovskir, Har HCTOpin 
pomana u nogbcru. Boinycke nepabiii. Ipeko-Bnsanrilicriii nepion.. 
3. Petersburg, 1886, după un ms. din sec. XV—XVI; acesta a fost întregit în 
lacunele sale cu un laurentian din 1s2r de A. Veselovskit în <rchiv 
Jiir slavische Philologie, XI (1881), p . 327. * 

Sripil: M. Gaster, Literatura populară română, pp. 7—31 şi în Grober's 
Grundriss der romanischen Literatur, IL, 3 (1896), p. 379; N. Cartojan, 
Alexandria în literatura românească, Bucureşti, 1910:: clasificarea msselor 
cunoscute; reconstituirea prototipului pierdut; filiațiunea acestuia cu redac-, 
țiunca sârbească (p.31—77) raporturile cu versiunile bizantine; răspândirea 
textului prin tipar; Alexandria în scrierile cărturarilor şi în literatura po- 

"pulară; N. Cartojan, Alexandria în lit. rom. Noui contribuţii (studiu şi 
text), Bucureşti, 1922, se reiă chestiunea dovedindu-se că toate versiunile 
româneşti descind dintr'un prototip sârbesc şi că nu se vede nici o tradu- 
cere făcută după un text grecesc, Se studiază apoi: prelucrarea şi amplificarea 
romanului în mss. româneşti; Codex Neagoeanus (din punct de vedere lin- 
guistic) spre a se ajunge la localizarea traducerii (în Ardeal). V. Bogrea, 
Dacoromania, | (1920—21), p. 453 şi urm.; III, pp. 878, conf. însă și N. 
Cartojan în revista Societatea de mâine, 1924, p. 699 şi 1925 p. 3791. 
Minea, Vieaţa românească, 1923, p. 109.
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Puncte de vedere noi şi interesante în N. lorga, Faze sufletești şi cărți re- 

prezentative la Români cu specială privire la legăturile «Alexandriei» cu Mihaiu 

Viteazul, în Analele Acad. Rom., tom. XXXVII (1915), Mem. secţ. ist. 

N. lorga, Livres populaires dans le Sud-est de PEurope et surtout chez les 

Roumains. Quatre conferences donntes en Sorbonne (Enit. Acad. Rom.: Bulletin 

de la Section historique, tome XIV, Bucureşti, 1928, pp. 3—14; V.Bogrea, 

In jurul « Alexandriei», Paştele Blajinilor şi altele în Analele Dobrogei, an. III 

No. 3 (1922), pp. 325—338 şi extras; V. Bogrea în Graiu și suflet, (III) 

1927, pp. I—1r. Asupra romanului în general: lulius Zacher, Pseudo- 

kallisthenes, Halle, 1867; Dario Carraroli, La leggenda di Alessandro 

Magno Mondosi, 1892; Th. Noldeke, Beitrăge zur Geschichte des Ale- 

xanderromans în Denkschriften der Wiener Akad. philos.-hist. Klasse, 38 (1890); 

E. A. Wallis Budge, The history ofthe Alexander the Great, being the 

Syriac version of the Pseudo-Callisthenes, Cambridge, 1889 şi în Zeitschrift 

fir Assyrologie VI (1891), pp. 357—404; Adolf Ausfeld, Der grie- 

chische Alexanderroman, Leipzig, 1907. (publicat după moartea autorului de 

Krolb; H. Christensen, Die Sprache des byzantinischen Alexander- 

gedichtes în Byzantinische Zeitschrift, VI (1897). In literatura franceză: Pa u] 

Meyer, Alexandre le Grand dans la liiterature francaise du moyen âse, Paris; 

1886; A. Hilka, Der altfranzâsische Prosa-Alexanderroman nebst d. lat. 

Original der Historia de Preliis (Recenzion ] ), Halle a. S., 1920; E. F aral, 

Romania, XLIII (1914) pp. 199 şi 353. Friedrich Pfister, Der 

Alexanderroman des Archipresbyters Leo untersucht und herausgegeben (Samm - 

lung mittellateinischer “Texte, nr. 6), Heidelberg, 1913. G. Millet, 

L'ascension d' Alexandre în Syria: Revue.d' Art oriental, IV (1923). , 

„Pentru domeniul slav: A. Wesselofsky în Archiv fiir slav. Phil. | 

(1876), p. 608; precum și o serie de articole preţioase publicate în Jypnan 

Munuucreperea Hapoanaro Ilpocgeurenuis, 1884, lunie-Septembrie ; 1885, Oc- 

tombrie, 169 şi în H3r ncrop. pomana n nosbcru, S. Petersburg 1886—S 

(Copuurv H, A, Haykv XL, XLIV); Veselovsky, M. Gaster şi A. Gar- 

kavi în CGopunrr H. A. Hayrz, LIII, 1891, nr. 7. Despre Alexandria 

bulgărească care descinde dintr?o versiune bizantină v;: V. Istrin Aanek- 

campia pycckux xponorpapoB», nzcabaosaunie u rekcr, Moscova,. 1893, 

(recenzie: Iagi , Archiv fiir. slav, Phil. XVI, p. 224 şi urm.). 

Un ultim studiu bun, care îmbrățișează întregul câmp al cercetărilor : 

Francis Peabody Magoun, jr., The Gests of: King Alexander 

of Macedon, two Middle- English Alliteratice Fragments Alexander A and 

Alexander -B., Cambridge, Harvard Univerşity Press, 1929.
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VARLAAM ȘI IOASAF (1648). 
Romanul lui Alexandru cel Mare, tradus în secolul al XVI-lea, 

se răspândise în toate ţinuturile româneşti şi, prin cuprinsul său 
eroic, mișcase sufletul răsboinic al poporului. El corespundeă astfel 
unei stări sufletești, determinate de necontenitele lupte pentru 
apărarea pământului românesc şi ale destinelor naţionale, lupte 
care culminează în epopeea răsboinică a lui Mihaiu Viteazul, Câteva * 
decenii mai .târziu, în epoca de linişte şi pace relativă, când 
sforțările tuturor sunt îndreptate spre opera de organizare şi muncă 
culturală pe tărâmul vieții religioase, se traduce un alt roman, 
în spiritul vremurilor noi: Varlaam şi Ioasaf. T'raducătorul acestui 
roman — despre care Krumbacher spuneă că este: «cel mai renumit 
şi mai bun roman spiritual al evului mediuy — este învățatul 
boier muntean, Udriște Năsturel din Fiereşti, nepot de fiică a lui 
Radu Calomfirescu și cumnatul lui Mateiu Basarab "(fratele 
domniței Elena). | 

Cuprinsul romanului, în linii mari, este următorul: 
După moartea Mântuitorului, apostolii s'au împrăștiat în cele 

patru colțuri ale pământului, ducând pretutindeni, învățăturile 
evangelice, 

Prin predica Apostolului "Toma, creştinismul se răspândise până 
în laturile Indiei, unde multă lume, lepădându-se de măririle 
deșarte ale acestei lumi trecătoare, se retrăgeă în adâncul pustie- 
tăţilor pentru a trăi acolo, în sihăstrie, Wieaţa cea îngereascăy. 
Impăratul Indiei, Avenir, «mare în bogăţie și putere», văzând cum 
îl părăsesc supușii, plin de mânie, dete poruncă în toate olaturile 
împărăției sale ca, ceice nu se leapădă de creştinism, să fie munciţi 
în chinurile cele mai groaznice». | 

In acest răstimp, Dumnezeu dete împăratului, care nu avea 
nici un copil, «un cucon foarte frumos». Impăratul, plin de bucurie,
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chemă la praznic noroade de pretutindeni, duse copilul cu alaiu 
mare la capiştea idolilor şi îi puse numele Ioasaf şi făcii praznic 

mare. Intre mulțimea de astrologi și filozofi haldeeni, care luară 
parte la această sărbătoare, unul dintre ei, mai înțelept—cercetând 

mersul zodiilor — prevesteşte împăratului că «statul copilului nu va 
fi în împărăţia sa, ci într'altă împărăție nouă și că va primi legea 
pe care el o prigoneştey. 

Impăratul fu cuprins de multă amărăciune şi grije; şi de teamă, 
ca nu cumva să se aprindă în sufletul copilului dorul de lumea 
singurătăților, se hotărî să privegheze de aproape creșterea lui. In 
acest scop, clădi pentru copil un palat mare și luminos, cu grădini 
întinse și frumoase; puse să-l servească numai slugi tinere și dete 

poruncă ca nimic din ceeace aduce întristarea, să nu răsbată. până la 
sufletul copilului. In această lume idilică, trăește prințul până la 

vârsta primei tinereți. Invăţase toată filozofia şi «puneă înaintea 
dascălilor săi întrebări despre lucrurile firii, cu atâta iscusință, încât 
se” minunau toţi de înțelepciunea lui). Dar sufletul lui iscoditor. 
nu puteă rămâne multă vreme încătușat între zidurile palatului. 
Dornic de orizonturi noi, cere tatălui său învoirea de a ieși din 

palat, pentru a-şi desfătă sufletul cu priveliștea lucrurilor pe care 
nu le mai văzuse. Impăratul,. temându-se să nu-i pricinuească vreo 

întristare, se învoi şi dete poruncă ca pretutindeni pe ulițele ora- 
șului, pe unde va trece fiul său, să se întocmească numai. priveliști 
plăcute și frumoase:. jocuri,. cântece și veselie. 

Dar într'o zi, din nepaza însoţitorilor, tânărul întâlnește pe cale: 
un cocoșat și un orb. 
— «Cine sunt aceștia, întreabă el,. nedumirit, că înfricoşată este 

vederea lor ?) 

Astfel află el. pentru întâiaș dată, că sănătatea este măcinată de 
boli şi că aceste nenorociri izbesc fără de veste, vieața omenească. 
“Tânărul se întoarse îngândurat acasă. Peste câteva zile, întâlni în 
cale, un bătrân albit de zile, cu fața sbârcită, gârbovit pe toiagul 
său. Cuprins de spaimă, feciorul de împărat ceru să-l aducă aproape 

de e]. Și cu acest prilej, el află întâiaș dată un alt adevăr: că tinereţea: 
se sfârșește cu bătrânețea, că tatăl său, mama sa, rudele sale, 
omenirea întreagă ajunge astfel în asfințitul vieţii. In sfârşit într'alt 
rând, întâlni pe cale un mort și atunci descoperi taina cea mare 
pe care 1-0 ascunseseră toți: că vieața se încheie cu moartea.



234 

Această constatare produse o adâncă sguduire în sufletul îngân- durat al tânărului. Intristat, se gândiă necontenit: doare când mă 
va ajunge și pe mine moartea? Și după moarte cine-și va aduce aminte de mine? Şi dacă voiu muri şi mă voiu risipi întru nefire, oare mai fi-va pentru mine, vreo vieață şi altă lume?) -: 

Pe când tânărul prinț se sbăteă în prada acestor gânduri triste, 
trăiă în pustiurile Senaridului, hrănindu-se cu mugurii copacilor şi adăpându-se cu roua cerului, un călugăr desăvârșit, Varlaam. 
Acesta, aflând prin destăinuire dumnezeească de fiul împăratului, 
se hotări să-l mântuească Şi în acest scop, își schimbă portul său călugăresc cu haine mirenești; se urcă într'o corabie și ajunse la India. Aci, se înfăţișă unuia dintre dascălii tânărului Prinț, în chipul unui neguțător, și cerii să fie introdus înaintea lui Ioasaf, căci are 
să-i dăruească 40 piatră nestemată, fără pereche în lume, care și 
celor ce sunt cu inima oarbă le poate da .lumina înțelepciunii». 
Dascălul introduce pe. Varlaam la Ioasaf. Varlaam îi desvălue „deşertăciunea acestei lumi amăgitoare, în care unii vin şi alții se duc» și mântuirea pe care o aduce în veșnicie, credința creştină, 
sufletului nemuritor, «căci moartea nu este decât o despărţire a 
sufletului de trup). | N 

Răpit de frumuseţea învățăturilor lui Varlaam, sprijinite pe pa- 
rabole atrăgătoare, Ioasaf simte scoborându-se o lumină dulce în 
sufletul său întunecat; cere să i se dea botezul și cuminecătură. 
După plecarea lui Varlaam, Ioasaf își schimbă cu desăvârşire felul 
său de vieaţă. Se închide în el însuș și duce în palat o vieață singu- 
ratecă de adevărat ascet: petreceă timpul în rugăciuni şi lăcrămi, 
chemând pe Domnul, până la lumina zilei, . Ea 

In acest răstimp, împăratul, înștiințat de prefacerea săvârşită în 
sufletul. copilului, sfătuindu-se cu vizirul său Varahia, pun la cale 
un.plan. prin care să poată smulge pe Ioasaf dela vieaţa 
creştinească. In niște pustietăți trăiă un. unchiaş vrăjitor, Na- hor, ' care -semănă la înfăţişare aidoma cu Vârlaam. Este adus 
la curtea împăratului şi convins ca să se dea drept Varlaam şi să 
susție la început superioritatea creştinismului asupra păgânismului într'o !discuţie cu filozofii păgâni; dar. la sfârşit, să se dea 
bătut, - . e 

In acest timp, împăratul se face a trimite în toată împărăția sa 
pe urma lui Varlaam și răspândește apoi svonul, în cetate, că Var-
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laam a fost prins și ca va fi silit să desbată cu filozofii împă- 
ratului, superioritatea credinței lui. Sa 

A doua zi, se adună lume multă la curtea împărătească, spre a 
fi de: față la desbaterea lui Varlaam cu filozofii păgâni. Ioasaf, 

printr'o inspiraţie divină, spune celui pe care-l credea a fi Var- 
laam, că dacă în discuţia încinsă, se va dovedi învins, atunci îi 

va smulge inima şi o va aruncă la câini, fiindcă şi-a îngăduit să-l 

aducă în rătăcire. Nahor, înspăimântat, susține cu atâta însuflețire 

religia creştină, încât adversarii săi sunt învinși și el însuș în toiul 

desbaterii, luminat. până în străfundul conştiinţei de Dumnezeu, 

se converteşte la creştinism; se retrage în pustiu ș şi primeşte botezul 
dela. un sihastru. 

O primejdie mai mare amenință însă în acest timp pe Ioasaf. 

Un. vrăjitor, 'Tevda, pus la cale de preoţii păgâni, se duce la îm- 
părat şi-l convinge că, dacă vrea să izbăvească pe fiul său din rătă- 

cirea în care a căzut, nu este decât o singură cale: să înlocuească 
slugile care. servesc pe Ioasaf cu fete tinere și frumoase, fiindcă 

— susținea el — nu este pentru tinerețe.o ispită mai mare decât 
dragostea. El aduce ca dovadă, spre a convinge! pe împărat, o 

pildă de care ne vom ocupă îndată şi care a devenit celebră prin 
pana lui Boccacio şi a lui Lafontaine. Împăratul face precum îl povă- 

ţuise Tevda; înlocuește slujitorii .cu fete tinere şi frumoase, între 

care străluciă o fică de craiu, robită. Aceasta izbutește aproape să 
prindă pe loasaf în lanțurile dragostei. Ioasaf, rugându-se Dom- 
nului multe ceasuri, caromi puţintely şi are în vis, vedenia. raiului 

și a iadului. Deșteptându-se, îşi veni în fire şi, cutremurat de ceeace 
văzuse în vis şi de cele ce erau în jurul său, fu cuprins-de mare 

scârbă. 'Tevda, care vine cu împăratul şi se străduește să-l aducă 
la păgănism, este convins el însuș de adevărurile eterne ale învăţă- 

turii creştine; se întoarce la peștera lui, își arse cărțile de vrăji- 

torie «ca pe început a toată răutate», se duce în pustie și primeşte 
botezul dela acelaş călugăr c cu dacul preoţiei, dela care : Al primise 
şi Nahor.  -:. Nu SE 

-“ Originea romanului: Se credeă. într'o vreme că romanul are un 

substrat. istoric și că a fost redactat de Sfântul Ioan  Damascea- 

nul 1); cercetările întreprinse de aproape un'veac, de către orien- 

5» Cf. şi G. Pascu ; Istoria literaturii 'vomânt din sec: XVII, p. 76.
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taliști au stabilit însă că sfântul Ioan Damasceanul nu are nimic comun Cu romanul, care este o prelucrare, după concepția creştină, a legendei lui Buddha și a tatălui său Guddhodana, regele din Kapila- vastu. Asemănările dintre romanul lui Ioasaf şi legenda lui Buddha sunt izbitoare, căci iată cum ne povestește vieaţa lui Buddha, cartea indică Lalitavistâra, alcătuită cu şapte decenii înainte de era creştină: | , 
„ Guddhodana, regele din Kapilavastu, dobândește un copil de-o frumusețe rară, la nașterea căruia Brahmanii prezic că va renunță la tronul tatălui său, pentru a. se face ascet. Pentru a înlătură această nenorocire, Cuddhodana: zidește trei palate măreţe: unul în care copilul avea să-şi petreacă zilele primăverii, altul în „care aveă să petreacă vara şi un altul menit pentru timpul iernii. La fiecare palat, 500 de'slugi veghiau asupra copilului, ca să nu răs- bată nici o durere până la el. 
Dar într'o zi, tânărul prinț, Sidhârta, ieșind. spre grădina plă- cerii, întâlneşte pe drum un bolnav, chinuit de friguri şi de gândul morţii apropiate. Aflând dela vizitiul său pentru întâiaș dată ce este boala, Siddhârta, renunţă la plăcerile râvnite şi, îngândurat, se întoarce în palat. 
Iatr'o altă zi, pe când ieșiă pe poarta dinspre răsărit, ca să se ducă la grădina Lumbini, de care erau legate amintirile copilăriei sale, întâlneşte pe drum un moşneag, încovoiat sub povara bătrâ- neții şi atunci, aflând ce este bătrânețea, se întoarce întristat în palat. In sfârșit, întro altă zi, pe când Siddhârta ieși ăprin poarta despre asfinţit ca să se ducă. în grădina desfătărilor întâlneşte pe cale un mort şi atunci, înțelegând nimicnicia vieții omenești, cade într'o adâncă meditare: «Nenorocită sănătatea pe care boalele o distrug; nenorocită tinereţea pe care bătrâneţea o nimicește; nenorocită vieața în care omul rămâne așă de puţin», . 

Pe când eră în prada acestor gânduri triste, Siddhârta, întor- cându-se spre palat, întâlneşte un alt tânăr, care prin cetirea Vedelor se pregătiă a' deveni Brahman. Intr'o atitudine de linişte desă- vârșită, purtând cu demnitate haina de călugăr și vasul de cerșit, cu ochii ţintă în jos, această nouă întâlnire face o impresie pro- fundă asupra lui Siddhârta. „: A Aflând că tânărul ucenic de brahman a renunțat la toate ispi- tele vieții şi că, străduindu-se să înnăbuşe în sine germenul tuturor
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dorințelor, își duce în linişte existența de ascet, Sidhârta înţelege 

că numai acesta dintre toți oamenii a pătruns misterul vieții ome- 
neşti şi că numai în religie: se află liman de mângâiere pentru 

nefericirea vieţii omenești. (Intrarea în religie — spune el — a fost 
întotdeauna lăudată de înţelepţi». Intors acasă, tânărul prinț îm- 
părtășeşte tatălui dorința de a se face brahman. "Tatăl, întristat, 

cere sfatul tribului; și cu toții hotăresc că tânărul prinț să fie 
împiedecat cu sila dela înfăptuirea gândului său. Intr'o noapte 
însă, pe când străjile, pe care tatăl le pusese la toate porțile pala- 

tului, erau obosite de priveghere, Siddhârta se strecură pe nesim- 
ţite din palat, se duse la: grajd şi, cu toate străduințele vizitiului 

său care-l imploră să nu-și jertfească tinereţea, încălecă pe cal şi 

se făcu nevăzut, 
Inainte de a ajunge la cunoştinţa supremă, Buddha, ca şi Loasaf, 

"este supus unei ispite hotăritoare. În pădurea în care se retrăsese, 

Mara, zeul iubirii, al păcatului şi al morţii, încearcă să-l ademe- 
nească prin fiicele sale, dar tânărul prinț rămâne neclintit în 
hotărîrile sale; și demonul Mara, ca şi Klingsor din Parsifal, vă- 

zându-şi oastea risipită, este nevoit să .recunoască singur că. îm- 

părăţia lui a trecut». 
După cum se vede din cele expuse mai sus, cadrul vieții lui 

Ioasaf este identic cu cadrul vieţii lui Buddha, începând cu cele trei 

fatale întâlniri, care alcătuesc axa celor două povestiri; deosebirea 
principală stă numai în rolul pe care-l joacă în romanul creştin 

personalitatea călugărului Varlaam, care înlocueşte pe tânărul 

brahman din legenda lui Buddha. Dar această prefacere eră cerută 
de 'însăș necesitatea transformării legendei budiste în roman 

creştin. Problema principală a transpunerii din forma budistă în 

cea creştină eră următoarea: 
Buddha puteă prin proprie intuiție şi meditare să ajungă la cu- 

noașterea supremă, .care să-i îngădue formularea noului sistem de 

religie ; Ioasaf nu puteă. Și nu puteă, fiindcă după concepţia creștină, 

el trebuiă să fie iniţiat în învățăturile Mântuitorului şi legat de bise- 
rica lui prin săvârşirea celor două mari mistere: botezul — cură- 

ţirea sufletului de păcatul strămoșesc — şi cuminicătura — împăr- 

tășirea celui botezat cu trupul şi sângele lui Isus. Insă atât inițierea 

în preceptele evanghelice, cât mai ales împlinirea celor două mi- 
stere nu le putea :săvârşi decât .cineva înzestrat cu darul preoţiei,
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transmis dela sfinții apostoli, cari la rândul lor îl primiseră dela 
Mântuitor, în ziua cobortrii sfântului Duh asupra“lor, ." 

Deaceea adaptarea legendei lui Buddha la creștinism. nu se putea 
face decât prin introducerea. călugărului Varlaam, care după ce 
pregătește treptat sufletul. tânărului prinț pentru înțelegerea ade- 
vărurilor evanghelice, îşi încheie misiunea, prin săvârșirea celor 
două mistere, singurele care chezășuiau legătura lui Ioasaf cu 
Mântuitorul. 

Când s'a făcut această transpunere și în ce împrejurări — sunt 
probleme care au fost rezolvate prin îndelungate şi migăloase 
cercetări. Ele au fost deschise în 1859, de Laboulaye, într'un 
articol din Journal des Debats și continuate apoi de Felix Lieb- 
recht, Max Miiller, M. Zottenberg, E. Kuhn, Giinther şi alţii. 
La lumina adusă de aceste studii, s'a putut reconstitui drumurile 
pe care le-au urmat şi fazele principale prin care au trecut tra- 
diţiile legendare indice despre Buddha, până ce au fost transfor- 
mate în roman hagiografic creştin. Iată care sunt în linii generale 
aceste faze. | : i 

Din India vieaţa lui Buddha a pătruns mai întâiu în Persia în- 
vecinată, în epoca Sasanizilor — poate chiar pe timpul lui ' Cos- 
roes cel Mare. Mai târziu, când creștinismul se răspândeşte în 
Persia, un creștin prelucrează vieața lui Buddha, după vederile creşti- 
nismului, introducând în structura romanului, pe călugărul Ba- 
lauhar (Varlaam) care, pregătind sufletul tânărului prinţ pentru 
adevărurile religiunii creştine, îl botează şi cuminecă. Redacţiunea 
persană în limba pelhvi — limba oficială a Persiei, în epoca Sasa- 
nizilor — s'a pierdut, dar existența ei ne este atestată prin 
descoperirea unei vechi redacțiuni arabe, care poartă în chip 
neîndoelnic, urmele unui original persan. Din Persia, după ce a 
fost tradus în limba arabă, romanul a pătruns în Siria, care pe 
aceste vremuri eră o țară de cultură greacă. 'Tradusă în limba 
siriacă, povestea a luat două căi: una spre Nord în Georgia, unde 
a fost tradusă prin secolul al VI-lea, alta spre Vest, ajungând 
până în mănăstirea Sfântului Saba, din Palestina, la două Jeghe de 
Ierusalim. Aci, un călugăr, Ioan, i-a dat forma grecească, care i-a 
înlesnit pătrunderea în literaturile europene 1). 

+ 

  

1) După 'cum se poate vedeă din acest arbore genealogic al redacţiunilor, 
versiunea arabă, care a fost tradusă deadreptul din vechea persană, se apropie
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Din literatura greacă, romanul a pătruns la Slavii sud-dunăreni 

„şi a fost tradus — după cum ar indică criteriile. de limbă — în 

epoca. de veche înflorire a literaturii: bulgare: Un ms., copiat în 
anul 1518, în mănăstirea Sfântul Nicolae Grigoriat, din muntele 

Athos, a fost descris, rezumat şi publicat în extrase de St. Nova- 

kovi€, încă din 1881. 
Manuscripte cu mult mai vechi decât acesta, au fost semnalate 

însă de către Iacimirskii în Catalogul său de manuscripte rusești 

şi slavone din bibliotecile românești. Aceste. texte, pe nedrept 

uitate 1), au trebuit. să fie aduse în ţările noastre prin pribegii 
slavi sud-dunăreni, poate odată cu distrugerea statelor lor. Cel 

mai vechiu, copiat în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, 
s'a găsit în mănăstirea Neamţului şi poartă pe filele lui, numeroase 

note ale călugărilor noștri de pe timpuri, dintre care cea mai 
mişcătoare este aceea pe care am reprodus-o mai sus: « O mila ta, 
Doamne, mare este, plină di toate de învăţăturile svinte». Un frag- 
ment înfățișând aceeaș redacţie, în formă sud-slavă, copiat pe la 

sfârşitul secolului al XIV-lea, alături de alte scrieri ascetice, s'a 

găsit tot în biblioteca mănăstirii Neamţu (cf. mai jos bibliografia). 

După această veche redacţie, s'au făcut numeroase .câpii,, care 

au circulat prin mănăstirile noastre. O asemenea copie se află la 
baza traducerii lui Udrişte Năsturel, după cum a arătat. aci- 

mirskii prin compararea redacţiilor sud-slave, din sec. al XIV-lea, 

amintite mai sus, cu acel text slav, care s'a .păstrat în paralelă 
cu textul românesc, în cea mai veche copie a traducerii lui Udrişte 

Năsturel (din anul 1671). , 
" Traducerile româneşti. D-l. N. Iorga în Istoria literaturii reli- 

gioase (p. 166) a exprimat părerea că Năsturel a tradus romanul 

  

mai mult de prototipul indic, iar redacţiunea georgiană, tradusă din siriacă, 

reprezintă o treaptă intermediară între redacţiunea arabă şi cea.greacă. În 

literatura arabă numele lui Varlaam este Yuasaf; ; dar acest nume este'o 

formă coruptă din Buddsatf, explicabilă printr'o alteraţie datorită sistemului 

de transcriere al Arabilor şi Perşilor, unde litera B se confundă cu Y. Budasaf 

derivă la rândul său din Bodhisattva, numele sanscrit al lui, Budha. 

1) Ele au scăpat din vedere şi învăţaţilor slavi sud- dunăreni. Cf.. de ex. 

B. Angelov şi M. Genovt, Heropus ua Bbnrapckara rrtehaypa 

BP IIPUMApUA Ii BuGnnprpadua p, Sofiia, 1922, p. 310. Ele nu sunt notate 

nici de Pavle Popovici în Ilperaea Cpncxe KnsiikeBHOCTH, (ed. din 
1912) cf. p. 279.. În' ediţiile mai noui bibliografia a fost suprimată, :
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după tipăritura rusească, -din mănăstirea Kutneinski a lui Petru 
Movilă. D-l P. Panaitescu în L'infhience de Poeucre de Pierre. 
'Moşila dans les Principautes -roumaines crede că originalul slavon 
al traducerii lui Năsturel «puteă să fie textul în limba sud-slavă 
(Novakovici) care circulă în manuscris sau textul slavo-rus im- 
primat în mănăstirea Kutneinski». Notiţele preţioase, pe care ni le 
transmite Iacimirskii, în Catalogul său, cu privire la textul slavon 
care se află în copia traducerii lul Năsturel, făcută în 1671, 'ne 
ajută să lămurim această chestiune. Iacimirskii, dând ca probă de 
limbă un fragment din acest manuscript, constată că textul slavon 
este de tortografiey rusească. In acelaș timp, din fragmentele cores- 
punzătoare, pe care le aduce din manuscriptele sud-slave ale 
veacului al XIV-lea, aflate la mănăstirea Neamţu, se constată 
deplina identitate a. lor. Trebuie dar să tragem încheierea 
că Petru Movilă va fi cerut din Moldova — nu e singurul caz — 
o copie de pe romanul lui Varlaam, care a intrat apoi sub teascul 
tipografiei din mănăstirea Kutneinski. Udriște Năsturel, care aveă le- 
gături cu învățați din Kiev și cu Petru Movilă (cf. P. P. Panaitescu, 
0p. cit, pp. 37—48), va fi obținut un exemplar tipărit, pe care în 
1648, l-a tradus în limba română. 

Originalul lui Udrişte Năsturel s?a Pierdut. Se cunosc însă o 
sumedenie de căpii — numai în Biblioteca Academiei Române 
se păstrează vreo 15 — ceeace dovedeşte cât de mult a fost cetit 
acest roman la noi. Două dintre ele aparţin veacului al XVIII-lea 
şi au fost făcute la vreo două decenii după traducerea lui Năsturel. 
Prima a fost făcută în 1671, cu cheltueala lui Petroniu, arhiman- 
dritul 'Tismanei, şi păstrează, alături de “textul românesc, textul 
slav în redacția rusească, copiat pe coloana din stânga. A doua 
a fost făcută în 1673, de «Fota grămatic domnesc, dupre isvodul 
rumânescii, dumnealui Dumitrașco, biv-vel serdan, în orașul 
București. Această copie a fost publicată în 1904, de Generalul 
P. V. Năsturel, sub titlul: «Vieaţa Sfinţilor Varlaam și Ioasaf, 
tradusă din limba elenă (?1), la anul 1648, de Udrişte Năsturel 
din Fiereşti, al doilea logofăt». Celelalte copii aparțin secolului 
al XVIII-lea și al XIX-lea. 

Interesant este faptul că într'o grupă destul de numeroasă de 
manuscripte, discuțiunile dogmatice și teologice, au fost suprimate, 
probă că, chiar în epoca în care sentimentul religios eră destul
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de înrădăcinat în straturile societății noastre, chestiunile de dogmă 
pasionau mai puţin cetitorii. 

In afară de traducerea lui Năsturel, s'au mai făcut î în literatura 

noastră încă trei traduceri: 
” Una a fost făcută în 1743 de un boier oltean Vlad Boţulescu 

din satul Mălăeşti (jud. Dolj) pe când se află închis de Austriaci, 
în Milano. Vlad Boţulescu a urmat pe Constantin Cantacuzino în 

aventura lui romantică, de a se urcă pe tronul vechilor despoţi ai 
Serbiei. Planurile lor au fost descoperite de autorităţile austriace 
şi amândoi închişi pentru timp îndelungat. Pe când stăteă în 

temniță, departe de ţara sa, Boţulescu a tradus, după un exemplar 
italian, pe care-l obținuse dela paznicul închisorii, «Vieaţa 

sfântului Iosafat). "Traducerea aceasta a rămas însă în Austria 

şi se păstrează în «Biblioteca curții» (Hofbibliothek) din Viena. 
O copie făcută de Gr. Tocilescu se găseşte în Biblioteca” Acade- 
miei Române, sub nr. 417. 

O a doua traducere, tot din limba italiană, a fost făcută în epoca 
de înflorire a şcoalei latiniste, de către Samuel Micu-Klein, după 

o ediţie şcolară a lui Leonardo Salviati. 

O a treia traducere foarte prescurtată se găseşte în Vieţile sfin- 
ilor, înserată la ziua de 19 Noemvrie: 

Din aceste patru traduceri românești, făcute în cursul timpului, 

manuscrisele lui Boţulescu și Samuel Klein, fiind închise de 
timpuriu în biblioteci, au fost scoase din circulația publică; re- 
dacţia din Vieţile Sfinţilor s'a păstrat mai mult în biserici, fiind. 
cetită la ziua respectivă a Sfinţilor; singură traducerea lui Udriște 
Năsturel a avut o circulaţie intensă în literatura românească. 
Numai în Biblioteca Academiei Române se păstrează peste 15 căpii 

— aproape tot atâtea cât manuscrisele Alexandriei, căci din Ale- 

xandrie se păstrează în B. A. R; manuscrise. 

Influenţa romanului. La răspândirea romanului a contribuit mult 

aureola -de sfinție cu care biserica a învăluit amintirea eroilor, 

cari sunt comemorați în biserica noastră la 19 Noemvrie. Lupta 

eroică a lui Ioasaf pentru triumful sufletului, împotriva ispitelor 

acestei lumi, a avut un puternic răsunet în lumea .călugărilor.. 

In unele mănăstiri ca de ex. la Hurez, chipurile lui Ioasaf şi Var- 
laam împodobesc zidurile bisericii, iar în mănăstirea Neamţului 
se găsesc zugrăvite pe zidurile de sub clopotniță ca o pildă înăl- 

16 N. Cartojan
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țătoare pentru soborul de călugări, toate fazele principale ale 
romanului 1). | a 

De altfel romanul acesta hagiografic trăiă în sufletul călugărilor 
dela Neamţu aşă de puternic, încât mulți dintre ei, la îmbrăcarea 
rassei monahale, își luau, sub influența romanului, numele 
tânărului prinţ indian, care a părăsit avuţiile și măririle deşarte 
ale lumii: Ioasaf; sauale bătrânului său mentor pe calea ascezei: 
Varlaam. Numai în indicele de nume proprii, publicat de 
Iacimirsckii, ca anexă la Catalogul de manuscrise slavoneşti din 
bibliotecile noastre, se găsește: un Ioasaf egumen la Neamţu, 
un altul călugăr, un Varlaam egumen la Neamţu; alții doi 
egumeni la mănăstirea apropiată: Secul. 

Cât de mult a impresionat Vieaţa lui Varlaam şi Ioasaf, lumea 
călugărilor se vede și din faptul că finalul acestui roman, «cântecul 
lui Sfeti Ioasaf când au intrat în pustie», care în textul lui 
Năsturel este în proză: ! 

Primește-mă pustiio ca uă maică pre.fiiu-său, în sânul tău 
cel lin şi negâlcevitor, carele au fugit de rea și amăgitoare 
lumea aceasta. O prea frumoasă pustie | Indrăgitu-te-am mai 
vârtos decât cămările cele împărătești şi decât polatele cele 
poleite. ..». | 

  

1) Iată aceste scene cu inscripțiile lor după notele pe care le datorăm ama- 
bilităţii Părintelui C. Bobulescu: , 

«naştere lu Josafs; tau întrebat împăratul pe vrăjitori pentru losaf ce 
va să fiiv; «Varlaam botează pi losafs; «când au venit vrăjitorii în chipu lu 
Varlaams, (având pe cap pălărie bicornă, neagră, cu fulgi albi deasupra); scând 
au pus pi Iosaf cu fetile spre veselirs: la mijloc chipurile Maicii Domnului şi 
al Mântuitorului, înconjurați de îngeri; esfătueşte Iosaf pentru credinţă cu 
tată-săus; «când au botezat Josaf noroduls;' «când au dat milostenie: dă bani 
de aur; «când au stricat capiştes; «sfinţirea bisericii cea din nou zidităs — bise- 
rica zugrăvită în chipul mănăstirii Neamţului; ecând au murit tatu lu Iosaf>; 
«îngroparea împăratului Indiei Avinirs: (Sicriul e dus de şase inşi şi e colorat 
în roşu; după el e fiul cu alţi cinci oameni, iar în faţă cinci călugări: patru. 
cu camelofce, unul cu tapul descoperit. Convoiul e dinaintea unei biserici de 
a noastre—a mănăstirii Neamţului); când au pus împărat în loce; tlosaf să 
călugăreştie; «când căută pe Varlaam», 

După cum se vede întreaga poveste a lui Varlaam şi Joasaf zugrăvită pe 
zidurile mănăstirii Neamţului |!
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Motivul a fost prelucrat de călugări în versuri şi pus pe 
melodie: 

" Primeşte-mă, o, pustie, 

Întru a ta pustnicie| * 
Primeşte-mă şi pre mine, 

Ca maica pruncul la sine; 

In linişte şi ?n tăcere 

S'am puţină mângâere! 

Primeşte-mă şi pre mine, 

Carele-am: fugit de lume, ' 

Că e rea şi 'nşelătoare 

Şi foarte amăgitoare 

«Cântecul acesta se păstrează într'o sumedenie de variante, care, 

după cât se pare, nu derivă toate din acelaş prototip. Un studiu 

asupra lor ar fi de sigur interesant, dar ar trebui să se țină seamă 
și de versiunile ruseşti publicate de Bezsonov 1). 

Prin preoţi și călugări, cântecul a trecut în lumea mirenilor și 

a plăcut atât de mult, încât a pătruns până şi în lumea copiilor, 
carii îl cântă și azi în serile de Crăciun la colindele cu steaua 2, 

- Ceeace a înduioşat simţirea și a încântat imaginația cetitorilor 
de pe timpuri în afară de puritatea serafică a sufletului lui 
Varlaam desfăşurată pe un contrast de situații și pe antagonismul 
dintre cele două lumi deosebite: creştinism și păgânism — au 
fost minunatele parabole, conținând învățături de adâncă pătrundere 
a vieții omeneşti. 

Iată de pildă parabola inorogului, cea mai caracteristică, prin 
care călugărul Varlaam caută să convingă pe tânărul prinț despre 
deșărtăciunea acestei vieţi amăgitoare şi să-l pregătească pentru 
asceză: 

Cei ce se alipesc de lucrurile acestei vieţi și se bucură de 
dânsele, neaducându-și aminte nicidecât' de cele ce vor 'să 
fie, se închipuesc unui om ce fugiă de un inorog. Neputând 
răbdă groaznicele răcniri, fugiă tare ca să nu-l mănânce; Deci 
alergând el repede, căzu într'o prăpastie mare; şi, căzând în- 
tr'însa, își întinse mâinile de se apucă de un copac și se ținea: 

:) Bezsonov cf. şi Gaster, Lit. pop. rom. p. 53. 
*) Anton Pann, Cântece de stea, Bucureşti, 1848, p. 21 și 96 

26?
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tare, iar picioarele şi le înțepeni în neşte gemănâri, părându-i-se 
de acum că este în pace și întru tărie, fără grijă. Dar când căută 
în jos, văzii doi șoareci: unul alb, altul negru, cari rodeau rădă- 
cina copacului, de care se ţine el, atât cât eră aproape să-l surpe. 
Căutând apoi în fundul prăpastiei, văzi un Șarpe groaznic 
la vedere, suflând cu foc și înfricoşat, încolăcindu-se și cumplit 
căscând gura să-l înghiţă. Iar după aceea, căutând iar la acea 
ramură pe care-și înțepenise picioarele, văzi patru capete de 
aspidă, ieşind dintr'acel mal mare, lângă care sta el. Ridicân- 
du-și, în sfârşit, ochii în sus, văză picurând din ramurile acelui 
copac puţintică miere, Deaci părăsindu-şi grija de nevoile ce-l 
cuprinsese, cum: din afară îl căută iute, neastâmpărându-se, 
inorogul să-l mănânce; jos căscă gura cel șarpe să-l înghiță; 
copacul de care se agățase eră gata să se surpe — toate acestea 
uitând-se se porni spre gustarea acelei pPuţintică miere). . 

Tâlcul parabolei este următorul: inorogul «este chipul morții 
care goneşte să ajungă pre neamul lui Adam»; prăpastia este 
lumea, «plină de toate răutățile şi cursele cele purtătoare de moarte; 
copacul «cel ros dedesupt neîncetat de doi şoareci», de care ne 
ținem noi, este cursul vieții fieştecărui om, scurtată şi sfârşită 
cu ceasurile zilei și ale nopții, apropiindu-se încetişor către scrâm- 
potire; cele patru aspide închipuesc cele patru stihii ale trupului 
omenesc, care fiind purtate fără de chibzuinţă strică întocmirea 
trupului; balaurul cu “faţa de foc tînchipuește pre înfricoşata 
rânză a iadului» care așteaptă pre «cei ce iubesc mai vârtos fru- 
museţile acestei lumi, decât bunătăţile ce vor să fie»; iar. picătura 
cea de miere arată dulceața lucrurilor acestei lumi», după care 
amăgindu-se oamenii, nu se îngrijesc de mântuirea sufletului lor. 

Această parabolă circulă în literatura! indiană cu mult înaințe 
de ivirea budismului. In vechea epopee populară a Indiei Mahăb- 
hărata, care se cântă la curțile regilor în zile de sărbătoare, para- 
bola inorogului este povestită de înțeleptul Vidura regelui Dhrta- 
răsțra. Ea a fost apoi împrumutată și folosită în predicile lor, de 
către propagandiștii budişti —- deaci a trecut împreună cu legenda 
budistă în romanul lui Varlaam; iar prin acesta a exercitat o mare 
influență asupra literaturii medievale: a pătruns în Gesta Roma- 

') Am introdus „uşoare modificări în text spre a-l face mai clar, - :
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norum; a găsit expresiune - în artele plastice, ca bunăoară în 

renumitul relief de pe baptisterium din Parma sau pe capela Sf. 

Isidor în San Marco din Veneţia!) și a devenit populară în 

Germania, prin poezia lui Riickert : «Es war ein Mann im Syrerlandy, 
“Se pare că motivul acestei parabole a pătruns. și în pictura 

noastră religioasă. D-l Dan Simonescu, îmi comunică, după o in- 

formaţie a d-lui profesor Șapcaliu din Câmpulung că scena se gă- 

sește zugrăvită pe zidurile unei biserici din Mușcel (com. Băjeşti). 
Un apolog, tot atât de celebru, este acela prin care vrăjitorul 

Tevda, caută să convingă pe împărat că numai femeile pot smulge 
pe. tânărul prinț, din calea ascetismului: 

Un împărat care desnădăjduise că va aveă un moştenitor la 
tronul său, dobândi în cele din urmă şi el un băiat. Dar, pe când 
eră în culmea bucuriei, unul din filozofii vestiți și doftorii mari 
dela” curte, îi spuseră că dacă copilul va vedeă soarele sau focul 
înainte de 10 ani, va pierde vederea și va rămâne orb pentru tot- 
deauna «că tocmeala ochilor lui așă să arată». 

Impăratul, dacă auzi așă, spre a înlătură primejdia, porunci 
îndată să se zidească o casă în piatră, vâri pe copil înăuntri. cu 
doicile lui şi hotărî 'ca nici o rază de lumină să nu răsbată până 
la copil. După ce se împlini sorocul celor 10 ani, scoase din căsuță 
pe copil, «care nimic din ale aceştii lumi nu văzuse» şi hotărî să 
i se arate copilului toate lucrurile acestei lumi: «bărbaţi şi femei, 
aur şi argint, mărgăritare şi pietre scumpe, carete împodobite și 
cai împărătești», iar slugile cari stăteau pe lângă copil, îi spuneau 
numele tuturor. Când întrebă copilul de numele femeilor, unul 
din-spătari însă îi spuse în glumă: cAcestea să chiamă dracii cari 
înșală pre oameni». După ce copilul fu purtat să vază toate cele 
ce erau de văzut, fu adus înaintea împăratului care-l întrebă: 
ce i-a plăcut mai mult; Copilul răspunse: «Alt nimic nu mi-au 
plăcut, fără numai dracii ceia ce înșală pe oameni». 

Această hazlie parabolă, care îşi găsește şi ea paralele în Ra= 
mayana și Mahăbhărata, a fost dese ori utilizată de scriitorii 
"medievali, versificată de Lafontaine şi cuprinsă de Boccacio în 

  

:) Cf, pentru acestea acum în urmă și Paol o d? Anc o na, L'uomoe le 
sue opere nelle figurazioni italiene del medioeuo, Firenze, 1923, pp. 7—9şi 
tabl. Ii şi II,
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Decameronul său. In literatura noastră a intrat încă „din secolul 
al XVI-lea prin versiunea românească a lui «Fiore di virtiv. 
Această parabolă s'a răspândit şi în literatura poporului în mai 
multe variante. După una din aceste variante (G. Popescu-Ciocănel 
Brașoaze.p. 131) împăratul din pilda romanului a fost înlocuit 
printr'un boier, care având un singur copil și vrând să-l crească în 
frica lui Dumnezeu, l-a încredinţat unui călugăr. Acesta a luat 
copilul cu sine și I-a crescut în mijlocul naturii, în pădure, numai 
în rugăciuni și post până la vârsta primei tinerețe. | 

După trecere de 10 ani, boierul, luându-și copilul acasă îl 
plimbă prin târg ca să-i arate toate lucrurile minunate ale acestei 
lumi, pe care el nu le cunoştea și apoi îl întrebă ce i-a plăcut 
mai mult ca să-i cumpere: 

— «De, tată, răspunse băiatul —am văzut o mulţime de dră- 
cuşori, tare frumoși... să-mi cumperi un drăcuşor. Și uitându- 
se imprejur, apucă pe tat'so de mână și-i arată o fetişcană, aşă 
cam de vreo 12 ani, cu rochița scurtă și cosița pe spinare. 

Puțin modificată în partea introductivă (e vorba de un sihastru 
care “coborându-se din munți, găseşte un copil lepădat pe care-l 
ia şi-l creşte în sihăstria sa), parabola a fost versificată de d-l P. 
Dulfu în Snoave (1909 p: 98) de unde a fost reprodusă apoi de T. Pam- 
file în Cartea povestirilor hazlii (ed. II Craiova, Ramuri p. 110-114). 

O altă parabolă 'celebră este: cele patru racle. Un împărat, ca 
să facă pe curtenii săi să înțeleagă pentru ce se oprise cu sme- 
renie înaintea unor călugări ofiliți de post și că nu trebuie să 
judecăm oamenii după haine și lucrurile după aparențe, le pune 
dinainte patru racle: două ferecate cu aur; două unse cu smoală. 
Curtenii aleg, ca fiind mai de preţ, raclele ferecate în aur și găsesc 
înnăuntru: 4oase împuţite şi scârnave»; pe când în cele unse cu 
smoală se găsesc: pietre scumpe şi mărgăritare. 

Această parabolă care a fost deseori povestită de scriitorii me- 
dievali, care a fost utilizată de Boccacio în Decameron (gior- 
nata N, 1) și care se pare că a inspirat lui Shakespeare o scenă 
din «Neguţătorul din Veneţia» (actul II, scena VII), îşi găsește 
niumeroase paralele şi în basmele noastre populare. Astfel în 
basmul: «Fata moșneagului cea cu minte» (colecţia Ispirescu), 

“fata moșului alege, ca răsplată, pentru serviciile făcute sfintei 
Vineri, o ladă necioplită, în care găseşte însă: pietre scumpe şi
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mărgăritare, pe când fata babei alege lada cea mai mare și mai 
frumoasă și găseşte înnăuntru șerpi și balauri. Această temă se 
găsește în multe alte basme: «Sfânta Vineri» (din colecția Fu n- 
descu, Basme, p. 133); «Fata moșului şi fata babei» de Ion 

Creangă; «Pipelcuța» (colecţia lui N. D. Popescu); «Dum- 
nezeu la porunca bogatului» (T. Pa mfile, Firişoare de aur). 

Pilda cu privighetoarea, care, prinsă de un vânător, îi dă za- 

* darnic trei sfaturi, în schimbul libertăţii, se găseşte și ca notată 
în culegerile de material popular (Gh. Popescu Ciocănel, 
"Braşoaze, p. 167: «Să nu crezi niciodată lucru peste fire». 

In sfârşit parabola celor trei prieteni, tradusă, după cum ob- 

servase Gaster, de Zanne şi publicată în «Foaie pentru minte, 
inimă şi literatură» în 1854 (pp. 206—7), se ceteşte astăzi și în 

cărţile de cetire pentru clasele primare (cf. de ex.: Cartea de ce- 
tire pentru clasa IV-a urbană şi a III-a rurală de Gh. Coșbuc, 
Dima, G. Costescu şi Stoinescu, ed. 1908, p. 554 şi 438). 

Și în literatura noastră veche Varlaam şi Ioasaf a lăsat urme 

însemnate. Gavril Protul a utilizat în «Vieaţa Patriarhului Nifon» 
parabola inorogului — care se mai găseşte dealtfel şi în Alexan- 
drie; iar «Invățăturile .lui Neagoe către fiul său 'Theodosie» cu-. 

prind pasajii întregi din romanul lui Ioasaf. Astfel se găsesc inter- 

calate în «Invăţături», partea a II-a: «povestea fericitului Varlaam 
şi a lui.loasaf, feciorul lui Avenir», cuprinzând pilda cu cel& 

două cosciuge; cu privighetoarea; slăvirea vieții călugărești. (ed. 
Iorga, p. 106 şi urm.) în partea III-a: capitolele pentru cinstea 

icoanelor și pentru frica şi dragostea lui Dumnezeu (Iorga, pp. 
I31 Și urm., 149 şi urm.); în partea a IV-a: «pentru cei ce fac 
milostenie şi pentru viața lumii aceștiea»; pilda cu șarpele; cu 

porumbul; cu stutocamilul (pp. 169—181). 
Romanul lui Varlaam şi Ioasaf, care prin admirabila sa com- 

poziţie, prin înalta concepție morală și prin mireazma poeziei 

sale mistice a înduioşat sufletul cărturarilor noştri din trecut, 
nu a încetat nici azi farmecul său. El a avut norocul să găsească 

în zilele noastre trei prelucrători de seamă: d-nii M. Sado- 

veanu, DD. Pătrășcanu și Părintele, Profesor universitar, 1. Mihăl- 

cescu. 

BIBLIOGRAFIE. "TEXTE ROMÂNEȘTI EDITATE: Generalul P. V. Năs- 

turel, Vreaţa Sfinților Varlaam și Ioasaf tradusă din hmba elenă (?!) la
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anul 1648 de Udruşte Năsturel de Fierdşti, al doilea logofăt, Bucureşti, 1904; 
editează versiunea ms. lui Fota grămătic domnesc, din 1673, la care se adaugă 
pentiu o parte din text versiunea ms. copiat în 1671 cu cheltuiala lui Petronie 
arhimandritul 'Tismanei. Ediţia este însoţită deo prefaţă, în care partea privi- 
toare la originea romanului este învechită, dar partea privitoare la traducă- 
torul Udrişte cuprinde date interesante. N 
MANUSCRIPTE IN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE. Au fost în parte sem- 

nalate şi descrise de General P, V. Năsturel în prefaţă la ediţia semnalată 
mai sus și de SimonescuI. Dan în Încercări istorico-literare, Câmpu- 
lung, jud. Muscel, 1926, pp. 42—44. Aparţin secolului al XVII-lea 588 şi 
2470 (copiat de Fota grămatic ot 'Târgovişte) ambele sunt acum la Moscova. 
Aparţin secolului al XVIII-lea mssele nr. 1397, copiat de Gheorghe sin 
popa Vasile ot Târgovişte; nr. 1397, copiat de Dosotei ierodiacon ot Hurez; 
no. 1623 copiat în 1736 de Ioniţă Copilul; nr. 2577, copiat în 1781, de Gr. 
Râmniceanu în Episcopia Râmnicului; nr. 2z10, de Gr. Râmniceanu li 
1784, în Episcopia Râmnicului; nr. 9, copiat în 1786 de Ioanichie monah 
Saâon, în mănăstirea Neamţului; nr. 63, fără dată și indicaţii asupra localităţii 
şi copistului. Aparţin secolului al XIX-lea: ms. nr. 418, scris probabil pe 
la 1807; ms. nr. 1590, copiat în. 1809, de «Ioanichie Bărbătescul monah la 
Bistriţa; nr. 475, copiat în 1852 de Sofronie, eromonahul schitului Roşioru 
în 1852; nr. 2co3, copiat de un monah din mănăstirea Cernica. Dintre 
manuscrisele aflate în alte depozite şi semnalate de Generalul P. V. Năsturel 
în prefața la ediţia citată mai sus, sunt de relevat: ms. 1491 din Biblioteca 
Mitropolii din Sibiiu. scris de logofătul Pătraşcu ot "Târgovişte, la leat 1714; 
Gaster în Literatura popuzară română, citează o copie din 1814, în pose- 
siunea lui M. Eminescu, singura cunoscută pe timpul acela. | 

"TEXTE SLAVONEȘTI: St. Novacovit în Tnacnuk,. 50 (1881), după un 
ms. copiat în 1518, în mănăstirea Sf. Nicolae Grigoriat din muntele Athos; 
nouă ediţie: JKurie Bapnaama un Hoacaga, St. Petersburg, 1887, No. 
LASXVIII din Iamarnuxu [pegueii IIucemeHnocTa n HckycerBa., Manu- 
scripte mai vechi în bibliotecile noastre au fost semnalate de Iaci- 
mirs kit, Cnagguckaa n pyceria PYRONICH PyMbIHCKIIX'6 BuiOniorerz, St, 
Petersburg, 1905, p. 691—695 (nr. 61); un ms. sudilav din a doua jumă-. 
tate a sec. al XIV-lea, aflat în biblioteca mănăstirii Neamţului; p. 782—83 
fragment în ortografie sârbească, dela sfârşitul sec, al XIV-lea; pp. 66—67 
(nr. 29) ms. în ortografie rusească din sec. al XVI-lea, aflat în mănăstirea 
Agapia; pp: 438 (ar. 133—440) text slavonesc în ortografie rusească, copiat 
în paralelă cu traducerea lui Udriște Năsturel, la 1671, cu cheltueala lui 
Petronie, arhimandritul 'Tismanei. N , 
TEXTE GRECEȘTI: Fr. Boissonade, Anecdota graeca 4 (1832) după 

două manuscrise din Paris; acelaş text reprodus în Migne, Patrologia, 
series graeca, 96, col. 857—r250; Sofronios Kehaioglu, “aropia awpyeapetoa 
zagă Tod Ev dpiors "Iodwvou roi <lauaoznvoă Gialaufiăvovoa râv Biov 1âv 
dolov tarigov 1uâv Baglaâu xai ” Iodoap dvEndoros odoa Ex5idorau în £4- 
înmori. Vo Swpooviou povayoă “ Apionelrov &x *ParScoroă Keyapibylov ei
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Tij fiăoci peuBeaivov etdoyodpov Tijs îv 1 yioviţucp Ggei ied oziites 173 

Veozpopijropos "Avws, Athena, 1884. Alte msse din muntele Athos semnalate 
de Spyr. P. Lambros, Catalogue of the grech manuscripts on Mount 

„Athos, Cambridge, 1goo, nr. 1072, 2949, 3074 (3), 3282, 3613, 3790. (4), 
3897 (8), 4531 (3), 4581, 4582, 4583 (cu traducere în vechea franceză), 

4584, 4585, 4965 (1), 5670 6045 (2), 6078 (1), 6343. 

STUDII: F. Liebrecht, Zur Volkskunde, Heilbronn, 1879; E. Cos- 
quin, Etudes folkloriques, Recherches sur les migrations des contes populaires 

"et leur point de dâpart, Paris, 1922, pp. 27—49 (reprodus din «Revue des 
questions historiques», Octomvrie, 1880); H. Zotenberg, Notice sur le 
livre de Barlaam et Josaphat, Paris, 1886; E. Kuh n, Barlaam und Joasaph, 
Abhandl. bayer. Akademie, 20. Band, 1. Abt. (1894), pp. 1—88; G. Paris, 
Po€mes et legendes du moyen-âge, Paris, (1900 , pp. 1Sr—214: H. Giinther, 
Buddha în der abendlăndischen Legende, Leipzig, 1922. Expunerea şi bibliografie 
privitoare şi la redacţiunile arabe, ebraice, georgiene, armene cf. în Krum - 
bacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, pp. Sgo—891; ]. Ren- 
del Harris, The Sources of Barlaam and Ioasaph în Bulletin of the John 
Rylands Library Manchester 9 (1923) pp. 219—r29; Adhemar Ales, L'a- 
pologie d' Aristide et le Roman de Barlaam et Josaphat în Revue des questions his- 
toriques, 52 (1924), p. 354—9. Gaster în Lit. pop. rom., Pp. 32—53; 
în Jichester lectures on Greeko-Slavonic literatures, pp. 111—112 şi în Gr6- 
ber, Grundriss der rom. Phil., pp. 285; 415; N. Lorga, Lizres Populaires 
dans le sud-est de PEurope et surtout chez les Roumains. Quatre conferences 
donnces en Sorbonne (în Bulletin de la Section historique de ! Academie Rou- 
maine), Bucarest, 1928 pp. 4o—5o; Simonescu LI. Da n, Încercări 
îstorico-literare, Câmpulung-Muscel, 1926, pp. 27—36; I. Bărbulescu, 
Curentele literare la Români în perioada slavismului. Ed. Casei Şcoalelor, 
Bucureşti, 1928, p. 373 şi 251. 

CÂNTECUL PUSTIEI: Melodia cântecului, aşezată pe muzică bisericească la 
A. Pann, Cântece de stea sau versuri ce să cântă la naşterea Domnului nostru 
Is. Hs. Întâia oară tipărite cu adaos de cântece morale, Bucureşti, 1848, 
p. 96 (la p. 21 textul). A. Pann, Versuri muz icești, Bucureşti, 1830 (p. 19—21); 
în notație muzicală modernă la C. Rădulescu-Codin şi D. Mi- 
halache, Sărbătorile poporului. ..: culegere de prin părțile Muscelului. (Ed. 
Acad. Române), Buc. 1909, p. ror. Textul se află publicat după msse în 
diferite variante. Gaster (după un ms. din 1784; după un altul dela în- 
ceputul sec. al XIX şi după Anton Pann în Literatura pobulară română, 
Pp. 47—s2; Gaster, Revista pentru istorie, archeologie și filolosie, vol. 2 
(1883), p. 321; Al. T. Dumitrescu, Semănătorul, |. v 2, 1902, p. 61—62, 
după o versiune copiată: de Popa Stan din Holbav (Ardeal) la 1672; Ge- 
neralulP. V. Năsturel, Vieața sfinților Varlaam şi Ioasaf, în prefaţă, 
pp. XĂVIII—XXXI (după m-sse din mănăstirea Sinaia, copiate de G. 
Dem. Teodorescu) şi p. XXXVI—XXXVII după ms. 1590 din B. 
A. R. (conf. şi ms, nr. 1809); revista Ion Neculcea, V (1928), pp. 18 Şi 344 
şi urm.; N. Drăganu în Dacoromania, V (1928), pp. 518—520, după un
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ms. din sec. XVIII. O variantă copiată de Ioniţă Copilul la 1756 în Mol- 
dova în ms. Nr. 1629 din Bibl. A. R., f. 68 v. (Cf. N. Car tojan, Revista 
filologică, Cernăuţi, 1 (1927), p. 197); revista Jon Creansă, V, p. 239 după 
un ms. din 1770. : : 

S'au cules și numeroase variante din popor: Gr. Tocilescu, Mate-" 
rialuri folhloristice, 1, 2, p. 1461, Teodoru Daulu, Colinzi, Arad, 1890, 
p. 17 (citat la Al. T. Dumitrescu, cf. mai su ); G. Tilinca, Cântece de stea culese din Oltenia, Călăraşi, 1924 p. 14 (cantaminat cu motivul călăto- riei; la raiu și la iad). 

Prelucrări contimporane: M. Sadove anu şi D. D. Pătraşcanu, 
Din viețile Sfinţilor, Sfintele Amintiri, Buc., Socec, 1926, pp. 65—139; loan Mihălcesc u, Vaarlam şi Ioasaf, (ed. Casa Şcoalelor; Biblioteca 
pentru popor; No. 14) Bucureşti, 1921.
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ARCHIRIE ȘI ANADAN 

In anul 1850, Anton Pann, neobositul culegător şi răspânditor de 
literatură populară, publică un mic roman: «Invdţatul sau înțe- 

“deptul Archirie cu nepotul său Anadam». Romanul a avut o soartă 
norocoasă: după 4 ani a fost din nou publicat şi de atunci până 
în zilele noastre diferite edituri — între care și Casa Școalelor — 
îl retipăresc necontenit, răspândindu-l în massele popu- 
lare. Această poveste este una dintre cele mai interesante 
pe care vechiul Orient ni le-a transmis prin literatura slavă. 
Gaster, înaintea noastră, a arătat că Anton Pann n'a tradus acest 
text, ci că el circulă în literatura noastră mai dinainte. 

Cuprinsul. Înainte de a urmări originea acestui roman şi pătrun- 
derea lui în literatura românească, iată în linii mari cuprinsul: 

A fost odată, în părţile Răsăritului, un împărat, Sinagrip, care 
aveă un sfetnic înţelept, cu numele Archirie. Acesta, ajuns la 
adânci bătrâneţe fără nici un copil, a adoptat pe nepotul său Anadan, 
rămas orfan de părinți. Unchiul îşi crește nepotul cu cea mai mare 
grije părintească şi când copilul ajunse la vârsta învățăturii, îl 
încredință unui dascăl bătrân ca să-l înveţe: «Bucoavna, Ceaslovul, 
Psaltirea». 

După ce Anadan și-a sfârșit învățăturile, câte-i fuseseră orânduite, 
la bătrânul dașcăl, a trecut la unchiul său, Archirie, care, chemându-l 
în fiecare dimineaţă, îi dădeă câte o învățătură de cum trebuie * 
să se poarte în lume, ca să poată fi folositor: lui însuş și altora. 

In țesătura romanului, învățăturile lui Archirie formează un tot 
compact și sunt alcătuite din proverbe, grupate în cicluri și adap- 
tate la diferite împrejurări ale vieţii. Redacţiunea siriacă, care se. 
apropie mai mult de original, decât toate celelalte versiuni cu- 
noscute, cuprinde 95 de sentințe; în versiunea românească ele au 
fost reduse la 3ş.
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După ce Archirie şi-a învățat nepotul, cum trebuie să se poarte 
în lume, crezând că a sosit ceasul când poate să-și odihnească 
bătrâneţele, l-a luat cu sine, ca să-l înfăţişeze împăratului. Aci, 
Archirie se rugă de stăpânul său, ca să primească în locu-i, pe - 
Anadan, care este tânăr și vrednic a îndeplini toate slujbele, iar 
lui, care este slăbit de bătrâneţe, să-i îngădue a se retrage la 
casele sale. Impăratul se învoeşte și Anadan rămâne la curte, 
încărcat din ce în ce cu mai multă cinste. .-: 

După trecere de mai multă vreme, Anadan însă pune gând 
Tău unchiului său şi caută mijloace ca să-l răpue. Motivele 
însă, care au făcut să încolțească în sufletul lui Anadan ura şi 
l-au hotărît să pună la cale pierderea binefăcătorului său, nu sunt 
clar lămurite în versiunea românească. Este aci o lacună pe care 
versiunea cea mai veche, în limba siriacă, o completează astfel: 

Anadan, uitând de învăţăturile date de unchiul său şi socotind 
că acesta s'a apropiat de mormânt, își însuşește turmele lui, îi 
risipește avutul şi-i bate sub ochii lui chiar, robii cei mai credin- 
cioşi. Archirie, văzând aceasta, se. plânge împăratului, care dă 
poruncă să nu se mai atingă nimeni de avutul bătrânului, atâta 
timp cât el este în vieață. Archirie, întorcându-se acasă, ia pe fra- 
tele mai mic al lui Anadan, pe Nadan, pe care începe a-l crește 
cu aceeaș afecțiune cu care crescuse pe Anadan. Acesta, prinzând 
de veste: şi temându-se să nu fie desmoştenit, se duce la Archirie 
şi în urma unor lămuriri violente, pleacă mâniat, hotărît să-l ră- 
pună. In acest scop, el'trimite unchiului său o scrisoare, plăsmuită 
ca din partea împăratului, prin care îi cereă ca, din. clipa în: 
care va primi-o, să-și strângă de sârg toată oastea și să vină spre 
scaunul împărătesc. II 

Archirie împlineşte porunca pe care o credeă ca fiind a împăratului. 
Anadan însă aduce la cunoștința lui Sinagrip' vestea..că Archirie a 
strâns oastea, că vine cu ea asupra cetăţii și înfăţişează pe bătrânul său 
unchiu, ca pe un răsvrătit, care urmăreşte gândul ascuns de a ucide 

„pe împărat și a-i luă tronul. Sinagrip, din înălțimea unui foişor, 
vede . mulțimea de oaste” revărsându-se asupra cetății şi, pe când 
eră cuprins 'de spaimă, Anadan se oferă să se ducă singur la Ar- 
chirie şi să-l înduplece a-şi lăsă oastea şi a veni singur'la scaunul 
împărăției. Anadan, ieşind înaintea unchiului său, îi spuse că este 
trimis din partea împăratului, ca să-i mulțumească pentru supu--
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nerea dovedită şi să-i' comunice noua poruncă: -oastea să ră- 

mână pe loc, iar el să vină împreună cu Anadan, înaintea lui Si- 
nagrip.. Nebănuind nimic, Archirie se înfăţişează înaintea împă- 
ratului,: dar acesta, privindu-l cu ură și. imputându-i. necredința 

şi trădarea, înainte ca Archirie să-și revină în simțiri, îl osân- 
deşte la închisoare.. Strângându: -și apoi sfetnicii, împăratul, după 

propunerea lui Anadan, osândeşte pe Archirie la moarte, 
Armașul, însărcinat cu înfăptuirea osândei, după stăruințele 

lui Archiric, obţine dela Sinagrip îngăduința, ca osânda să se să- 

vârşească la moșia condamnatului, unde săi se îngroape trupul casă-l 
plângă robii şi roabele. Pe drum, Archirie izbuteşte să convingă. pe 
armaș — care, după cum. aflăm din redacțiunea. siriacă, . datoră 

vieaţa sa, bătrânului — ca să-l ascundă într”o hrubă tainică ce o 
aveă la casele sale, iar în locul lui să . taie capul „unui osândit 
la. moarte, ce semănă aidoma cu el. Armașul îndeplinește dorința 
lui Archirie, iar curând după. aceasta, Anadan, venind la. casa 

unchiului: său, se instalează în ea și se pune pe petreceri, risipind 
avutul bătrânului... - =. . 

Nu mult după aceasta, Faraonul Egiptului, aflând de pieirea 
lui Archirie, pe care-l cunoscuse și-l iubise, trimise. solie lui Si- 

nagrip, cerându-i ca:. sau să-i trimeată meşteri iscusiți, cari să-i 

zidească o cetate spânzurată în' văzduh, sau dacă nu, să-i plătească 

tribut. Sinagrip- adună toți sfetnicii săi să se chibzuească cu ei; 
dar nimeni, nici Anadan, nu sunt în stare, să-l scape din încurcă- 

tură. „Atunci, împăratul,- cuprins de adâncă mâhnire, își aduce 

aminte de înțelepciunea lui Archirie şi regretă pieirea lui. Armașul, 
văzând durerea , împăratului, găseşte. momentul prielnic, ca să-i 

destăinue că bătrânul sfetnic este încă în vieață.'Trimes în grabă, ar-. 
mașul școate. pe Archirie din hrubă şi-l înfățișează înaintea împă- 

ratului, viu nevătămat. Impăratul dă ordin ca bătrânul să fie resta: 
tornicit: în cinstea de mai înainte şi îi dă două săptămâni ca să-și 

revină în simțiri: Archirie, aflând păsul împăratului, își pregăteşte 
cele necesare şi pleacă în Egipt, sub numele de Abanam. „Fa- 

raonul, nebănuind. că solul lui Sinagrip, este însuş Archirie, îl 
primește cu, ironie și-i poruncește să-i facă 20 de funii de nisip 

ca să-şi lege „mânjii.' Archirie ia un sfredel, găureşte pereții graj-. 
dului, în, dreptul soarelui; „Razele, pătrunzând î în grajd, prin.aceste 

găuri, rotesc, nisipul; stârnit: de Archirie în așă'fel, încât păreau
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a fi nişte adevărate funii de nisip. Faraonul, mulțumit de această ispravă, pretinde solului, ca să-i care apă cu ciurul. «Dacă am fi în părțile de miază-noapte şi dacă ar ninge zăpadă aici ca şi acolo, nu numai cu ciurul, dar și cu carul, ţi-aș puteă aduce apă», fu răspunsul bătrânului sol. Faraonul, surprins de iscusința solului, îi poruncește să-i ridice cetatea. Archirie luă o ladă, în care așeză un copil pe care-l învățase mai dinainte cele ce trebuiă să facă. La ladă înhămă doi vulturi şi doi şoimi. Copilul țineă într'o mână o mistrie, într'alta o frigare lungă, întinsă în sus, în vederea vulturilor și a șoimilor. Archirie, ținând de hățuri lada, slobozi vulturii și şoimi, cari se înălțară îndată, după frigarea cu carne. Copilul începu să strige de sus: «Daţi-ne cărămidă, daţi-ne var, că şed meșterii fără lucru». — (Iată-ţi meșterii, împărate, zise Archirie, trimite-le cărămidă şi var ca să-ți zidească cetatea». Impăratul se arată mulțumit de această deslegare a enigmei pro- pusă de el şi, după ce puse solului mai multe ghicitori, care fură toate deslepate, recunosci în el pe Archirie și, binecuvântându-l, pentru înțelepciunea lui, îl trimite la împăratul Sinagrip cu cinste şi daruri. 
Archirie, întorcându-se la Sinagrip, cu misiunea împlinită, fu dăruit cu multe daruri, dar el le dete toate armașului, care-i scă- pase vieața. Ceri numai pe nepotul său Anadan, ca să-i desăvâr- şească învățătura, fiindcă, zicea el, nu-l învățase destul. - Archirie, luând pe Anadan, se retrase la moşia sa, şi-şi băteă nepotul în fiecare zi, dându-i o Nouă serie de învățături, cu. im- putări privitoare la nerecunoștință. 
Acest roman cuprinde, după cum s'a văzut mai sus, două elemente deosebite: 1. elementul narativ: peripeţiile vieții lui Archirie; rolul lui precumpănitor la curtea lui Sinagrip; căderea lui prin viclenia lui Anadam ; restabilirea în cinstea dela început; victoria din Egipt şi pedepsirea lui Anadan, 2. elementul didactic: sentințe date de Archirie lui Anadan, sub formă de învățăminte şi enigme, propuse și deslegate de acela în Egipt. 
Lăsând la o parte enigmele deslegate de Archirie în Egipt, care în redacția noastră sunt reduse la două, elementul didactic este “grupat în două mari grupe și încadrat în vieața lui Archirie, în două momente deosebite: primul, la început, în epoca copilăriei lui Anadan; al doilea, la sfârșit, după restabilirea lui Archirie.
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Primul are un caracter exclusiv didactic și este alcătuit din pro- 
verbe grupate în cicluri privitoare la călăuzirea în vieață. Redac- 

țiunea siriacă, care se apropie mai mult de original, decât cele- 
lalte versiuni cunoscute, cuprinde 95 de cicluri de sentințe; în 
versiunea românească, ciclurile au-fost reduse la vreo 3ş și sunt 
referitoare la teama şi pietatea oamenilor față de Dumnezeu, la 
cinstea şi respectul cuvenit părinților şi mai marilor noştri, la 
lăcomie şi sgârcenie, la călătorie şi primirea oaspeţilor, la cariera 
în vieață, la însurătoare etc., precum: - E 

«Cinsteşte pe părinţii tăi şi pe cei bătrâni, căci și tu poți 
să fii bătrân; şi ceeace nu-ți place, să-ţi facă alţii ţie, nu face 

nici tu altora. Că toată fapta își are răsplata. Fii recunoscător 
“făcătorilor tăi de bine în timpul când ai avut trebuință de 
dânșii și nu-i uită în timpul fericirii tale; că nu știi, cum se 
întoarce soarta care umblă ca o roată; ea astăzi te înalță ca 
în dulap şi mâine te dă peste cap». | 

«Fereşte-te de certe şi judecăţi, că todeauna e mai bună o 
învoială strâmbă, decât o judecată dreaptă, nici te . amestecă 
în cearta altora; căci, mulţi sunt cari caută gâlceavă cu lumâ- 
narea, şi te pomenești că-ți umple ceafa de pumni și spatele 
de ciomege; și până la împăratul suferi încăeratuly. 

A doua grupă de sentințe, aşezată la sfârşitul povestirei, după 
triumful din Egipt, se referă mai toată la viclenie și nerecunoştință. 
şi cuprinde numeroase. aluzii și comparații din vieața animalelor 
— adevărate fabule: 

«Tu ai făcut cu mine, ca oarecând un măgar, ce îl legase 
stăpânul său cu o funie slabă și el, rupând-o, plecase pe drum 

- în voia lui, până când l-a întâlnit un lup și i-a zis:. — Cale 
„bună, jupânule măgar; iar el i-a răspuns: — Aşi cale bună 

să aibă stăpânul meu, că nu mia legat bine să șez în grajd, 
ca să nu mă întâlnesc cu tine, să mă hiriteşti. Pentrucă ştiă 
că o să facă praznic din carnea lui, precum îl şi mâncă îndată... 

«Unele îmi vorbești din gură și altele ai în cuget, ca și un 
lup odinioară, carele se luase după oi și ciobanul îl întrebă: 
— Ce vrei, lupule? Iar el răspunse, zicând: — Nimic, decât 
mă dor ochii şi viu în urma turmei tale, că parcă îmi vine mai 
bine şi mă lecuesc din praful, care se ridică de picioarele oilor; 
iar el nu veniă decât să răpească vreun miel.
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«Lupul părul își leapădă, dar năravul nu şi-l lasă. Și tu 
asemenea ai făcut cu mine: ca pe lupul când l-a dat să înveţe 
carte. Dascălul îi ziceă: A, B, C, D1), iar el ziceă: Oaie, miel, 
capră, ied. — Nu așă lupule, îi ziceă dascălul, ci zi bine, cum 
zic eu. Iar lupul îi zice: — Ci ai de mă învață mai curând și 
isprăvește, că uite se apropie oile de crânp» 2). 

Elementul acesta didactic, deşi este întrețesut în fondul narativ, 
alcătuește cu toate acestea un tot întreg, care, în unele literaturi, 
a dobândit o importanță precumpănitoare. Așă depildă, în ver- 
siunea armenească povestea este intitulată: Maximele şi înţelepciunea 
lui Ahihar; în alte literaturi, elementul didactic a fost despărțit 
de cadrul narativ şi alcătueşte un întreg de sine stătător, precum 
într'o versiune arabă, care a fost tradusă și în limba etiopiană: 

Originea. Problema originii acestei cărţi poporane a dat 
mult de lucru orientaliștilor. Georg Hoffman, Kuhn (Byz. 
Zeit., 1892, 127) şi Meissner o socotesc ca un produs târziu 
al unui creștin sirian; Harris, Halevy,  Daschian,  Gins- 
berg,-.ca o operă iudaică; Lidzbarski, "Reinach, Bousset, Fr. 
Nau, ca o plăsmuire alcătuită în lumea păgână, Siria, Persia 
sau Babilonia. 

Fapt este, că povestea lui Ahikar eră răspândită în literatura 
ebraică din secolul al II-lea, când autorul anonim al cărții lui Tobie 
a introdus-o în urzeala povestirii sale. Intr'adevăr, în cartea lui 
Tobie, așă cum se prezintă în cele mai vechi redacţiuni ale Ve- 
chiului Testament — Vu lgata şi Codex Sinaiticus— 
prezintă, în trei pasagii diferite ale textului, reminiscențe din vieața 
lui Archirie. Astfel, într'un loc este amintită funcția de mare 
cancelar, păstrător al peceţii regale, pe care 'Ahikar o îndepliniă 
la curtea regilor asirieni, din Ninive: Senaherib, și Asarhadon; 
într'un alt pasagiu este pomenit nepotul lui Archirie, Nadab; iar în 
sfaturile, pe: care 'Tobie le dă fiului său pe patul morții, se află. 
un rezumat al vieţii lui Archirie: | 

«Vezi, fiule, ceeace Nadab a făcut lui Ahikar, care îl hrănise: 
“nu l-a scoborât de viu sub pământ? Și Dumnezeu l-a răsplătit 

    

1) In textul chirilic al lui A. Pann, de care ne folosim aci; A, B, BI. 2) "Tema a fost versificată de Marie de F rance, D'un prestre qui mist 
un loup ă lettre,. ed, Roquefort, Paris, 1820, p. 345——46. i
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după răutatea lui. Și Ahikar a'revenit la lumină şi Nadab a 
intrat în întunerecul cel veșnic, pentrucă a încercat să răpună 
pe Ahikar... A eșit din cursa pe care i-a întins-o Nadab și 
Nadab a intrat în cursa morţii). 

Dar numele lui Archirie eră cunoscut în acelaș timp şi în lumea 
grecească, înaintea erei creştine. Geograful Strabo, care se naşte 
cu. 60 de ani înainte de era creştină, vorbeşte întrun loc de Ahikar, 
ca de un mare înțelept din şcoala astronomilor «Borsipenieni» 1) 
din Babilonia. In veacul al III-lea d. Chr., Clement din Alexan- 
dria, vorbind de Democrit, întemeietorul școalei atomiste (sec. 
al V-lea a. Chr.), spune că a împrumutat operile lui morale dela * 
Babilonieni și că a inserat în scrierile lui traducerea stelei lui 
Ahikar 2). 

» Știrile, păstrate deci de scriitorii greci, concordă cu datele Bibliei, 
înfăţișându-ne pe Ahikar, ca pe un înţelept din străvechiul Babilon. 

Problema privitoare la originea acestui roman a căpătat în 
timpurile din urmă, o lumină nouă, prin desgropările făcute pe 
valea Nilului, în anii 1906—19o7,de o misiune arheologică ger- 
mană. Într'o insulă de lângă cataractele Nilului, acum acoperită 
de palmieri — dar pe care se află odinioară orașul Elefantina, cu 
o garnizoană militară, având pe timpul stăpânirii persane în 
Egipt, un însemnat contingent de mercenari evrei,— s'a descoperit 
un papirus, din secolul al V-lea înainte de Hristos. Papirusul, 
compus din două suluri mari, conține partea narativă a roma- 
nului și poartă titlul: «(Acestea sunt) maximele lui Ahikar, un 
înţelept și zelos scriitor, prin care a învăţat pe fiul său. . .» Peri- 
peţiile povestei sunt însă expuse în acest papirus la persoana I-a. 
Archirie însuș, care se dă ca purtător al peceţilor regale, sub 
regii asirieni Sanherib (705—681) şi Assarhadon (681 — 668), își 
povesteşte necazurile cu Nadan. Intre cele două suluri, se află: o 
lacună; iar partea finală a romanului lui Archirie, călătoria 

5 Fr. Nau op. cit. p. 47. o 
:) Opera parenetică a lui Democrit, câtă ni s'a păstrat în Stobaios, înfăşi- 

şează câtevă puncte comune cu maximele lui Archirie; paralelismul este 
însă mai evident între maximele lui Archirie şi ale lui Menandru (sec. al 
IV-lea), prietenul lui Epicur, mort înnecat în golful Athenei. Vezi textele 
paralele la Francois Nau, Histoire et sagesse d'Ahihar DAssyrien,. 
3945. 

PP. 

17 N; Cartojan
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în Egipt şi deslegarea enigmelor — parte care ridică o problemă 
din cele mai interesante în istoricul textului — s'a pierdut. 
Textul este scris în limba arameană, cel mai nordic din idiomele 
semitice, Această limbă eră foarte răspândită pe timpul regilor 
asirieni și devenise pe timpul marelui imperiu persan, limba 
oficială întrebuințată pentru partea de vest a statului, nu numai 
în raporturile cu popoarele semitice, ci și cu Asia Mică şi Egiptul. 
Prin această străveche redacțiune arameană, numele proprii ale 
romanului, care în linii mari sunt identice în toate versiunile, se 
lămuresc pe deplin, după cum a arătat-o Fr. Nau, şi ele dovedesc 
originea asiriană a textului. Astfel, numele Ahikar — Archirie din 
versiunea noastră — este o formaţiune din «Ah-ia-gar», care se 
întâlneşte în onomastica asiro-babiloniană din epoca Sargonizilor 
şi înseamnă (frate scump»; Na dan, nepotul lui Archirie (în redac- 
țiunea slavă și românească: Anadan) este înrudit — dacă nu e ace- 
laş — cu numele asirian «Nadin» și derivă din rădăcina asiriană 
«nadanw» = a da; Nabuzarda n, numele fratelui lui Archirie 
corespunde numelui «Nabu-zăr-iddin» (Nabu a dat un vlăstar) 
din documentele asiriene, 
Romanul a fost plăsmuit dar în secolul al VI-lea, anterior erei 

creştine, având la bază, după Fr. Nau, un substrat istoric, după 
Eduard Meyer, o tradiţie populară (cf. bibliografia). Venind din 
așă de mari. adâncimi de timp, trecând de alungul veacurilor, 
romanul acesta a pătruns în literatura noastră, unde a rămas 
până astăzi o carte populară, destul de răspândită. 

Romanul în literatura românească. La noi a venit dela Slavi. 
Istoria lui Archirie a fost tradusă în limba slavă, în secolul 

al XI-lea sau al XII-lea, în Macedonia sau în partea sudică a 
Bulgariei și anume, după cercetările învățatului rus A. Gri- 
goriev,nu direct din grecește, ci prin mijlocirea unui text 
armenesc. Traducerea, scrisă în glagolitică, s'a răspândit la toți 
Slavii din Balcani, căci se găseşte într'un ms. glagolitic din anul 
1468.şi întrunul cirilic din Ragusa catolică (1520). 'Textul lui 
Archirie a fost publicat într'o traducere rusă de 'Tihonravov (vezi 
bibliografia); iar în traducere germană de Jagi€, în Byz. Zeitschr., I, 
p. 10—126. - e E 
„După o versiune slavă, s'a făcut traducerea românească. prin
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sec. XVII-lea. Cipariu în Principii de limbă (p. 167), citează un 
ms. din sec. XVII-lea. Gaster a publicat, într'o traducere engleză 
(vezi mai jos în bibliografie), textul românesc, după un ms. din 
1784, de care se folosește şi în Literatura populară română. In Bi- 
blioteca Academiei Române, se găsesc însă, până acum, vreo 12 
manuscripte. Dintre acestea, cel mai vechiu, scris în anul 1717, 
de «Reseaţe logofătului Staicului sinu Vasile Teromonah, când au 
fost năstavnic la mănăstirea Aninoasa», se află acum la Moscova. 
Pentru reconstruirea prototipului românesc, aceste manuscripte 
își au importanța lor netăgăduită, fiindcă unele prezintă variante 
interesante. ! 

Astfel; unele, ca de ex.: ms. 1404, căruia îi lipseşte începutul, 
a păstrat din prototipul slav, câteva trăsături care s'au pierdut 
în celelalte. In versiunea acestui ms. soția lui Archirie trăeşte; 
şi, în vremea de urgie, când bătrânul se sbate, ascuns în groapă, 
aceea care-l hărnește, este «jupâneasa lui». Acelaş ms. a mai păstrat, 
ca dealtfel şi ms. 3170, încă una din întrebările, cu care Faraonul 
pune a încercare istețimea lui Archirie: «Şi zise Faraonul: dar 
eu cu cine mă potrivesc? lar Archirie zise: cu soarele te potri- 
vești, Măria ta. — Dar slugile mele cu cine se potrivesc? Iar cl 
zise: Cu razele soarelui seamănă) (f. zoo v.). 

Manuscriptul prezintă însă şi câteva prelucrări proprii, intere- 
sante încercări de adaptare la vieața noastră socială de pe vre- 
muri. Astfel, când armașul obţine dela împărat ca Archirie să fie 
decapitat la «moșia lui», textul adaogă: «ca acolo să-l slujască popii 
lui, să-l plângă jupâneasa lui și robii lui şi să-l îngroape în biserica 
lui». Incheierea din acest ms. este şi ea mai compatibilă cu situația 
şi demnitatea bătrânului, căci povesteşte textul: «Și-l duse la cetatea 
lui Archirie (pe Anadan); şi bătu un stâlpu în mijlocul curţii; 
şi-l legă pe nepotu-său Anadan de stâlpul acela cu mâinile 
înapoi, ca pe un dușman; şi puse Archirie doi vizităi de-l băte cu 
bice de două părţi». 

Romanul a avut o mare răspândire la noi şi a lăsat urme cari 
dăinuesc până astăzi. Gaster în Journal of the Royal Asiatic Society 
a arătat că o bună parte din maximele lui Archirie au trecut în nuvela 
lui C. Negruzzi: «Păcală și 'Tândală». Anton Pann, care a prelucrat 
romanul lui Archirie şi-a sporit și el colecţia de proverbe (Po- 
vestea vorbii) cu elemente împrumutate din Archirie; alte sen- 

17?
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tințe ale. înțeleptului Asirian își găsesc paralele interesante în co-, 
lecţia lui Zanne. De altă parte ghicitoarea pusă de Faraonul Egip- 
tului lui Archirie: Am un copac cu 12 ramuri» este o ghicitoare, 
foarte răspândită la noi care dela Ispirescu 1) încoace a fost cu- 
leasă de o mulţime .-de folklorişti şi a răsbătut până şi în cărţile 
de cetire pentru clasele primare 2). 

In. sfârşit povestea lui Archirie simplificată și prelucrată de V, 
A. Ureche şi-a găsit şi ea adăpost în cărţile didactice 3. 

BIBLIOGRAFIE. Texte tipărite: «Ințeleptul Archir cu nepotul -său Ana- 
dan tipărit întâia oară de Anton Pann, București, în tipografia lui 
Anton Pann, 1850 (cu chirilice) 38 p. în 16%. Ediţia are la sfârşit următoa- 
rele versuri: «Cuvintele unui tânăr în &asul cel de pe urmă al vieţii sale», 
p. 39; «Nestatornicia lumii», p. 43; eAltule, p. 44. A doua ediţie a apărut, 
cu acelaş cuprins în 1854, tot în tipografia lui Anton Pann. De atunci se re- 
publică necontenit de diferite case de editură: Alcalay (în «Biblioteca pentru 
toţi»: nr. 79, la un loc cu: Nastratin Hogea); Cartea Românească: («Pagini 
alese din scriitorii români, No. 26, la 'un loc cu un fragment din Povestea 
vorbei; “Trei mincinoşi; Despre vorbire; Despre minciuni); Steinberg: (cu 
adaosul: sDe ce n'au ţiganii biserică»). 

Gaster a publicat o versiune românească după un ms. din 1784 în Jour- 
mal of the Royal Asiatic Society, 1900, p. 301—319. 

MANUSCRIPTE INEDITE DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE. Descrise în 
I. Bianu: Catalogul manuscriptelor 1 şi II (vol. II în colaborare cu R. 
Caracaş): nr. 44 elnvăţătura lui Archirie când au învăţat pă nepotul 
său Anadan» sec. XVIII (|, p. 1oş); nr. 274, f. 149 v. — 152: «Invăţătura şi 
înțelepciunea lui Archirie pr6 înțeleptul, pentru nepotu-său Anadan (|, p. 
623); nr. 476; f. 76—84: «Povestea lui Archirie înţeleptu (II, p. 209); nr. 
577, f. 61—69: «nvăţătura lui Arichiria cumiă învăţa pre nopotu său Ana- 
"danuă, adecă cu Archirie învăţaiu pre nepotulă mieu pre Anadani, nepotu 
de soro. Nedescrise în catalog: nr. 1867, f. 222 şi urm. fragment, fără înce- 
put şi fără sfârşit, copiat de «Reseţe logofătului Staicului sinu Vasilie iero- 
monah, când au fost năstavnic la mânăstirea Aninoasa leat 7225 (cf. N. 
Cartojan, Alexandria în lit. 7om., 1910, p. 35); nr. 4104, tIstorita lui 
Anadan cu unchiașul Archirie», copiat de Enachi sin Hagi ot Tighine în 
„dughiana jupânului Theodor Dorobăţul, la leat 1777, la Eşi; nr. 3170, f. 

  

1) Cf. Abecedar lucrat de N. Gh. Dinescu, Maria Dinescu 
şi D. Ionescu, Bucureşti, 1926, p. 133. 

2 Gh. Cherciu, Gh. Dinescu, D, Ionescu şi V. Enescu, 
Carte de citire pentru clasa III-a primară, Buc, 1927. 

3) "Țară fără bătrâni, cf. şi I. Suchianu și M. Stroi tescu, Carte 
de citire şi gramatică pentru cl. II-a secundară.: :



261 

84-v. — go v.: elstorila lui: Archiriia pre înţeleptuli», copiat de Gheorghila 

Popovici Cucuian, lăcuitor în Pauşe (cf.. N. Cartojari, op. citi:p. 35); 

“nr. 1286, f.-7—18 v.: elstoriia lui'Archirie, cum au păţit cu nepotu-său 'Ana- 

dan că i-au făcut rău pentru bine; şi l-au aguris rău pentru rău;.și l-au bătut 

Archirie pân l-au omorât», text copiat la 1788 de «Miron logofătu»; nr. 3181 

“f; 28—34 v.: «Inceper€ aceştii poveşti a lui Archirie filosoful cu nepotul sieu 

'Anadân în zilele lui Asanagrip împăratul în ţara Doruluii, copiat de Ioan 

Petrovici din Gavojdia (Banat) la 1825; nr. 3355; f. 162 r. — 166:-ulstorie 

lui: Arghiri ci-au' dati -pre nepotul său Anadam să slujască la împăratul», 

copiat de Eftimi Crăciun pe la 1800; nr. 2373 în 80 fragment f. 4—7 cr 

paginaţia copistului), începe dela: «Când au învăţat Archirie pe Anadan.? d 

nr.: 3513 copiat. în 1814 (nota pe 'scoarţă). ” ' ' 

VERSIUNI SLAVE: N. Costomarov şi Pypin, lawsreainut cTa- 

pimuoii pyccxoii anreparypoi, S$. Petersburg, 1860, t. II, pp. 359—370.:'B. 

_Angelov și M. Genov, Hcropna Ha Benrapckara nyreparypa t. II, 

“Siofia 1022, pp.-313—320. Milan Reşetar, JInGpo On MHOBIrjex paz- 

nora AyOpaBaukui KHpiriCKu 3G0pHuk Op r. 1520 (în -CGopurn sa Hcropnjy, 

jeux n RusumeBuocr cpnexor Hapona. Iipeo onenrue Kurura XV, Bel- 

grad 1926, pp. 48—55 după ms. Kukuljevi€ din 1520. “Textul slav tradus în 

limba:germană de V. Jagi&, Derzeise Ahyiios î în Byzantinische Zeitschrift, 

I, 1892, pp. 107—126. - 

“VERSIUNI ORIENTALE: siriacă F. C. Con ybeare, ]. Rendel Har- 
ris' and Agnes Smith Lewis, The Story of Ahikar from the 

Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Greek and Slavonic versions, Londres, 

Cambridge Glasgow, 1898; Frangois Nau, Histoire et sagesse d'Ahikar 

PAssyrien (fils d'Anael, neveu de Tobie). Traduction des versions syriagues 

avec les principales differences des versions arabes, armenienne, grecque, ndo- 

syriaque, slaze et roumaine, Paris, 1009, Letouzey et An€ (în Documents pour 

Petude de la Bible publicate sub direcţiunea lui Francois Martin). Versiunea 

arameană din secolul V, anterior erei creştine, care este de o deosebită im- 

portanță pentru istoricul textului a fost publicată de Eduar d Sachau, 

Aramăische Papyrus und Ostraka aus Elephantine. Altorientalische Sprach= 

denkmăler aus einer jiidischen Militărholonie des 5: Juhrh. tor Chr. Leipzig 

1911, tabla 40—57, text ebraic şi traducere germană, 

SruDII: M. Lidzbarski în Zeitschrift der Deutschen Morgenlân- 

dischen Gesellschaft, t. XLVIII, (1894)pp. 671—675, susţine că povestea lui Ahi- 

kar, anterioară cărţii lui 'Tobie a fost scrisă în ebraică; E. ]. Dillon, Ahikar 

the wise, An ancient hebrew folkstory în The contemporary Reziew, 1898, pp. 

362—386, cu prilejul publicării unor recensiuni siriace crede că romanul 

nu are nici un fond istoric și a fost scris în secolul al III-lea a. Chr. în ebraică; 

F. C. Conybeare, ]. Rendel Harris and Agnes Smith 

în prefața la ediţia de texte amintită mai sus; E. Cosquin în Rezue bi- 

bligue VIII (1899), pp. 3o—8a2 îb. 1898 p.:510—531, susţine că povestea este o 

temă folklorică din ciclul mortul recunoscător, că ea se găseşte şi în India, că la 

origine a fost politeistă și în urmă adoptată monoteismului şi literalizată; Th.
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Reinach, Une conte babylonien dans la literature juive : le roman d' Akhikhar în Revues des ctudes juives, t. XXXVIII (1899), pp. 1—I13 este o poveste de obârşie babiloniană — poate un mit solar — tradusă de Evrei înainte de sec, al II-lea a. Chr.; ]. Halevy y în Revue semitique (1900), pp. 23-—77 combate teza lui Reinach, susţinând că legenda este de origine arameeană; Paul Marc, Die Achikar-Sage ein Versuch zur Gruppierung der Quellen în Studien zur verglei- chenden Literaturgeschichte, Berlin 1902, pp. 393—411, 1903 p. 52 romanul este alcătuit din 2 elemente diferite: 1. partea biografică; 2. proverbele; P. Vetter, Das Buck Tobias und die Achikar-Sage în Theolog. Ouartalschrift 1904, Pp. 321 şi 512; 1905, pp. 321 şi 497, traducând în germană versiunea armeană susţine că romanul a fost scris între secolul | a. Chr. — III p. Chr. de un Ebreu, care a avut ca bază o carte mai veche de origine babiloniană, scrisă: probabil în arameană; Francois Nau în introducerea la ediția de texte amintită mai sus conchide că Ahikar a fostun personagiu care a trăit în Babilonia; că opera a fost scrisă poate chiar de el în limba arameană în sec. al V-lea; că partea finală (călătoria în Egipt) a fost adăogată ulterior. Pentru versiunea arameană din papirusul dela Elefantina, în afară de Eduara Sachau menţionat mai sus la versiuni orientale vezi şi: Dr. Arthur Ungnad, Aramăische Papyrus aus Elephantine, Leipzig; Eduard Me Yer, Der Papyrusfund von Elephantine, Leipzig, 1gr2. pp. 102—r28. Smend, Alter und Herhunft des Achikar-Romans und sein Verhălnis zu. Aesop. Bei. hejte zur Zeitschrift fitr die alitest, IPissenschaft, XIII (1998), p. 5s—raş. Despre fabula romanului în legătură cu literatura similară a Babiloniei cf. câteva note la Erich Ebelin g. Die. babylonische Fabel und ihre Bedeu- tung fiir die Literaturgeschichte, (în Mitteilungen der altorientalischen Gesell. schaft 11 Band, Heft 3), Leipzig, 1927 pp. 14, 40. . 
Despre un episod din «Archiriey în versiunile occidentale ale romanului lui Alexandru și în arta medievală; Gab riel Millet, Lascension d'Ale- xandre (Extrait de la revue Syria, 1923) Paris, 1923, cu deosebire PP. 113—120, M. Gaster, Literatura Pop. rom., pE. 104—113; N, Iorga, Livres populaires dans le sud-est de P' Europe et surtout chez les Roumains în Bulleţ, de la sect. hist. de Acad. Roumaine, Buc. 1928 PP. 33—34. 
Despre legăturile romanului lui Archirie cu vieaţa lui Esop ne vom ocupă în volumul II,



INCHEIERE 

Literatura populară scrisă începe la noi curând după tradu- 
cerea primului ciclu de cărți sfinte, cu viziunile apocaliptice. 
Aceste texte eshatologice nu pot fi puse însă în legătură cu miş- 
carea bogomilică, Ele își făcuseră apariţia în literaturile creştine 
cu multe veacuri înainte de răspândirea ereziei. în Balcani; și, 
departe de a vădi principiile sectei, cuprind dogme care vin 
în contradicție evidentă cu concepţia fundamentală a bogomilis- 
mului. Părerea învățaţilor slavi de acum mai bine de şo de ani, 
îmbrăţișată de Hașdeu și Gaster și admisă încă la noi, cred că 
nu mai poate fi susținută astăzi, când în urma luminilor aduse 
de istoricii literaturilor creştine, chiar învățații sud-slavi au înce- 
put să renunțe la ea. Această literatură apocaliptică, în deplină con- 
sonanță cu atâtea scene zugrăvite pe pereţii exteriori ai vechilor 
mănăstiri şi biserici, vădesc o tendință unitară: aceea de a da 
sufletelor şovăielnice pe cărările pline de ispite ale acestei vieți 
trecătoare, un reazim moral. | 

Dela literatura apocaliptică s'a trecut apoi la legendele biblice 
privitoare la Vechiul şi Noul "Testament, la miracolele hagiogra- 
fice, la literatura astrologică de prevestire pentru a se ajunge, 
în sfârșit, la romanele populare cu intriga complicată şi acțiunea 
desvoltată. Literatura: poporană scrisă a mai fost îmbogățită în - 
epoca influenței slave şi prin câteva legende din folklorul bizan- 
tin (de ex. legenda Casiei), cuprinse în cronograful lui Moxa, dar 
întrucât elementele apocrife și populare sunt mult mai nume- 
roase' şi mai interesante în cronografele lui Cigala şi Dorotheiu 
de Monembasia, care se traduc în a doua jumătate a sec. al 
XVII-lea din grecește, am preferit — pentru a nu ne repetă — 
să tratăm această chestiune în partea a doua a lucrării noastre. 
Este foarte probabil că literatura populară din epoca. slavă a fost 
mai bogată decât am putut-o noi înfățișă în paginele precedente. 
Multe texte însă s'au pierdut. Altele apar în căpii așă de târzii,
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încât numai monografii speciale, care întemeindu-se pe colaționarea 
atentă a tuturor copiilor și pe confruntarea lor cu originalele 
bizantino-slave ar puteă decide dacă sunt traduse în epoca 
slavonismului sau mai târziu. De ele ne vom ocupă în vol. I]. 

Legendele religioase apocrife şi cărțile populare au pătruns aşă 
de adânc în vieața sufletească a poporului nostru, încât a lăsat 
urme care dăinuesc până astăzi în pictura religioasă și în arta 
populară, în tradiții şi superstiții, în colinde și descântece, în 
basme și proverbe; ba chiar, după cum s'a văzut, şi în toponimia 
și. onomastica populară. . . Ba 

- “În tot cursul secolului al XVI-lea Şi în prima jumătate a celui 
de al XVII-lea, literatura poporană scrisă se alimentează la noi 
din izvoare. sud-slave. e 

Cultura slavonă însă, întreținută în mănăstirile noastre multă 
vreme prin pribegii sud-dunăreni, intră, de pe la jumătatea vea- 
cului al XVII-lea, în agonie şi la noi, în urma stingerii — sub 
apăsare turcească —a focarelor de cultură slavă din ţările balcanice. 

Către sfârşitul domniei lui Mateiu Basarab, Mitropolitul Ștefan, 
” îngrijorat de necunoaşterea limbii slave de. către preoți,-- pune 
sub teascul tiparului trei cărți necesare cultului divin: Posribania 
preoților 1650; Mistirio sau Sacramint (taina botezului şi a miru- 
lui) 1652 și Târnosania: bisericilor 1652, în care rugăciunile sunt 
tipărite, potrivit tradiţiei, în limba slavă, dar indicațiile — tipicul — 
sunt traduse în limba română. In prefața prin care însoţeşte aceste 
texte, Mitropolitul țării explică astfel motivele care l-au îndemnat 
la aceasta, - o. 

4. ŞI văzandi iară cum au creştinii țărei inputare şi Preoţii, 
mai: vrâtos, de.cătră hulnicii dă lege, cum pentru grosimea şi gru- 
bia nu știm sluji tainele sfintei bes€reci, și strigă toți că am uitat 
cinurile, socotealele- obrășirile, chipurile și nemeririle şi toate 
rânduialele şi tipicurile. sfintelor taini, pentr” aceia ... gândiiu. să 
iau înputarea  batjocoririlor de asupra acestei, țărişoare:..) și 
astfel a «tipărit, nu cum au fost Până acmu slovenâște. tipicurile; 
carele nu le pot şti cinstiții şi: cuceriții Preoţi... ce tot rumânește». 
... Aceeași stare de lucruri o constată și Mitropolitul Dosofteiu 
în “Moldova. Intemeindu-se pe scrisorile apostolului Pavel către 
Evrei (III, 29) şi către. Corintheni (I, 14), el devine adept con- 
vins. al ideei de naţionalizare a serviciului divin, i
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In locul infiucnței slavone, se înrădăcinează la noi, din a doua 
jumătate:a veacului al. XVII-iea, influența culturii: grecești, care 

ajunge punctul ei culminant în .epoca domniilor fanariote, când 
limba greacă” pătrunde..i în biserică, în cancelariile domnești, în 

școli şi în saloane. : 
Este greu de stabilit o graniţă precisă între aceste două epoci 

de desvoltare ale literaturii noastre vechi. De fapt încă din 

epoca slavonismului se ivesc traduceri din limba greacă (de: 
exemplu : Pravila lui Vasile Lupu, tradusă de Eustratie Logo- 

fătul, din grecește); de altă parte cărturari cunoscători și tra- 
ducători de texte slavoneşti se găsesc și în epoca de plină 
expansiune a influenții grecești. 

In sfârşit, începând din a doua jumătate a secolului al 
XVII, își face drum în cultura noastră un curent de influență 

rusească care, deşi uneori îşi pierde urma.subt covârşitoarea 
influență grecească, totuşi când şi când apare la suprafață, mai 

ales în epoca de ocupație rusească a Principatelor române. 
Dar acest curent, care va îmbogăţi literatura noastră populară 
cu texte noi, ca de exemplu «Minunile Maicii Domnului», va 

fi studiat împreună cu faza de tranziţie dela epoca influenții 
slave la epoca influenţii grecești în volumul al II-lea al lucrării 
de față. 

Literatura poporană ia un nou și puternic avânt către sfâr- 
şitul sec. al XVII-lea. 

Contactul cu literatura greacă deschide drumuri noui şi pen- 

tru curentul poporan scris. 'Textele apocrife, traduse după ori- 
ginale slavone defectuoase, sunt înlocuite cu versiuni mai com- 

plete. şi mai Clare, traduse din grecește; legende și evanghelii 
apocrife necunoscute în perioada slavonismului, sunt traduse 

acum pentru întâiaș dată, iar romanul popular se îmbogățește 
cu elemente noui și variate, dintre care unele veneau tocmai din 

literatura evului mediu occidental. 

Literatura populară scrisă din epoca studiată aci a avut însă 

o importanță deosebită în evoluția literaturii noastre vechi. Deş- 
voltându-se potrivit cu năzuințele sufletului românesc de pe 
vremuri, ea a avut la început un caracter religios, a căpătat 
apoi în sec. al XVI-lea un caracter eroic și a dobândit, în sfâr- 

șit, în secolulal XVII-lea o pronunțată notă didactică. De aceea
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cărțile populare au fost mult răspândite; ele au format litera- 
tura de predilecție a tuturor claselor sociale, au desvoltat gustul 
pentru cetit; au contribuit la îmbogățirea lexicului şi la-mlădie- 
rea frazei și au pregătit, în parte, formarea stilului narativ, care 
va culmină în opera cronicarilor.



S v 

ANEXĂ 

INDICE DE CĂRȚI: OPRITE 

Ms. nr. 1570 din Bibl. Acad. Rom. 

(Tradus «de pre limba sloveneascăy de aStaico Grămăticul şi slujitoriu 
Besearecil Domneşti» din Târgoviște, la a 16671669). Vezi mai sus p. 22, 

Cărţile ceale minciunoase, pre care nu se cade a le ţineă şi a le 
ceti direptii credintoșii Hristiani, iară sânt aceastea: 

Cei tocmiți Psalmi ai lumii, care sântă aceștea: rpkanre Rei 

&kpuiu Și altă: rpaanre. Și KpeTS TROEMS RMAPVSHRUIS Ca HA SEMAN. 
Patriarşii: Adam, Enoh; a lu Sithă rugă; alu Adam zavătl); 
Psalmii lu Solomon; A lu Moysi zavăt; a lu Ilie descân- 

“tare; a Isaie vedeare 2); şi a lu Iacov poveaste. A lu Petru des- 
cântare. Umblările 3) apostolilor; a Varnavei poslanie 4); a lu 

Pavel apostolii facere ce e mincinoasă; a lu Pavel descântare. 
Evanghelie de la Varnava. Evanghelie de la 'Thoma Paralipomena 
ce au trimes pe un vultur în Vavilon către Ieremiia. | 

Sântii ș'alte multe de cuvântători mincunoși tocmite, care săntii 
aceastea: 

Intrebările lu loan Bogoslov care zice: canu npazeAuti Iwâne 5), 
iar ale lui întrebări cătră Avraam de sufletele direpţilor; ale lu 
Vartolomei întrebări cătră Preacista, cum au născut pe Hristos. 

Epistoliia de Duminecă şi de Lemnul crucii ce e mințită. 

Umblarea lu Petru după înălțarea Domnului. Cum au vândutii pe 
Hristos cocon. Și ce pești pe uscat au umblat, Coconiia 6) lu Hris- 

tos. A Preacistii umblare pre la munci. Căpăţâna lu Adam, ce doi- 

1) “Testament. 

*) Bumnbuie = vedenie, apocalips. 

2) slav.. oOxoAu4 = perregrinatio. 

1) Scrisoare. 

5) Auzi prea dreptule Ioane (Pseudo-Apocalipsul lui Ioan). 

s) Evanghelia copilăriei.
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sprăzeace) slujitori într'însa și șaptezeci de împărați suptii dânsa au şezut Numele îngerilor. Pricea lu Hs. cu diiavolul. De slujba 
tainilor lu Hs., ce au mâncat la prânzii și poarta ceriului se-au 
închis; şi îngerii pre popa l-au blăstemat. De'un Macarie pus- 
tilnic, călugăr al Rimului, ce au mersi trei călugări la dinsul, 
doosprăzeace mile de raiu. 

9r. De Kitovras şi de ale lu Solomon mincinoase judecăți; și de 
doosprăzeace scări a lu Iacovlin ce le grăescii. Cântecele lu Davidi. 
De cântarea lu Sofonie. De Lemnul crucii. Cum au pus pe Hs. 
între popi; şi cum Hs. cu Plugul au arati; azasta popa Eremiia 
bulgărescul o au minţit. ia 

Sântii şi de munci cu minciună alcătuite, iar nu așă, precum sântii, 
de se ceteascii la Mineae şi la proloage scrise: mhuncirea lu Gheorghie, 
care zice de Dadiian împăratii munciti; muncirea Nichitii, chie- 
mându-l pre dinsul fezor de împărat; a lu Evstratie muncire; a 
lu Ipatie muncire, ce de șapte ori au murit şi de șapte ori au în- 
viat; muncirea lu Climentiă al Anchirie şi alte multe cu minciuni 
tocmite. | NE 

Sânti iar ş'alte între dumnezeiasca scriptură, scripturi minci- 
noase. de eretit scrise, spre pacoste neștiuților în, care sânti: 
m(oli)tve mincinoase de friguri şi de 'năjituri şi de nevoi, cu care 
ereticii au stricat datele besearecii, şi apostoleasca pravilă, scriindu 
cuvinte mincinoase. - 

.. Cărţile ereticeşti carele nu să cade a le ceti credincoșii direptii: 
Martodoi, cum ai zice Astrologul, Astronomiia, 3ememapia 
onpomerIx. Carovnicul în care sântii doosprăzeace .... a feaţele 
hiarălor şi a pasărilor, Care iaste întâiu de-ș..păzește trupul său. 
mortii; zboară cu . vulturul şi cu uliul şi cu corbul şi ghionoaia. 
Şi urlă fiarăle cele iuți: și răsul şi mascurul sălbatec și lupul şi 
ursul și șerpii cei iuți. Cartea Gromovnicul, Fulgeralnicul; Luna cu 
carcăn,. Colindătoriul. Metanie Mislenicul. Socotitoriul de vise. Vră- 
jalnicul, vrăjindu cu pasările şi cu hiarăle, care sântiă aceastea: casa 
trăsneaște ; ureachia-mi ţiuiaște; ochiul mijaşte; focul :colcăiaşte; 
câinele urlă; șoarecile țâţâiaşte; şoarece haina-mi' roade ; broasca 
michecăiaște ; pisica miorneaște (sic); brațul mi se bate; somnul 

9 v  înfricoşează; orbul mă întimpină; de mi arde cevă; | focul țiuiaște;
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scânteia din fociă'sare; cade omul; lumânare -se: stinse; calul ne= 
chiiază; bou pre bou se sue. 

A multe fealuri de pasări: albina cântă; “peaştele se bate; 
iarba sună; lemnii de lemnii scârcăiaște; frunza sună; coțofana 
cântă; lupul urlă; amărăciunea va veni şi alte multe în multe 
fealuri de vrăjiri. 

A călătorilor carte în care iaste cobi de timpinarea a toate ere- 

ticiile şi de ceasurile ceale bune și reale carea iaste de Dumnezeu 
lepădat; şi de zilele hicleane; şi cum în zioa dentâiu a lunii făcut 
fu Adam. Adasta creticii o au scris, iar nau făcut Dumnezeu 
pre Adam în zioa dentâui, pentrucă soarele și luna și stealele 
ceriului le făcu Dumnezeu Miercuri; iar pre Adam l-au făcutii 
Dumnezeu Vineri. Dară voi, neștiuților, cum veți putea spune 

facerea lu Adam cu luna într'o zi, crezându minciunelor ereti- 

cești și lăsându sfânta scriptură, carii. treizăci de zile tot. spre 
minciună scriseră. 

Aşijderea și alte cobe cari sântii cărți ereticeşti: Cartea ceti- 
toare de steale, căriia iaste numele IllecromHeBHbur, în care oa- 

menii nebuni vrăjindu cred, căutându zilele nașterii sale; neme- 

rirea casurilor; soroaca vieţii; nevoile năpăștilor; fealurile morții 
norocul în neguțătorie; în slujbe. Și vremile le caută cu nebuniia 
lor, lăsându ajutoriul lu Dumnezău; iară neștiindu judecățile lu 
Dumnezeu, că nu e porânca lu Dumnezeu nici a sfinţilor apostoli 
nici de sfinții părinți dată; ce de pizmaşii şi urâţii lu Dumnezeu, a doa 
credință idolească dela draci cu ereticii semănată, neştiuților, spre. 
peirea sufletelor, ca cum pleavele pre mijloc de grâu ațâțindu 
văpaia muncilor de vecie, după cuvântul Domnului care l-au zis: 
viermii lor nu mor şi focul nu se stinge. Iar de apostoli iaste dat 
şi de sfinţii părinţi 318 carii în Nicheia, ne porânciră noa întâtu 
a creade în sfânta Troiță şi crucii Domnului și învierii lui a ne 
închină; şi muma lui Preacurata Născătoare de Dumnezeu a o 
cinsti și a o slăvi; și pre sfinții apostoli şi proorocii și mucenici | ș şi 
st(a)l(pnic)i și cărţile ceale sfinte a le ceti, în care iaste sufletul 
a se spăsi și a scăpă de muncile de vecie; şi a creade scripturii 
ceii adevărate; şi a aşteptă înviiarea morţilor; și a aşteptă înfricoșata 
judecată și plătireii înprotriva Iucrurilor. | 

Iară de ale lepădaţilor și procleților cărți de toate a fugi ca Lotii 
de. Sodomliani şi nimic a nu ne pleca într'însele, ca să nu fiţi ca
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muiarea a lu Lot: neascultându învățătura lui Dumnezeu, se în- 
toarse a vedea ce iaste în Sodom; şi fu stâlpă de sare, și până 
astăz cremenită. Așijderea ș'acum cine nu va ascultă învățătura 
lu Dumnezeu, ce va aveă a țineă la sine scripturi ereticești și 
într'însele va creade, acela iaste vrăjumaş lu Dumnezeu. Și în- 
tr'acea vrăjire, cine va aveă a creade cu acei eretici, să fie blestemat 

"şi proclețit; și neînblânzitiă județ să ia cu vrăjumașii lu Dum- 

10 v 

nezeu și cu jidovii, carii l-au răstignitii; sau cine va duce sau... 
de oao cu prescuri în besearecă sau cu colivă, și acestea toate 
înpreună popii le: vor sfinți și le vor cădi, şi pentru aceaia să 

„fie lipsiţi de dostoiniciia mesereii lor; fără numai colivă cu- 
Tată şi pe canon numai a aduce în besearecă; iarăși acealea a 
nu le duce în oltar, ce bocatele săracilor să. le dea şi mișeilor 
ce-si sfinte; iar nu să le sfințească cu coliva a sfinților apo- 
stoli, De cărțile streine de toate fereaşte-te, dară ce e ţie şi cu- 
vintelor deșarte ale streinilor sau legilor sau. proorocilor min- 
ciunoşi, carele adecă răvrătescii pre cei ușuri în credință, căce nu 
e tocmit în leagea lu Dumnezeu, de te porneșşti spre aceale streine 
mascarale; că de pohteşti să cetești poveaşti, iată că ai sfintele 
cărți ale înpăraţilor; iar de vei de maestrie şi de lucrătoare, iată 
că ai prorocii şi pre Iov și Pildele, în carele fă toată maestriia și 
mai mare ascuţire minții vei dobândi, că ale singur Domnului 
sânt zise; iară de vei pohti cântece, iată ai Psaltirea sau mărtu- 
risirea legii, preaslăvita | leage a Domnului. Iar de toate streinele 
şi dievoleștile- cărți, fereaște-te tare. 

Și aceastea sântii cărţi lepâdate: 
De Kitovras basne și glume. Poslaniia lu Avgarii, care oamenii 

neştiuți și neînțelegători. poartă la sine. Altă minţită de Vasilie 
den Chesariia. De Grigorie “Bogoslovii și de Ioan Zlataustii. Intre- 
baturi și răspunsuri, ce e și din câte părţi făcut fu Adam.:Și cum 
Prov împărat fărtat pă Hs au chiemat; şi atasta Popa Eremiia 
bălgărescul o au minţit, că grăiaște acest ticălos, că șezând sfântul 
Sisinie pre muntele Sinae. şi pre un înger Sihail numiaște, care 
iaste spre zminteală a-mulţi oameni, şi şapte feate ale lui Irod cu 
frigurile băsnuia răul, care, evanghelistul, aceale șapte feate nu le . 
numiaște ce o fată care au jucat şi au cerșut capul lu Prediteci, 
ce şi aceasta au, fostii fata lu Filip, iară nu a lu Irod. .
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lar marele Sisinie Patriarh al 'Țarigradului întraceale scrip- 
turi ale sale grăiaște așa: Nu mă socotireți acel Sisinie minciunos, 
pre care l-au scris neînțeleptul popa Eremiia, spre zminteală oa- 
menilor. | 

Că sfinții părinţii noştri purtătorii de Dumnezeu 318, carii au 
fostii în Nicheia al șaptelea săbor, lupii pierzători cu praştiia 
sufletească îi împinseră den beseareca lu Dumnezeu; și învăță- 
tura filozofiei lor cea pierzătoare ca pleavele den grâu rumpân- 
du-le le lepădară și le arseră şi nălucirile lor le proclețiră. Iar 
învățăturile sfinţilor apostoli și canoanele sfinţilor purtătorilor de 
Dumnezeu părinți şi pravila sfintei săbornicești besearecii cei 
mari sfintei besearecei o deaderă spre întărirea credinții a că- 
rora sfăntă pravilă chiară citindu-se mântuiaște pre suflet. Iar 
în ceale ereticeşti lepădate porânciră: nimic a nu te plecă care 
săntă vrăjmaş lu Dumnezeu. 

Și aceasta iaste înțelepțirea a lor cu carea delungă de Dumnezeu 
şi duc dracilor în peire. | 

Iar de vor fi niscari părinți duhovnici, de vor şti la dinşii fezori 
de duhovnicie fiindu așa și de vor auzi de la dinșii în poca || 
aniile lor și cum au ei într'aciia a face așă şi-i vor primi pre dinşii 
det făcându aăasta și-i va priimi la pocăință, fără'epistimei şi fără 
delungare de besearecă; sau vor face ei singuri aceale vrăji ereticeşti 
ceale zise mai nainte, aceia după pravilele sfinților părinți să se 
leapede de popie și cu ceialalți eretici să fie procletiţi, iar ceale 
scrise la trupurile lor să se arză. - 
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MS..nr. 4278 din Bibl. Acad. Rom., 1760. Poema lui Adam şi Eva. 

(Cf. p. 55).



II Cartojan, Cărţile populare în literatura românească N. 

  

a 
o
p
 

PR 
o
r
e
 Tata, 

  

are | | i | 

9 

.
.
 

». 

” 
Că 

E 
. 

a
 

N 

PRI 

  ir [ar 
see 
r
o
i
 

 
 

     
 

Muncile iadului (Mânăstirea Hurez). (Cf. p. 76). 

(Colecţia Comisiunii Monumentelor istorice). 
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Calendarul astrologic al lui C. Brâncoveanu alcătuit de Ion Românul: 
Ms. 3 .. Bibl. Acad, Rom. (cu autograful Domnului). (Cf. p. 180).
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Fiore di virti; versiune slavo-română din secolul al XVII-lea. 

„Ms, nr. 359 din Biblioteca Academiei Române. (Cf. p. 203).
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"ANOO TON XAPI'TON (Fiore di virtu), Veneţia, 1603. Originalul 

în «Biblioteca di San Marcoy. Veneţia. (Cf. p. 204).
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Alexandria, Veisiunea prescurtată. Ms. 1629 B. A.R. copiat 

- de Ioniţă Copilul, 1736, (C£. p. 224).
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  Darie, Por şi Alexandru Machedon în scena Muncilor din iad. Biserica din Pietroșița, jud, Dâmboviţa. (Cf. p. 36 şi 226),
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