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IN LOC DE PREFAŢĂ 
  

In prefața lucrării intitulate: Introducere în 
literatura populară română, publicată acum zece 
ani (1904) promiteam că voiu da la lumină un 
tratat de literatură populară. 

cum voiu să-mi modițic promisiunea. 
Din lucrările de faţă şi mai ales din cea pri- 

vitoare la originea poeziei, se vede că literatura 
populară nu e ceva secundar, un fel de adaos pe 
lângă literatura cultă, ci e sorgintea chiar a lite- 
raturei culte. 

Frumoasele genuri literare de astăzi, acele ele- 
gante şi bogate roze pe care le cultivă astăzi floarea 
poeților cuiți, sunt derivate din vechea răsură 
populară. | 

Astdzi Sar putea scrie o istorie universală a 
literaturii, în care partea generală ar fi literatura 
populară, iară speciile ar [i Literaturile culte ale 
diferitelor popoare. 

Dintre acestea eu mi-am pus în minte să încheg 
O istorie generală a literaturei noastre populare, 
dacă va vrea Dumnezeu. 

AUTORUL.



MIORIȚA ȘI CĂLUȘARII URME DELA DACI 

Intr'o conferință despre : „Cultul cabirilor egip- 
feni în folklorul nostru” pe care am ținut-o în 
1912, la Galaţi, cu ocazia congresului „,Socie- 
tăţii pentru înaintarea ştiinţelor” şi în alta despre : 
„elementele egiptene în basmele române” la con- 
gresul aceleeași societăţi, la Târgovişte, am ară- 
tat în scurt legătura dintre cultul cabirilor egip- 
feni, jocul căluşarilor, coloianul şi poezia -popu- 
lară Mioriţa. 

Chestiunea Mioriţei a ajuns şi în şedinţele 
celei mai înalte instituţiuni culturale româneşti 
în şedinţele Academiei Române, adusă de d-nii 
membri Duiliu Zamtirescu şi Barbu Delavrancea. 

Despre Mioriţa a scris şi mult regretatul mem- 
bru al Academiei Alex. Odobescu, pe la 1861. 

-In articolul lui Odobescu se zice : „Mioara 
este izvorită şi dânsa din aceeaşi pornire de spirit, 
ca toate cântecele antice ce idliau pe un fândr



păstor, ucis fără vreme” 1). Și în alt'loc:,,0 
idee identică domneşte în cântul vechiu al Linului 
și în balada Mioara” 2). Dar afirmarea lui Odo- 
bescu că ciobanul din: Mioriţa e Linos nu e 
dovedită. 

D-nii Duiliu Zamfirescu și Barbu Delavrancea 
au atins chestiunea - Mioriţei numai în treacăt. 

D-l Duiliu Zâmtirescu zice ; 
„Toate poeziile populare de oarecare consistență 

— deci şi Mioriţa — nu sunt opera mulțimii. ano- 
nime ci a unor indivizi, poeți de curte boereaşcă 
sau cântăreți pribegi, Menesirel, Trubadur, Lădu- 
lar. 3 

D-l Barbu Delavrancea în privirea întrebării : 
cine să fie autorul Mioriţei zice : „Sunt ani de 
când am căutat de maş ajlă vreo lumină în tre- 
cutul nostru, asupra acestei probleme. Și nam 
găsit nimic”? o. 

Atât d-l Zamfirescu. cât şi d-i Delăvrancea 
acordă însă Mioriţei o însemnătate deosebită, 
după cum şi merită. 

Noi socotim că "poezia Mioriţa e un rest din 
cultul cabirilor. 

Să vedem. dar ce cuprinde această poezie. 

I) Scrieri, vol. I, p. 210. 

2) Ibidem, pag. 213. 

"„ 3) Discurs de recepție 1909. 

4) Discurs de recepție 1913.
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„IL. Găsim amintirea unui omor între nişte 
ciobani : - 
Citim în Mioriţa : 

Trei turme de miei - 

Cu trei ciobăngi. 

Unu-i Moldovean, 

"Unuri Ungureau,” 

Şi. unu-i Vrâncean. 

Iar cel Ungurean 

Și cu cel Vrâncean 

a Măre se_vorbiră . 

- Ei se stătuiră 

La apus de. soare 

Ca să mi-l omoară 

Pe cel: Moldovean.. 1). 

Cine este cel omorît? Cine sunt acești ciobani? 
In folklor “e deplin stabilit că: Poporul în 

drumul vieţii nu-şi ia sarcini de prisos. 
Când în folklor găsim cevă care se pare a fi 

nefolositor. poporului, trebuie să ştim că acel 
lucru i-a fost odată trebuitor. 

= Aceasta ne îndreptățeşte dară să ne întrebăm : 
Pentru ce se păstrează poâzia aceasta Mioriţa ? 
a) Este ea o legendă gustată astăzi de popor, 

privitoare la vr'un fapt care interesează actual- 
mente pe popor? 

b) Ori a fost odată pe vremuri aşă de trebui-- 

i) Colecţia V. Alexandri.



& Ă 

s toare că poporul nu se poate despărți de ea. nici astăzi când nu-i mai trebuie? 
Astea sunt condițiunile pentru păstrarea pre- 

duselor. folklorice. a 
Mioriţa legendă de actualitate nu e. Nici tra- 

dițiunea, nici documentele scrise nu ne spun 
nimic despre vr'un omor de felul acesta, petre- 
cut pe undevă, pe la noi, ori în legătură eu noi, 
ori cu străbunii noştri de care ne mai amintim. 

Numirile de moldovean, ungurean, vrâncean 
ne arată numai că avem a face cu un fapt le- 
Sendar, cu un fapt care odinioară a fost în 
legătură cu un fapt real; sunt numai caracte- 
rele unei localizări. 

In legenda. Mândstirei de Argeş: 

„Pe Argeş în jos 

„Pe un mal frumos 

nu e numai termenul geografic Argeş care ne 
arată că această poezie e o legendă, ci e şi nu-. 
mele lui Negru Vodă şi poate și al lui Manole. 

Caracteristice legendelor sunt mai mult nu-. 
mele de persoane, nume istorice, ca Negru Vodă, sau cel puţin nume aşă zicând persistente, nume. 
cari se găsesc în toate variantele. 

Nici numele de persoane dintr'o poezie po- 
pulară nu ne arată în totdeauna însă chiar pe 
eroul prim cu care s'a început legenda ; căci, 
prin acumulare de atribute, o legendă trecând
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dintr'un loc în altul schimbă numele eroilor, 
adăugând, la un nume din localitate nouă, atri- 
bute aduse din localitatea precedentă. 

Legătura între faptele legendare şi numele pro- 
prii se păstrează numai în anumite condițiuni. 
Astfel când faptul e nou şi necunoscut, ca să 
poată fi crezut, i se dă ca sprijin nume de per- 
soane şi de localități cât se poate mai cuno- 
scute, mai precise, adică întovărăşite de. atri- 
bute. Ex.: Mitropolitul Veniamin Costache a 
jăcut la Iaşi Mitropolia cea mare cu patru tur- 
nuri, etc. In măsura în care faptul ajunge cu- 
noscut, numele şi atributele dispar, începând cu 
cele mai particulare, mai neînsemnate. Dispare 
numele de Veniamin, şi rămâne numai acel de 
Mitropolit, dispare şi cel de Mitropolit, şi ră- 
mâne numai: Mitropolia cea mare din . Jaşi, 
adică numai numele localității. E 

in exemplul cu Mitropolia din. laşi, numele 
localităţii fiind de mai mare importanță decât 
numele Mitropolitului, numele geografic Iaşi se. 
va păstră îm legenda Mitropoliei mai mult timp 
decât numele Mitropolitului. Totuşi dacă în altă 
localitate, de pildă la Constanţa, s'ar face o bi- 
serică a cărei legendă sar potrivi întru câtvă 
cu legenda Mitropoliei lui Veniamin, atunci po- 
porul. de -pe la Constanţa, auzind legenda. din 
laşi, ar localiză-o la Constanţa, înlocuind însă 
în ea numele Iaşi prin Constanţa.
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De aci se vede ce confuziure poate să urmeze, 
acelaş fapt apărând ca petrecut în două locuri. 
In lași şi în Constanța. Şi numele localităţilor 
pot să ajungă şi mai numeroase şi confuziunea 
mai mare. . 

Numele proprii de persoane se pot. înlocui și 
ele, de pildă: fapte atribuite -odată Impăratului 
Iosef II au ajuns să fie la noi atribuite lui Cuza 
Vodă. Totuşi numele de 'persoane sunt caracte- 
ristica mai. sigură a legendelor. Prezenţa unui 
nume de persoană arată cel -puţin că faptul ce 
se povesteşte a fost odată în legătură cu un 
fapt real. o 

In Mioriţa n'avem nici un nume propriu per- 
sistent, de persoană, nici măcar geografic, 

Numai într'o singură variantă din Miorița în 
cea din colecţia Tocilescu din Teleorman în loc 
de Baciul Vrâncean se găsește: Vătaful Ion. 
Acesta însă nu e un nume persistent. 

Mioriţa nefiind deci legendă de actualitate 
trebuie neapărat să fie o legendă veche. 

Trebuie să mai adăugăm că pentru ca un 
„fapt să fie cântat de popor ătâta vreme, trebuie 
„să fie fapt celebru, care l-a interesat, I-a mișcat 
pe popor. Intr'o bună zi poporul poate într'o 
localitate să cânte şi faptele unui Pipa sau unui 
Zdrelea, dar aceasta nu durează. Se cântă azi 
încă Preotul Lucaciu din Ardeal, se cântă Iancu 
Jianu, daf nu se mai cântă Pipa. Ă



  

“Producţiunile populare care se consideră astăzi 
ca poezii se împart în două grupe : 
* Unele cu formă fixă. 

Altele cu formă variabilă. 
a) Cu formă fixă sunt cântecele, doinele şi unele 

formule cu caractere ritual ca sorcova. 
Cântecele şi doinele sunt datorite în întregime 

inspirațiunii poporului. Fondul acestora variază 
cu încetul după timp şi loc, în raport cu dorin- 
țele şi înțelegerea poporului. 

b) Cele cu forma variabilă au 'de obiceiu fond 
ix. Fondul lor este tin fapt, care odinioară 3 

fost real dar care cu vremea, prin trecere din 
gură în gură s'a modificat. Se "nțelege, faptul 
trebuie să. fi interesat pe vremuri o .comunitate 
cât se poate de mare, pentru ca memoria Co- 
lectivă să-l păstreze. , 

Poezii cu astfel de fond sunt de două feluri: 
laice şi religioase. - 
„Cele religioase se cântă « ori recitează la anu- 
mite împrejutării ale: cultului ; cele laice. la ser- 
bări afară de cult și oricând. 

Forma acestor poezii o dă omul cultului sau 
omul special — cântărețul laic sau religios — 
irtprovizând forma la ocaziune. Dacă ocaziu- 
nea. se prezintă des, forma, prin repețire, poate 
să capete oarecare consistență, poate să se cri- 
stalizeze mai mult sau 'mai puțin. 

Mioriţa face parte din poeziile * aceste « cu formă
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variabilă dar cu fond [ix. Fondul ei e inoştenit 
prin tradițiune, iar cântăreții poporului. la fie- 
care dată îmbracă acest fond, această fabulă, im- 
Provizându-i forma. | 

Se 'nţelege că forma fiind variabilă, deci în 
totdeauna nouă, şi limba: din aceste poezii e 
nouă. Rar dacă se păstrează cevă mai mult 

„timp unele versuri care ajung formule, ca : 

Flueraş de os, 

Ce zice frumos; 

Fluieraș de fag, 
Ce zice cu drag; 

sau 

Feţișoara lui, 
- Spuma laptelui; 

„Mustăcioara lui, 

Spicul grâului, 
etc. 

Bucăţile acestea cu formă variabilă şi cu fond 
fix sunt acele în care se .cuprind lucruri care 
sunt sau care au fost cândva aşă de trebuitoare 
Poporului că el s'a obicinuit să le păstreze şi le 
pâstrează şi astăzi, când poate nu-i mai sunt de 
folos. 

Mioriţa nu. este cântec sau doină, ci un. mit 
sau legendă rituală. ÎI 
Mioriţa” ste uni rit care odinioară făceă parte 

dintr'un oficiu, dintro leturghie a cultului ca-
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birilor, o legendă care se recită ori cântă la 
misterele cabirice, cum, de pildă, în cultul creştin 
se întrebuințează astăzi, la slujba de seară, ci- 
tirea parimiilor şi la Slujba de dimineață: Apo- 
stolul şi Evangelia. 

* 
* = 

Cabirismul sau cultul cabirilor a fost o reli- 
ligiune care a trăit până la stabilirea creştinis- 
mului şi a pierit în lupta cu Mitriacismul şi 
Creștinismul când' acestea pe rând au ajuns re- 
iigiuni domnitoare. Si 
Cabirii şi cabirismul- îşi trag începutul din 

vremi aşă de îndepărtate că au avut tot ră- 
gazul de a se răspândi pe toată întinderea lumii 
cunoscute de cei vechi şi totuş Archeologia n'a 
izbândit până astăzi să reconstituie întregul în 
care resturile cunoscute astăzi de noi au func- 
ționat altădată ca părți. | i 

Invăţaţii deosebesc de obiceiu două feluri de 
cabiri : cabirii. fenicieni şi cabirii pelasgici; to- 
tuş găsim cabiri la Etrusei, la Germanii vechi, 

“la Celţi, la irlandezi; în Grecia, în „Tracia * şi 
în vechiul Egipt. Mai de însemnat e că urme 
din acest cult se găsesc şi în vechea Dacie, şi 
mai de însemnat că găsim urme. chiar astăzi 
în folklorul român, în- poezia noastră populară 
ca şi în obiceiurile poporului nostru. 

Lăsând la o parte chestiunea în ce țară şi



în ce vremuri şi-a luat început. cabirismul, ne 
vom ocupă să arătăm numai întru cât cultul 
cabirilor se oglindește în poezia noastră popu- 
lară şi cu aceasta poate voim contribuicu o păr- 
ticică și la restaurarea monumentului cabirilor 
pe care vremea l-a prefăcut în hârburi, astăzi 
atât de răzlețite și amestecate „că trebuie mult 
timp şi multă muncă până să se descurce. 

Numele de Cabiri în mitologie se găseşte ală- 
turi și se confundă cu. acela de coribanţi, cureți, 
dactili, gali, etc. ţinuţi ca preoți ai zeiților Cy- 
bela şi mai ales Rhea. 

Ca izvoare despre cabiri avem: până acum câ- 
tevă crâmpee de texte vechi; câtevă aluziuni 

„Sau vorbe prinse în treacăt de pe la scriitorii 
vechi : Erodot, Strabon, etc. Avem numitele o- 
glinzi etrusce; câtevă monede şi cunoscutele tă- 
bliţe sau! iconiţe cabirice. 

Ce ne dau textele? | 
__ In unul: citim, de pildă: „In cultul cabirilor 
se cinsteşte fratricidul, căci unul din fraţii cabiri 
a fost ucis de'ceilălți doi la poalele muntelui 
Olymp, şi cel omorit este cabirul pe care Mace- 
donenii îl adoră cu o palimă nebună (Firmicus 
De Error. 

In altul: „Coribanţii erau trei frați. Unui din 
ei a fost ucis de ceilalți doi. Ei au învălit corpul 
mortului într'o stofă de purpură, l-au dus pe
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un scut de bronz ca să-l îngroape la poalele 
„muntelui Olymp, după ce-l vor încoronă... 

Acestea le spune Clement din Alexandria care 
zice că, coribanţi şi cabiri sunt acelaş lucru nu- 
mai nume au deosebite, 

Alte texte ne dau lucruri cam la fel, sau şi 

mai puţine. 

Pe: oglinzile etrusce şi pe tăblițe sau iconiţe 
vedem chipuri de oameni, de Dărbați şi femei, 
precum și chipuri de animale și lucruri. De obi- 

ceiu, doi călăreţi mergând unul spre altul, iară 

jos la unul sub picioarele calului un om întins 
la pământ. Aiurea un om sub picioarele unii 

călăreț și un peşte ori șarpe sau crocodil sub 

ale celuilalt. Aiurea la ambii călăreţi câte un 
oni pe jos. In alte locuri numai câte un călăreț. 
In altele călăreţii merg în aceeaș direcție. 

Intre călăreţi-sau în fața călărețului, când e 
numai unul, se vede şi chipul unei femei, o femee 
ce pare că are oarecare trecere, oarecare auto- 
ritate înaintea călăreților. 

Se văd pe oglinzi şi scene, unde un tânăr, un 
cabir e împresurat de doi cabiri mai bătrâni 
care se zice că vor să-l omoare. 

Intre simboluri sau. ornamente vedem : sod- 

rele, luna, stele, şerpi, taur, berbece, leu, câne 

om cu cap de câne, .pasări, Scârabeu sau .că- 
răbuş, etc. 

Un cult e greu de înțeles chiar când e descris
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cu vorbe deamăruntul. Ce Poți înţelege însă aci 
despre cultul cabirilor nuniai din niște chipuri mute care variază dela o tăbliță la alta ! Totuşi 
din alăturarea și compararea tuturor acestor lu- 
cruri cu tot ce se ştie din diferite texte, învățații 
au alcătuit schița unei legende despre cabiri. 

Cuprinsul strict al acestei legende este că: 
Unul din cabiri a fost ucis de ceilalți şi o femee 
de oarecare consideraţie urmăreşte moartea lui. 

Intregul cult adică se face pentru cabirul omio- 
rît. Se pare că el eră considerat ca cel mai mare 
binefăcător al omenirii și totuşi a tort ucis, a 
fost sacrificat pe nedrept. 

Cine este cabirul omorît? 
Cine este această femee? 
Cine sunt ceilalți cabiri? Sunt ei iraţi, rude 

prieteni cu cel omorît? Și sunt doi sau mai 
mulţi ? 

Diferiţi interpretatori dau diferite răspunsuri. 
Părerea mai răapândită e că au fost cabirii 

frați; iar femeea mama lor, care mustră pe cei 
doi că au omorât pe fratele mai mic. 

Cercetările arată că numărul cabirilor variază după localităţi. 
Femeea ? 

| 
După unii ar fi mamă, după alţii mamă şi 

soţie sau o femee care s'a îndrăgostit de tânărul 
cabir, 

Ca să ştii cine e femeea, trebuie să ştii de



15 

unde sunt cabirii, din ce țară. Femeii i s'au atri- 
buit toate numele femenine cunoscute în mito- 
logie : Demeter, Cybela, Rhea, Astarte, Astronoe, 
Isis, etc. | 

Cabirul omorît e pus în: legătură cu femeea, 
de unde alt șir de nume mitologice bărbătești 
în legătură cu cele de femei : Dionysos Saba 
zius, Athys, Adonis, Eşmun, Osiris, etc. 

lată câtevă schiţe din legendele cabirice cu- 
noscute : 

— 0) Zeița. Cybela se îndrăgosteşte de tână- 
rul şi frumosul păstor Athys. Dânsul îuge, se 
mutilează şi moare. Zeița îl plânge, îl reînviază 
şi-l ia între zei. 

— b) Astronoe mama zeilor se îndrăgosteşte 
de Eșmun fiul lui Sydyc. El se mutilează şi 
moare. Ea îl piânge, apoi îl învie şi-l ia între 

. EI e steaua polară. 
— c€) Isis e soția zeului Osiris. Set fratele lui 

Osiris ucide pe Osiris, îi taie corpul în bucăți 
şi le răspândește ca să nu se mai găsească. Isis 
plânge şi caută pe omorit. Găseşte bucăţile, 
le adună şi-l reînvie; iar Horus fiul lui „Osiris 
pedepseşte pe omoritorul Set. 

— d) La Germanii vechi — după cărțile re- 
ligioase scandinave : Edda, veche sau poetică a 
lui Saemund Sigfusson și “cea nouă prozaică a 

- lui Snorri Sturleson — sunt patru frați: Baldur.



16 

Hoedur, Wali şi. Hermodr. Principalii sunt Bal- 
dur și Hoedur. | 

Orbul şi puternicul Hoedur, prin uneltirile vi- 
clene ale unui geniu răutăcios — Loki, ucide pe 
blândul şi distinsul său frate Baldur. Pe Baldur 
îl. plânge cu jale-tot universul și soția sa Nanna. 
Fratele Hermodr se duce călare în domnia sub- 
„pământeană a Helei — regina Iadului, şi aduce 
pe Baldur; iar fratele Wali ucide pe -omori-! 
torul Hoedur. - 

La aceste 4 schițe se reduc. toate legendele 
„cabirice. Şi aceste schiţe, adică toate legendele 
se reduc la două tipuri: 

1. Tipul oriental. Femee sau „zeiță îndrăgo- 
stită de un tânăr care. fuge de ea. Ex.: Cybela— 
Athys, Astronoe—Eşmun. Tânărul se imiutilează 
şi moare. : | 

2. Tipul egipteano-german. Tânăr ucis de frați 
şi plâns de o femee ori zeiță, soţie ori mamă. 
Acest tip nu cuprinde mutilare ci omor. 

Nouă ni se pare că în aceste două tipuri sunt 
confundate ori amestecate două teme deosebite 
şi anume: : | | 

a) Cunoscuta temă biblică de origină egip- 
teană : Soţia lui Putifar — Iosij, . 

b) Cunoscuta temă biblică: Cain şi Abel — 
Mama “care plânge. 

Se "nțelege că tema biblică a circulat la în-. 
ceput numai oral, apoi a fost fixată şi în scris.
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Faptele. fixate însă în scris, în Biblie, au ră- 
mas neschimbate, pe când cele luate de tradi- 
ţia orală, fiind libere, s'au amestecat unele cu 
altele și s'au depărtat de cele scrise. 

Când, apoi ca rezultat al amestecării, ajunse 
ca unul şi acelaș personaj să acumuleze atribute 
contradictorii, atunci sa produs lipsă de preci- 

_ziune. Astfel în cazul nostru, făcându-se legă- 
tură între ambele teme, sa tăcut legătură şi 
între ambele grupe de atribute ale femeilor 
precum și ale tinerilor: mamă şi soție ori 
femee îndrăgostită, fiu şi bărbat ori tânăr în- 
drăgii. | | 

Negreşit că legendele nouă rezultate din ame- 
stecare caută să dea explicările: trebuitoare, cum 
e — de pildă — cazul cu Cybela şi Sabazius tran- 
sformat în taur ; însă amestecul de atribute con- 
trazicătoare se păstrează. Se | 

in icoanele cabirice însă, legenda explicativă 
lipsindu-ne, rolul. femeei de pe ele rămâne ne- 
precis. Nefiind însă hotărît cine anume e fe- 
meea, nu putem hotărî nici cine este-tânărul 
omorît : soţul, fiul sau iubitul ei? Tot aşă nu 
știm despre Cabiri nici dacă erau frați. Sunt 
învăţaţi cari au tradus numele de cabur al divi- 
nităților irlandeze prin Dii Socii adică asociaţi 
ori tovarăşi. 

Pentru lămurirea tuturor acestor lucruri va 

   Mioriţa și Căluşarii.
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trebui să se țină seamă de legea acumulării atri- 
butelor, despre care am vorbit aiurea W, 

Mai sigur din toate e că existau nişte mistere 
ale Cabirilor, nişte slujbe religioase și noi cre- 
dem că Mioriţa din folklorul nostru este toc- 
mai un rest din aceste „ Slujbe ori mistere ca- 
birice. 

Cu această ipoteză cultul cabirilor nu numai 
ne ajută să explicăm Mioriţa, ci şi Mioriţa la 
rândul ei ne înlesneşte să lămuri m cevă din cul- 
tul cabirilor. 

Când ţi sar prezintă niște resturi de schelete : 
vro trei capete, vr'0 nouă labe de mâni, vr'o 
cinci fluere de picior, vr”o şase degete, etc. cum 
ai. puteă să le cunoşti care cu care au fost? 

Tot așă de departe sunt resturile din cultul 
cabirilor. 

Totuși elementele folklorice din Mioriţa nu se 
găsesc decât în aceste resturi ale cabirismului, 
deci Mioriţa face parte din cultul cabirilor şi 
anume din cultul cabirilor egipteni- -germani. 

In materialul privitor la cultul cabirilor în 
general, găsim amestecate două lucruri : omorul 
şi mutilarea, adică găsim amestecate amândouă 
temele biblice : tema Cain — Abel cu tema Iosif — 
soția lui Putifar. 

  

I) A se vedeă mai departe: Selecțiunea naturală în 
folklor. Ă
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In Mioriţa însă, în toate variantele găsim nu- 
mai omor tără mutilare. Asttel : 

La Alexandri în Mioriţa: 

Ei se sfătuiră 

La apus de soare 

Ca să mi-l omoare 

Pe cel moldovean 

La Ghedem în Oea ndzdrăvană: 

Și mi s'au vrobit 
Și mi s'au şoptit 

- La apus de soare 
Să mi te omoare... , 

În Graiul Nostru, Putna, Găzeşti : 

Ii mi s'o vorghit 

Ca sâ ti wmoari 

In Graiul Nostru, Putna Câmpuri: 

Ca sâ ți umoari 

Ca ai oi mai multe. 

In Graiul Nostru, Putna Câmpurile: 

Că io-am auzit 

Di doi veri primari 

Ca sâ ti umoari
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La Alex. Vasiliu, Suceava, Tătăruş: - 

Tovarâsâi tăi 

"Țâ s'o sfătuit 

E Șă ii s'o vorbgit 
Ca să ti omoari 

Ă In Tocilescu : 

Ca ei să-l omoare 

Pe vătafu Ion. 

Tot numai omor, fără mutilare găsim şi la 
„Germanii vechi. După Edda : 'Hoedur ucide pe 
fratele său Baldur. | 

Faptul acesta. că în țările noastre şi le vechii 
Germani adică în Europa se. găsesc urme nu- 
mai de omor fără mutilare, este cu atât mai im- 
portant cu cât știm că în Orient atât cabirii 
cât şi ceilalți preoți ai Cybelei: cureții, dactilii, 
galii, mai toți se mutilau. 

Din aceasta ar rezultă că au tost. două fe- 
luri de cabiri: Cabiri orientali care practicau mu- 
tilarea şi Cabiri occidentali sau europeni, care 

„nu 0 practicau. 
Şi aceasta se acordă foarte bine cu existența 

celor două teme şi anume -că cultul Cabirilor 
europeni provine din tema simplă, ne ameste- 
cată: Cain -— Abel sau Osiris —Set; iar cultul Ca- 
birilor orientali provine din tema aceasta ame-
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stecată cu tema: Soția lui Putijar — Iosij sau 
Cybela — Athys. 

Nu “putem ști dacă. amestecul acestor teme 
s'a făcut în Orient, în Asia, sau chiar în Egipet; 
dar putem presupune că cultul cabirilor şi-a 
luat naștere înainte de amestecul tor. 

Şi Alfred Maury găsește mare, asemenare între 
- perechea Osiris— Îsis şi Cybela— Athys, iar noi 
credem că cultul cabirilor este chiar egiptean, 
este cultul lui Osiris şi Isis. 

Dovada despre aceasta o găsim tot în folk- 
lorul nostru, pe care, păcat că nu-l cunoaşte 
„Alfred Maury. 

In Mioriţa vedem pe Măicuţa bătrână care 
caută pe mândrul ciobănel, tras printr'un inel, 
care nu e altul decât Osiris, S 

lar dacă-i zări 

Dacă-i întâlni 

Măicuță bătrână 

Din ochi lăcrămând 

Pe câmp alergând. 

Pe toți întrebând 

(Alexandri, Mioriţa). 

Şi aci o mărturisire. Când cauţi adevărul tre- 
buie să te îndoieşti de toate, trebuie să cauţi 
să te încredinţezi singur. M'am întrebat oare 
Miorița e poezie populară? Nu tumvă Mioriţa 
e inventată de Alexandri și diferitele ei variante,
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imitații după dânsa? Din această îndoială însă 
ina scos colecţia Academiei Române, No. IV în- 
titulată : Cântece: Urături şi Bocete de ale popo- 
rului, adunate din Tătăruş, jud. Suceava, de 
învățătorul Alexandru Vasiliu, şi tipărite de Aca- 
demie după un raport favorabil al d-lui Titu 
Maiorescu. | | M'a scos din îndoială poezia intitulată : Maica Bătrână pe care am găsit-o. în acea colecțiune. 
Această poezie deşi se aseamănă la factură cu 

Mioriţa, totuș are mai întâiu meritul că nu poartă titlul de Miorița, adică nu ne face să bănuim că ar fi o imitație intenționată, cum e de pildă lunga variantă ardelenească a d-lui Cătană. Al 
doilea merit e că n'are nici cuprinsul Mioriţei, deşi are părți asemănătoare. | 

Această bucată seamănă să fie nu 0 urmare 
a Mioriţei, ci un fragment dintr'o bucată mai 
mare din care a făcut parte și Mioriţa. Se pare 
că la misterile cabirice din Dacia se întrebuinţă 
ca rit recitarea sau cântarea legendei lui Osiris, sau a iândrului catir omorit. Di 

Iată bucata „Maica Bâtrână” : 

„O maică bătrână . Din guri dzice: 
Cu cair de lână — Sori neguriţi 
Din fus sfârtia | Cum baţiți) dzină luncile 
Lacrimni-i curge Şi. noaptea. preluncili.., Pi lunci făce Nu cumvâ-ai vădzut 
Cu negura sî'ntilne. Un tecioraș a mneu?



  

. 

— Di l-am şi vădzut 

Nu l-am cunoscut. 
— Cunoscut eră: 

Fâţișoara lui, 

Spuma laptilui; 
Musteţile lui, 

Spcicu ordzului; 
Sprincenile lui, 

Pana corbului ; 

Ochişori (i) lui, 

Muria câmpului. 
— O maici bătrini, 
Cu cât ai grăit 

Ș'aci, c'ai greşit; 

Eu nu lam vadzut ; 
Cî eu di-l videin, 
Foarti-l cunoștea. 
Di acolu porue, 
Din fus sfirii€, 

Lacrâmni-i curge. 
Şi e(a) c'agiurige 

Tot pi Sfîntu soari. 

ari cu Sfintu soari și'ntâlue, 
Sfintu soari mni-o'ntrebă : 
— O maici bătrîni, 

Cu cair di lînî; 

(Din îus sfîriie, 

Lacrîmui-i curgeă). 
Da e(a) cum îl agiunge, 
Il şi întrebă: 

— Sfinti soari luminati, 
Trupusor făr'di pacati, 

En ti-aș întrebă :. 
Imblin(d) p'ai văâzut 

Un fecioraş a mneu? 

— Di l-am şi vadzut, 
Nu l-am cunoscut. 

— Cunoscut eră: 

Făţișoara lui, 

Spuma laptilui ; 

Musteţiii lui, 

Spcicu ordzului ; 

Sprâncenile lui, 

Pana corbului ; 

Ocişori(i) lui, : 

Muria cîmpului. 

— O măicâ bătrîni, 

Cu cât ai grait, 

Taci c'ai greșit ; 

Ci nu l-am -vadzut, 

Eu si-l ci vadzuţ, 

I/aş ci cunoscut. 

La vali face, 

Da e(a) sî. porne, 

Din fus sfiriie; 

- Lacrîmni-i curgeă, 
Mărgîu(d) măi la vali, 
Vedi-ua om călari, (eră | 

(Vântu) 
Vine'n fuga mari, 
Muic și roştor 

- Răpidi uşor. 

Da e(a) câ-l vide, 

Dia guri strînge, 

la el sî ruga 

Și bgetu om sta, 

Da el o "treba: 

— O maici bătrîni 

Cu cair di lîni, 

(Din fus stirii
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Lacrimnui-i curge), 

Ce mi-i întreba 

Şi mni-'"i cuvânta ? 

— Ia eu m'oi(u) ruga 

Și ti-oi(u) întreba: 

Nu cumvă-ai vădzut 

Un fecioraş a mneu? 

= Di lam și vadzut, 

Nu l-am cunoscut. i 

— Cunoscut eră: 

-Făţișoara lui, | 

Spiuma laptilui ; 

Mustiţili lui, 

Spcicu ordzului ; 

Sprîncenili -lui,* 

Pana corbului : 

Ocișori(i) lui 
Muria cîmpului, 

— Of, maici bătrîni, | 

Cu cair di lînî,... 

Cu cât ai grăit, 

Tari m'ai greşit; 

Cî eu l-am văzut. 

Și l-am cunoscut 

Ci 

- Supt umbrit. di plop, 
€lu eră 

Ci di-i zăbăgi, 
N'ai cu cini grăi; 
Poarti di-i sili, 
Tot -giu Iî-i gâst. 

„Baba audză - 

Furca mui-o svârie 

Și e(a) 'ngenunce 

Și din oci plinge, 

Mătăni face; | 

Pisţi cap s'o da, 

Un corb. sî făce, 

Şi pi sus zbură, 

La el alergă, 

“La, el agiungă; 

Și cîn(d) îl vide 

-Di jăli cî-ave, | 

E tot croncăne, 

Corbu „mereu croncăn€, 

Crengi cu gura câ rupe , 

"ŞI pi el li slobodză, 

Da el cî dzite: 

„_— Taci corbule, tacă 

C'amuș oi(u) mari, 

Cu vâniu di foc (a fost la 
(bătălie) 

Fugi şi ti grăbești 

Mă rog ti sileşti; 

Bini ti-oi(u) 'hrâni. 

Mă-sa cîn(d) vide, 
Gios sî scobară, 

Din corb, mă-sa si facă. 

Cân(d) runi-l cuprinde, 

Indati-mure. 

Alăturând această “bucată pe lângă Mioriţa, 
se pare că Mioriţa cuprinde partea dela început, 
înainte de omor, iar aceasta e cea de după omor.
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Se poate foarte bine să mai fi fost între ele vr'o 
bucată la fel, de cântat, ori de recitat, care să 
descrie omorul și alta la sfârşit care să descrie 
învierea. Franz Cumont în Religions Orientaleș 1) 
arată că la Abidos din epoca dinastiei XII şi 
chiar și mai înainte se celebrau -un fel de mi- 
Stere, care reproduceau peripeţiile patimei şi în- 
vierei lui Osiris. Se reprezentă Osiris eşind din 
templu, căzând sub loviturile lui Set. Se închi- 
puiau plânsetele funebre, bocetele, apoi înmor- 
mântarea. Apoi Set învins de Horus şi Osiris 
înviind intră iarăși în templul său. . 

De ce s'ar fi pierdut celelalte părţi de pe 
lârigă Mioriţa ? Poate că se recită fiecare în deo- 
sebi și de aceea rezlețindu-se s'au pierdut. Poate 
că.cea care descriă omorul s'a âsimilat cu vro 
alta și, după legea acumulării atributelor, a tre-! 
cut asupra altui erou, ori Sa modificat de ri'o 
mai cunoaştem. Acelaş lucru s'a putut întâmplă . 
şi cu cea care descriă învierea. Sau poate că 
cea care descriă învierea s'a confundat cu vr'una 
care descriă învierea lui Mitra, apoi a lui Christ 
şi în sfârşit a dispărut, lăsând loc riturilor cre- 
știne. Noi am dat însă peste urma unei Însce- 
nări, a unui rit care reprezintă omorul. Am gă- 
sit aşă cevă în obiceiurile poporului nostru, în 

  

. 

7) p. 146, I47..
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cunoscutul Joc al Căluşarilor, de care vom vorbi 
mai jos. | 

Mai observăm că explicarea ce se dă aci în 
poezia : Maica Bătrână, că fecioraşul ei eră 
rănit: 

„Cu răniu de foc, 

„Că a fost la bătălie” poate îi un început de mo- 
dernizare, care nu scade nimic din valoarea 
bucății. Se poate însă foarte bine că prin bd- 
tălie se înţelege lupta ce-a avut-o el cu cei ce 
Pau omorît. . a E 

Faptul că mama îl mai găseşte încă în viață, 
poate fi modernizare ori poate fi chiar legendar. 

De asemenea nu scade din valoarea bucății 
nici faptul că în ea se vorbește de o mamă, pe 
când /sis eră soția lui Osiris.. Lucrul se explică 
prin acumulare de atribute. Ea a primit numele 
de mamă dela Rhea și Cybela cu'câre a fost 
confundată în urmă. O a 

Varianta Mioriţei, din Teleortnan, din colecția 
Tocilescu, cuprinde şi cevă despre înviere însă 
în scurt, fără descriere amănunţită. Tot pe scurt - 
aminteşte şi de săvârşirea” omorului şi de îngre- 
pare; iar mai pe larg se descrie sosirea jemeei 
care caută pe mort. 

Aci e 0 călugăriță albă la peliță, într'o cucie 
verde, un fel de car sprinten pe care îl întâl-



  

nim în traduceare veche românească a Alexan- 
driei ; iar cucia e condusă d'un mic mocânaş care „poate fi Anubis conducând carul în care e Isis, călugăriță în loc de zeiță. 

lată textul: 

Foae verde micșunea 
Ciobanii sosiă 
Și mi-l omoriă. 
Unde mi-l îngropă ? 
Cam în dosul stânii 
Ca s'audă cânii. 
Stâlp ce mi-i puneă? 
Căvălaşul lui. 

Crivăţ că-mi bătei, 

Cavalul urlă, 

Pe Ion) jăliă. 
Dar ei ce-mi făceâ? 

Fi mi se uită, 
Și ei ce-mi vedea? 
D'o cucie. verde 
Sburând prin livede, 
Cu doi căluşei ” 
Vineţi, porumbei, 
Lucii ca şerpi 
Și iuți ca șoimii ! 
Dar cine-i mână? 
Cine-i biciuiă ? 

DOI 

1) E de observat cores 
din Scaloian sâu Caloian 

D'un mic mocănaș 
Cu gluga 'ntre spete, 
Cu baeru de bete, 
Fuge nu se vede. 
Biciu cu zorzoane 
Fug caii să moară 
Cucia-mi veneă, 
Mări mi-aduceă 
D'o călugăriță 
Albă la pieliţă, 

Neagră la hăinuţă, 
La târlă-mi îrăgeă | A 
Pe Ion strigă : . 
— Ioane, Ioane, 

Vătaje 2) Ioane ! 
El nu răspundea 
La mormânt mergea 
Și ea mi-l jăliă 
Și mi-l deşteptă 3). 
In braţe-l luă 

In cucie mi-l puneă 
Și acasă mi-l ducea. 

pondența dintre Zon de aci şi Jene 
: Scaloine, Iene.... 

2) Compară vătaj de aci cu -vătaf din jocul câluşarilor. 3) Deşteptă = învia ?
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Aci nu se spune cine e călugărița, nu se mai 
spune că e mamă. Se vede însă că e persoană 
distinsă : albă la peliţă şi în cucie. Alexandru 
Machedon umblă şi el în cucie, deci un „Vechi-: 
cul deosebit. 

De oarece temele acestea sunt cuprinse şi . 
Biblie, de oarece adică “erau în circulație | pe 
vremea. lui Moisie, cu vro 1500 ani înainte. de 
era creştină; în mai bine de trei mii de ani 
până astăzi, lumea a putuţ să-şi schimbe părerea 
şi să găsească mai potrivit ca o mamă să alerge 
să-și caute feciorul decât o soţie, bărbatul. 

In tot cazul, după toată mitologia, femeea 
care aleargă plângând în căutarea mortului,: nu 
este nici Cybela, nici Rhea, nici Demetra, nici 
Afrodita, nici oricare alta decât Isis. Când în 

„ folklor se păstrează o bucată șpecială pentru 
a arătă peripețiile acestei căutări, acestei des- 

perate căutări, aceasta înseamnă că şi în cultul 

din care -făceă parte acea bucată, trebuiă să 

existe acel atribut special. Prin urmare femeea, 
care se vede figurând între Cabiri, trebuiă să 
aibă acest atribut, şi dacă îl aveă, atunci nu 
puteă să fie decât Isis. Deci Cabirul cel omorît 

nu poate fi decât. Osiris. 

Cine sunt însă ceilalţi Cabiri ? A 
După localități și după vremuri Sau înregi- 

strat diferite nume de -ale Cabirilor; din toate 
însă patru sunt mai alese : Axieros, Axiochersa,
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Axiochirsos şi: Casmilos. Aceste nume însă par 
mai mult nişte epitete sau titluri, de aceea s'au 
făcut -tablouri întregi. de nume proprii ale zei: 
tăților care s'au presupus. că corespundeau acelor 
epitete. Intre aceste nume găsim : Demetra, Juno, 
Persefona, Minerva, Hades, Zeus, Coelum,  Ju- 
piier, Apollon,- Hermes, Dionysos, Mercur, etc. 

Câţi interpretători atâtea serii de nume. 
Ce persoane găsim. în legenda lui Osiris? 
După o legendă: Set care ucide pe fratele 

său Osiris, îi taie corpul în bucăţi și-i împrăștie 
bucăţile să nu se mai poată găsi și : Isis care: 
caută pe Osiris, găseşte bucățile, le adună şi 
le face înmormântarea cuvenită. În urmă Osiris 
învie. | | 
După altă legendă: | | 

„Osiris a avut'un copil cu sora sa Nephthys, 
„Nephthys însă, de frica soțului ei Set, leapădă 
copilul. Isis aflând de aceasta și fiindu-i milă 

«de copilul lui Osiris, s'apucă să-l caute şi îl găsi . 
cu ajutorul câinilor ei. Copilul se numiă Anubis, 

„Când s'a întâmplat în urmă că Set.a ucis pe 
„Osiris, atunci Anubis acoperit cu o piele de câne 

a întovărăşit în toate părţile pe Isis ca să-şi gă- 
sească bărbatul .mort. Anubis a rămas tovarășul 
cel mai credincios al lui Osiris și ISis, şi se vede 
intovărăşind pretutindeni aceste două divini- 
tăți în cultul lor, Eră în Egiptul de mijloc și 
„un oraş pe care Giecii l-au numit Cynopolis. 

Dă
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Cultul lui Anubis a trecut în urmă şi la Roma 
deși satiricii romani îşi bătuseră joc de el zi- 
cându-i: Latrator (lătrătorul). 

Din această legendă şi diri acea care spune că 
Osiris a avut de fiu pe Horus, avem următoa- 
rele nume : Isis, Osiris, Horus, “Anubis, Neph- 
thys şi Set. Noi credem că chiar acestea trebuie 
să fie numele cabirilor şi aceștia sunt cabirii 
originari egipteni. 

Şi aceste persoane corespund pe deplin și cu 
cuprinsul bucăţilor din folklorul nostru și cu 
tăblițele cabirice. Aşă : | 

In tăblițe se vtde de multe ori câte un om 
cu cap de câne, un câne, sau numai cap de 
câne. Toate acestea pot foarte bine să repre- 
zinte pe credinciosul tovarăș Anubis. Tot Anubis 
poate fi reprezentat şi ca acolit. 

In Mioriţa vedem apoi că în mai toate va- 
riantele se vorbește de câni și se vorbeşte poate 
chiar prea mult față de rolul pe care îl pot. 
aveă niște câni la o stână. 

In Alexandri : 

Stăpâne, stăpâne, | „Să spui lui Vrâncean 
Iţi chiamă şi-un câne, Și lui Ungurean 
Cel mai bărbătesc Ca să mă îngroape 
Și cel mai frățese Aicea pe aproape 
Că Papus de soare E 
Vreu să mi te omoare In dosul stânii 

Să-mi aud câmi.
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In Ghedem: 

Trei turme de oi 

De oi tot ţigăi 

Cu harnici dulăi 

In dosul stânii 

Să-mi aud cânii 

Ca ei de-o bătea 

Stăpân c'or chemă 

Iar de-l omoră 

Și mi-l îngropă 

În dosul stâni 

Unde dorm câni 

Vântul când lătră 
In caval suflă 

De jale-mi cântă. 

Dorul ciobanului după câni 

-Oile plângea 

Câinii tot lătră 

În Graiul Nostru, 
p. 294: 

Și să ti îngropi 
In dosul stânii 

Uni zac cânii, 

In Graiul Nostru, 
p. 29%: 

Sâ să mi ti'ngropi 
Din dosu stânii 

Undi zaci cânii. 

La Vasiliu, Suceava, 
Tălăruş.: - 

Sâ averea mni-o rămas 
„Pi mâna străinilor 
Chiar în. gura cânilor. 

ar reprezentă dorul lui Osiris: după Anubis fiul şi credincio- sul său. 

In Mioriţa însă dis părând ideea de înrudire, Câinii au rămas de figurează mai mult printr'un fel de obişnuință. Câte mişcări, câte tucruri: nu le facem decât pentru că ne-am! obişnuit, deşi ni mai avem nevoie de ele. - | După folkor am aveă prin urmare pe Osiris tânărul omorit, Isis femeea care-l plânge, Set
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gs care l-a ucis şi Anubis care întovărăşiă pe Isis 
în călătorie —cânii. 

In tăblițele cabirice, unde e un singur călăreț, 
am puteă zice că Set este călărețul, Osiris omul 
lungit sub picioarele calului,  /sis femeea din 
fața călărețului. Dacă mai e viun bărbat, acela - 
ar fi Horus sau Anubis, dacă sunt doi bărbați 
or fi atunci şi Anubis şi Horus. Unde sunt două 
femei, or fi Isis şi Nephthys. 

Unde sunt doi călăreţi călcând în picioare 
unul un om şi altul un crocodil; am putea zice, 
că cel ce calcă peste om este omoritorul Set, 
care calcă în picioare pe Osiris; iar cel ce calcă 
peste crocodil este Horus fiul lui Osiris, care 
calcă în picioare crocodilul, adică pe Set, re- 
prezentat simbolic. Când ambii călăreți calcă 
peste oameni putem admite că Set calcă peste 
Osiris și Horus răzbunătorul, calcă peste Set. 

Odată însă îndrumarea făcută, explicările se 
găsesc uşor, de aceea ne mărginim la acestea. 

O parte importantă din. Mioriţa este aceea - 
descriptivă: 

Că la nunta mea - L-am avut nuntaşi. 
A căzut 6 stea; - „ Preoţi muntii mari ; 
Soarele şi luna . Pasări lăutari; 
Mi-au ținut cununa; Păsărele mii 
Brazi și păltinaşi Şi stele făclii. 

Partea aceasta corespunde foarte bine cu tă- 
bliţele cabirice. Ceeace ni se înșiră aci: Soare,
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lună, brazi, munți, pasări, stele, toate se găsesc 
pe tăblițele cabirice. 

Soarele şi luna de obiceiu se găsesc pe tăblițe 
în partea de sus, fie cum se prezintă de obi- 
ceiu : soarele ca un disc cu raze și luna în formă 
de secere, ori ca oameni -—busturi; soarele cu 
capul înconjurat de raze şi luna cu braţele aduse 
în sus în formă de coarne, cum se vede pe tă- 
blița de bronz, care se găsește la Antiquarium 
din Berlin. Stele de asemenea. 

Brazi şi păltinaşi şi munţi adică locuri mun- 
toase, se văd în vr'o două tăblițe, din câte cu- 
noaştem. Pasări sunt mai în toate. | 

Dar important este chiar cuprinsul descriptiv 
al acestei părți. Descripţiunea se găseşte mai 
ales în bocete, iar ritul din care a făcut parte 
Mioriţa a ajuns cu' vremea un fel de bocet. 

Bocetul acesta «a avut de sigur o întrebuin- 
țare — ca un pluguşor — de pildă —- sau ca un 
colind, dar întrebuințarea se vede a eşit cu vre- 
mea din obiceiu, n'a mai ajuns până la noi, 
ori n'ăm descoperit- -o încă. 

Nu mai repetăm ceeace ani spus altădată des- 
pre numeroasele elemente egiptene care se afiă 
în basmele noastre, prin urmare în folklorul no- 
stru românesc. Adăugăm numai că mai toate 
semnele ori Simbolurile de pe tăbliţele, cabirice 
se găsesc şi în mitologia egipteană. Șerpii. prin 
care trece soarele în timpul . nopții;  Ber- 

Miorița şi Căluşarii. 3



  

becele, chipul care îl ia soarele în timpul tre- cerii; Corbul care e chipul lui Horus, și mai ales scarabeul sau cărăbușul şi crucea cu toartă. 
Dar părerea noastră că Mioriţa este un bocet cabiric e cu atăt nai îiit &meiată e ui cât vedeni că bucăți căre sunt în legătură cu Mioriţa se găsesc şi prin Transilvan 

tate și întitulate Doine.. 
ia, bucăți: -oarecunii ui- 
Astfel avem bucata in- titulată Doina ciobanului, culeasă de învățătorui M. C., și auzită dela N. N. Fruntesiu din Şirnea, lată cum sună această bucată care nu e Doină. ci un bocet, un rit ca şi Mioriţa ; 

găsesc cu acelaș înțeles : cig- 
miori,. munte, brazi, soare, lună, pasări, 

şi în Mioriţa, se 
bânaşi, 

şi în care, ca 

flueraş, prin care să bată vântul, oițe şi miorele care se adună şi-l plâng cu jale pe ciobânaş : 

Foae verde de trei flori 
Ciobănaşi dela miori 
Und! ţi-a fost soartea să mori ? 
Sus la vârful muntelui, 
Sub cetina bradului, 
In bătaia vântului 
Și'n urletul lupului 
Foae verde mărgărit, 
De ce moarte ai murit? 
De trăsnet când a trăsnit 
Și pe mine m'a omorît ! 
Teumină cin' ţi-a ţinut? 
Soare când a 'răsărit. 
Candela cin! ţi-a aprius? 

Luna dalbă când a fost sus. 
De scăldat cin" te-a“scăldat? 
Ploaea când s'a revărsat, | 
Și pe mine m'a scăldat! 
De "mpânzit cin” te-a 

*'mpâuzit ? 
Frunza 'când s'a risipit 
Și pe mine mia 'mpânzit! 
De jălit cin' te-a jălit? 

Pasările au ciripit 

Și pe mine m'au jălit. 
Dar tămâie cin' ţi-a dat? 
Ceaţa jos când s'a: lăsat 
Pe mine m'a tămâiat.
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De citit cin' ţi-a citit? | Vântul când va adiă, 
Ursul când a mormăit. Fluieraşu mi-a cântă, 
De 'ngropat cin! te-a 'n- . Oile sor adună 

gropat ? Și cu toate m'or cântă. 
Brazii când. Sau răsturnaţ, Oiţe şi miorele 
Fi pe mine m'au îngropat. Plângeţi-mă voi cu jele. 
Foae verde măr pătruns, Plângeţi acum voi cu toate 
Fluevraşul mi Lam pus Crunta și reaua mea soazte. Pe craca bradului sus, | - 

Cum se vede e un fragment care trebuie să 
fi tăcut .parte din acelaş întreg ca Mioriţa. 

Noi credem că în legătură cu Mioriţa” e și 
Mihu Copilul din* Alexandri. Lupta lui Mihu 
cu Haraminii este lupta iui Osiris cu cei ce 
l-au ucis. lanoş Ungureanu reprezintă pe Set. 
Aceasta prin acumulare de atribute, cum se va 
vedeă mai departe îu bucata intitulată Selecția 
naturală în falklor. Pân'şi versurile se aseamănă. 

Despre modul cum se păstrează bucăţile po- 
pulare în versuri am vorbit aiurea, unde am 
arătat că de Obiceiu se păstrează în memorie 
numai fondul, iar versurile în cea: mai mare 
parte se improvizează. De aci şi explicaţia atâtor 
variante deosebite chiar şi prin ritmu şi măsură. 

i a * >. 

Dar pe lângă bucăţile acestea de cântat ori 
recitat, privitoare la omorul lui Osiris de către 
Set, poporul nostru “ne-a păstrat şi o înscenare 
sau un rif mimic.
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Acest rit mimic e cunoscutul joc al Căluşarilor. 
In dicţionarul Academiei de A. Treb. Laurianu 

şi J. C. Massimu, citim la litera C: „Callusiariu. 
„S. m. sallus, saltor; june adornatu, intre altele 
și cu clopotelli la petiore care în dillele „Rosa- 
„lieloru salta cu mai multi assemini sie unu 
„„saltu, care pare una reminiscentia a saltului 
„„vechilor Salli, sau a celui din tempulu lui Ro- 
„„mulus, candu se rapira Sabinele, saltus equie- 
„stris*. | 

Mulţi cred şi astăzi ca autorii vechiului dic- 
ționar al Academiei. Studiul folklorului ne pre- 
zintă. însă lucrurile. altfel. 

lată jocul'călușarilor cum se practică, de pildă 
în comuna Călugăreni, jud. Vlaşca. 

I dăm înpărţit în bucăți aşă cum ni s'a co- 
municat şi facem, observările trebuitoare la fie- 
care bucată. 

Titlurile bucătilor sunt : 

|. Formarea călușului. 
II. Jurământul. 

III. Exerciţii de joc. 
IV. Imbrăcămintea căluşarilor. 
V. Inceputul. jocului. | 

VI.. Dispariţia unui din căluşari. 
„VIL.. Al doilea joc — jocul războiului şi 
VIII. Sfârşitul. 
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|. Formarea căluşului. (In localitate se nu- 
"mește căluş). 

„Cu patru zile înainte de: Rusalii, vătaful a- 
„lege unsprezece tovarăşi cu care să poată formă 
„Căluşul (care se compune din doisprezece oa- 
„„meni). Astfel găsiţi, îi rândueşte : Unul stegar, 
„„care poartă steagul; unul mut, vătaful, doi lău- 
„tari şi ceilalți căluşari. Sâmbătă, în ajunul Du- 
„minecei Rusaliilor, toţi aceştia se adună și pe 
„la ora patru după amiază, cu toţii pornesc la 
„Pădure, unde leagă la o prăjină înaltă steagul 
„tricolor și :0 panglică iarăşi tricoloră. In urmă 
„se ia dela toţi cei doisprezece — ce compun 
„căluşul — câte o căpățână de usturoiu şi câte 
„un fir de grâu care de asemenea se leagă ca 
„Şi panglica tot la vârful steagului. 

Frangois Lenormami, ca şi alți învăţaţi, vor- 
bind despre legenda lui Osiris zice: „Moartea 
„lui Osiris, durerea zeiţei Isis, îngenuncherea fi- 
„hală a lui. Set, toate acestea dădură legendei 
„0 temă nesecată de creațiuni, care amintesc ceiace 
se găseşte în diferitele religiuni din Orient, şi, 
„mai ales istoria Cybelei şi a lui Atys, a zeiţei 
„Venus și Adonis”. 

Şi mai departe adauge : „Această doctrină se 
„Scoboară în Egipet până la cea mai adâncă 
antichitate” », 

I) La Magie che les Chaldeens, etc., p. 73—75.
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Lăsând la o parte că legenda Cybelei cu Atys 
şi a zeiței Venus cu Adonis, cuprind amândouă 
temele egiptene de care: am pomenit nai sus: 
Cain — Abel şi Iosif—soţia lui Putifar, subliniem 
numai că legenda lui Osiris a fost un izvor ne- 
secat de creațiuni şi -că sunt din vremurile cele 
mai vechi. 

Analizând jocul căluşarilor observăm urmă- 
- soarele i 

Jocul căluşarilor dela noi prezintă uciderea 
lui Osiris și călușarii reprezintă pe oamenii lui 
Set. Probabil că vătatul este însuşi Set. 

Ori ca o amintire că Set a fost odinioară per- 
soană reală, ori prin acumulare de atribute, Set 
se prezintă ca un rege, ori ca un șef militar. 

Oamenii lui poartă un steag. Steag modernizat 
cu culorile naţionale ale noastre, dar steag. 

2. Căluşarii se adună la ora patru după amiază 
ca să se ducă la pădure. 

Timpul acesta despre sară şi dusul la pădure 
corespunde cu partea din -Mioriţa. 

„La apus de soare 

„Ca să mi-l omoare... 

Să-l omoare în pădure, "câtre sară când. eră 
pe cer și soarele şi luna. 

Soarele și luna 

Mi-au ţinut cununa,
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3. Fiecare căluşar aduce câte 0 căpățână de 
usturoiu care se pune la steag. 

Egiptenii făceau din usturoiu un zeu. Grecii 
nu-l puteau suferi. La Roma cine mâncă usturoiu 
eră oprit de a intră în templul Cybelei. Știm 
că Cybela a fost identificată cu Isis, soția lui 
Osiris. Eră natural deci ea soţia lui Osiris să nu 
poată suferi mâncătorii de usturoiu, ucigaşii so-. 
„țului său, pe care aci îi reprezintă călușarii. La 

„Roma usturoiul simboliză viața militară — poate 
împrumut dela Egipteni. 

Ii. Jurământul căluşarilor. 

„După ce steagul s'a legat, mutul, înfige sabia 
„lui de metal în prăjina steagului şi toți ceilalţi 
„trec pe sub sabie și se leagă astfel: Jură cu 
„toţi în frica lui Dumnezeu că vor ascultă or- 
„dinele vătafului, că se vor purtă cinstit cu lu- 
„Mea şi nu vor ascunde nimic unul de altul ; 
„iar mutul să nu vorbească. în: timpul jocului”, 

Analizăm. : | 
|. Sabia ca și steagul ne arată pe călușari ca 

ostaşi. 
2.. Jurământul e tăcut sau pentru a tăinui 

crima — uciderea lui Osiris ; ori reprezintă ve- 
chiul obiceiu de angajare al ostaşilor jurând su- 
punere regelui, șefului. 

3. Mutul jură să nu vorbească. Acest jurământ
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nu poate fi făcut decât pentru a tăinui omorul, 
deci și “ceilalți jură tot în acest scop. 

De ce numai unul să fie mut? A 

Explicări se pot da cât de multe; poate însă 

că tot secretul rămâne mai mult asupra unuia 
sau poate acel unul e un simbol. 

In tot cazul şi mutul şi jurământul. se potri- 
vesc foarte bine cu făptuirea unei crime; omo- 
rîrea cabirului, omorirea lui Osiris. 

Mai e de observat și legătura care poate fi: 

între mut şi numele căluş, care se dă jocului că- 

luşarilor. Căluș e tocmai numele unei bucăţi de 

lemn care se pune în gura unui om, ca să i-o 

țină căscată să nu poată vorbi. Vor fi întrebuin- 

țat oare călușarii pe vremuri căluşul? Nu ştim. 

Numele de căluşar mai lesne pare a veni dela 

căluș decât dela cai, cum se credeă până acum. 

III. Exerciţii de joc. 

„După primirea jurământului, vătaful dă or- 

„din ca toţii căluşarii să treacă în rând. Lăutarii 
„încep apoi să cânte călușul, iar căluşarii la un 

„semn dat de vătat prin cuvântul : auzi, auzi, 

„înicep să facă exerciţii de joc. Şi terminând + se 

"„înapoează la gazdă”. 
Observăm ca şi mai sus: căluşarii se prezintă 

ca militari sub comanda şefului. 
«
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IV. Imbrăcămintea căluşarilor. 

„Vătajul poartă în'cap fes turcesc. Mutui ţine 
„în mână o sabie, în cap are o căciulă cu mască 
„caraghioasă şi haine foarte murdare. Lăutarii 
„sunt cu hainele lor. Și căluşarii în general cu 
„mădragi (poturi) negri; cămaşă frumoasă, în- 
„Cinşi cu câte Cinci perechi de bete cu mărgele 
„şi fluturi. La mijloc poartă batiste alese şi cu 
„fluturi. In cap cu pălării cu cordele tricolori. 
„In picioare cu opinci și cu obiele frumoase le- 
„gate cu târsâne şi la călcâe poartă fiecare pin- 
„teni legaţi, cu câte cinci dinţi şi cinci clopotei 
„cari fac sgomot. Fiecare căluşar poartă în mână 
„câte un ciomag bun. Atât betele cât Şi .ba- 
„tistele căluşarii le împrumută de pe la fetele 
„mari” 

Observăm : 
Pe lângă sabie și steag care sunt semnele 

oastei, călușarii mai poartă şi pinterii ca ostașii 
şi încă ostași călăreți. 

Dar aceşti călăreți cari se pregătesc să să- 
vârşească un omor corespund foarte bine cu 
călăreții care se văd pe tăbliţele cabirice. 

Un călăreț găsim şi în poezia populară Maica 
bătrână. Maica bătrână, umblând plângând şi 
căutându-și feciorul, se întâlneşte cu Negura, 
cu Soarele şi cu Vântul. Vântul în chip de om 
călare :
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Mergând mai la vale 

Vezi un om călare 
Vine *'n fuga mare, 

Mic şi roșior, 

Răpidi ușor. 

Se poate ca pe tăblițele cabirice să fie repre- 
zentat tocmai momentul unde Isis întâlnește pe 
Vânt călare și chiar în: faţa lui Set — reprezeri- 
tat tot călare. Vântul spune către Isis unde a 
văzut el pe cel căutat. 

Se poate însă ca Vântul călare să fie crea- 
„ țiune cu totul independentă. 

Mai observăm apoi că și încălțămintea scălu- 
șarilor cu opinci şi obiele frumoase legate 'cu fâr- 
sâne, precum și găteala capului cu pălării ŞI 
cordele, arată tot un fel de uniformă militară. 

Fesul turcesc al vătafului cred că trebue să fi 
amintind o uniformă străină, africană poate, pe 
care ar fi purtat-o Set, fratele ucigaş al lui Osiris. 

Nădragii Sau poturii negri pe care îi poartă 
căluşarii trebue să fi reprezentând picioarele ne- 
gre, adică pielea neagră a picioarelor goale a 
ostașilor lui Set, ostaşi recrutați. din populațiu- 
nea neagră din Egipet, Batistele alese cu fluturi, 
trebue să fie tot în legătură cu uniforma mili- 
tară -a unei țări călduroase ca Egiptul, unde 
omul aveă nevoe să-şi şteargă sudoarea. 

Imbrăcămintea deosebită a mutului cu căciulă 
poate să fi însemnând că mutul nu eră din nu-



43 

  

mărul acelorași ostași, ori „poate e în legătură 
cu partea morală, arătând pe un om ordinar, 
poate chiar şi de alt neam, cu atât mai mult 
cu cât vedem că poartă: şi o mască urâtă, cara- 
ghioasă şi haine foarte murdare deosebite de ale 
căluşarilor. ă 

Clopoţeii și betele de încins de asemenea tre- 
bue să fi amintind tot o veche uniformă militară 
egipteană. 

Cinci perechi de bete, pinteni. cu. cinci dinți, 
cinci clopoței, numărul cinci trebue să îi î însem- 
nând cevă dăr până acum nu ştim ce, 

Că fiecare căluşar poartă în mână câte un 
ciomag bun, aceasta poate să arâte dacă nu pe o 
bandă de asasini, cel puţin tot nişte ostaşi, cio- 
magul închipuind o armă. o 

V. Inceputul jocului. 

Aci observăm că jocul începe în Dumineca 
Rusaliilor, pe la prânz, adică prin lună lui lu- 
mie. Se -știe că în Iunie soarele e aproape, de 
solstițiul de vară adică în cea mai mare stră- 
lucire. Osiris reprezentând soarele poate că moar- 
tea și învierea lui, se serbau tocmai în acest 
timp. Jocul: se face tot sub un fel de coniandă 
militărească. La.un semn dat căluşarii ridică: cio- 
megele și strigă : auzi, auzi, după care încep a 
lovi în pinteni şi în pământ tare, strigând : Salt



aişa şi iar aişa. Mişcarile jocului parcă ar imită 

mersul călăreţilor. | ” 

VI. Dispariţia unuia din căluşari. > 

„In timpul jocului vătaful observă că unulrdin 

„Călușari lipseşte și dă ordin mutului să-l caute 

„Şi să-l aducă. După puţin timp. mutul îl aduce. 

„> Vătatul dă ordin călușarilor să-l ridice pe cio- 

„mege. Il ridică aşezat cu fața în sus. Vătaful 
„îl întreabă: — Unde ai fost? EL răspunde: 
;„ — In pădure, după..... flori și. mure !. Necre- 

„zut îl ia la bătaie lovindu-l cu ciomegele la 

„tălpile picioarelor, apoi vine mutul şi-l ia pe 

„seamă că nu-este vinovat. Atunci vătaful, dă 

„ordin călușarilor să-l lase pe cel bătut şi. să 

„ridice pe mut pe ciomege. Căluşarii îl ridică, 

„dar îl trântesc în cap la pământ şi lu mea face haz. 
„După aceasta începe jocul zis al lui Florea, 

„Şi vătaful strigă cu toți căluşarii. Florea.ici, 

„Florea colea. In acest timp căluşarii lovesc în 

„palme, căci ciomegele le-au lăsat jos. Apoi toată 

„lumea se prinde de mâni cu călușarii şi joacă 

„hora mare după care se termină primul joc”. 

Observaţii. . 

Dezertarea aceasta a călușarului poate să a- 
mintească vr'un amănunt din legenda lui Osiris. 
Cine va fi Florea nu putem ști, poate Osiris.
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VII. AL doilea joc — jocul războiului. 

„Vătatul dă ordin de se adună toţi călușarii. 
„Stegarul înfige steagul în pământ. Patru că- 
„lușari țin cu putere prăjina şi alți patru se 

„sue pe cei ce ţin steagul şi strigă: Război lele, 

„război dragă ! Apoi se dau jos şi se fac: unul 
popă, unul turc, unul cazac şi unul femee, apoi, 

„încep să joace. Intâiu joacă turcul jocul tur- 

„Cesc (geamparalele), apoi ese femeea și vine, 
„ia în braţe pe turc şi joacă împreună. In tim- 

„pul. jocului vine cazacul și loveşte pe turc, îi dă 

„peste mână. Turcul fuge şi se duce la cei doi 

„Ccăluşari care în timpul jocului se făcuseră în 
„formă de măgăriță. Incalică pe ea şi. merge 
„din nou la cazac, unde joacă cu femeea jocul . 

„căzăceasca. Turcul poartă în mână o scândură | 

„iar cazacul o oală cu cenuşă. Când se apropie 

„unul de altul, cazacul loveşte cu oala pe turc, 

„atât de tare că oala se face cioburi, cenușa 

„face praf, lumea râde; iar furcul cade jos ca 

„trăznit. Atunci femeea, după ordinul vătafului 

„se duce la popă țipând şi rugându-l să vină 

„Să grijească pe turc. Popa ia o oală cu lapte 

„bătut şi cu o lingură mare de lemn, se apropie 

„de turc, ia cu lingura lapte bătut din. oală şi-i 

„bagă turcului în gură. Apoi presupunând că: 
„turcul a murit, vine un călugăr cu o roabă şi 

„ridică pe mort. |



Observări, 

Suirea. celor patru călușari. pe spatele celor 
patru din jurul steagului şi strigând: războiu lele, 
război, dragă; poate să amintească vr'un mod 
de a declară ori cel puţin de a vesti războiul. 

Numărul persoanelor de patru sau cinci şi 
femeea corespunde cu numărul cabirilor — ne- 
apărat aceste persoane, prin acumulare de atri- 
bute, modernizate sau localizate : Osiris din e- 
giptean devenit turc; Set vrăjmaşul lui. Osiris, 
„adică al turcului devenit muscal. Femeea repre- 
zentând pe Isis soţia lui Osiris, căci turcul joacă 
cu dânsa. Ceilalţi doi cabiri deveniți unul popă 
şi altul călugăr. 

Jocul poate simboliză ocazia ori împrejură- 
iile în care s'a petrecut un fapt și poate ca să 
arate legătura între cei doi soți : Isis şi Osiris. 

Lovitura pe care cazacul o dă turcului poate 
însemnă prima lovitură dată de Set lui Osiris, 
când l-a închis pe Osiris în ladă şi l-a dat pe apă. 

Incălecarea pe măgăriță, plecarea şi întâlnirea 
din nou cu cazacul poate însemnă schimbare 
de loc. e | 

Scândura poate însenină scândura pe care a 
scăpat din apă Osiris. | 

Oala cu cenuşă poate însemnă 0 armă cu -care 
Set -a lovit pe Osiris, -- poate o măciucă. De 
obiceiu la jocurile. acestea, populare, Ia rituri,



47 

de pildă, la moșul de turcă, măciuca e făcută 
dintr'un băț în vârful căruia este o cârpă um- 
plută cu cenușă. 

Mersul călare se potriveşte cu cabirii călări. 
Grijania se vede că e modernizare, deoarece 

pune pe un popă creştin să grijească pe un turc. 
_E:o parodie. 

Călugărul trebue. să fie vr'un preot străin, 
egiptean. 

In sfârșit aci se reprezintă omorul. 

Sfârşitul. 

„Căluşul ţine o săptămână. 

„După trecerea acestui timp toţi călușarii se 
„duc din nou la pădure, în acelaș loc unde au 
„legat steagul și aci cu toții apucă steagul cu 
„„mâinele şi-l apleacă jes. Ţin toţi de el, iar vă- 
„taful desleagă steagul şi panglica pe care le dă 
„Stegarului ; iar. usturoiul îl dă înapoi căluşari- 
„lor, fiecăruia câte o căpățână. După aceasta vă- 
„tatul ia ciomegile tuturor şi sabia mutului, tae 
„din fiecare câte trei aşchii şi apoi merge de 
„le îngropaă la rădăcina unui copac. 

„In urmă vătatul dă ordin tuturor să se ri- 
„Sipească în fuga mare, şi se întâlnesc pe dife- 
„rite poteci, întrebându-se de sănătate. 

„Când toţi s'au adunat din nou, lăutarii în- 
„cep să cânte și căluşarii pornesc cu “toţii spre sat.
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„Merg la cârciumă, împărțesc banii şi lâna ce 
„au câştigat în timpul jocului, și apoi se cinstesc. 

„Apoi îşi iau ziua bună şi se duc pe la casele lor. 
„Usturoiul se crede că este bun pentru îriguri”. 

Observaţii. 

Sfârșitul întăreşte părerea noastră că jocui 
cu toată înscenarea reprezintă omorul. Cu omo- 
rul ia sfârșit totul. Steagul se desface şi oamenii 
se împrăștie. | - 

Oamenii se împrăştie însă pe furiş ca pe urma 
unei crime. Apucă fiecare pe poteci deosebite 
şi când se întâlnesc, se întreabă de sănătate, 
ca unii ce nu s'ar fi văzut de mult, ca să nu dea 
de bănuit cuivă că ei au fost împreună. 

Tot tăinuirea omorului trebue să însemne Şi 
îngroparea în pământ a ciomegelor şi a săbiei. 

Impărțirea usturoiului ca bun pentru friguri 
credem că are deosebită însemnătate. 

Frigurile în vechime erau o buală din cele 
„Dai grozave. Erau şi omoritoare şi erau și con- 
„siderate ca boală necurată — adică pricinuită 
de diavolul, căci prin tremurul' sau scuturatul 
prin care se manifestau erau puse alături cu 
epilepsia. lar epilepsia şi dedeochiul ştim că erau 
puse alături cu lepra, cu mușcăturile: de şarpe, 
de vipere, de crocodili și alături chiar de ciumă. 

Tocmai folosul usturoiului împotriva frigu-
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rilor credem că a ajutat la păstrarea jocului “iza SE 
călușarilor. Jocul .călușarilor se făceă oarecum 

pentru a consacră ori sfinți usturoiul. Să nu 
uităm că țara usturoiului a fost Egiptul. 

Probabil că şi cele trei aşchii tăiate din cio- 
mege aveau vr'un scop la fel. . 

Vr'o însemnare trebue să fi avut și lâna care 
se dă căluşarilor. Jocul călușarilor practicân- 

du-se tocmai pe vremea când se tund oile se 
poate că s'a obișnuit a se da lâna numai ca 

plată pentru usturoiu; totuş lâna corespunde 
prea bine cu mioriță şi ciobani și stână. 

“Se admite azi că expediția Argonauţilor în Col- | 
-hida după lâna de aur, este o încercare de reîn- 

toarcere în patrie a acestor Argonauţi ai căror 
strămoși altădată veniseră din Colhida 1). De 

obiceiu cei plecați odată din patrie, din vale, se 

duc la munte și după un timp, urmași de ai 

lor se reîntorc și cuceresc pe cei din vale. Aşă 

se pare că sa întâmplat cu Jupiter, care în 

urmă a fost şi zeificat; aşă a fost cu Radu Ne- 
gru al nostru și poate şi cu transilvanenii care 

“vin la noi. De ce n'ar fi fost astfel şi cu Osiris? 

Strămoșii lui Osiris, un însemnat masiv etnic 

din valea Nilului să fi venit pe vremuri cu tur- - 

mele pe aceste locuri muntoase, ca păstori, şi 

! 

1) Histoire expliquce par la science sociale : La Grece 

ancienne par G. D'Agambuja, p. 472. 

Mioriţa şi Căluşarii, 4
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apoi nişte urmași ai Jor, cu Osiris, scoborând 
înnapoi în vale, rudele de acolo, fratele Set, îl 
omoară şi cu oastea de negri (a lui Set) caută 
să pună mâna pe averea mortului, pe oile lui 
Osiris. 

C'are oi mai multe, - 
" Mânăre şi cornute. 

pe oi și pe lâna oilor. 
Poate aceasta să însemne luarea lânei de că- 

tre căluşari. Oricum ar fi, e o explicare pe care 
o dăm şi noi dia multe care se pot da. 

Plata trebue de asemenea să. fi ajutat mult 
la păstrarea acestui obiceiu, mai vârtos în timpii 
din urmă când poate usturoiul dela căluşari nu 
se mai întrebuințează ca leac de friguri. 

Dealtfel, în folklorul nostru lupta lui Osiris - 
contra lui Set este reprezentată prin lupta lui 
Iorgovan contra şarpelui sau 'balaurului, luptă 
care aiurea a fost reprezentată prin Heracles 
sau Hercules contra Hidrei. | 

. | . Ă - 

% * 

Acuma ne întrebăm : Cine e autorul Mioriţei, 
adică cui se datoreşte fondul și cui forma acestei 
poezii ? 

Fondul, adică faptul e faptul real păstrat de 
memoria colectivă — moartea lui Osiris. 

Forma de astăzi este o improvizare modernă,
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făcută însă după chipul. și asemănarea altor im- 
provizări anterioare, din care improvizatorul. a 
trebuit să cunoască vr'o ediție — orală. Se înţe- 
lege, că acest improvizator ca să poâtă da o. 
ediție bună, a trebuit să fie un om mai deosebit 
nu orice căscăund — cum a zis d-l Delavrancea. 

Ca încheiere, din cele arătate. : 
I. Mioriţa cât şi Călușarii sunt rituri de ori- 

gine egipteană. 
Că Mioriţa este un rit se dovedeşte pe deo- 

parte prin cuprinsul ei, pe care l-am analizat; 
iar pe de altă parte prin existența bucății : 
Mama Bătrână şi a bucății din Ardeal întitu- 

„lată: Doina Ciobanului, care se leagă cu Mio- 
fița și o completează. 

Că Jocul Călușarilor este un rit, aceasta se 
dovedeşte : 

. Prin cuprinsul lui, pe care l-am analizat, şi 
2 Prin părţile. acelea pe care am puteă să le. 

numim intime, adică acelea câre nu sunt desti- 
nate a fi văzute de public, ci se petrec numai 
între cei care se fac călușari, așă de pildă : ju- 
rământul, aducerea usturoiului; legarea, purta- 
rea şi distribuirea lui; adunarea căluşarilor în 
pădure, ascunderea armelor, fuga, etc, 

Numirea de joc nu trebue să facă să ne gân- 
dim că Jocul Căluşarilor ar fi o jucărie. Cuvântul 
joc (jocus) s'a întrebuințat de mult pentru în- 
scenări şi reprezentaţiuni, religioase, teatrale
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chiar serioase, aşă de pildă: Jeu de Robin et de 
Marion, Jeu de Pelerin, Jeu de la Passion, €tc., 
la Francezi; Mirale-Plays de Chester, la "Englezi; 
Abele Speelen, la Neerlandezi, etc. | 

11. Urmele acestea de fapte vechi care se pă- 
strează în folklorul nostru sunt: cu mult, cu 
foarte mult mai vechi decât data colonizării ro- 
mane a Daciei și cu mult mai vechi decât chiar 
Romanii. Şi nici nu se găsesc la Romani. Deci 
nu le avem dela Romani, nici prin Romani şi 
cu atât mai puţin prin alți coloniști. Cu cât un 
fapt de memorie colectivă se păstrează mai mult, 
cu atât presupune existența unei colectivități mai 
mare, unui masiv etnic mai puternic, mai însemn- 
nai. Trebue dar ca urmele acestea să le avem 
dela un însemnat și puternic masiv etnic care 
a stăruit în aceste locuri. Dar cel mai însemnat 
masiv etnic care â stăruit aci n'a putut fi decât 
Dacii: trebue deci ca noi să le fi primit dela 
Daci, la care ştim că a existat Cultul Cabirilor. 
De unde le-o fi primit ei? Dela Egipteni direct 
pe calea păstoritului, ori indirect prin Etrusci, 
Tirenieni, Pelasgi, Celţi, Germani ?... 

Şi dacă folklorul românesc ne păstrează lu- 
cruri de care istoria nu ne spune nimic, veden: 
de ce importanţă este folklorul nostru. 

III. Dacă” Cultul Cabirilor ne lămureşte ce 
sunt : Mioriţa şi Jocul Căluşarilor; în acelaşi 
timp Jocul Călușarilor şi Mioriţa ne. lămuresc 
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asupra Cabirilor, ne arată că la misterele cabirice 
se întrebuință recitată sau cântată o legendă 
din care făceă parte Mioriţa noastră și se în- 
trebuință o înscenare anuală din care nouă ne-a 

rămas Jocul Căluşarilor. 

IV. Dacă în folklorul nostru păstrăm încă 
dela Daci atâtea bogății, atunci Dacii n'au mu- 
rit, Dacii trăesc; iar noi suntem urmaşii roma= 

- mizaţi ai Dacilor. Cei care se bucurau deti când 
teoria roesleriană ne tăgăduiă dreptul asupra 

pământului pe care-l stăpânim, mau de ce să 

se mai bucure. Noi stăpânim acest pământ nu 
numai dela Romani ci şi dela Daci. Impăratul 

Aurelian puteă să îi trecut dincolo peste Dunăre 

oricâți colonişti, pe noi cei ce aveam Mioriţa 

şi Călușul, pe noi care eram Daci nu ne-a stră- 

mutat ! Noi am stat aci, am cântat Mioriţa, 

am jucat Călușarii şi ne-am păzit pământul.



DOBROGEA IN FOLĂLORUL NOSTRU 

In credinţele poporului nostru se găsesc şi 
astăzi urme de fapte istorice privitoare la Do- 
-brogea. 

Şi ce e curios şi interesant în acelaş timp e că 
aceste amintiri. le aflăm în afară de Dobrogea 
şi chiar departe de ea, în Basarabia, Moldova, 
Bucovina, Transtvania de nord-est şi Mara mureș, 
şi nu le aflăm în -Muntenia, Banat, „Ungaria, 
nici în Transilvania sud-vestică. 

In aceste țări româneşti, poporul ţine o săr- 
bătoare numită Paştele: Blajinilor sau Paştele 
Rohmanilor. 

Blajinii sau Rohimanii se zice că sunt nişte. 
creştini, Români de-ai noștri, care trăesc într”o 
țară îndepărtată, tocmai pe la marginea mării, 
pe unde se varsă apele cari curg- din Bucovina. 
Acolo ei se află sub putere păgână și n'au de 
unde află nici măcar când'sunt Paştele. Numai 

1
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când văd pe apă multe găoci de ouă roşii atunci 
ştiu că sunt Paştele la noi, şi se apucă de fac 
și ei Paștele, fac şi ei pască şi cozonaci și ouă 
roşii, ca şi noi. De aceea prin mai toate țările 
pe unde se țin Paştele Bla jinilor, şi mai ales în 
cele mai despre nord: Transilvania, Bucovina, 
Maramureş, femeile au grijă la Paşte să adune 
toate cojile de ouă şi să le dea pe gârlă, ca din 
gârlă în gârlă apa să le ducă până în ţara unde 
sunt Blajinii. 

Obiceiul de a se aruncă pe apă găocile de 
ouă roşii-se găseşte până şi în unele comune la 
Românii din Galiţia. 

Paștele Blajinilor se serbează în unele locuri 
Mercurea după Paşti, în altele după Dumineca 
Tomei și în săptămâna a treia și a patra după 
Paşti, 

Lăsând la o parte amănuntele asupra acestei 
serbăr populare, în cea mai mare parte dato- 
rite fantaziei şi care împreună cu datele biblio- 
grafice se găsesc în scrierea: „Sărbătorile la Ro- 
mâni” de Sim. FI. Matian, trecem la câtevâ 
chestiuni importante. 

Cine sunt Blajinii sau Rohmanii? 
Din tot ce se spune despre ei culegem că: 
a) Trăesc pe lângă Mare. 
b) Trăesc pe unde se varsă apele din Bucovina. 
c) Trăesc în țară păgânească. 
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După doamna Voronca 1) Blajinii sau Roh- 

manii ar'fi un popor din cele emigrătoare ce 
au trecut peste popoiul nostru, și care prin bu- 

nătatea şi blândeţea lui ni s'a făcut simpatic. 
Insă de oarece poporul spune că locuinţa lor 

e peste mare, e mai posibil ca Blajinii să fie 

un popor pe care ai noştri l-au trecut în emigra- 

rea lor încoace, ori că l-au avut ca vecin sau 

jrate şi l-au lăsat acolo peste mare, de unde ai 
noștri au venit. 

După un comunicat de Vas. Lucan: Poporul 

din Mihalcea spune că : „„Rohmanii sunt Români 

ca şi noi, ba încă mai buni chiar decât cei din 
Moldova. 

Noi credem că Rohmanii sau Blajinii sunt 

Români şi adică fraţi de ai noştri pe care i-am 
lăsat, nu peste Mare, cum zice Doamna Vo- 

ronca, ci la Marea, în partea unde se varsă 

apele Bucovinei, adică Dobrogea. 

Unul din popoarele năvălitoare, Visigoţii ori 
poate mai târziu Bulgarii, ocupând Dobrogea, 

parte din Românii de acolo au părăsit această 

regiune, retrăgându-se la n.unţi, spre nord, parte 
au rămas pe loc. 

" Cei rămași pe loc au piitut foarte bine 'să fie 

nuimiți blajini de către cei care au plecat, pen- 

1) Sim. FI. Mazian, Op. cit, p, 138.
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trucă blajin tocmai însemnează blând, suferiter, 
răbdător. | 

Cei plecaţi din Dobrogea cu vremea, din cauza 
diferitelor năvăliri s'au tot ridicat spre Nord 
şi au ajuns până la Maramureş unde au dus cu 
dânşii şi amintirea despre fraţii lor cei blajini 
care au rămas la Mare. 

Cuvântul blajin fiind slav, trebue: să admitem 
că părăsirea Dobrogei, sau despărțirea de Bla- 
jini Sa făcut în urmă contactului cu slavii, priă 
urmare cu mult mai târziu decât năvălirea Vi- 
sigoților. Năvălitorii deci au putut mai probabil 
să fie Bulgarii. Zicem Bulgarii, pentrucă spre 
a face pe o parte a populațiunii din Dobrogea 
s'o părăsească, şi să fugă spre Nord, trebuiă să 
fie nişte năvălitori cari să vie în Dobrogea, şi 
să ocupe Sudul mergând spre Nord. 

Noi zicem apoi că țara Blajinilor -este la Mare 
şi nu peste Mare, căci vărsarea apelor .bucovi- 
nene este dincoace de Mare. In decurgerea .atâ- 
tor veacuri imaginațiunea poporului neavând nici 
un punct de reazăm a putut prea bine să schimbe 
adevărul istoric. Şi l-a schimbat chiar în deajuns. 
De pildă, „Românii din Boian şi Comănești zic 
că Blajinii trăesc într'o pustietate foarte mare 
de pe țărmul Mării; cei din Suceava, Rădăuţi 
şi fundul Moldovii zic că trăese îh Ostroavele 
Mărilor; cei din lişeşti spun că trăesc într'o 
țară păgânească; cei din Marginea zic “că ar fi
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undevă într'o țară foarte depărtată dela răsărit, 
nişte închisori în casi se închid creştinii pe viaţă; 
cei din Mihalcea spun.că Rohmanii sunt Ro- 
mâni şi trăesc foarte departe -peste . Mare, toc- 
mai acolo de unde-s Jidanii, la Ierusalim, dar 
mai încoace de ei. Alți Români, tot din Mihal- 
cea, spun că Blajinii trăesc sub pământ, pe cea- 
altă lume, unde sunt oraşe şi sate ca și la noi; 
iar cei din Băeșeşti cred şi spun că trăesc în 
hotar cu Raiul și că la ei e totdeauna cald, 

Noi credem că descălicarea Moldovii cu Ro- 
mâni din Maramureş sub conducerea iui Dragoș, 
nu e decât o reîntoarcere de Români din Mara- 
mureș în Moldova, adică o revenire în patrie. 
Acest fel de reîntoarceri în patrie sunt: destul 
de cunoscute în istorie. Expediția Argonauţilor 
ma fost decât reîntoarcerea în Colhida D, 

Ceeace spune tradiţia că Blajinii trăesc într'o-, 
țară de păgâni, corespunde de asemenea fap- 
telor istorice. Aceasta însemnează că la despăr- 
țirea lor Românii ca și Blajinii erau creştini, 
iar cei ce au venit peste ei erau păgâni, cum 
au fost de pildă- Bulgarii când au năvălit. : 

Noi ştim că la 1877 am luat Dobrogea dela 
Turci şi că mai înainte de Turci ea a fost când 
a Românilor, când independentă, când sub stă- 
pânirea imperiului Româno-Bulgar, când sub: a 

  

1) Vezi loc. cit. L”Histoire de la Grâce, par G. D'Again- 
buja p. 472. - i
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celui Bizantin ; iar la 680 ştim că a fost cucerită 

de Bulgari. Cucerită deci de Bulgari înainte de a 
fi creștini. Poporul însă nu le ştie toate acestea, 
el ține minte -numai faptul iniţial că cei ce au 
venit peste Români, și sub stăpânirea cărora 
au rămas Blajinii, erau păgâni. | 

Noi susţinem apoi că Blajinii sunt Români, 

pentrucă altfel Românii n'ar îi avut nici un în- 
teres ca să-i țină minte, ar fi uitat de dânşii 
cum au uitat de mulți alţii. Insă fiind Români, 

de acelaș neam, negreşit că cei rămași erau în 
înrudire de aproape cu cei ceau plecat. Cei ră- 
maşi vor îi fost fraţi, feciori, părinţi, rude ai 

celor ce au plecat, vor îi fost persoane iubite 
și scumpe, pe care într'o vreme de restrişte, 
la o cumpănă, la.o nevoe mare i-au părăsit, dar 

pe care în urmă inima nu i-a lăsat să-i poată 
uită. 

Această dragoste explică şi păstrarea amintirii, 
şi pedepsele ce s'au pus ca sancțiune pentru pă- 

strarea obiceiurilor legate “de aceste amintiti. 

Astfel, se zice că e foarte mare păcat a nu serbă 
Paştele Biajinilor.. Cine nu serbează, ori vor- 

beşte cevă rău de această sărbătoare îl trăzneşte 
Dumnezeu. 

Dacă aceste credinţe se găsesc și la. populația 

slavă care conlocueşte cu Românii, e posibil că 

slavii s'o fi împrumutat dela Români, și e po- 

sibil chiar ca împreună cu Românii să fi emi-
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grat în sus şi parte din Slavii de pe lângă Du- 

năre. Ori cum ar fi, însă, Blajinii trebuie să fie 

români, căci masivul etnic cel mai mare la care 

se găseşte această tradițiune este alcătuit din 

populația română din Basarabia, Moldova, Bu- 
covina și Maramureş. 

Din faptul că poporul ştie că Blajinii sunt 

pe lângă Mare, rezultă de asemenea că într'o 
vreme au trăit împreumă, și amintirea că Bla- 
jinii sunt pe lângă Mare, e tocmai amintirea că 

i-a lăsat pe lângă Mare și deci că Blajinii sunt 

Români ca şi ei. 
Părerea noastră e sprijinită şi de faptul că 

această credinţă nu se găsește la Românii din 

partea de jos a Basarabiei și a Moldovei, și nici 

la cei din Muntenia, din Banat, din Ungaria 

și din partea sud-vestică a Transilvaniei. Aceasta 
tocmai dovedește că Românii plecați din Do- 

brogea, tovarășii şi rudele Blajinilor, s'au re- 

tras numai la Nord, iar părțile de sud erau cu- 
treerate şi ocupate de năvălitori. 

Din întrebuințarea acestor două numiri: Bla- 

jini şi Rohmani, rezultă încă cevă: Numirea 

Blajini e întrebuințată de obiceiu de către Ro- 
mâni, cum e şi firesc: ştiindu-i că sunt rude 

de ai lor, nu-i mai numesc și Români, ci le zic 

numai Blajini, ca şi cum ar zice: ai noştri, cei 

blajini, iar străinii îi numesc Rohmani, Roc- 

mani, etc., adică întrebuinţează cuvântul: Ro-
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mani pronunțat așă cum au putut să-l pronunţe 
niște străini. Deci chiar cuvintele Blajini Şi Roh- 

„mani arată că Blajinii sunt Români. 
Acestea toate ne arată pe de op parte legătu- 

rile noastre din vechime cu Dobrogea, iar pe 
de altă parte de ce importanță este folklorul 
— studiul legendelor, obiceiurilor, credințelor și 
al tuturor producţiilor intelectuale, estetice ale 
poporului, care poate să dea istoriei un material 
pe care cercetările arheologice mau putut să-l 
procure. a



BLEMENTELE EGIPTENE IN BASIELB | 
ROMANEȘTI | 

N'am gând să vorbesc de basmul sau mai 
bine de cunoscuta anecdotă egipteană raportată 
de Erodot cu vr'o 400 de ani înainte de Chr. 
Basmul sau anecdota cu comoara unui împărat 
Şi cu zidarul care a lăsat în zid o piatră slobodă 
să se poată scoate lesne. | 

Nu voiu: să vorbesc de acest basm: pentrucă, 
fiind raportat de Erodot — sar puteă crede! 
că noi l-am luat dela Greci nu dela Egipteni. 

Zic, Sar puted crede, pentrucă se ştie că lite- 
ratura scrisă are puţină influență asupra popo- 
rului. A. Lang vorbind despre teoria care sus- 
tine origina indiană a basmelor europene, zice : 
„Cum a. dovedit foarte bine într'un articol 

„din P Atheneum (23 April -1887) versiunile lite- 
„rare ale poveștilor, au exercitat probabil numai 
„0 influență mărginită asupra povestirilor din 

o
 

4
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„Popor, asupra cumetrelor și bunicelor dela sate. 

„Nici o colecțiune de poveşti tipărite n'a îost 
„mai populară decât cea a lui Charles Perrault, 

„care vreme de atâția ani a fost publicată nu 

„numai în cărți foarte eftine, ci şi în foi volante 

„încă şi mai eftine. Şi cu toate acestea d-f Se- 

„billot şi alți folklorişti francezi au cules din 
„gura sătenilor versiuni din Cenuşereasa (Cen- 

„drillon) care nau fost suferit de loc influența 
„versiunii lui Perrault şi care erau foarte bo- 

„gate în urme arhaice : de pildă, un animal ma- 

„gician ţineă locul' zânei care fusese nașa Ce- 
„nuşeresei. Acest amănunt se găseşte în varian- 

„tele cafjre, santale şi fineze tot aşă de bine ca 

„Şi în variantele celtice şi scoțiane, şi s'a păstrat 

„în tradițiunile poporului francez în ciuda in- 

„fluenţei lui Perrauit. De altă parte d-l Carnoy 
„n'a putut descoperi decât urme foarte stabe 

„din influenţa a O mie şi una de nopți cu toată 

„extrema lor popularitate. Sătenilor, poveștile 

„din cărți li se par cu totul deosebite și oarecum 

„în afară de patrimoniul legendar pe care lau 

„moştenit dela strămoşi 1). 
“Şi când basmul! acesta, care se găseşte la .Erc- 

dot, are variante: populare la noi, de pildă, Hof 

împărat al lui Ispirescu ; localizarea de pe vre- 

niea lui Bujor banditul din colecţia Sevastos; 

2) A. Lang: p. 6ro.
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anecdota cu cei 300 de raci ca să ducă pe popă 
în raiu; precum şi varianta macedoneană: am 
aveă tot dreptul să vorbim de acest basm şi 
să-l cohsiderăm ca venit pe altă cale decât prin 
scrierea istoricului grec. Avem însă cevă. mai 
bun, de aceea îl lăsăm la o parte. 

Voim să vorbim de elementele cari alcătuesc 
cheresteaua basmelor noastre, de acele credințe 
şi practice pe cari spiritul omenesc. şi-le creează 
precum larva îşi alcătueşte acel adăpost vremel- 
pic din cele mai subțiri fire, pe cari noi le nu- 
mim mătasă. Voim să vorbim de acele fire de 
obârşie egipteană, pe cari le întâlnim în pânza 
tasmelor româneşti. 

„ Păturile scoarței pământești studiate de geo- 
logie, cuprind tosile şi urme materiale din viața 
fizică a omenirii. 

Producțiunile spiritului omenesc, studiate as- 
tăzi. de ştiinţa numită folklor, alcătuesc un mare 
fluviu care cuprinde rămăşiţe sau urme din viața 
sufletească a popoarelor. 

Elementele egiptene pe cari le găsim în bas- 
niele noastre sunt urme din viața sutletească 
trecută a poporului nostru. 

Inainte de.-a păşi .la cercetarea acestor elc- 
mente vine întrebarea : De unde sau prin cine 
au putut veni elementele egiptene în „basmele 
noastre ? 

Mioriţa şi Călugarii, 
5
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Calea cea mai dreaptă la care ne gândim mai 

întâiu, este” calea romană: prin Romani. 

Pela 330 a. Chr., Alexandru cel Mare cuce- 

rește Egiptul. Urmaşii lui, Ptolemeii, mai ales 

Ptolemeu Soter, răspândesc pretutindeni. cultul 

egiptean al lui Serapis. 

Cu vr'o 30 de ani înainte de Chr. Romanii 

cuceresc Egiptul; iar pe la 107 cuceresc și co- 
lonizează Dacia. 

Deci dela 107, populaţia din Dacia se găseşte în 

acelaş imperiu, sub aceeaş stăpânire ca şi Egiptul. 

Cultul şi obiceiurile egiptene se pot deci tran- 

sportă în Dacia prin negustori, prin marinari, 
prin sclavi, prin meșteșugari, prin învățați, prin 

soldații liberaţi şi mai ales prin legiunile de 
pază, prin soldaţii recrutați din Egipt şi aduși 

ca străini supuşi şi ascultători să țină ordinea 
în imperiu. 

Cităm câtevă locuri din Analele Muzeului 

Guimet, tom XXIV: 

„Cultul egiptean care s'a răspândit în lumea 

„greco-romană a eșit din Serapeum din Alexan- 

„„dria fundat de Ptolemeu Soter 2). 

„Serapis eră de origină indigenă sau a fost 

„adus din Sinope, din Seleucia ori chiar din 
„Babilon ? 2). 

1) Loc. cit. p. 1za. 

2) Ibid,
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„Un punct rămâne câştigat: Serapis și Osi- 
„ris au fost sau identici dela început sau iden- 
„tificaţi imediat... 

„Serapis este un zeu cu totul egiptean, cel 
„hiai popular dintre toţi zeii din Valea Nilului... 

„Serapis din Alexandria ajunge fireşte sub 
„Ptolemei una din principalele divinităţi ale 
„țării 2). 

„Ptolemeii voiau ca acest zeu să reunească 
„într'o comună adorațiune cele două rase cari 
„Populau regatul lor 2). 

Notăm că Isis şi Osiris începuseră a deveni 
cunoscuți Grecilor încă înnainte de a scrie Ero- 
dot. Osiris se identificase cu Dioriisos şi Isis 
-— soţia lui Osiris -- cu Demeter. 

„Această religiune a fost adoptată pretutin- 
„deni pe unde se întinseseră relațiunile marei 
„Metropole Comerciale din Alexandria.. 

„Lagizii au făcut-o să fie primită de prinții 
„Şi de popoarele cu cari ei încheiară alianțe. 
„Regele Nicocreon a introdus-o în Cipru. Aga- 
„thocle în Sicilia... 

„In- Antiohia Seleucus Callinicus clădi un 
„sanctuar pentru a aşeză în el o statue a zeiţei 
„Isis... Ptolemeu Soter întroduse în Atena zeul 
„său, Serapis, Şi Arsinoe, mama lui ori soția lui 

  

x) Loc. cit. p. 12. 

2) Loc. cit. p. 113.



68 

„Zidi acestei zeități un templu la Halicarnas 
„pe la 307 a. Chr. 5): 

„Chiar dela începutul imperiului roman, cul- 
„tul egipțian cuprinse puţin câte puţin -centrul 
„Şi nordul Itaiiei şi se întinse în' provincii. Co- 
„Mercianţii, marinarii, sclavii, meşieşugarii, în- 
„Văţaţii egipţeni, chiar soldaţii liberați din cele. 
trei legiuni cantonate în valea Nilului ajută 
„la răspândirea lui. El pătrunde prin Cartagena 
„în Africa, prin - -marele târg din Aquileea în 
„țările dunărene... 

„Cu începutul erei noastre se naște această 
„mare mişcare de convertire, care trebuiă în 
„curând să facă a se adoră Isis şi Serapis dela 
marginea Saharei până la valul din Bretagne, 

i din dealurile Asturiilor până la gurile Du- 
"nărei 2 | 

„„..ISis şi Serapis fură adorați in lumea la- 
„tină într'o perioadă de mai mult de cinci sute 
„de ani 2). 

lată acum câtevă elemente egiptene, cari se 
găsesc şi la poporul nostru 'şi de cari în treacăt 
„pomenește d-l Franz Cumont î în Analele Muzeu- 
nu Guimet : 

Sub protecțiunea escadrelor egipţiene ma- 

  

1) Loc. cit. p. 119. 

2) P. 125. 

3) P. 128.
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-„rinarii şi negustorii răspândeau î în acelaș timp 
„cultul zeiței - Isis, patroana nâvigatorilor, pe 
„toate coastele Syriei, Asiei Mici şi Greciei, în 
„insulele Archipelului şi până în Helesponte şi 
„în Tracia 1), 

Credinţa într'un protector al navigatorilor şi 
al navigațiunii, trăeşte şi astăzi la noi, cu sin- 
gura deosebire că prin acel fenomen de psiho- 
logie socială, pe care îl numim acumulare Ej- 
bute, Isis a fost înlocuit prin Sfântul Nicolae. 
Sf. Nicolae la noi e ţinut ca. patronul navigato- 
rilor şi chiar al contrabandiştilor.. | 

2. Sfinţenia apei. 
„In Egipt preotul aprindeă tocul sacru şi fă- 

„ceă libațiuni cu o apă rece 'care treceă ca fiind 
„din Nilul cel zeificat 2), 

„La Roma chiar, credincioşii zeilor, Alexan- 
„drini înscriu adesea pe mormântul lor dorința : 
„Fie ca Osiris săţ-i- dea apă rece” 3), 2 

Aci amintim obiceiul poporului ia noi, de a 
face fântână. de sufletul morţilor: 

Zeificarea apei nu se puteă face decât într'o 
țară, unde lipsa de apă eră aşă de mare ca în 
Africa. Obiceiul deci de a consideră apa ca sfântă. 
nw poate să fie decât de acolo. 

1) Franz Cumaoar. Soc. cit. p. 120. 
2) P. 143. 
3) P. 152.
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Poporul nostru crede apa ca sfântă. Un om 
din popor se spală cu apă din orice şanţ şi se 
crede curățat. 

Unii atribue credinţa în sfințenia apei fap- 
tului că Christ a: fost botezat în apă, dar se 
poate că şi Christ s'a botezat în apă fiindcă şi 
pe acolo, pe la Iordan, se răspândise această cre- 
dință egipteană şi se ridicase şi lordanul la 
aceeaşi demnitate pe care o aveă Nilul. 

Şi cine ştie dacă și în Grecia nu se făceau 
pe vremuri libaţiuni cu apă, după obiceiul egip- 
tean şi apoi-s'a înlocuit apa prin vin,-care în 
“Grecia eră mai rar, mai căutat decât apa, Ţi- 
nând socoteală că Osiris zeul Nilului în Grecia 
se identifică cu Dionisos.. 

3. Ortoepia rituală. 
Se ştie că una din condiţiunile practicei ma- 

„giei eră pronunțarea exactă : a cuvintelor şi mai 
ales a numelor. 

„Acel ce ştie să pronunţe adevăratul nuine 
„al unui individ sau al unei divinităţi, se face 
„a fi ascultat de dânșii ca un stăpân de robul 
„său. De acolo. nevoia de a păstră forma origi- 
„hală a acestui cuvânt misterios” 2). 

Asta explică pentru ce. la noi se crede că des- 
cântecele n'au putere dacă nu se spun vorbele 
intocmai cum trebue. lară pe de altă parte chiar 

1) P. 143.
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- întrebuințarea descântecelor la noi pare o prac- 
tică de magie egipteană, căci la Egipteni toată 
puterea magiei stăteă mai ales în cuvinte. In 
nişte manuscrise egiptene a căror traducere d-l 
Maspero le publică în Les Contes Populaires de 
L'Egypte Ancienne sub titlurile de : Le conte des 

“deux freres.şi Conte de Satni-Khamois, al căror 
cuprins sunt niște basme, se găsesc destule exem- 
ple de magie verbală. 

Impodobirea sfinților sau mai bine obiceiul 
de a pune diferite podoabe, zeilor. In ziua de 
astăzi când graţie creștinismului, nu mai avem 
idoli poporul nostru pune diferite găteli icoa- 

. Maicei Domnului : beteală, salbe, etc. 
"Gtira în analele Guimet: 

„E probabil că în fiecare zi se făceă toaleta 
„statuei; o îmbrăcă, o coafă. Am văzut că a- 
„ceastă grijă eră în deosebi încredințată unor 
„împodobitoare sau stoliste. [1 îmbrăcau pe idol 
„cu vestminte scumpe, îl încărcau cu juvaeruri 
„Şi pietre scumpe. O inscripţie ne-a păstrat in- 
„ventarul sculelor preţioase pe care le purtă Isis 
„în vechiul Cadix: găteala ei este mai strălu- 
„„citoare ca a.unei madone spaniole (p. 144, 145). 

5. Zeităţi cu chip de animale. 
In Catania, în Sicilia, la serbarea Sfintei Agata, 

ia 5 Fevruarie, se văd oarecari urme ale unui | 
cult care seamănă cu serbările egiptene de în- 
ceput de sezon. La noi în ajunul Sf. Vasite,
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anul nou, se joacă brezaea sau capra, însoțită 
de personaje travestite. 

Se ştie că brezaea la noi are cap de: capră și 
mai ales bot.de capră. Se ştie apoi că la Sf. Va- 
sile se mai poartă şi chipuri de alte animale : 
urs, căluț și chiar ceeace în Moldova se chiamă 
buhaiu. | | 

Mai caracteristic din toate acestea este un fel 
de brezae care se face în județul Iaşi, comuna 
Lunganii de Sus. E capra cu două capete : unul 
capul propriu zis, acel cu bot și cu urechi ca de 
capră, botul purtând chiar şi barbă ca la capră, 
şi un alt cap aşezat deasupra acestuia în formă 
de disc rotund, ţinut într'un .plan vertical și 
perpendicular pe. botul propriu zis. Acest disc 
închipuește o faţă de om cu ochi, sprâncene, nas, 
gură, aşă cum se închipueşte soarele. Seamănă 
deci să fie un simbol al soarelui, adică al lui 
Osiris. 

„lată, după Apuleus, descrierea serbării Navi- 
„gium Isidis: „La 5. Martie, în momentul când 
„se redeschideă navigația întreruptă în lunile 
„de iarnă, o procesiune măreaţă se îndreptă spre 
„țărm şi se puneă să alunece pe valuri un vas 
„afierosit zeiţei Isis, protectoarea marinarilor. 
„Un grup burlesc. de personaje traveştite deschidea 
„cortegiul... Apoi, veneau” femeile. în rochii albe 
semănând. flori, stoliştii. agitând ustensilele de 
„toaletă ale zeiţei, dadoforii ţinând torţe aprinse;
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„himnozii, ale căror cântece alternate se ame- 
„stecau cu glasul ascuţit de flaute şi cu răsu- 
„netul sistrelor de aramă, apoi mulțimea îm- 
„pinsă de inițiați şi preoți cu capetele rase, îm- 
„brăeaţi în robe de in de o albime strălucitoare 
„Şi ducând chipuri de ale zeilor cu figuri de ani- 
„male, cu simboluri deşănțate, ca, de pildă, o 
„urnă de aur cu apă sfântă din Nil. Se opriau 
„în faţa altarelor -unde aceste obiecte sfinţite 
„se oferiau venerațiunei credincioşilor. Pompa 
„măreață şi bizară desvelită la aceste serbări, 

„lăsă în poporul de. jos doritor de spectacole 
„0: impresiune de neuitat (p. 146—147). 

6. Torța. 
Pe lângă asemănarea în total între această 

procesiune și cea dela noi, dela Sf. Vasile, cu 
capra, în Moldova mai ales, e de observat şi 
singurul caz în care poporul întrebuințează torță. 
In loc de torță în Moldova se dă foc unei păcor- 
niţe care e pusă într'un ţăpoi sau furcă de fân, 
și umblă cu ea noaptea în loc de torţă. 

Am citat aceste lucruri ca specimene de ele- 
mente caracteristice. Ceeace face să le luăm ca 
venind din Egipt și nu din alte țări, este faptul 
că se găsesc mai din vechime în Egipt. Vine 
însă întrebarea : Dar aceste elemente nu cumvă 
pot să fie de natură antropologică, adică nu s'ar 
puteă oare aplică aci mai curând cunoscuta teg- 

e: Volkergedanke a: lui Bastian şi a continua-. . 

'
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torilor săi, că pretutindeni spiritul omenesc 'ră- 
mâne identic cu sine însuşi şi lucrează în aceleaşi 
direcțiuni asupra datelor procurate de experiență? 
(A. Van Gennep: Formation des Legendes, p. 49) 

Această explicare nu e suficientă, zice d-l A. 
Van Gennep, căci în fața experienții oamenii 
din diverse regiuni şi rasse, fac ipoteze şi lucrează 
în mod diferit (bid). 
„Basmul egiptean a cărui traducere o publică 
d-l Maspero, sub titlul: Povestea celor doi frați, 
este din timpul dinastiei XIX adică vr'o 1400 

a. Chr, 

Cuprinsul lui e următorul : Doi frați Anupu 
„Şi Biti, Soţia lui Anupu se amorezează de Bitiu. 
„Acesta o refuză. Ea se plânge bărbatului de si- 
luire. Urmează ură între frați. Anupu vrea să 
omoare pe Bitiu. Bitiu venind cu vitele dela 
câmp, 0 vacă îi spune că Anupu vre asă-l omoare. 

Bitiu fuge. Anupu îl urmăreşte. Bitiu se roagă 
lui Fra-Harmacuti (soarelui) care pune între el 
şi Anupu o apă plină de crocodili. 

Apoi Bitiu ca să se îndrepteze în fața fratelui 
se “mutilează și îi spune: Mă duc în valea sal- 
câmului. Imi voi vrăji inima şi o voi pune pe 
floarea salcâmului. Dacă cinevă va tăiă salcâ- 
mul şi va cădeă jos inima atunci voiu muri. Tu 
vei şti de “moartea mea căci îți va clocoti în 
mână berea din urcior. Atunci să pleci: numai 

„ decât în valea salcâmului să-mi cauţi inima șapte
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ani. După ce vei găsi-o s'o pui într'un vas cu apă 
proaspătă şi eu-voiu înviă şi voiu trăi şi mă voiu 
răzbună. : 

Bitiu se duce în valea salcâmului. şi face cum 
a zis. Trăeşte acolo, doarme sub salcâmi, ba. îşi 
face și o vilă. Trinitatea zeilor însă trecând pe 
acolo îşi face milă de el şi-i face o femee. 

Bitiu spune femeei secretul vieții lui şi-i. mai 
spune să se păzească să n'o răpească râul. 

Odată în lipsa lui râul vrea so răpească dar 
o scapă salcâmul care dă râului o cosiță din 
părul ei. 

Râul duce cosița până la Faraon. în Egipt. 
Faraon după sfatul magilor trimite oameni s'a- 

ducă pe stăpâna cosiţei. Cu dânșii trimite şi o 
femee cu daruri ca s*0 ademenească. 

Soţia lui Bitiu descopere trimişilor secretul 
puterii sau al vieţii soțului, Trimișii tae floarea! 
s: icâmului, de unde cade inima lui Bitiu: şi el 
moare.. Dânşii iau pe soţie și-o duc .la Faraon. 

Când: moare Bitiu, fierbe - bereă în urciorul 
lui Anupu. 

Anupu se duce să caute inima fratelui. O gă- 
sește. abiă peste trei ani. O pune într'o ceaşcă 
cu apă proaspătă. Inima se umflă bine de apă 
apoi o dă fratelui de bea. Inima se aşează la 
loc și Bitiu învie şi câută să- -şi răzbune pe soţia 
necredincioasă. , 

El se preface în taur şi. zice lui Anupu : în-
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calecă pe mine şi îndreaptă-mă să mergem ne-. 
cunoscuţi unde e soţia mea, 

Anupu dăruește lui Faraon taurul cel frumos. 
Faraon îi dă daruri. - 

Taurul intră în. harem şi ceartă pe. soția lui. 
Dânsa stărue la Faraon şi tae taurul. 

Două picături. de sânge cad la poarta 'împă- 
ratului. Din ele cresc doi pomi. 

Soţia lui Bitiu face pe împărat să tae pomii 
să-i facă niște scânduri. | 

O surcică din pomi sare în gura soţiei lui Bitiu, 
care rămâne însărcinată şi copilul ajunge împărat. 

Impăratul care e Bitiu, adună sfat, osândește 
la moarte pe soție și lasă de moştenitor la îm- 
părăție pe frate-său. Anupu. 

- găsim în acest basm? 
. Mai întâiu începutul ca în basmele noastre : 

A os odată... E. adevărat că din toate câte 
ştim” până acum, vedem că în toate timpurile 
şi în toate locurile basmele încep cu: a fost 
Odată... Intrebarea însă vine : acest: a: fost o- 
dată, răsare independent pretutindeni şi în tot- 
deauna, .ori a răsărit odată 'undevă şi s'a răs- 
pândit pretutindeni? In acest caz-trebue să ţi- 
nem socoteală de vechime. Deşi China are ve- 
chime foarte mare, totuşi ni se impune vechi- 
mea Egiptului. Din vreo treisprezece bucăţi din 
colecțiunea Maspero, toate acele care au un în- 
ceput încep cu: a fost odată.
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"2. Animal prieten care. destăinueşte că va fi 
omorît. In basmul egiptean este vaca. La noi 
avem cunoscută miorița cum avem și bou şi cal 
și câine. Mai ales sunt multe povestiri, care cir- 
culă neîncorporate în basme, în care se spune 
că vitele vorbiau între ele despre moartea stă- 
“pânului. In Povestea Poveştilor este o oae.1). 

3, Soarele pune ca despărțitură între îrați o 
apă plină de crocodili. Această apă despărți- 
toare o întâlnim în basmele noastre, fie în formă 
de fac fie ca gârlă. Ba am întâlnit-o chiar în 
formă de gârlă a cărei apă eră ridicată ca un 
zid afară din matcă, ca în Apocalips, întrun 
basm unde eră un frate cu o soră şi urmăriți 
de un smeu. 

4. Șerpi şi crocodili. In basmul egiptean apa 
e plină de crocodili. In bâsmele noastre pentru 
că pe aici nu sunt crocodili, găsim în asemenea 
cazuri şerpi, năpârci, șopârle. şi viermi nea- 
dormiţi. | ! 

In legenda lui Corbea găsim în închisoare cu 
el şerpi, șopârle şi broaște. 

5. Semn care vesteşte moartea. Când moare Bitiu 
fierbe berea în urciorul lui Anupu. Semne de 
acestea avem și în basmele noastre. Aşă avem 
în basmul Busuioc Verde?) unde cad trei picături 

  

1) Vezi Th. D. Sperantia: Proza. 
2) Vezi Th. D. Sperantia : Proza.
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de sânge dintr'un inel; în alte basme, dintr”o 
batistă şi altfel de semne. | 

6. Inima în apă proaspătă. In basmul Po- 
vestea Poveștilor 1) băiatul — eroul — caută în ce- 
nușa focului, în care a ars trupul stăpânului, 
și în loc de inimă găsește în fiecare lună câte 
un osuleț. Le adună, toate şi le udă cu apă de 
pe lumea cealaltă, și stăpânul învie. Probabil 

"că şi în basmul venit la noi a fost pe vremuri 
inimă, dar în decursul vremii a intervenit obi- 
ceiul cremaţiunii, arderea, şi atunci ne mai pu- 
tând să rămână cevă neconsumat decât doar 
oase, în loc de inimă, s'a pus osuleţe. 

Transformarea aceasta deci a inimii în oase, . 
urma aceasta din basmul egiptean, ne îndrepră- 
țeşte să presupunem că între poporul nostru și 
poporul de origină a basmului, s'a interpus un 
popor sau o vreme în care s'a practicat creina- 
țiunea. Noi am luat elementul acesta de basm 
de cândvă sau de undevă unde eră obiceiul 
cremațiunii. Acesta poate fi, deci, un element 
mai nou ca celelalte. , 

7. Cosița de păr. Semnul acesta îl găsim şi 
la noi în basme. In Mreana de aur se găseşte 
un fir de păr de aur -al Ilenei Cosinzenii. Este 
chiar vorba : Stăpâna cosiţei. Aşă găsim în Bu- 
suioc verde : Mreana a înghițit firul de păr- şi 

  

1) Vezi Th. D. Sperantia: Poza.
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a pierit şi au găsit-o corăbierii și au dus-o la 
împăratul 1). 

Dar se găseşte și: Stăpâna papucului acolo 
unde semnul este un. papuc, ca în variantele 

dela Cenușereasa. Cosiţă însă, fir de păr sau 
papuc sunt tot niște semne întrebuirițate cu a- 

celaş scop : descoperirea fetei celei frumoase. 

8. Femeea cu daruri trimisă de Faraon să ade- 
menească pe frumoasa soţie a lui Bitiu. 

In basmele noastre, de pildă în Busuioc verde 

în loc de femee este o babă trimisă cu daruri. 

Nu știu dacă specificarea aceasta, 'adică îmbă- 

trânirea aceasta e datorită Românilor, sau dacă 

ni ctimvă traducerea basmului egiptean din co- 
lecţia Maspero, n'ar fi trebuit ca în loc de îe- 

mee să îi avut cuvântul babă. | 
9. Secretul puterii sau al vieţii. Nu mai voi- 

besc de cazurile clasice și biblice cum e cazul 
lui Samson cu Dalila, care probabil sunt tot 

egiptene ; dar în basmele noastre e foarte des 

întâmpinat secretul acesta al puterii. Așă de 

pildă e cazul cu puterea lui Spulberă Vânt din 
basmul Busuioc verde. 

10. No. trei şi şapte. Anupu să caute inima 

şapte ani. El a căutat-o trei ani. Numere sacra- 

mentale. Numărul trei şi nouă îl avem în tri- 
nitatea zeilor egipteni. 

1) Vezi Th. D. Sperantia : . Proza.
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11. Transformarea în taur. Aceasta se găseşte: 
şi în basmele noastre. | | 

Băiatul Făt-Frumos se transformă în taur sau 
în cerb cum e de ex. într'o variantă a basmului 
Copiii rătăciți în pădure. Avem apoi boul sau 
cerbul ca protectori ai eroului, ca cerbul din 
Poveştea poveştilor. 1) Taurul acesta nu trebue să 
fie străin de boul Apis. _ 

12. Metamorfoza. Bitiu se face aur, apoi din 
două picături de sânge se fac cei doi pomi. Apoi 

„Sureică, apoi copil care se naște; Aşă cevă în- 
tâlnim în povestea cu Cei doi fețilogojeţi; în tra- 
tele şi sora, ete. 

13. Invierea. Bitiu moare şi învie şi eroii din 
basmele noastre, de asemenea. Se pare că Egip- 
tul e țara în care se naşte ideea învierei. Invie 
Osiris, adică răsare soarele care a apus şi -de 
acolo învierea se întinde şi la oameni. 

14. Concepţia miraculoasă. In basmul egiptean 
e pricinuită de o surcică.. In basmele noastre 
pricina “concepției poate fi orice lucru ::0 sur-: 
cică, un fruct, o scântee. Iatr'o variantă din 
cei doi feţilogofeți, când ard scândurile, sar două 
scântei în nişte tărâțe din care mănâncă o ca- 
Pră și capra face doi iezi cu lâna de aur. 
Observăm că până aci am numărat 14 puncte 

şi că aceste 14 puncte de asemănare între bas- 

  

I) In Proza d. Th. D. Speranţa.
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meie noastre şi cele egiptene, le-am găsit numai 
într'un singur basm egiptean. Dar câte se vor 
găsi în celelalte ? 

De pildă în basmul Satni Khamois din vre» 
mea lui Ptolemeu Soter, 117—81 a. Chr., tot 
Sin colecția Maspero, notăm următoarele puncte : 

„. Ascunzătoarea concentrică multiplă. E vorba 
despri o carte de magie care e ascunsă undevă: 
„Cartea de care e vorba este în mijlocul fluviului . 
„Copţilor, într'o lădiță de îer. Lădiţa de fer 
peste într'o lădiţă de bronz ; lădiţa de bronz 
„este într'o lădiţă de lemn de finic ; lădiţa de 
„lemn de finic este într'o lădiță de fildeş şi de 
„abanos ; lădiţa de fildeş și de abanos este într'o 
„lădiţă de argint; lădiţa de argint este într'o 
„lădiţă de aur și cartea este în aceasta. Şi este 
„0 mişunare de şerpi şi de tot felul de reptile 
„împrejurul -lădiţei în care este cartea, şi este 
„un şarpe nemuritor împrejurul lădiţei de care 
e vorba”, 

Observăm iarăși şerpi şi alte reptile. 
lată acum şi în. basmul românesc Busuioc 

Verde, unde e ascunsă puterea lui Spulberă Vânt. 
„Puterea mea este la Lacul cu laptele. Acolo 
„este un gligan, în gligan este un ogar, în ogar 
„0 prepeliță; în prepeliță, o răcliță şi în răcliță 
„trei gărgăuni. Când o: ucide cinevă acei trei 
„gărgăuni atunci mor şi ei”, 

2. Lupta în răstâmpuri. Satni care umblă 
Mioriţa și Căluşarii, . $



32 2 

după cartea de magie, scoboară în mormântul 
lui Noferkephtah fiul regelui Miniphtah şi se 
ia la luptă cu dânsul. Lupta însă nu constă în 
trântă ca în basmele noastre ci într'un fel de 
joc de dame la care câştigătorul trebue să facă 
52 de puncte. De câte ori Satni nu făceă numărul 
de puncte cerut, Noferkephtah spuneă nişte vorbe 
de magie şi Satni se afundă în pământ. „,No- 

„„ferkephtah câştigă o partidă de joc lui Satni, 
„recită asupra lui un verset, îi puse pe cap tabia 
„de joc care eră dinaintea lui, şi-l făcu să intre 

„în groapă pân la glezne. Făcu a treia partidă 

„de joc, o câștigă dela Satni și-l făcu să intre 
„în groapă pân' la brâu. Făcu jocul pentru a 
„şasea partidă, şi făcu pe Satni să intre în groapă 
„pân' la urechi” 1). 

In basmele noastre jocul de dame a fost în- 

locuit cu trânta dreaptă pentrucă poporul se vede 

a fost mai obișnuit cu dânsa și mai puţin obiş- 
nuit cu jocul acela, şi probabil pentrucă. nu cre- 

„deă ori nu eră aşă de familiarizat cu. magia în- 

cât s'o crează îndestulătoare pentru a face pe 
cinevă să intre în pământ aşă dintr'o vorbă. 

3. Afundarea în pământ prin luptă. La noi 
Făt-frumos îl trânteşte pe smeu în pământ până 
la gât şi apoi îi taie capul. 

4. Eroul cere ajutor. In basmul egiptean Nofer- 

1) Maspero p. 69.
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kephtah cere âjutor.la fratele său Anhathore- 
roou : „,„Ne tarde pasă remontrer sur la terre..: 
et apporte-moi les talismans de mon pere Phtah... 

In basmele noastre eroul cere ajutor unui corb 
sau unui vultur: Corbule, corbule, ia o gură 
de apă şi stinge flacăra cea roşie... etc... 

Busuioc verde cere ajutor la fata popii care 
îi vine cu un corn de prescure şi c'un pahar de 
vin — lucruri moderne, împrumutate dela crești- 
nism. 

5. Trecerea pe tărâmul celalt. La Egipteni eră 
scoborirea în pământ adică în morminte, care 
erau foarte adânci. La noi s'au confundat mor- 
mintele acestea adânci cu lumea cealaltă. 

6. Credința că pe lumea cealalță e ca și aci, 
oamenii urmând acolo după moarte tot ocupa- 
țiile care le-au avut dincoace. 

7. In fine, credința în strigoi. In colecţia Mas- 
pero se mai găsesc şi.niște bucăți sub titlul de: 
„Trois fragments d'une histoire de revenant” (XX 
dinastie). Din aceste bucăţi se vede că strigoiul 
egiptean e întocmai ca strigoii noştri. Povesteşte 
el. cum a fost îngropat, etc.. 

8. Inima locul vieţii. Chiar din basmul celor 
doi fraţi s'a văzut că egiptenii consideră inima 
ca sediul vieţii. La noi de asemenea se găsește 
în popor această idee, de oarece oamenii, pentru 
ca să nimicească viaţa strigoilor, nu găsesc alt
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mijloc decât să le bată în morminte câte un par 
ascuțit și lung care să le pătrundă inima. 

De unde vin aceste elemente egiptene în bas- 
mele noastre? Ziceam mai sus că de obiceiu 
noi ne gândim la Romani. Ne-au venit ele însă 
prin Romani? Dar Romanii cuceresc Egiptul 
cu vr'o treizeci de ani a. Ciir. și Traian supune 
Dacia pe la 107. Deci 130 sau 140 de ani 
fost-au oare de ajuns ca atâtea elemente su- 
fleteşti să treacă dela un popor la altul prin 
mijlocirea unui al treilea : să treacă adică din 
Egipt în Dacia prin mijlocirea Romanilor ? 

Şi dacă lucrul acesta se poate, cum se face însă 
că n'au rămas şi la ceilalți Romani? 

După cercetările lui Lang și Cosquin vedem 
că elemente egiptene din basmul celor doi frați 
se găsesc răspândite la multe popoare, dar câte 
puţine, unul, două, cel mult trei. De pildă, ani- 
male prietene omului, găsim : la Greci oaea, la 
Indieni şi Albanezi peştele, în America de Nord, 
cânele. Obstacol despărțitor în Scoţia, Rusia. 
Japonia, India, Samoa, Zulu. Inima locul vieţii, 
în Rusia. Semne prevestitoare de moarte în Franţa 
și Australia. Cosiţa de aur prin regiunea Siă mului, 
Concepţia miraculoasă în Hesa, Rusia, Lidia. 

Cu alte cuvinte din toate țările numai în Ru- 
sia se găsesc mai multe elemente de acestea şi 
anume trei: obsfacolul, inima şi concepția mi-
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raculoasă. lar la noi se găsesc toate câte le-am 
văzut mai sus. 

Dar să nu uităm că suntem 'vecini cu Rusia 
adică voiu să spun că se găsesc îm părțile Ru- 
siei care sunt mai vecine de noi, ori poate cele 
culese din Rusia sunt culese chiar de la Ro- 
mâni de pe acolo. 

Dar noi aci am presupus că elementele acestea | 
ne-au venit numai prin coloniştii Romani. Să 
punem însă un timp mai lung. Să luăm lucrurile 
de mai departe. Zicem : că: cultul egiptean a în- 
ceput a se răspândi în imperiul roman încă depe 
la timpul Ptolemeilor, de pe la 330 a. Chr. Așă 

„că “pe timpul colonizării Daciei, cultul puteă 
să fie îoarte răspândit, coloniștii puteau să-l 
aducă în Dacia. . 

Ne lovim însă jar de greutatea de mai sus. 
Dacă l-au adus coloniştii din imperiul roman 
de ce n'a iai rămas şi pe urma lor? Ce? Toţi 
care aveau credinți egiptene au venit ca colo- 

-nişti. în Dacia? 

Şi de greutatea asta nu scăpăm nici când am 
vrea să lungim timpul de după colonizare şi să 
zicem că elemente de acestea au venit până la 
păsăsirea Daciei sub Aurelian (270 a. Chr.) deși 
pe acele vremuri vine creștinismul și odată cu 
creştinismul şi alte culturi orientale ca de pildă 
mitriacismul. 

S'ar puteă găsi și altă cale. In loc de mijlo- >
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cirea romană să admitem pe cea greacă, mace- 
doneană. Egiptul înainte de a fi sub puterea 
romană a fost sub cea macedoneană. Astfel dacă 
plecăm dela Alexandru cel Mare atunci crește 
şi intervalul de timp. în care să se facă transplan- 
tarea acestor elemente punând începutul intro- 

„ducerii lor în Dacia odată cu supunerea egip- 
tului de Alexandru. Nici ipoteza aceasta nu-i 
îndestulătoare. Dacă am căpătat aceste elemente 
prin Greci, de ce nu le mai găsim și acuma la 
dânşii ? 

Şi observăm că la noi găsim elemente de ace- 
stea nu numai în basme, ci și în credinţele po- 
porului. 

A trebuit prin urmare un contact indelungat 
„ca să se introducă aceste credinți. Și de unde 
s'au introdus ele când vecinii nu le au? 

Şi mai observăm că elementele acestea care 
trăesc astăzi la noi le găsim la Egiptenii vechi 
într'un basm vechiu, care s'a scris cu vr'o 1400 
ani înainte de Christ, înainte şi de Greci și de 

Romani şi chiar de India istorică. 

Revenind la faptul citat mai sus, că basmele 
când trec dela un popor la altul îşi schimbă haina 
de credinți şi moravuri, şi ţinând seamă că bas- 
mele noastre cuprind credinţi egiptene care se 
găsesc la noi şi în basme şi în afară de basrne, 
urmează că n'a fost aci o trecere de basme dela 
un popor la altul, ci parcă basmele acestea s'ar
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fi găsind aci la noi, dela un popor strămoş ai 
nostru care ar fi avut aceleași basme şi obiceiuri 

“ca şi poporul egiptean. Dar acel popor nu potea 
să mai fie nici cel roman nici cel macedonean. 
„Trecem cu gândul prin urmare dincolo de co- 

lonizare și poate chiar dincolo de .Daci. 
Se pare că şi basmele şi credinţele acestea 

egiptene, coloniştii le-au găsit aci şi le-au primit 
dela oamenii ce locuiau aceste locuri, dela Daci 
şi Dacii cine ştie dela ce strămoș ori rudă a lor. 

E lucru destul de simplu că coloniştii din 
Dacia au trebuit să vorbească limba latină, 
limba imperiului care le eră comună, şi nu alte 
limbi. Cu toate acestea mulți istorici au căutat 
să ucidă pe toți Dacii ca să facă pe colonişti să 
vorbească latineşte. 

Jar pierind Dacii fireşte că noi Românii ră- 
mâneam tără nici o legătură cu lumea neromană 
şi trebuiă să ne explicăm toate ca venind numai 
dela Romani. 

Se vede însă că, cu toate stăruințele atâtor 
istorici, Dacii nu s'au prăpădit de tot ci au îm- 
părtăşit coloniştilor romani, elemente de acestea 
egiptene, pe care și ei cine ştie de unde le mo- 
şteniseră. Aceste elemente deci n'am putut să 
le căpătăm decât prin Daci. Le putem numi 
deci urme dela Daci. 

Cum manuscrisul basmului de mai sus datează 
de pe la 1400 a. Chr., gândul deci ne poate
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duce la vremurile de prosperitate âle Egiptului, 
la culmea de înflorire şi putere a acestei ţări, 
cu vro 1600 ani înainte de Christ când Egiptul 
s'a întins peste Asia occidentală, când poate 
stăpâniă şi el lumea şi stăpâniă şi Europa 
Orientală şi s'a găsit şi vr'un popor de sub pu- 
terea lui mor ală, cel puţin dacă nu politică, vr'un 
popor care a venit şi a adus pe pământul no- 
stru credinți, obiceiuri și basme egiptene sau 
comune cu Egiptenii. Cine ştie însă dacă nu 
cumvă de pe la noi vor fi trecut spre Egipt!!! 

Ce popor va fi fost acela, vremea îl va desco- 
peri, sperăm. 

Pentru moment însă constatăm că în basmele 
noastre și în folklorul nostru avem elemente 
egiptene. | 

lar dacă elementele acestea vin dela alt po- 
por decât Romanii, rămâne atunci să fim încă 
şi mai mândri de origina noastră. Origina de 
două ori strălucită, una prin poporul care a. 
domnit asupra lumii acum în urmă, — Romanii, — 
şi alta prin acel popor care pe la 1600 a. Chr. 
avea o literatură populără aşă de înfloritoare.



SELBCȚIUNEA NATURALĂ IN FOLELOR 

In colecţiunea de folklor a Academiei Române : 
Legende, tradiții şi amintiri istorice. No: X, gă- 
sim lucruri ca următoarele : 

1. Împăratului Traian i-a picat dragă soră-sa. 
Fata ca să scape îi dă să facă lucruri peste . 

puterea omenească : să tacă pod peste Dunăre. 
EI face podul dar fata se înneacă (pag. 14). 
2. La Mehadia se atlă de mult un balaur care 

mâncă vitele oamenilor. Traian s'a luptat cu 
el și a gonit în spre Cheea. Pe unde a trecut 
balaurul a lăsat dâră care se cheamă azi brâzda 
lui Traian (pag. 14, 15). 

3. Intrun puț, prin Mehedinţi, eră un şarpe 
cu șapte capete care mâncă pe cine se duceă 
să ia apă. 

Un : voinic — Iorgovan, îi taie şase capete Şi 
balaurul cu un singur cap fugi lăsând o brazdă 
care şi azi se chiamă „brazda lui Iorgovan ori
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„brazda lui Novac, dar de cele mai multe ori 
„Îi zic și brazda lui Traian, că lui Iorgovan i-au 
„mai fost zicând bătrânii şi Traian” (pag. 
15—17). 

4. Un şarpe mare făceă stricăciuni la Marea 
Neagră şi prin ţară. i 

Şarpele o ia la fugă spre Mehadia. 
“lorgovan se ia după dânsul și pe unde îl 

ajunge tot îl tae până ce îi lasă numai capul. 
Iorgovan pune corman la sabie şi trage cu ea, 

o brazdă până la Marea Neagră (pag. 17, 18). 
5..La Cheea, la hotar eră un balaur. 
Un voinic, Novac, ucide balaurul, scapă pe 

fata împăratului, se însoară cu ea şi ajunge 
împărat. 

Novac ajuns împărat, spre aducere aminte, 
trage cu sabia prin toată țara o brazdă care se 
chiamă a lui Novac. 

6. In munţii Godianului un şarpe, care în- 
colăceă un munte de trei ori şi aveă nouă ca- 
pete, eră să înghiță o fată a unui sătean. 

Voinicul Iorgovan l-a biruit. 
De pe vremea lui lorgovan a rămas vadul 

căruia îi zic Vadul lui Traian, că şarpele pe 
care-l gonise voinicul, pe unde treceă, irugă fă- 
ceă (pag. 19—21). ” 

Ce vrea să zică acest amestec de istorie cu 
legende, mitologie, basme ? Traian cu Iorgovan
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și Novac; Podul şi Valul lui Traian cu balaurul 
cu şapte capete și cu fata împăratului? 

Traian și faptele lui sunt cunoscute din isto- 
rie, dar unde documentele istorice ne lipsesc, 

cum vom puteă deosebi adevărul? 
„„Dacă considerăm în bloc legendele istorice — 

zice d-l Arnold van Gennep — constatăm că ele 
se supun la două tendințe opuse: ori îmbâtrâ- 
nesc ori întineresc faptele. 

lată câtevă cazuri de îmbătrânire: 

Aproape pretutindeni în Franţa se întâlnesc 
ziduri ruinate, rămășițe de temelii, dărâmături 
de pietre, care sunt resturi de fortărețe din Evul 
Mediu. La întrebări țăranii din împrejurimi răs- 
pund.numai decât că aceste ziduri datează dela 
Romani. 

De asemenea în Savoia, de ordinar se atribue 
Saracinilor ruinarea sau arderea unor sate, ale 
căror charte și acte de tot felul le arată existența" 
ori le fixează distrugerea la o dată cu trei patru 
veacuri mai încoace de năvălirea Arabilor în ţară. 

in Westphalia este în curs o legendă în care 
se spune că Suedezii luterani au fost băţuţi de 
catolicul Carol cel Mare, care aveă un mare tun 
de fier 1). . 

Această tendință se exprimă .numai arareori 
în formă așă de precisă. De obiceiu împingerea 

1) la anul :8r4 d. Chr (1). Li
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în trecut e vagă și contuză și în așă chip că toate 
faptele mai însemnate se atribuesc unor ființi 
mistice cari au trăit pe la începutul lu mii, ori 
cel puțin într'o vreme aşă de îndepărtată că 
nici o amintire exactă n'a putut să mai rămână. 
Astfel trecerea Ebreilor din Arabia în țara lui 
Ur, apoi în Mesopotamia superioară şi în sfârşit 
în Chanaan, Biblia o pune într'o epocă nehotă- 
„rîtă, care totuşi astăzi poate fi aproximativ sta- 
bilită cu ajutorul cercetărilor asiriologilor. 

Chiar! cartea Facerii: ne dă un exemplu de 
tendinţă la concentrare, aşă de caracteristică le- 
gendelor istorice. Dacă comparăm distanţele stră- 
bătute de Abraham şi timpul în care se face 
mişcarea nomazilor, vedem lămurit că migra- 
țiunea, care se zice că s'a făcut sub conducerea 
lui Abraham, a trebuit să fi durat mai multe 
veacuri, nu câţivă ani numai. Fapta mai niultor 
generații Biblia o mărginește într'o singură viață 
de om. 

Această tendință este universală. 
Dar dacă migraţiunile Ebreilor, ca și ale tri- 

burilor ce au colonizat Grecia, pot fi controlate 
prin descoperirile archeologice ; migrațiunile ja- 
ponezilor, Polinezienilor, Negrilor, etc., ne sunt 
cunoscute numai prin povestiri legendare fără 
control propriu-istoric posibil. | 

La popoarele lipsite de scriere, această trau- 
sportare în trecutul mistic este foarte repede,
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căci pentru dânsele actualitatea istorică nu du- 
rează — precum am spus — decât două trei vea- 
curi cel mult. Dincolo de aceasta este un fel de 
chaos de timp, în care durata nu mai prezintă 
nici o margine distinctă. Altfel vorbind, cate- 
goria noastră logică de timp nu e de loc cea 
a semicivilizaților, nici a maselor rurale din 
Europa. 

De aci rezultă cealaltă tendinţă contrară celei 
dintâiu, tendința la întinerire. Astfel un mare 
număr de minuni, de construcțiuni, de ruine, 
de arme şi de oseminte îngropate în pământ, 
etc., în Spania, Germania, Rusia, sunt atribuite 
armatelor lui Napoleon. Blâckel a reunit mai 
multe legende germane din acest tip: astfel în 
Hessa se află încă- multe locuri pe care se zice 
că ar îi fost sate, care după documentele isto- 
rice au fost dejă distruse înnainte de secolul XIV 
şi XV, poporul însă atribue distrugerea lor răs- 
boiului de treizeci de ani. Sau încă, o movilă 
din vremea marilor invaziuni, dacă nu mai din 
"nainte, se zice că adăposteşte osemintele osta- 
taşilor căzuţi în războiul de şapte ani” 1). 

Şi în alt loc vorbind de legendele privitoare 
la personagiile istorice. 

„Categoria cea mai însemnată de legende e 
datorită interpretării numelui unui personaj isto- 

  

5) Formation de. Itgendes p. 166— 69.
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ric reai, alipit prea târziu la un fenomen naturali 
sau artificial sau la un eveniment. 

Dacă am luă în serios toate numirile -şi toate 
legendele franceze relative la Cesar, am fi ne- 

voiți să recunoaştem țăranilor noştri o -memo- 

rie colectivă de o tenacitate admirabilă. 

Dar cum arată în detaliu P. Sâbillot, formu- 

lele despre Anibal, Marius și Cesar în mică parte 

au fost acreditate de istoricii Renașterii şi în cea 

mai mare parte d archeologii veacului XVIII, 
XIX, de călăuzi şi de turişti. La Felletin, în 

Creuse, este un dolmen care se numiă La Ca- 
bane -des Fees; în 1771 prezidentul din Saint 

Fargeau i-a impus numele de La Cabane de Ce- 

sar. Săriturile şi paşii lui Anibal, băile şi por- 
țile lui Marius; podurile, drumurile, lagările lui 

Cesar n'au altă origină. Şi de îndată ce un 
nume a fost fixat într'o localitate, locuitorii s'au 

îngrijit repede să dovedească prin o legendă ex- 

plicativă că în adevăr aceşti mari căpitani au 

trecut pe acolo şi au dat chiar în acel loc lupte 
eroice. 

Adeseori de asemeni descoperiri arheologice 
rău interpretate de țărani, au atribuit epocei 

romane schelete din Evul Mediu, sau încă şi 

mai nouă“ 1). | 
Deci îmbătrânire, întinerire, acreditare, rea in- 

1) Loc citat p. 184—185.
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terpretare ar fi 'procedări prin care faptele isto- 
rice se amestecă cu cele legendare. - 

Reaua interpretare, şi acreditarea deşi la prima 
vedere par două lucruri, nu sunt însă decât 
unul, pentrucă amândouă au aceeaşi bază : măr- 
turia oamenilor, indiferent dacă acei oameni sunt 

crezuți pe cuvânt, ca oameni cunoscători şi 'de 
bună credinţă, ca istoricii, călăuzii, turiştii ; ori 
dacă apar convinşi de descoperiri archeologice 

Intinerirea și îmbătrânirea atârnă însă de fe- 
nomenul pe care noi îl numim: acumulare de 
airibute. In literatură ca și în lumea organică 
neîncetat se produc schimbări. 

Literatura se înnoeşte într'una, se schimbă, 
şi aceste schimbări, aceste înnoiri se fac —am 
putea zice — după anumite legi. Literatura ca 
și lumea organică e supusă legii evoluţiunii. 

Şi când zicem literatură nu înţelegem cărţile 
care umplu bibliotecile. Cărţile prezintă numai 
nişte copii, fotografii ale momentului, care odată 
imprimate nu se mai schimbă. 

Vorbim de literatură, de acele producţiuni ale 
minții omenești ale căror forme le înregistrează 
atât scrisul cât şi vorba vie. 

Literatura scrisă şi cea orală alcătuesc două 
straturi care se alimentează unul pe altul. 

In lucrarea de față însă vorbim mai mult de 
literatură orală.
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Ceeace leagă împreună aceste două straturi 
de literatură sunt temele sau atributele. 

Ce înțelegem însă prin teme sau atribute? 
Lupta voinicului cu balaurul, cum vorbiarm 

la început, este o temă; tragerea brazdei, altă 
temă. | 

Sunt teme întrucât pot servi ca punct de spri- 
jin pentru întemeerea unei legende; sunt atri- 
bute însă, întru cât se atribuesc unei persoane : 
atributele lui Traian, sau Iorgovan sau Novac, 
în exemplele de mai sus. 

Temă este travestirea în haine a unui sultan 
care umblă incognito. spre a-și da seamă ce se 
petrece în ţară. Acest lucru însă poate fi atribut 
al: unei persoane, de pildă, atribut al Domnului 
Cuza, când i: se atribuiă asemenea faptă. Temă 
şi atribut este cazul lui Iosif cu soţia lui Putitar : 

„al lui Bitiu cu. soţia fratelui său Anupu din bas- 
mul egiptean ; copilul aruncat, ca Moisi ori Oe- 
dip ; puterea ascunsă într'un lucru, ca în părul 
lui Samson; puterea sau viața în inimă, ca în 
basmul egiptean al celor doi frați ; puterea lui 
Spulberă Vânt; din basmul Busuioc Verde; pă- 
rinte nenorocit ca Regele Lear. și împăratul din 
„Sarea în. bucate”, etc. 

Temele sau atributele: leagă între ele cele două 
straturi de “literatură scrisă şi: orală. Trec din- 
tr'un strat într'altul, se înrădăcinează, cresc, se 
modifică, se înmulţesc, dând loc la construcții



97 

nouă şi ajung că dabiă se mai aseamănă cu 
ceeace a rămas în stratul celalt, care la rândul 
său a crescut de asemeni, s'a modificat şi s'a 
înmulțit dând loc la alte construcții. | 

Rolul. temelor sau atributelor în literatură Şi 
anume în viaţa legendelor, se aseamănă cu rolul 
pe care îl au însușirile sau caracterele vieţuitoa- 
relor, în viața speciilor. 

Viaţa speciilor se susține prin însuşirile indi- 
vizilor. Viaţa legendelor să sprijine pe teme sau 
atribute. | 

Tot ce este mai persistent în viaţa speciei sunt 
calitățile sau însușirile. Acestea favorizează pe - 
indivizi în lupta pentru viață şi deşi indivizii 
mor, ele trec prin moştenire la alți indivizi care 
le urmează şi care rămân ca reprezentanți ai 
speciei. Astfel ele continuă a se păstră şi se pă- 
strează până când ajung să nu. mai. fie folosi- 
toare şi până când chiar în loc de calități, ajung 
să fie defecte, în loc să ajute la conservarea in- 
divizilor îi fac, din contră, să fie învinşi prin 
concurenţa vitală, îi fac să moară. 

Tot ce e: mai persistent în viața legendelor 
sunt temele sau atributele. , 

Un frumos exemplu de păstrare de temă avem 
în literatura noastră populară. E foarte cuno- 
scută tema cu Arcul lui Ulise din Odiseea. Pe- 
nelopa şi-a dat cuvântul că va luă de bărbat 

Mioriţa şi Căluşarii, i ?



pe acel dintre pretendenți care va puteă în- 
cordă arcul soțului ei, Ulise. 

Şi nici unul n'a fost îi stare să-l încordeze. 

Și acest arc eră greu şi anevoie de încordat.. 

“Iată -ce găsim în Mihu Copilul din colecțiunea 
Alexandri : 

„„Ianoş Ungureanu 

* Mihul Moldoveanu, 

" De-o parte se duc 

La luptă sapuc. 

Cruntă-i lupta lor 

că e pe omor... 

Iată, măre, iată 

Că Mihu deodată 

In loc se opreşte, 

Pe  Ianoş suceşte 

Și'n genunchi îl pune - 

"Şi capu-i răpune. 

Iar Ungurii toți 

Lui Ianoş nepoți 

"Stan încremeniţi, 

De moarte 'ugroziţi, 

Mihu mi-i trezeşte 

Și astfel le grăeşte : 

Voi copiilor 

Haraminilor, 

" Care s'a ajlă:: 
De va ridică . 
Buzduganul meu, 

Cât este. de greu; 

Și zalele mele 

Cât: îmi sunt de grele, 

„Acela să vie 

Cu mine'n. frăție, 

Ca să vitejească, 

Numele să-i crească ! 

- 

Unguvii se'ntrec, . 

La pământ se plec 

Şi'nzadar se'ncerc ! 

Nici unul nu poate 

Să pidice în spate 

Armele culcate, 

Cu-aur îmbrăcate, 

- Cu fir fevecate. 

* 

Voi mişeilor, 

Haraminilor, 

Codrul: mi-l lăsaţi, 

Jugul apucaţi ; 

Că nu sunteţi voi 

Oameni de. mândrie, 

Buni de vitejie; 

__Ci oameni de gloată 

Buni de sapă lată. 

Și cum zice 'ndată



  

Mihu cel voinic A Codzul clocotește 
Cu degetul mic ! De-un mândru cântec, 
Armele-şi vâdică, Cântec de voinic, 
Plecând pe potică, De-un glas de cobuz 
Cu murgul voios, » Dulce la auz; 
Prin codrul frumos. . De cobuz de os 
Șin urmă-i vuește, | Ce sună frumos... 

Şi acelaș lucru se găsește în colecția G. Dem. 
„Teodorescu, în bucățile Miul Cobiul) şi Miul 
Sglobiul 2) , | 

Dela Ulise şi până acuma s'a schimbat şi felul 
armelor şi obiceiul de a pune pe cinevă la probă, 
cuin a făcut Penelopea. Ar fi trebuit deci ca în le- 
gende să nu se mai pomenească nici de acel obiceiu, 
nici de acele arme. Totuși în legende se păstrează 
şi obiceiul şi nişte arme, care dacănu sunt chiar 
ca ale lui Ulise, sunt însă grele ca acelea. 

Mihu Copilul nu mai are arc, ci buzdugan şi 
zale, dâr sunt aşă de grele că nu se găseşte om 
să le ridice. i. | 
„Şi în zilele noastre, adică pe vremea lui Mihu 
Copilul, trebuiau să fie: întrebuințate arme de 
foc, flinte ; totuşi cântecul păstrează arme vechi. 
Pentru ce? Pentrucă voinicul aci n'are neveie 
de arme cu care să învingă vr'un vrăjmaş. Când 
a avut de învins vrăjmaş a întrebuințat trânta 
dreaptă, ca în basme. Aci e nevoie de o alegere, PI IRI | 

I) P. 490. 

2) -P. 496.
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e un fel de concurs, un. caz asemănător cu cel 

din Odiseea. | 
In tema veche se cuprindeau două lucruri: 

felul de arme grele, şi punerea la probă. Tema 

aşă cum o avem în Mihu Copilul cuprinde şi 

arme grele și punerea la probă. Şi dacă e inte- 

resant lucru păstrarea felului de arme, e mult 

mai interesantă însă păstrarea obiceiului, care 

în societate nu mai ființează de mult. | 

In lumea fizică, a vieţuitoarelor, însuşirile se 

păstrează prin exercițiu şi prin impulsiunea vi- 

tală, prin instinctul de conservare, pe când în 

folklor temele se păstrează numai prin interesul 

prin serviciul ce pot să aducă. - 

Care poate fi însă aci interesul ori serviciul 

care a păstrat temele de față? 

Tema greutății armelor şi tema punerii la probă 

mai pot servi astăzi: nu ca mijloc de alegere, 
ci ca mijloc de convingere. 

Povestitorul popular ca să fie crezut caută 

să dea povestirii o nuanță corespunzătoare tim- 
pului în care sau petrecut faptele, nuanță de 

„vechime şi pentru aceasta pune la contribuție 

toate cunoştinţele sale, utilizează tot ce ştie. 

Imprejurările în care mai puteă fi nevoie de așă 

fel de alegere s'au împuţinat aşă de mult până în 
ziua de astăzi că poporul n'a simțit nevoie să-și 
creeze mijloace nouă, a rămas tot la cele vechi. 

” Singură nevoea deci de a da faptelor povestite
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o nuanță de vechime poate. fi motivul care a 
ajutat păstrarea acestor teme. Și dacă acest mo- 
tiv nu e îndestulător, atunci cu atât mai mult 
ni se arată ce mare putere de persistență au te- 
mele, trăind ca nişte rudimente de organe ale 
căror funcțiuni au încetat de mult. 

O temă iarăși destul de veche este cea cuprinsă 
în versurile de mai jos: 

Cântec de voinic, 

De-un glas de cobuz 

Dulce la auz. 

De cobuz de os 

Ce sună frumos 

Cobuzul acesta este o temă mitologică, un 
atribut al lui Pan sau al lui Apollon.. 

Zicem Pân sau Apollon pentrucă nu ştim cu 
siguranţă dacă e vorba de fluer-instrument de 
vânt, sau de vr'un instrument cu coarde. 

Prin cobuz mulți vor să înțeleagă fluer, dar sunt 
nişte versuri populare după care cobuzul are 
coarde. 

lată aceste versuri : 

A ce sameni, frate, 

„A ce sameni, dragă, 

A cobuz cu strune, 

Saracan-de-mine ! 

Şi acest cobuz cu strune, te face fără voie, 
când e vorba de legende, să te gândeşti la un in- 
strument cu coarde, la o liră ca a lui Apollon. 

*
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Altă temă foarte cunoscută este acea'a părin- 
telui nenorocit, reprezentat de Shakespeare sub 

- nume de Regele Lear, iar la noi de Petru Ispi- 
rescu prin împăratul din basmul : „Sarea în 
bucate”, 

Vine acum întrebarea : Care teme se păstrează 
“de -obiceiu ? . 

Răspunsul e simplu : Acele care. nu se uită, 
acele pe care memoria colectivă nu le uită. 

Dar care sunt acelea? - 
Exemple : 

Un. rege nou urcă pe tron. 
Acest nou rege poate fi ca cel precendent, mai . 

bun ori mai'rău. 
Dacă e ca celprecendent, lumea mare nimic de 

înregistrat: ori. cel: mult zice: e tot ca celait. 
Dacă e mai rău, lumea îi pune în evidență de- 

- fectele “şi laudă calitățile predecesorului. Şi cu. 
cât pare mai rău' cu atât calitățile predeceso- 
rului. sunt mai: lăudate, mai exagerate chiar. 
Exagerate până acolo că i se vor adauge prede- 

_cesorului” chiar calități străine, calități de ale 
altor. regi, din. alte vremuri, şi Chiar din alte 
Iocur, 

.. Exagerarea aceasta dă” loc la credri: de ca- 
ităf nouă. Ca' să laude miai mult pe vechiul 
rege, îi atribuesc și fapte inventate, imaginare. 

Un exeniplu de fapt cu siguranță inventat este 
negarea morții reale a unui om. N'a murit — zic
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oamenii” — ci numai s'a retras undevă; dar în- 
tr'o zi va veni şi îşi va desăvârși opera, sau îm- 
plini chemarea 

In această categorie intră Budha, intră ma- 
rele Lama ; legendarii : Frederic Barbaroza, Ca- 
rol Temerarul, Carol XII, Napoleon şi am 
puteă adăugă şi pe Cuza al nostru. 

D-l Gennep dă explicaţia psihologică a ace- 
stei credinți zicând că omul ordinar, a cărui per- 
sonalitate este absorbită de personalitatea al- 
tuia, e incapabil a-și închipui că personalitatea 
absorbantă a putut să dispară. , 

„Apoi de îndată ce a inventat o calitate nouă, 
poporul pentru a-i stabili realitatea inventează 
numai decât și o legendă, căreia dânsa îi ser- 
veşte ca temă. Astfel la noi poporul spuneă că 
corpul lui Cuza, care s'a adus de s'a îngropat 
la Ruginoasa, nu eră corpul lui, ci eră tăcut de 
ceară. Acelaş lucru s'a spus și de Regele Carol |. 

2. Exagerarea în loc de a creă calităţi nouă 
se mărginește a însuşi personajului calități pe 
care. le-au. avut alţii, fie că ele au fost reale ori. 
inventate. . 

Astiel însuşirea nemuririi poinenițe mai sus, 
a fost de sigur creată numai pentru unii din cei 
vechi dela care a fost împrumutată apoi de-alţii 
mai noi. Me 

Bănuiala de împrumut pentru personagiile mai 
nouă pare destul de îndreptăţită.
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Nemurirea atribuită lui Napoleon, lui Cuza 

Regelui Carol 1 sunt cu siguranţă împru- 
muturi. 

Obiceiul de a inventă calități nouă şi a îm- 

prumută de cele vechi e aşă de răspândit că 

zilnic le întâlnim, numai nu le dăm atențiune 

sau pe cele prea exagerate pur şi simplu le tre- 

cem în categoria minciunilor. 

Am zis, ca exemplu, că dacă unui rege bun 

"îi urmează altul rău, atunci se formează legende 

de laudă pentru cel bun. Tot așă se formează 

însă legende şi pentru cel rău. Cum s'au format 
pentru un Cuza ori Napoleon aşă s'au format 

şi pentru un Ţepeş ori Lăpuşneanu ori Ludo- 
„vic al XI. 

Dar nu numai cu regii se întâmplă acest lu- 
cru, ci cu orice om mai deosebit în bine sau 

în rău, care a avut legături cu o colectivitate 
cât de mică. 

O comunitate vorbeşte de preotul care l-a 

avut şi-l compară cu altul — vorbește de Popa 
Tanda ; un regiment vorbeşte de comandantul 

său; un grup de: soldaţi vorbeşte de căpitanul 

sau de sergentul major ; mahalaua, de un oare- 

care Hagi Tudose; elevii unui internat, de un 
„pedagog al lor, etc. | 

Inăuntrul colectivităților mici .şi mari se for- 
mează sutele și miile de teme, împrejurul cărora 
se clădesc sute și mii de legende, gata a se grupă
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împrejurul unor nume mâi mult ori mai puțin. 

cunoscute. Și cu cât tema ori legenda se leagă 

de numele unei personalități cunoscute de o co- 
lectivitate mai mare, cu atât ajunge mai cuno- 

scută. | 

Pretutindeni și în toate timpurile se creează 

atribute bune şi rele și pe baza acestor atribute 

ca teme ori ca nuclee, se alcătuesc legende. 

Unele atribute sunt aşă de răspândite ori adu- 

nate împrejurul unor nume relativ nouă că nu 

ne-ar veni a crede că sunt lucruri din vechime 

modificate şi adaptate împrejurărilor de astăzi. 

„Din toate solemnitățile isiace, zice d-l Franz 
Cumont, cea mai mişcătoare şi cea mai suge- 

stivă eră comemorațiunea Descoperirii lui Osiris. 

(Inventio). Antecedentele sale se ridică la o ve- 

chime îoarte îndepărtată. Din epoca dinastiei 

XII, şi fără îndoială chiar mai înainte, se ce- 
lebră la Abydos şi aiurea o reprezentaţiune sacră 

— analoagă misterelor noastre din Evul Mediu— 

care reproduceă peripețiile patimei şi învierii lui 

Osiris. Noi i-am conservat -ritualul: Zeul eşind 
din templu cădeă sub loviturile lui Set; se în- 

chipuiau împrejurul corpului său plânsetele fu- 

nebre, îl înmormântau după rituri ; apoi Set eră 
învins de Horus, şi Osiris înviat reintră în tem- 

plul său, după ce a fost biruit moartea. 

Acelaș mit, în fiecare an la începutul lui Noem- 

.
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vrie, se reprezentă la Roma aproape în aceleaşi 
forme 1). 

- Isis împovărată de durere « în mijlocul plânse- 
telor sfâșietoare -ale preoților: şi ale credincic- 
șilor, căută corpul divin al lui Osiris, ale cărui 
membre fuseseră împrăştiate de Typhon. Apoi 
când cadavrul eră: regăsit, reconstituit, reînsti- 
flețit, se făceă-o lungă exploziune de bucuiie, 
o jubilăre exuberantă de care răsunau' tempiele 
și stradele aşă că ajungeau: până să nemulțu- 
“mească chiar pe turişti 2). 

Antecedentelor acestor solemnităţi isiace, ve- 
dem că d-l Franz Cuimont le dă o vechime care 
le pune în: timpul dinastiei “XII, adică între 
3700—3400 a. Chr. Vechime destul de consi- 
derabilă și totuşi urme sau: teme din legenda 
aceasta a lui.. Osiris se găsesc şi astăzi la noi. 

Legenda lui Osiris'e destul de ctinoscută : | 
Ură între „doi frați. Set înşală pe: fratele său 

Osiris de intră într'o ladă. Il închide în ea şi-l 
„aruncă pe Nil: 

Isis soţia lui Osiris îl -căută - desperată., Nişte 
  

1) Ii nisterele delă Abydos, zeul Thot eşiă în corabie 
pentru a pescui corpul lui. Osiris. Aiurea Isis se duceă cu 
corabia să-l caute. Nu ştim dacă. această, scenă eră, jucată 
la Roma, dar ea eră de sigur la Galipoli: pescari fictivi în- 
chipuiau aci mânuirea mrejei într'un Nil „convenţional. 

- Ibid. Notes p. 346). Ă 
2) "Religions Orientales p. 146—147.
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copii. înştiințează pe Isis pe unde au văzut ei 
lada. Isis găseşte lada. Set însă izbuteşte.. să 
pună mâna pe corpul lui Osiris, îl tae în bucăți, 
şi împrăștie bucăţile -să nu se mai poată. găsi. 
Isis adună însă bucăţile şi le face în mor mânța- 
rea cuvenită. In urmă Osiris învie. 

Dintre temele cuprinse aci: 
1. Ura între. fraţi, 

2. Inchiderea în ladă, 
3. Darea lăzii ;pe apă, 
4. Fermee. care plânge cătând pe -mort, şi 
5. Invierea. 

nu e nici una care să nu se aie la noi. Aşă | e 
cea cuprinsă în obiceiul cunoscut la noi sub 
nume de Scaloian sau Caloian şi cea: din prea 
cunoscuta poezie populară Mioriţa. | 

Scaloianul. este un mit care la noi variază 
drpă localități. Dar adunând variantele care se 
cempletează una pe alta găsim în întregime mi- 
tul lui Osiris.. 

In unele iocuri mitul Scaloianului se mărgi- 
nește numai la îngroparea de către copii a unei. 
păpuşe: In altele se face anume un om de lut, 
se pune într'un sicriu și se dă pe apă. 

Faptul că în unele localități se face numai 
îngroparea fără aruncare în apă; iar în altele 
numai aruncarea în apă fără îngropare, „arată 
că timpul poate să descompună un mit în elemen- 
tele sale.
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Elementele cuprinse în Scaloian sunt urmă- 
toarele : 

1. Sicriul reprezentând lada făcută de Set, 
2. Copiii care fac îngroparea. reprezentând pe 

copiii care au vestit pe Isis, 

3. Fetiţa care boceşte ori plânge după mort, 
amintind pe Isis, 

4. Darea pe apă a sicriului cu scaloianul, 
5. Ingroparea cu praznicul. 
Dacă în unele localități fetița care boceşte 

se zice că e mama lui Scaloian, se poate foarte 
bine ca timpul să fi făcut această schimbare, 
ori schimbarea să se fi făcut cu vremea, prin 
înlocuirea zeiței Isis care plânge pe Osiris, prin 
Cybela care plânge pe Atys, Cybela însă cu 
atributul de mamă — Magna Mater. 

In Mioriţa. unde e încorporată tema femeei 
care plânge, această femee e reprezentată ca 
mamă : | 

Iar dacă-i zări, Cine mi-a văzut 

Dacă-i - întâlni Mândru. ciobănel 

Măicuţă bătrână Tras printrun inel]. 

Cu brâul de lână, Feţișoara lui 

Din ochi lăcrămând, Spuma laptelui, 

Pe câmp alergând Mustăcioara lui 

Și la toți zicând: Spicul grâului 

Cine-a cunoscut, etc., etc. 
- 

Astiel cuprinsul Mioriţei se acordă în acest 
punct cu mitul Scaloianul.
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Păstrarea acestei teme însă ne arată ce putere 

de persistență au temele. 
Şi încă în Scaloian păstrarea se poate înțe- 

lege mai lesne, pentru că Scaloianul e un mit 

care pentru un popor prezintă un interes — se 
întrebuințează contra secetei, ca să facă să plouă. 

Dar tema Mioriţei e mai greu de înţeles pentru 
ce s'a păstrat. 

„Se poate foarte bine ca pe vremuri acest pasaj 
din Mioriţa să fi făcut parte ca rit din exibițiu- 

nea dramatică a Scaloianului şi apoi să se îi 

despărțit, rămâmând să trăiască izolat. 

In tot cazul tema aceasta e veche. Nu discu- 
tăm aci de unde ne-a venit, dacă a venit direct 
din Egipt, ori cum a venit. Zicem numai că 

e veche. | | 
Poporul îşi păstrează temele create de el, însă 

cum le păstrează? 

“Lui Cuza i se atribue faptul că din când în 
când umblă schimbat în haine ca să fie necu- 
noscut. Dar acelaş lucru .i se atribue vestitului 

Harum-al-Raşid, califul Bagdadului (între anii 

765 —809). 

Aceasta însă e o temă populară foarte veche. 
Poporul nostru o atribue lui Cuza, în Bagdad 

s'a atribuit lui Harum-al-Raşid şi în câte ţări 
s'o fi atribuit şi atribuind la diferite persoane. 
Chiar în Bagdad de atunci şi pân'acuim s'o fi mai 
atribuit şi la alţii. Şi la noi poate cu vremea
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se va uită de Cuza şi'se vă atribui altui personaj 
cunoscut țării, se va legă 'de alt nume al vremii! 
Zic că se va uiită de Cuza. Da. Un grup co- 

lectiv cu cât e mai'imare cu atât are' o memorie 
mai- tenace. Amintirea unui preot care „a făcut 
un lucru însemnat despre care s'a vorbit într'o 
comună, amintirea unui Popa Tanda durează 
mai puțin decât amintirea 'unui mitropolit care 
a făcut un lucru însemnat despre care s'a vorbit 
într'o țară întreagă. Dar şi în comună și în ţară | 
amintirea lucrului însemnat va dură mai mult 
decât numele preotului şi decât al mitropolitului. 
Cine numai prin memoria colectivă, fără să fi 
auzit la școală, ori să fi citit undevă, mai ştie 
azi că mitropolia din laşi e făcută de Mitropo- 
litul Veniamin? Puţini mai sunt care ştiu cel 
mult că a fost făcută de un Mitropolit. 

Numele persoanelor le țin minte exactmai mult 
contimporanii care le-au cunoscut; iar urmașii 

"din ce în ce mai pățin, de aceea când se întâmplă 
să urmeze un om cu „acelaş nume, generaţiile 
următoare îi atribuesc lui faptele predecesorului 
omonim. Dacă va mai fi tost prin Bagdad vr'un 
alt sultan bun numit tot Harum-al-Raşid, e 
foarte probabil că poporul: să-i fi atribuit lui 
faptele vechiului. calif omonim. Lui Frederic [1 
de Hohenstaufen i s'a atribuit fapte de-ale lui 
Frederic Barbaroza, pentru că eră tot Frederic. 

Asemănarea de nume face astfel ca faptele”
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celebre ale unui om, ale lui X, să treacă la o 

serie întreagă de persoane.. Şi dacă acele per- 

soane au fost născute în localităţi diferite, 'se 
găsește în urmă că X s'a născut în mai multe 
locuri. - 

Lui Esop, de pildă, i se atribue ca loc de na- 

ştere :: Samos, Sardes, Mesembria,. Catyeum; 
ceeace dovedeşte că Esop e un tip în care s'au 
concentrat mai mulți fabuliști, care au trăit în 

aceste diferite localități. La noi pentru poporul 

puţin cititor, Alexandri e singurul poet care a 

scris pasteluri, alte nume nu se mai cunosc. 
Acelaș lucru e, de pildă, cu Erythia,: țara 

unde Eracles a ucis pe monstrul Geryon. După 

unii această Erythia eră insulă în Ocean; după 
alții, localitate lângă muntele Oeta ; după alții 
în Spania, în Portugalia, în Epir, lângă Marea 

Neâgră.. Lucrul se poate explică -așă: 

Că diferiți monştri de prin diferitele locali- 

“tăți cu vremea sau confundat întrun singur 
nume, Geryon; iar din diferitele localităţi: pe 

unde au fost ei, a rămas numai numele Erythiei. 

Cevă la fel e şi faptul că întroducerea scrierii 
în Grecia se atribuie atâtor persoane, lui Cad- 

mus, Cecrops, Orpheus, Lemis, Palaimed. 

__Aci însă nu memoria colectivă a păstrat atâtea 

nume, ci scrierea, monumentele. scrise. Tot scri- 

sului se. datoreşte. și faptul că avem atâtea lo- 

curi în care ni se spune că se găsiă Erythia.
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Memoria colectivă păstrează oral un singur nume, 
până când îl schimbă ori îl uită. 

Faptele se grupează însă împreună, nu numai 
după nume, ci şi după asemănările lor interne. 
De pildă, faptele eroice la un loc, minunile la 
un loc, etc. Şi orice fapt nou se produce, cu 
timpul se alătură la grupa lui și se atribue ero- 
ului sau personajului comun, sau numelui care 
servește ca sâmbure de concentrare. 

Așă se explică acumularea atâtor fapte îm- . 
ptejurul unui singur nume, de pildă, cele două- 

“sprezece izbânzi mari ale lui Heracles. 
Apoi toate isprăvile acestui erou grec prin 

oarecare asemănare “de nume și în același timp 
„prin asemănarea internă se grupează împrejurul 
eroului latin Hercule. 

Astiel numărul faptelor adunate împrejurul 
numelui lui Hercule este compus din: 1) grupa 
faptelor sale proprii, şi 2) din grupa faptelor 
lui Heracles. | | 

Insă faptele lui Heracles, la rândul lor, cu- . 
prind şi ele două grupe: 1) Faptele sale pro- 
prii şi 2) Faptele zeului fenician Melkarth ve- 
nite prin asemănare internă. 

Dacă punem apoi la socoteală că faptele atri- 
buite lui Melkart sunt faptele unor persoane reale, 
ale unui renumit rege al Tyrului sau al Sido- 
nului; că faptele atribuite lui Hercule latin, au
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putut să fie faptele atâtor curagioși şi voinici 
păzitori de vite, care au trăit înaintea lui, pre- 
cum faptele atribuite în urmă lui Recaranus ori 
Garanus, vedem că sunt faptele lui. Hercule; 
vedem atunci câte atribute se pot concentră 
împrejurul unui nume. lar pe de altă parte mai 
vedem că în măsură ce faptele se aglomerează, 
numele din contră se împuținează, se uită de 
memoria «colectivă. Dacă ni s'au păstrat până 
azi nume ca Melkarth, Heracles, Hercule, aceasta 
se datorește numai monumentelor scrise. Me- 
moria colectivă nu le-ar fi păstrat oral, cum n'a 

“păstrat atâtea altele. | 
Această adunare de fapte, împrejurul unui 

singur nume -e ceeace noi numim acumulare de 
atribute. 

Exemplele de acumulare sunt nenumărate. Aşă 
împrejurul numelui Roma se acumulează toate, 
legendele care pe vremuri se atribuiau diferi- 
telor orașe italice de 'naintea ei. 

Imprejurul numelui eroului italic Hercule se 
acumulează atributele eroului grec Heracles, Şi 
pe lângă ele și toate atributele vechilor eroi itali. 

Lui Hercule i se atribue faptul de a îi fost 
tatăl lui Aventinus născut din Rhea; tatăl lui! 
Latinus născut din soţia lui Faunus străbun 
al familiei -patriciene Flavia. 

„Hercule — zice d-l A. V. Gennep — asimilă 
diferite divinităţi germane care se mai găsesc 
Mioriţa şi Căluşarii, ' 8
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în epitetele: Hercule Saxanus, Deusoniensis, Ma- 

"gusanus, etc. L'a identificat mai ales cu Donar, 

zeul care purtă un ciocan ca. Hercule măciucă, 

şi se păre că eră o legendă explicativă, după 
care Heracles ar fi venit în Germania şi ar fi 

ridicat nişte coloane în ţara Frisonilor... 

„Legenda următoare face din Heracles chiar 

cel întâiu străbun al poporului celtic: Mânând 
înnaintea lui vitele luate dela Geryon, Heracles 

ajunse în țara lui Britanos (Bretagne). Acesta 

aveă o fiică numită Keltina, care prinzând dra- 
goste de erou îi ascunse vitele şi nu-l lăsă să 

plece. Ea avu cu dânsul un îiu, Keltos, din care 
urmă neamul Celţilor şi-deci al Bretonilor”. 

D-l Franz Cumont vorbind de asimilarea. zei- 

tățiloi grece. Dionysos și Demeter, cu cele egip- 

tene Osiris și Isis, zice: „,Intr” un memoriu în- 

genios d-l Foucart s'a apucat să probeze că 

această asimilare nu 'este arbitrară, şi că Osiris 

şi Isis, trecână în Creta şi în Atica, în epoca 
preistorică, au fost confundați aci cu Dionysos 
şi Demeter. Fără să ne ducem până la acele . 
vremuri îndepărtate, ne mulțumim. a constată 
cu dânsul că misterele lui Dionysos erau unite 

"cu cele ale lui Osiris, nu prin- asemănări super- 
ficiale şi. fortuite; ci prin înrudiri profunde. De 
ambele părți se comemoră istoria unui: zeu care 
prezidă în acelaş timp vegetaţiunea şi stăpâniă 
lumea subterană, a unui zeu omorât de-un vrăi-
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maş și rupt în bucăţi, a: unui zeu pe ale căruia 
membre împrăștiate, te-a adunat o zeiță ca să- A 
readucă în mod miraculos la vieaţă. Grecii tre- 
buiau deci să fie înclinați a îmbrățişă . un -cult 
în care regăsiau propriile lor divinități şi pro- 
priile lor mituri cu. cevă mai interesant și “mai” 
măreț m, 

Noi constatăm humai că pri:nirea de cătră 
Greci a zeităților egiptene se :face prin acumu- 
lare de atribute, însuşind zeilor egipteni atribu- 
tele zeilor greci şi viceversa. Și adăugăm în trea- 
căt că poate ăcestui amestec dintre zeii greci 
şi egipteni se datoreşte faptul că la noi pe lângă 
mitul Scaloianul, în care se aruncă în apă un 
chip de om, mai este şi mitul Paparuda (de 
pildă în jud. Prahova, comuna Măneciu-Pămân: 

“teni), în care se aruncă în apă o fată, amintind 
poate cuim a fost aruncată în apă Semela, fiica 
lui Cadmus, mama lui Bacchus sau Dionysos-: 

„Osiris grec. E | 
Atributele lui Dionysos ori Bacchus, trecând 

în Italia, se acumulează împrejurul humelui zei- - 
tății locale — Liber, fiul zeiţei Ceres — Demeter 
italică. 

Dovadă că Bacchus e un centru' de acumulare 
de atribute, e faptul că din vechime se' disting 
vr'o şapte Bacchus. lată atribute „de ale lui: 

1) Annales du Musce e "Guimet, XXIV, p. 115, 116
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1. A fost scos din apă ca Moisi, atribut care 

ne face să-i bănuim originea egipteană. 
2. S'a îndrăgostit de frumoasa Ariana, pără- 

sită de Perseu. Temă care se păstrează până azi 
în basmele noastre: fata frumoasă păsărită în 

pădure, de care se îndrăgosteşte feciorul de 
împărat. 

3. Ca să-l piarză pe Bacchus, copil, fiul lui 

Zeus şi al Persephonei, Junona a dat poruncă 

Titanilor să-i scoată inima. Titanii duc lui Zeus 
inima copilului. Zeus mănâncă inima, ori o dă 

Semelei ; dar din această inimă se naște un alt 

Bacchus theban. | 
Atributul acesta de concepție miraculoasă, 

seamănă tot de origină egipteană, ca și cea din 

basmul egiptean a celor doi frați Anupu și 

Bitiu, din colecția Maspero. EI se găseşte şi în - 

basmele noastre şi face parte din cele mai vechi 

tradițiuni populare ale Grecilor. 

- 4. Bacchus are atribute comune cu Heracles 

ca : lupta cu Amazoanele, scoborîrea în infern, etc. 

Mercur, zeul romari, de asemenea e un tip de 

acumulare şi dovadă de aceasta e că sunt mai 
mulţi Mercur. | 

Să nu uităm apoi că Mercur acumulează la . 

Romani atributele zeului grec Hermes şi că 
Hermes acumulează atributele zeului egiptean 
Thot.
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Mercur acumulează atributul lui Cacus care 
furase boii lui Hercule. 

EI încă fiind copil fură vitele lui Apollon, şi 
le face să meargă îndărăt cum făcuse şi Cacus, 

spre a nu se cunoaşte după urme încotro au fost 

duse. 
Acumulează atributele lui Hercule căci se 

luptă şi ucide un monstru —pe Argus, cel pus 

de Junona să păzească pe lo transformată de 
Jupiter în juncă. 

. Acumulează atributul de a se fi scoboriît în 
infern, şi pe acela de a conduce în infern sufle- 

tele morţilor, însărcinare care în creştinism a 

trecut asupra unui Archangel. lar atributul lui 

Mercur de a purtă pe umeri un berbec —ca 

păstor — în iconografia creştină a trecut asupra 

lui Christ, care e reprezentat purtând pe umere 
un niel. 

Prin acumulare de atribute divinitatea pri- 
mitivă italică, Faunus ajunse a se asemănă cu 

Pan al Grecilor; iar Faunii cu Satirii. 
Prin acumulare de atribute se explică ase- 

mănarea între două sau mai multe -divinități, 
persoane: ori locuri mitice, ori legendare, de 

pildă: 

Melkarth fenician cu Heracles grec; Astarte 
feniciană, cu Aphrodita greacă; Heracles grec 

cu Hercule latin ; Apollon grec cu Osiris şi Horus 
egipteni. Ceres cu: Gaea, Rhea, Demeter și
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"Cybela,. şi în special Rhea: cu Gaea, Cybela “cu 
Demeter. și Rhea cu. Cybela. 

Prin acumulare “de atribute se explică atri- 
butele comune unor divinităţi ori personaje 'di- 
ferite între ele, precum şi temele comune unor 
legende ori mituri diferite. De pildă -uciderea 
unui șarpe ori balaur se atribue lui Bacchus, lui - 
Hercule care ucide Hidra lui Apollon care ucide 
pe Python; şi, -după cum am văzut la noi, pe 
Trajan, Iorgovan şi Novac ucizând Şarpele ori 
balaurul de pe la Mehadia. 

Prin - âcumulare de atribute, din oameni, din 
ființe reale s'au făcut zei. şi aștri. 

Ceremoniile funerare în onoarea soarelui, de 
pildă, au că sâmbure de concentrare onorurile 
care într'o vreme îndepărtată s'au adus unui 
personaj real. A fost peste putință ca omul pri- 
mitiv, care nu- -şi puteă explică faptul firesc: al 
concepției socotind că o femee poate ajunge 
mamă penţrucă a înghițit o Surcică, ori a mirosit 
o floare ; acest om primitiv să- -şi poată-închipui 
noţiunea! abstractă de sezon, să serbeze naşterea 
primăverei sau moartea iernei, cum cu atâta 
siguranță ne încredințează teoriile mitologice „de, 
până mai-ieri. 

Osiris înainte de a fi soare a fost om. 
„Legea acumulărei de atribute. ne limpezeşte 

întregul câmp al mitologiei.
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După cele arătate până aci, comparând deci, 

ceeace se petrece în vieaţa și variațiunea. spe- 
ciilor animale, cu ceeace se petrece în vieaţa și 

variațiunea legendelor, vedem că vieața spe- 
ciilor animale se susține ori se conservă prin nişte 

însuşiri, numite cele mai potrivite, pe care le ca- 

pătă unii inidvizi, care ajutaţi de ele se înmul- 
țesc ori: lasă moștenitori. 

Viaţa legendelor se susţine şi ea prin teme ori 

atribute, care se acumulează împrejurul unor 
nume, care prin aceasta devin ilustre. 

Numele ilustre din legende corespund indivi- 
'zilor aşă numiţi mai bine: adaptaţi, care sunt re- 

prezentanţii speciilor. Zi 

Precum indivizii din specii nior și sunt înlo-. | 

cuiți cu alții care le urmează, aşă şi numele 

ilustre din legende dispar și se înlocuesc cu al- 

tele. Dispare Hermes şi urmează Heracles, di-. 

spare Heracles și urmează Hercule, dispare Her- 

cule şi urmează. Garanus, sau dispare Garanus, 

“şi urmează Hercule, -etc. 

Indivizii din specii mor, dispar din lume prin 

concurenţa vitală, învinşi de alţii mai bine adap- 
taţi. Numele ilustre din legende dispar prin măr- 

ginirea memoriei colective, prin uitare. 

„Calitățile indivizilor din specii se capătă și 

se menţin prin impulsiunea vitală. Temele sau 

atributele din legende se susțin prin interesul pe 

care îl prezintă pentru colectivitatea respectivă.
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Speciile animale sunt nişte organizațiuni va- 
riabile în tiinp şi spaţiu, produse ale solului. 
Legendele sunt organizațiuni variabile în timp 
şi spațiu, produse ale lumii morale, ale sufle- 
tului omenesc. Selecțiunii naturale din viața 
speciilor corespunde acumularea de atribute în 
viața legendelor. 

Și acum o observațiune.. 
In mersul firesc al lucrurilor pe cale orală, 

acumularea de atribute se face în ordine crono- 
logică : atribute vechi se acumulează împrejurul 
numelor nouă, pentrucă memoria colectivă pă- 
strează mai mult timp atributele sau temele 
— precum am văzut —-și mai puţin timp nu- 
mele proprii, de altfel thai puțin interesante. 

Monumentele scrise, interpretările archeolo- 
gice, acreditările şi cazurile de întinerire, de care 
âm pomenit mai sus, turbură însă mersul fi- 
resc, rechemând la viață nume care pentru me- 
moria colectivă populară de mult sunt dispărute. 

In categoria această trebue să fie cazul lui 
Traian din legendele de mai sus. Numele lui 
Traian credem că e rechemat acuma prin in- 
iluenţa școalei şi a cărţii. Traian este pus aci 
în locul lui Iorgovan și Novac, care mai "nainte, 
acumulaseră atributele cu valul lui Traian. 

Memoria colectivă în general este cu atât mai 
tenace, cu cât colectivitatea respectivă e mai 
mare.
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O temă cu cât e mai veche, deci, cu atât îşi 
datoreşte păstrarea sa unei colectivităţi mai 
mari, mai compacte. 

"Vechimea până de pe la Egipteni, cu vr'o 

3500 ani a. Chr. a temelor care se găsesc în basmele 

şi legendele noastre, ne îndreptățește a crede 

că colectivitatea în care ele s'au păstrat, adică 

Poporul Român, a trebuit încă din vremuri în- 
depărtate să fie și să continue a fi o colectivi- 
tate mare, un masiv puternic, în stare a-şi pă- 

stră atâta vreme unitatea sufletească şi a-și 

asimilă pe deplin toate elementele adause în 

urmă, încorporându-le şi făcându-le una cu el. 

„Aşă se explică viaţa legendelor în folklor. Așă 

se explică și toate asemănările şi confuziunile. 

Studiul folklorului ne va duce la luminișuri 

neașteptate.



FRICA DE STRIGOL ȘI MORALA 

In:,„La Psychologie ethnique” de Dr. Charles 
Letourneau se laudă puterea . moralizatoare a 
clanului : | 

„In clanul primitiv, în acelaș timp. şcoală și 
„atelier, a început omul să câştige tot ce-i deo- 
„Sibește de animalitate. In, decursul acestui lung 
„Stadiu sociologic al vieţii de: clan mai aies, prea 
„îndepărtații noştri străbuni au ajuns suscep- 
„tibili de moralitate, adică de întipăriri mintaie, 
„tenace. şi ereditare, din care provin încă ceie 
„mai curate din sentimentele noastre altruiste, 
„cele mai nobile înclinări care împing pe cei mai 
„generoşi dintre noi a subordonă 2desea inte- 
„Tesul lor particular interesului general, care îi 

„inspiră corpului social” 1). „Acest clan pri- 
„imitiv trebue să-l considerăm ca o şcoală de 

TD) Dr. Ch, Ietoutneau « op. cit. p. 525.
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„dresaj în care antropopitecul a ajuns să se 
„facă om, adică o ființă deosebită în lume, o 
„specie cu totul artificială”. „Astăzi problema 
„atâta vreme socotită de nedeslegat, a genesei 
morale e deslegată” 1). 

După autor, geneza moralei e în clan. 
lată un număr din interesantele fapte citate 

de autor şi din judicioasele sale aprecieri : 
„Cel dintâiu tip social realizat de oameni a 

„fost în acelaș timp familial şi comunitar —a 
„tost clanul, adică o mică aglomeraţie republi- 
„cană, cimentată printr'o solidaritate din cele 
„mai strânse. In sânul acestor mici grupe pri- 
„mitive au trebuit să se alcătuească începutu- 
„rile limbilor şi ale miturilor ; acolo, mai vârtos 
„cei mai îndepărtați strămoși omenești ai noștri 
„au fost dresați la sociabilitate, moralitate, chiar 
„Şi mai ales la altruism... Membrii acestor mici 
„Clanuri primitive erau încă nişte biete ființi 
„rău armate, fără nici un ajutor; dar între 
„dânşii, ajutorul mutual eră mai mult decât o 
„datorie, eră o necesitate. Interesele lor erau aşă 
„de strâns legate, că fiecare din ei simţiă adânc 
„răul făcut de cătră un străin unui tovarăş; căci 
„acest rău slăbiă asociaţia. Se înțelege că aceste 
„condițiuni sunt cu totul favorabile a sădi în 
„mentalitatea primitivilor nişte virtuţi sociale 

  

1) Letourneau p. 524
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„care, cu timpul pot fi şi trebue să ajungă ere- 

„ditare. Acolo unde adăpostul şi hrana, primej- 

„diile şi plăcerile, credințele şi vorbirea, etc,, 

„toate, cu un cuvânt, sunt în comun; unde, pe 

„de altă parte, asociațiunea este atât consan- 
„guină cât şi politică, toate capetele trebue să 

„gândească şi toate inimile să simtă ca un singur 
„Cap, ca o singură inimă. Apoi durata acestor 

„clanuri primitive a trebuit să fie peste măsură 
„„de mare fiindcă omenirea de astăzi ne arată 

„încă lucruri la fel, şi fiindcă numeroase rămă- 

„şiți, tradițiuni, legende, etc., dovedesc că so- 

„cietăţile noastre cele mai civilizate, toate şi-au 
„început viaţa socială sub această formă, și că 
„clanurile lor au trăit până în zorile vremurilor 
„istorice... . 

„In această foarte mică societate a clanului, 

„în care ajutorul mutual este condițiunea chiar 

„a existenţii şi în care omul e prea puţin inte- 

„ligent, grija de interesul general, cum puteă să 

„se înțeleagă atunci, întrece totul și se impune 

„cu asprime tuturor membrilor micului grup; 

„solidaritatea e prea strânsă ca să lase loc mult: 

„capriciului individual...” 2). 

„Regimul comunitar al clanului este cu totul 
„propriu a modelă astfel creerul priniitivilor, a 

1) Op. cit. p. 77, 78. 

2) Ibid. p. 8o.
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„Săpă în el întipăriri, intuiţiuni cari durează şi 
„ajung suggestiuni permanente, mobile cărora 
„omul se supune în urmă fără rezistență, 
„pentrucă el mare. nici ideea -de a le con- 
„trolă”? 1).. - 

„In Australia, la australianul indigen mai ales, | 
„s'a putut întâlni şi studiă exemple încă înde- 
„stul de intacte de aceste mici societăți așă 
„de interesante de cunoscut. pentru sociologie. 
„Putem deci să vedem oarecum la lucru acest 
„Clan, această celulă primitivă de aglomerațiuni 
„omeneşti, aceste grupe mărunte în 'sânul că- 
„rora omul a căpătat întâia dresare, a dobândit 
„întâile cunoștințe şi începutul moralității sale. 
„Aci putem găsi chiar asupra faptului caracte- 
„rul pasiv, meşinal al. moralei clanului. Ceeace 
„părerea micului grup social a găsit cu, cale să 
„prescrie; e în totdeauna obligator pentru toți 
„fără vorbă şi fără socoteziă; iar cu încetul 
„aceste prescripțiuni creează în conştiinţa meni- 

„»brilor clanului porniri imperioase,  impulsive, 
„Porunci încarnate, cărora simt neveia a se su- 
„pune. Sub acest raport, prescripțiunea. austre- 
„sliană reiativă la consumarea casoartiiui austre - 
„lian, este in exemplu tipic. In unele clanuri 
„din Australia carhea acestui casoar este o mân- 
„care oprită tinerilor, mai ales înainte de îniţie- 

  

1) Ibid. p. 8.
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„rea virilă: capătă boale de piele şi alte pe- 

„depse. Tânărul însă greșește şi mănâncă, dar 

„după ce pofta a fost satisfăcută, vine remuş-. 

„carea și atunci el îşi mărturiseşte sreşala şi 
„se supune pedepsei... 

„S'a văzut în coloniile australiene un indigen, 

„care fiind împiedecat de albi de a-și răzbună 

„moartea femeei — moartă-în urma unei boale — 

„răzbunarea fiind obligatorie — se bolnăvi şi el 
„Şi nu-și veni în fire până ce nu scăpă odată şi. 
„se duse de-și îndeplini datoria... 

„Pentru atentate, morala australiană admite 

„talionul. Criminalul trebue să se prezinte însuși 
„înaintea celui ofensat să-și primească numărul 
„reglementar de lovituri de lance ori suliță. Şi 
„pentru noi e curios că vinovatul îndată după 
„ce a coinis delictul începe a plânge şi a se văi- 
cără ca și cei de față, ceeace nu e decât un fapt 
„de morală automatică. Din acelaş motiv de 

* „morală Sa văzut australieni dând arme de apă- : 
„rare colonilor pe care vor să-i atace; iar-când 
„două femei ale aceluiaș bărbat vor să se bată, 
„băr batul le dă băț la fiecare și le sileşte să se 
„bată sub. ochii lui, 

" „Această morală a făcut pe Australieni indul- 
„genţi şi generoşi faţă de tovarăşi, de prieteni, 
„înlăturând nu numai faptele ci şi cuvintele care 
„ar puteă jigni şi care n'ar puteă fi răbdate.
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„Aceste obligaţiuni morale însă privesc nu- 
“mai pe membrii aceluiaşi clan 1). 

„Căsătoria colectivă dela clan la clan, toate 
femeile dintr'un clan fiind soțiile născute ale 

"tuturor bărbaţilor din clanul celălalt, asigură 
protecțiunea copiilor şi deci vieaţa clanului. 

„Nicăeri ca n Australia nu vom găsi forma 
„veche a clanului; dar nu ne putem îndoi că 
„nişte astfel de clanuri au servit de bază tutu- 
„tor societăţilor omenești, care chiar cele mai 
„civilizate au păstrat şi până acum urme din 
„Vârsta primitivă a clanului 2). | 

„Acelaş lucru cu clanul peilor-roşii. Dar cla- 
„nul protejă numai pe membrii cari erau vred- 
„nici de aceasta; nu protejă de pildă, pe unul. 
care aveă obiceiu să caute ceartă. Ţineau seamă,, 
„Şi de laşitatea crimei : socotiau vinovat pe cel 
„„ce ucideă o femee ori un copil 3). 

„Intre Eschimoşii din Groenland nu se schimbă 
„Vorbe supărătoare și cu atât mai puțin lovi- 
„turi. Şcolarii eschimoși din Alaska sunt de o 
„blândeţă model... 4). 

„„Din acestea eşti îndreptăţit a crede că sta- 
„„diul de clan a fost universal, că a avut o du- 

> 

I) Ibid. p. 8o—85. 

2). Op. cit. p. 87. 

3) Ibit. p. 170. 

4) Ibit. p. 175.
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„rată foarte mare, că trecând prin el, cei întâiu 
„antropopiteci din care ne scoborîm s'au u prefăcut 
„în oameni”... 1). - 
-După cum vedem, autorul € convins și ne 

convingem şi noi că începutul moralei omeneşti 
se datorește clanului, 

Autorul î însă nu ne arată care sunt pricinile 
potrivite cu mentalitatea clanului, pricinile cari 
au împins aceste celule sociale să impună mem- 
brilor lor anumite restricțiuni în purtare. Ceeace 
ne spune autorul (pag. 87) că: acei primitivi 
care încă nu erau oameni au făcut regule de 
morală ca să asigure protecțiunea copiilor şi vieața 
clanului, nu se potriveşte cu mentalitatea lor. 

Ințelegem că în clan trebue, în adevăr, să 
îi ajuns lucrurile, precum ne spune autorul, că 
ajutorul mutual să fie mai mult decât o datorie, 
0 necesitate; dar din ce pricină au ajuns acolo? 

Autorul zice că fiecare membru al clanului 
simţiă adânc râul făcut de către un străin unui 
tovarăș, căci acest rău slâbiă asociația. Cum? 
Inţelegeau adică ei ce este asociația ? Ce anume 
lucru îi făcuse a purtă interes acestei asociaţii ? 
Că toate capetele şi inimile trebuiau să gândească 
şi să bată Ia fel, din pricina vieții în comun, da; 
dar care au fost pricinile care au făcut ca acea 

  

7) Ibid. p. ră; 

Mioriţa şi Călusarii. Ă 9
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gândire comună să reglementeze anumite lu- 
cruri? De ce solidaritatea eră așă de strânsă? 

Inţelegem. mustrarea de conștiință a tânărului 
australian care a mâncat carne de Casoar-emou, 
căci se temeă de boala de piele; dâr nu înțele- 
gem de unde a putut rezultă datoria de a răz- 
bună un omor. 

Şi dacă clanul este laboratorul din care a eșşit 
morala, nu înțelegem mulțime de lucruri care 
se petreceau în acest laborator de morală. 

lată, de pildă, câtevă urme, de prin viaţa 
de clan. Cităm faptele chiar dela acelaş autor, 
din La Sociologie d'apres Pethnographie, par le 
Dr. Charles Letourneau: 

— După moartea unui om, Tasmanienii din 
Australia se păziau de a-i pomeni numele, şi 
toți membrii tribului care se numiau ca mortul, 
trebuiau să-şi schimbe numele. Un obiceiu ase- 

mănător se află. de alttel Şi la alte rase, cu deo- 
„ sebire în. Polynesia 2) — De ce? | 

— Cairii din Africa acopăr morții cu cairn-uri 
de. piatră. (pag. 219. In Africa equatorială de 
asemenea, acopăr mormintele cu pietre şi fac 
movile peste ele. (Pag. 225.) 

— In Madagascar .se pun morţii sub. adevă- 
rate dolmene. funerare alcătuite din. „cinci pietre. 
late, patru în picioare şi una culcată, apoi totui 
acoperit cu pietriș în formă de movilă (pag. 225). 

  

I) Op. cit, p. 219.
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Cam acelaş lugru în Insula Paştelor, în Noua- 

Zelandă (pag. 227) şi în multe altele. 
În Hircania se ţineau câni înadins obişnuiţi 

a mâncă morții; în Bactriana de asemenea. In- 

duşii aruncau morții în Gangă ca să-i mănânce 
peştii. Callatienii din India îşi mâncau singuri 
părinții morţi. In Bombai și astăzi dau pe morți 
la pasările răpitoare (pag. 242). 

Pentru ce toate acestea? Pentru ce căutau 
a se scăpă de morţi ascunzându-i adânc în 
pământ şi acoperindu-i cu pietre, ori dându-i 
să-i mănânce peștii ori cânii, ori arzându-i?. 

Şi pentru ce orice moarte trebuiă să fie răz- 
bunată? (pag. 219). 

Noi socotim că toate acestea se făceau de 
îrică, se făceau de frica strigoilor. 
„_Eră credinţa că sufletele morţilor, mai vârtos 
acelea care nu-și puteau găsi fericirea, se în- 
torceau îndărăt în lume şi făceau rău oamenilor 
vii. De aceea când muriă cinevă, toţi erau cu- 
prinşi de o groază nemai pomenită. Se temeau 
de sufletul mortului. Zicem suflet, dar înţelegem 
pe acel cevă care se credeă că mai rămâne după 
moarte, pe care îl numiau umbră, dublu, etc. 

Şi pentrucă oamenii primitivi nu înțelegeau 
moartea firească, ci își închipuiau că totdeauna 
eră căşunată de cinevă, de aceea căutau să pedep- 
sească pe acel cinevă, ca nu cumvă sufletul ră- 

posatului să se supere pe ei şi să vină să le facă rău.
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Apoi pentrucă sufletul, chiar. şi după răzbu- 
nare, puteă să devină un spirit rău, de aceea 
căutau să ia toate măsurile de a-l împiedică să 
se mai întoarcă la dânșii. II îngropau bine să nu mai 
poată eși, îl și legau sau momifiau, îl acoperiau 
cu pământ, cu pietre, făceau movile deasupra 
lui, îl dădeau să-i mănânce: peştii, pasările, îl 
ardeau, etc. şi îl şi îngrijeau să aibă acolo în mor- 
mânt tot ce i-ar fi trebuit: mâncare, arme, etc. 

lată ce mai găsim tot la autorul nostru: 
Pomenisem mai sus că la Tasmanieni, la moar- 

tea unui om, toți omonimii trebuiau să-şi schimbe 
numele, și ne întrebăm de ce? 

lată ce găsim: 
In Noua-Zelandă, se crede că umbre: de morți, 

devenite eatouas, adică spirite ” interioare, pu- 
teau câte odată sub formă de şopârlă să se in- 
troducă în corpul celor vii şi să le roază mărun- 
taele. Aşă se explicau mulțime de boale mortale. 
Preoţii «de asemenea aveau puterea să trimită 
spiritele rele în corpul „celor pe care voiau să-i 
piarză ori să-i pedepsească î). Ea 

Se înțelege că noi nu putem şti.ce vor fi gândit 
oamenii de pe atunci, constatăm însă că îşi în- 
chipuiau -şi credeau că sufletul unui mort poate 
să intre în corpul unui viu. De altfel avem şi la 
noi atâtea tradițiuni şi legende cum e, de pildă 

  

; 

'1) Op: cit. p. 260.
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„cea cu . Arhanghelul Mihail, cea cu Vasilica şi cu 

fata împăratului în care intrase un drac, de a 

lecuit-o bărbatul Vasilică-i sau Sf. Arhanghel. 
- Eră foarte firesc dară că oamenii să-și schimbe 

“numele, ca nu cumvă,spiritul rău se le intre 

în” corp crezând că intră la el acasă. -Vifienii 

cred că omul are două suflete, ba, că şi toate 
fiinţele au o umbră şi un suflet care se duc în . 

sălaşul sufletelor, în Balatou. O secure pe care ' 
o frângi, o casă pe care o dărâmi, o nucă de 

cocos pe care o spargi, etc., se desfac și sufletul 

lor se duce în Balatou. Omul se poate desface 
chiar fiind în viaţă și câte odată în somn su- 

ftetul vitianului părăsește corpul şi se duce de 

turbură. pe alte persoane adormite... 

Sufletul la Noua-Caledonieni poate să-şi răz- 

bune pe vrăjmaşi şi să facă bine prietenilor 1). 
In Africa equatorială se crede că după moar- 

tea omului, umbra lui mai trăeşte.un timp oare- 
care şi stă pe locul pe unde e înmormântat ca- 

davrul. Această umbră e de obiceiu răufăcătoare 
şi ca. să scape de ea, oamenii îşi. schimbă locul 2). 

In Polynezia şi în ''multe locuri :se crede că 

oamenii de' rând mor cu totul, și numai sufle- 

tele şefilor, :ale preoţilor trăesc (pag. 257), de 

aceea numai acestor privilegiați. li se fac înmor- 
mântări deosebite. Numai:a lor. răutate: de su- 

  

1) Op. cit. p: 250. _ | 
2) Op. cit.'p; 252, 253.
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flet, este de temut, căci de temut au tost și în 
viaţă. Şi de mult ce sau temut de ei, nici nu 
le vine oamenilor a crede că s'a putut în sfârşit 
să moară odată și aceşti puternici răi. N 

Noua-Zelandezii credeau că mâncând pe mort 
îi distrugeau şi sufletul, ori cel puţin şi-l însu- 
şiau dânşii, de unde canibalismul (pag. 257). 
Cum vedem, tot grija de a scăpă de sufletul 

„mortului. 11 mănâncă numai să scape de el. 
„La Noukahiva pentru ca sufletul să poată 
ajunge în sălaşul drepţilor, trebuiă să fi fost 
înmormântat cu toate formele cirvenite. Ca să 
înconjure acest rău oamenii caută să aibă copii, 
ca să aibă cine să le facă îngropare. In caz de 
nevoie îşi iau copii prin adopțiune (pag. 257). 
lată prin urmare cum de frică ajung oamenii 
să se îngrijească să-și mulțumească “morţii cu 

„înmormântări făcute în anumit chip şi” cum 
ajung să se îngrijească a-și lăsa moştenitori fie 
şi prin adopţiune. E E 

Polynezienii sfărâmau, stricau şi toate lucru- 
rile cari le dădeau de pomană, ca astfel să se 

_desfacă şi suțletele obiectelor şi să se ducă îm- 
preună cu sufletul răposatului (pag. 257). 

La Nukahiva, spiritele devenite. eatouas inte- 
rioare, umbrele oamenilor celebri în viață, prin 
forţa lor musculară, preoţii, se amuzau să tur- 
bure pe cei vii, noaptea eşind la drum şi împin- 
gându-i să cază ori strangulându-i, căci ele pă-
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strau după moarte ura şi necazurile cari le avu- 

seseră pe pământ. Noua-Zelandezii care de ase- 

menea se temeau tare de sujletele morţilor, credeau 
că le vor împedică de a veni la ei dacă li se vor 

sacrifică sclavi la înmormântare, ca astfel să-i 
împace, să le domolească cruzimea 1). 

E 

“Dar fărăsă umblăm pe aiurea, pe la alte popoare, 

avem chiar la noi un izvor de documente sigure, 
de cea mai mare importanță atât pentru etnografie 

cât şi pentru sociologie, avem folklorul nostru. 

lată cam ce găsim în folklorul nostru despre 
frica de morți ; despre strigoi, adică'despre morţii 

care se mai întorc între cei vii: 

Urmăm Revista Contimporanul” anul IIf, 

(1883 — 1884). 

„După ce mor, strigoii nu şed bine în mor- 

_mânt ci ies şi fac rele în tume.! Strigoii se hră- 

nesc cu sânge de om. lată o poveste despre 

acest obiceiu. Un om se rătăcise noaptea şi dă- 
duse . întrun ţinterim. Stăteă acolo, când, ce 

să Vezi : se deschide un mormânt şi iese cevă 

ca un om şi încă aveă şi un ciubăr. Cum văză 

pe om îl apucă să-i ducă ciubărul şi începe a 
colindă prin sat şi unde vedeă eşind scântei 
pe sub streașină, una, două ori trei, intră şi 

da ; 

1). Op. <it.,p.. 260,
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aducea o ulcică de. sânge, o 'turnă în .ciubăr şi 
- Mergeă mai departe. 

„Omul, deşi deocamdată le dăduse toate pe 
una, mai: prinse la curaj şi întrebă: pe strigoiu : 

— Nu. te supără, dar de ce intri d-ta în unele 
case și în altele nu? 

— Intru acolo unde nu spun seara. poveşti 
şi cunosc de pe scânteile ce es de sub streaşină. 
„După ce și-a luat sânge cât i-a trebuit s'a 

întors în ţinterim şi eră să mănânce pe. om; dar 
n'a putut pentrucă au apucat a cântă cocoșii 
şi şi-a pierdut puterea”. - : . 

Urmează o poveste cu o fată de împărat care 
eră strigoaică, şi mâncă oameni; iar după po- 
veste urmează : 

„Din poveste vedem limpede credinţa că stri- 
goii morți se scoală noaptea şi mănâncă oameni 
şi că-şi pierd puterea la cântatul cocoşilor. Tot 
odată vedem şi mijlocul întrebuințat pentru a-i 
omori: un țăruş de stejar bătut prin inimă. 

Strigoii tineri, flăcăi, dacă mor, au obiceiu | 
că amăgesc fete, le înșeală să vină cu dânşii, 
mai ales pe ibovnicele lor. Urmează un: basm, 

Strigoii au, după credințele poforului, trup 
şi nevoi ca şi oamenii cei vii; deși pot să sboare 
şi să intre prin borte cât de mici” (pag. 195—198). 

lată o poveste 'care arată ce putere au „Stri- 
goii asupra lucrurilor: | 
„Strigoii s'au fost dus la o sezătoare şi fetele
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pricepând că sunt strigoi, au rupt-o de fugă. 
Strigoii s'au luat după dânsele: Una din ele a in- 
trat în casă,-a încuiat uşile şi a înturnat toate 
lucrurile din casă cu susa 'n jos, numai opaițul 
Ia uitat neîntors. Strigoiul ajungând la uşă a 
început să strige: 

„— E, ciaun, vino şi deschide ușa ! 

— Nu pot că-s întors. 
— Ei, oalelor, veniți voi şi-mi deschideţi. 
— Nu: putem că suntem întoarse. 
Şi tot așă până la opaiţ, dar opaițul, când a 

voit să meargă, s'a stricat și n'a putut să ajungă 
nici el” (pag. 198). 

Strigoii se mai cunosc şi după aceea că au 
picioare ca de capră —ori de gâscă. Totodată 
au obiceiu de a se arătă adesea sub chip de că- 
lugări şi a se preface în câini, în găini şi alte 
dobitoace, Se. leagă de oameni, dacă le răs- 
punde cinevă când îi întreabă ori îi strigă. De 
asemenea se zice că nu-i bine să chemi noaptea 
mâţa sau câinele că poate aude vreun strigoi 
şi o. păţeşti. Când strănuți noaptea şi-ţi zice 
cinevă de bine să nu mulţumeşti, că poate fi 
strigoiul şi capătă putere de-ţi suge sângele. Se 
zice de asemenea că strigoaicele iau mana va- 
cilor și de aceca se pun brazde în stâlpii dela 
poartă în spre Sf. Gheorghe. Cine vede strigoii 
bătându-se, pățește rău: dacă le răspunde îi 
apucă la bătaie : de nu, rătăceşte și dă în vreun
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iaz ori groapă. Veriirea strigoilor la locul de luptă 
se prevestește printi” uri vuet ca de! tunet (p. 264). 

Se spuneă prin laşi'că un strigoi, gospodar bun 
într'un sat, s a spânzurat şi la opt. zile a început 
a eşi şi a se arătă la “0ameni. Veniă şi: înjugă 
boii, înhămă caii, iar la cântatul cocoşilor piereă. 

In laşi un orn trecând într o seată prin ograda 
bisericii Barboiu, vede că dintr'un mormânt ese 
un armăsar şi începe a-l fugări. Omul a fugit 
în casa popei, şi mai târziu a văzut, că armă- 
sarul s'a dat de trei ori peste cap şi s'a făcut 
cocoş, apoi la fugă . după om, îl tot ciupeă -de 
pântaloni şi-i ziceă : Stăi, măi. Ioane, să mai 
vorbim o leacă (pag. 320), ” 

In judeţul 'Covurlui un om mergând, la. vin. 
într'o hrubă, a sărit la dânsul un COcoș ; i-a 

„stins lumânarea şi â început a-l ciupi. Mai mulți 
îi spuseră că în hiubă este strigoiu, un cocoș. 
După întâmplarea “ aceasta a fost” bolnav inai 
multă vreme (pag. :351). | 

Din. Borleştii- Vărzari, „Argeş : _ 
Un flăcău nu se face strigoi până nu.-moare 

şi după. ce moare, se pune cu burta în jos în 
lemn - (cosciug), se face roş și-i cresc ghiare la 
mâini şi la picioare, se face tăcut şi prinde iie- 
caz p& toate rudele lui, căutând să le omoare. 
Dacă voește cinevă să facă vreun flăcău strigoiu, 
mau decât să treacă peste mormântul! lui fără să 
se întoarcă înapoi tot peste mormânt (p. 495).
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Din Transilvania. 
După moarte încă sunt primejdioși strigoii. 

Ei îndată ce mor, duc după dânșii şi” pe alții 
din sat. Holera, ciuma, anghina, se ivesc nu- 
mai după ce moare un strigoi, etc. (pag. 500). 

Şi autorul Psihologiei Etnice închee astfel: 
„Aceste concepțiuni copilăreşti care au izvorit 
spontaneu din imaginația rasei... ocupau şi armu- 
zau pe Polonezieni, adică îi turburau şi-i îm- 
pingeau la cruzime, dar nu exercitau nici o in- 
jluență asupra dezvoltării lor naturale şi intelec- 
tuale (pag. 261). | - 

Nouă ni se par lucrurile altfel. Nouă nu ni se | 
par lucruri de amuzat, „jocuri cari le-au inventat 
oamenii spontaneu și le-au rămas apoi pentru 
totdeauna ! Un om şi cu atât mai mult un popor, 
şi mai ales atâtea popoare, nu-şi încarcă în spate - 
pentru tot drumul vieţii un bagaj aşă de greu 
şi aşă de costisitor. Ca să le inventeze, n'a fost 
destulă numai imaginaţia și un capriciu monien- 
tan, căci nu e vorba numai că le-au inveritat 
ci e. vorba pentru ce le-a păstrat? “A trebuit 
să fie 0 pricină puternică, atât ca să le inventeze 
cât şi mai ales ca să le păstreze. Şi această pri- 
cină puternică n'a putut să fie decât frica, frică 
„de morți, frică de strigoi. | 

Și această frică trebue să fi fost” aşă de mare, 
aşă de- puternică, aşă de grozavă cum noi cei 

N 
-.
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de astăzi nu ne-o putem închipui nici pe a suta 
nici pe a “mia parte. 

Omul primitiv se temeă de şeful tribului ori 
al clanului când acest şef eră încă în carne şi 
în oase, când îl puteă vedeă, îl puteă auzi ș 
când prin urmare puteă fugi, puteă scăpă de 
el. Dar când acest şef crud și rău ajungea să fie 
numai o umbră, nevăzută, nesimțită, cu mult 
mai rea și mai puternică decât cum eră când 
eră în viață, ce frică trebuie să fi simţit bietul 
om primitiv !! 

Ce îrică trebuiă să aibă de cevă de care nu 
„se puteă păzi nici într'un chip, de care nu ştiă 
pe unde vine, de unde o să ieasăl!!,.. 

Trebue să ne închipuim ce mare a fost această 
frică, dacă a intrat aşă de adânc în oasele oa- 
menilor că chiar astăzi, nu zic la noi, ci chiar 
în țări şi la popoare civilizate, în mijlocul mi- 
nunilOr științei, se păstrează încă credința în 
strigoi şi în puterea morților. 

Noi suntem împinşi să judecăr faptele cetor - 
primitivi după sentimentele noastre de astăzi. 
Ne închipuim că cei primitivi se îngrijeau de 
morți și le dădeau de pomană mâncări, haine, 
le făceau puțuri de unde să aibă să bea apă, 
le doriau să le fie țărâna uşoară, şi alte de ace- 
stea numai din iubire, numai de milă-de eil!! 
Ne închipuim că îi momifiau, pentru ca sufletele 
să-și poată găsi corpul cât se poate de intact 

o
.
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la a doua înviere; căci noi ne închipuim că 
cei primitivi credeau ca noi într'un fel de a doua 

înviere. 

Cei primitivi însă tremurau ca nişte nenoro- 
ciţi de frica sufletelor morților, şi grija tor eră 
să nu le înlesnească să-și găsească corpul, ci cum 

să facă să distrugă aceste suflete, cari de obi- 

ceiu se credeau a fi rele, sau puteau să devină 

rele. Ingroparea, arderea, distrugerea cadavrelor, 

mormintele cele adânci, cu ascunzători şi cot- 

loane ca ale Egiptenilor, movilele mari de pă- 
mânt, pietrele de pe morminte, piramidele chiar, 

erau măsuri luate ca să sechestreze, să împie- 

dice pe suflete de a-și mai luă corpul de acolo 

să vină cu dânsul la cei vii. 

Şi dacă la unele popoare nu se pune deose- 

bită grijă pentru morți, pentru îngropare, la 
acele popoare nici nu există credința că sunt 
suflete răufăcătoare, adică nu există nici cre- 
dință că există suflete. 

lar dacă se îngrijesc numai de morţii din 

clanul lor, e că pe cei din clanuri străine nu-i 

cred că au suflet. Suflețul e numai al celor di- 
stinşi, aleşi! Cei străini nu sunt distinși. 

Autorul Psihologiei Etnice, n'a dat nici o im- 

portanță fricei, sa mulțunit să admită că oa- 

menii le făceau toate acestea numai din milă 

pentru morți, altfel ar fi găsit negreșit mai multe 

exemple de frică, totuși exemple de acestea sunt
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nenumărate. lată cevă din ::Les Rites de Pas- 
sage ale d-lui Arnold van Gennep: 

La Haida, se scoate cosciugul mortului din 
casă făcând o gaură în perete. Se face gaura 
în perete pentru ca? sufletul să nu se mai poată 
întoarce în casă 1). Gaura se astupă repede şi se 
face peretele la loc cum a fost. 

„Indivizii pentru care nu s'au îndeplinit riturile 
funerare, ca şi copiii nebotezaţi ori fără nu me, 
sau neinițiați, sunt destinaţi la o existență la- 

„mentabilă, fără să poată străbate vreodată în 
lumea morţilor, nici.să intre în societatea de 
acolo. Aceștia sunt morții cei mai periculoși, 
ei ar vrea să vină în lumea celor vii, şi din cauză 
că nu pot, de aceea se poartă faţă de. dânşii ca. 
nişte străini vrăjmaşi. N'au mijloace de subsi- 
stență şi de aceea caută să-și procure pe Soco- 
teala celor vii. In sfârşit acești morţi fără loc 

“nici foc, înceacră adese o arzătoare dorință de 
răzbunare. Astfel riturile funerare sunt în acelaş 
timp rituri folositoare : ajută pe cei vii să scape 
de niște vrăjmaşi veşnici. | 

Morţii aceştia periculoși se recrută în chip 
diferit la diferite popoare. Pe lângă cei pomeniţi 

_mai sus, mai sunt şi cei fără familii, sinucigaşii, 
morții în călătorie, cei „loviți de trăsnit, cei 
morți prin violare de tabou, etc. 2. 2 

ID) A.V. Gennep. Rites de pasage p. 224. 
2) Op. cit. pag. 235.
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Distrugerea cadavrelor cu arderea, putrezirea 
grăbită, etc., au de scop să desfacă compozan: 
tele diverse, corp şi suflet 1). 

Astfel la întrebările noastre de mai sus: care 
au fost pricinile ce au împins pe membrii cla- 

nului să ajungă a îi solidari şi să reglementeze 

anumite fapte ca răzbunarea morții, etc., răs- 

punsul este: Pricinile toate se cuprind întrun 

singur cuvânt: Frica, și anume frica de morții 

cei răi, frica de strigoi. 
Deci a fost clanul un laborator din care au 

eşit începuturile moralei, dar cauza carea îm- 

pins clanul la această moralizare a fost frica 

de strigoi. 

1) Op. cit pag 235.



ORIGINA POEZIBI IN FORMULELE DE MAGIE 
  

Contra teoriei lui Ernest Grosse 

Părerea noastră e că poezia îşi trage începutu- 
file din formulele de magie. 

Ca să dovedim acest lucru ne folosim deo- 
camdată de materialul adunat de Ernest Grosse, 

în admirabila sa lucrare apărută în traducere 

franceză, în „,Biblioteque scientifique interna- 

tionale”, sub titlul: Les Debuts de /'Art. 
Lucrarea este foarte serioasă şi meritorie, dar 

teoria asupra originei poeziei și chiar asupra 

originei artei nu se susține. 
Ca să stabilească ce fel au putut fi cele dintâiu 

poezii, autorul caută să 'studieze poezia la po- 

poarele în stare primitivă. 

Innainte de cercetarea acestor poezii, se în- 

treabă mai întâiu dacă putem consideră ca ma- 

terial sigur, aşă zisele poezii adunate dela dite- 

ritele popoare în. stare primitivă, ca Australienii, 

Boschimanii, Esquimoşii, şi dacă ajungem să 
. 18 

Miorița şi Căluşarii,
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înlăturăm orice greșeală de notare a poeziilor 
primitive, suntem noi siguri că nu greşim când 
le traducem? 

Şi închee: „Ar fi nedrept ca cetitorul să 
ceară — dela această încercare — 0 descriere şi 
0 apreciare detaliată a poeziei primitive. 
Te-ai fi aşteptat „ca autorul. să. ne prezinte 

un număr de poezii de pe la diferite popâare, 
să le studieze și să ni le- compare cu ceeace nu- 
mim noi astăzi poezie; i 

In loc însă de descripţie şi apreciare deta- 
liată, în loc de un studiu asupra poeziei primi- 
tive, autorul ne dă: 0 “definiţie, Autorul zice : 
Poezia este exprimarea prin graiu a fenomenelor 
exterioare şi interioare sub p formă estetică şi 
în Scop estetic (p. 177). Şi adaugă că această 
definiție cuprinde atât. poezia 'subiectivă lirică, 
cât şi pe ceâ obiectivă, epică şi dramatică. Apoi 
mai adaugă că în ambele feluri de poezii, poetul 
caută să provoace sentimente şi nimic decât 'sen- 
timente, adică urmărește numai scop. estetic. Şi 
mai adaugă că prin definiţie se deosibeşte poezia 
lirică de exprimarea nepoetică a 'sentimentelor, 
şi poezia epică şi dramatică de descrierea didac- 
tică și emfatică; cu alte cuvinte adaugă că nu 
orice exprimare de sentiment e poezie. 

Mai departe autorul umblă apoi să ne pre- 
zinte exemple de poezii dela popoarele primi- 
tive. Dar fiindcă bucăţile ce ne pune înainte
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nu prezintă de loc forma estetică de care se po- 

meneşte în definiţiune, autorul s'apucă să ne 

dea la. explicaţiuni ca doar ar puteă face. ca 

forma neestetică să ajungă estetică și să se po- 
trivească cu definițiunea. Lucrul nu e uşor de 

făcut. Dacă ai croit haina nepotrivită cu corpul, 

atunci ori trebue să ajustezi haina ori să cio- 
pârteşti corpul. Autorul și-a ales operaţia .din 

urmă. 

lată exemplele date: 

„ Cântece dela Botocudos din Brazilia : 

a) Azi vânătoarea a fost bună, am . vânat un animal; 

„Avem ce mânca; carnea e bună, apa e bună“. 

„=: b) „Femeile 'cele tinere ni fură: nimic; 
„Eu nu voiu fura nimic ! 

— c) „Șeful nostru n'are frică. 

— d) „Narriuyeri vin. 

„Narrinyeri viu 
_„„Vor aduce canguru 

„Ei merg repede, “ 

„„Narrinyeri vin“. 

Și aceste „simple fraze”, după cum zice însuşi, 
autorul vrea să ne dovedească că sunt poezii şi 

că au formă estetică! Cum formă estetică?! 

Da, zice, au formă estetică pentrucă primitivii : 

le cântă, întrebuințând ritmul şi repețirea. 
Cu acelaş drept cinevă ar puteă să susțină 

că sarea e saladă, pentrucă n'ai decât să-i mai. 

adaugi : verdeață, undelemn și oţet.
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Autorul vreă să ne arate că: începuturile poe- 
ziei sunt. modeste; că sunt numai nişte fraze 
simple şi apoi cu încetul ajung să se îmbogă- 
țească, să se complice, etc. - 

Autorul se înşală. N'o:să ne poată dovedi 
că numai din sare simplă se poate face saladă. 
Dacă n'are formă estetică, mare! Poţi să-i pui 
oricât cântec și ritm şi repetiție. Va aveă atunci 
cântec şi ritm și repetiţie, dar nu va aveă formă 
estetică. Dacă se cere formă estetică trebue s*0 
aibă însăşi fraza ce cuprinde poezia. 

Dar o condiţie şi mai anevoe de îndeplinit, 
- care se găsește în definiția dată, e că exprima- 

rea să fie făcută numai în scop estetic (p. 187, 188). 
Intr'un loc autorul ne povesteşte că: „Grey, 

întorcându-se odată din Perth, mâncă nişte scoici 
labu, fără să asculte de tovarășul. său indigen 
Kaiber, care îl stătuiă să nu mănânce şi. care în 
urmă îşi exprimă grija Superstițioasă printr'un 
cântec pe care îl cântă până la o oră înaintată 
din noapte: | 

„Oh! de ce-a mâncat el scoicile, 
„Acum magicienii vor face furtună și tunete 
„Oh ! de ce-a mâncat el scoicile”. 

Adică crede autorul. nostru că nenorocitul 
acela de indigen, Kaiber, care a urlat noaptea 
până târziu de frica furtunei şi a tunetului,
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când îi tremură inima dintrînsul de îrică, a 

urlat el în scop estetic? 
- „Nimic nu e mai accesibil omului decât pro- 

priile sale sentimente şi de aceea poezia lirică 

este forma cea mai naturală a poeziei“. așă 

zice autorul (p. 178), şi observăm că frica este 

în adevăr un sentiment, dar oare sub.stăpâni- 

rea fricei omul se dă la poezie? 
Franţois Lenormant1) citează din „Oriental 

illustrationes of scriptures”” următoarele vorbe ale 

călătorului englez Roberts : „Poporul hindus are 

a face cu atâțea demoni, zei şi semi-zei încât 
trăeşte într'o necontenită “frică de puternicia 

lor... Noaptea, groaza hindusului se îndoește 

şi numai la cea mai neînlăturată nevoie s6 ho- 

tărăşte să iasă din locuința lui după apusul soa- 
relui. Şi când e nevoit să facă acest lucru, el 

nu se mișcă decât cu cea mai mare băgare de 

seamă şi cu urechea în pază. Repetă incantațiuni, 
pune mâna pe amulete, mormăe rugăciuni în 

fiece clipă”. 
lață ce face omul primitiv sub stăpânirea sen- 

timentului de frică: repetă incaniaţiuni, rugă- 

ciuni, etc. 

„Şi ceeace autorul nostru ia drept producțiuni 

estetice, drept poezii, sunt în adevăr incanta- 

1) La magie chez les Chaldeens, etc. p.37.
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țiuni, sunt exorcizme, sunt rugăciuni, “sunt fel de fel de produse inspirate de practica magiei. | e | 
Astfel de produse sunt” şi toate bucăţile pe care le citează autorul nostru. Să cercetăm vro, câtevă bucăţi din acele cari pot fi înțelese și de. noi. De pildă: a: 

'1) „Cangurul fugeă iuțe, 
" „Dar eu fugeam, şi mai iute. 

„Cangurul eră gras, 
„Eu l-am mâncat. 
„Canguiu'! Canguru-!* 

, 

Autorul zice că prin acest cântec, vânătorul odihnindu-se seara lângă foc își aminteşte plă- „cerile vânătoarei. E Ne 
Autorul face această. încheiere probabil pen- trucă vorbele din cântec sunt la timp 'trecut. Se poate foarte bine însă ca traducerea să nu fie exactă. Nu e uşor lucru să ghiceşti nuanța timpului unui verb dintr'o limbă care n'are de pildă, decât forma infinitivului, 
Aci se poate foarte bine să fi fost viitorul sau cel puţin prezentul; dar în formulele magice : 

încantaţii, exorcisme, etc., în multe feluri de | descântece . se întrebuințează trecutul, se pre- zintă acţiunea ca isprăvită, de pildă în descân- tecele noastre : i |



“sa 

- Sănicatu-m'âtn,; 1) - 

* Sculatfuin anii 

„Mânecatu-m'am, | 
* „In ziua de Duminica mare ,. .. 

„Dimineaţă 

„Masă mare făcut- am - 

„Poftit- -am, “ 

„Pe toate sgăibuţele, - | - 

„Pe toate bubuţele, 

„lar pe băşica 'cea rea 

| | „N'am poftit-o . ....” 

- .(Descântece de beşica cea tea) Ghedem, .p. 358. 

pr A plecat! (cutare) 

” „Pe cale' 

„Premiare,” , 

„In raiul lui Iordan RE „i MEI 

Ma fântâna Iyi Bogdan . ... ”. 
(Descântece de încleştat) Ghedem, p. 363. - 

„Făcut-a (cutare) 

„Masă mare a 

„Peste mare 

„De-a trecut hotarele. 

„Acolo el a chemat PN 

„A chemat de-a ospătat | Ă 

„Bubele Ea | 

„Cu uâmele ... .. 

 (Descântece de. bube dulci) Ghedem, p. 365. 

„a 

Astiel vânătorul nu se gândeşte la vânatul 
pe care Pa mâncat, căci acela- nu-l mai intere- 

i 

3) Mi-am făcut semnul crucii.
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sează, ci meneşte, descântă ca să poată vână “de aci înainte, mâine, un Cangurit gras, pe care - să-l mănânce. 
Cântecul : 

2) „,Mazărea pe care-o mănâncă Albii - 
„Aş vreă-o şi eu! 
„Â3 vreă-o-și eu-f- 

(p. 180) 

autorul ne spune că acest cântec îl cântă 
un primitiv care vreă să mănânce din bucătăria . 
europeană. Și chiar se potriveşte, dar nu făcea 
poezie, ci un descântec ca să poată căpătă şi el mazăre de-a Albilor. 
„Despre această enumerare : 

3) „Străpungeţi-i fruntea, 
„Străpungeţi-i pieptul, - 
„Străpungeți-i ficatul, 
„„Străpungeți-i inima, 
„Străpungeţi-i şalele, 
„„Străpungeți-i umărul, 
„Străpungeţi-i burta, 
„Străpungeţi-i coastele”. 

(p. 180, 181). 

Autorul zice că răsboinicii pregătindu-se de luptă îşi domolesc mânia printr'un cântec, gu- 
stând mai. dinainte răzbunarea ce-şi vor face în contra vrăjmaşului. Lucrul însă e altfel : Răs-
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boinicii cu acest cântec menesc sau ursesc, .des- 
cântă mai dinainte ca să poată birui pe vrăjmași. 

Despre următoarele : 

4) „Scut al lui Burru, măciucă şi lance 

„Aduceţi sabie de lemn a lui Bârar.- 

„Liată sabie de lemn a lui Waroll, 

„„Cingătoare, franjuri, şorț al lui Boodan 

„„Săltaţi, săltaţi ! țintiți bine _ 
„Cu lancea de emu cu mănunchiu. drept”. 

. (p. 181). 

pl po 
autorul zice. că prin acest cântec primitivii 

se încurajează enumărându-și armele; se vede 
însă destul de bine că e o formulă, un descântec 
care se spune pentru ca armele lor să iasă bi- 

E ruitoare. 

Despre bucata : 

_ 

5) „Alergaţi, deci, pentru totdeauna, sper, 

„la Sydney, la Sydney, pefitru totdeauna |. 

Adio?” (p. 181). 

autorul zice că e o satiră îndreptată contra 
celor dintâiu agenți de poliție indigeni; e însă 
în adevăr nu satiră, ci formulă magică de exor- 
cism, blestem ; îi blestenă să ajungă deportaţi 
la Sydnei.
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Asemănarea aceasta a satirei cu exorcismul, 
e datorită, după noi, faptului că. satira derivă 
din exorcism. 

Despre : 

6) „O ce picior! 

„O ce .picior | 

„Ah, băiatul cu şold de canguri 

(p. x81), 

autorul zice că e cântec satiric, dar noi cre- 
dem că trebue să fie tot descântec, căci și sa- 
tira trebue să derive 'din' descântec, și anume 

"din exorcism. 

Cuvintele : 

7) „Intoarce-te, întoarce-te, oh,” 

se cântă la plecarea unui amic, zice autorul. 
Noi credem că e un descântec de acele din care 
cu timpul a derivat formele simple de urare: 
Călătorie bună, drum bun, să vii sănătos, etc. 

După versurile: 

8) „Unde se duce-corabia singuratică ?*: 
„Nici odată nu voiu mai vedeă amicul”, 
„Unde se duce corabia singuratică ?” 

(p. 181). 

“Autorul | zice : 
„Când cel întâiu. îndigen. din Perth. plecă în 

„Englitera, ceilalți cântau și repetau aceste. trei
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versuri (p. :181). lar la plecarea unui indigen 

în ţara de unde. nu se mai întoarce nimeni, 

„cântau :. 

9) „Femei tinere : 

„Tânărul meu frate” 

Femei” bătrâne : 

„Tânărul meu fiu” 

. Fineri şi bătrâni împreună :.. 

„Nici odată n'o să-l. mai văd, 

„Nici odată w'o să-l mai văd”, 

(p. 182). 

După noi amândouă aceste bucăți (8 şi 9) 
sunt descântece sau. incantațiuni din care au 
derivat bocetele. | o 

Chiar acestea, cum sunt aci, sunt bocete. 
' Deosebirea între bocet și descântec sau incan- 

tațiune câte odată e numai întrebuințarea tim- 

pului și a modului. 

In bocet se zice: 

Nici odată nu-l voiu mai vedeă, 

sau : 5 

Nici odată n'o să-l mai văd! 

în descântec : 

Nici odată Să nu-l mai văd 

sau : 

„na. nu-l voiu mai vedea
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Astiel la noi, în „„Bocete din Bucovina”: 

„Din a- tale sprâncenele 

„Cum vor creşte viorele ! 

„Din ai tăi dragi ochişori. 

„Au să crească dalbe flori. 

(Colecţia Burada). 

In Descântece d'a buba: 

Eşti bubă albă 

Bubă neagră 

Să fugi, să te duci. . 

(G. Dein. Teod: p. 358). 

Formula magică primitivă,  descântecul, din 
care a derivat bocetul, aveă de scop să-l facă 
pe sufletul. mortului să rămână acolo, în lumea | 
morților, să nu se mai întoarcă la cei.vii să le 
facă vr'un rău ca strigoi. Cu timpul ideile de- 
spre morţi s'au schimbat şi împreună cu ele şi 
descântecele au ajuns bocete care exprimă nu 
frică de mort ci părere de rău după el. 

„Cea mai mare parte din versurile de acest 
fel, .mai ales cânturile magice, ce se cântă ia 
ceremoniile de conjuraţiune şi pentru -a: vindecă 
bolnavii, sunt de neînțeles pentru: noi și probabil 
și pentru indigenii neiniţiaţi”. Aşă zice autorul, 
adică autorul vede foarte bine asemănarea ace- 
stor cânturi cu formulele magice, totuşi nu în-
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cetează a le crede deosebite de ele, a le crede 

poezii şi nici de cum nişte derivaţiuni din tor- 

mulele magice, ci creaţiuni pur estetice. Şi mi- 
nunat de atâta simț estetic la primitivi, repro- 
ducând vorbele lui Boas, admiră înlesnirea cu 
care acești primitivi se inspiră, 

„„Mai fiecare esquimos, zice Boas, îşi are cân- 
„tecul și aria sa. Aceste cântece tratează subiec- 

„tele cele mai variate: frumuseţea verii, gândi- 
„rile şi sentimentele poetului la diferite ocaziuni, 
„de “pildă, când pândeşte o focă, sau când e su- 

„părât pe un tovarăş: sau vorbind de un eve- 

„niment important,. de o călătorie lungă (pag. 
„182—183)”. 

Dar toate acestea arată că pretinsele poezii 
nu sunt-de loc poezii, nu sunt de loc producţiuni 
cu scop estetic, ci din contră descântece cu scop 
absolut practic. Nu cântă frumusețea verii ci des- 
cântă ca să aibă o vară frumoasă. 

Copiii noştri cântă următoarele versuri : 

Fugi ploae călătoare 

_Că te-ajunge sfântul soare. 

Și te-ajunge soarele 

Şi-ţi tae picioarele, : 

Cun maiu.. . 

C'un paiu - 

Cu sabia lui Mihaiu. 

Dar nu putem pretinde că aceste versuri al- 

cătuesc o poezie. Ele alcătuesc un descântec.
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Când pândeşte o focă pe care vrea so vâneze, 
primitivul nu-i face poezie ca să-i laude calită- 
țile, ci un descântec care să-l ajute s'o găbjască. 

Când e supărat pe un tovarăș, nu-i face poezie, 
ci un exorcism, un .blestem, ca să scape de el. 

Când e vorba de 'o călătorie lungă, face o 
urare, adică tot un descântec. 

Şi mai departe autorul zice: 
„Forma poetică a cântecelor este strict re- 

gulată : ele sunt împărţite în versuri de diferite 
lungimi care alternă în mod regulat”. 

Dar regularitatea aceasta arată tocmai că sunt 
de: origină magică. Regularitatea aceasta arată 
că ei posed anumite forme sai calapoade de 
formule magice pe care la nevoe le încarcă, le 
umplă cu materialul de care au trebuință. Și 
ceeace autorul reproduce după Boas, că fiecare 
esquimos îşi are cântecul și aria sa, arată acelaș 
lucru, adică fiecare esquimos îşi are calapoadele 
sale magice. 

10. La pag. 184 autorul ne dă o bucată despre 
care zice că e o descripțiune lirică a unui as- 
pect al naturei, a norilor adunaţi împrejurul 
unui vâri de munte. Autorul zice că bucata 
aceasta e de o raritate mare, dacă ţinem samă 
de gradul de civilizație a Esquimoșilor. Totuşi 
după părerea noastră nu e descriere lirică ci 
pur şi simplu un descântec pe care îl întrebuin-
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țează Esquimoşii când vor să aibă vreme bună, 
ori când vor să alunge o furtună. 

lată descrierea : | 

„Marele munte Koonak colo la Sud —îl văd; 
;» Marele munte Koonak colo la Sud —îl privesc. 

„Lucirea strălucitoare la Sud colo — o admir. 
„Dincolo de Koonak — se întinde ceeace cu- 

„prinde spre Sud-Koonakul. — Priveşte cam la 

„Sud — ei (norii) se ridică şi se schimbă. Pri- 

„veşte, cum spre Sud —ei se înfrumusețează 

„unul pe altul, în timp ce el (vârful) e: acoperit 

„dinspre mare — de nori rătăcitori, — acoperit 

„spre mare de nori cu frumoase fețe”. 

Şi aci (pag. 185) autorul nostru insistă din 

nou că aceste compoziţii nepoetice ale primiti- 
vilor sunt totuşi poetice pentrucă sunt  întoc- 

mite- în vorbire ritmată. Autorul nu ţine seamă 
că ritmul vine tot dela formulele magice, de 
unde l-a luat și poezia. 

Ne oprim un moment asupra magiei. 

Frangois Lenormant vorbind despre marea 
scriere magică regăsită de Henry Rawlinson și 

după care scribii lui Assurbanipal au tras mai 

multe copii, zice că forma conjuraţiunilor 'con- 

tra spiritelor răufăcătoare e foarte monotonă. 

Incep printr'o. enumerare a demonilor pe „care 

trebue să-i biruiască conjurațiunea ; califică pu- 

terea lor și-i descriu efectele. Urmează apoi do- 

rința de a-i vedeă respinşi, ori. de'a fi apărat
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de ei. Această dorință, e prezentată sub forma 
afirmativă. In sfârșit formula se termină prin 
invocațiunea misterioasă care îi dă eficacitatea : 
Spirit al cerului adu-ţi aminte. Spirit al pămân- 
tului adu-ți aminte. Singură această formulă e 
necesară şi nici odată nu lipsește; se adaogă 
însă câte odată invocațiuni asemenea şi la. alte - 
spirite divine 2), 

lată un exemplu de conjurațiuni contra dife- 
riţilor demoni, boale şi acțiuni rele, ca dedi- 
ochiul : 

„Pesta şi febra care desrădăcinează ţara — 
„boala... care devastează țara, rele pentru corp, 
„Vătămătoare pentru măruntae — demonul cel 
„rău, Alal cel rău, Gigim cel rău, — omul rău- 
„făcător, ochiul cel rău, gura cea rea, limba 
„cea rea... să ieasă din corpul lui, să ieasă din 
„măruntaele lui, 

„Pe trupul meu nici odată nu vor pune stă- 
„Pânire, — înnaintea mea . nici odată nu ver 
„face: rău, nici odată nu vor merge pe urma 
„mea, — în casa mea nici odată nu vor intră, — 
„Sub acoperământul meu' nici odată nu vor pă- 
„trunde, — în casa mea de locuit nici odată nu 
„Vor intră. 

„Spirit al cerului adu- ţi aminte ! Spirit al pă- 
„mântului adu-ți aminte”2), 

  

1) La Magie chez les Chaldeena, p. 13. 

2) Lenormant, op. cit, p. 18.
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Ca tip de formulă simplă iată conjuraţia contra 
celor șşeapte demoni de sub pământ, numiţi 

maskim, care erau socotiți în numărul spiritelor 

celor mai rele: 

„Cei şapte, cei şapte, — în adâncul adâncului 
„cei șapte, — urâciunea cerului, cei şapte, — 

„scare se ascund în adâncul adâncului şi în mă- 
„runtaele pământului, — nici bărbaţi, nici fe- 
„mei, — ci robi îngenunchiaţi, — neavând soții, 
„nefăcând copii, necunoscând nici rânduiala nici 

„binele, — neascultând rugăciunea, — viermăno- 

„şie care se ascunde în munte, — vrăjmaş al 
„zeului Ea — pustiitori ai zeilor, — sprijinitorii 

„turburăritor, puternici prin silnicie, — făptaşii 
„Vrăjmăşiei, | 

„Spirit al cerului adu-ți aminte 1). 
Nu e nevoie să arătăm în ce cazuri se între- 

buințau formulele magice. E destul să spunem 
că se întrebuințau aproape în toate împrejură- 
rile vieţii, chiar în cele mai ordinare; căci în 
toate cazurile oamenii îşi închipuiau că âveau 

„nevoie. ori să înlăture spiritele rele, care puteau 
să le strice, ori să cheme spiritele bune ca să 
le ajute. - 

Aceste incantațiuni se ridică la o adâncă an- 
tichitate... „Cunoştinţa lor completă nu puteau 
„So aibă decât preoţii magicieni... dar fiecare 

  

1) Lenormant, op. cit. p. 18. 

21 
Mioriţa şi Călugarii,
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„om trebuiă'săştie câtevă pentru împrejurări” 1). 

Vectiimmea' lor “este: aşă' de mare că au avut tot 
tinipul când să li se uite: scopul:lor practic şi-să 

ajungă a fi luate numai ca producțiuni artistice. 

lată după Lenormant câtevă formule magice 

care-'se pot confundă. ca :imnele, cu odele,. cu 

psalmii, cu''cele--mai- alese poezii lirice. 
Iată una contra mușcăturii: de-'şarpe, înscrisă 

întrun papirus delă Louvre, care; închis întrun 

fel de cutie se purtă “ca talismân.:. 
„Ea 2) este -Sat,: aspida, şarpele răufăcător al 

„cărui venin este arzător. Cel-ce vine :să se bu- 

„cure? de lumină'să fie asctins! Cel ce locuește 

„în - Theba s'apropie''de 'tine,'lasă;- rămâi în. lo- 

„cuinţa ta! Eu sunt Isis, văduva sdrobită de 

„durere. Tu viei să te ridici împotriva: lui Osiris ; 

el e “culcat -în -mijlotul apelor,' unde mănâncă 

"peştii, de unde” beau pasările,-'unde mrejele 

„ÎŞI fidică pescuitul, în; timp € ce „Osiris, e cultat 

mân suferință.  :-. -: E 

„Tum, Donul Heliopotii, inima ta este. în- 

„destulată şi triumtătoare.: Cei: din mormânturi 

„Sunt în aclamațiuni; cei din cosciuge se dau 

„la veselie, când văd pe fiul lui Osiris răstur- 

„nând: pe“ vrăjmâşii tatălui -său, :primind co- 

„roâna albă a''tatătuii său 'Osiris- — și lovind pe 

I) Ibid. p. 38. 

2) Ra = zeitate. IE pă
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„cei răi. Vino! Ridică-te, 'Osiris-Sap, căci vrăj- 
„maşii tăi sunt doborâţi 1). 

lată o incantaţie contra crocodililor, dintrun 

manuscris din timpul dinastiei XIX. Ea sea- 

mănă foarte bine cu un psalm. 
Aci omul se aseamănă cu .diferiți zei, ca să 

înspăimânte pe crocodili. 
„Nu fii împotriva mea! Eu sunt. Amon. Eu 

„sunt Anhour, bunul păzitor. Eu “sunt marele 

„maestru al spadei. — Nu te ridică, eu sunt 

„Mouth; Nu încercă să surprinzi, eu sunt. Set. 

„Nu întinde cele -două braţe ale tale, asupra 

„mea.! Eu. sunt. Sothio! Nu mă atinge! Eu 

„sunt. Sethu ! | 
„Atunci cei ce sunt în apă nu es, cei eșiți 

„nu intră în apă; — şi cei ce rămân a pluti pe 

„apă — sunt ca nişte cadavre pe valuri; și-gura 

„lor se închide, — cum s'au închis cele şapte 

„taine — c*o închizătură veșnică”. — (Lenormant 

op. cit. pag. 87). 
lată o formulă în care încantatorul se identi- 

fică cu Horus cerând ajuror la Isis și Nepthys 

contra pericolelor ce puteau să amenințe pe un 
egiptean într'o casă de țară. Lenormant, (0p. 

cit. pag. 88). | 
„O tu pe care glasul. paznicului te întoarce, — 

„Horus a rostit cu glas încet invoeaţia „Țară !- 

1) Lenormant, op. cit. p. 86.
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„Aceasta zisă, animalele care-l amenințau s'au 
„dat înapoi. 

„Isis buna mea mamă să rostească invocaţia, 
„precum și Nephthys sora mea! Să stea ele în 
„apte mântuitoare, — la sudul meu, — la nor- 
„dul ineu, — la apusul meu, — la răsăritul meu! 
„Pentru ca pecetluită să fie gura leilor şi a hie- 
„nelor, — capul tuturor animalelor cu coadă 
„lungă, — care se hrănesc cu carne şi beau 
„sânge; — pentru a le ului; pentru a le luă 
„auzul; — pentru a mă ține la întuneric; — 
„pentru a nu mă pune în lumină; — pentru a 
„nu mă face văzut, — la orice clipă din noapte!” 

Egiptenii cred că formelele au atâta putere 
că ele se impun și zeilor celor mai puternici. 
Zeul chemat pe adevăratul său nume nu poate 
rezistă. 

lată o evocaţiune care se adresează chiar lui 
Amon : 

„„Scoboară ! Scoboară ! Stânga cerului, stânga 
„pământului ! 
„Acum se 'nalță rege, viaţă, sănătate, pu- 

„tere : — el a luat coroana întregii lumi, — Nu- ți 
„astupă urechea. 

„Şerpii cu mersul ponciş, — să-şi închiză gu- 
„rile. — Şi orice târîtoare să rămână amestecate 
„„cu pulbere. O Amon” 

Altă formulă din papirusul Harris în care se 
vede importanţa magică a numelui Zeilor :
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„Vino la mine, vino ia mine! O tu care eşti 

neschimbat pe milioane şi milioane de ani, 

O Noum, fiu unic, — zămislit eri, născut astăzi! 
Cel ce cunoaşte numele tău e cel ce are şaptezeci 

şi şapte de ochi şi șaptezeci și șapte de urechi. 
Vino la mine ! Glasul meu să fie auzit cum 

a fost auzit noaptea glasul marei gâște Nakak 1). 

Eu sunt Bah cel mare 2). 

Numele zeului rămâne secret ca să nu abuzeze 
de.el oricine. Se credeă la nevoie să se păstreze 

numele vechiu chiar când magicianul nu înţe- 

legeă limba din care a venit acel nume — altfel 

nu aveă efect. De aceea cu timpul s'au adunat 

în formule fel de fel de nume nu numai străine 

ci chiar bizare, formate prin corupţie de limbă 

“şi fantezie 3) 
“lată un imn care cheamă pe soare în ajutor: 

„O tu care faci să se risipească minciunile, 
care împrăștii influenţele rete ale minunilor, ale 

„ augurilor, ale prezicerilor stricătoare, ale visu- 
rilor, ale arătărilor rele, — tu care zăpăceşti ur- 

zirile rele, tu care duci la perzare oamenii şi 

țările care se dau la farmeci şi la rele. — Eu 

am închis înnaintea ta în movila ridicată de 
grăunțe chipurile lor — (chipurile demonilor). 

1) Gâsca zeului Seb, care a făcut oul pământului (Lenormaut | 
2) Personaj asitmilat lui Hapi, zeul Nilului (Lenormant). 

3) Op. cit. p. 94, 95. .



166 

Nu lăsă să se ridice cei ce fac vrăji şi sunt îm- 
petriţi. — Zeii cei mari care mau creat să-mi 

ia mâna! — Tu care îmi vindeci. faţa, spriji- 

ne-mi mâna, sprijine-e, doamne, lumina luminii, 

Soare 1). * 
Un început de imn: 

Soare, tu strălucești în adâncul cerurilor; tu 

deschizi zăvoarele care închid cerurile înalte; 

tu deschizi poarta cerului. — Soare, Soare, spre 
“faţa pământului. întorci fața ta; Soare deasupra 

feţei pământului tu întinzi ca un acoperământ 
nesfârşitul cerurilor 2). 

Un ait început compus pentru vindecarea unei 
oale : | 
;;Domn mare din mijlocul cerurilor înalte vine 

„strălucirea ta ; erou viteaz Soare, din mijlocul 

„cerurilor înalte vine, vine strălucirea ta, etc. etc. 

Imn adresat apelor care curg pe pământ: 
„Ape sublime, (apele Tigrului), ape ale Eu-” 

„tratului, care curg în locul lor, — ape care se 

„adună în Ocean fiicele Oceanului care sunt 

„Sapte, — ape sublime, ape roditoare, ape stră- 
„lucitoare, — în fața tatălui vostru Ea, în fața 

„mamei voastre, Soţia marelui pește să fie su- 

„blimă, să fructifice, să strălucească, gura rău- 

„făcătoare şi stricătoare să n'aibă putere. Amin” 

p. 168). 

I) Op. cit. p. 164, 163. 

2) Idem p. 165, 166.
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„Imn care invoacă fluviul ca zeu special şi 

personal. i 

„Zeu Fluviu, care împingi inainte: ca muchea 
„unei corăbii, respingi dinaintea lui peaza cea 

„rea, asemănătoare unei fiare îngrozitoare . . . . 
„„ Soarele la răsăritul lui să împrăștie întunerecele. 

„In casă nici odată nu vor aveă putere. — Peaza 

„cea rea să se ducă în deşert şi în locurile înalte, 

„„Peaza cea rea, spirit al'cerului adu-ţi aminte ! 

Spirit 'al pământului adu-ți aminte! 
„Amin. Peaza cea'rea căre 'se întinde pe pă- 

„mânt, Zeule Fluviu,: sfărâmă:o 1). : - 

„Nu ştim dacă frumosul derivă din util, după 
cum crede Herbert Spencer, dar poezia privită 

ca o creațiune,. ca un fapt concret, derivă cu 

siguraţă din magie, care pe vremuri a fost pentru 

oameni tot ce puteă fi mai util, 

- Imnele sau odele 'şi psalmii care alcătuesc 
poezia. veche cultă, păștrează în totul tăetura 
formulelor “magice. Aproape în întregime pă- 

strează, această tăetură şi bucăţile lirice pe care 

le întâlnini în cărțile, cultului sub. numire de mo- 
litve, rugăciuni, acatiste, etc. Aceste forme au 

servit de model poeziilor lirice culte moderne. 

In producțiunile populare, româneşti, „de pildă, 

  

3 n - - 

*) P. 168-169.
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ceeace s'a păstrat în popor din formulele ma- 
gice, le întâlnim sub diterite forme mai mult 
sau mai puţin schimbate. Astfel avem: 

. Puțin schimbate : descântecele. 
2 Mai mult schimbate : formulele dela jocu- 

rile, de copii. 
3, Bocetele care sunt o derivare din -partea 

descriptivă, sau din acea parte a formulelor ma- 
gice care coprindeă enumerarea. 

Din această parte descriptivă avem ca “imi- 
taţiune cultă poezia descriptivă modernă şi pa- 
stelul. 
„4. Colindele şi pluguşorul, derivare a părții 

narative din incantaţiuni. 
De aceeaşi natură cu plugușorul şi colindul 

e şi epopeea, cea numită naturală şi ca imitațiune 
şi cea cultă. 

Intr'un studiu anterior am arătat că plugu- 
şorul şi colindele sunt de natura descântecelor, 
adică derivate din formulele magice. 

Altădată vom arătă mai. pe larg derivarea 
acestor feluri de poezii din formulele magice. De 
asemenea vom arătă cum din practica magiei. 
au derivat gâteala (la parure) vopsirea Sau pic- 
tarea corpului, taluatul, ornamentarea, sculptura, 
desemnul, scrisul, pictura, dansul Şi muzica. 

Tot urmă din practica magiei sunt și ouăle 
roșii sau ouăle încondeiate. 

IS Pe



„ PUUGOBORUL DESCÂNTEC 

Mai toţi câţi au scris la noi despre pluguşor, 

au avut grijă să spună că e de origină romană; 
ba, unii nu s'au lăsat până ce n'au pus într'însul 

şi pe „Bădica Traian sau Troian; dat ninieni 

ma întrebat de ce natură e pluguşorul, | 

In : Noţiuni despre Pluguşor 1) G. Dem. Teo- 
dorescu ne dă o lămurire negativă: | 

„Pluguşorul nu- face parte din poezia lirică”. 
far mai departe zice: „Că simplu recitativ el 

se aseamănă cu practicile uzitate în ţările latine 

spre a ură abondantă recoltă”. 

Să cercetăm pluguşorul. 

- Luăm bucata intitulată: Plugul, din colecția 

G. Dem. pag. 141. 

lată ce cuprinde, în rezumat: 

1) Poezii -Populare Româue, pag. 135.
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I. Introducere. 

„Bună vremea la boeri ca D-stră. De câte 
ori am venit tot la masă wam găsit... Ospă- 
tarea vă urmați și la noi să ascultați”. - 

II. Povesţire. - 

„Plecat-a (cutare)...” Da 
Observăm că cuvântul cutare aci trebue să 

țină locul nunielui gazdei. adică:'a :stăpânului 
casei unde urează cu plugușorul. In Moldova 
se zice de obiceiu: 

"A plecat Jupânul gazia. 

Reluăm povestirea : | 
„Plecat-a (cutare) într'o sfântă joi, la ptug 

cu douăzeci și patru de boi... la câmpul vărat... 
unde-i bine de-arat.... Arară... cât cu ochii cu- 
prindeâ... grâu de vară semănă... pân se sătu- 
rară. Apoi trase plugul de perete şi boii la iarbă 
verde, pogonicii. în sat la fete. - 

% 
% * 

(Cutare) cu grija de casă... gândi una,. gândi 
două... gândi la negru 'nfrânat cum e bun de 
ncălecat.- chiamă şoimii... şi plecă la vânătoare 

"n treacăt mi se abate şi pe la ăl grâu de vară... 
* Grâulețul lui de vară... față de copt îşi făcea. 

EI de pe cal s'aplecă, două-trei fire smulgeă 
şi în palme le ftecă... Grâul numai de secerat.. y
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EI! văzându-mi-l aşă.... se duse "n târg la 

Bârlad... cumpără nouă oca de fer și alte de 

oţel... Se duse la ţiganul Stan, din sat dela Go- 

logan... care... numai cât în vorbă se da sece- 

rile și găteă. 

(Cutare) se duse acasă, chemă nepoți,... fi- 

nicei... neveste și fete cu ce D-zău mai dete. 

Puse masă 'n ospătare, “dar voinicul ăl mai 

mare nici din masă nu luă, ci la secere 'mi plecă... 

Cu dreapta trăgeă, cu stânga pologeă: din po- 

log snopi, din. snopi clae tăceă,. din clae față de 

arie., Apoi. se. duse la. Străgălia, că acolo eră 

hărghelia. Cumpără nouăsprezece jugani... Cu 

picioarele treerau, cu genuchele. 'ntorceau, cu 

urechile *n saci .turnau,.baniţi nu. mai trebuiau. 

Umpli buți și boloboace, n'avi. erăului ce face. 

Umpli care... și porni... la moară.. 

„„Morarul priceput... aşeză moara. la făină... 

Cânăd fusese moara așezată. 

Se uită să vadă 

De curge făină curată ; 

Dar nu curge făină curată 

Ci aur şi mărgăritari 

In curțile dumnea-voastre, 

Bozri mari. 

+ 
* *
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(Cutare) luă 'ntr'o băsmăluță numai făină de' 
tărâţe şi-o duse. la dalba-i jupâneasă... Ea... 
se duse din casă ?n casă şi căută o sită deasă 
să facă un colac mare şi frumos cum e fata lui 
Christos, să fie plugarilor de folos. Se mai duse 
din cămară în cămară şi găsi şi-o sită rară să 
facă un colac de secară să-l dea la fete 'n că- 
mară. Că se bat de alaltă seară...” 

III. Incheiere. : 

„Noi, boierilor, am mai ură, dar ne e com în- 
seră... și nu suntem de ici- -colea,... şi avem să 
trecem iunci şi văi adânci... Rămâneţi, boieri, 
sănătoşi. La anul să vă găsim mai voioşi”. 

Introducerea, povestirea şi încheierea sunt păr- 
ile cari alcătuesc plugușorul. Partea principală 
este povestirea. 

Introducerea lipseşte de cele mai multe ori. 
Incheierea lipseşte și ea câte odată, ori cel pu- 
țin e foarte redusă. 

Ceeace nu lipseşte de obiceiu întrun plugu- 
şor adevărat popular, cât de redus, oricât de 
simplu, este partea din povestire care zice: 

Şi nu curgeă făină 

Și curgeă aur şi mărgănitari 

In curţile dumneavoastră, 

Boeri mari.
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Această parte adeseori rămâne ca încheiere, 
când încheierea obișnuită lipseşte, sau mai bine 
zis, pluguşorul se încheie cu ea. 

Am văzut apoi că încheierea de mai sus cu- 

prinde un fel de felicitare de despărţire: 

Rămâneji, boeri, sănătoşi. 

La anul să vă găsim «mai v0ti0şi. 

„Câte odată, adică în unele pluguşoare, această 
felicitare se prezintă ca o formulă de incantație, 

ca o menire. De pildă. 

In varianta lui V. Alexandri: 

_Câte pace sus pe casă, 

"Atâla galbeni pe masă; 

Câţi cărbuni în cel coplor, 

Alâţa mândri gonitori, 

Câte fire în manta 

Atâtea vaci a-fătă 1) 

In variantă din Bucovina a lui Sim. FI. Marian : 

"La mulţi ani cu sănătate 

Să vă fie de bine 

Ziua Sfântului Vasile, . 

Dumnea-Voastră 'n bucurie 

D'acum şi până 'n vecie... 2) 

  

1) G. Dem., pag. 145. 

1) G. Dem., p. 154.
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In varianta T. T. Burada: 

Rămâi, jupâne, sănătos... 

Câte pae pe casă: 

Atâţia lei pe masă; 

Câte peţre Ja fântână, 

Atâtea oale cu smântână; 

Câte trestii grase, 

Atâted vaci lăptoase D 

„lată mai: jos câteva. descântece din. diferite 
localităţi : 

Descântecele cuprind. de obiceiu: :D.o parte 
narativă, Il) o parte alcătuită dintr'un exor- 
cism sau blestem și III) o formulă de incanta- 

-țiune său menire. : 

Dăm aceste descântece: desfăcute în părțile 
din cari. sunt alcătuite. 

 DESCÂNTECE DE DIOCHI, 

1.. Din Romanați, com. Soreni. 

[5%
 

Păsărică, albă, codalbă, 
Pică 'n ceri, pică "n pământ, 

Pică 'a piatră nestrămată ; 

Piatra nu puteă răbdă 

Și'n patru crăpă. 

1) Ibid., 136
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IE. 

Aşă să crape, ochii, i 

__ Deochetorilor, 

Gânditorilor 
Strigoilor : “ 

Strigoaicilor 

III 

Să rămâe (cutare) curat 

Luminat a aaa Ea 

Ca roua 'n câmp 

Ca steaua "n ceri 1). 

2. Din Putna, com. Găgeşii. 
| ă 

Pasăre albă cudalbă 
Din ceri sbură , 

Pi chiatră crăpată se pusâ. 

II - 

“Să crăpi ochii cui o- diochet (pe cutari): 

De-a hi. (cutari)' diochet ai bunei, 

Să-i crăpi ţiţili; 
Di-a hi di fatâ mari: 

Sâ-i chici coadili. 

Didiochi cu "ntâlnitură, - 

Didiochi cu pocitură 

Didiochi cu săgitătură 

  

1) Graiul nostru I, 82, 83.
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Didiochi cu trimăs 
Didiochi cu friguri 

Didiochi cu ciasu cel rău 

III 

Să rămâi (cutari) curat, luminat, 
Ca Dumnezău ci l-a lăsat 1) 

3. Din Covurlui, Galaţi. 

I 

Chicat-a trii chicături din ceri 
Una di gin 

Una di ied 

Ș'una di diochi 

Cini-o mâncat iedu 

S'o săturat; 

Cini-o băut ginu 

S'o îmbătat; 

Diochiturile şi pociturili 
Din inima lu (cutari) 

O. crăpat, 

Din inimâ, 

Di supt inimă, 

Din rânză, 

Di supt 'osâuzâ, 

Din sfârcu nasului 
Diu faţa obrazului 

I) Ibid., 1, 279, 280.
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II 

(Cutari) sâ râmâi curat 

Luminat 
Ca maicâ-sa ci l-o născut, 

Ca auru, ca argintu strecurat Î), 

4. Din Covurlui, com. Independenţa. 

£ 

M'am sculat marț dimineața 

Bunâ, sănătoasă, 

Grasâ şi frumoasâ, 

M'am uitat sâ văz soari răsărind 

Și-am văzut Muma-pădurii viind, 

Ca o iapâ nichezând, 

Ca o scroafă gâfâind. .. | 
Și, cum a vinit, cu gura m'a luat, 

In pământ m'a trântit. 

Frica n trup băgatu-mi-a. | 

Sângili suptu-mi-a 

Oasâli sdroghitu-mi-a 

Carnea mursăcatu-mi-a, 

Mânâli legatu-mi-a 

Chicioarili *nchedicatu-mi-a, 

Iimba încurcatu-mi-a, 

: Ia stobor di cameși 'nfășuratu-m'a 

Pişti drum m'a aruncat, | 

M'a făcut din om neom, 

A țHipat şi s'a văicărit 

Nimeni nu l'a auzit 

1) Ibid., 317.
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Numai Maica Mariia, sfânta Maria, 

Jeos din ceri s'a scoborit 

Pi-o scarâ, di argint: : : - 

Ș'a întrebat : „ce ţi-i? ce ti vaiți? 

— Cum n'oi ţipă şi nu roi văită 

Câ m'am sculat bun sănătos, 

Gras șâ frumos 

Să văz soari răsărind 

Ș'a văzât Muma-Pădurii viiud 
Ca o iapă nichezânăd 

Ca o scroafă gâfâinăd 

In gurâ m'a luat 

Jeos câ m'a trântit. 

Frica 'm trup băgatu-ini-a | 

„ete, ete. . . . sn. . . 

Limba încurcatu-mi-a. 

— Nu ţipă, nu ti văicără 

Curând la (cutare) Î) 

Și ea (descântătoarea) cu foc şi cu tănâe 

Șâ cu topor (o veni?) 

Qasâli s'or dizdroghi, 

Carnea s'o dismăcilări, 

Frica din trup ţi-o eși 

Mânâli s'or dislegă 

Chicioarele. s'or dischedică 
Limba s'a discurcă. 

Cu toporu-i tăiâ 

Cu tămâia-i tămâiă 

Cu manâli-oi luă 

Piști mări negri-oi aruncă, 

Ii Toatâ boala lui 

Toatâ frica lui . 

1) Descântătoarea.
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T 

Toatâ lichitura lui 

Din inimâ, di supt inimâ, 

Din criiru capului, 

Din sfârcu nasului, 

Din fața obrazului 

Să rămâe curat, luminat 

Ca Dumnezeu ce l-a lăsat. 

IV 

Discânticu di la mini 

Şâ leacu. di la Dumnezău 1), 

4. Din Tecuci, com.. Cosmeşti. 

: 

I 

Pasăre albă, codalbă, 

„Din cer s'a coborit, 

Din arichi o bătut 

Trii chicături de, sânge o chicat. 

E 0 

Să crape deochiu - 

Cui o diochet pe (cutare) 

De-o hi diochet de fată mare 

Chice-i cosiţa, 

Plângă de pe dânsa 

Di-o hi. deochet de femee 

Să-i crape țâţele, 

Plângâi pruncu, - 

  

7) Tbid. 329—331. 

”
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Plângă de pe dânsa, 

Deochi di hină 
7 Deochi de vecină, 

Deochi de fată mare. 

III. 

* Fugiţi deochi dintre ochi 
Să rămâe (cutare) 

Curat, luminat, 

Ca argintu strecurat, 

Ca maică-sa ce l-a fapt, 

Cum Dumnezeu pe pământ l-a lăsat 2). 

6. Din Fălciu, com. Vulcani. 

i 

Di hi diochet fi fimei crapi-i țâțâti, 
Curgâ-l laptili. j 
Di hi diochet di fatâ chici-i gâţâli 2). 
Di hi diochet di câmp, sâ sâ usuci, 

Di hi diochet ai codru 

Să-i chici frunza. 

N 

Sâ rămăi (cutare?) curat, 

luminat 

Ca argintu strecurat 

Ca maică-sa ci l-o făcut, 

Ca Dumnezeu din ceri ci ]-o lăsat 3). 

  

1) Ibid. 394-395. 2) Ibid. 505. 3) Cozila.
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7. Din Țara Oaşului Boineşti. 

I 

Să luă (cutare) pe cale, pe cărare 

Să-ș îmble îmbletele, 

Să-ș îngrijască grijetele; 

Şă să timpcină 

Cu deoci de cină, 

Cu deoci de vecină 

Cu deoci de mniază-noapte, 

" Cu deoci de ceas de moarte. 

Să cântă, să vaetă, 

Nime 'n lume n'audzâ. 

II 

De-o hi deociat bărbat 

Curat, necurat, 

Boreasă curată, necurată ; 

Fecior. curat. „necurat, 

Fată curată, necurată, 

Pruncă curată, necurată, 

De-o hi deociat oci oacheş, 

De-o hi deociat oci mnerâi 

Oci căprii, oci tărcaţi,. 

Oci de muroi, oci de strigoi; 

Deoci de nouăzeci şi nouă de feluri, 

Deoci prin mirături, ! 

Deoci prin: rânzături, 
Crapele ţițăle, meargă-le sângele 

Că eu nu le-am descântat. 

Dumnezeu leac le-o at. 

Din gura mea, din limba mea,
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Voi moși, băloși 

Nu.vă miraţi, nu vă ciudiţi, 
Că (cutare) nu vi-i dătoare 

Nici cu masă, nici cu casă 

Nici cu pat, nici cu bărbat. 

Ce mereț în mare, c'acolo este 

O mreană mare, solz pe sâne. w'are 

Carnea i-o mâncaţi, sângele îl ibeţi, 

III 

(Cutare) să rămâe curat, luminat 

Ca maică-sa ce Lo zidit. 
- (Cutare) să rămâe curat 

Ca niaică-sa ce l-o făcut  - 
Să rămâe curat ca argintu măsurat, 

Ca laptele strecurat. 

Atâta să ţie deocetura 

Câtâ-i amiuia 1) sară 2). E 

8. Din Transilvania. Vidra-de-Sus, comit. Turda 

Arieş. - 

-Măergând George *n cărarea. lui 

- Să tâlni cu nouă “fărmăcătoare 

Cu nouă pocitoare, cu nouă geocitoate, 

Şi-l fărmăcară, şi-l pociră - x, 

ŞI-L geociră şi tăt nu. să săturară, 

Cuzman Deamin liacu lu George! 

Du-ce 'n pciatra Macelui ! 

Da mărgând George .'n cărarea lui 

“Să tâlni cu: Sânta Mariea. 

I) Acum. 2) Ibid. II,-70.:
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Matriea cu poaliele, mânecilie sufulcate, . 

Il întrăbă : Da, ce ţi-i ţie George? 

- Mărgând în cărarea mea, m'am tâlnit 

Cu nouă fărmăcătoare, notă pocitoare. 

M'o fărmăcat, m'o -pocit, şâ m'o geaciat, 

Şi tăt nu s'o săturat. . N, 

Du-ce 'n pciatra Macelui ! * 

II 

De-i bărbat crăpe-i boa....,saie-i oci, 

Rupă-i-se băerile inimii, E 

Iară George văsae, trătsae. că un aur memăsurăt,. 

Ca D-zo ce l-o dat, 

Din pânceşile mâne-sa. 

Cuzman Deamin liacu lu George ! 

Du-ce 'n pciatra Macelui ! 

Ma 

De-i muere, crepe-i ţâțâle, pcice-i: cosâţâle, 

Rupă-i-se baerile inimi, sae-i oci; 

Javă George răsae trăcase ca un aur nemăsurat, 

Ca Dumnezo.ce l-o dat din pânceşile mâne-sa. 

Cuzman Deamin liacn lu. George ! 

Du-ce m pciatra Macelui ! 

„De-i 'ge fice mărunţele sau ge copcii marunței, 

Să le crepe câlcâele, să le curgă sângile; 

Sa-i-le oci, rupă-i-se bacrile ininui ; 

Iar George văsae, trăcsae ca un aut nemăsurat, 

Ca Dumnezd ce Î:0 dat din pânceşile mâne-sa.- 

Cuzman 'Deamin liacu lu George! 

Du-ce 'n pciatra Macelui ! 1) 

  

I) Ibid. II, 126—127.
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9. Din Bânat, Borloveni. 

I 

A pliecat (cutare) în caile, în cărare, 
Să “ntâlni cu patru gigiochiuri în calie. 

Dacă o fi giochiat ge om 

Să fie ge râsul oamenilor; 

Dacă o fi ge muere, să-i crape țâţele; 
Să fie ge râsul muerilor ; 

" Dacă o fi ge fată mare să-i pişe cosâțâtie, 
Să fie ge râsu fetşelor. | 
Șâ din vorbilie alia, Maica Maria s'o milostivit - 
Şâ cu poala l-o cuprins, și cu sufletu I-o suflat, 
Șâ tăce gigiochiuri, șâ mănătiuri, şă pocituri 
Ti-au măturat i ” 
Șâ l-o lăsat curat ca steaua şerului 
Şâ ca poala Sârtă  Maichi Marii Î).: - 

Din cele nouă descântece pe care le-am citat, 
numai unul, unul din cele scurte — cel din 
"Fălciu — nu cuprinde povestire. Ba, se găsesc 
chiar descântece alcătuite numai din povestiri. 
Aşă este descântecul din Covurlui, com. Inde- 
pendenţa, descântece de cele mari. 

  

7) Ibid. II, 143.
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Și nici m'are nevoie descântecul de altă parte 
decât de povestire. 

D-l Arnold van Gennep, făcând clasificarea 

riturilor zice : „Sont rites sympathiques' ceux qui 

se fondent sur ia croyance ă Vaction du semblable 
Sur le semblable, du contraire sur le: contraire, 

du contenant sur le contenu et reciproguement, 
de la partie sur le tout et reciproquement, du si- 

mulacre sur V'objet ou Petre rel et reciproguement, 
de la parole sur Vacte1). 

Şi în: Mithes, Cultes et' Religions: 

„Souvent, par exemple, lorsquw'on a 'besoin de 

pluie, le sacrifice imite le phenomene mâme quw on 
a desire voir se produire?). 

Pe astfel de credințe sunt bazate la noi, papa- . 

rudele, caloianul şi câte altele, care „Sunt rituri 

simpatice magico-religioase. 
Se măsură un om, ori se măsură umbra unui 

om și trestia ori bățul cu care s'a măsurta se 

pune într'un zid. Poporul crede că omul trebue 

să moară şi sufletul lui să se facă stafie care să 
păzească zidul. Se face un chip de om de ceară. 

sau de pământ şi vrăjitoarea îl înțeapă cu cu- 

țitul zicând: „Nu înţep ceara sau lutul ci înţep 

pe cutare” şi cutare trebue să sufere urmările 
reale ale înţepării. 

1) Rites de Passage, 4-5. 

2) Andrew Lang. pag. 207.
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In descântecul de mai sus, din Covurlui, com, 
Independenţa, când se zice că: 
„„Descântătoarea cu „toporul, cu tămâea, CU 

"„„mânele o luă şi- o aruncă toată boala lui (cutare) 
și frica lui şi lichitura lui, din inimă, de sub 
„inimă, din creerii capului, “din sfârcul nasului, 
„din faţa obrazului, să rămăe (cutare) curat, 
„luminat, ca D-zău ce l-a lăsat... ” poporul crede 
că, zisele ori faptele acestea închipuite . ori po- . 
vestite de descântătoare au chiar putere reală 
de a alungă boala de care e vorba. 

După cum am zis, descântecul mare nevoie 
să cuprindă, alte, părți “decât povestirea aşă cum 
e cel din com. Independenţa, Covurlui. 

| Dacă însă descântecul alcătuit numai din po- 
vestiri e tipul, se întreabă atunci de unde provin 
ori cum. se explică abaterile ? 

Dar „care șunt abaterile? 
Abaterile sunt” că în cele mai multe descântece 

pe lângă partea ce cuprinde povestirea mai sunt 
încă două părți din care una cuprinde un fel 

„de exorcism, Sau. blestem ca de pildă: 

ci „ni Aşa să crape ochii 

„Deochetorilor . . | , 

Gânditorilor 

Sirigoilor..... 

Ă Romanați, Soreni.
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Sau : 

Să crăpi ochii cui o deochet (pe cutari). 

De-o .hi (cutari) diochet. di fumei, 

Să-i crâpi ţiţile... e | 

"Putna, Găgeşti. 

- . 1 a ” 

Şi alta, adică altă parte (III) care cuprinde 

ca o formulă de incaniaţie, ca o menire: 

Să rămâne (cutare) curat 

Turminat, 

Ca roua 'n câmp, 

Ca steaua 'm ceri... . 

Romanați, Sorent.. 

Să rămâe (cutari) curat, luminat 

„Ca D-zău ci l-a lăsat. , N 

| Putna, Găgeşti. 

Altă abatere e că la unele descântece se gă- 

sește o parte suplimentară, un tel de adaos, ca: 

Descântecu dela: mine 

Și leacu dela Dumnezău. 

Covurlui, Independenţa. 

Lucrul îmi, pare însă că se explică destul de 
lesne. - 

Descântecele fiind niște rituri simpatice ma- 
gico-religioase, bazate pe credinţa în : „Pactior 

du semblable sur le semblable, du contraire sur
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le contraire... etc.” ele au fost la început alcătuite 
numai din povestire care eră bazată pe credinţa 
în Paction du' semblable..., etc. Cu vremea însă 
începând a dispăreă această credinţă din mintea 
poporului, a trebuit, ca o compensare, să se 
adauge alte părți precum este exorcismul sau 
blestemul şi menirea. De aceea: vedem că acuma 
mai toate descântecele cuprind aceste părți noi; 
iar altele au ajuns să le cuprindă numai pe 
acestea şi să n'aibă chiar povestire, cum e cel 

din Fălciu, com. Vutcani, care începe cu partea II: 

Di hi diochet di fimei, 

Crapi-i țâțâl 

Cureâ-i laptili. . . 

Şi, dacă merg lucrurile tot aşă, socot că e 
de așteptat ca într'un viitor oarecare să ajungă 
toate descântecele să nu mai aibă povestire, ci 
să fie numai exorcism, blestem, menire... 

Suplementul sau adaosul: 

Descântecul di la mine 

Şi leacu di la Dumnezeu 

mare altă importanță decât că ne arată cum 
în evoluția descântecelor părți noi se adaugă 
pe. lângă. cele vechi. . . 
Mai observăm, că, descântecele fiind. nişte ri- 

“turi de folos individual, în fiecare se pPomeneşte
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un nume, care aci e înlocuit prin vorba cutare 
dar care în descântecul din Transilvania citat 
mai sus este George. 

Acum ca să venim ia încheere: - 

După cele arătate despre descântece, ce deo- 
sebire găsim între descântec și pluguşor? 

Pluguşorul ca şi descântecele îl găsim astăzi 

alcătuit din trei părţi, din care cea principală 

este povestirea şi are lă bază tot credința: „d 

P'dction du semblable sur le semblable; du .con- 

traire sur le contraire... etc.” iar partea funda- 

mentală din povestire este tocmai aceea care 

am spus că nu lipsește de obiceiu din nici un 

pluguşor adevărat popular. In pluguşorul citat 
mai sus această parte este: 

Și nu cuvgeă făină 

Ce cuvgeă aur şi mărgăritari . 

In curțile dumnea-voastră, 

Boeri mari. 

Plugușorul este ca și descântecul un rit sim-: 

patic, magico-religios sau cu alte cuvinte este 
tot un fel de descântec. 

Deosebirea între descântec și pluguşor este 

obiectul. Descântecul' de: deochi, de pildă, este 

un rit de separațiune şi agregare. care consistă în 

alungarea stării de boală — a dedeochiului, şi 
în resfabilire în sănătate. Pluguşorul este tot un 

rit de separațiune care: consta. în expulzarea
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ernei şi de agregare, care constă de pildă, în rea- 

ducerea verei. lată ce zice A. van Gennep : ,,Les 

rites de passage proprements saisonniers ont 

leur parallele exact dans les rites destines â 
assurer la renaissance de la vâgetation aprăs 
la marge constitue par le relentissement vege- 

tatif de Phiver; on assure la reprise de la vie 

sexuelle animale en vue Wune augmentations 

des troupeaux. Toutes ces câr&monies compren- 
nent : 1. des rites' de passage; 2. des rites sym- 

pathiques directs ou indirects, positiis ou nega- 

tifs de fecondations, de multiplication et de 

-croissance” 1), o a 
Ceeace am zis despre părţile alcătuitoare ale 

descântecelor se aplică și la plugușor. 

„Astfel pluguşorul tip este acel alcătuit nu- 
mai. din povestire; iar părțile celelalte : intro- 
“ducerea şi felicitarea ori menirea, sunt părți 

“cari s'au adaos cu vremea, ca o compensare, în 

măsura. în care a dispărut din mintea poporului 

scopul cu totul original al acestor ceremonii. 

Mai mult, observăm că pluguşorul ca şi des- 

cântecul, fiind rit de îolos individual, întrebuin- 

ţează numele şi chiar titlul unei persoane. Des- 

„cântecul, am văzut că zice: cutare, de pildă, 

George ; iar pluguşorul zice : jupânul gazda. 
Pluguşorul ca şi descântecul e de folos in- 

1) Rites de passage p. 256.
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dividual şi anume pentru gazda, la casa și la 

uşa: ori la fereastra căruia se îndeplineşte ritul. 

Acum dacă legenda ori recitativul din plugușor, 
ori dacă înscenarea e mai veche, despre aceasta 

ca și despre legendă şi partea magică din des- 

cântece nu se poate hotări. 
„En dâfinitive, zice A. Van Gennep, la que- 

„stion de Panteriorit€ du mythe par rapport au 
„fite, ou inverse ment, demeure insoluble, . si: 

„mâme on “la peut poser” 1). 

Vom reveni şi asupra colindelor, vasilcăi, etc. 

1) Mytkes et L.Egendes d'Australie. Introduction €.



LĂUTARI ȘI POBZIA POPULARĂ 
"CÂNTECELE BĂTRÂNEŞTI. 

  

Când «e vorba de cântecele populare la noi, 
toată lumea -se gândeşte la lăutari. 

Lăutarii învață cântecele populare de pe unde 

pot, de pe unde le aud şi le cântă:pe unde 
li se cere. 

Unii cred şi alţii chiar au scris că lăutarii sunt 
şi autorii. cântecelor populare. 

Lăsând la o parte celelalte cântece .populare: 
ne oprim deocamdată la cele cunoscute sub 

nume de -cântece vechi sau cântece bătrâneşti. 

Când auzi că lăutarii sunt ştiutorii şi păstră- 

torii acestor cântece, cel întâiu lucru ce-ţi vine 
în minte e să te întrebi: 

— Dar ce memorie au lăutarii aceștia? Cum 
se poate să țină minte atâtea versuri?! 

“Şi întrebarea aceasta îţi vine în minte pentru 
că aceste cântece sunt de obiceiu lungi de 'sute 

Mioriţa şi Călusarii. | 13
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de versuri. Aşă, de pildă, deschizând colecția 
lui G. Dem. Teodorescu, găseşti : 

Oaia Năzdrăvană de 212 versuri, 
“Iovan Iorgovan „365 
Şarpele » 425 
Soarele şi luna » 450 
Balaurul » 600, etc., etc. 

Se zice că la Arabi erau poeţi cari recitau 
mii de versuri; dar nu ne aşteptam ca şi la 
noi să fie asemenea minuni. Cu toate acestea 
dacă un lăutar ar şti să recite numai aceste cinci 
cântece pomenite mai sus, ar trebui să știe pe 
din afară vr'o două mii de versuri. 

Două mii de versuri pentru o minte nu e 
puțin lucru. 

Veţi zice însă: Lăutarii sunt specialiști, deci, 
două mii de versuri nu e mare lucru pentru 
un lăutar. | 

Aşă ar fi dacă aceste două mii de versuri 
lăutarul le-ar cântă, adică recită în fiecare zi. 
Dar lucrul nu se petrece aşă, 

Cântecele populare zise cântece de lume, sunt 
la sate ca modele pe la orașe. Un cântec e 
la modă acuma, anul acesta sau - iarna asta, 
apoi după dânsul vine altul, şi după acela altul, 
şi aşă 'mai departe. 

Și cântecul care e-la modă acela se cântă: 
acela îl cântă şi fetele şi flăcăii și femeile Şi oa-
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menii şi babele şi copiii: şi cânii când latră 
şi vacile când rag şi pisicile când miaună tot 

cântecul acela îl cântă. Şi când îl cântă toți 
trebue să-l cânte şi lăutarii. 

După ce sa trecut însă dela modă, atunci 

toată lumea îl cântă pe cel dela modă. Atunci 

lăutarii cântă şi ei pe cel dela modă. 
Dar cântecele cele vechi? 

Acelea ca şi modele vechi. Se mai găseşte 
din când în când câte un amator care nu le-a 

uitat, câte un bătrân care îşi aduce aminte, la 

câte un prilej, la o nuntă, la o cumetrie, la 

un chef. 

Vrea să zică la nuntă, la cumetrie, la chef 

se poate întâmplă să se găsească cinevă care 

să-şi aducă aminte de un cântec vechiu și deci 

să-l ceară lăutarului să-l cânte. 
Dar prilejurile acestea sunt tari. Cântecele 

vechi sunt marță eşită din modă, iar lăutarii sunt 

debitanţi nu de mărfuri vechi ci de mărturi 
la modă. 

Ce face deci lăutarul când i se cere un cântec 
vechiu? Cântă şi el cât îşi aduce aminte din- 
tr'însul ; iar încolo îl mai potriveşte, îl mai câr- 

peşte cu bucăţi luate de prin altele. | 
De obiceiu, între un amator de cântec vechiu 

şi lăutar, se încinge câte un dialog ca acesta: 

— lan, zi, măi: Cicoarea. Ştii Cicoarea? 

— Cum nu, mă rog, se poate?!
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Lăutarul nici n'a gândit să auză de Cicoare, 
dar nu vrea să arate-că nu ştie, Işi acordă deci 
vioara, face vreo câtevă arpejuri, măi şopteşte 
cevă tovarășilor ; spunându-le ce să cânte, adică 
spunându-le un. cântec oarecare, apoi mai face 
vr'o câtevă arpejuri ori taximuri — cum le zic 
ei — şi în ! sfârşit începe : 

! —: Foicică, ismă -creaţă, 

Intr'o Joi de dimineaţă, 

Puturor e cu dulceaţă, 

Numai unul are greață, 

Voinicel 'bălaiu la faţă. 

= lan, ascultă, măi — zice clientul — ce spui 
de dulceaţă și de greață?!,.. 

— Apoi m'ai zis să cânt Cicoarea ?. 
—-Apoi aşă e Cicoarea?! 
— Dar-cum e?. 

„ — Cicoarea e. așă::: 

Pe pârâu de touă 

Plimbă-imi-se plimbă.,, + 
Tânără xmlădiţă 

| Pe rouă  deseuiţă. 
. 

— A-ha, zice lăutărul, apoi ăsta i hu e Citoarea, 
ăsta €' Tudojel.: + i: 

= AŞ, "Tudorel"! Ba e: chiar. 'Cicoarea:. 
— Ba, “s*âvem'! pardon: Cicoarea: adevărată 

e aşă : Dc pa FR nea za
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Poicică -ismă creaţă; 

"Intr'o Joi de dimineaţă... 

—,Nu, nu, nu 
e 

"Pe pârâu, de rouă, „o 

Plimbă-n -mi- -se plimbă... 

— Dar de unde, mă rog, Cicoarea pe pârâu. 
de rouă! 

Asta e Tudorel; 'zău, Tudorel. Tudorel e Pe 

pârâu de rouă.: tă 

— Mă rog, et voiu să-mi cânţi: Pe pârâu de 

rouă. ; 
— Ei, bine, dacă vrei, asta-e altcevă; Plăce- 

rea“ d-tale. Zicem âturcea ctim vrei d-ta. 

: Acordă iar vioara, trage câtevă taximuri, mai 

vorbeşte cu tovarășii şi începe să le potrivească: 

—:Ș'apoi' zice: „Pe pârâu de rouă - 

11; Plimbă-mi-se: plimbă. 

"Şisiar se. nai plimbă, 

-„„Și tot se mai plimbă”... 

: U, [. Ap a. -, 

Mai trage” “cătevă taximuri și începe iar cu 
foc de tot: E SI N a 

     Șa apoi ; zice: ':'PBoicică "ismă ceață i 

e mn În e Xatetotițoit'de dimineață 
i est /Putuzor „e, cw,dulceață !:': 

pana 3 too, Nunai. -attul are greață, , 

> Voini ăleiu, la, faţă:   
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— lar greață și dulceaţă?! 
— Apoi ce să fac, mă rog, dacă aşă e?... 

“Clientul: protestează, dar lăutarul e debitant, 
e negustor, caută să nu-și piarză clientul, face 
cum. poate, şi cântă ce poate. 

Cum ziceam, lăutarii n'au de unde să ştie 
toate cântecele, pentrucă ei nu ştiu mai din 

“nainte ce-o să cânte, cum nu ştie un medic la 
ce boală o să fie chemat. 

Lăutarii, cel mult, se îngrijesc să ştie cânte- 
cele ori bucăţile la modă, cât despre cele vechi 
nici habar n'au. Ei n'au repertor ştiut, nici nu 
fac repetiții ca să-l întrețină. 

Dar dacă este aşă, dacă prilejurile sunt aşă 
de rari pentru cântecele. vechi, dacă lăutarii nu 
mai fac repetiţie ca să nu le uite, atunci cum 
se face că se mai găseşte câţe unul care să mai 
ştie atâtea cântece. vechi, cum a fost de pildă 
Petrea Creţu Șolcanul, lăutarul Brăilei, dela care 
avem atâtea cântece în colecțiunea lui G. Dem. 

„Teodorescu ? 
Adevărul e că nu prea sunt mulți cari ştiu 

cântece vechi, «dar vorba e cum de le știu acei 
cari sunt? 

Convingerea mea este că de obiceiu lăutarii 
cari ne cântă cântece bătrâneşti, cântece vechi, 
cântece lungi, nu ştiu: aceste cântece pe din 
afară, pe dearostul, ci, când li se cer, ei le im- 
provizează după teme cunoscute.
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Lăutarul ştie tema, întâmplarea, povestea lui 

Meşterul Manole, de pildă, a lui Ivan Iorgovan, 
a lui Corbea, a lui Dobrişan sau Oprişan, a lui 

Miul Cobiul, Fulga, Badiul, Gheorghelaş, Ghiţă 

Cătănuţă, Chira, Ilencuța Sandului, etc.; și pe 
această temă improvizează, adică croeşte versuri. 

Că sunt în stare lăutarii să improvizeze ver- 
suri nu rămâne îndoială, pentru că se ştie că 

sunt chiar săteni neștiutori de carte cari la 
ocazie fac versuri. Am cunoscut mulţi de aceştia 
şi pot cită nume cari se pot controlă încă: 

loan a Simionesei, gospodar şi fost consilier 
comunal în satul Lunganii-de-Sus, județul Iaşi 

şi Vasile a lui Vasile Rotaru gospodar în aceeaş 
comună. 

" Lăutarii chiar prin profesiunea lor, recitând 

mereu la versuri făcute de alţii, cu timpul, mai 
ales dacă au cevă talent, ajung să improvizeze 

şi ei. | - 

Şi le vine chiar şi îndemână să improvizeze, 
căci ce fac ei?: 

Lăurarul cântă şi din gură şi din diblă. In- 

cepe din diblă, îi trage vr'o câtevă taximuri 
în sus şi 'n 'jos, arpejuri cari n'au a face nimic 

cu cântecul; dar în timpul cât le 'trage, el se 

gândeşte de-și croește în minte strofa sau versul 

de care are nevoie. Când 'are strofa gata în 

minte, atunci cântă și melodia, iar după me- 

lodie cântă în sfârşit şi versurile, un vers, două
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sau cel. mult o: ” sttotă. După aceasta vine iar 
un faxim sau un rând de.. taximuri, după cum 
are nevoie să se gândească! mai mult ori: mai 
puţin — până să- și croească! iar versurile, apoi 
iar melodia şi iar versurile şi așă mai depaite. 

Din pricina acestei improvizări silite sau gră- 
bite, lăutarul, se nțelege, adeseori face Versuri 
proaste, şi ca formă şi ca fond. 

Se găsesc în aceste “cântece versuti şi strofe 
sau grupe, de versuri cari sunt nu nuniai lipsite 

de artă, ci pline de neînţelesuri, de prostii.” 
Poezia „populară, acea” câre 'circulă din gută 

n gură, cu fond și cu formă ci: tot, sau' mai 
bine “acele cati circulă sub o anumită “formă 
stereotipă, au avantajul - de a se ciurui, adică 
au avantajul de a-şi perfecționă forma şi chiar 
fondul din ce în ce mai mult. 

Poeziile populare se perfecționează astfel pen- 
trucă, trecând prin ciururile atâtor minţi, se cu- . 
răţă de tot ce nu e perfect, de tot ce nu e bun 
ori nu e înțeles. 

Ce se întâmplă, de pildă, cu o poezie sau cu 
nişte versuri cari se pun în circulaţie în popor, 
cari încep să treacă din gură în gură? 

Versurile acestea riu pot fi decât: 
Bune, rele sau mijlocii. _ _  _ 
Dacă sunt bune, atunci dintre atâţia câți le 

"aud se găseşte unul, un om căruia să-i placă 
şi care să le țină minte. Acesta le va spune la
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alții, între cari se “va găsi iar cinevă care să 

le prindă şi să le țină minte şi aşă mai departe. 
Dacă sunt rele, atunci nu interesează pe ni- 

meni ; trec ne băgate în seamă şi se uită, se duc 

ca şi cum nici mar fi fost. Poporul păstrează 
numai ce e bun, nu se încarcă de voie cu sarcini 

nefolositoare. Numai hârtia e suferitoare și pri- 
meşte “pe ea.tot ce voiesc poieţii cărturari; dar 

hârtia e şi răzbunătoare căci le păstrează toate 

prostiile * ca să le vadă lumea. 

“Dacă versurile sunt mijlocii, adică dacă sunt 

bunişoare, dar au cevă neajunsuri, cevă “greşeli, 

atunci şe poate ca diri câţi le-au auzit, să se 

găsească unul care să le prindă în“ minte și când 

o aveă prilejul să le spună şi el la alţii, dar să 

poată să le spună mai bine, adică să le îndrepteze, 
să le facă bune. Dacă nu se găseşte însă nici 

unul ca să le îndrepteze, atunci mor. și ele, se 

pierd fără urmă ca şi cele rele de tot. 

Vrea să zică, în circulaţie trec numai acele 

versuri cari sunt bune. Prin urmare, dacă în 

cântecele vechi ori. bătrâneşti găsim părţi rele. 
aceasta însemnează că forma lor nu circulă, nu 

se ciuruește, ci la fiecare dată, în gura fiecărui 

lăutar, fiecărui cântăreţ, îmbracă formă nouă. 

O dovadă că la fiecare dată lăutarii impro- 

vizează forma acestor cântece, este faptul că 

ei nu sunt în, stare să- -ți spună a doua oară cân- 

tecul tot aşă cum ţi l-au spus întâiu. G. Dem.
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Teodorescu ar fi făcut foarte bine să supună 
la astfel de probă pe acti dela cari a cules, el, 
de pildă, pe Petre Crețul Şolcanul. De altfel 
această probă o poate' face oricine: după ce 
a cules dela un lăutar un cântec de acestea, 
peste o zi să-i spună că l-a pierdut, că a pierdut 
hârtia pe care a fost scris și să-i ceară să i-l re- 
pete. Cu cât vor trece mai multe zile dela prima 
ediție — să zicem — cu atât diferența va fi şi 
mai mare.. | 

: Altă dovadă e și faptul că în bucăţi diferite, 
în cântece diferite, spuse de acelaş lăutar, se 
întâlnesc aceleaşi vorbe, aceleaşi idei, ori chiar 
aceleaşi versuri. 

Aceste versuri, aproape stereotipe, arată că 
lăutarul obişnuit cum este cu versurile, are şi 
el unele versuri pe cari le ştie oarecum pe din 
afară, care sunt, ca la orice maestru, un fel de 

„articole făcute gata şi pe cari la nevoie le poate 
întrebuință unde voiește. 

Astfel fiecare lăutar are versuri aproape ste- 
reotipe, versuri gata de ale lui proprii, pe cari 
le întâlnim în toate cântecele lui, şi pe cari, 
se "nțelege, nu le mai întâlnim la alţii, — nu- 
mai dacă nu vor fi împrumutate. 

Nu mai e nevoe de spus că acelaş subiect e 
“tratat cu versuri diferite de diferiți lăutari. 

In rezumat: 
Din cele spuse mai sus se vede că sunt trei
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feluri de dovezi pe cari mă razim pentru a sus- 

țineă că lăutarii nu ştiu pe dinafară versurile 

cântecelor lungi, ci le improvizează la fiecare dată 

după teme cunoscute. 

Acestea sunt: 

1. Că lăutarul nu poate să-şi repete întocmai 

cântecul lung, şi diferenţa între o ediţie şi alta 
“va fi cu atât mai mare cu cât între ambele 

ediţii va fi trecut mai mult timp. 
2. Că lăutarul în graba improvizării ace ver- 

suri proaste, prin urmare prezența versurilor 

proaste în cântecele lungi, e semn de impro- 

vizare. 
3. Versurile pe cari le-am numit stereotipe. 

Dovada întâiu n'o putem face aci. Dovada 

a doua o lăsăm s'o facă oricine, fiind prea les- 

nicioasă. Ne oprim deci la cea-de a treia. 

lată, de pildă, versuri de-acestea în cântecele 

bătrâneşti culese de G. Dem. Teodorescu dela 

Petre Crețu Şolcanul, după colecțiunea lui G. 

Dem. Teodorescu. : 

1. In Miul Cobiul: 

Stăpâne, stăpâne, 

Drag stăpân al meu, 

Dat de Dumnezeu, 

Şaua nu m'apasă... 

pag. 491
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Şi Voinicuj: 

Stăpâne, stăpâne, i „- “i - 

Drag stăpâm al „meu, . 

Dat de Dumnezeu, . 

“Visul ce-ai visat..; 

2. In Badiul: 

Şi-am să beâu dobânzile 
Cu inca Badiul 'cârcimuavul +. 

„Cu nea Badiul măcelarul... ÎN | 

- pag. 546. 
Şi Marcul Viteazul ; 

Marcul ziua-i cârciumar,. 

Noafplea mi-este măcelar: 

Bea, măre, făr, de habar. . 

: „pag: 663, 

3. In Stanislav Viteazul: 

Dar în caic cine; mi Sunt, 

Tot cu moţurile n vânt? 

" Sunt cinzeci de Drisinreni * ' 

"Şi şeizeci de Gălăţeni, 
"Cu -optezeci de 'Giurgiuveni. :: . 

_ --pag.'562. 

Şi Ilincuţa Sandului : 

In caic cine mi-şi 'siidt i 

Duși pe apă, duși pe vânt? 

Vr'o. cinzeci de brăileni, 

Şeizeci de Turci gâlățeni! 

Cu optzeci țarigrădeni 

„Şi c'o sută giugriuveni... - 

pag. 636. 

pag. 686. -!
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4. In Stanislav Viteazul: 

Iar mai mare cin” eră? 

“Toţi de 'cine-şi ascultă? 

Ia, de fuycul mărunţel, 

Mărunțel şi bondocel, 

Feciovul lui Ciupăgel . 

De ţipă Giurgiul de el. 

pag. 562. 

Şi Hincuţa Sandului: 

Koae verde foi de treste 

Dar miai mave cine-mi este 

Tuvrculeţul: măvunțel 

Feciorul lui Ciupăgel 

Se teme Giuvgiul de el. 

. | „pag. 636. 

5. In Stanislav Viteazul: 

Ceauşul dacă vedeă 

Pe babă se necăjă... a ci 

Mâna, 'm seleaf că, puneă, 

Paloş mare că scoteă, Ă 

La babă se repeziă 

Țâţele că-i despică 

Și cu save le sără... E _ 

- Şi. Iincuţa Sandului : 
Dară Turcul n'o credeă 

Pe ea.mână că puneă 

Cot la cot că mi-o legă; _ 

“Paloş, măre, că scotea: i 

Țilele că-i despică 

Şi cu sare le: sășă...
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6. In Tudorel: 

Tudorel ce mi-și făcea? 

Vreme multă nu perde 

Ci de' tânăr se 'nsură,; 

Dalbă mândră că-şi luă 

El pe-atâ! nu se lăsă: 

De frumoasă ce-mi eră 

Cârciumăriță c'o puneă. 

Şi, măre, "ni cârciumăreă, 

AN drumul Țarigradalui 

La. schela 'mpăratului, 

Uunde-mi trec oştivile, 

Unde-mi merg poverile... 

Cine pe drum că-mi trecea... 

La cârciumă se opriă, 

De beă, mâve, şi sar beă. 

pag. 669. 

Și Juganii: 

Moș Drăgan... ziceă: 

De tânăr m'am însurat 
Mândră dalbă mi-am luat; 

Dar p'aiâi nu mă lăsam 

Cârciumăriță mi-o Puneam, 

Și unde cârciumăream ? 

'N valea Țarigradului, 

Pe calea 'mpăratului 

Unde trec oştirile, 

Unde curg averile. 

Cine pe cale mergea... 

La cârciumă se opriă, 

Vinişorul că mi-l bea... 

pag. 692. 
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7. In Badiul: 

Bădiuleasă, mult frumoasă 

Cu port de cârctumăreasă 

Cu statu de jupâneasă, 

Cu ochi mari de.puic'aleasă... 

pag. 539. 

Şi Marcul Viteazul: 

Lăvda cu sprânceana trasă 

Şi cu chip de puic'aleasă 

Jivda mi-e cârciumăreasă. 

| pag. 663. 

Şi Voinicul 

Tânără şi grasă, 

Chip de puic'aleasă, 

Chip de fupâneasă. 

„pag. 686. 

"8. In Badiul: 

Ciauşul dacă vedeă 

Cumpătul că nu-și perdeă, 

Mâna 'n buzunav băgă, 

Seul de mătasă scoteă, 

Viţa 'n şase că "'mpleliă 

Sfoara 'n nouă că 'ndoiă 

Ca arcanul o 'nnod... 

pag. 540 

Şi Stanislav Viteazul: 

Ceauşul ce mai făceâ? 

Mâna "n buzunar băgă, 

Scul de mălasă scotea,
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"In patru că-l răsuciă, 
În şase că-l împletiă, 

“In nouă că-l îndoră... - 

Şi Tudorel: | 

Soacră-sa..... 

Mâna *m ladă că băgă, 

Un scul imare că scoteă 

- Sase viţe L-impletiă 
Ca arcanul că-mi făceă... 

| o pag. 674. 

“9. In Badiul: - 

Badiul... zicea : | | A 
Băduleaşă soaţa.- mea... 

Ia, iutră 'n odaea mea, 

Umple cu galbeni poala 

Tot cu galbeni venetici 

De câte-o sută şi cinci, * 
Cu mahmudele turcești, 

A 

Cu rubiele arăpești... ÎI 

„7 Dag. s4r. 

Şi In Stanislav Viteazu: 

... Ceaușul iâr îi da 

Tot la galbeni venetici 

De câte-o sută şi cinci 

Tot galbeni şi mahmudele , 
Icosari și cu nisfiele S 
Câte-o sută cincisprezece 

De-ţi face înima vece. , 

pag: 567.
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Şi Kira: 

Arapul... ziceă : e 

Kiră, Kiralină... 

Și eu ţi-oiu aşterne 

Trei rânduri de perne... 

- Coperişul rău . 

Galbeni venetici 

Care sunt mai mici 

D'o' sută şi cinci, 

D'o sută cincisprezece 

Stă 7nima vece ! - 

pag. 644. 

10. In Badiul: 

Dacă vedeă, şi vedeă 

Badiul, măre, se opriă... 

„Pag. 548. 

Şi Stanislav Viteazul : 

Şi de vedeă şi vedea 

Pe la ovrei se ducea 

"De paloşe că 'mtrebă 

Ia | pag. 570 
De vedeă şi iar vedeă 

Tot pe uliţă mergea. | 

pag. 571. 

11. In Stanislav Viteazul: 

Inte-mi. vine d'un caic 

Cu postav verde *nvălii 

Prin năuntru zugrăvit, 

Prin afară şituit. 

i PE „ pag. 562. 

Mioriţa şi Căluşarii.
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- Şi Ilincuţa Sandului : 

Tare 'mi vine d'un caic 

Cu postau verde 'nvălit, 

Prin năuntru zugrăvit 

Prin afară şinuit... , 

pag. 636. 

12. In Gheorghelaş: 

Fire-ai jurat Macovei, 

Cin” te scoase 'n ochii mei? 

Zile scurte d'ale iele - 

Ori păcate d'ale mele ? 

| pag. 627. 

- Şi Ghiţă Cătănuţă: | 

Cine, dracu, te-a adus 

Cine *n calea mea te-a bus? 

Zile scurte d'ale tele 

Ori păcate d'ale mele? 

pag. 627. 

13. In Oaea Năzdrăvană: 

Să-mi pue la cap 

Ce mi-a fost mai drag 

Căvălaș de soc 

Mult zice cu foc; 

Căvălaş de os 

| Mult zice duios : 

Căvălaş cu jire 

Mult zice subțire 

Vânt când o suflă 

Fluer o cântă... 

„ pag. 436.
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Și Miul Cobiul: 

Cântec de voinic 

Din cobuz de soc 

Mult zice cu foc; 

Din cobuz de os 

Mult zice duios; 

Din cobuz ca fire 

Mult zice subțire... 

| pag. 473.. 

14. In Dobrişan: 

O dalbă călugăriță... 

Sor' cu vodă Ștefăniță... 

Sus în scară d'ajungeă 

Palma biciu că mi-şi făcea 

Frumuşel 741-0 aduceă, 

Pe gelat cu ea loviă... - 

pag. 476. 

Și Badiul: 

i Băduleasa... 

ar la el când ajungea 

Palma biciu că mi-o făceă 

Ca sfârcul mi-o gaduceă 

Pe Neculcea-l nimeriă... 

pag. 544. 

Şi Marcul Viteavul: 

Sluga *n casă că intră... 
Palma biciu că mi-şi făcea, 

Şi cu dreapta aduceă... 

- O palmă Marcului da. 

pag. 666.
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Și Tudorel: 

Soacra... 

Bine vorba nu sfârșiă, 

Palma biciu că şi-o făceă, 

Peste ochi când o loviâ... 

pag. 

15. In Dobrişan: 

Foicică trei Sulfine, 

Ascultaţi, boeri, la mine, , . 

Să vă spui un cântec bine. 

pag. 

Şi Corbea: 

Foicică mărăcine, 

Ascultaţi, boeri, la mine, - 

Să vă spui pe Corbea bine. 

pas. 

Şi Badiul: 

Frunzuliță mărăcine, 

Mărăcine. cu Gheorghine, 

Ascultaţi, boeri,. la mine, 

„Să vă spui d'un cântec bine. 

pag. 

Şi Stanislav Viteazul: 

" Foicică mărăcine, 

Ascultaţi, boeri, la mine, 

Să vă spui pe Badiul bine. 

pag. 

672. 

472. 
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Şi Ghiţă Cătănuţă: : 

Foae verde mărăcine, 

Ascultaţi, boeri, la mine, 

Să vă spui pe Ghiţă bine. 

_ pag. 626. 

Şi Nunul Mare: 

Foicică mărăcine, 

Ascultaţi, boeri, la mine, 

Să vă spui un cântec bine. 

| ă „a Pag. 653, 
Şi Juganii : 

* Frunzuliță mărăcine, 

Mărăcine cu Gheorghine, 

Ascultaţi, boeri, la mine, 

Să vă spui d'un cântec bine." 
: „pag. 688. 

.3 

16. In Miul Cobiul: 
"Janoș d'auziă 

lar se necăjiă |. . 

Și mi-l sudură. 

” pag. 474. 
Şi Badiul: 

Uşa mare deschidea 

In pragul ei se opriă 
Şi pe Turci că sudusă. 4 

“pag. 548. 
Şi Stanislav Viteazul: 

Ovreiul dacă vedeă, 

Ovreiul se “necăjiă, A 

Pe Stanislav sudusă. | 

Ă pag. 571.
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Şi Gheorghelaş: 

Şi pe dată ce-l vedeă, 

Numa 'm gând îl suduză. 

Şi Ilincuţa Sandului: 

a Turcii, 

La obraz se "'nveseleă 

Și din gură sudură... 

Şi lencea Săbiencea: 

Stanca greu se supără 

Şi de mumă-l suduia... 

Şi Juganii: 

Moş Drăgan se supără 

Și din gură-l suduiă... 

17. In torgu lorgovan: 

Fecior de mocan, 

Mândru căpitan, 

Joi de dimineaţă 

" Pe nor şi pe ceafă... 

Și Balaurul: 

Foae d'alunică, 

Cine se 'ntunică 

Joi de dimineaţă 

Pe nor şi pe ceață. 

pag. 597. 

pag. 640. 

p. 597. 

pag. Gyr. 

pag. 415. 

S 

pag. 444.



    

„Şi Brumărelul: 

Foicică 1smă ceaţă, : 

Intr'o Joi de dimineaţă 

Tuturov le-i cu dulceaţă 

Numai unul are greață 

Voinicel bălai la față. 

pag. 450. 
Şi Meşterul Manole: 

Mândra de Caplea 

Ea mi: se sculă 

Joi de dimineaţă 

Pe nor şi pe ceaţă... 
Foicică creaţă, : 

pag. 464. 

Şi Miul Cobiul: 

Joi de dimineaţă 

„Pe nor şi pe ceaţă... 

pag. 490. 
Şi Fulga: 

Iatr'o Joi de dimineaţă 

Mult e ceaţă negureaţă, 

Foae verde 1șmă creaţă. 

Nu mi-e ceață, negureaţă, 
Ci mi-e numai d'o albeaţă... 

„Pag. 509. 
Şi llencuţa Sandului: 

Foicică ismă creaţă, 

Intro Joi de dimineaţă, 
" Tuturor le-i cu dulceaţă, 

Davy Ilinchi-i cade greață. 

pag. 636.



“Şi Tudorel : 

Foicică ismă creață 

Intr'o Joi de dimineaţă, 

Toată lumea-i cu dulceaţă, 

Lumi Tudorel cade greață... 

pag. 670. 

Versurile- acestea stereotipe, sunt dovada ne- 

tăgăduită că bucăţile, cântecele în care se gă- 
sesc sunt improvizate. 

Şi dovada -aceasta se întăreşte încă prin ur- 
mătorul fapt: 

Am zis că un-lăutar nu ne poate spune de 

două ori la fel acelaș cântec, întru cât priveşte 

forma, ci astăzi ni-l spune. într'un. fel; mâine 

în altfel și aşă mai departe. lar din aceste di- 

ferite ediţii, cele mai apropiate vor fi mai ase- 

mănătoare cu cea de eri, adică va aveă cu dânsa 
„măi multe părți comune decât cu cea de acum 
o lună sau de acum un an. Aci nu e la mijloc 

decât o chestie de memorie sau mai bine zis 

“de automatism : mişcările mai noi se reproduc 

mai lesne decât cele mai vechi. 

Asta face că chiar bucăţi diferite, cele care 

sunt mai apropiate în timp, să aibă mai multe 
părți comune decât cele mai îndepărtate. Şi 

dovada despre aceasta am găsit-o fără să o caut: 

In momentul când coordonam versurile ste- 

reotipe de mai sus, am băgat de seamă că bu- 
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căţile : Badiul, Stanislav Viteazul şi Jlincuţa San- 
dului au între ele mai muilte versuri comune 
decât altele. Ca să găsesc explicarea lucrului 
am. căutat numai decât data şi locul când au 
fost culese de G. Dem. Teodorescu. Şi ce-am 
găsit ? Toate-trele aceste bucăți au fost culese 
de G. Dem. în București în 1884 în luna lui 
Maiu, cu singura deosebire că Badiul şi Sta- 
nislav Viteazul au fost culese la II Maiu, iar 
lencuţa Sandului la 7 Maiu. Adică 'am găsit că 
aceste bucăţi aveau cele mai multe părţi co- 
mune pentru că fuseseră cele mai apropiate în 
timp, cum am zis mai sus. 

Se 'nțelege că părțile comune nu depind nu- 
mai de timp, ci depind şi de fond, de idei, căci 
altfel apropierea din timp ar trebui să le facă 
cu totul la fel. | e 

Dovada cealaltă, că lăutarii în graba impro- 
vizării. fac versuri proaste ca for mă și ca fond, 

„e foarte lesne? de găsit, căci n'avem decât să 
citim acele bucăți şi: vom găsi atâtea versuri 
proaste. De pildă chiar cele de mai sus dela 
No. 17 cu dulceaţă şi cu greață. De ce atâta 
greață în toate părţile? Când ţi-e lumea mai 
dragă numai te pomeneşti-că eroului sau eroinei. 
îi cade greață! 

Pricina e, nu că eroului îi vine așă, ci lău- 
tarul până să găsească cum s'0o ia, cum s'0 în- 
ceapă, spune şi el cum îi vine la gură, bâjbâe.
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Şi bâjbâitura aceasta șe vede mai bine chiar 
în versurile de mai sus, din Fulga pag. 509, 
care sunt zăpăcite de tot: 

Intr'o Joi de dimineaţă 

Mult e ceață; negureață 

Foae verde ismă creață, 

_Nu mi-e ceață negureaţă, 

Ci mi-e numai d'o albeaţă... 

Negureață ! Albeaţă !... 
Versurile ca să fie populare — după cum am 

zis — trebue să fie versuri bune, cu înţeles și 
cu legătură, să se poată ţineă minte, şi trece 
dela om la om. Dar cum s'ar puteă ţineă minte 
așă fel de versuri încurcate, zăpăcite şi fără 
înțeles ca cele de mai sus? 

In sfârșit exemple de versuri bune e mai greu 
de găsit, în poeziile acestea, dar versuri proaste 
slavă lui Dumnezeu ; de aceea las şi eu să caute 
cine vrea, o 

Deci : Lăutarii cari ne cântă cântece bătrâ- 
neşti, cântece vechi, lungi, etc., nu ştiu aceste 
cântece pe din afară ci ei le improvizează după 
teme cunoscute. Sau altfel: 

In popor nu circulă forma, nu circulă versu- 
rile, ci numai tema, povestea, fabula. | 

O zic aceasta numai despre cântecele lungi 
"ca Badiul, Fulga, Oprişan, etc. Nu vorbesc de 

excepţii, nici de cântecele propriu zise, cântece  
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scurte care circulă — pe cât pot — cu formă şi 
cu fond deodată, | _ 

De aci se vede şi care este rolul lăutarilor 
în transmiterea cântecelor de care am vorbit, 

Vom mai da mai departe şi altă dovadă. 
| 
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LĂUTARI ȘI CÂNTECELE BĂTRÂNEȘTI | 
ALTĂ DOVADĂ 

  

Intr'un articol precedent am arătat că [du- 
tarii. nu ştiu pe. din. afară versurile cântecelor 
lungi, ci la fiecare dată le improvizează. după 
teme anumite., i 

Ca dovezi. am adus: Aa a 
1. Faptul că lăutarii — ori cei cari me , dic- 

tează aceste cântece, nu pot să-ți repete cântecul 
întocmai — ca. formă, şi cu: cât trece: mai mult 
timp. între o: ediție și alta, cu atât ni-l spun mai 
diferit. Dacă ei ar şti versurile. pe din afară, 
atuici. ni; le-ar spune. în: v tofdeauna aceleaşi, în- 
toemai. : -. 

2. Versurile. “proaste. din, cântecele. lungi... 
In acel articol am arătat că un cântec, cir- 

culând. şi trecând, = făcut. gata : formă și fond.— 
din. gură-în-gură, își. perfecționează mereu forma, 
pentru că versurile proaste nu se pot susțineă .
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în circulație, adică poate circulă numai ceeace 

e bun, desăvârşit. Prin urmare, prezenţa ver- 

surilor proaste din cântecele lungi e dovadă că 

forma acestor cântece nu e stereotipă, adică n'a 

trecut din gură în gură pe la mai mulți indi- 

vizi, care să o fi ciselat, ci e proaspătă, în primă 
ediţie, adică nou improvizată. 

3. Versurile stereotipe, care ca nişte ticuri per- 

sonale ale aceluiaş om, se găsesc în diferite cân- 

tece spuse, ori mai bine, improvizate de acelaş 
lăutar sau cântăreţ. 

In acel articol am arătat deci că, în popor, 

din cântecele lungi, nu circulă forma, nu circulă 

versurile, ci numai tema, povestea, fabula. 

De oarece însă, fiecare cântăreț, fiecare im- 

provizator, dă cântecului o formă proprie, ur- 
mează că toate cântecele diferiților cântăreţi 
ori improvizatori, trebue să aibă forme proprii. 

Dacă este așă, atunci cântecele lungi, bătrâ- 

neşti, dacă n'au forma populară, stereotipă, 

atunci trebue să aibă forme proprii, diferite, 

după aiferiţi autori. | 
Dar tocmai aceasta şi este: cântecele bătrâ- 

nești au toate forme diferite, şi diferența sau 

deosebirea formelor este așă de mare, că e chiar 
totală. 

Intrebarea este : dacă aceste cântece sunt po- 

pulare, fond și. formă — de ce nu găsim exem-
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plare stereotipe sau cu forme la fel? De ce nu 
găsim variante? Ce s'au făcut variantele? 

Cu acest prilej să vedem ce sunt variantele. 
De obiceiu se 'nțelege prin variantă un exem- 

plar care diferă, care se abate întru câtva dela 
“tipul obișnuit, dela tipul normal, etc. 

In Tatăl nostru avem variantele : 1) ne izbă- 
veşte de cel râu, şi 2) ne izbăveşte ce cel viclean; 
în Christos a înviat avem variantele : 1) celor 
din mormânturi viaţă dăruindu-le, şi 2) celor 
din morminte... Când nu se ştie care e tipul 
Horimal sau principal, sau care e originalul, 
atunci toate sunt variante, iar când se ştie, 
atunci variantele sunt abaterile dela acest tip: 
de pildă : elefant alb, bivol alb, câne scurt de 
coadă. 

In literatură, variântele pot îi de două fe- 
luri : de fond şi de formă. Din „» Mioriţa” de 
pildă, putem să avem exemplare cari să varieze 
după fond, şi altele cari să varieze după formă, 
având acelaş fond. | 

E de observat că la fond asemenea se poate 
şi formă asemenea şi formă diferită, pentru că 
aceeaşi idee se poate spune în mai multe forme ; 
iar la fond diferit nu se poate decât formă di- 
ferită. A 

Dar cântecele noastre bătrânești, chiar în păr- 
țile în care se aseamănă. în privirea fondului, 
au tot formă deosebită, prin urmare, autorii lor
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sunt diferiţi, adică - autorii “formelor ori dacă 

sunt tot aceiaşi, atunci“ sunt dâți diferite, în 
fiâcare dată punând altă formă. 

Formele ' sunt: improvizate, numai ohdul este 
popular. 

Ca să lămurim- mai''bine acest lucru, luăm 

variantele cântecului: Corbea.. ” 

. Varianta G. Dem., după Petrea: Crejul Șol- 
cahu, 9 August':1883. 

“Fondul. Corbea - Haiduicul,- zace de 9 ani: în 
temniţă la Opriș, pus de Vodă Ștefăniță, pentru 

un paloş ferecat de nu ştiu cine urat, şi pentru 
un roşu, bidiviu.. 

Mama Corbii, din partea Moldovei, vine s'a- 

“ducă: lui Corbea de mâncare vr'o. trei- “patru 
ouşoare, 

i Corbea o trimite la Vodă să se roage să-l erte. 

Vodă spune că vrea să însoare pe Corbea 
cu jupâneasa Carpena. 

Baba, foarte mulțumită, spune lui Corbea. 

Corbea, spune babei, că însurătoarea aceasta, 

însemnează tragere în țeapă.. O trimite deci în * 

Moldova la groapa cu şapte nuci, unde e grajdul 

lui, să-i aducă de-acolo calul, ca să-l vadă Vodă, 

„să-i placă și să-l cheme să-l încalece. 

Baba aduce calul. Lui Vodă.îi place și Vodă 
cheamă pe Corbea. 

Corbea încalecă, face înconjurul curții, ia pe 

mă-sa pe ca], sare zidul şi pleacă. Se duce la
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temniţă, tae pe vătaful ocnei, apoi se întoarce 
la Curte unde tae pe boeri și în sfârşit trece 
în țara ungurească să haiducească acolo. 

2. Varianta G. Dem., după Șerban Muşat, 23 
Decemvrie 1884. 

__ Fondul. De vr'o trei ori câte şapte ani şi ju- 
mătate, zace în temniţă Corbea Haiducul. Mama 
lui din Moldova, în ziua de Joi-mari, vine cu 
trei ouă roșii. Corbea zice să dea ouăle, unul por- 
tarului, altul temnicerului şi altul lui Vătaf 
Gheorghiță, că doar s'or îmblânzi s'o lase să-i 
vorbească. Corbea spune babei să meargă la 
Târgul-de-atară, să tocmească zece lopătari, să-i 
ducă ia Oborul-epelor, să sape şapte stânjeni 
jumătate, să dea de grajdul lui Corbea, să scoată 
pe roșul, să-l. hrănească cu jăratec, să-i nete- 
zească părul şi să plece cu el la Vodă, doar i-o 
plăceă şi-o vrea să dea drumul lui Corbea în 
schimbul calului. 

Vodă zice că o să "'nsoare pe Corbea cu ju- 
pâneasa Carpina. Baba de bucurie dă calul. 
Corbea înțelege că e vorba de tras în țeapă. 

Ştefănițţă Vodă pune arnăuţii să încalece, dar 
calul îi trânteşte de rămâne morți. Baba care 
eră la. poarta curţii spune 'lui Vodă că numai 
Corbea poate să încalece calul. Vodă trimite 
după Corbea, dă poruncă de-l bărbiereşte şi-l 
îmbracă frumos. | 

Corbea încalecă, face nouă roți prin curte, 

Mioriţa şi Căluşarii. 15
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apucă pe ma-sa de brâu, o ia călare, trece zidul, 
o duce. de o lasă acasă, iar la miezul nopții se 
întoarce la curte şi pune: în “ţeapă un copil mie 
al lui Vodă.  - Ea 

3. Varianta G; Dermn., după Ioniță -Nic. Pan- 
telimoneanu,. parte după Nae Roman zis Papă. 
Lână 1883. îi 

Fondul Corbea Haiducul zace în temniţă 
„de 27 de ani pentru că a purtat: 

Gugiumanul de domnie 

Sabie de 'mpărăţie, 

Cuca împăratului 

Și caftanul domnului. 

In Vinerea ouălor, dinaintea Paştelor, mama 
Corbii a plecat cu trei-patru oușoare : 

Unul alb, trei roşioare 

Să le aibă de mâncare. 

S'a dus la temniţă şi a dat ouăle . 

Unul portarului 
Altul temnicerului. 

Portarul o lasă înnăuntru şi temnicerul îi 
arată unde e. Corbea. , 

Corbea roagă pe bătrâna să se ducă la Vodă. 
Vodă zice că o să-l însoare cu Carpina. Baba 
spune lui: Corbea.. El trimite să-i aducă roşul 
lui dintr'un grajd ascuns sub pământ, să-l ducă 
la. Vodă să-i spună că e de dăruit-ca să scoață
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pe Corbea din temniță. Baba duce calul. Vodă 
pune să-l încalece. Calul trânteşte pe toți. Baba 
spune că numai Corbea poate să-l încalece. Vodă 
cheamă pe Corbea, pune de-l „bărbiereşte şi îl 
îmbracă frumos. E 

Corbea încalecă, ia pe mă-sa şi sare zidul, 
apoi se întoarce la curte, pune în țeapă copilul 
lui Vodă, apoi se duce acasă, se însoară şi se 
lasă de haiducie. 

Astfel e fondul din cele trei variante, asemă- . 
nător în trăsăturile mari şi deosebit în detalii, 

De altfel se vede cum varianta mai din urmă 
derivă din cea precedentă. - 

Dacă forma acestor variante ar fi populară, 
ar trebui să fie în multe părţi întocmai, la fel, 
adică să fie la fel acolo unde e şi fondul la fel; 
dar este însă cu totul deosebită. 

lată câte cevă dela începutul fiecărei din 
aceste trei variante : 

CORBEA 
Sris la Lacul Sărat în ziua de 6 August 1889 după lăutarul 

Petrea Creţul. Șolcanu. 

Frunză verde peliniță 

Zace'mi, zace în temniță, 

pus de Vodă Ștefăniță, 

Zace'mi: Corbea Viteazul 

Zace'mi Corbea Haiducul. 
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Iu temniță la Opriş, 

unde'mi zace Corbea închis, 

şade 'n apă 

până 'm sapă 

și 'n noroi 

până “m ţurloi 

Cu lacăte pe la uşe 

Cu mâini d'albe în! cătuşe, 

iar la gât pecetluit 

cu cinci litri de argint 

Cuza n'am văzut de câus sunt. 

Frunzuliţă trei foi late, 
de ce în temniţă 'mi şade? 
Pentru'u paloș ferecat, 

numa 'n aur îmbrăcat, 

de nu ştiu cine furat, 

pentr'un roșu bidiviu, 

cal nebun, roșu, sglobiu 
ce-a fost prins de priu pustiu. 

“Sin temniță de când şade? 
De nouă ani jumătate 

Ş'alte trei zile de vară: 
nuimele-i merge prin țară. 

Frunză verde de cicoară 

tot mai zace în temnicioară 

nouă ani şi jumătate 

şi alți nouă îmi mai şade; 

de trei ori tot câte nouă: 

îmi făci douăzeci şi şapte 

de când în te,niță şade. 

Azi e sfânta Sâmbătă, 

mâne „mi-e Duminecă,
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chiar Dumineca cea mare, 

zi de sfântă sărbătoare 

Es din sfânta mânăstire - 

dela, sfânta leturghie' 

toţi boerii la plimbare 

“Şi Vodă la vânătoare, 

Franzuliță lemn uscati 

eacă, măre, s'a întâmplat 

că chiar măiculiţa Corbii, 

îugită 'n ţara Moldovei, 

babă 

slabă 

şi 'nfocată 

+. dar la minte 

îuțeleaptă, 

la cuvinte 

propiată 

şi *n zarafir îmbrăcată, 

vro trei-patru ouşoare 

duce Corbii ja 'uchisoare 

şi “m temniță de mâncare, 

"tuă târgul 
tot d'a lungul 

şi uliţi d'a curmezișul. 

pe unele 

se îndreptă, - 
p'altele 

se rătăciă, 

pân” la temniță ajungeă, 

Iar, dacă mi-și ajungea. 

baba 

slabă 

-. şi *nfocată 

dar la minte 
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înțeleaptă, i , 
+ la cuvinte ! 

" propiată, | 

- “cu zarafir îmbrăcată, 
E „la ftreastră saşeză . 

şi din gură tot strigă: 
a Corbeo, maică, aici eşti? 

_ Corbeo, maică, mai .trăești? 
Spune'mi, maică, de ești viu, 
Spune maichii, ca să știu; 

"Că de-i fi, măicuță, mort 
Să dau la popa d'nn ort, 

! cu popă să te citesc “ 
de pomeni să-ţi îngiijesc ! 

- Corbea dacă!o auziă 

" glasul că-i înțelegeă 

şi diu gură-i răspundea : o 
e - — maică, măiculița mea, | 

| ” maică, parcă tot sunt viu, 
dar numai sufletu-mi țiu, 

In temniță m'am uscat, e - 
N căm ea de când am intrat > 

din chica ce mi-a crescut 

-- mi-am făcut 

-de așternut, 

cu barba m'am învelit, - 
cu mustăți m'am șetrgărit, 

Aicea, când am intrat, 
- ce-am văzut când m'am uitat? 

- : Bâjbâian _ 
LA | şerpoaicelăa i 

| şi. erau 

ca ăcele, 
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broaștele 

ca nucile, 

năpârci ca “undrelele. 

Acum sunt şerpoaicele, 

snaică, sunt ca. griuzile, 

Broaştele 

ca ploștile 

şi năpârci ca buţile. 

De când, maică, am. intrat, 

pic de vin n'am mai gustat, 

somn nu mai m'a apucat. 

„Pe toate că le-am răbdaţ 

şi pe toate le-aș. răbdă, 

de n'ar fi unav+mai rea,. 

c'o. drăcoaică | 

de şerpoaică, 

bat-o Maica.Precista 

s'a 'ncuibat în barba mea. 

Ea, maică, că ini-a ouat 

ouăle şi le-a lăsat 

în fundul şalvarului 

fundul buzunarului ; 

în sânul meu c'a clocit 

şi puii şi-a colăcit; 

în sânul meu că-i şi creşte 

şi de coaste mă ciupeşte. 
Unde, maică, se sgârceşte 

inimioara mi-o răcește 
„unde, maică, se întinde 

inimioara mi-o cuprinde ! 

Mă-sa,” dacă-l auziă, 

mă-sa, măre, ce-mi făceâ? 
Nici. o clipă nu pierdea, 
ci de grabă că-mi plecă,



232 

  

la, cârciume se duceă, ” 
mâna pe-o cofă pune, - 
cincisprece. oca vin turnă, 
iute 'napoi se 'ntorceă, 
șin mână Corbii c'o da. 

Corbea, dacă mi-o vedeă 

tocinai din adânc oftâ- 
Ochii la cer îndreptă, 

la Dumnezeu se gândiă, 

la Dumnezeu se uită. 

Dumnezeu că se 'ndură 

Dumnezeu l-învredniciă 

şi putere că-i dădeă. 

EI, dacă se odihniă, 

cu ochi negri se uită 

cofa cu mâna luă, 

într'o parte se lăsă 

cam într'e rână 
se da, 

cofa la gură 
puneă, 

și din cotă când sorbeă, 

toecma'm fund că-i răsuflă. 

Şi, când cofa aruncă, 

peste cap cofa când da, 
paisprece hoți doboră 

'şi pe loc îi. omoră. 
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Se CORBEA 
Variantă scrisă la 23 Decemvrie 1884, după Şerban 

Mușatu, din București. 
. 

? 

Foicică, foae fragă - 
“colo n temnița . . - 

cea, largă 

Zace'mi, vere, zace-mi, dragă, 

Zace-mi Corbea -haiducul, ' 
Corbea nevinovatul, 

de trei ani şi jiunătate, 

tot -de trei ori câte şapte. 

- In temniță mi-e băgat, | 
cu mâini în butuci legat. „: | E 
La picioare zăvorit 

şi cu lanțul pus de gât; | a Ma 
- zace” "n: apă - 

până 'n sapă Ma Ia 
şi "n noroi a 

până m ţurloi. 

4 
7 

Foicică de cicoare 

în zi sfântă de. Joi-mare. 

iacă biata muma Corbii 

tocmai din țara Moldovii 

se "mbrăcă 
de sărbătoare 

“şi plecă 

pe drumul nare 

cu trei ouă Toșibate 

Să-le ducă de mâncare 

la băiat, în depărtare. 
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Pe drum înare de-mi. plecă, 

pân” la: temniță-ajungeă, 

pân” la temniţa de piatră, 

în pământ adânc săpată 

cu zăvoare -pe la wşi, 
cu țâțânile în cătuşi . , 

cu'n lacăt cât baniţa 

deimi închide portița. 

Pân!. la: temniță-ajungeă, 
Spre fereastră se 'ndreptă 

şi cu zidul se lipeă, 

şi din gură că zicea: 
'— Corbeo maică de ești viu 

Spune'mi, spune'mi, ca să ştiu 

de-i îi mort să te jelese 

cu popă să te citesc 

soroace să-ți împlinesc: 

CORBEA - 
Varintă scrisă la 2 şi 6 Lanuarue, 188 5, după Ioniţă 

Nicolae Pantelimonescu şi Nae Romari, zis Papă-lână, 

ambii din București. 

-. Foicică, foae tragă, 

Zace'mi,. vere, zace'mi, dragă, 

colo 'n: temnița de piatră, 

în pământ adânc săpâtă, s 

cu mușchiul pe ea de-o șchioapă 

zace'mi Corbea haiducul, 

zace'mi Corbea viteazul, 

zacen apă 

„până m sapă
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şi "n noroi 

| până 'm ţurloi: 

Zace'mi Corbea vinovât 

c'a poitit şi ca purtat 

gugiumanul de domnie 

sabie de -"mpărăție 

şi caftanul domnului. 

Nimenea că n'a aflat 

de ce-i Corbea vinovat, 

dar em temniță băgat, 

pe nedrept, ori pe dreptate 

de nouă ani jumătate: - - 

„de trei ori tot câte nouă 

îmi fac douăzeci şi şapte 

de cână în temniță “șade. 

In Vinerea ouălor -. 
'din” naintea Paştelor, 

__ muma Corbii c'a aflat 

- unde 'm temuița-i băgat. 

Până 'u ziuă s'a sculat 

fața tristă” 

şi-a spălat, 

cruce dreaptă 

, sa 'nchinat 

Şi pe drum a -apucat 

-cu- trei patru ouşoare ! 

uiiul alb, i trei roşioare, 

„să le aibă de mâricare. 

- pentru zi de sărbătiare. 
"La temniță de-ajungeă 

lângă poartă se opriă, 

cu portarul se întâlneă 

şi din gură mi-l rugă 

„Mai făcut vr'odată bine
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fă-ți poniană şi cu miine: * 

lasă-mă să-mi văd copilul 

pe Corbea nevinovatul, 

că mi-e chip necunoscut 

de când nu l-am mai văzut, 

Portarul se 'nduplecă, 

temnicerul nu. preă vrea; 

dar baba ce mi-şi făceâ? 

Ouşoare că scoteă 

__. Şi "ncepeă 

- de le "'mpărțea : 

"da unul - 

portarului 

ş'altul, . 

"“temnicerului 

Portarul că mi-o lăsă 

îmăuntru de intră, 

temniceru-i arătă 

unde Corbea închis eră. 

După cum-vedem, regula e generală: Fondul 
e popular, iar forma este a povestitorului. 

Acelaș lucru vedem şi la variantele Mioriţii. 
1) Mioriţa lui Alexândri e culeasă dela un 

_improvizator, care a improvizat-o pe o temă 
populară. Alexandri însă găsind-o că mai are 
nevoie de oarecare îndreptări, a făcut'el în- 
dreptările. 

2) Oaia năzărăvană a lui G. Dem. pag. 435, 
auzită dela Petre Creţul Şolcanul în două rân- 
duri. Nu putem şti ce i-a dictat în rândul | 
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şi ce în al II; dar din ceeace este se înțelege - 
că Petre Creţul a .cunoscut Mioriţa lui Alec- 
sandri pe care a căutat să o reproducă, şi a re- 
produ-so după cuny ştiă el. | 

3) Mioriţa — variantă ardelenească este o imi- 
tație mediocră făcută de un cărturăraş. 

Din toate trele cea mai populară, adică cea 
mai aproape de fondul popular este a lui Alec- 
sandri, forma. însă nu e chiar populară nici la una. 

- 

   



BOIERI ȘI CI000I 
ŞI 

PLUGUŞOR, COLINDE, CÂNTECE HAIDUCEŞTI 

Cuvintele boier și ciocoiu sunt astăzi sinonime, 

reprezentând amândouă acelaș lucru ca şi preot 
şi popă, comersant şi negustor, arhiereu şi vlă- 
dică; cu deosebire numai că boier e mai de 

cinste decât ciocoi, precum. preot mai de cinste 
decât popă, cormersant decât negustor, arhiereu 
decât viddică. 

In loc de boier și ciocoiu se întrebuințează 

şi arendaş, proprietar, şi câte odată şi mai ales 
de mult cuvântul bogaf. . 

lată din Graiul Nostru :. 

— Pă vremea aia. îmi spuneă tata că arândaşu 
scoteă pă țăran la muncă ca pă vite... Dacă 
lipsiă vrunu din sat, cân venia îl ducea la 

curtea boerului. - | 
: Teleorinan- Poroschia 1). 

1) 1 pag. 141. | :



240 

  

— Dă la Cuza a venit comându ăsta Şi cio- 
coii s'a tăcut mai răi de cum 2 fost şi-a ajuns 
vremea să dăm două părţi ciocoiului şi una nouă, 

Teleorman- Poroschia 3). . 

„.— Giagârtu era _boer inare, 'care întrecea pe 
toţi în boerii... Când a luat-o boeru era înainte 
de libărtate... EI era om” mai tate ca toți boerii... 
Boer Giagârtu aveă_ milă mare dă noi... Cât 

a auzit boeru dă păţania mea a chemat pă popa 
Marin: şi i-a zis: du-te tu popo, la Lisandriea 
şi cumpără-i rățică- (rețină) că moare rumânu... 
Pă dată a venit și boeru... Î 

Teleorman- Poroschia ?). . 

— In urma “lui. Ştirbei-Vodă a venit Cuza, 
care eră prieten bun cu Desiu din. Brânceni 
şi s'a vorbit amândoi ce să facă, ce să dreagă, 
să facem oștirea noastră ca să mergem la ciocoi 
să dăm pământ la ţărani și s'a făcut bolintiri...., 

„.. Dacă a trecut șapte zile pă Desiu l-a “în- 
Chis boerii şi Cuza a mers înainte cu domnia. 

Teleorman- Poroschia 3). 

— Pă vremea aia era oamenii supuşi arân- 
daşului... ei, negustori bulgari s'au unit să nu 
intre ciocoi între ei... . | 

Teleorman-Atârnaţi 3) .. 

I) Ibid. 143. 2) I 1143, 144. 3) Ibid. 145. 
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— Nu-se poate în altă parte cicoi ca ia noi. 
Bulgarii n'au ciocoi. El pleacă, al dracului dă 
gras, d'acolo şi vine la noi și munceşte. Da noi, 
dă primăvara până iarna, la ciocoi: fă-i zile, 
fă-i. arătură. . 

Viaşca-Chiviac 1). 

— Asta-i moartea noastră arindaşii. 

Viaşca-Comana ?). 

— Erau doeri de neam care nu plătiau bir, 
cereau sudiți austrieni, ăştia plătiau un galben 
pe la conțu nemțesc. Şi boerii aveau robi țigani. 
Şi Cuza i-a pus la bir pe toți, şi pe boeri şi pe 
rumâni și pe ţigani... Aşă a făcut Cuza atunci, 
dar n'a putut trăi mult din pricina boerilor căci 
le-a luat moşiile. 

Prahova-Isvoară ?). 

— Nu ştiu cine era domn p'atunci; mi-e teamă 
că era un Caragea ; ăla a vândut robi pă țigani 
la boeri... | | 

Prahova-Ceraşu *). 

— O venit anu trecut o cocoană dă la Bucu- 
reşti cu premaru şi cu siglitaru di-o strâns țoale 
d'ale noastre, cică să le ducă la dispoziție (ex- 

1) 147. 2) 1, 162. 3) Ibid. 178. 4) 176. 

Mioriţa şi Cătușarii, - | 16
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poziție) să le vază boerii, adică cum ni-i portu 
nostru p'acilea. | 

Iifov-Văleni- Burioşi 1). 

-— Cu boierii trăim greu dă tot, ne dă câte 
doo pogoane -dă loc, în parte: unul al meu şi 
unu al boerului... Şi dijma este în parte cu 
arindaşui. Ă 

- Tlfov- Berceni ?). 

— Pă cer se schimbă ceru dă se face un drum, 
„să numeşte că e drumu robilor. Ala-i drumu 

„ nostru, cam rămas. noi robi la boeri. 

"Ilfov- Berceni â. 

— Eu îs plugar, azi eu mă duc la boeri şi 
mă "nvoesc — dijma una şi una; după cum 

- ni-om puteă *nvoi. 

Iifou- Berceni-Dobeni. 

— Greu, tată, greu dă tot era pă vremea 
Turcilor !... Plătiam dajdie cinci sfanţi la sfert 
pă an. Plătiam şaizăci dă lei claca la ghionoile 
dă arândaşi, şcoghi-i-ar coţotenile... | 

— Drept om a fost (Cuza) şi tare mândru 
erea 'n hainele lui dă domn, cu apoleturi... Şi 
n'a trecut mult şi spurcații dă ciocoi l-a mâncat 
fript, mânca-i-ar răznirița să-i mănânce. 

Ialomiţa-Vaidomir *) 

1) 187. 2) 189. 3) 190. 4) 196. 
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— Că vezi dumneata, ciocoii atunci era dă 
mai multe feluri : unii boeri dă neam, alţii po- 
stelnici şi unii mazili. Dă childă, vorghesc eu 
cu dumneata, dacă vrei să iei boeria, o plătiai 

cu bani şi nu mai plăteai ghir şi.nu făceai nici 
miliţie. Şi trebuiă să stai naintea boerilor smirna 

şi stârciai căciula sup supțioară dă crăpa. Dă 

cân cu libertatea a căzut boeriile. 

Talomiţa- Maltezi 1). 

„— Clăcuiam lă prochietar două zile pă hieşte 
care -săptămână... Dam dijmă din zece una, 

adică nouă la om ş-a d'a zecea la ciocoi... 

Talomiţa- Maltezi *). 

— Boeri era p'atuncea unu ghinărar Mavru.. 

lordochiță Zapciu' care aveă nevastă pă fata 
lu Boer Ispas... 

Buzău-Mizil 2). 

— La noi a fos boeri dă neam mazili... 

Buzău-Vinhileanca *). 

— Ce păţea gheții Rumâni "nainte Wa hi el 
domnitor (Cuza). Ciocoii erea mai mari... gheții 

oameni făceau toată noaptea dă caraule la casa 

7 

1) 201 —202. 2) 202—203. 3) 218. 4) 219.
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ciocoiului... Numai ce ne pomenim într'o zi c'a 
dipişat Cuzea *n toată 'mpărăţia să se dezro- 
ghiască "oamenii dă la ciocoi. Ehe, ci chef pă 
capu nostru !... Și spuneă ce-o să-i sune ghiata 
schinarea boerului d'acu *ncolo. 

Buzău-Largu 3). 

— Popa Iordache în vorghirile lui cu tata 
ne spunea că la vremea d'apoi o să iasă boeri 
alghi cu ciocu dă hier care-o să ciocănească 
“lumea ca ghionoile copacii. Tata l-a întrebat 
ce sunt bocri alghi? - 

El spuneă co să se râdice din săraci boeri 
Şi ăia o să hie răi. | 

Buzău-Oileşti 2). 

— Boerii cei mari nu i-am apucat eu. 

. Covurhui-Galaţi 3). 

— Vinia boeriu şi-ţi lepăda banii acasă... 

Covurlui-Smuls 4). 

— Da grâu nu sămănăm că nu-i pământ şi 
n'avem sămânță, numai la boer e. 

Tecuciu-Lzeşti 5). 

  

1) 226—227. 2) 242. 3) 320. 4) 336.'5) 386.
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— Apăi hinc'a vinit boeri aicea mulți, a ve- 

nit greci... Ă 
- Tecuciu-Lieşti 1). 

Acu cât luom locuit de la boeri d'eştia, ni 
le dă-'m niuncă. 

: „ Fecuciu-Matca 2). 

— Cuza o'ntrebat pi boeri: cam cât pământ 
ar trebui pentru țărani ?... 

E Tecuciu-Gohor ?). 

— Nu suntem dați. la boer, nici clăcaşi nu 

suntem... 
Tutova- Bălăbăneşti *). 

— Atunci ne scutia .boeru. gitili pe moşie... 

chiar şi boerii unbla cu antiree. 

Tutova- Popeşti (Tuleşti) 5). 

— Insuram un fecior, îndată-i da pământ 

boeriu... Cuza o dat la toţi, da boerii o tăcut 

aceia. Ş'aista domn ar hi făcut ceva, da n'o 
putut de rău boerilor, i-o fos îrică să nu meargă 

pe urma Cuzii, că pe el l-o nenorocit. Cred că. 

boerii i-o făcut ce i-o făcut, de-o murit el. aşa 

degrabă. | E | 
4 Bacău-Letea $). 

1) 387. 2) 301. 3) 399. 4) 410. 5) 422. 6) 420.. 

2:
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— Slujăsc la un boer să ţii copchiii, 
, , . „ Roman-M Oreni i). 

— Era boer bun, bun o fos eonu Alisândrii... 
O fos boer cinstit, di tr bă. 

“Roman- Bărticești 2), 

— Lemnele, pământurile le- -0 luat jidovii; boerii 
şi noi şedem... vai di capu nostru, 

Vastui-Deleni 3). 

— Dacă ai o gită ceva, un s'o ţii? Li ținem 
la boer şi plătit di vaca cu lapte douăzeci di lei. 

Vastui- Moava-Greciloy , a 

In locurile citate mai sus se vede că aceeaşi 
oameni sunt numiți când boeri, când ciocoi, cu 

„ deosebire numai că cuvântul boer se întrebuin- 
țează şi când. se vorbeşte de bine şi când si 
varbeşte de rău; iar ciocoiu numai când se 
vorbeşte de rău. 

In poezia populară veche : pluguşor şi colinde 
găsim numai cuvântul boer, luat numai în în- 
țelesul cel bun. Aşă după G. Dem. Teodorescu. 

" Bună vremea la fereastră, 
La boeri ga dumnea-voastră. 

) pag. Iq1.. 

1) '476. 2) 479. 3) 486. 4) 491. 

    

P
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: Dar nu curgeă făină curată, 

„Ci aur şi mărgăritare, 

In curțile dumnea-voastre boeri mari 

” pag. 143. 

Noi, boeri, am mai ură „ 

Munţi înalţi şi 'ntunecoși ” 

- Rămâneți, boeri, sănătoși 

Ă - | pag. 143. 

În plugul: 

Bună vremea în casă 

Boeri, dumnea-voastră 

i pag. 18. 
| 

Bună vremea intr'astă casă 

* La botri ca dumnea-voastră 

pag. 19. 

Vă sculaţi, ascultați, bospi, 

Florile dalbe. 

pag. 21. 

Ia mulţi ani cu bine 

Și cu sănătate, 

Boeri dumneațvoastră, 

PR E D + pag. 26. 

In mulţi ani cu sănătate 

La boezi ca dumnea-voastră 

pag. 27. 

"Sănătate în casă 

Boeri dumnea-voastră, 

« . - pag. 28...
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Biină vremea 'n casă 
Boeri dummnea-voastră. 

pag. 28. 

Bună vremea 'n ceste case 
IN La boeri ca dumnea-voastră, 

pag. 32. 

Bună seara 'n ceste case 
La boeri ca dumnea-voastră. 

pag. 33. 

"Bună vremea 'n aste case 
La boeri ca: dumnea-voastră. 

| pag. 39. 
Iar acest 'boer din casă 
"Din casa lui ceă Îrumoasă. 

pag. 40. 
Sănătate “n ceste case 
La. boeri ca dumnea-voastră. - 

. pag. 55. 
4 . 

Sănătăți în casă 
Boeri, dumnea-voastră, 

” pag. 76. 

In poezia “populară nouă, în cântecele hai- 
duceşti găsim cuvântul ciocoiu luat în înţelesul 
cel rău. Tot în aceste cântece găsim şi cuvântul 
bogat luat în înțeles rău. 

După G. Dem. Teodorescu : 

In doina Haiducului : . 

Pus-am cruce satului 

Şi coadă băltacului



In Birul 

In Jancul Jianul: 

In Haiducul: 
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Că am gândul dracului 

Asupra bogatului 

Bată-te crucea bogat . . . 

Să trag brazda dracului 

Din marginea satului 

La ușa bogatului 
pag. 280. 

greu: 

Unde merg şi orice fac 

Eu de ciocoiu unu mai seap. 

pag. 290. 

FPoicică. usturoiu, 

Usturoiu în patru foi 

Bată-te crucea ciocoiu 

De te-oiu prinde în sat la noi, 

Să-ţi dau măciuci să te moi. 

Unde văz ciocoiu pe drum. 

Să iau pușca să-l împușc, 

Să-l lovesc unde mi-l doare: 

La netezul părului 

Unde-i păs cigcoiului 

Frunzuliţă lemn uscat, 

„Aoleo, ciocoiu bălţat, 

Sunt trei ani de când te cat... . 

pag. 292—291. 

Trecui Oltul jumătate, 

Ciocoii mă "'ntreabă de carte
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Eu le-arăt îliuta la: spate 
Să citească de-se poate. 
“Eu le-spui că este goală . 
Dar ciocoii fug să moară 
Eu le spui că. este sacă 
Dar &iotoii fug de crapă: 
Flinta în spate nu mi-e plină 
Dar ciocoii fug de mine, 

pag. 293. 

In Ciocoiul: 

Foae verde usturoiu 
Ole-leo, Sspurcat ciocoiu . .. 

pag. 295. 

In Ciocoiul: 

Ole-leo spurcat ciocoiu 
Uite 'n sat la noi te-aștept, 
Mă lovesc cu pumnu în pept, 
Ca pe un lup să te jupoi 

'Deia baltă până la munte 
Să picnim csocoiu în frunte. 

pag. 296. 

In Ciobanul i ă 

Foae verde usturoiu 
Decât slugă la csocoiu 
Mai bine cioban la oi.- 

pag. 298. - 

Felul acesta de a se întrebuință Boer în poezia 
veche : pluguşor, colinde şi ciocoiu în cântecile



  

  

- haiduceşti sau în aşa numitele doine haiducești 
ori voiniceşti îl găsim în toate colecțiunile. 
„Să se vadă astfel pag. 17, 94, 188, 287, :325, 

415, 496, 507, 509, 511,:548, 549, 551 din Graiul 
Nostru şi pag. 246, 250, 251, 255, 258, 259, 260, 
261, 285, 286, 289, 291, 292 din Doinele lui V. 
Alexandri ediția din 1867. - o 

Intrebarea: este însă: pentru ce poezia po- 
pulară face această deosebire în întrebuințarea 

“cuvintelor boer şi .ciocoiu ?.. a 
Răspunsul - firesc, se: înțelege, e următorul : 

Când vorbeşti omului -de' bine îi-zici pe nume 
- şi-i spui vorbe frumoase ; când eşti supărat şi-i 
“vorbeşti cu necaz îi arunci vorbe rele, supărătoare, 

Dar vine atunci întrebarea : 
Pentru ce astăzi poporul amestecă boer cu 

ciocoiu, vorba bună cu cea de ocară? Ori ce',se 
înțelege prin ciocoiu? Ce vreă să zică cicoiu? 
De unde vine vorba ciocoiu? 

Dicţionarele noastre eșite la lumină până acuma 
nu ne lămuresc: întru nimic. Glosarul lui Lau- 
rian şi Massim zice că : ciocoiu este un mascu- 
lin din cioacă, format ca şi vulpoiu, broscoiu, 
muscoiu, etc. din vulpe, broască, muscă și ajunge 
că ciocoiu vreă să zică cioroiu iar ciocoiu gu- 
lerat, care se întâlneşte de pildă, în Alexandri. 
Doina XXIII, însemnează cioroiu bălțat dela 
cioată bălțată. - 

Dar ce înţeles ar aveă ciocoiu bălţat în doina:
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lui Alexandri, când această doină glăsueşte 
astiel ; . - 

7 

— Măi mojice, tu ești beat. 

— Latră, ciocoiu gulerat 

Că eu astăzi n'am mâncat, 

Dacă s'ar înţelege : 

„Latră, cioroiu bălțat 

sar înțelege că îl facem ţigan, căci cioară 
bălțată şi cioroiu bălțat se zice numai țiganilor. 

Poporul numește gulerat şi gulerați mai ales 
pe poliţişti, pe acei cari sunt în slujba ocâr- 
muirei, pe acei ce au sgardă, mai ales guler roşu. 
Gulerat însemnează însgărdaţi, însgărduiți cu 
sgardă. 

Gulerat se apropie întru câtvă de francezul 
mouchard — spion de la police. 
"Un astfel de înţeles are: ciocoiu gulerat din 

doina lui Alexandri. Ciocoiu gulerat însemnează 
agent al ocârmuirii vitrigi care caută să facă 
rău oamenilor — ţăranilor: | 

D-l A. Philippide ne dă pe ciocoiu ca o for- 
maţiune onomatopeică sau din ciocoiu 1), dar nici 
aceasta nu ne liminează. 
“Răposătul Nicolae M. Philimon ma fost fi- 

lolog, dar a fost un om -care ştiă româneşte. 

  

1) Istoria limbei române p. 87, 182. 

2
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In romanul său Ciocoii vechi şi noi nc-a pus sub 
ochi icoanele stărilor prin care treceă ciocoiul 
dela început până la culmea cinstei la care se 
ridică ; iar în prologul acestei scrieri ne dă ca- 
racteristica ciocoiului. Spicuim câte cevă din 
această pagină pe care cu toţii am citit-o şi 
putem s'o mai citim: 

„Ciocoiul este totdeauna și în orice țară un 
„om venal, ipocrit, laş, orgolios, lacom, brutal 
„până la barbarie şi dotat de o ambiţiune ne- 
„mărginită... Ea 

„Pepiniera în care cresc acești inamici ai o- 
„noarei şi ai tuturor virtuților cetăţeneşti, este 
totdeauna casa bogatului parvenit. Aci vine 
„ciocoiul umilit şi cere a servi pe boerul pentru 
„0 bucată de pâine, o cameră de dormit şi un 
„Vestmânt ca să se apere de asprimea frigului... 

„Ciocoiul își începe uneori cariera „dela postul 
„de rândaş, iar alteori dela lacheu ce se pune 
„în coada trăsurii boerului ; devine cu încetul 
„sufragiu, apoi vătat de curte, iar mai pe urmă 
„se face şi el boer. Şi cu toate că unii şi alții îi 
„Zic în deriziune boer făcut, copiii lui însă devin 
„boeri şi fii de boeri...” 

Descrierea aceasta a lui Philimon ne arată 
transformarea omului, transformarea reală a o- 
mului de rând în boer. Dar întrebarea e de unde-i 
vine acestui om numele de ciocoiu ? 

Doamne ! Nu e nimenea Dumnezeu să le ştie
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toate fără a le cercetă şi încă fără a le cugetă 
pe deplin, totuşi când cercetarea eşte anevoioasă 

când trebue să țină mult, nu e un păcat de a 
spune mai din nainte. ceeace ţi se pare, rămânând 

ca în urmă să se îndrepte de va fi vr'o greşeală. 

Adeseori: o părere spusă chiar greșită poate să 

fie de folos pentru cercetările următoare ca să: 

le îndrumeze. A-ţi spune părerea este o îndrăz- 
neală pe care adeseori' o plăteşti scump, totuşi 

presupunerile, ipotezele îndrăzneților împing. la 

cercetări şi la discuţii din Care ese lumina. Din 
tăcerea învățăţilor cuminţi nu ese nimic. 

Părerea mea până la cercetări 'speciale, este 
că cuvântul ciocoiu este englezescul : Jochey care 

pronunţat cum îl pronunţă englezii : Giochi, po- 

porul nostru l-a înregistrat, l-a auzit şi l-a re- 

produs, adică l-a potrivit: ciocoiu. Zic l-a po- 
trivit, pentrucă aşă zice poporul că le potriveşte 

și chiar le potriveşte. Şi le potriveşte dintr'odată, 

cu toptanul, nu cu deamănuntul, după fonetică. 
Aşă potriveşte poporul toate cuvintele străine 

pe cari le primește în limbă şi face din : tranwai- 

traivan, din trotoar-trotal, din hosentrager-coson- 

draci din iahrmarkt-iarmaroe, poate şi din bă- 

chlein- Bahlui, etc. | 

Dacă aceasta este origina cuvântului ciocoiu, 
atunce ciocoiu însemnează slugoiu, parvenit de 

cea mai proastă specie. 
Şi dacă acest parvenit este, cum îl arată N.
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Philimon, om fără scrupule, fără milă, răpitor. 

şi nedrept, se 'nțelege că poporul, mai ales acel 

care sufere dela el, nu va puteă decât să-l urască 
şi să nu uite că nu e decât un slugoiu. Şi dacă, 

după cum ţine minte poporul şi cum am văzut 

în Graiul Nostru boerii cei vechi şi buni, ade- 

vărații boeri au fost înlocuiți cu parveniți de 
aceştia, cu ciocoi, e firesc ca poporul să-i facă 
şi pe boeri tot o apă cu ciocoii pentru că nu 

-puteă să mai ştie care mai e boer adevărat. E 

foarte firesc deci, ca în cântecele haiducești iz- 

novite în contra asupritoriior să se întrebuinţeze 

cuvântul ciocoiu nu boer. 
Se pare că aceste cântece n'au întrebuințat 

chiar dela început cuvântul ciocoiu. Se pare că 

sunt mai vechi decât acest cuvânt, şi pe la în- 
ceput neavând un cuvânt aşă de potrivit, în- 
trebuințau termenul mai general, cuvântul Bo- 

gat, bogatul. Din acest timp cred că a rămas 

încă în unele din aceste cântece cuvântul bogat, 

precum am văzut mai sus. 
In colecţia G. Dem. găsim o bucată intitu- 

lată:  Bogatul şi săracul. Această bucată e 
interesantă pentru. că în ea şe văd figurând 

deodată cuvintele : boer, ciocoiu şi bogat şi, mai 
mult, se vede că bogatul e ciocoiul, iar boerul 

-€, altul cinevă,. deosebit .de. ciocoiu, este boerul 

cel puternic care e. mai mare şi care. poate pe- 
depsi pe ciocoiu.
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lată cum zice: 

Dar săracul nu tăceă, 

Cărăruea c'apucă, 

La domnie se duceă, 

La boeri că se plângeă, 

Şi boerii l-ascultă, 

Cercetare că făceă, 

Pe ciocoiu îl pedepsiă, 

La falangă că-l puneă. 

pag. 296—297. 

Cuvântul ciocoiu, faţă de cuvântul boer, este 

nou şi chiar nou de tot; căci nu știu dacă trece 

mult dincolo de începutul secolului al XIX. EI 

e intrat în limbă ca şi celelalte nume de slugi 
mai de lux, care ne-au venit din apus ; unele 

ca traduceri cum e: camardiner din  kammer- 

diener, fandeşambră din femme de charhbre şi în 

traducere : fată 'n casă, madamă, etc. Ciocoiu e 

potrivire din jockey. 
Nu e uşor de hotărît când cuvântul ciocoi a 

“intrat în literatură, adică în felul acesta de poezie 

numit cântece haiduceşti, cari sunt un fel de 
balade satirice. Nu e uşor de hotărît acest lucru, 

“pentru că cea mai veche este colecția lui' Alec- 

sandri — și Alexandri cu. întocmirile lui merge 

aşă de departe că multe din doinele lui, în care 

se găsește cuvântul' ciocoi, sunt aproape în în- 

tregime originale. |
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Eu personal sunt sigur de un lucru, şi anume» 
că înainte de 1864 erau două cântece în: cari 
se află cuvântul ciocoi. Eram copil când am 
auzit aceste cântece în satul Oneşti, jud. Botoşani. 

Din unul imi-aduc aminte versurile : 

Decât slugă la ciocoi, 

Ciobane Mihai 
Mai bine cioban la oi, 

Ciobane Mihai 

Din altul :. 

Ta moară la Dorohoi 

Merge-un car cu patri boi 
Incărtat cu păpuşoi: PR 

— Măi ţărane tu ești bat. 

— Latri, ciocoi gulerat, 

-Că eu azi nici n'am mâncat... 

„ Cevă din versurile acestea se găsesc şi în Doi- 
nele lui Alexandri. 

Se vede însă că cuvântul ciocoiu: eră între- 
buințat în cântece, înnainte de apariţiunea Co- 
lecțiunii lui Alexandri. | 

Colecţiunea doinelor lui Alexandri, însă; cred 
că a contribuit destul de mult la popularizarea . 
cuvântului ciocoiu, mai ales că mai toate cân- 
tecele haiducești cari cuprind acest cuvânt şi 
pe care le întâlnim și în colecţiunea G. Dem. 
E. Mioriţa şi Căluşarii. | ” 17
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-şi în alte colecțiuni mai din urmă se aseamănă 
cu doinele lui Alexandri. 

Răspândirea acestui cuvânt se datoreşte ne- 
greşit și faptului că se simţiă nevoia de un așă 

cuvânt, şi faptului că cuvântul acesta prin forma 

sa onomaiopeică corespundea acestei nevoi. 

Pluguşorul şi colindele în cari găsim cuvântul 
boer sunt nişte urme de rituri magico-religioase 
de cari vom vorbi altă dată, totuşi ne vom opri 
și aci un moment asupra plugușorului şi colin- 
delor, pentru altă pricină. 

In plugușor întâlnim deseori părţi ca urmă- 
toarele : | 

A Noi, boeri, am mai ură, 

Dar ne e c'om înseră 

Și nu suntem de ici-colea 

Ci suntem dela Pitești... 

sau : Tot am mai sta 

| D'am mai ură, 

Dar ne-i frică tom înseră 

Ş'avem să trecem lunci 

Și văi adânci, 

"Munţi înnalţi şi "'ntunecoșşi, 

* Rămâneți, boeri-sănătoși... 

G..Dem. p. 143. 

Organismul, corpul omenesc, pe lângă organele 
cari funcționează şi sunt în deplină desvoltare, 
are și unele organe rudimentare sau atrofiate, 

dar care au funcționat oarecând în vremuri.
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„Poezia populară e şi ea un organism şi are şi 
ea organe sau părți atrofiate sau rudimentare, 
părţi cari nu mai funcţionează acum dar cari 
au funcţionat odată și au avut un rol. 

+ Formula de mai sus, care se întâlneşte astăzi 
în pluguşor şi care n'are nici un înţeles, trebue 
să fie un fel de organ atrofiat care a funcţionat 
odată. 

noi nu-l credem şi nici el nu crede, pentru că 
e noapte chiar în momentul când urează.: Și 
când zice că stă departe; şi 

Au de trecut stânci 

„Şi văi adânti 

„Și munţi... 

iarăşi nu-l credem pentru că ştim că e chiar 
vecinul nostru, ori cel puţin şade în sat cu noi 
"— căci numai rareori şi când satele sunt apro- 
piate, trec urătorii din sat în sat. - 

Trebuie să fi fost însă o vreme când acest 
lucru eră adevărat. | 

Şi dacă este aşă, atunci trebuie să admitem : 
__Î) Că a fost o vreme când sătenii mergeau 
cu pluguşorul. la: boer, adică mergeau de urau, 
felicitau pe boer. Zic urau pentru că zice: 

Am mai ură, am mai ură... 

Astăzi când urătorul zice că să teme c'o înseră,
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şi 2) Că urătorii aceștia trebue să fi venit chiar 
de departe, căci nu cred că puteau să glumească 
cu omul maăre, cu boerul pe care îl urau. Şi lu- 
crul acesta se lămurește adeseori când se: face 
descrierea locuinţelor : 

Și de cât să înserărm. 

» Pe la curţile dumnea-voastră 

Cele nalte 

Sprâncenate . ? 

Şi cu lanțuri ferecate, 

Mai bine 'la boerdeeşele noastre 

Cele mărunțele... 

Şi apoi 3) de oarece colindele se adresează 
şi ele la boeri,: de oarece, cum âm văzut, multe 
închee cam aşă: - 

La mulți ani cu bine - 
Şi cu sănătate 

Boeri, dumnea-voastră.. 

G. Dem. p. 26. 

. i - 

sau: La mulți ani cu sănătate, 

La bozri. ca” duimriea-yoastră. 
x 

„G.:Dezu. p. 27. 

este de crezut că: şi cu colindatul tot: la boieri 
mergeau sătenii. 

4) Cu pluguşorul umblau spre sară. de oarece
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zic: că se tem cor înseră; iar. cu colinda um- 
blau seara de oarece se zice: 

Bună sara 'm astă casă 

G. Dem. p. 32. 

se pare însă că colindătorii intrau în casă, iar 
urătorii cu pluguşorul stăteau afară. 

5) Intr'o vreme — prin începuturi — se mer- 
geă cu uratul şi cu colinda numai pe la boeri, 
iar cu vremea au început să se ducă şi pe la 
alți oameni şi chiar pe la 'săteni. Plugușorul” 
însă nu şi-a schimbat deloc caracterul agricol, 
ci a rămas povestind tot lucruri de agricultură, 
iar colindele pe lângă faptele religioase privitoare 
mai ales la nașterea lui Christ, au adus şi unele 
fapte comune . privitoare la profesiunea oame- 
nilor : preot, vânător, pescar, etc. Cu vremea 
apoi au ajuns de s'au acomodat chiar cu pro- 
fesiunile. Cu toate. acestea ca un semn că mai 
întâiu şi colindele se adresautot „la boeri, este 
faptul că chiar astăzi multe colinde care se adre- 
sează la profesioniști închee: tot cu vorba boeri 
dumneavoastră, de pildă: 

In Colind de oştean 

Sănătate 'n ceste case 

La boeri ca dumnea-voastră, 

G. Dem. p. 54—55.
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“In Colind de flăcău: 

Sănătate 'n casă, 

Boeri dumnea-voastră. 

G. Dem. p. 76. 

In Colind de fată mare 

La mulți ani cu sănătate, ” 

La boeri ca dumnea-voastră. 

| G. Dem. p. 83. 

Acestea rezultă din felul: cum se leagă lucru- 
rile. Şi trebue să ţinem seamă de această le- 

“gătură, „- “



FRUNZA VERDE 
IN POEZIA POPULARĂ 

  

La noi frunză verde e absolut popular. Ro- 
mânul din veacuri în frunză verde trăeşte şi 
frunză verde cântă. | | | 

Dar de unde o fi, de unde s'a luat acest frunză. 
verde în cântecele noastre? 
Avem frunză de atâtea lucruri și atâtea fe- 

luri de frunză verde, că e cam greu să-i dai de 
capăt. Se 'nţelege că sunt şi cântece fără frunză 
verde. 

De obiceiu mai toate cântecele încep cu frunză 
verde, sau foaie verde; adică frunză verde se 
întrebuințează la începutul cântecelor. 

De pildă, cu frunză verde: 

Frunză verde trei lalele, 

Mă 'msurai luai muere,
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Mă bucurai la avere; 
Vai de păcatele mele. 

p. 272 ). 

Foicică de dudău, 

Bine mai trăiam şi eu 
Când eram tânăr flăcău. 

p. 271 —2y2. 

Foicică foae fragă, 
i De cine dorul se leagă : 

Nu-i paie lucru de şagă. 

pag. 276. 

Fără frunză verde: 

Puse oala să. se. lea, 

Nelăuta .mea 

Și-şi uită de tot: de ea, 

„ Nelăuta mea, 

O pustie de purcea, 
| O răstoarnă cât colea 

. De cresci iarbă sub ea. 

p. 272.. 

Aoleu, ce fuse asta 

"Mi-au mâncat: Lupii 'nevâsta 

“Trecui balta: 

Luai alta. 

p. 272. 

  

I) Toate citatele arată pagina âin colecția G. Dem Teo- 
dorescu,
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Ici e țărnă ici e glod 

Ici e bărbăţelul mort. 

Ici e tocmai uude joe 

, Dragostea mea cea cu foc. 

p- 274. 

Taci inimă taci, 

Că tot tu le faci... 

p. 278. 

De-aș mai trage câte-am tras 

Eu de tine nu mă las. 

p. 308. 

Şi e cu atât mai greu de aflat de unde vine 
acest frunză verde cu cât nu găsim numai frunză 
verde de ce se poate, ci găsim frunză verde și 
de ce nu se poate. 

Ştim ș şi noi ce este frunză verde de susai, frunză 
verde de bujor, îrunză verde: de mohor, de pe- 
liniță, de iarbă, grasă, de mărar, de calomfir şi 
de toţi pomii şi de toate buritenile ; dar nu ştim 
ce este frunză verde de mărgean, ori de ţipirig, 
ori de cine ştie ce metaluri sau săruri. Și cu 
toate acestea sunt şi cântece cu. frunză . verde 
de acestea, 

Şi. cu toate acestea se pare că tocmai aceste 
frunză verde de ce nu se poate-o:să ne ajute să 
găsim de unde vine frunză verde de ce se poate, 
ori cel puțin să găsim măcar o explicare.
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Să vedem deocamdată cam în câte chipuri se 
întrebuințează frunză verde. 

" 1) De obiceiu se întrebuințează cu prepozițiu- 
nea de cu sau fără epitetul verde, -şi. întrebuin- 
țându-se termenul: frunză, foae ori diminuti- 
vele frunzuliță, foicică, etc. 

— Foicică de susai 

Dar de când mă măritai 

Grija casei că luai. 

p. 273. 

— Foae de pelin 

Voinicel străin. 

p. 282. 

— Frunză verde de anin, 
Cine-i ca mine străin. 

p. 283. 

— Frunzuliţă de pe baltă 
Nu mă mai blestemă tată,., 

p. 289. 

2) Se întrebuinţează cu genitiv în loc de pre- 
pozițiunea de, 

» — Foicica macului 
Jălui-nvaș şi n'am cui 

p. 279.
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— 'Frunzulița fagului 

La casa făgadului 

La cârciuma satului 

p. 296. 

3) Fără prepozițiunea de. Suprimarea acestui 
de poate să se îi făcut cu timpul pentru a evită 
doi de succesivi ca în foae verde de busuioc, pe 
cât poate și pentru că se puteă subînțelege. Tot 
aşă de lesne se poate să se fi suprimat și din 
amândouă aceste pricini. Suprimarea însă cu în- 
cetul a intrat în obiceiu, rămânând la voia poe- 
tului s"0 întrebuințeze ori ba. 

— Foae albă colilie 

Zi mă-ti să te deă mie. 

p: 270. 

— Foaie busuioc, 

" Mai sculaţi boeri la joc, 

p. 271: 

— Frunză verde sălcioară . 

La casa cu trestioară 

„Trage Năiţă să moară, 

p. 288. 

— Frunză verde măr creţesc, 
Stau în drum și mă gândesc. 

p. 290.
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— Fruuzuliţă ruguleț 
Căpitane de judeţ 

p. 299. 

4) Cu repetire şi epitet. Se repetă, de pildă 
cuvântul foaie pe lângă diminutivul foicică, sau 
frunză pe lângă fjrunzuliță; iar în loc de verde se întrebuințează un alt epitet ca: lată, fragă, 
albastră. 

— Foicică foae lată 
Cât fusei la mama. fată , 
Postii săptămâna toată, 

Di p. 271. 

— Foicică foae fragă 
De cine dorul se leagă - 

"Nu-i paie Incru de şagă. 

p. 276, 

— Foicică foae lată, 
Așă-mi vine câte odâtă. 

p. 284. N 

— Foicică toae 'nvoajtă 
Bată-l Duninezeu să-l bată. 

p. 291. 

| — -Foicică. foi: de: ceapă 
- Zis-am tati: tată, tată, 

p. 200.
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— Foicică foae albastră . 

— Ce mi-e drag pe lumea asta 

Numai calul și nevasta 

p. 294. 

5) Cu dublă repetire şi epitet: se repetă partea 

a doua cu epitetul pentru ca să se poată adăogă 

un nou epitet :-din foicică foae lată, se repetă 
partea, II: foae lată pentru ca să se adauge epi- 
tetul de pe baltă. “ 

Foicică, foae lată, 

Foae lată, de pe baltă, 

Bife mai trăiam, surată, 

Când eram la mama fată. 

p. 271. 

6) Cu plural. E de observat însă că cu plural 
n'are „înțeles : se înțelege foae verde de stejar, 
„dar nu prea se înţelege ori nu prea are rost foae 
verde de trei stejari. S'ar înţelege foae verde de 
trei stejari, dacă ai voi să înţelegi toată frunza 
adunată dela trei stejari, dar de obiceiu se în- 
țelege un singular ori dacă voiţi o abstracţiune : 
foae de stejar, fără să căutăm a şti dela câți 
stejari e, dela mai mulţi ori dela unul. 

Această nepotrivire sau neînțeles ne-a făcut 
chiar să și observăm acest fel de întrebuințare. 

— Frunză verde “trei :lalele, 

Mă-nsurai luai muere,
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Mă. bucurai la avere, 

Vai de păcatele mele. 

p. 272. 

— Poicică trei bujori 

Mă suii pe munţi cu flori. 

p. 284. 

7) Cu puțin imposibil. Puțin imposibil ca să 
nu zic de tot imposibil. Părul are frunză, este 
"frunză de păr, dar pomul uscat nu mai âre frunză 
sau câtă vreme are frunză nu mai e uscat. In 
tot cazul observăm că e cevă care dacă nu e 
chiar. imposibil, totuș nu e cevă obișnuit. 

— Poae verde lemu : uscat, 

De oftat ce-am oftat tot 

Soarele sa *'ntunecat. 

p. 277. 

— Frunză verde păr uscat 

Mă gândesc la Calafat. 

p. 298, 

3 Foicică lemn uscat 

Decât slugă la argat.. 

: p. 298. 

8) Cu cevă imposibil şi fără prepoziţia de. 
Lintea de pildă,-are foi dar bobul de linte n'are: 
Foicică bob de linte, nu foicică de bob de 

. 

i
i
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linte; toicică foi de mac, nu foicică de foi 
de mac. 

„— Foicică bob de linte, 

Copiliță făr' de minte 

Zi mă-ti să te mărite. 

p. 270. 

— Frunză verde foi de nuc 

N'am o cale să mă duc. | 

p. 281. 

— Foicică foi de mac 

Nu mai ştiu ce să mă fac. 

p. 3u1. 

9) Imposibil de tot. Imposibil de tot fiindcă 
se zice îrunză verde de niște lucruri care nu e 

cu putință să aibă frunză. Aşă de pildă solzul 

de peşte n'are frunză; granatele sunt granate, 

pietre prețioase; matostatul este un fel de piatră 

prețioasă care se numește jasp, adică este un 

fel de jasp; pospaiu, sau cum îi zice în Mol- 
dova, ometiță, este un î€l de praf de făină care 

se aşează prin 'năuntru prin moară. 

- „— Foicică trei granate, 

Osândite-ar şi te-ar bate 

Pernioara de-astă-noapte 

Care ţi-o puneam la spate. 

p. 279.
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—: Foicică 'solz de peşte 
Iubește, dragă, iubeşte... 

p. 302. 
pi 

— Foae verde matostat 
Unde-ţi: văd gâtul spălat 
Și mărgeanul revărsat, 
M'aş băgă la tine argat. 

p. 310. 

— Foae verde de "pospaiu 
„_Măriţico bărbat n;ai, 

Dar guriţa cui o dai? 

p. 316. 

10) Cu adăogire. In loc de a se spune de ce 
e frunza sau foaea verde, se pomeneşte, ca adaos 
de o plantă sau de o floare: şi-o lalea, şi-o 
crăiță, etc. - 

— Frunză verde şi-o lalea 
Când eram în floarea mea 

- " Sburam ca. o turturea. 

- ." p. 280 

„__— Poae verde şi-o crăiță, 
Ibovnica lui Năiţă 

S'a făcut călugăriță. 

p. 288. - 

— Frunză verde și-o alună 

Sună, sună şi răsună. 

p. 325..
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—  Foicică, și-un burete 
Vine Barbu dela fete. 

iai , , p. 327., 

Câte odată se spune și de ce.e frinză sau joae verde şi apoi urmează adăugirea,. de pildă: 

Foae verde maghiran 
Şi-o cracă de leuștean. 

p. 303. 

11) Cu plural .şi repețire. 
Poicică trei gutâi 

” Trei gutâi; trei alămâi, 
lancule de unde yii? | 

NI : P. 29r. - 

12) Repeţire şi adăugire. 

“Verde, verde şi-o răsură, - 
Spune, Spune barbă sură, 
Căișorii cum se fură, . 

” P. 299. 

„Fir de iarbă, tiricel, 
, “Greu de bietul voinicel, , | i 

| p. 330. 
13) Floare: sau. fir în loc de foae. 

- Floricică usturoiu 
! Usturoiu în patru foi, 

p. 293. 
Mioriţa şi Călușarii. 

18.
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Firicel de iarbă neagră 

Taica, maica tot mă 'atreabă. 

p. 306. . 

14) Ca apostrofă. Poetul nu mai zice nici frunză 
nici foae, nici floare, ci pronunță numai numele 
floarei, plantei, etc. ca și cum s'ar adresă la ea. 

Rosmarine, Siminoace, 

Fă-mă, Doamne, ce mă-i face. 

p... 320. 

15) Adăugire de cevă ce mare frunză. 

Frunzuliță şi-o pară 

Dragă mi-este vară-ta : 

Ia, să-mi faci vorba cu ea. 

p. 320. 

16) Pluralul cu imposibil. 

„Foicică trei coceni, 

Niţule dela Munteni. 

p. 338. 

17) Adăugiri fără şi. 

Foae verde cruciuliţă, 

Dragostea de cpoiliță 

Ca zeama de chisăliță. 

p. 338. 

De obiceiu frunză verde sau foae verde se în- 

trebuințează la începutul poeziilor sau cântecelor, . 

i
 

e 
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dar se întrebuințează şi înnăuntrul aceleiaşi bu- 
căţi de două și de mai multe ori. lată de pildă 
în aceeaşi bucată: 

Foicică de mohor 
Bate murgul din picior 

Foicică trei granate 
Am să-i pun șeaua pe spate. 

p. 280. 

Până aci am văzut că bucăţile care se încep 
fără frunză verde au un înțeles, pe când înţe- 
lesul celor cu frunză verde nu se vede. In: 

Foicică de mohor, 

Bate murgul din picior 

Ce are atace mohorul şi cu bătaea din picior 
a murgului? Ori în? 

Foicică trei granate, 
Am să-i pun şeaua pe spate. 

Ce are aface şeaua şi cu granatele? 
Cu toate acestea tot se găsesc și unele bucăţi 

“cu înțeles, de pildă: 

La casa cu trestioară 
Zace un voinic să. moară, 

p. 320. 
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In aceste versuri se „pomeneşte de trestioară, 
ca să determine rai de aproape Casa în care 

_Zace voinicul, 

Versurile dela pagina 307: 
Fruuză verde de cicoare, 

La Filaret la izvoare, 

Mult e umbră şi răcoare - 

"Şi apă răcoritoare, 

pot să aibă următorul înţeles: 

Foea de cicoare e verde, deci e primăvară 
și cald:. haide dar la Filaret la izvoare, căci 
acolo e umbră și răcoare și apă răcoritoare. 

Versurile. dela pag. „307: 

Boicică de năut 

Desfă, puică, ce-ai făcut 

Şi-mi dă drumul să mă duc, 

C'am ajuns ca un năuc, 

pot de asemenea să aibă înțelesul acesta : 

Iată năutul a învevzit 

“Am ajuns deci în primăvară, 

E prin urmare atâta vreme de astă toamnă” 
De când mi-ai făcut fermeci, 

De am ajuns ca un năut, 

Deci, desfă, puică, ce-ai făcut 

" Și-mi dă drumul să mă duc.
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lar versurile =" 

Dat-a frunza fagului, 

Pus-am cruce satului 

Şi coadă baltaculuii, 

p.289. . 

arată foarte limpede că îndată ce-a răsărit frunza 

Jagului voinicul a părăsit satul, a pus coadă bal: 
tacului și s'a dat la haiducie. 

Când a început a se întrebuință întâiu frunză 
verde în poezia populară, în cântece, negreşit că 

s'a întrebuințat cu înțeles, şi anume cu înțelesul 

de a preciză timpul, cam în felul cum am văzut 

în exemplele de mai sus cu foicică de năut, cu 
frunză verde de cicoare, şi cu frunza fagului. 

Frunzele şi florile au fost în poezia populară 
un mijloc de a determină sezoanele, întrebuin- 
țând, după nevoe, când nume de frunză, când 
nume de floare. 

Această întrebuințare făcută la început din 

„hevoea de a determină timpul, a putut cu în- 

cetul să ajungă un fel de modă, mai vârtos că. 
înlesniă alcătuirea versurilor dela început. 

Cum o fi ajuns pe vremuri un fel de modă 
această întrebuințare de frunză verde la înce-. 
putul versului, nu putem s'0 ştim, dar conjec- 
turi putem face. 

Moda aceasta nu pute să rezulte decât din- 
trun fel de industrializare a. poeziei populare, 

2% 
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a cântecelor. Iar această industrializare nu e cu 
neputinţă să corespundă cu înmulțirea, cel pu- 
țin, dacă nu chiar cu întruchiparea meseriei de 
lăutar 5, a 

Lăutarii ori n'au fost în totdeauna, ori dacă 
au fost atunci a fost şi un timp când lăutarii 
sau înmulțit mai mult, aceasta probabil după 
aşezarea mai statornică a ţerii, după descăle- 
cări şi după ce s'au arătat căpetenii, oameni 
cu dare de mână, care reprezentau oarecum aci 
pe cavalerii din apus, şi care, poate la noi, au 
fost. boerii. - | 

Nu ştim dacă nu cumvă acest timp corespunde 
şi cu intrarea țiganilor în tagma lăutarilor, alcă- 

„tuind chiar pe alocurea această tagmă. 
Se putea ca moda întrebuințării lui frunză 

verde să se nască și fără lăutari, numai prin cir- 
culațiunea din gură în gură a cântecelor popu- 
lare ; dar, în orice caz, ar' fi cerut cu mult mai 
nult timp decât dacă ar fi fost sprijinită de o 
anumită breaslă — breasla lăutarilor. 

Lăutarul, ca om de meserie, e dacă nu mai 
puţin conştiincios, cel puțin mai îndrăzneț, Spe- 
cialistul nare timp. de pierdut, mare când sta 
mult să aleagă, el pune mâna și tae. Un lăutar 
nu este ca un om ce cântă pur şi simplu un 

  

7) Lăutarii par a fi o imitație a cântăreților ori poeţilor 
vogabonzi din occident, din sec, XI-—XV. 

. , .
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cântec, el este un debitant, un producător, care 
caută să producă pentru ca să desfacă, de aceea 
dacă-i vine mai îndemână cu frunză verde, «el 
îi zice înainte, nu se uită de se potriveşte ori ba. 

Odată întrodus obiceiul de a întrebuinţă frunză 
verde, e foarte lesne de a explică toate felurile 
întrebuințării, „până şi cele fără înțeles ori im- 
posibile, ca frunză verde matostat, ori frunză 
verde ţipirig, ori piatră acră. 

Cel dintâiu lucru însă care a grăbit moda a 
trebuit să fie pierderea înțelesului, 

Cu deasa întrebuințare a lui jrunză verde, cu 
timpul s'a pierdut din vedere scopul pentru care 
se întrebuință, s'a uitat că -se întrebuinţează 
pentru a preciză timpul. a 

Uitarea aceasta a scopului s'a făcut însă, căci 
el a căzut în lupta cu un alt scop-nou. Acest 
scop nou eră acum versul şi imai ales rima. Acum 
se zicea frunză verde de bujor, nu pentru casă 
spună cevă de pe vremea bujorilor, ci pentrucă 
aveă nevoe de bujor ca să rimeze cu fecior, 
dor, etc.: 

Frunză verde de bujor . ! - ki 

Plânge-mă, maică, cu dor 
“Că şi eu ţi-am fost fecior. 

Fără. să ne încercăm a preciză întreaga evo- 
luţie, cred că sar puteă stabili şirul schim- 
bărilor dela frunză verde cel mai vechiu — de
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pildă frunză verde de mohor, — până la frunză 
verde de oţel şi tot felul de frunză verde impo- 

sibile, din ziua de azi. 
Poate că cea dintâiu formă de întrebuințare 

a fost cea cu genitivul, ca: 

Dat-a frunza fagului, 

Pus-am .ctuce satului... 

“p. 289. 

iar după dânsa a venit cea cu de, ca: 

“Frunză verde de cicoare : 

La Filaret la izvoare. 

por 

„Indată însă ce s'a început a se elimină de, 

s'a făcut cu aceasta mai mult loc libertăţii de 
a croi. versurile începătoare. Dela formele fără 

de, trecerea se face cu. mare înlesnire' ia cele 

cu adăogire. . 

Ce mare deosebire este între: 

Foae albă colilie 

sau : | 
: Foae: verde busuioc. 

şi între : | 
Frunză verde şi-o lalea. 

sau ; 
Foae verde şi-o crăiță? 

7 . 4. ” 
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De aci, dacă versul poate cuprinde cevă adaos . 
deosebit de frunză verde, atunci poate să fie 
şi cevă care n'are frunză verde, deci cevă im- 

posibil ca : 

Foae verde lenin uscat 

sau: 

Frunză verde păr uscat. 

„Astfel dela adăugire se ajunge la cevă impo- 
sibil; iar -dela cevă imposibil la chiar imposibil, . 

dela : 

Foicică lemn uscat 

la: 
Di bă 

Foae verde solz de peşte, 

""Foae verde de pospaiu 

etc., etc. 

Astfel toate chipurile în cari se întrebuințează 
astăzi frunză verde în poezia populară, sunt da- 

torite abilității lăutarilor, cari în graba impro- 
vizării, pentru a închegă mai repede versurile, 

se folosesc de frunză verde precum se folosesc 
matematicii de artificiile de calcul. 

Cam aceasta ar fi povestea lui Frunză verde. 
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