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O PĂRERE DESPRE | 

- CULEGERILE ȘI CERCETĂRILE 
CU PRIVIRE LA 

VIEAȚA POPORULUI ROMÂN. 

Sporul ce se “aduce astăzi prin culegerea și cercetarea unora dintre 
manifestaţiunile sufleteşti și trupeşti ale poporului român, nu ne dă 
nici un drept de cârtire. Nu s'au împlinit cinci ani, și Academia 
Română a dat, în acest răstimp, la lumină o samă bună de culegeri 
şi cercetări, cari, fără ajutorinţa ei, sar fi pierdut cine ştie . pe ce 
mâni, sau cari, poate, neaflând nici un “îndemn, nici nu.Sar fi înf- 
ripat. Vechea revistă din Fălticeni, Şezătourea, urmează şi tot în. 
acești din urmă cinci ani şi-a luat ființă şi revista Jon Creangă, 
pe care o redactez şi care a apărut cu o regularitate neobișnuită. 

In legătură cu aceste trei căi de dare la iveală, — am putea spune: 
şi trei trâmbiţe de chemare, trei căi. dintre cele mai de samă, — 
sunt în măsură să știu, de câtă dragoste şi mai ales de cât înteres 
se bucură: aceste manifestaţiuni ale vieţii neamului nostru, câtă trudă - 
şi jertfă cer pentru căutarea şi culegerea lor şi câtă mulțumire 
aduc celor ce pot scăpă. de întunerecul. veșnicului mormânt al celor 
ce «se duc, se prăpădesc» ca un Barbu Lăutaru ! 

Ar fi foarte greu de căutat izvorul luminii binefăcătoare, prin 
urmare al frumoaselor porniri ce au îndemnat mai cu temeiu străba= 
terea şi desbaterea acestor ogoare. Vor fi şi oameni vrednici de re- 
cunoștință, va fi și un duh al vremii de astăzi care ne îndeamnă. 

Să ne mulțămim deocamdată numai cu constatarea. | 

+ 

. Dar tocmai fiindcă împrejurările sunt foarte prielnice pe de o parte, 
şi foarte hotăritoare pe de alta, este o chestiune a cărei deslegare 
nu poate zăbovi prea mult, fără a aduce o însemnată pagubă. E 

T,"Pamfile, Povestea lumii, ” 1



vorba despre organizarea acestei patriotice îndeletniciri, acestui se- 
ceriș care nu se poate întâlni întotdeauna, fie din pricina lipsei de 
secerători, fie mai ales din pricina recoltei pe care va ucide-o cu 
încetul seceta vremurilor de prefacere, 

D-l A. Gorovei, diriguitorul Şezătorii, îşi are părerile d-sale (1). 
"Ele însă sunt prea puţin pretenţioase: cu ajutorul doritei societăți 

se va puteă culege numai pe la răspântiile mari, ca din niște depozite 
accesibile, dar niciodată nu se va puteă răsbate ungherul întunecos, 
unde de obiceiu stau: ascunse comorile cele mai preţioase. 

Statul a încercat într'un rând să deslege această chestiune; însă 
— socot eu —din pricini cu totul lumești, rezultatele au fost așă de 
slabe, încât, dacă nu se poate trece peste pomenirea acestei în- 
cercări, peste sporul adus se poate păşși ușor, Şi cum lumea a rămas 
cam tot cea de atunci, acel Minister nu mai poate încercă cu folos 
acelaș lucru a doua oară, decât cu o mare jertfă de... hatâruri. 
"Fiindcă trebue multă pricepere, multă cumpăneală, multă indul- 

gență, multă răbdare și un timp oarecare de experienţă, cu “alte: 
cuvinte o priveghere a unor aceloraşi oameni, după credința mea, 
numai Academia Română ar putea şi ar aveă datoria să facă a- 
ceastă organizaţiune, 
"Căci dacă arhivele de documente ale trecutului nostru trebuese 

- ştiute și deci cercetate cu orice pref, nu pot înțelege cum cea- 
laltă arhivă, arhiva vie a sufletului românesc, —urzită poate nu în- 
tr'o î împrejurare singuratecă, — ar puteă fi mai puţin preţuită! Cu 
cât preţueşte mai mult o veche hotarnică de moșie, decât cânte- 
cul unui rob supus pe aceeaș moşie astăzi, sau al unui răsvrătit 
«voinic de codru» de ieri? Cu cât trebue mai bine plătit și mai 
bine păstrat un document, în care isprăvnicia sau domnescul divan 
da o hotărire după glăsuirea pravilelor, față de cutare pildă ori 
«vorbă adâncă», — cea mai nestrămutată dintre toate orânduirile, 
nu a stăpânitorilor, ci a neamului! | 
"Fireşte, între aceste două soiuri de documente este o strânsă le- 

gătură, care se ştie dar nu: se recunoaşte, 
La olaltă ele se ajută la zugrăvirea firii noastre pe care nu o 

cunoaştem dar trebue s'o cunoaștem, ca să nu mai bâșbâim prin 
felurite legiuiri şi îndrumări acel dorit «mai bine». Ştim cu toții 
că nu ne cunoaștem, și cu toate acestea nu ne gândim la pricini. 

  

(1) O propunere în Calendarul revistei «lon Creangă» pe 1913, p. 24-06.
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Adâncească cinevă vieața noastră agricolă oficială, pline de tarife și 
buletine; cerce să pătrundă vieaţa noastră religioasă creștină, — pe 
care numai vlădica o cunoaște, dar şi el după scrisul cărţilor bi- 
sericeşti şi legea repauzului . duminical ; — cearnă chipul cum se 
seamănă învățătura în şcoli şi în oştire, şi se va încredinţă că cei 
puțin trei sferturi de trudă şi de cheltueală sunt forme străine, deci 
zadarnice şi prin urmare primejdioase, i 

Trebue să pornim pe altă cale, pe care să ne întâlnim cu Oi, . 
să ne cunoaştem pe noi înşine, ca să ştim... cu cine avem dea 
face. Și mijlocul este tocmai cercetarea documentelor vii și a do- 
cumentelor moarte. 

Dacă cele din urmă stau astăzi în toată cinstea sub cele mai în- 
țelepte priviri de învăţaţi, cele dintâi, nu. Cercetarea lor pe urmă 
şi adunarea lor mai întâiu, se impune neapărat, 
„Dar cum? Cu «omul care sfinţeşte locul» și cu banul. Şi fiind 
vorba de ban, — al curui preţ eu nu-l ştiu, — trec mai departe. 

Va mai trebui să se orânduească materialul cules după un plan 
cât se poate de complet şi cuprinzător, cu trăsăturile cele mai 
distincte. 

Intr'adevăr, dacă până acum ne plângem că o mare câtime de 
culegeri zace neștiută în felurite foi și reviste, astăzi, pe lângă 
răul care dăinueşte încă, avem. o mulţime de colecțiuni, în carj 
cuprinsul uneia nu ţine sama de al celorlalte, repeţindu-se astfel 
lucruri bine cunoscute de mai multe ori, și pricinuind astfel, pe 

„de o parte o cheltueală zadarnică, iar pe de alta o greutate în 
cercetări. | a 

Deslegarea acestui punct este cu atât mai uşoară, cu cât oricine 
se poate opri la... cele scrise pe hârtie! | 

Astfel din parte-mi am întocmit următorul plan în care ar intră, 
dacă nu toate, cel puţin de bună samă aproape toate materialu- 
rile culegătorilor trecuţi şi viitori. Intâia cercetare ce urmează să 
se facă după acest plan este tocmai Povestea lumii de demult, 
în fruntea căreia am pus aceste șire, peste cari se va trece!
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PARTEA |. 

INAINTE DE ZIDIRE 

1. Privind în jurul său, omul a văzut: jos pămâtul sub toate 
înfăţişările sale, din care izvorăsc apele, pe care cresc plantele, pe 

care se mișcă oamenii şi toate vietăţile, iar sus cerul căptuşit câte 
odată cu nori, pe sub care se plimbă vânturile, și alteori senin, 

cu soare, lună şi stele. , 

In clipele sale filozofice a cugetat şi s'a încredințat că toate a- 

cestea sunt purtate de cinevă, căci nefiind însuflețite, dela sine nu 

puteau să aibă voinţă şi prin urmare mişcare.,E o ființă sau sunt 

mai multe fiinţe cari le poartă, un Dumnezeu sau mai mulţi Dur- 

nezei cari, stăpânindu-le, le-au și făcut, le-au zidi? într'o vreme 

foarte îndepărtată. Vrâsta intelectuală a omului trebuiă să fie des- 

tul de înaintată, pentru ca dânsul să-și. poată frământă această 

taină ; şi e firesc lucru. ca noțiunea zeității să se -concretizeze, pe 

vremea acestei vrâste intelectuale, dintr'o vanitate ce se înțelege 

uşor, sub o înfățișare tot omenească, cea mai . desăvârşită dintre 

toate. Epoca — noi, folosindu-ne de graiul poporului, îi.vom zice 

veleat — veleatul aceasta, când-omul s'a putut astfel întrebă, cu- 
prinde de bună samă, pentru unele trepte sociale, încă şi vremurile 

noastre. De aceea răspusul sau răspunsurile cari şi le-a aflat omul 

cu privire la această întrebare, pot încă şi astăzi să fie reaflate sau 

îmmulțite. E e 

Aflând pe Dumnezeu ziditor a toate, firesc a fost să se întrebe. 
după aceasta.: «Şi pe Dumnezeu cine l-a făcut ?». Iar răspunsul nu 
puteă fi de cele mai multe ori decât acesta: «Un alt Dumnezeu». 

Dar se înţelege, urcând mereu pe această scară de . Dumnezei în 
subordine, mintea omului trebuiă să-și fixeze o sumă de ființe abs- 
tracte, — lucru prea greu, De aceea, în neputința sa, a fost silitsă 
se oprească la un singur ziditor sau la o singură tovărășie de 
ziditori. |
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Credința care o găsim prin unele părți din Oltenia și care ne 
spune că cel mai vechiu Dumnezeu este Sabaoţ, că după dânsul a 

venit Amon, că după aceasta a stăpânit Apolon, că acesta a lăsat 

în locu-i: pe Dumnezeu, înaintașul lui /sus, o socotim ca o influenţă 
accidentală cărturărească (1). Tot astfel și altă credință care ne 
spune nelămurit că «Dumnezeu s'a născut în numele Tatălui» (2). 

2, Dar înainte de zidire, de lume? «Nimicul», pustiul e prea 
abstract. Lui Dumnezeu ca fiinţă, i-a trebuit cevă sub picioare, pe 
care să meargă, cevă care să nu fie pământ. Şi omul a găsit, ne- 
voit a primi exsitenţa unui lucru tare, apa. La început a fost apa, din 
care, după o credință bucovineană, s'a născut Dumnezeu : 

La începutul începutului nimic nu eră pe lume decât întuneric 
şi o -mare fără de margini. In mijlocul acestei mări s'a ridicat un 
vârtej de spumă din care s'a născut Dumnezeu (3). Felul cum s'a 
născut, ni-l spune o altă credință tot bucovineană: In mijlocul 
spumei de pe mare eră un fluture şi un vierme cari plutiau peapă 
în neștire.: Dela o vreme însă fluturele şi-a lepădat aripel2 şi s'a 
întruchipat într'un fecior tânăr. şi frumos, care a fost Dumnezeu, 
iar viermele s'a prefăcut și dânsul îndată într'o altă făptură, în E, 
Drac sau Diavol (4). Fiindcă, după cum vom vedeă, poporul ro- 
mân socotește uneori facerea lumii ca o lucrarea celor două su- 
flete, e firesc. să. ni se vorbească şi aici despre acest dualism, 

3. Prin Bucovina se crede că «înainte de facerea lumii nu eră 
pământ, soare, lună și stele, nici oameni și vietăţi ca în ziua de 
astăzi, ci numai o apă ori încotro. te-ai fi întors şi te-ai fi uitat. 
lar deasupra acestei ape nemărginit de mare, umblă încolo şi în- | 
coace Dumnezeu şi Dracul, unicele fiinţe pe atunci» (5). ÎN: 

Prin alte părți se crede că Dumnezeu aveă chipul unui /rlud 
care sbură pe: deasupra apei, iar Necuratul stăteă în apă, având 
trei rânduri de aripi. După -altă credinţă, acesta aveă înfițişarea 
de răfoiu şi pentru acest cuvânt, când gospodinele românce taie 

  

In Cred Rom. din com. . Catanele, jud. Dolj, comunic, de d-l Şt. St. Tuţescu. 
(2) Idem, dict. de Simion Luca de peste 100 de ani, comunic. de acelaş. 
(3) EI. N.Voronca, * Dafinile şi credințele poporului român, Cernăuţi 

1903, p. 831. 
(). Ibidem, p. 22. 

__(5) S. FL. Marian, Jusectele, Bucureşti 1903, p. 122.
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rațe pentru pregătirea bucatelor, aruncă de-o parte capetele de ră- 
ţoiu, iar pe ale rațelor nu (1). po 

In Moldova de sus, și anume prin jud. Suceava, se crede. că cerăo 
vreme când nu eră lume, nici pământ, 'nici dobitoace, nici poedia 
asta aşă de rea și 'șugubață de oameni ca azi, nici nimica. . Nu 
eră altă decât văzduh şi apă, iar Dumnezeu Savaon. şi cu Anti- 
hârţ locuiau tot în văzduh ; acestea erau singurele făpturi pe atunci. 
Incolo, nu eră ţiptnie de vreo altă făptură ori 'vreo altă lighi- 
Oană. 'Necuratul fârfăţiă pe Milostivul, iar Milostivul îl nefârtăţiă, 
adecă [atunci] când Sarsailă ziceă lui Dumnezeu «fârtate», 'Milos- 
tivul îi înturnă «nefârtate» (2). 

Credinţa că Dumnezeu umblă pe apă alături cu Diavolul, o găsim 
și în jud. Botoșani; se adaugă însă că alături de dânșii se află și 
Sf. Petru (3). - | 

Prin jud. Tutova se crede că cânainte de a se zid pământul, 
cât vedeai cu ochii nu eră decât apă şi iar apă. Atunci s'au prins 
frați de cruce Dumnezeu cu Sf. Petru şi cu Faraon,—Scaraoschi, 
mai marele dracilor,—și au făcut un zapis drept chezășie că mau să 
se desparte niciodată. Şi umblau. așă,. câteşi trei prin apa aceea, 

„ neavând de loc unde să se aşeze» (4). A 
Prin alte părţi, tot din jud. Tutova, se vorbeşte . asemenea de 

apă, dar «Dumnezeu eră sa/ta-singurel» şi «se plimbă” cu corabia 
“pe deasupra apelor, iar vâslaș aveă un îngerel pe . care-l chemă 
„Andreiu» (5). o. 

De prin jud. Dolj avem această culegere : 
„La început, tot cât vedem astăzi pe pământ, eră numai apă. De 
lumină nu se pomeniă, Doamne fereşte; De odată s'a născut - Dumnezeu 
Sabaot, aşă din senin,-pe o frunză de plămână (6) şi tot atunci s'a 
“născut și soarele deasupra apelor, pe cer. Cerul tot atunci s'a văzut, 
O fi fost înainte, mo fi fost, nu se știe, că eră întunerec, Prin 

4 

  

(1) Cred. şi dat, Rom. din jud. Tutova, comunic. ce d-l P. G. . Satin. = => 
Voronca, op. cif., p. 6—7. 

02) 1. Ţeodorescu, în Şezătoarea, II, p. 99. 
(3). Cred. Rom. din Mănăstireni, comunic. „ de d D. Gr: Furtună, siud, 

- teolog. 

(1) Cred. Rom, din Floreşti, com. comunic. de d-ra Virginia Stan. 
(5) Efym. magn. Rom, col. 1185. -—- 
(6) Probabil Nuphar luteum, Smidt., «buruiană cu foaie lată ce creşte pe 

fundul zpelor stătătoare», e î



naşterea soarelui, lumina s'a răspândit pe faţa pământului (1). Văzând 
această lumină, Dracul ieşi din fundul unei bălți, vechea. lui moşie, 

şi se duse pe uscat (?), se duse până dete' de | un copij, pe « o frunză 

de plumună, cu care a început a vorbi: 

— Ce ești tu? măi băiete! 
— Eu sunt Dumnezeu Sabaot. 

— Dar acela cine este ? — arătând Soarele, 

— Acela este ajutorul meu, Soarele (2). 
4, In sfârşit, .cu totul singuratecă aflăm următoarea povestire 

Ducovineană : 

La început nimic nu eră pe lume decât un munte mare, purtat - 

"de vânturi încolo şi încoace; din vârful lui ieșiă foc fără curmare. 

Din acest foc.s?a născut o femeie, cu trup numai, căci n'aveă cine 
să-i dea vieaţă. Cum Sa născut, trupul ei a fost luat de vânturi și 

purtat în toate părțile, până ce într'un târziu a ajuns la Vâr/uf cel 

mai de sus, unde a căpătat vieaţă. De acolo, această femeie s'a 

scoborît:pe munte. - | 

Pe munte, într?o vreme, găsește dânsa două bucăţi de fier, pe 

cari le înghiți fără nici o pricină. Din aceste bucăţi de fier, purcede 
femeia grea, iar mai târziu naşte doi copii, doi necurați: unul schiop 
dar înţelept şi altul prostuţ. 

Crescând mari cei doi necuraţi şi umblând veșnic pe munte fără 
nici o treabă, s'au gândit ei cât s'au gândit şi au ajuns cu soco- 

teala că dacă ar aveă lut, multe lucruri ar face.Dar de unde lut, 

când pe muntele acela nu se află nimic altcevă decât fier şi îarăş 
fier? ” 

— Scoboară-te tu, zise dracul cel schiop dar înţelept, — în fundul 
mării şi adă lut de acolo. 

Dracul celălait se supuse numai decât, se scobori în adâncul mă- 

rilor și luând lut îl aduse pe munte fratelui său. Acesta cum s'a 
văzut cu lut, îndată .a făcut un cal cum sunt caii în zilele noastre, 

dar cal numai cu trupul, fără vieaţă şi prin urmare fără putinţă de 
a merge, 

Văzând aceasta cei doi drăcuşori, prinseră din nou a se sfătui şi 

din sfatul lor rămase ca fiecare să intre în calul cel de:lut, să-și 

pună mânile şi picioarele în picioarele calului şi să tragă căruța ; - 

  

(1) Ceteşte: apei. 
(2) C. Rădulescu-Codin şi Şt. St. Tuţescu, Dăjiia Craiova, f. a., p. 36.
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celalt puteă să stea în căruţă şi astfel să se e plimbe de-a mai mare 

dragul. 

Intră întâiu dracul cel mai prost în cal şi i trase cât se poate de 

bine. Mai pe urmă ostenind, dădi rândul celui schiop; acesta se 

sprijini în cele două mâni şi în picior, şi astfel schiopătând, își îm- 
plini şi dânsul rândul cuvenit. Urmează apoi din nou dracul cel prost 
şi iarăş cel schiop, dar acuma fratele cel întreg la trup, preţuind 

mai mult tihna din căruță, îşi trase cu socoteala că mai bine ar fi 

să rămână dânsul în căruţă, iar fratele său să tragă deapururi vârît 

în calul de lut. Și pe gânduri multă vreme nu stătii, că îndată închise 

pe dracul cel schiop în cal, iar dânsul se aşeză în voie pe scaunul 

trăsuri,. 

Șchiopul trase cât trase, dar dela o vreme siturându- -se, îşi luă 

lumea în cap şi se tot duse. Dumnezeu eră pe atunci pe lume ne- 

văzut şi necunoscut de drac şi nici de mama lor (1). 

5.  Cosmogonia greacă şi cea romană nu ne pot arătă nimic în : 

această privinţă. Aceste cosmogonii, putem.să spunem, nici nu ne 

sunt-ciincscute sub forma lor firească, adevărată, populară. De sigur 
ca atât Grecii cât şi Romanii au avut credințele şi legendele lor 

cosmogonice generale sau regionale cari nu s'au: cules; și chiar | 
dacă cugetătorii contimporani le ştiau, ei le comentau din punctul 

de vedere al şcoalei filozofice ce patronau, le simplificau şi le 

amplificau, aşă că dintr'o credință populară ieşiă o teorie necunoscută 
întâiu și apoi îmbrățişată numai de elevii şcoalei, cari. ne-au lăsat 

scriptele ; astfel s'a născut un haos de explicaţiuni filozofice şi po- 

etice cari mau nici o legătură cu credințele curente ale poporului : 
Hesiod strigă: «Inainte de toate a fost Flaosul» ?/ 

„Slavii de prin Galiţia povestesc ca şi noi despre o mare albastră 
fără de margini, în mijlocul căreia se află un frasin verde. Pe el 
stăteau trei porumtife ce plănuiau facerea cerului, a soarelui şi a 

lunii din aurul ce l-ar fi putut scoate din fundul mării (2). 
Ucrainienii pomenesc despre apă şi despre tovărăşia dintre Dum- 

  

  

nEzeii Şi diavol (3). Tot astfel şi alte popoare slave. «Dumnezeu, 

“iiaite de facerea lumii, umblă pe apă și întâlneşte astfel pe 

(1) Voronca, op. cif., p. 143—4. 

(2) A Lefâbre, Za râligion, Paris 1892, p. 60. 

(3) Miclusine, t. IV, p. 218, cf. Șezătoarea, II, p. 106.
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Diavol» (1). Tot la Ucrainieni aflăm şi varianta care substitue pe 
Isus Fristos şiSf. Petru lui Dumnezeu (2). 

In_sfârșit, credinţa “despre o_apă_ primordială, care însă înecă în 
„mijlocul unui: nesfârşit întunerec pământul, o aflăm și la unele po- 
pulațiuni din America (3). , 
N 

  

(1) L. Leger, Esquisse sommaire de la Mylhologie slave, Paris 1882, p. 
12. Autorul împrumutând șirele acestea dela Erben, care publicase niște ar. - 
ticole asupra Mitologiei slave în Waucny Slovnik (Praga 1863—73), zice: 
«Pe vremea când Erben scriă acestea [ca adevărate tradiţii slave), nu se 
cercetase îndeajuns literatura cărţilor slavone zise apocrițe, adecă a lucrări- 
lor ce reproduc, — după originale greceşti, —, legendele cu cari Biblia a fost 
pe vremuri luminată (aembeliie») sau mai adesea desfigurată. Lucrările acestea 
sunt originare din Bulgaria și-s traduse” de bună samă din grecește, iar această 

. limbă le are din literatura ebraică sau persană». 
(2) Revue des traditions populaires, Paris, X, p. 417 —8. 
Q) G. de Rialle, Za Mithologie comparte, Paris 1378, p. 331.



| PARTEA II. 

ZIDIREA PĂMÂNTULUI 

„ CAPITOLUL I. 

Dumnezeu şi Diavolul. 

1. Dintre mulțimea de legende pe cari le are. poporul .român 

cu privire la zidirea, urzirea sau facerea lumii, adecă a pământului, | 

cele mai multe ne vorbesc despre o tovărăşie voită sau întâmplătoare 

dintre Dumnezeu şi Diavol şi despre pizma ce şi-o arătă Necuratul 

împotriva lui Dumnezeu după zidire, — cercarea de a-l înecă Spre a 
rămâneă numai dânsul stăpânitor. 

După cum am arătat, este vorba mai întâiu despre apa cea fără de 

margini pe care umblă Dumnezeu şi Diavolul, fără ca să se cu- 

noască între dânşii, după care urmează o legendă bucovineană : 
Intr'o. zi. se întâlnesc amândoi şi se întreabă: Pa 

— Cum te chiamă pe tine? zice Dumnezeu Diavolului. 

—- Nifărtache mă chiamă, a răspuns dracul. — Dar pe t tine? 

— Pe mine mă chiamă Fărtache. ă 

Pe urmă au stat'ei ce au stat, au mai vorbit ce-or fi mai vorbit 

şi iată. că se hotăriră ca să facă pimântul, Și zise Dumnezeu: 

— Scoboară-te, Nifărtache, tocmai în fundul mării şi iea de acolo 

pământ în numele meu, ca să avem din ce să facem lumea peste apă. 

Diavolul se scufundă numai decât în fundul apei, dar din 'mân- 
drie nu luă pământ în numele lui Dumnezeu, ci în numele său. 

Cum luă pământul, începi să meargă către fața apei spre a-l duce 

„lui Dumnezeu, dar apele bătându-l din toate părțile, ţărâna i-a fugit 

din mână şi când a ajuns deasupra, nu mai aveă nimic, De aceea 
Dumnezeu îi zise: 

— Vezi ? Aceasta ţi s'a întâmplat pentrucă ia luat lutul în nu- 

mele -meu,
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Acum dracul eră în apă până la genunchi. 

Dracul scobori pentru a doua oară în fundul mării şi zise: 
— leau pământ în numele meu şi nu într'al lui Dumnezeu. 
Dar până să iasă, a păţit ca şi întâia dată, mai ales că Dumnezeu 

îi făcuse şi ghiaţă deasupra, așă că, până s'o spargă diavolul, tot 
pământul i-a fost luat din mână „de apă. , 

Acum dracul eră în valuri până la brâu, 
A treia oară necuratul pătimi la fel, iar în apă se găsiă până . 

"la gât. 

— Vezi, i îi zise Dumnezeu, — nici de data asta mai făcut cum te-am 
învăţat eu; bagă bine de samă că ai să te îneci. 

Dar Diavolul, pace să asculte! Se scobori, luă pământ numai în 
numele său, dar când să iasă, se izbi cu capul de ghiaţă. Şi fiindu-i 
teama lui Nifărtache ca să nu se înece, se lăsă la fund, luă pământ 
şi în numele lui Dumnezeu şi începi. să se urce în sus. In unghii 
i-a rămas de data asta numai atâta lut cât putii Dumnezeu. să sco- 
ciorască pe sub dânsele cu un paiu. Din cele câtevă firişoare a făcut 
Ziditorul o turtiţă, a .suflat-o, a păturit:o cu palmele şi a mărit-o 

" astfel. până când turta s'a făcut ca un pat. 
— lată, zise Dumnezeu, — avem acuma pat pe care să stăm și să 

ne odihnim la noapte. 
— Avem, Fărtache, îi răspunse :dracul. . 
Vire apoi seara şi noaptea pentru odihnă, când oamenii buni dorm, 

iar cei răi fac fel de fel de socoteli păgubitoare pentru alții. Dumnezeu, 
ostenit curm eră, se culcă şi adormi, iar Dracul îşi cloci în cap chipul 
cum să ucidă pe Dumnezeu și să rămână el singur stăpân peste 
pământul cel nou. Socoteşte el cât socoteşte şi află cu cale că bine 
ar fi să rostogolească pe Dumnezeu în apă şi să-l înece. 

Se apucă dar şi-i făcăi vânt în apă, dar minune, în loc să înece pe 
Dumnezeu, văză că pământul tot crește în juru-i, astfel că de îne- 
cat nici vorbă nu eră.. Dracul s'a trudit în chipul acesta toată 
noaptea, tot rostogolind. pe Dumnezeu în toate părţile, așă că pă- 
mântul nostru, din mărimea unui pat cât eră la început, a ajuns 
să fe atât de mare, cât îl vedem în zile noastre (1). 

2. Intâia variantă a acestei legende, asemenea bucovineană, ne . 
spune aproape acelaș lucru: Dumnezeu şi Dracul vrând să-şi facă 
un.pat, ca să aibă pe ce să se odihnească, pleacă cel de al doilea 

  

(1) Voronca, op. cil, p. 5—6.
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să aducă «sămânță de pământ» în numele lui Dumnezeu, dar. neso- 

cotindu-i porunca, Diavolul ajunge sus fără sămânță. Tocmai a treia 

oară iea pământ în numele său și al lui Dumnezeu,: astfel că-i ră- 

mâne sub unghii sămânţa din. care Dumnezeu face o turtiţă. Ur- 

mează apoi cazna Dracului de “a înecă pe. Dumnezeu, în cele patru 

părți, lucru care aduce creşterea nesfârşită a pâmântului (1). 

3. A doua variantă, asemenea bucovineană, se deosebeşte de cea 

de mai sus numai prin început şi sfârşit: : 

Dumnezeu umblând pe apă în chipul unui fulub, vede pe We- 

curatul cu trei rânduri de aripi muncindu-se pe faţa apei cu o 

grămadă de spumă înaltă cât casa, şi-l întreabă. 
— Ce faci acolo? - . 

— Voesc să-mi fac un loc pe care să mă pot aşeză și odihni. 

— Ei, de geaba te trudești tu, că nu vei ieşi la nici un capăt. 

Fă cum îți spun eu. | 

Urmează apoi scufundarea de trei ori a necuratului şi facerea pa- 

tului de către Dumnezeu, - . 

— Mâni îl vom blagoslovi, zise ziditorul înainte de a se culcă. 
Necuratul fuge cu Dumnezeu în braţe ca să-l .înece la malul apei 

spre răsărit, spre apus, apoi la miază-noapte şi în urmă spre miază-zi, 

dar pământu! crescând, nu izbuti. 

A doua zi Necuratul află dela Dumnezeu că în chipul acesta 

pământul a fost f/agoslovit prin semnul Sfintei cruci. (2). 

4, A treia variantă, tot bucovineană, sună la fel. La sfârşit e vorba 

de botezul pământului care se. îndeplineşte 'prin crucea ' făcută de 

Diavol, târînd pe Dumnezeu de picioare în cele patru părţi. (3). . 

5. A patra variantă bucovineană, grăind la fel, adaugă că dela 

nisipul adus de Nefărtate sub unghii, se-crede că se trage negrul 

de sub unghiile oamenilor din ziua de astăzi (4). La moartea 

omului acest negru se taie şi unghile se curăţesc, spre a merge ră- 

posatul pe lumea cealaltă curat ca mirul, ca să nu pună necuratul . 

stăpânire de veci pe dânsul (5). a Ia 

(1) Marian, Insectele, p. 122—4. 

(2) Voronca, op. cif., p. 6. 

(3) Ibidem. 

(4) Expresiune pentru a arătă «puţin»: nici câte (câtu-i) zegru sub unghie! 

(5) Marian, /mmormântarea la Români, Bucureşti 1892, p. 49—52. ”
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--6. A cincea variantă bucovineană nu mai pomenește gândul Dia- volului de a înecă pe Dumnezeu (1). 
7. A şasea variantă, culeasă: din jud. Botoșani, sună precum 

urmează : 

Peste tot, la început, eră numai.o apă. Dumnezeu, Uciganul şi Sf. Petrea şedeau deasupra. Intr'o zi — cum ar fi fost zilele pe atunci !— mână Dumnezeu pe Ucigan în fundul mării ca să aducă moluz. Zice: | | 
— Măi nefârtate! Dacă mi-i scoate tu moluz din fundul mării, apoi într'adevăr eşti tare ! 
— Bine, frate, ţi-oiu duce. Lc 
Și cufundându-se Aghiuță, a luat și a tot scociorit glod de a- 

colo din. fund. D'apoi dacă ce folos? Până s'ajungă la faţa apei, 
l-a prăpădit tot, căci glodul, se înţelege, atâta cale de loc sta spălat 
prin apă. Se duce bietul Aghiuţă şi a doua oară: păţeşte tot așă; 
se duce şi a treia. oară; iar vrând Dumnezeu, ami sentoarnă el 
cu vreo câtevă fire de moluz printre unghii. Sa 

-. Din acest moluz se -apucă Dumnezeu şi alcătueşte o turtiță ro- 
tundă. Blagoslovind-o, turtiţa s'a tot întins de s?a făcut așă de mare, 
cam cât ar fi putut dormi pe dânsa, trei Oameni, Ea se ţine: 
deasupra mării, căci Dumnezeu o .potrivise. bine pe cele patru 
trestii. în vârful cărora şed patru peşti mari. (Aşă că atunci când 
peştii felezuesc din coadă,; trestiile se cutremură şi pământul nos- 
tru se hâţină și e] o. 

Va să zică, la început nu eră pământ decât pentru trei oameni, 
căci. întradevăr făcându-se noapte, Dumnezeu s'a culcat la o mar- 
gine, Uciganul la mijloc, iar Sf. Petrea la cealaltă margine, 

Intr”un - târziu, Necuratul se gândește cu gâni rău' să înece pe 
Dumnezeu, Căci ce ziceă ? «Cum el să poată face o minune şi eu nu»? 
Şi prinde a împinge pe Dumnezeu de pe turtiţă spre apa mării, Da 
de unde să se înece Dumnezeu ! ;: Catunci, vorbind la dreptul, nici 
dracul n'ar fi mai trăit, Ci turtița se tot întindeă şi s'a tot întins, 
până a ajuns pământul nesfârşit de mare, cum nesfârşit de mare 
fusese și opinteala răutăcioasă a lui Naghea! (2). 
"8. Tot cam aceleași lucruri ne spune și a şaptea variantă, cu- 

leasă din jud. Tutova: Eră Dumnezeu, Faraon sau Nefârtatele ; 

  

(1) Voronca, op. cit, p. 22. : 
(2) Culegre din com, Mânăstireni, comunic, de c-l D. Gr. Furtună,
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Sf. Petru în acesta,ca şi în varinta de mai sus, nu are nici un rol (1).: 
9. A opta variantă, culeasă în jud. Suceava și publicată în graiul 

local, o dăm în transcriere literară, nu atât pentru amănuntele cari 

lipsesc în variantele de până aici, cât mai ales pentru frumuseţea 
cu care sunt povestite: . 

- Umblând [Dumnezeu Savaoț şi cu Anfihârţ] ei:aşă, se şi sătu- 

raseră, una, şi al doilea se și osteniseră de atât umblet prin văz- 

- duh. Amiă ce să facă ei, pe ce să se pună ei, să se hodinească 

cât de-un pic? Le trebuiă un pătuţ ori batâr un scăuieș, să. mai 
poposească, fie cât de rău, numai să fie, că «rău e cu rău, dar. 

mai rău fără rău». | 

— Fârtate, să facem un petec de pământ € ca un scaun. şi ne-om.; 

hodini pe el! 
— Bine, nefârtate, dar ce-i pământul cela,. cum şi din ce „să-l, 

croim noi? 
— Tare mai eşti prost, fârtate ! Lasă că-l fac cu; numat să-mi 

mai ajuţi şi tu unde. n'oiu puteă. 

- — Bine, bine, fă, că ţi-oiu da și eu mână de ajutor. 
Atunci Hâdache unde se repede, măi, și tocmai. în fundul mării 

se opreşte, umflă o mână de năsip şi amandea înapoi. Când să 
jeasă deasupra, caută ?n palmă, nici o ţâră de năsip: apa îi tot 

măcinase năsipul din palmă pân'a rămas cu nimic. Ce să facă el? 
Cu fârtatu-său se prinsese şi când colo, năsip — după cum crezuse. 

el — madusese. Nu mai avea astâmpăr; ifia din gobleie (2), cum 

ițează un cal când îl pişcă sclepții (3). Mă rog, nu-și mai aveă as- 
"tâmpăr, ca şi când i-ar fi sfârâit cu hârbul (4). , 

Fuga el iară, mai umflă o mână de năsip şi tivai înapoi. Când 
să iasă, cată ?n palmă: iea năsip dacă ai de unde. Parcă eră un fă- 

cut, aşă îi fugiă năsipul din palmă; şi el de simţit, pace! - 

la ami era ami: năsip, umblase de două ori și-nu putuse scoate ; 

pe fârtatu-său ar fi vrut tot el să fie mai chifaciu şi să-l pue: ?n 

cofă; da ami nu mai ştiă ce să facă; drept le gătise, nu alta; le 

dase toate pe una şi nici aceea nu eră bună. 

Umblă ami năuc în toate părțile şi eră crămăluit (5), de drept 

- (1) Culegere din com. Floreşti, comunic. de d. -ra Virginia C. Stan. 
(2) Picioare. 

() Tăunii. 

(4) Z-ar fi fărmăcat. 

(5) Muncit de gânduri. 

„
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îi veniă să se spânzure de ciudă. își mușcă mânile şi-şi smulgeă 
părul, nu alta. 

- Stă el, îşi face măsuri: «Mai mă cumpăn să mai mă duc odată, 

ori să nu mă duc? Dă, ştiu eu ce-i de făcut?! Ei, da ce-a da târ- 

gul şi norocul, tot mă duc». Şi știobâlc, sa ca mai dus. Ce i-a 
fost lui a ajunge până ?n fund ? Intr'un buc a fost acolo. lea el iară 

o mâna de năsip şi-o strânge așă de tare, că i-au intrat unghiile în 
carnea mânilor. Şi o iea înapoi căfinel (1). Merge el o bucată bună, 

cată 'n palmă și [acolo] numai o leacă de năsip; atunci atâta s'a 

speriat el de rău, că a fost mai să-și sară din minte, a fost mai să | 

zăluzească. «Ei, nu-i nici un chip», zice; «s'a ales că trebue să mă 

rog de el!» - 

— Fârtate, ajută-mi, zice “Naiba, ca şi cum arz rzfi zis «Doamne a- 

jută-mi W» Când a ieșit afară, 'a căutat năsipul: atât a mai găsit, cât 

îi mai rămăsese pe sub unghii, şi încă ce? Şi acesta, de nu zicea 

«fârtate, ajută-mi», nu i-ar mai fi. rămas, feritu-l-a Dumnezeu ! 

S'au dat ei atunci, măi nene, și.au tot scobit pe sub unghii și 

au tot stupit pe hâzăniile ce le scoteă Dumnezeu de pe sub un- 

ghiile lui: şi Dracul,—cruce. de aur cu noi,—de pe sub ale lui. Tot 

le-au stupit. și le-au ciuciuleţit în. palme, . până ce au putut, cu vai 
nevoie, să dureze o turtiţă. 
„Pe turtița ceea a tot stupit-o şi a lăţit-o Dumnezeu în palme, 

până ce au avut cât ar ședeă amândoi pe ea. 

La o margine a făcut turtiţa în chip de spătar și Satana s'a 
culcat de către spătar, iar Milostivul Savaon pe la margine. Stând 

ei aşă, au sfătuit ce-au sfătuit şi pe Dumnezeu l-a furat somnul... 

Lui Satana ce-i dă în gând? «la amă mi-a venit și mie drăguș la 

căuș. Cum doarme dus, am să mă scap de el și cu să rămân cu 
pământul», Şi cum dormiă Milostivul pe la margine, odată huş- 
tiuliuc ! îl răpăde în apă. Da în loc să se.ducă în apă, pământul a 
fugit înainte cât vezi cu ochii, şi așă s'a lățit pământul tare mult 
la răsărit... e 

Dracul, dacă a văzut aşă, l-a tăbărit pe sus cum a putut şi i La 

repezit în apă spre miezul nopţii, dar pământul a fugit înaintea 

lui Dumnezeu de nu-i mai vedeai marginea. Și tot așă l-a asvârlit . 
la soare-apune, la miază-cale, fără să poată scăpă de el, că în loc 
să se înece, pământul - fugiă cât colo înaintea Milostivului. Și 

(1) Incet.
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ami nici nu mai aveă -încotro să-l svârle. Hăt. întrun târziu se 
trezeşte Dumnezeu Savaon şi-i zice Necuratului : 
— Ai fi vrut să mă pierzi, nefărtate, dar nici că mai putut pierde 

cu una, cu două ! , 
Da Sarsailă nu ziceă nici «câre> ; tăceă cum , tace porcu a po: 

pușoi: (1). 
10. A: noua varianță, care se aude prin Basarabia, are câtevă 

părți nouă. In locul Diavolului se vorbeşte de «îngerul cel mai mare 
peste toţi îngerii» și care se chiamă Satanail. Acesta, după sfatul lui 
Dumnezeu, aveă să se scoboare de trei ori în fundul mării spre a aduce 
nisip în numele lui Dumnezeu. Satanail însă, nu face după cum fu- 
sese sfătuit, decât a treia oară, când iea nisip şi în gură. Nisipul adus 
în mâni Dumnezeu l-a împrăştiat în toate părţile. Satanail: când 
vede aceasta, începe să râdă, "bucurându-se că Ziditorul şi l-a pierdut 
pe-al său, câtă vreme el pe-al lui și-l ţine în gură. 

— Acum, zise Dumnezeu, —să blagoslovim pământul ca să crească | 
Şi l-a blagoslovit cu mâna sa sfântă ; şi a început nisipul să crească, 

dar tot aşă a început şi cel din gura lui Satanail. Când a . văzut 
acesta. că nu-i mai încape în gură, a scuipat în toate părţile ; și unde - 
a căzut scuipatul, au crescut ruzufi, 

11. A zecea variantă ne spune următoarele: 
Nimeni nu ştie de când e zidit pământul și de către cine anume». 

Atâta se spune să pe vremea lui Dumnezeu şi a Dracului, amândoi 
fraţi, pământul se află, dar totul eră. înecat în apă; numai foarte 
puțin, ca un ostrov mărunt ieşiă deasupra apelor, mare cât un pat, 
pe. care se puteau culcă cei doi frați, Dumnezeu şi Dracul. - 

Intr”o vreme, — din ce pricină, nu se ştie, — Dracul prinse ură pe. 
fratele său și.se hotărî ca să-l înece în apă, când Dumnezeu va 
adormi, ca să se scape de el şi să rămână i singur stăpânitor pe acel 

* 

O 
GE 
GE T, Pamiile, Povestea lumii, 

D= 
— 

ochiu de Pământ. ; 
Cum. se gândi, așă şi încercă. Intr "adevăr, „pe când “Dumnezeu, 

dormiă,. Dracul î începu să-l î împingă spre apă, dar cu cât îl împingeă, 
cu atât şi pământul creşteă în acea parte. Văzând că pământul se 
lăţeşte mereu, începi Dracul să-l împingă. îndărăt, dar şi aici pă 
mântul « cresc ; se încercă apoi în celelalte două cornuri de. cruce, 

  

(1) 1. Teodorescu în Şezătoarea, 1, p. 99—104. 
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dar nu izbuti nimic, căci pământul crescă mereu, până ajunse așă 
de mare, cum îl vedem și noi astăzi (1). 

12. A doua legendă, care se aude prin Bucovina, ne spune că 
Diavolul scoțând pământ din fundul mării, l-a aruncat deasupra sa, 

pentru ca să nu cadă din nou în apă, făcând mai întâiu painjiniș 
deasupra, pe care, să se sprijine țărâna aruncată de dânsul. Acest . 
painjiniş însă rupându-se, pământul căză din nou în apă. 

In acest tintp, văzând Dumnezeu pe Diavol cum se chinuiă, i-a 
zis: o. - | | 
— Dă-mi-l mie, şi eu îl voiu urzi! 
Diavolul s'a învoit și Dumnezeu a urzit pământul (2). 

"13. A treia legendă, care se aude prin jud. laşi, are următoarea 
cuprindere : o o 

Inainte de lumea noastră eră o apă întinsă peste tot şi alta 
nimic decât Du'mnezeu şi Diavolul. 

: Neastâmpăratul de Diavol, cât eră ziulica de mare, nu-și află loc, 
ci se tot vâră în apă, ca să dea de pământ. Şi aşă se trudiă de tare, 
că adormiă pe apă. Intr'o zi pe când dormiă el aş, iaca vin: şi 
Dumnezeu pe acolo și prinde a-i scoate moluz de sub tălpi; din. 
moluz face o turtiţă, o blagoslovește şi o pune pe apă. Turtiţa, 
răsbătută de blagoslovenia “Tatălui, a început a creşte şi a creşte, 
om bun! Și așă s'a îngroșat hăt, şi s'a lăţit, 

Trezindu-se Aghiuţă şi văzând o istorie ca asta,—ciuda lui! Că 
"ce zice? «Pe Dumnezeu l-a ajuns capul să iscodească o așă treabă, - 

și pe mine nu?» Şi haide se porneşte el cu ciudă împotriva pămân- 
tului. Că turtița ceea îngroşată şi lăţită, Pământul nostru s'a făcut. * 
lea necuratul un ciocan în mână şi prinde a trânti ţigăneşte în pă- 
mânt. Şi atâta a pălit cu muchea ciocanului în pământul lui Dum- 
mezeu, ca rămas bietul pământ bortit cum se vede, nu neted și 
drept ca o faţă de masă, cum eră la începutul începutului. 

Şi a tot crescut pământul şi ma mai avut ce-i face Aghiuţă. Atâta. 
doar că ducem spinare . bietul pământ” şi azi dealurile și văile 
şi ponoarele cari au ieşit din ciocăniturile răutăciosului Aghiuţă (3). 
"14. Asupra locului unde Dumnezeu și Diavolul şi-ar fi făcut patul, 

care prin lăţire a dat naștere pământului, prin Bucovina se crede: 
n 

CU) LA. Zanne, Proverbele Românilor, VI, p. 536. 
(2) Voronca, op. cit, p. 1068. 
(3) Comunic. de d-l D. Gr. Furtună, stud. teolog, 
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că ar fi părțile /erusalimului. Acolo este deci şi buricul pămân- 
tului (1). a a 

Tot prin Bucovina se spune că «lumea s'a vodit la Ovidenie şi 
"Sa blagoslovit la Blagoviştănie» (2). 
"15. In cuprinsul lor general, toate legendele de până aici se gă- 
sesc şi în lumea slavă; cercetările nouă le-au clasat ca nişte urme 
ale literaturii bogomilice (3). Cu titlu de curiozitate, dăm următoarea 
variantă bulgărească : : 

La început, pământul şi oamenii nu existau, Dar apă eră: pre- 
tutindeni. Numai Dumnezeu şi Dracul erau pe atunci. şi trăiau îm- 
preună. Odată Dumnezeu a zis Dracului: 

— Hai să facem lumea şi pe oameni! 
„— Să-i facem, răspunse dracul, dar de unde să luăm pământ ? 
— Este pământ subt apă, zise Domnul ;—afundă-te şi scoate o 

leacă. 
” 

— Bine, răspunse dracul. 
"— Dar înainte de a te afundă, să zici : «cu puterea lui Dumnezeu 

şi a mea»; atunci vei ajunge la fund şi vei găsi pământ. 
Dracul se afundă, dar mai întâiu nu zise «cu puterea lui Dumnezeu 

şi a mea»; dar «cu puterea mea și a lui Dumnezeu». Şi din această 
cauză nu ajunse la fund. A doua oară făcii acelaş lucru și din nou 
nu atinse fundul. Numai -a treia 02ră, când zise «cu puterea lui 
Dumnezeu şi 'a mea», ajunse 'la fund şi luă o leacă de pământ sub 
unghie. i 

  

(1) Voronca, op. ciz. p. 7. 
(2) Ibidem, p. S87. - | - - 
(3) Bibliografia e publicată în Alelusine, IV, p. 218, de M. Dragomanov. L, 

Leger, Esquisse somm. de la Alith. slave, p. 12: «Intro lucrare publică în 1866, 
Erben s'a silit să arate că cîn timpul perioadei păgâne, în toată lumnea slavă, 
dela Ural la marea Adriatică, eră o credință obștească asupra zidirii lumii 
din nisipul scos din mare în urma unei neînţelegeri dintre Dumnezeu şi. 
Diavol, dintre zeul alb și zeul negiu». Erben aduce în sprijinul acestei teze 
un oarecare număr ce tradiţiuni populare slave şi mai ales una din Galiţia. 
Dumnezeu, înainte de «zidirea lumii, merge pe apă şi întâlneşte pe Drac, 
Dracul se scufundă la fundul apei, scoate un fir de nisip şi dintracesta 
iese pământul». El citează şi vechi manuscripte slavo-ruse, unde se pomeneşte că diavolul Satanail se duce în fundul mării sub înfăţişarea unei paseri, aduce 
nisipul, etc... şi astfel se zideşte lumea cu ajutorul lui Dumnezeu care se în- 
voeşte cu Diavolul să împartă stăpânirea lumii».— Vezi asupra aceştor chestiuni 
şi Gaster, Literatura pop. rom. Buc. 1883, p. 255 şi urm.
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Domnul aruncă această pulbere pe apă și se făcii o bucăţică de 
pământ. Când Dracul văzi această, îşi puse în gând  șiretenia ur- 
mătoare: să-l îndemne pe Dumnezeu să se culce, şi când va adormi, 
să-l arunce în apă şi să rămână singur el și să se poată mândri că 
el însuș a creat lumea. Domnul îi cunoscă gândul, totuș se culcă: 
şi se prefăcii că doarme. Atunci Dracul se sculă, luă pe Dumnezeu 

„în braţe şi se îndreptă spre apă ca să-l arunce. Dar pământul se 
mări. Neputind să ajungă apa îa partea aceea, apucă spre partea 
opusă, dar nici într:acolo nu izbuti. Atunci se duse spre a treia 
parte şi văzănd că nici într'acolo nu mai dă de apă, îl lăsă pe 
Dumnzzeu pe pământ şi se. culcă şi el. După ce dormi o leacă, îi 
veni în minte că a mai rămas încă o parte: ridică pe Dumnezeu 
şi îl duse în direcția apei, dar nici de data asta n'o mai ajunse (1). 
“La Ucrainieni o găsim. întocmai (2), Alteori, în loc de Dumnezeu 

apare Sf. Petru şi Isus Hristos. Isus Hristos trimite pe Satanail 
să aducă nisip din fundul mării, ca şi în legenda basarabeană. Din 
nisipul ținut de Diavol în gură, care crescii la binecuvântarea lui 
Hristos, se născură dracii cei mulţi, iar din scuipatul Domnului se 
născură îngerii. Peste noapte dracii au căutat să înece pe sfinți 
ducându-l pe Hristos în. cele patru părţi, iar a doua. zi, când Sf, 
Petru a îndemnat pe Hristos să blagoslovească - pământul, Hristos 
îi răspunse că a fost sfinţit în noaptea trecută, 

O altă variantă în sfârşit, arată că Diavolul a căutat să înece 
pe Dumnezeu (3). 

CAPITOLUI, II. 

Dumnezeu şi cei doi fraţi diavoli. 

“O legendă asupra zidirii pământului, — unică în felul ei, ca şi cea 
privitoare la izvodirea dracilor și pe care am văzut-o mai înainte (4), 
a cărei urmare de altfel și este, — ne arată cum dracul cel şchiop; 
scăpând din calul de lut în care “îl închisese' fratele său cel „prost, 
plecase în toată lumea. Pe munte nu rămăsese, decât şchiopul. 
Acesta aducându-și aminte în ce chip anume își făcuse calul de lut, 

  

(1) Lidia Dragomonova, în Alclusine, IV, p. 194; cf. Șezătoarea, Ip. 105—7. | 
(2) Revue des traditions populaires, IL, p. 402—3, 
(3) /dem, II, p. 417—8 | 
(4) Vezi p. 8—9. -
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se cufundă în adâncul mării și scoase atât pământ cât îi trebui lui 
ca să-și facă o turtă. Scoase dar, își făcii turta, dar cum să se 
folosească de dânsa, nu-i treceă prin cap. De-odată îşi zise: 

— Pe lumea asta trebue sa fie vreun Dumnezeu care, dacă l-aş 
întrebă, mar învăţă .cum să fac şi cum să drege. 

Nu apucă însă să-și sfârșească rostirea dorinţei, că iată şi pe Durn- 
nezeu “răsărindu-i înainte şi zicândur-i : Ă 
— Eu sunt; ce vrei? | 
— Am turta asta de pământ şi nu ştiu.ce să fac cu dânsa, 
Dumnezeu luă turta şi începi s?o întindă în toate părțile; şi o 

tot întinse, şi o tot trase, până ce dintr'însa făcăi pământul nostru 
acesta, mare, după cum îl vedem. Apoi îl luă şi-l aşeză pe apă ca 
să plutească. 

După aceasta însă, mult nu trecă și sămânța gâlcevei încolţi între 
Dumnezeu și drăcușor dela stăpânirea pământului. Dumnezeu ţineă 
să aibă o jumătate de pământ a lui, iar dracul să aibă cealaltă ju- 
mătate. Necuratul nu se învoi, ci spunând că el a fost acela care 
s'a trudit mai mult la facerea pământului aducând lut tocmai din 
îndepărtatul adânc al mărilor, cereă ca parte a lui trei sferturi de 
pământ, iar pentru Dumnezeu rămâneă numai un sfert. Dumnezeu 
însă nu se învoi şi gâlceava dăinuiă; și puteă să ajungă cine ştie 
la ce, când iată pe drac că-și aduce aminte de fratele săi pribeag, 
şi-şi zice : | o 
— Dacă sunt eu singur și mă ieau la bătaie cu Dumnezeu, acesta 

mă birueşte poate; de aceea, am să-l chem într'ajutor. şi pe fratele 
meu răslețit, | 

Și aşă se gândi cu gândul numai, şi acela se și înfăţoșă. Cum 
"veni, nici nu voi să asculte ce-i spuneă fratele său, ci mai mult cu 
getă cum să-și răsbune pe el pentru casna ce i-o pricinuise atunci 
când îl închisese în calul de lut, De aceea zise: 
— Intâiu, frate dragă, îți spun un lucru: de geaba cauţi să te 

sfădeşti cu Dumnezeu cât timp munca voastră nu are nici un folos. 
Pământul acesta nu poate să ţină multă vreme, căci uite cum se 
clatină în toate părţile, Intâiu trebue să te gândeşti să-i dai o cum- 
până şi numai după aceasta să vă faceţi împărțeala. 

Dracul cel prost luă acest sfat de bun şi zise: 
-— Şi cum mă înveţi tu să fac? , 
— Uite cum: scoboară-te sub pământ, pune capul sub buricul lut 

şi ridică-l în sus, In vremea asta eu caut cumpăna.
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Prostul făcă întocmai după învățătura fratelui său, se scobori 
adecă sub pământ, luă pământul pe dedesubt şi când crezi că fra- 
te-său alese cumpăna trebuincioasă, îl auzi strigândur-i : 

— Stai, că stai bine! Mai stai şi aşteaptă ! 
Cel din adâncuri, fireşte trebue să aștepte! 
In acest timp şchiopul merse la muntele de fier, făcă lanţuri 

multe şi grozav de grele, le puse pe mânile şi picioarele - fratelui 
său mai prost, ca să-l încătuşeze bine, i-a mai trântit apoi și o 
spaimă. de fier pe deasupra şi i-a zis: " 

— Acuma pământul este bine cumpănit; trebue să-l ţii, Aceasta 
este plata care ţi-o dau pentru chinurile mele cât nai ţinut închis 
în calul cel de lut (1).. : 

CAPITOLUL III. 

Dumnezeu şi ariciul. 
1. O povestire ne spune că voind Dumnezeu să facă pământul, 

a început întâiu să-l urzească pe sub cer, ca să fie deopotrivă de 
„ mari amândouă. Pentru aceasta şi-a luat de ajutor pe ariciu. Dându-i 

un ghem de aţă, l-a trimis să-l depene sau să-l destășure pe sub 
poalele cerului; ariciul însă socotind în mintea lui că mai bine ar 
fi dacă ar fi pământ mai mult, a urzit o câtime mai mare decât 
i se poruncise. | 

In chipul acesta sta pomenit Dumnezeu că pământul eră mai mare 
decât cerul şi de aceea cerul nu-l puteă acoperi în întregime (2). 

2. O variantă a acestei povestiri, culeasă din jud. Dolj, sună astfel: 
Când Dumnezeu a făcut lumea, a făcut mai întâiu cerul şi apoi" 

pământul. Insă când şi-a pus în gând. cel Atotputernic ca să facă. 
pământul, iată că vine ariciul, şi-l roagă ca să-l lase şi pe dânsul 
ca să-i ajute. Dumnezeu, bun ca totdeauna, îl primi și începi să 
desfăşoare de pe un ghem atâta aţă cât eră farcul cerului şi apoi 
dădii ghemul ariciului. 

„ Cel-de-sus tot clădiă pământul, însă ariciul când vedeă că se a- 
propie de dânsul, mai desfăşură puţină aţă de pe ghem. Tocmai la 
urmă, când isprăvi, Dumnezeu văz că pământul e mai mare decât 
cerul și că ariciul i-a făcut pozna (3). E 

  

  

(1) Voranca, op. cit. p. 144. 
(2) Marian, Insectele, p. 126. 
(3) Comunic. de d-l C. Atanasiu, de loc din Truseşii — Botoşani.
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3. A doua variantă a acestei legende, scrisă în graiu local, în 
transcriere literară urmează astfel : ! 

Când a voit Dumnezeu să facă pământul, a luat un ghem de 
aţă şi l-a dat ariciului, să meargă înainte și să sloboadă aţă ca 
să măsoare, să nu fie -pământul mai mare, ca cerul, Ariciului însă, 
plăcându-i să aibă mai mult pământ, a slobozit mai multă aţă de- 
cât a fost trebuinţă şi aşă, când s'a trezit Dumnezeu, pământul eră 
cu mult mai mare decât să-l poată cuprinde cerul (). 

4. In sfâşit a treia variantă, care s'aude, ca și cea de mai sus, 
prin Ţaăra-Românească, o dăm tot în transcriere literară: 

La început, când a zidit Dumnezeu lumea, a făcut mai întâiu ce- 
rul şi pe urmă pământul, dar când a făcut pământul, a avut dea- 
jutor pe arici. Dumnezeu a desfășurat de pe un ghem aţa cât eră 
fancul cerului şi pe urmă a dat ghemul ariciului, Ariciul şiret, 
vrând să facă pe Dumnezeu să greşească, [atunci] când “vedeă că 
Dumnezeu se apropie de el cu zidirea pământului, desfăsură câte 
puțin aţă de pe ghem, aşă că tocmai la urmă, când Dumnezeu a 
văzut că pământul este mai mare decât cerul, a priceput că ariciul i-a 
stricat țancul. Atunci ariciul a fugit şi s'a pitulat în iarbă (2). 

| _5. În legătură cu cele de până aici, urmează şi această legendă: 
culeasă din jud, Vâlcea: i 

Dumnezeu a chemat pe arici și i-a zis: 
— Pe tine, arice, am să te pun să urzeşti pământul. 

» — Cum ? Pentru ce, Doamne? Cum să urzesc cu, aşă de mic, 
un pământ aşă de mare, cu văi, cu dealuri, cu munți, .cu ape ! 
— Ce-ţi pasă; ţi-ajut eu. o 
— Aşă da, Doamne; așă mai merge. | 
Acu, de bucurie, ariciul, ca semn de răsplată către Dumnezeu, 

că i-a dat o însărcinare aşă de mare, a. luato fârnă :cu ouă și 
a plecat la Dumnezeu să i-o dea în dar. | Ne 

Când ajunse acolo în palat şi când văză “pe Dumnezeu așă de 
bătrân, cu părul și cu barba ca colilia, stând pe jâlțu-i împără- 
tesc, zdup ! şi se împiedecă de pragul ușii. | 

Şi lui Dumnezeu îi scăpară vorbele : 
— Tiu-u-u, potaie! te împuţişi tocmai aici! 
Şi ariciul, de ruşine, plecă capul privind la picioare. 

  

(1) Marian, Insectele, p. 126. a | | 
(2) Etyn. Alăgn. Rom, col. '746. ie ;
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Și de atunci, ci-că este ariciul astfel, adecă se sgârceşte numai 
decât ce vede un om şi are năravul de a se 'împuți (1). 

6. Din această legendă și din nenumărate variante ale sale, a ră- sărit și credința că ariciul, ajutând lui Dumnezeu la o lucrare aşă de măreață şi de sfântă, e o vietate sfințită, pe care nimeni nu trebue să o omoare, dacă nu. vrea să facă un mare păcat (2). Cu privire la aceasta sunt în sfârșit o sumă de expresiuni, | 
«Aista-i ariciul de când a urzit Dumnezeu pământul», se zice , unui om mic de stat, dar mare în vârstă (3). 

- 

CAPITOLUL IV. 

Dumnezeu şi broasca. 

1. O legendă culeasă din Oltenia ne spune că întâiu și întâiu, când "nu eră pământul făcut, eră numai sfei de apă şi nu se vedeă pământ pe nicăiri, doar numai apă şi apă, şi încolo nimic, 
Dumnezeu a chemat pe broască şi i-a poruncit să se ducă în fundul mărilor, să vadă: nu cumvă a fi niscaivă pamânt pe acolo, și Să vină să-i spună, Broasca n'a avut încotro şi s'a dat de-a “scufundişul în adâncul mărilor şi tocmai după multă vreme s'a în- tors îndărăt aducând o zâr' de pământ în gură, spuind lui Dum- nezeu că este mult pământ în fundul apelor. 

- Dumnezeu a .poruncit apoi apelor să se - tragă în lături, ca să lase .să iasă pământul deasupra. Apele au ascultat de porunca lui Dumnezeu şi s'au tras în lături, şi tot aşă o să stea până în 

  

-(1). Culegere din Boureni-Dolj, comunic. de d-l GQ. Fira, înv, (2) Etym. Magn. Rom. col. 1649: Din jud. Teleorman: «Ariciul a zidit pă- mântul împreună cu Dumnezeu» ; jud. Muscel:. «Dumnezeu a trimis pe a- riciu de a urzit pământul» ; jud, Prahova: «Ariciul a fost intrebat de Dum- nezeu la facerea. lumii, pentru aceea e păcat să se omoare»; jud. Dâmbo- vița : «Pe ariciu oamenii nu-l Omoară, căci e ce când cu urzirea pământului» ; jud. Brăila: «Fiindcă ariciul a ajutat la urzirea pământului, este păcat a-l omori ca şi pe om»; jud. Buzeu: «Poporul poveştește despre ariciu că atunci când a făcut Dumnezeu pământul, el a umblat cu.un ghem şi a urzit până „unde trebue să fie uscat şi până unde trebue 'să fie apă», Cred. Rom. din com. Catanele, jud, Dolj, comunic, de d-l Șt. St. Tuţescu: «Pământul nu este răsărit din apă, ci este urzit de Dumnezeu şi ariciu; și de aceea ariciul nu se omoară de oameni; el este un binefăcător ce mănâncă șerpii cei veninoşis. (3) /dem, col. 1651, 
-
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vremea de apoi. De atunci Dumnezeu a blagoslovit. pe broască; şi 
ăl de omoară broaștele face un mare păcat şi la moartea lui va “A 

“plin de dube pe tot trupul, taman cum este broasca (1), 
2. O variantă din Bucovina ne spune aproape acelaş lucru. Pe 

scurt, pământul este făcut de broască după porunca lui Dumnezeu ; 
broasca a cărat apă cu gura, iar pământ cu nişte be/dii de urzică ; 
din acest amestec s'a urzit lumea. Pentru aceea broasca a fost bla- 
goslovită de Dumnezeu să fie sfântă, să bem apă de după dânsa: 
De aici, fireşte,. şi floarea de urzică este socotită ca sfințită (2), 

D „CAPITOLUL V. 

Dumnezeu şi Andreiu. 

Urmează o singură legendă moldovenească : 
La început eră Dumnezeu sa/fa-singurel,. şi unde suntem Noi, 

“eră apă. Dumnezeu se plimbă cu corabia pe deasupra apelor, iar 
vâslaş aveă un îngerel pe care-l chemă Andrei. Fiindcă acest 
Andreiu se crezuse a fi tot așă de. puternic. ca şi Dumnezeu, 
acesta, supărat, l-a âsvârlit în .apă ;: apoi dintro bucăţică :de 
mâl, de pe aripa corăbiei, făci o turtișoară. De. aci. scoate pe: 
Andreiu de-i poruncește s'o tragă spre răsărit, şi astfel din acea tur- 
tişoară s'a întins pământul. Jar îngerul cel sămeţ, tot trăgând de- 
desubt în apă, s'a pomenit că de atunci şi până astăzi : ine, - Săr- 
manul, fundul pământului pe capul lui. 

Hasdeu socoteşte această legendă ca venită prin Bugomil, find 
împrumutată din manicheism (3). 

CAPITOLUL VI. 

„Dumnezeu, 

1. Întâia legendă, care se aude prin jud. Tecuciu, sună precum 
urmează : 

Plămădise. Dumnezeu pământul, dar lutul şi apa stăteau ames- 
„tecate: şi numai el singur nu puteă ca să le despartă. De aceea 
a chemat la sine toate lighioanele şi paserile pământului, să vină 

(1) T. Bălășel, în Şezătoarea, Il, p. 25. 
(2) Voronca, op. cif., p. 971-2, ă 
(3) Eîym. Alagn. Rom., col. 1185-6.
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și să râcăie cu toatele : văile pentru apele curgătoare și mările zacășe, 
şi podișurile pentru uscat. Toate vietăţile au venit, fără numai o pasere răgușită ma ascultat ruga lui Dumnezeu, că spuneă dânsa: 
ea-i frumoasă ca nici una, şi are pliscul alb şi picioarele albe, şi 
ar. fi o nebună dacă s'ar pătă cu tina spurcată a pământului 
şi a apei. | . 

— Vino, fata mea, îi zise Dumnezeu, — vino, și munceşte și tu, ca 
„Să ai pe lumea asta apă de băut, iar pe lumea cealaltă să-ţi fie 
pomană. | Sa 

Dar paserea aceea, — gaea, — i-a răspuns. 
— Nu, Doamne, nu viu, că mă înnegresc cu tină și mă fac urită 

şi pentru o pasere frumoasă ca mine, se va găsi cine să-i aducă 
un strop de apă de băut; şi chiar de nu S'ar găsi, voiu bea şi eu 
din roua dimineților şi ploile cerului, și pe pământ tot nu voiu pune picoarele ! 
-— Amin, grăi Dumnezeu. | 
-Şi de atunci gaea rămase, dintre toate paserile, singură cu: pe- lița albă. e Sa Ca să bea apă, ea nu calcă pe pământ, Bună va fi roua, bună 

ploaia, .dar ce face ea, sărmănica, în vremurile secetoase ? Țipă în- 
1runa în văzduhul ars de soare, ţipă de sete și pe pământ nu se 
îndură să scoboare, căci.aşă i-a fost jurământul, 

Dela dânsa . ne-a: rămas și nouă: vorba: «se usucă de sete ca gaea» (1). - | 
.2. A doua legendă, care se aude. prin jud. . Botoșani, arată că Dumnezeu a făcut pământul ca o minge şi apoi l-a lățit și l-a lăsat 

să plutească pe faţa apei. Nimic însă nu puteă să viețuească pe 
dânsul, din pricină că nu aveă apă, fiind peste tot locul neted (2). 

3. A treia legendă, sau mai bine 'zis credință, ce se găsește prin 
unele părţi din Oltenia, ne spune că Dumnezeu a scuipat în palmă şi din acel scuipat s'a făcut pământul (3), 

4. In sfârşit a patra legendă, asemenea oltenească, ne spune ur- mătoarele : 
La început, nu eră nimic pe lume decât apă, pe care se primbă. Dumnezeu, Sf. Petru şi Wetehârsul, — drac, înger blăstămat -de 

  

(1) Culegere din com. Ţepu. 
(2) Voronca, op. cit, p. 19. 
(3) Şezătoarea, LII, p. 26.
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Dumnezeu, care vrea să pună scaunul mai sus decât al lui. Dumnezeu, 
duh rău, închipuit ca omul, dar cu coadă, coarne şi fes în cap. 

„ Pământul eră sub apă şi Dumnezeu voind să- | facă deasupra, s'a 
dat în adânc și a' început să arunce țărână afară. Când Netehârsul 

însă a văzut aceasta, a început și el a-l împrăştiă pe faţa apei, ca 

Dumnezeu să nu poată izbuti în ceeace-și pusese în gând. Aceasta 
ma putut ţineă mult, căci Dumnezeu a prididit (1) cu asvârlitul ță- 
rânei, dracul ma putut dovedi și astfel, Dumnezeu suflând, pământul 
s'a întins ca o pătură deasupra apei. l-a mai făcut apoi şi o furcă 

tot de pământ, ca să aibă pe ce să se sprijine și să nu se afunde 
„din nou în apă (2). | 

CAPITOLUL VII. 

Povestirea biblică. 

1. Așezăm povestirea biblică la sfârşitul tuturor povestirilor, pentrucă 
aceasta este cea mai simplă şi deci cea mai neîndestulătoare pentru 

* curiozitatea omenească. După părerea noastră, dacă în legendele 

înşirate până azi nu vor fi elemente izvodite chiar înainte: de cu- 
noaşterea Bibliei, nașterea celor mai multe dintre ele se datorește 
tocmai insuficienţei de amănunte a versiunii biblice, 

2. La început, zice Biblia, făci Dumnezeu cerul şi pământul. Şi 

fără formă și deşert eră pământul ; și întunerec eră peste faţa adîn- 

cului. Şi Duhul lui Dumnezeu se purtă pe' deasupra apei. 

Şi zise Dumnnzeu: «să fie lumină». Şi văzii Dumnezeu că lumina 

bună este. Și Dumnezeu despărți lumina de întunerec. Și Dumnezeu 

numi lumina «ziuă» şi întunerecul îl numi «noapte». Aşă fu seara 
şi fu dimineața, ziua întâi. 

Şi Dumnezeu zise să se facă un întins între ape, care să despartă 

ape de ape. Şi Dumnezeu făcii întinsul și" despărți apele de-sub 

acest întins de cele deasupra acestui întins. Şi se făcă aşă. Şi 

Dumnezeu nuimi întinsul «cer». Aşă îu seară și fu dimineaţa, ziua 

a doua. | 

Şi Dumnezeu zise : Să se adune apele cele de sub cer la un loc 

şi să se arate uscatul». Și se făcu așă. Și văzii Dumnezeu că aceasta 

(1) Dovedit, întrecut. | 

(2) Cules dela Zamfir Otea din Floreşti-Dolj, scris de Gh. Schinteie şi 

comunic. de d-! H. N. Țapu prin dl Şi. St, “Tuţescu. - .
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este bine. Și zise Dumnezeu: «să facă pământul iarbă, verdeață, 
purtând sămânță şi pomi roditori purtând roade după felul lor, a căror sămânță să fie într'înşii pe pământ». Și se făcă așă. Şi pă- mântul dădă iarbă, verdeață, purtând sămânță după felul ei şi pomii 
purtând roade cu sămânță întrînşii după felul lor, Şi văză Dumnezeu 
că aceasta este bine. Aşă fu seară şi fu dimineaţă ziua a treia (1). " Cu alte cuvinte, Dumnezeu singur făcă: 

Ziua întâi: Cerul, pământul, ziua şi noaptea ; 
Ziua a doua: aşeză cerul, şi 
Ziua a treia: verdeaţa și despărți apele de uscat. 
3. Versiunea aceasta o găsim foarte bine reprodusă în credinţele 

megleno-române : | 
An prima ziiă Domnu-ii darp 

antuncric şi si fesi zuiiă și noapti ; 
La doiili zoli Domnu la dary ţeru; 
La treăzi (treăza) Domnu la dispărțe uscatu di apu şi-ţi ai pusi 

numea la pimint, iundi șod cămiiiili, vitili, pofiili, târburli şi toati 
chitchili ; ară adunării lu api: mori, ăn cari sa peștili, rațili și laîii-. il (2). | Da 

4. Poporul nostru folosește această povestire în expresiănea «Du- 
mnezeu-tatăl, a toate ţiitorul, făcătorul a toate celor văzute şi ne- 
-văzute», după Crez. O mai aflăm apoi și în iertăciuni, acele uraţii ce 
se rostesc la nunți, la casa miresei cu îndemn pentru părinţii ei, ca 
s'o ierte că părăseşte casa părintească : 

videla şi-i dispărță videla din, 

Ascultaţi, cinstiţi... 
„+ Că dintru începutul lumii a făcut Dumnezeu 

„Cerul şi pământul 
Numai cu gândul, 

Marea cu tcata câte-s într'în:a 
„Numai cu zisa... (3). 

«. Că Milostivul Dumnezeu 
A făcut cerul și pământul 
"Numai cu cuvântul, 

Marea şi toate câte sunt intr'insa 
! Numai cu zisa. 
In întâia zi a făcut lumea, 

DI 

(1) Facerea, |, vers, 1—13, 
(2) Per, Papahagi, Alegleno- Românii, București 1902, II, p. 13. (3) El. Sevastos, A'unta la Români, Bucureşti 1859, p. 172. 

.
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In ziua a doua tăria sau cerul 

Care-i de asupra pământului, 

A treia zi a despărţit uscatul de apă... (1) 

CAPITOLUL VIII. 

Marţia şi Sâmbăta. 

1. După 'o credință generală, ziua când a urzit Dumnezeu pă- 

mântul se spune că a fost Marția. In cinstea acestui neasămuit în- - 

ceput deci poporul socotește că: 
Nu trebue să purceadă nimeni la drum (2); 
Nu trebue să înceapă vreun lucru nou de făcut: haină, casă (3); 

Nu se porneşte în peţit; 
Nu se fac logodne, ş. a. (4). E 

Toate acestea se cuprind într'o zicală: «Toate pe dos şi nunta 

Marţia», - 

(1) Sevastos, op. cit. p. 174. 
(2) Cred. Rom. din com. Goruneşti-Vâlcea, împărt. de d-l C. M. Popescu. 
(3) Cred. Rom. din Jorăşti-Covurluiu, comunic. de d-l P: Gh. Savin: «Nu 

se croește Marţia... cămeși, că moare degrabă» 

- (4) Prin jud. Gorj, se crede că Dumnezeu a început pământul într'o Marţi, 

dar că nu l-a putut isprăvi cum doriă, căci ieșise prea mare; n'avei munţi şi 
văi. Cred, Rom. din Timişeşti-Neamţ, comunic. de d-l Gr, Vasiliu: «Cui 

toarce înspre Marţi, îi căpchie oile», — Cred. Rom.,din Goleştii-Badei, jud. 

Muscel, comunic, de d-! D. Mihalache: «Marţia nu se urzește, că atunci a 
urzit Dumnezeu pământul, fiind ajutat de ariciu, care l-a învăţat ca din pă- 

mântul rămas să facă munţi şi dealuri. Tot Marţia nu e bine să pleci la drum 

şi să nu începi nici un lucru' din nou». — Șezătoarea,. Lil, p. 26: După cre- 

dința Rom. din Bogdăneşti-Vâlcea, urzirea pământului s'a făcut într'o Marţi. 

Drept aceea cine s?apucă de urzit cevă, adecă începe cevă din nou, nu este 

pe placul lui Dumnezeu. Astfel femeile nu trebue să croească nimic din haine 

în această zi, precum: cămeşi, izmene, nădragi, şube și altele. — Marian, Săr- 
bătorile la Români, Bucureşti 1895, p.:101: Marţi nu este: bine de început 
călătorii, adecă nu-i bine să pleci la drum îndelungat, căci îți merge rău la 
casa ta. In această zi nu este bine să se facă leșie pentru lăut, căci unei astfel - 

de femei îi moare bărbatul. Bărbatul nu trebue să iasă la plug ca să samene, . 
căci toată sămânța aruncată în pământ nu va îacolți. Asemenea în această zi 

în care s'a pornit lumea, nu-i bine să se pornească în peţit, să se facă logodne 
"și nunţi, 

Cred, Rom. din jud. Vâlcea, comunic; de d-l G. Fira, Ştefăneşti: Sâmbăta 
și Marţia nu se taie gură la cămaşă — nu se gureşte — şi nu se urzeşte.
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Una din aceste credinţe și anume porunca de a nu porni la drum Marţia, o găsim și la Bulgari (1). 
Toate acestea par a fi o urmare a primirii anului 5508 a. Ch, c. an începător al lumii. Acest an se începe cu ziua de Marţi. Intr'a- devăr, luând de pildă ca an de plecare pe 1908, când 1 Ianuarie 

-a căzut într'o Marţi, și mergând înapoi, vom vedeă că celelalte în- ceputuri de an sunt: pentru 1907 ziua de Luni; pentru 1906 Du- mineca, şi aşă mai departe. Pentru un period de 28 de ani, înce- pând cu anul 1908 avem periodul respectiv: M, L, D, S; ], Mr, M, L; S, V, |, Mr; L,D,s,v; Mr, M, L, D; V, S, Mr, Mm; D, S, V, ]. După acesta urmează iarăș, Asttel că împărțind anii dela zidire, 5505+1908==7416 prin 28 avem 264 de perioade şi o rămășiță de 24 de ani. Și cum anii 7416, 7388, 7360.., 24 încep cu ziua de Marţi, începutul periodului de mai Sus, anul 1 se va în- cepe tot cu Marţia, a 24-a zi din periodul înşirat mai sus. 
2. După învăţătura cărților sfințe, Dumineca fiind ziua de odihnă 

'a Domnului, ca zi de sfârșit a zidirii, a fost, fireşte, socotită Sâm- băta, care trebue să fie cinstită, după credinţa poporului nostru, printro abţinere dela unele Incruri: Sâmbătă nu se taie gura la cămeși şi nici gură pânzei, «atunci a isprăvit Dumnezeu de urzit 
pământul» (2); nu se urzeşte, nu se croește și nu se isprăvesc lucru- 
rile: începute în alte zile, căci este primejdie de moarte, «Unei cămeşi, 
măcar nasturii să-i laşi pe Luni și Sâmbăta să no găteşti». 

3. In sfârşit, la petreceri şi veselii, poporul își. mărește 'cheful 
pomenind de bucuria pe care a avut-o Dumnezeu când a sfârșit zi- direa ; de aceea strigă: 

- 

Cine bea și veselește,. | * Când pământul l-a zidit, De păcate nu gândeşte. Dar n'aveă cine să fie Dutnnezeu s'a veselit, | "Cu dânsul la veselie! (3). 

  

-(1) Revue des traditions populaires, VI, p. 618. - (2) Cred. Rom. din Goleştii- Badei, Muscel, comunic, de d-l D. Mihalache, — Cred. Rom. din jud, Vâlcea, comunic. de d-l Gh. Fira, inv. «Gura cămeşii să |. nu se taie Sâmbăta şi Marţi; e rău de moarte». Ia :(3) Culegere personală din com. Țepu, jud. Tecuciu,



PARTEA III. 

DEALURILE ȘI VĂILE. 

CAPITOLUL 1. 

Ariciul şi albina. 

1. O legendă bucovineană ne spune că după ce Diavolul a vrut 
să înece pe Dumnezeu în apă, rostogolindu-i în cele patru părţi” 
ale pământului, pe când ziditorul dormiă pe turtiţă, pământul cres. 
cuse într?o întindere aşă de mare, încât apa nu-şi mai puteă află loc. 

Sculându-se după aceasta :Dumnezeu și văzând că pământul e 
aşă de mare, că apa nu-și mai are nici un pic de loc unde să stea, 
a picat pe gânduri: ce să înceapă şi să facă, pentru ca apa să aibă 
loc? Dar de geaba, căci ori și cât a gândit, ma putut-o scoate la 
capăt. In urmă îşi trase de seamă: să întrebe vietăţile pe cari le 
făcuse în răstimpul acesta pe pământ, că poate acestea i-ar şti spune, 

Pe atuncia însă, cel mai deștept și mai ajuns de cap dintre toate 
„vietăţile eră ariciul, De aceea trimise el pe a/bină ca să meargă la 
ariciu şi să-l întrebe pe acesta ce să facă. 

Albina ducându-se la ariciu, îi spuse la ce a trimis-o Dumnezeu. 
Ariciul însă ma voit să-i spună, ci îi zise numai atât: | 

— Dumnezeu e doar a toate ştiutor, EI ştie prea bine ce să facă, 

ce mă mai întreabă pe mine, un biet nemernic! 

Albina, văzând că ariciul nu voește să-i spuie, ieşi afară, dar ni 

s'a întors așiși îndată cum a ieşit, ci s'a pus pe usciorul uşii din 

afară a locuinţei ariciului, anume ca să audă ce va zice pe urmă 
acesta. ' 

Şi întru adevăr, că nemijlocit după ce a ieşit dela dânsul, ariciul 
“a şi început a vorbi şia zice: 

— Ce? parcă Dumnezeu nu știe să facă dealuri şi munți, văi
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şi văgăuni şi atunci de bună. seamă că şi apa va aveă destul loc (1). Albina auzind aceasta, bucuria ei !... Deauna și sboară de unde eră ascunsă și se duce țintă la Dumnezeu ca să-i spue ce a auzit, Ariciul văzând. că albina l-a înșelat și l-a ascultat ce „a. vorbit, a blăstămat-o zicând .că deoarece dealurile și munţii sunt de tre- buinţă, spre folosul oamenilor, de aceea aceștia să-i mănânce scârna. Insă Dumnezeu, pentru binele ce i-a făcut albina, n'a lăsat să fie. așă cum a voit ariciul, ci a binecuvântat-o, ca scârna sau balega ei să nu fie spurcată, ci bună de mâncat. Şi aceea'e mierea (2). „Din cuprinsul acestei legende se vede prin „urmare că facerea dealurilor şi a mărilor a fost pricinuită de apele cari nu-și aflau loc, | 2. A doua legendă, din Țara-Românească, ne arată ca pricină o rămășiță de pământ dela zidire cu care Dumnezeu nu ştiă ce să facă, Ea sună precum urmează : a | Intâiu şi ?ntâiu, când Dumnezeu sfântul a urzit lumea de sub soare, a, făcut pământul şi l-a așezat deasupra apelor. Dar cum făcuse, cum dresese  Milostivul, că făcuse pământ. mai mult decât îi tre- buiă și cu ăl de-i mai rămăsese, nu știă ce să facă. 
Atunci Dumnezeu îşi aduse aminte. că moș ariciu e înfundat al cioarelor și are multă pricepere la cap. Trimite deci numai decât pe albină la el ca să-l întrebe ce-l învaţă să facă cu pământul ăl de i-a rămas de pristos ? o 
Albina numai decât sbârn! fu la bordeiul lui moş ariciu. Moș ariciu sta ghemuit pe vatră. Cum. văză pe albină, o întrebă supărat: — „Ce cauţi aici, fă şireato ? | 
— Ce să caut, răspunse. albina, — iacă viu, de, Dumnezeu mă tri- mise să-ți spun că dela clădirea “pământului i-a mai rămas o ți- rişoară de pământ de pristos şi nu ştie ce să facă cu el, și te în- treabă pe tine, . a 
— Ei, aş! Asta fu vorbă de clacă: Da cu de unde să ştiu ? Dacă nu-i dă. lui în gând, că e Dumnezeu, dar eu, un, prăpădit, de unde să știu? Haide, .cară-te de aci, şi lasă-mă în pace! * Albina tăcă și plecă. Plecă dar nu plecă. Cum ieşi afară, se puse pe coșul bordeiului și trase cu urechea să vadă nu o da vreo vorbă din ariciu casă aibă ce: spune lui Dumnezeu. 

    

(1) V. Vârcol, Grâiut'din Vâlcea, Bucureşti: 1910, p. S9: Aricios, [pământ]'cu dealuri și văi, . : IN (2) Marian, Insectele, p. 124—5,
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Aşă şi fu. Cum plecă albina, ariciul începi a vorbi singur pe 
vatră ; . , 

— Ce om şi Dumnezeu ăsta! Cum nu i-o fi dând lui în gând 
să facă dealuri și munţi din pământul care i-a mai rămas! 

Albina atâta aşteptă şi sbârn! se duse şi spuse .lui Dumnezeu 
ce auzise dela ariciu,. Ariciul înțelese șiretenia albinei şi de ciudă 
îi zise: a „. 

— Dalea mi-ai fost, şireato? Mâncă-ţi-ar ce nu se mănâncă cine 
te-a ?nvăţat ! : 
-Dumnezeu sfântul făcii dealuri și munţi, iar pe albină o blagos- 

lovi să fie sfântă, iar scârna ei să se facă miere, mai dulce ca ori 
şi ce în lume (1). 

-3. Intr'o variantă musceleană se spune că atunci când Dumnezeu 
eră gata cu zidirea pământului, eră în mare încurcătură,. că ispră- 
vise urzeala și-i rămăsese bătătură multă, multă... ditai mormanul 
de pământ. Ce să-i facă ? Sta pe gânduri Sfântuleţul şi nu se pri- : 
cepeă cum s'0 dea, so nimerească. 
— Ce-o fi, o fi, zise. Dumnezeu; — într?o zi o să mă duc întrun 

noroc, să întreb pe ariciu. O fi mai cu. cap şi m'o povăţui ce 
să fac! , 

Napucă însă să sfârșească aceste vorbe, că o a/bină îl și aude 
şi, cum îi e felul ei, cotelitoare şi bătătarnică, dă fuga la ariciu, 
— Măi cumetre ariciu, vrei să-ți spun eu acum o veste? 
—. Spune, dec! . - - 
Şi-i spune albina despre gândul Sfântuleţului ; şi pe urmă îl întrebă: 
—- Şi tu ce i-ai spune, măi cumetre, dacă te-o întrebă? | 
— Aolică, zise ariciul, —.şi-a găsit şi Dumnezeu să . întrebe p'un 

ghimotoc ca mine! Ce să. facă? lacă ce: să facă munţi, dealuri, 
movile; așă să facă. 
„Atât i-a trebuit albinei, că a şi dus ștafeta lui Dumnezeu. Se bu- 
cură mult Sfântuleţul, când aude şi glăsuește: a. 
— Blagoslovită să fii tu, albină ! Ceara ta să ardă în biserică, în 

sfeşnice şi în policandre și de ea să aibă parte omul și la moarte. 
Din gură să-ți cure miere, tot ce-i mai dulce pe pământ, iar de vrăș- 
maşi să te aperi cu acul pe care nimeni să nu ţi-l vadă, Iar ariciul 
fiindcă mi-a dat sfat bun, «ghimotoc» să rămâie, așă cum a zis el 

şi ghimotoc să se facă. Ori de câteori o fi în nevoie, el să poată 

(1) Marian, Insectele, p. 129—30 

T. Pamiile, Povestea lumii, , 3 
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“scăpă de pericol. lar cel care o îndrăzni să-l Omoare, să se treacă. 
la răboj ca făptuitor al unui greu păcat. 

Și a sfârşit Dumnezeu bătătura, făcând munții și dealurile, după. 
povaţa ariciului, iar de-atunci, ci-că a rămas ariciul şi albina cum 
sunt; şi «e mare păcat să omori un ariciu (1). 

4. Legenda aceasta se aude şi prin unele: părţi din Oltenia. La 
sfârşit însă se pomeneşte că Dumnezeu, vrând să răsplătească pe: 
albină pentru binele ce i-a făcut, a întrebat-o ce doreşte. Iar albina 
i-a răspuns : o 
— Să-mi dai putere ca cel pe care l-oiu mușcă eu, să moară! 
Dar Dumnezeu, ca să-i taie nasul, i-a.:răspuns : 
— Ba mai bine să mori-tu! 
Şi albina de atunci și până în ziua de azi a rămas să fie pe- 

depsită pentrucă a fost obraznică; și când muşcă pe cinevă, îi ră-. 
mâne acul cu maţele târiș în carnea omului şi ea moare, 

Și ariciul, mic, mic, da 'nfundat al cioarelor! Cât e de ghemuit,. 
dar ştie multe... (2). | 

„5. A treia legendă, din Țara-Românească, ne spune că dealurile 
şi văile au fost făcute, din pricină că pământul, aşă cum fusese ej. 
croit dela început, nu încăpeă sub coviltirul cerului, lată această 
legendă, unde în loc de a/bină este vorba de muscă, nume sub 
care de altfel se-întelege prin unele părţi tot a/bina : 

Dumnezeu când a urzit pământul, l-a făcut mai mare decât cerul, 
astfel că marginile pământului -erau dincolo de poalele cerului. Şi 
mar fi fost mare lucru, dacă cel puţin Dumnezeu ar fi putut află 
chipul cum să-l micșoreze. | 

S'a gândit el cât s'a gândit, dar la urmă, văzând cu nu-și poate: 
da cu mintea, a' chemat -pe muscă: și i-a zis. 
— Ce să facem, noi, muscă, să micșorăm pământul! la fugi tu. 

repede până la ariciu și întreabă-l, căci poate el va şti. 
Albina îndată a sburat la ariciu, pe care l-a găsit stând așă, ghe- 

muit cum eră el. - 
— Uite ce-i, ariciule: ma mânat Dumnezeu să te întreb, nu ştii 

vreun chip să facă pământul mai mic, căci Dumnezeu a greșit pă- 
inântul şi acum se vede că nu-l pot cuprinde poalele. cerului. 

  

(1) c. R.-Codin şi D. Mihalache, Sărbătorile poporului, Bucureşti, 1909, p.- 
105—9. 

(2) T. Bălășel în Şezătoarea, III, p. 26—7.
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Ariciul stă puţin pe gânduri şi apoi îi răspunde: 
— De unde vrei să ştiu eu? Să se fi gândit bine la început, 

înainte de urzire, cât e de mare cerul şi apoi după mărimea lui 
să-şi fi creat pământul. Acuma-i prea târziu; şi nici pe mine nu 
mă duce capul ce-ar fi de făcut, 

Musca, îndată ce văzi pe ariciu că-i răspunde așă de șiret, se 
prefăcii îndată că pleacă, dar m'a plecat: s'a oprit pe perete şi a 
ascultat. 

Ariciul îndată şi-a zis: 
— Şi la urma urmei, dacă Dumnezeu nu L Ştie cum să facă pă- 

mântul mai mic și s'a gândit să încerce priceperea unui ghemuf ca 
mine, să mă fi chemat el, să-i spun în patru ochi, să fi venit el la 
mine, şi cel puţin să fi trimis pe cinevă mai ca oamenii ca să mă 
ispitească şi nu o muscă uricioasă! Și când te gândeşti, ce mare * 
greutate pân” pe-acolo. Cum nu i-a trecut lui prin cap să strângă 
pământul, să facă maluri şi văi, c'ajungeă pământul îndată mai mic. 

Musca îndată ce auzi vorbele ariciului, plecă să ducă vestea lui 
Dumnezeu, iar Dumnezeu cum află, făcăi după înțelepciunea ariciu- 
lui şi în chipul acesta izbuti să micşoreze pământul. Ariciul însă, 
văzând aceasta şi pricepând că socotinţa lui a fost furată de muscă, 
de ciudă mare ar fi zis: a 
— Nu ştiam eu că tu ești hoaţă să mă cumperi pe mine! 
Apoi din ghemuit cum eră, sa făcut şi mai mult ghem, s'a 

făcut și mai mototol, de năcazul cel mare ce i l-a pricinuit musca (1). 
6. Prin jud. Prahova, aceasta povestire se aude în următorul 

cuprins: 

Ci-că la început, când a făcut Dumnezeu cerul şi pământul, s'a 
brodit de a făcut pământul mai mare decât cerul și nu încăpeă 
pământul sub cortul cerului. Şi marginile pământului stând afară 
de cortul cerului, nu mai vedeă nici soarele, nici picătură de ploaie 
sau fulg de zăpadă. 

Ce să facă Dumnezeu ca să dreagă lucrurile? Să ceară sfat la 
ariciu ! Chiamă pe albină şi o trimete la ariciu. Albina se duce 
și-i spune: : 

— Uite, nene ariciu,—cum o fi zis ea acolo,—m'a trimis Dum- 
nezeu să te întreb: cum ar puteă el să bage tot pământul. sub cer ? 

  

() Candrea, Densușianu, Speranţă, Graiul nostru, Buc. 1906, Vol. 1, p. 
173-4,
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— Și tocmai: la mine te-a trimis, la un ghemuit ca mine? Da ce 
ştiu eu, zise ariciul cu supărare.-— Du-te de-i spune că nu mă pricep 
eu la asta! | ” 

Albina pleacă, dar în loc să iasă pe ușă, se aşează pe clanţa ușii, 
iar ariciul, crezând c'a rămas singur, începe a dondăni: 
-— Hm, el, Dumnezeu, după ce și-a bătut joc 'de mine și ma 

făcut așă de ghemuit şi de urit, acum ar pofti să-l învăţ cum să 
micşoreze pământul. De ce nu mi-a dat putere multă să strâng pă- 
mântul în labe, până so încreţi, să se facă numai munți și văi şi 
să vezi atunci cum încape!.. 

Sbrr! atunci şi hoţoaica de albină de pe clanţa uşii și fuga cu 
vestea la Dumnezeu. Da ariciul. de colo: - 

—- Aci-mi fuseși, cutro ? Mâncă-ţi-ar... cin” te-a trimis! 
Și albina spuse lui Dumnezeu tot ce a făcut și ce a auzit dela 

ariciu și ce i-a zis ariciul. Da Dumnezeu, mânpâind-o,' zice: 
— Lasă, albiniţo, că toată lumea o să mănânce cutare lucru al tău; ; 

bine că ai aflat ce trebuiă. | 
Şi de atunci sunt munţii și văile și de atunci face albina miere. 
7. A doua variantă a acestei povestiri, culeasă din jud. Dolj, 

suna astfel: 
După ce ariciul a înşelat pe Dumnezeu la zidirea lumii, şi l-a 

făcut să clădească. mai mult pământ decât cer,:a fugit şi s'a as- 
cuns. Albina, credincioasă lui Dumnezeu, se duse la ariciu, care 
şedeă ascuns într'o tufă, și-l întrebă, dar ariciul îi răspunse: foarte 
mândru că ştie, dar nu vrea să spuie. 

Şiret a fost ariciul, dar mai şireată fu acum albina. Ea sbură și. 
se ascunse într?o floare din apropierea ariciului, unde stătii nemiş- 
cată. Indată ce plecă albina, ariciul își zise în sine- şi. 

— Hei, cum nu pricepe Dumnezeu la una ca asta! Să iea pă- 
mântul în mâni şi să-l strângă şi aşă o să facă munți, văi, dea- 
luri... In chipul acesta îl va micşoră. 

Cum aude albina una ca asta, sboară din floare şi o tulește spre 
Dumnezeu, ca să-i spuie cele ce auzise. Când o vede ariciul, se 

- mânie foc şi zise: 
—- Ei, d'apoi aicea mi-ai fost, hoaţo? Mâncă- ţi- ar ce nu se mâ- 

nâncă, cine te-a trimis. 

Şi de atunci albina face miere. . 
8. A treia variantă a acestei legende, care s'aude prin unele 

părţi din Oltenia, ne spune următoarele ; 

.
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Făcând Dumnezeu pământul, a greşit mai mare pământul decât 
cerul, așă că nu puteau să se încăpute unul cu altul. Intrebând 
pe Wetehârsul, pe Diavol, acesta şi-a dat cu părerea că pentru a 
face pământul mai mic, trebue să i se rupă din margine, iar.bu- 
căţile rupte să fie aruncate în apă. Dumnezeu însă nu găsi acest 
sfat înțelept şi de aceea trimise pe a/bină la arice, să afle şi sfatul 
lui. Ariciul, după ce-i spuse niște cuvinte mai în afară de cale, îi arătă 
că alt chip nu-i de a face pământul mai mic, decât ridicarea dea- 
lurilor şi văilor pe dânsul (1). 

9. Variantele acestor legende însă nu se mai isprăvesc ; le întâlnim 
în Bucovina și Moldova (2), în 'Țara-Românească (3) şi în Oltenia (4). 
Adăugăm chiar că în Bucovina găsim o legendă vagă, ce nu po- 
menește de pricina facerii dealurilor și văilor (5). 

10. Legendele acestea, în esența lor, le întâlnim şi la Bulgari. Una 
ne spine că Dumnezeu a făcut pământul mai mare decât cerul şi 
că într'o zi a văzut vorbind pe Diavol cu ariciu şi de aceea a trimis - 
pe albină ca să le asculte sfatul, Albina plecă. și auzi cum diavolul 
spuneă ariciului că dacă Dumnezeu ar bate pământul cu cârja sa, 
S'ar face dealuri și văi, pământul s'âr strânge şi cerul l-ar. puteă 
cuprinde. Albina vine, spune lui Dumnezeu și Dumnezeu ca mulță- 
mită binecuvintează pe albină, ca ceara ei să lumineze nunta şi bo- 
tezul, iar mierea să-i fie leac boalelor (6), | 

Alteori spun că Dumnezeu făcând-pământul întins a văzut că 
cerul nu-l poate cuprinde și de aceca a început să-l strângă cu mâ- 
nile, până ce a intrat sub poalele cerului (7). 

11. Oricum ar fi, fie că apele nu puteau să stea, fie că rămăsese 
pământ neîntrebuinţat, fie că Pământul aveă o întindere mai .mare 
decât cerul, fie că Dumnezeu «nu ştiă ce formă să-i dea» (8), fie că 
«făcuse pământul prea mare și nu se pricepeă ce să-i facă, să-l facă 

  

(1) Dict. de Z. Otea din Floreşti-Dolj şi comunic. de d-l Gh. Schinteie prin 
0-1 H. N. Țapu. ” * 

(2) Voronca, op. cit, p. 16. : - DR 
(3) Etym: Alagn. Rom., col 746.—I. Otescu, Credinţele ţăranului român despre 

cer şi stele, Bucureşti 1907, p, 52—3, " o 
(4) T. Bălășel în Șezătoarea, XI, p. 117—8. 
(5) Voronca, op, ciz., p. 17. 
(6) L. Schischmânoff, Legendes religieuses bulgares, Paris 1896, p. 6—7, 
(7) Jbidem, p. 5—6.— Etymologicum Magn. Rom., col. 1650—1. 
(8) Marian, Insectele, p. 128. . a
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mai mic, că cică eră întins ca o masă» (1), rămâne că ariciul a fost 
vietatea care a socotit de trebuință facerea dealurilor şi văilor. De 
aceea găsim ariciul într'o sumă de expresiuni precum sunt: 

«Parcă-i spuse ariciul la ureche», ce se referă la unul ce-și înde- 
plinește o dorință tocmai la vremea nimerită. Are acelaş înţeles cu 
«par'că l-a îndemnat ariciul» (2); 

«Acesta-i un ariciu și jumătate», ce se spune unui om iscusit (3) ş.a. 

CAPITOLUL II. 

Ariciul şi Sf. Petru. 

1. O legendă care de altfel se aseamănă cu cele de până aici și care 
se aude prin jud. Neamţ, sună precum urmează : 

Când a urzit Dumnezeu pământul, l-a urzit drept ca o masă,. 
fără dealuri, râpi și văi. Nu după multă vreme, i-a venit în gând 
să-l schimbe. Pentru asta, a întrebat și de Sf. Petre şi i-a zis: 

— Petre, ce să fac ca să schimb pământul altfel decum este el? 
Sf. Petru și-a dat mai multe păreri, cum să fie scliimbat pământul, 

dar nici una ma plăcut Domnului său. In cele din urmă, Dumnezeu 
trimite pe Si. Petru la ariciu să-i ceară și lui sfatul. 
Ariciul cum vede pe Sfânt, îi şi zise: | 
— Bine, Petre, pe mine m'a găsit să mă întrebe Domnul,— pe mine, 

pe o casă gheboasă ? El nu poate să facă munți, dealuri, râpi şi văi ? 
Ariciul se credeă prost, Dumnezeu însă găsi că părerea ariciului 

este cea mai bună. - 
De îndată: poronci ca pe pământ să fie dealuri, munți, văi şi râpi. 
Şi iacă aşă, ariciul a stârnit dealurile (4); 
2.'A doua legendă, care se aude prin jud. Tutova, ne spune 

următoarele : 

După ce Dumnezeu făcă pământul întins ca o față de masă, se 
gândi să facă dealuri, dar nu știă cum. De aceea trimise pe Sf. 
Petru la ariciu, să-l întrebe dacă nu ştie el cum le-ar puteă face. 
Sf. Petru se duse și-l întrebă. Ariciul îi răspunse, 

(1) Şezăfoarea, VII, p. 1H1—1. 
€) Efym. Magn. Rom., col 1651 
(3) Culegere din jud. Tutova. 
(4) Culegere din Nemţişor, dela Maranda Busuioc, comunic. de d-l A. Moisei.
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— Spune lui Dumnezeu că după cum ma strâns pe mine “gră- 
madă, tot așă să strângă şi pământul, şi dealurile vor fi gata. 

Și Dumnezeu făcă așă ! (1). 
3. In sfârşit, a treia legendă, care se aude prin jud. Dolj, ne 

spune că pogodindu-se Dumnezeu şi cu Sf. Petru ca să făcă pă- 
mântul, a trimes după sfânci,— ariciu,— ca să-l întrebe ce să facă 
din pământul care va rămâneă dela zidari. Şi ariciul a răspuns : 

— Să se facă dealuri şi măguri (2). | | 

CAPITOLUL 11. 

Țâncul pământului şi albina. 

Tema legendelor de până aici o găsim în Moldova de Sus, însă în 
loc de ariciu se vorbește de fâncu/-pământului. 

Zice că Dumnezeu când a urzit lumea, a urzit prea mult şi nu. * 
încăpeă sub cer. Ce să facă, ce să dreagă? lea şi trimite albina să 
ispitească pe fâncul pământului. | | 

Albina a mers la ţâncul pământului, dar acesta ma voit să-i 
spuie. Zice: | 

— Dacă-i Dumnezeu, lasă să ştie singur ce să facă. 
Albina cuminte nu s'a dus, ci s'a ascuns lângă poarta lui. 
Țincul pământului, crezând că-i singur, zice «la sine» : 
— Hm! El mă întreabă pe mine ce să facă. Da de ce nu strânge 

pământul în mână tot, că s'ar face ici dealuri, colo văi, și ar în- 
căpeă ! | 

Albina cum a auzit, a sburat la Dumnezeu şi i-a spus. Dumnezeu 
pentru lucrul acesta a blagoslovit-o ca să facă miere și oamenii să 
mănânce. Şi de aceea e albina bună la Dumnezeu (3). 

  

(1) Culegere din Floreşști-Tutova, comunic. de d-ra Virginia Stan. — Cred. 
Rom. din com. Catanele, jud. Dolj, comunic. de d-l Șt. St Tuţescu: «Se zice 
că ariciul la început mergeă în picioare, Când însă la urzirea pământului, el 

- a învățat pe Dumnezu să facă văi şi munţi, ca să nu fie pământul neted; 
atunci Dumnezeu î-a dat ariciului să se poată face ghem şi la vale să se dea 
roata». Ă | e 

(2) Culegere din com. Catanele, jud. Dolj, comunic. de d-l Şt St. Tuţescu, 
(3) Efym. magn. Rom. 'col 475—6: In cosmogonia puporană română, a/bina 

joacă un rol foarte interesant, care ne aduce aminte căn mitologia elenică 
albinele, pshesa:, sunt dădacele lui Zeus, iar după Virgiliu, 

Esse apibus partem divinae mentis...
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„CAPITOLUL IV. 

Ariciul, corbul şi alte paseri,. 

O legendă din părțile Moldovei de jos ne spune: 
Când Dumnezeu a făcut . pământul, acesta s'a nimerit' mai mare 

decât cerul. Dumnezeu neştiind cum să-l facă mai mic, a ispitit toate 
lighioanele pământului, dar ori că n'au ştiut ce să-i răspundă, ori 
că răspunsul nu le eră nimerit, pământul rămase deocamdată tot 
mai mare decât cerul. 

Intre acestea, trimise pe corb, pasere cu penele albe, să cheme pe 
ariciu, să vadă dacă nu cumvă dânsul, — despre a cărui înțelep- 
ciune se dusese vestea, — ştie vreun mijloc. 

Corbul purcese în grabă, dar dând peste o mortăciune, se opri | 
să ospăteze și nu se mai întoarse. Atunci Dumnezeu, așă amărit 
cum eră, îl blăstămă şi zise: : 

— Corbule, să ţi se înnegrească penele pe tine, cum e inima mea 
acum de necaz, 

Şi de atunci corbul s'a schimbat în pene negre ca tăciunele, din 
“albe cum erau, | . 

- Mai pe urmă trimise altă pasere la ariciu, și ariciul, ghemuit cum 
eră, veni îndată. Dumnezeu îl întrebă și ariciul, după ce ascultă cu 
mare luare aminte, nu zise nici un cuvânt, ci întinzându-se pe pă- 
mânt, stăti așă câtăvă vreme, după care se sgrebuii şi se făcu din 
nou ghem; 

— Fă şi tu, Doamne, aşă, și pământul se va face mai mic. 
Dumnezeu pricepi pilda ariciului, strânse pământul de margini 

şi făch munţi şi dealuri, ca să se facă, faţa pământului mai mică, 
spre a o puteă cuprinde cerul. Iar pe ariciu l-a menit să trăească. 
astfel ghemuit (1). 

CAPITOLUL V. 

Ariciul. 

1. Un număr de legende ne arată că Dumnezeu a făcut dealurile 
și văile deadreptul după spusele ariciului. Si 
„Întâia, care se aude prin jud. Botoșani, sună astfel: | 
La început, când a făcut Dumnezeu pământul, a luat lut şi a făcut 

  

(1) Candrea, Densuşianu, Speranţă, Graiul nostru, Î, p. 291
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un boţ mare, pe care apoi l-a turtit şi l-a întins. Pământul eră neted 
ca o masă, fără nici un pic de ridicătură pe el, așă că dacă te vei. 
fi uitat dintr'un loc, i-ai fi văzut întreaga iui cuprindere dela o mar- 

„gine până la cealaltă. Cu această greșise Dumnezeu, căci la ce 
puteă sluji pământul, dacă nici o vieţuitoare, nici un fir de verdeață 
nu puteă să trăească pe cuprinsul lui din pricina lipsei de apă cur- 
gătoare, lacuri, mări și fântâni. 

Văzând. aceasta Dumnezeu, şi neștiind cum să facă spre a îndreptă 
răul, se duse la ariciu şi-i zise: 

— Ei, îţi plate cum am făcut eu pământul? 
— Imi place, răspunse ariciul; numai un lucru nu l-ai nimerit. 

Cum vor trăi pe el ierburile, dobitoacele și oamenii, fără o pică- 
tură de apă? ! 
"Iar Dumnezeu, după ce se gândi puţin, zise: | 

— Atunci fă şi tu cum te pricepi; eu atât am ştiut, atâta am făcut, 
Ariciul, cum căpătă această învoire, îndată se vâri sub pământ şi 

cu spinarea începi a ridică munți şi dealuri, în alte părţi îl pră- 
“buşi, aşă că apa care se află în pământ, începi să iasă prin văi şi 
locurile mai joase, sub chip de gârle, pâraie, lacuri, mări şi fântâni. 
.De atunci sunt toate acestea şi de atunci pământul nu mai este 

neted (1). 

2, A doua legendă este cunoscută în jud. Putna: 
Făcând Dumnezeu pământul mai mare decât cerul, căută povaţă 

ba dela unul, ba dela altul, ca să afle cam ce ar fi de făcut, să poată 
restrânge cevă din întinderea lui. 

Și pe toți i-a întrebat şi toți dădeau din umeri neştiind nici 
un chip. | 

Intr'un rând iată că se întâlnește cu ariciul. 
— Hei, ariciule, îi zice Dumnezeu,— uite ce şi uite cum ; am greșit 

pământul prea mare, încât nu mi-l poate cuprinde cerul. Nu ştii tu, 
ca un înţelept ce eşti, vreun meșteșug, ca.să-l pot trage la măsură ?. 

Ariciul dintr'un'tâiu îi răspunde că nu ştie, au de teamă, au din 
altă pricină, dar mai apoi grăi: 

— Apoi, de, Doamne! după socoteala mea alt chip nu-i, decât 
să-l mai îngrămădeşti, să faci munţi, dealuri şi văi pe dânsul; așă 
urmând, pământul se va mai sgârci şi va puteă să încapă sub cer. 
„Dumnezeu făcii după învăţătura ariciului şi astfel cerul put să aco- 

  

(1) Voronca, op. cit, p. 16—7.
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pere cu poalele lui pământul. Pentru această binefacere, Dumnezeu 
blagoslovi pe ariciu să trăească fericit pe pământ, să nu muşte pe 
nimeni și nimeni să nu-l omoare. Ca pază i-a învelit trupul cu ghimpi. 

Ariciul se socotește ca o vietate bună la Dumnezeu şi de aceea 
pielsa lui, arsă pe vatră și pisată, este bună de băut ca doctorie de 
vătămătură (1). 

CAPITOLUL vI, 

Alte. povestiri. 

1. O legendă bucovineană ne spune că trimițând Dumnezeu pe 
diavol să aducă pământ din fundul mării în numele său, dracul, 
scoborînd în apă, luă pământ în numele lui şi nu întral lui Dum= 
nezeu, şi îl mâncă, Aceasta s'a întâmplat de trei ori la rând. După 
ce însă aduse pământ în numele lui și în cel al lui Dumnezeu, 
Dumnezeu blagoslovi pământul să crească, dar în acelaș timp crescă 
şi pământul înghiţit de diavol; şi crescuse așă de mult, încât eră 
cât pe ce să crape necuratul, 

Atunci Dumnezeu scoase pământul acela dintr'însul şi turnânduri 
pe fața pământului cea netedă, a făcut astfel dealurile, văile și 
munții (2). | 

2. Prin jud, Suceava se crede şi se spune că după ce s'a făcut 
„ pământul prea mare, astfel că «nu încăpeă în văzduh», Dumnezeu 

s'a sfătuit cu Antihârț şi din lumina capului lui Sarsailă a ieşit 
sfatul ca Dumnezeu să mai strângă pământul de margini, ca prin. 
încrețirea lui în chipul acesta să se nască dealurile şi văile. 

3. Prin unele părţi se povestesc următoarele : 
Ariciul eră voinic, cu barbă mare, când urziă Dumnezeu pămân: 

tul; şi chemându-l Să-i țină două ghemuri, unul de urzeală şi unul 
de bătătură, ariciul s'a ?nfiorat de faţa Domnului şi a scăpat un 
ghem din mână? din astă pricină pământul din lat și șes, cum . 
eră să fie, s'a scovârdat şi s'a prefăcut în mălușteanuri, văi, vă- 
găuni, colnice, piscuri, munţi, râpi, măfei; şi Dumnezeu s'a necăjit 
şi l-a blăstămat să rămâe ghem. Și așă stă de atunci (3). 

  

(1) Candrea, Densuşianu, Speranţă, Graiul nostru, |, p. 275. 
(2) Voronca, op. cif., p. 13. 
(3) Jipescu, Opincaru, p. 117.
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4. Prin părţile de jos ale Olteniei se crede că /zăguri/e şi gor- 

ganele ce se văd astăzi pe faţa pământului, sunt dela zidire şi au 
răsărit pe acolo pe unde umblând ariciul cu ghemele, s'a împie- 
decat și a căzut (1). 

Prin Oltenia se aude uimătoarea povestire: 

5. Când sa urzit pământul, eră Dumnezeu şi cu ariciul, Se 

văitau amândoi, că unde și cum să întindă pământul. Tot văitâdu-se 
încoace şi ?ncolo, iacă vine și năpârea şi intră şi ea în vorbă. Dar 

auzind de ce este vorba, grăi: 

— Doamne, uite ce să faci, ca să întinzi pământul: fă dealuri-văi, 

dealuri-văi, şi aşă o să fie bine. | 
Se apucă Dumnezeu şi făcă aşă, după povața năpârcii, şi îi ieşi 

bine (3). | 
6. Tot prin Oltenia, cu privire la dealuri se povestesc următoarele : 

Când a urzit Dumnezeu pământul cu broasca și cu ariciul, ră- 

măseseră dealurile şi malurile, Măre, ele vreau să facă pământul 

întins ca o masă. 

Mergând Dumnezeu, malurile şi dealurile se ţineau după el și 
întrebau : 

— Noi cum rămânem ? 
Dar Dumnezeu : 

— Așă să rămâneţi cum sunteţi: dealurite-dealuri, malurile-ma- 
luri (4). 

7. Tot prin acele părti se mai crede că Dumnezeu a fost silit să 

scoată singur pământ. din faţa netedă a lutului spre «a face loc a- 

pelor, să meargă şi să se învârtească către. răsărit, la mare !» (2). 

(1) Cred. Rom. din com. Catanele, jud. Dolj, comunic. de d-l Şt. St. 
Tuţescu. 

(2) Idem. 

(3) Şezătoarea, XIL, p. 179. 
(4) Jdem, p. 116.



PARTEA IV; 

ZIDIREA OMULUI. 
—— 

CAPITOLUL, 1. 

Povestirea biblică, 

1, Cetim: | i 
Și Dumnezeu întocmi pe om din pulberea pământului şi suflă în nările lui suflare de vieață ; și aşă se făcti omul în ființă vie. Şi Dumnezeu sădi grădină în Eden, despre răsărit, și în acesta puse 

el. omul pe care l-a făcut. Și lehovă făcăi să răsară pe pământ tot felul de arbori frumoși la vedere şi buni la mâncare, Şi pomul 
vieții eră în mijlocul grădinii, şi pomul cunoștinței binelui şi al 
răului. Şi fluviu ieșiă din Eden ca să adape grădina și de acolo se * despărțiă în patru râuri. Numele unuia eră Pison : acela e care în- conjură tot pământul Havila, unde este aur, Și aurul acelui pă- „mânt este .bun ;. acolo. este bedelion și piatră onichină, Și numele. râului al doilea este Ghihon: acela e care înconjură tot pământul. 
Cuş. Și numele râului al treilea este Hiddechel : acela e care curge spre răsăritul Asiriei. Și râul al patrulea e Eufrat, , 

Și Dumnezeu luă pe om și-l puse în grădina Eden, ca să o lu- creze şi să o păzească. Şi lehovă porunci omului zicând : «Din toţi 
pomii vei mâncă, dar din pomul cunoștinței binelui şi al răului, 
dintracesta să nu mânânci, că în ziua în care .dintr'însul vei mâncă, 
vei muri», 

Și Dumnezeu zise: «Nu este bine să fie omul singur; îi făcit lui ajutor, care să fie asemenea lui. Că Dumnezeu după ce făcii din pământ toate animalele câmpului şi toate paserile cerului, adusu-le-a la Adam, ca să vadă cum să le numească. Și la toată vieţuitoarea, numele ce i l-a dat Adam, acesta fu numele ei. Şi Adam puse la
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toate vitele şi la paserile cerului şi la toate fiarele câmpului. Și 
pentru Adam nu se află ajutor, care să fie asemenea lui (1). 

Și Dumnezeu făcii să cadă peste Adam un somn adânc; și el 
adormi. Şi luă una din coastele lui și răstrânse carnea la loculei. 
Şi lehovă Dumnezeul, din coasta pe care o luase din Adam (2), 
făcii pe femeie şi-o aduse lui Adam. Atunci Adam zise: «De astă 
dată, da: acesta este os din oasele mele şi carne din carnea mea !» 
Aceasta se, va numi femeie (Ișă), că din bărbat (1ş) este luată. De 
aceea bărbatul va lăsă pe . părintele său şi pe mama sa şi se va 
lipi de femeiă sa şi vor fi un corp. Și amândoi erau goi, Adam şi 
femeia sa, și nu se ruşinau (3). 

2. Am început povestirile cunoscute de poporul român prin po- 
vestirea biblică, pentrucă sub o înfăţişare mai mult sau mai puţin 

curată, ea se află foarte mult răspândită în popor. Forma sub care 
o găsim este cea versificată şi se rostește ca uraţie, sub numele de 
dertăciune la nunțile ţărăneşti, când mirele îşi iea mireasa dela casa 

socrilor mici, când prin urmare fata î îşi părăseşte părinţii, alipindu-se 
de bărbat. 

Din aceste uraţii vom da câtevă frânturi spre a arătă cât de fru- 

mos au poetizat cărturarii anonimi, ori poate însuș poporul, zi- 
direa omului. Se înţelege că înșirarea faptelor poate să difere de 
cele din povestirea biblică. 

3. Un fragment de iertăciune din Bucovina ne spune că după 
ce Adam a gustat din pomul oprit, prin ispita diavolului, a fost 
izgonit din raiu. Atunci Dumnezeu i i-a zis: 

Ce mi-e mie bun omul Singur ca să se hrănească, 

Pe acest pământ singur, | Şi "n tot pasul 

Să umble, să rătăcească, , Și ?n tot ceasul, 

Cu nime să nu vorbească, * Pe Dumnezeu să-l mărească, 

De cu zi şi până ?n seară, * Lui Hristos să-i mulţămească, 
Ca o sălbatecă fiară ? 

Mie-mi trebueşte-un om, '; Şi a dat Dumnezeu atunce 
Pe pământ să fie domn, : Moşului Adam somn dulce 

Să trăească, - Şi adormire grea, 

":: Să vorbească, | Căci a vrut să-i iea 

(1) Facerea, 2, vers. 7—20. 

(2) Prin Fra Franţa se povesteşta că Dumnezeu a scos lui Adam această coastă 

din prcina unei răni ce și-o făcuse omul. Nevoind s'o arunce, a făcut pe 

femeie (Revue des traditions populaires, XVII, p. 160). 

(3) Facerea, 2, vers, 21—5,



Din creștet o părticeă, | 

Ca să-i facă lui muiere, 

Să-i fie spre mângâiere; 
Ca să-i facă lui soție, 
Mai mult singur să nu fie. 
Dar i s'a părut 

Că nu-i potrivit, 
Căci atuncea are 

Să fie prea mare 
Muierea decât bărbatul. 
Şi iar s'a gândit 
Și. iarăș a vrut 
Să-i ieie din tălpi, 
Dar i s'a părut 

Că nu-i potrivit, 
Că 'muierea are 
Să fie prea mare 

Şi prea ușurică.,. 

şi mai departe: 

Și cu duhul a suflat 
Și Eva vie a stat, 
Cu duhul s'a răsuflat, 
Şi Adam s'a deşteptat, 
Și rău Sa mai spăimântat, 

-Soţ lângă el când a aflat. 
Dar Dumnezeu lui i-a spus 
Şi vorbind așă i-a zis: 
— Adame, Adame, 
Moşule Adame, 

Nu te ?nspăimântă, 
Nu te ?ncrâncină, 
Că muierea aceasta 
E soţia ta, 

Că aceasta-i soțul tău, 
C'așă a vrut Dumnezeu; 
C'aceasta-i soţia ta, 

  

  

  

Faţă de al ei bărbat. 

Și de aceea a luat: 
Din' trupu-i a noua coastă 

"Şi-a zidit pe moașa noastră, 
Şi-a pus pe Adam de-a dreapta, 
Pe moaşa noastră de-a stânga, 
Dar acuma s'a mirat 
Şi singur s'a întrebat; 
Cum să-i deie numele! 
Şi a trimis în patru părţi 
Patru îngeri. 
Şi acei patru îngeri 
In patru părţi că sau dus 
Şi trei slove i-au adus, 

Dumnezeu că le-a luat 

La un loc le-a lăturat, 
Numele Eva i-a dat (1); 

s 

Ctaşă a vrut sfinţia sa. 

„ Atunci Adam a spus 

Și din gură așă a zis: 
— Mulţămesc, 
_Doamne, mulţămesc, 
C'ai făcut trup din trupul meu, 
Os din osul meu, ” 
Sânge din sângele meu: 
Ș'atunci Dumnezeu 
L-a blagoslovit 

Și apoi le-a vorbit: 
— Adame, Adame, 

Moşule Adame, 
Ca nisipu ?n mări, 
Ca stelele ?n ceriu 
Creșteţi și vă îmmulţiţi 
Și pământul stăpâniţi! 

4. Al doilea fragment dint r'o iertăciune veche (2) ne spune că 
după ce Dumnezeu a făcut pe Adam, a trimis 
a 

- (1) Marian, Muta; p. 320-2, —Povestirea biblică a variantei ucrainiene, în Revue des traditions Populaires, |, p. 404-5, 
(2) Marian, Nunta, p. 389.
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Patru îngeri I-am face-o din ochi, 

  

In patru cornuri Va vedeă prea departe. 
De lume: la răsărit, l-am face-o din gură, 
La amiazi şi la sfinţit, De mine na vrea s'asculte. 
Precum şi la miază-noapte Și puse milostivul Dumnezeu 
Și aduse patru slove de carte. Intru Adam somn greu, 
Și-au tălmăcit anume ” Precum mărturiseşte 
Al strămoșşului nost” nume, Adam singur când vorbeşte: 
Adam, om întâiu pe lume. -. — M'am culcat şi-am adormit, 
Şi zise că nu e bine Că Domnul ma sprijinit, 
Omu ?n lume ca să fie Și-a luat Dumnezeu atuncea 
Singur fără de soţie. Lui Adam o coastă din stânga 
I-am face-o lui din cap, Şi-a zidit 
Va fi mai înţeleaptă Pe strămoaşa noastră Eva. 
Şi deşteaptă. ă 

Intr'adevăr, unele «subtilități teologice poporane» de origine bi- 
zantină ne spuu că numele Adam ar veni din inițialele vorbelor 
greceşti "Avazoi) (răsărit), Avo:s (apus), "Apx0s (nord) şi A Mesnpfpia. 
(sud). Cu adevărat Adam în limba arabă înseamnă om (1), iar în 
limba ebraică adama însemnează pământ (2). 

5. Al treilea fragment, dintro iertăciune dorohoiană, sună (3): 

Şi-a mai făcut Dumnezeu | Şi-a adormit în mijlocul raiului, - 
Pe strumoşul nostru Adam, » |. Şi-a luat o coastă din stânga sa, 
Care ne tragem toţi din neam. Şi-a zidit pe strămoașa noastră Eva.. 
După ce l-a zidit din opt părţi: I-a suflat Duh 
L-a făcut cu sângele din rouă, Și-a înviat strămoasa noastră. Eva. , 
Frumuseţa din soare, Și deșteptându-se strămoșul nostru 
După chipul şi asemănarea sânţiei sale, Adam din somn, 
Cu auzul din vânt, Văzii muiere lângă dânsul. 
Cu oasele din piatră. Zise :—Of, Doamre, ce este aceasta?" 
Şi umblă strămeşul nostru Adam Milostivul Dumnezeu zise : 
Singur pe pământ. -— Nu te spăimântă, Adame: 
Dumnezeu văzând Că aceasta este os din osul tău 
Că nu e bine să fie Și carne din carnea ta, 
Omul fără soţie, Sânge din sângele tău 
l-a dat Dumnezeu un somn dulce, Şi aceasta se va chemă ţie soție 

Până la săvârşie.   
Bizantinii au căutat să facă o corelaţie între zidirea lumii din | 

patru stihii şi cea a omului și au zis: «De omul încă iaste din 
patru stihii urzit, adecă den sângci, den flegmă şi den heară galbănă şi 

(1) Etym. Alaga. Rom. col. 239 şi 243. 
(2) Dr. M. Gaster, if. pop. rom., p. 270. 

(3) E]. Sevastos, Nunta la Români, p. 173.
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niagră. Deci sângele. omului cum iaste herbinte şi apătos iaste . 
den vânt: hearea galbănă iaste herbente și uscată, iaste 'den 
foc ; flegma iaste reace și apătoasă, iaste den apă, iară hearea cea neagră, reace și uscată easte den pământ. Atâta iaste urzirea şi întruparea omului». Tot astfel glăsuește și un hronic românesc, | 

Slavii au îmmulțit părțile din “cari a fost făcut omul, ridicându-le 
la opt. Astfel întrun text din veacul XV. găsim întrebarea şi răspunsul : 
— Din ce a făcut Dumnezeu pe Adam? 
— Din opt părţi: trupul l-a făcut din pământ (1), a doua parte din 

mare, a treia din piatră, a patra din vânt, a cincea din nori, a şasea 
din: soarele și din rouă; a şaptea din gândul şi taina îngerească și a 
opta din sfântul Duh. 

Alt text din veacul XVI lămureşte mai mult întrun răspuns: 
" Intâiu: trupul din pământ; a doua: oasele din piatră; a treia: 
ochii din mare; a patra: gândul din iuțeala îngerilor; a cincea: | 
duhul şi respiraţia din vânt; a şasea : înţelepciunea dela nori; a 
şaptea : sângele din rouă și din soare, Şi se numără astfel numai şapte ştihii, pentrucă se zice că Dumnezeu a dat suflet lui Adam în ziua Sâmbătei (2).. 

6. Al patrulea fragment este dintr'o iertăciune botoşeneană (3): 
- „Şi a zidit pe moşul nostru Adam, 
Cu osul din piatră, 7 
'Cu trupul din lut, 
“Cu auzul din vânt. 
Iar Dumnezeul nostru a strigat : 
— Adame, Adame, 

Scoală-te?n tălpile 

Picicarelor tale. 
Și moşul Adam în tălpile picioa- 

ă relor s'a sculat, 
Şi din gură a suspinat. 
A strigat: — Oh, Doamne, 
Cred în tine, că tu eşti Dumnezeul 

meu! 
Cum am să trăesc în această câmpie, 
Largă şi frumoasă 

” Numai eu, un om singur? 
  

  

Dumnezeu sa gândit 
Și S'a răsgândit: | 
Să iea din tălpile picioarelor, 
Omul scade; 
Să iea din cap, 
Omul ză/uzeşte! | 
Să iza din coastă, din a dreapta, 
O fi femeia mai mare decât băr- 

batul. 
Și a luat din coasta din a Stânga 
Şi-i făcu lui moş-Adam muiere, 
Şi-a zidit pe moaşa ncastră Eva. 
lar Dumnezeul nostru a strigat: 
— Adame, Adame și lu Evo 
Voi să vă *mulţiţi 

Ca nisipul mării, 

Ca ierburile câmpului, 

(1) În Orient se mai spune că pământul din care a fost Adam eră ce fe- luiite colori, ceeace lămureşte astăzi feluritele soiuri de oameni (D. Her- 
belot, Bible orientale). | 

(2) Gaster, op. cît, p. 267-3. 
(3) Sevastos, op, cit, p. 120-1.
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7. Al cincilea fragment sucevean (1) : 

„Şi a luat lut 
Din pământ, 
“Ochii din mare, - 
Frumusețile din soare, : 
Auzul din vânt, 

“Sufletul dela duhul sfânt 
Şi a zidit pe strămoșul nostru Adam. 
Şi iar a zis “Dumnezeu. 
-Că nu se poate să fie 
Fără de soţie, 
Şi i-a dat lui strămoșul nostru Adam 
Somn greu 

Şi a luat os din osul lui   “Şi carne din carnea lui 

8. Al şaselea fragment putnean 
lar lui Adam i-a şezut 

Rău pe pământ, - 
Dumnezeu lui Sf.. Petru i-a zis: 
— Petre, rău îi şade lui Adam 
Singur pe pământ. 
— Alei, Doamne, bine știi, 
Bine să-i dai. 
Dumnezeu somn că i-a dat,   Trei zile și trei nopți a dormit 

.Şi toiag de măr uscat 
La cap i-a înfipt. 
“Şi Dumnezeu ci Sf. Petru s'a vorbit 
Cum să-i întrupeze lui femeie: 
“Să iea din cap, - 
Omul slăbește 
“Şi greu se. hrăneşte; »   să iea din tălpi, 

Și sânge din sângele lui. * 
Și a zidit pe sirămoașa noastră Eva. 
Acel somn ce-l somnoră, 
Grozav vis visă:: - 
S'a sculat 
Inspăimântat, -: , 
Şi a zis: — Of, Doamne, . 

Ce este aceasta ? 

— Taci Adame, nu te spăimântă, 
Că aceasta este os din osul tău... 
Şi carne din carnea ta 

Și sânge din sângele tău 

Şi se va chemă ție soţie 

Până?n săvârşie! 

(2): 
Omul scade 
Și rău i se mai şade, 

"De-i va luă din creștet, 

Rămâne. femeia mai mare decât 'ro- 
mânul, 

l-a luat din coasta stângă. 

- Şi a întrupat 

Pe strămoaşa noastră Eva, 
Adam când s'a sculat, 
Tare Sa spăimântat: ;  _î. » 
Dar Dumrezeu pe el l-a îmbărbătat: 
— Adame, nu te spăimântă,. 

Că asta va să fie ! 
Soaţă ţie, 
Roadă mie. 

Adame, pe pământ, 
Cu ea, să trăeşti... 

9. Al şaptelea îragment dintro iertăciune culeasă de :prin. jud, 
Ilfov (3), spune că Dumnezeu, după ce a. zidit lumea, s'a scoborit 
pe pământ în chip de porumb, dar - 

Jos pe nimeni nevăzând, 

Mult a stat și sta gândit 
“Ce să facă, ca să întrupeze . 

  

(1) Sevastos, Wunta, p. 1734. 
(2) Ibidem, Nunta, p. 182-3, 
(3) Marian, Nunta, p. 192—3, 

T. Pamiile, Povestea lumii, 

Un om pe pământ. 

Luat-a os din piatră, 

Carne din, lut,



Suflet din :duhul sfânt 
Şi minte din slava îngerilor 
l-a dăruit. 

Şi l-a lăsat Dumnezeu - 

Pe raiu treizeci de ani stăpânind. 

La treizeci de ani iar când s'a uitat 
pe pământ, 

Ca să vadă ce fel de roadă i-a făcut, 

Adam nici o roadă nu i-a făcut, 
Un zăduf i-a dat . 
Şi un somn mare l-a adormit. 
Și mult a stat şi s'a gândit 
Ce să facă, să-i întrupeze lui „soţie 
"De-acum şi până ?n vecie, - 

Nume de ajutor, femeie pe pământ, 

A gândit să iea 
Din călcâi, 

A fi femeia prea. supusă bărbatului 
"Și nu va fi bine, 

Să-i iea din cap, 
„Va fi femeia prea mare asupra băr- 

batului 
Şi iar.mo să fie bine. 
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A întinş mâna dreaptă .. . 
” Şi a luat os din osul lui, 
Carne din carnea lui, 

Sânge din sângele lui 
Şi coastă din coasta lui 

Şi anume din mâna stângă 
Şi a întrupat 

Pe strămoaşa noastră Eva. 

Atunci Dumnezeu i-a zis: 

— la scoală, Adame, şi vezi. 

Ceeace mai văzut. 
Adam s'a sculat 

Şi cu glas mare a strigat, 

— Of, Doamne, ce este asta ? 

Dumnezeu i-a zis:—Nu te speriă, 

Că aceasta este os din osul tău, 
Carne din carnea ta, 

Coastă din coasta ta, 
Se va chemă ţie muiere,. 

Şi să vă îmmulțiți 

Ca nisipul mării, 

Ca stelele cerului 

Şi ca pietrile vadului. 

10. Al optulea fragment argeşean (1): 

„Deci voind să se .proslăvească 
Firea-i cea dumnezeească,. 

- Intinzând prea sfânta 'sa- mână, 
Zidi pe Adam din ţărână, 

După a sa asemănare, 
Cu cuvânt şi cu suflare. 

Apoi văzând că nu e bine : 
Să fie omul singur de sine, 

Somn trimise într'însul   Şi adormind, veni la dânsul 

“Şi dintr'a. lui coastă |. 
Zidi pe Eva strămoașa noastră. 

"Când Adam ochii-și deschise, 

„La ea privind, zise: 

— Aceasta s'o numesc muiere 

Și mi-o fi spre mângâiere, 
"La trudă, la ostenele, 
Căci e din oasele mele... 

11. In sfârși, al nouălea fragment, dintr” o iertăciune dobrogeană, 
Suriă . (2): 

"“Şi-a luat lut de pământ - : 
Şi a zidit pe Adam 
Strămoşul nostru, 

Cu trupul din pământ, 
Cu sufletul din văsduh, 

Şi i-a dat un somn greu 

(1) Şezătoarea, IX, p. 166. 

(2) Sevastos, Nunta, p. 194. 

E Strămoşului nostru Adam. 

„Şi l-a dus 
In mijlocul raiului 

Şi-a luat trei coaste 
Din coastele lui | 
Şi-a zidit pe strămoaşa noastră Eva.



51 

12. Versiunea biblică o cunosc şi-o spun şi Megleno-Români (1): 
An țesta zuiiă (an șasea) lo Domnu ţară, la darg şi iiomu dir&p 

lica lui și lia pusi numea Adam. | 
Ca vizii Domnu că lu iiomu li-ăi urot să îă singur, con durmiă 

Adăm, lo ună din coâstili lui şi-ii dard Eva şi li-u dedi ca soţ la Adam. 
Napcum lia blagoslovi și lia zisi: Creştiţi= şi iți muliti (şi va 

faţiți muliți) şi puviliţi-la pimintu cu tot e şi află pri iel. 
Ară ăn „şaptea zuită răpusd Domnu. Demtc şasi zoli să sirbim 

şi zuita di șapti, demtc Duminica-ii sfiti, sa na duţim la biserică 
și să faţim buni lucri. 

13, Zidirea omului coincidând cu zidirea: lumii, în expresiuni se 
pomeneşte una drept alta, cu acelaş înțeles, arătând un trecut ne- 
închipuit de îndepărtat. Dintre aceste expresiuni, cele mai întrebu- 
inţate sunt: «Dela Adam»; «De pe când Adam Batbadam [moş 
Adam» ; «De când cu Adam şi Eva»; «laca şi Adam», se zice 
despre un lucru prea cunoscut; «Veniși (ce faci) Adame?», unui 
nevăzut de mult, ş. a. , 

Se înţelege, când mai înainte se scriă pentru datarea unei hârtii: 
«în anii dela Adam», însemnă şi «în anii dela zidire[a lumii], velar 
care eră cu 5508 mai vechiu decât cel «dela Hristos». 

Intrebarea : «Care este întâia poruncă a lui Dumnezeu ?» Şi răs- 
punsul :: «Postul, când a poruncit Dumnezeu lui Adam Să nu mâ- 
nânce din pom» (2), sunt de 'origine cărturărească. zi 

N 

   

  

CAPITOLUL II. r& 
| il 

Dumnezeu, ziditorul, a: 
” . mt VA 

pe Adam şi pe Eva deodată, din lut, Faptul că se mai vorbeşte 
şi de o sfătuire cu Diavolul, se datorește numai împrejurării că po- 
vestirea aceasta a zidirii omului urmează îndată după cea a zidirii 
pământului, unde ajutase și Necuratul. Această legendă sună pre- 
cum urmează : | 

După ce fâcii Dumnezeu. pământul, începi a vorbi cu Dracul: 
— Mă nefrate-meu, ce folos că pământul ăsta e mare şi frumos 

  

(1) P, Papahagi, Megteno-Românii, II, p.13. 
(2) G: D. Teodorescu, Poezii populare, p. 251.
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și împodobit cu de toate, că nu mișcă nimic pe el, doar vântul şi 
atât. Numai noi singuri, până când o să dondănim, căci ni se. u- 
răște, păcatelor! A 

— E lesne, frate-meu, zise împelițatul de Sarsailă; ce adică, mai 
şti ce să faci? | " 

— Bine, eu oiu şti, n'oiu şti, dâr tu ce ai cam zice ? 
— Ei,.ce aş cam zice! Aș zice să faci o pereche de oameni, așă 

de-o pildă cum sunt eu, și din ăia au să se prăsească ca Poșidichiile 
până s'o umpleă pământul, ba încă s'or văită că nu le ajunge. 

— Bine zici tu, dar prea tragi în partea ta; adecă cum vrei tu 
să se umple lumea de urîciuni ca de-al de tine! Apoi să faci bine 
să mă ierţi, că una ca asta n'o mai fac, măcar d'aş ști căi plesni 
aci de năcaz. Am face mai bine o pereche de oameni să samene cu 
mine la chip și la faptură, nefrate-meu. o 

— Fă cum ştii, frate-meu, că eu nu mă supăr daia. Tu fă-i ca 
tine, că eu dacă voiu fi meşter, îi fac ca mine, când nici nai gândi 
cu gândul. ! 
.— Să-ţi văd voinicia, nefrate-meu; nu mă prea spai eu de lau- 
dele fele.' Eu știu că tu cu șireteniile tele vrei să-mi ieai împărăţia, 
dar să te ştergi la gură d'așă lucru; ai să înghiţi mult la noduri seci ! 
- Şi Dumnezeu luă humă, o frământă niţel în mână și tipări din 
huma aia două păpuşi întocmai după. chipul şi făptura sa. Puse 
într'o parte o sapă şi'ntr'alta o furcă cu fusul ei şi cu caierul în 
ea. Dumnezeu suflă în gurile păpuşilor şi păpușile înviară şi se 
sculară drept în picioare, cum se scoală omul după somn. Dum- 
nezeu le zise: - 
— Alegeţi care ce vă place! 
Păpuşile luară : una sapa și alta furca. Dumnezeu zise ălui cu sapa. 
— Tu om să fii; numele tău să fie Adam, şi paraua ta sapa; tu 

să fii cap. Celei cu furca îi zise: | 
— Tu femeie să fii, numele tău £va şi hrana ta furca. Tu să fii 

supusă lui Adam. Tu să torci, să-l îmbraci și el să sape, să te 
arănească, . 

Dumnezeu apoi îi blagoslovi să se îmmulţească, ca iarba câmpului, 
ca frunza codrului, ca nisipul mării..Şi oamenii, după voia lui Dum- | 
nezeu, se îmmulțesc de .nu le mai dai de ssamă şi au-să se îmmul- 
țească până n'or. mai încăpeă .pe pământ, (1). 

  

(1) T. Bălăşel în Zanne, op. cil. vol VI, p. 463-4, publicată cu mici mo- dificări şi în Șezătoarea, XI, p. 178—9, . : e
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2. O variantă a acestei povestiri, de prin aceleaşi părţi, urmează 
mai pe scurt: Când a făcut Dumnezeu pe rumân, a făcut şi pe 
muiere, și uite cum: a făcut Dumnezeu două păpuşi de pământ şi 
a suflat în gură-le de le-a înviat. Dumnezeu aveă puse de-o parte o 
furcă de tors şi cu fusul ei şi un ciumag. Şi Dumnezeu a zis: 

— Muierea să-şi iea furca cu fusul și omul să-şi iea ciumagul. 
Atunci s'a ales: omul s'a dus la ciumag şi muierea la furcă. 

Ei mai mult se jucau cu furca și ciomagul, da de lucrat nu lucrau 
nimic, că ei erau îmbrăcaţi în unghie peste tot trupul de nu-i răsbiă 
gerul şi mâncau poame de prin pometuri; și de unde luau, creștea 
altul la loc... (1). . 

3.-Prin multe părți legendele acestea au pierit; a rămas însă 
pretutindeni credinţa că omul este făcut de Dumnezeu din lut, «Din | 

“pământ ai ieşit, ȘI în „În pamant ZII merge, zice preotul la prohodul 
mortului ! (2). 

Vechile legende ebraice ne spun acelaș lucru și anume că Dum- 
'nezeu la facerea omului a luat lut din toate unghiurile pământului 
spre a-l face pe Adam, pentru ca, murind acesta, pământul să nu se 
împotrivească la îngroparea lui, zicând că nu-i din trupul său (3), 
"4. Tendința oamenilor de a se socoti coboritori din oameni mari, 

este firească; prin urmare nu ne vom miră că aproape toate naţiu- 
nile cred că întâiul om,— din care ele se trag neapărat, — a fost 
făcut de mâna dumneească. Manu zice că Brama a născut pe preoţi 
din gura sa, pe răsboinici din braţe, pe negustori din coapse și pe 
artişti din picioare (4). Îi 

Haldeienii_credeau_că oamenii se trag din sângele care a CUrS. 
din “făierea capului lui Belus, după porunca sa. Aici își are izvorul 
divinătatea regală de până aproape de zilele noastre. 

Unele popoare indigene ale Americei cred într'o facere a omului 
şi femeii din lut, dar după un potop (5). 

  

(1) T. Bălăşel în Şezătoarea, III, p. 31. 
(2) Cred. Rom. din Com. Catanele, jud. Dolj, împărt. de d-1 Şt, st, Tuţescu: 

«Dumnezeu a făcut pe om din pământ; de aceea când moare, se face pă- 
mânt. — Șezătoarea, II, p. 289: «Omul este făcut din pământ; daia e așă de 
ticălos şi șubred. După ce a închipuit Dumnezeu pe om din pământ, i-a su- 
flat în gură și el numai decât a înviat», 
„_(3) Gaster, Li. pop. rom., p. 267, 

(4) Grimm, Deutsche Mlythologie, cap. XX. 
(5) Revue des traditions populaires, XXULL, p. 433. -
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CAPITOLUL III. 

Dumnezeu şi Diavolul ziditori. 

1. Intâia, dintro serie de povestiri, ne arată omul zidit cu tru- 
pul de Necurat, iar cu sufletul dat de Dumnezeu. Ea urmează: 

Dracul, după ce văzi că prin înecare nu poate să scape de 
Dumnezeu, după ce văzi că pământul sa lăţit în cele patru părţi, 
încotro îl împinsese pe Dumnezeu, se apucă, de ciudă, să facă un 
om, poate cu credinţa că având un tovarăș prietenos şi supus, mai 
curând va izbuti în gândurile sale. Luă dară tină şi făcă trupul 
omului. Apoi îi puse în gură o trestie şi începit să-i sufle din toate 
puterile lui, ca să-i dea suflet. Dar tot chinul i-a fost de geaba, 
căci duhul diavolului ieşiă pe cealaltă parte a omului, 

Văzând întracestea Diavolul că nu are cum să dea vieață omului, 
merse la Dumnezeu şi-l rugă să-i învie dânsul acel trup făcut 
din tină. | | 
„Dumnezeu suflă asupra omului duh sfânt şi omul prinse vieaţă 
în sufletul lui, De aceea și până în ziua de astăzi dracul stăpâneşte 
trupul omului, îl chinue cât omul trăeşte în toate chipurile, îi tri- 
mite boli și felurite feluri de bube şi beteşuguri, iar mai apoi îl 
deslipește de suflet și-l lasă pământului să putrezească și viermilor 
să-l mănânce. . . | 

Sufletul însă, fiind fărâmă din duh dumnezeesc, îndată ce trupul 
păcătos se sfărâmă, el se ridică la Dumnezeu, de unde a purces. 

2. O variantă a acestei legende sună astfel ; 
Dracul, aflându-se odată pe marginea unei ape, a făcut un chip. 

de om, şi trecând Dumnezeu pe acolo, l-a întrebat: 
— Ce-i acolo, drace? 
— Un om, Doamne. 
— Ei, apoi învie-l, dacă-i om ! 
-— Apoi cum, Doamne? , , 
— Suflă-i în gură. 
Dracul s'a pus să-i sufle, dar nu l-a putut înviă. Atunci Dumnezeu 

i-a zis să tragă tot duhul înapoi din om; şi dracul s'a pus la 
gura chipului și a început a trage duhul. Pe urmă Dumnezeu s'a 
apropiat de chip, şi când a suflat asupra lui, chipul a înviat. Dra- 
cul însă nu trăsese bine tot duhul ce-l suflase în chip; mai rămă- 
sese pe la încheieturi, și de aceea omul. la mânie săvârşeşte lu- 
cruri rele,



Mânia-i dela Diavol. Dacă omul mar aveă în “el duh dres, 

omul ar fi foarte bun (1). : 

3, In sfârşit a doua. Variantă, care se aude prin : Bucovina, ur: 

mează astfel : | 
Pe om l-a făcut Diavolul; 'i-a făcut adecă trupul cu toate cele 

lăuntrice ale lui, dar sufletul nu i.l-a putut da, căci nu: se pricepeă 

cum să facă, : 
Intr” un rând trece Dumnezeu pe lângă dânsul şile „vede necăjindur -se, 

— Ce. faci acolo, diavole? îl întrebă. Dumnezeu. 

— Ce fac, fac eu, răspunse Necuratul, — dar nu mă pricep cum 
să-l fac să vorbească, 

— Dă-mi-l mie atunci! 

—.Dat. să-ți fie! 
Dumnezeu suflă celui trup duti Sfânt şi omul î începi să vorbească, 

Dracul cum văzu aceasta, prinse a scuipă şi a zice: 
„i.— Ptiu! mare minune! 
„De atunci a rămas omul .aşă:.cu trupul de diavol şi cu suflet 

dumnezeesc; şi de'atunci scuipăm şi noi; Și când:  scuipăr, « de 

Diavol ne aducem aminte ! (2). 
4. Prin unele părţi din. Bucovina se crede că unii oameni sunt 

“făcuţi cu. trup şi suflet de Dumnezeu, iar o altă parte de oameni 

“sunt alcătuiți de Diavol. Oamenii făcuţi de Diavol se cunosc de 

cei ai lui Dumnezeu prin răutatea sufletului şi purtările lor rele, 

şi mai ales prin aceea că înjură pentru toate nimicurile. (3), 

CAPITOLUL IV, 

Adam şi Eva feciori de drac. 

O legendă . cu totul singuratecă,. despre al cărei început .am 

pomenit: și într'alt loc (4), ne spune ca cea dintâi pereche de oa- 

meni este un rod al celor dintâi. draci.. Ea se. aude numai prin 
Bucovina: 

„ Mama dracilor, după ce a născut pe. cei . doi. draci, dintre „cari 

(1) 1. A. Zanne, op. cit, VI, p. 403, 

(2) Voronca, op. cif., p. 8-9 
(3) Marian, /mmormântarea, p. 31. 

(4) P. 8-9. 
+
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ia 56 
e | a unul eră schiop, a făcut cu aceasta o fată ciungă şi un băiat. După 

  

âceasta, mama dracilor a murit, . | 
„Aceşti doi copii, băiatul cel schiop şi fata cea ciungă, au făcut 

şi ei o fată, pe care a vrut s'o iea fratele dracului cel schiop, 
teafărul. : ' 

Alţii spun însă că mama dracilor a avut doi băieţi, dintre cari 
unul schiop şi o fată, despre care şi pomenim. Cu mama sa și cu 
sora sa, fratele cel schiop a avut cei doi copii şi o fată,—alţii zic 
că numai o fată,—pe care a vrut sto iea fratele cel teafăr. 

Părinţii ei însă nevoind să i-o dea, dracul, care eră bătrân, a 
făcut o masă mare şi pe când petreceau cu toţii, a furat fata şi cu 
dânsa a fugit pe muntele Defonia. Aici cei. doi draci negri au trăit 
la olaltă şi din unirea lor s'a născut o fată albă la peliță și ne- 
întrecut de frumoasă. Ş | 

Intro zi, pe' când soarele răsăriă, fata s'a dus la un pârău ca să 
se spele. Dumnezeu, care se întâmplase să treacă pe acolo, o vede 
şi-i zice să meargă cu dânsul, Fecioara nu-i răspunde nimic, dar 
înturnându-se acasă, spune părinților săi toate acestea şi părinţii, 
de frică, să nu le-o fure Dumnezeu, o puseră în lanţuri. 

In alt rând fata, după multă rugăminte, este slobozită din lan- 
țuri ca să meargă din nou la pârău, să se spele. Acolo se întâlneşte 
iarăş cu Dumnezeu care o îmbie. să meargă cu dânsul. 

« Fata socotind că tot mai bine va fi cu Dumnezeu decât în “lan- 
țurile părinților săi, se învoeşte și astfel, alături cu Dumnezeu, se 
urcă în. cer. | - 

Cei doi draci, rămaşi în. muntele Defonia, au mai făcut pe urmă. 
şi alți copii, negri însă ca şi dânşii, dar printre aceștia a fost și 
un băiat alb. Pe acesta tatăl lui l-a legat de-un bolovan de piatră 
grozav de mare și l-a aruncat în apă, ca să-l înece, socotind că 
cu chipul acesta Dumnezeu nu-l va luă, cum făcuse mai înainte 
cu sora lui, fata cea albă la peliţă. In mare însă, un rac a tăiat 
funia cu care eră legat băiatul de :bolovan şi astfel: Dumnezeu l-a 
putut luă şi pe dânsul în cer, : Acestor doi copii albi ai celor doi draci negri, Dumnezeu le-a 
pus numele Adam şi Eva (1). 

  

(1) Voronca, op. cit., p. 149.
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CAPITOLUL V.: 

  

Eva făcută din spurcăciuni. 

1. Ironizarea firii “femeiești a adus după sine parodiarea - zidirii 
celei dintâi dintre femei, după! cum ne „încredințează îndestul de 
multe povestiri, : i 

2. Intâia ne spune că femeia nu-i făcută :din coastă de om, ci 
din coadă de slrac: i 

«Dumnezeu, după ce a făcut pe Adam, a înţeles negreșit că tre- 
bue acestuia .și o femeie, 

Atunci a chemat pe un înger și i-a poruncit ca pe când va dormi 
"Adam, să-i fure o coastă şi să i-o aducă lui, ca s'o menească a fi 
femeie. 

Zis și făcut. 

Ingerul a furat coasta cum a știut el şi s'a pornit cu dânsa în 
mână ca s*o ducă lui Dumnezeu. Pe drum însă, îngerul s'a întâlnit 
cu un drac, care l-a întrebat cam aşă.: 

— “Ce-i, heruvime, aia din mâna ta? 
—. O coastă de-a lui Adam, nene Aghiuţă. 
—- Nu mai spune! Şi ce faci tu cu ea? | 
—Ma trimes Dumnezeu tatăl ca s'o fur, ca să facă femeie din ea. 
La auzul acestora, ce i-o fi irăznit dracului prin cap, nu se ştie, 

dar el se gândi să fure coasta dela înger şi s'o ducă la stăpânul 
său, tovarășul iadului. 

Și zicând că vrea s'o vadă și el, puse mâna pe coastă, se uită 
câtevă clipe la ea, o întoarse pe o parte și pe alta şi "deodată o 
rupse de fugă cu ea cu tot. 
- Ingerul stătii o clipă nedumerit, dar desmeticindu-se din spaima 
ce o păţise, la gândul ca fost păgubit de drac, luă goana după el, 
întinzându-și aripele cât a putut mai mult, Cu cât fugiă dracul de 
înger, cu atât îngerul se luptă mai tare ca să-l ajungă. Și fugiră 
astfel amândoi, cine ştie cât. : 

In sfârşit, dracul ajunse la iad şi dădi să intre înăuntru, printr'o 
“gaură pe unde numai dracii puteau să intre, așă eră -de strâmtă 
gaura aceea. Ingerul se repezi “deodată ca fulgerul și abiă avi 
vreme să apuce de coadă pe drac, până a nu apucă să intre în iad. 
Dracul se trăgeă în iad și răcniă de usturime, iar îngerul trăgeă și 
el de coadă, ca să nu-l scape. Trase îngerul şi iar trase, până când 
la urma urmei -se rupse coada şi rămase îngerul cu atâta. ..
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— Ce să facă bietul înger? Mai stă pe gânduri, se mai suci, la 
urmă își luă sborul cu coada de drac făcută mototol, anume ca să 
vadă Prea Sfântul că nici el n'a stat de geaba. | 

Dumnezeu, văzând îngerul că se apropie, încă de departe a cunoscut 
că vine cu cevă în mână; deci ma mai așteptat să vadă ce-i şi 
cum, ci blagoslovi zicând: 

— Femeie să se facă! 
Şi femeie s'a făcut (1). | 
Această povestire o găsim aproape întocmai şi la Bulgari (2). 

——————————— ) 

(1) Alinerva lit. ilustr. L, No. 16, p. 5. 
(2) L. Schischmânoff, op. ciț., p. 33-4: «La femme est crâce de la queue du . 

diable; c'est pour cela quelle est si diabie, et voici ce qu'on raconte ă ce 
.sujet: 

- Lorsque Dieu le păre crâa' de la boue le premier homme, qui s'appelait 
Adam, il souffla dessus; celui-ci s'anima et devint comme nous un homme 
vivant, Aprăs cela le Seigneur se dit: Pa ” 

«Il faut que je donne un compagne ă cet homme, pour qu'il ait avec qui 
parler et que son âme ne s'ennuie pas», Il appela un ange et lui parla ainsi: 
«Ecoute ce que je vais te dire, mon ange. Tu te rendra dhici dans le verger 
aupres d'Adam; tu le trouveras endormi. Alors, tout 'doucement, enl&ve-lui 

"une câte du câte gauche et apporte-la moi; mais fais bien attention de ne 
pas le reveiller». Lange stinclina devant 'le Seigneur; îl courut dans le 
verger aupres d'Adam qui dormait; il lui prit tout doucementune câte, sans 
que celui-ci s'aperciit de quoi que ce soit, et Papporta au Seigneur, Mais le 
Seigneur s'âtait €galement endormi, et comme lange n'osait pas le reveiller, 
il resta pr&s de la porte ă attendre qutil s'&veillât, . 

Mais voilă le diable qui mont Pescalier. 11 vient auprăs de Pange et lui dit: 
„«Pourquoi restes-tu ă Ja porte au lieu d'entrer?» et Pange lui r&pondit: «ai 
peur de rcveiller le Seigneur.—Et- qwest-ce que tu tiens dans la main?— Cest 
la câte d'Adam.—Je ten prie, mon ange, laisse—la moi examiner; comment 
est-elie?» L?ange, sans mâfiance, la lui donna, mais le diable aussitât se sauva. 
en courant et Pange dut lui courir.aprăs, Le diable, la câte dans la main, 
courut de ci de lă, tandis que Pange le poursuivait pour la lui arracher, Enfin 
le diable se cachat dans un trou et Pange Pattrapa par la queue. Le diable 
cherche ă descendre, lange le tire par la queue; il tira, tira tant et si bien” 

"qu'il la lui arracha, tandis que le diable se cachait dans le. trou.—<Et que 
vais-je dire maintenant au Seigneur?» se lamentait Pange, en revenant, 

Lorsqu'il arriva auprâs de Dieu, il le trouva toujours endormi. «Reveillons-le, se 
dit Pange, et qwil me fasse ce qiwil voudra."Pourvu qwil ne me dise pas: «Pour- 
quoi ne mas iu pas râveiil€ avant?» Et il se mita crier: aSeigneur Seigneur !» 
Et le Seigneur lui dit, les yeux encore fermâs: <Alons, va ten. Laisse-moi 
dormir tranquillement. Que ce que tu as dans la main, devienne ce que 
Javais dit», Di . 

Cest comme cela que la queue du diable devint femme et eut nom Eve».
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3. A doua povestire ne spune că femeia este făcută - din coadă 
de 2 câne: . - anti 

“Toată lumea ştie că femeia-i făcută din coasta bărbatului şi că. 
dacă soţul își scarpină câte odată coasta, nimenea m'are dreptul să 
se amestece. Eu am auzit însă din moşi-strămoși, cari cunoșteau 
lumea mai altfel decum o ştim noi, că femeia nu-i făcută din coasta 

bărbatului, ci din o' coadă de câne şi de aceea, din când în când, 

trebue țeselată şi pieptănată, că «femeia neţeselată e ca moara ne- 
ferecată |. -- 

Și ca să știți cum s'a făcut muierea din coadă de câne, ascultați 
să vă spun povestea: 

După ce a făcut Dumnezeu lumea și pe Adam, l-a lăsat singur, 
Incredinţându-se că nu-i bine să fie omul singur, pe când el dormiă, 

îi luă o coastă, punând-o pe o masă, ca din ea să facă pe femeie, 
Până ce să coasă cu acul locul de unde luase coasta, Diavolul, pre- 

făcut în câne, se ivește dintr'un tufiș şi fură coasta lui Adam. Când 

sfârşeşte Dumnezeu de cusut, văzând că nu-i coasta de pe masă, 
ca din ea să facă pe bunica Eva, iea-o de unde nu-i. O ciudă ne= 

spusă cuprinse pe cel Atotputernic şi uitându-se prin prejur, sub 

nişte tufani, vede un câne rozând un ciolan. Atunci “Dumnezeu 
înţelese că necuratul i-a făcut şotia și se iea după câne. Fuga câ- 

nele, fuga şi Dumnezeu. La o cotitură, Dumnezeu prinde. cânele' 

de coadă. Trage Dumnezeu, întinde și cânele; trage Dumnezeu, 

trage și cânele, până ce coada cânelui s'a rupt. : Dihania fuge într'o 
pădure schelălăind, iar Ziditorul - lumii rămase cu coada cânelui 

în mână. - ' 
Mânios peste fire: că lucrurile s'au petrecut altfel de :cum eră 

'voia lui, Dumnezeu izbeşte coada cânelui de pământ și poruncește : 

— Din coada de câine să se facă 'și femeia! 
Și cum s'a zis, s'a și făcut. 

“Și de atunci a rămas femeia cu peri de drac în ea, de până ce 

bărbatul nu-i smulge, mare zile bune în casă. Și de atunci a rămas 
obiceul că dacă voeşti ca un câne să fie rău, ca femeile, să-i tai coada 

şi să i-o dai s'o mănânce friptă, că se face cum e dracul de rău (1). 
4. O variantă a acestei povestiri, care se aude prin jud, Vasluiu, 

sună astfel : 

(1) M. Lupescu în Șezăfoarea, IV, p. 177, — Prin alte e părţi se taie cânelui 
şi urechile, tot pentru aceasta; , 

. 
>
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Ci-că Dumnezeu, după ce a mântuit de făcut lumea „Şi toate 
"vietăţile, a făcut la toată urma şi pe Adam. Și pe când dormiă 
Adam, îi taie el o coastă să-i facă femeie dintr'insa, 

Da, ci-că, luând coasta, Prea puternicul o pune o leacă jos ală- 
turea, și până mai îndreaptă cu mâna locul de unde a scos-o, până 
mai suflă, să se ciristueascii rana, un tâlhar de câne adulmecă după 
carne și numai ce se apropie... Dumnezeu l-a şi zăpsit. 
— De lături, şarlă! 

Da odată cu strigătul, cânele înhaţă coasta de colo şi... pe fugă! 
„ Dumnezeu, ciuda lui !.. Şi amândea după câne. 

— Lasă jos, spurcatule, că te cale! 
„Ţi-ai găsit s'asculte javra naibii, — că el fuge cu ciolanul, de crezi: 
că-l mână Ucigă-l-crucea ! Da nici Dumnezeu nu se lasă. Il fugă- 
rește el o buca” de vreme și întrun târziu numai ce-l găbjeşte pe 
lângă niște tufari şi-l. prinde de coadă. 

— Stai, cotarlă nesătulă, mâncă-te-ar turba !,. 
Cânele nu şi nu! Se smuncește pân” întratâta, că Dumnezeu 

numai ce rămâne c'un ciomp din coada lui în mână. şi cânele cu . 
coasta'n gură se cam mai duce... 
— E-ei! Din ce fac eu pe Eva? 
Dumnezeu rămâne pe gânduri. Tot întoarce bucata de coadă 'n 

mâni, uitându-se la ea, 

„— Măi, a drăcuţului treabă ! își zice el în gând. | | 
Da "ndată numai i se luminează faţa. Ca Dumnezeu, el puteă face 

pe femeie din ori şi ce. Se mai uită odată la coada de câne... 
— Haide, dar, să te fac şi de aici, Evo! | 
Şi cât ai clipi, cea dintâi femeie a fost gata. — Durdulie, plină 

de drăgăneli — şi Dumnezau îi face semn, trimiţând-o lâng” Adam. 
Și pentrucă din coadă de câne nu se face sită de matasă, ci- 

că nici Eva m'a fost cel lucru bun (1). | 
5. Atât Francezii (2) cât şi Portucezii (3 ovestesc la fel cu 

noi. Acești din TE, aan ad Da Do coada de câne, 
spun că a zis: 

N 

Tanto vale fazer Eva 
De una costella di Adaâ 
Como de rabo de um chaâ, 

  

(1) Dict. de 1, Polcovnicu, Micești, comunic, de d-l 1. Neculau, învăţător, 
(2) Revue des traditions populaires, XXV, p. 417. 
(3) Leite de Vasconcellos, Tradigoes, p. 200.
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Intr?o altă variantă este vorba de o coadă de vulpe. 

Litvanii de asemenea (1) socotesc femeia născ     

  

de pisică: 

Dumnezeu a făcut pe om după chipul şi asemănarea sa din pă- 
mânt, cum scrie la carte. Și a văzut Sfâtuleţul că nu-i stă: bine 

singur; şi s'a gândit să-i facă tovarășă, care să-i fie de ajutor - la 

toate. Acum din ce s'o plămădească? Că hâr, că mâr, pândește pe 

când dormiă bărbatul, îi taie o coastă și o pune pe scândură, iar 

el s'apucă de cusut la loc tăietura, ca să nu se mai cunoască. 

» Când se întoarce, coasta: nu-i pe scândură. O pisică fugise cu ea 

şi rodeă, rodeă, parcă nu mâncase de cinci zile. 

Dumnezeu cum o vede, după dânsa. Pisica fuge, el cât coleă în 

„urma ei... Şi tot gonind-o aşă, o apucă de coadă. El trage, pisica 

trage, până când rămâne Dumnezeu cu coada în mână. lar dia-, 
volița, aşă cunr este ciuntită, fuge şi îuge, unde a ?nțărcat dracul 

copiii, şi 'se ospătează fără frică. 
Atunci Dumnezeu înciudat, trânteşte coada în pământ și zice: 

— Femeie să te faci! 
Şi numai iată că se ridică de jos un: chip frumos, cu ochii alba- 

ştri şi păr auriu, de-ți eră mai mare dragul să te uiţi la ea. 

Cum vedeţi, femeia e făcută din coadă de pisică ; de aceea e plină 

- de vicleșug (3). | 
"7. După cum am văzut mai sus, povestirea aceasta se aude și în 

Franţa și în Portugalia. Vorbindu-se cu privire la această ţară, cetim 

(4) că «Legendele-lămuritoare cu privire la zidirea omului pe pă- 
mânt, aşă de apropiate la cei vechi (chez les primitifs), sunt din po- 
trivă foarte rari în Franţa. Nu sa găsit nici una ca să derive din 

povestirea genezică; chiar şi acele rari nu vorbesc de facerea o- 

mului, ci de cea a femeii» în chipul cum l-am văzut (5). 
8. In sfârşit a patra povestire ne arată chipul cum femeia a fost 

făcută din .coadă şi coastă de mâţă: 

(1) Revue des traditious populaires, vol. Îl, p. 485. 
(2) /dem, vol. 1V, p. 409. 

(3) Culegere din jud. Tulcea, comunic. de d-l G. Cuatu înv. în Cerna. 
(1) Revue des:trad. pop., XX, p. 103. 
(5) După o credinţă flamandă» femeia este făcută din clisă, zahar, oțet şi 

coadă de mâţă (Rev. des trad. pop. XXII, p. 410).



62 

  

Peste Adam a dat Dumnezeu un somn adânc. Şi pe când zăceă el aşă pe pământ, Dumnezeu se puse într'un genuchiu lângă dânsul și începe a-i desprinde o coastă. După ce a desprins coasta, a pus-o 
alăturea, nu departe, cu chip ca să direagă la loc borta de unde 
o scoase, Da Diavolul de mâță, cum i-a puţit a carne proaspătă, S'a şi șurupit, tupiluş-tupiluş şi haţ ! apucă'n gură coasta. Şi morrr... morr... se pregătiă să-și şteargă ami dinții cu dânsa, botoasa ! Da Dumnezeu o simţeşte și . întinzând mâna, dă s'0 înhaţe de gât pe mâţă. Da mâţa dracului, parcă eră proastă, să nu se păzească tocmai atunci în dricul chetului? Eră aşă de nechitită, încât să lese pe Dum- nezeu să-i iea bucățica dela gură? Şi tunde-o, băiete, la fugă. 

Ars, sare Dumnezeu de lângă Adam şi amandine, pârle, după satana de mâță. Mâţa fugi, Dumnezeu fugiă,— mâţa: fugiă, Dum- nezeu fugiă! Ş'ami, când s?0 ajungă, mâţa dând de-o bortă, dă 
să fușnească 'ntr'iînsa. Da Dumnezeu aşiși o înhaţă de coadă. Şi 
trage Dumnezeu, mâţa trage şi ea.—-Și trage Dumnezeu, mâţa trage 

"şi ea. | | . | 
Până când pâr! poc! popâc! se rupe coada pisulencei ! Şi-odată 

cu coada, iese și o coastă de-a. mâţei. Biata mâţă sa tot dus în 
lăuntru, cu coasta lui Adam ca s'o ospăteze, iar Dumnezeu a rămas 
cu coada și cu coasta ei în mână. Atunci, de ciudă şi de mânie, o- 
dată le trânteşte Dumnezeu de pământ și poruncește : 
— Din voi femeie să se facă, 
EI a zis şi s'a făcut... 
Și de aceea femeia este făcută din coadă de inâţă, având pe de- 

asupra și o costiță de. drac, de vreme ce ori vei zice costiţă de 
mâţă, ori vei zice costiță de drac, tot una face, căci mâţa-i din 
dracul, dacă-i luă seama la nărav (1). 

+ 

= Li 

Ar fi firesc să urmărim de aici înainte vieața pământească a ce- 
“lor dintâi doi oameni. Insă Cum această vieață se învârteşte mai 
mult în jurul păcafului strămoșesc, o urmare a ispitei prin Diavol, 
trebue să aflăm şi chipurile cum acesta a ajuns pe pământ. 

  

(1) Culegere din Mânăstireni-Botoşani, comunic. de d-l D.G. Furtună, stud. teolog, 
-



PARTEA V, 

CĂDEREA DIAVOLILOR. 

CAPITOLUI, 1. 

Izgonirea. 

1. După un manuscris.al Logofătului Giurescu din 1799, păstrat 
astăzi la Academia Română, la cap. 4, p. 101—103, «Pentru draci», 

găsim următoarele învățături pe cari ucenicul le dobândiă în şcoală 

şi prin care mijloc, în mare parte, se crede că s'au răspândit şi în 

popor (1): | 
Dascălul : — In ce chip a căzut din darul lui Dumnezeu acea 

ceată ce ai zis mai sus şi s'a făcut draci? 
Ucenicul : Luţifer carele eră căpetenia acei cete, pentru căci stră- 

luciă cu darul lui Dumnezeu și cu slavă, s'a trufit întru sine și-a 

cugetat să pună scaunul lui pe stelele cerului şi să se facă asemenea 

“Celui Inalt. Acea trufie l-a surpat în prăpăstiile iadului, împreună 
cu toată ceata lui, şi s'au făcut draci, adecă din luminoși s'au făcut 

întunecaţi. 

D.: — In ce zi au căzut? 

U. : — Miercuri, r 
D. : — Draci în iad sunt toţi,Sau şi într'alte părţi ? 

U,: — Se află şi în văzduh -și pe pământ și în mare şi în munţi 
şi. în peştere şi în crăpăturile pământului şi în păduri şi în pustietăți 

şi în ape şi în toată lumea, peste tot. pământul... (1) 
Cele cuprinse în şirele de mai sus mar puteă aveă decât una din 

aceste două origini: sau vor fio copie după vreo carte: sau vreun 

manuscris românesc compus. de către cinevă cu elemente legendare 

(1) Ap. Gaster, op. cif., p. 264—5.
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şi superstițioase aflate în popor, sau vor fi o traducere din altă 
limbă, ceeace-i mai. puţin probabil, când găsim în popor atât de 

"mult material în această privință. 
2. Intradevăr iată ce aflăm spunându-se prin Bucovina: 
La început, Lucifer a fost arhanghel drept şi credincios lui Dum- 

nezeu, dar mai pe urmă îi încolți în suflet patima măririi: socoti 
anume să afle chip și fel ca să răstoarne pe Dumnezeu din scaunul 
lumii şi să domnească dânsul peste toate. Și cum singur nu cuteză 
să facă această ispravă, a căutat prin felurite meşteşugiri să-și tragă 
de partea lui și pe alți îngeri cari erau mai slabi de suflet. 

Dar tocmai când Lucifer eră mai tare încredințat de izbânda lui, 
Dumnezeu, care știă de toate acestea încă de mai înainte, îl izgoni 
din cer, pe el și pe cei din cârdul lui. Cerul s'a deschis şi necuraţii 

„au început să curgă ca ploaia. Și au curs trei zile şi trei nopţi fără 
conteneală, când arhanghelul Gavriil, ridicându-și mâna, a blagoslovit 
să rămână dracii fieştecare pe unde eră: unii în cer, — dar nu în 
raiul ce .aproape' se deşertase acum,— alţii în văzduh şi alții în pă- mânt, 

Ă 
Intr'acest chip, acele duhuri pline de trufie 

"Din îngeri luminaţi, 
Sau făcut draci întunecaţi (1). 

"3. O variantă a acestei legende, care se aude prin “Transilvania, 
sună astfel: .- DI Sa 
„> Se zice că de când cu Auf, când lumea nu eră pi:smuită, trăiă 
şi Dracul în cer, Aici el slujiă pe Dumnezeu, făcându-i cele de lipsă, 
Când l-a băgat Dumnezeu ca slujitor, i-a spus lui că până atunci! 
îl va ţineă în împărăţia sa cea cerească, până când va ascultă de el 
și nu va călcă în odaia a douăsprezecea din fundul cerului. 

Dracul nu i-a călcat de loc porunca şi nu ar fi intrat, Doamne 
fereşte, în chilia oprită. De aceea Dumnezeu fl iubiă mult, căci pe 
lângă că eră slugă credincioasă, mai eră şi isteț, lucru mare.. 

Dară dela o vreme i se uri şi Atotputernicului de /ăz şi hotări să 
plăsmuească o lume mai frumoasă. In cele şapte zile cât a fost el 
“pogorit din ceruri, —căci într?o săptămână a făcut el lumea, nu 
"doară că mar fi'putut-o gătă mai iute, dar bagseama așă a crezut 
înțelepciunea sa potriveală mai bună, — dracul se furişă în odaia din 

Ț — 

" (1) Voronca, op, cit, p. 501,
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“fund a palatului dumnezeese să vadă-ce scumpătate va fi acolo, de 
l-a oprit Dumnezeu să calce în ea.: . 

Pe o. masă găsi el o carte mare în-care eră scrisă înțelepciunea 
lui Dumnezeu. Văzând “aceasta, dracul se: puse să cetească: și ceti, 

*curios cum eră, șapte. zile și şapte nopţi întruna, pe nemâncate şi 
nebăute, In “lăcomia sa,. ca să se facă a toate ştiutor,: uită că se 
aproprie timpul când Atotputernicul se va sui din nou la cer, și 
Dumnezeu îl află cetind..  : 

Atunci el alungă pe dracul din cer, blestămânduri î în ciioul următor : 
— Wichipercea să' te cheme, satană și diavol.ce eşti, necurat să .. 

fii, vicleanule, coarne să-ți crească, Scaraonț, duce-te-ai în 1 pustii, 
spajma lumii. să fii,. ucigă-te crucea, ucigă-te toaca ! -. 

Și grăind astfel, Dumnezeu îl izgoni pe dracul din- cer (1). 
4. În sfârşit, a doua variantă a legendei de mai sus, care se aude 

prin unele părți din Oltenia, ne spune următoarele: 
Intâiu şi ?ntâiu mau fost draci pe lume, ci numai îngeri în cer, 

la Dumnezeu. Intr'o zi, îngerul cel mai mare, Luţijer, care azi este 
tartorul dracilor, a. vrut să-și. puie scaunul mai presus decât al lui 
Dumnezeu. Dar nici cu gândul m'a apucat să gândească bine și din 
înger luminat s'a pomenit drac întunecat. 

Din cer el s'a pomenit în fundul pământului, unde sunt besnele 
iadului. Când a căzut, tartorul, a început să cază toată ceata peste 
care eră el mai mare. Şi cădeau, cădeau mereu, unul peste altul din 
cer în fundul pământului. Atunci un voivod. îngeresc, văzând că or 
să cadă toți îngerii, a mers în mijlocul lor şi a strigat: 
—:Staţi ! : Re 
Voivodul acesta este Sfete-arangiel, Şi e cum a zis vorba «să staţi», 

pe loc au: încremenit toţi, careşi unde :se aflau. Cei dinicer au 
rămas tot îngeri luminaţi sub comanda; lui: Sfete-Aranghel. Cei de 
sub cer au rămas draci întunecaţi sub stăpânirea tartorului. 

Dracii, când a zis. Sfete-Aranghel «să staţi», au încremenit toţi 
unde se aflau: unii în fundul pământului, alţii „pe pământ, alţii în 
ape, alţii. în văzduh, alții cu gura în jos: şi toţi în toate felurile. 
Dracii cei din fundul pământului cu tartorul lor dinpreună au făcut 
iadul unde canunesc sufletele oamenilor păcătoşi; cei. de pe pământ 
fac tot felul: de zavistii, de îneacă lumea și: trag oamenii la păcat; 
'celor din ape lumea le ziee «ăl' din baltă» și fac fel „de fel de za- 
vistii de îneacă lumea, care umblă pe apă cu corăbiile, cu .luntrele 

(3) Sex. Til, Snoave, Brașov 1597, p. a. 
T. Pamiile, Povestea lumii, 5
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şi altele; dracii cari au rămas în văzduh sau apucat de au făcut 
vămile văzduhului, unde opresc sufletele oamenilor cari merg la 
cer, îi opresc la vamă. La vamă, sufletele morților dau fapte bune; 
dacă nu prea au fapte bune, dau hainele cari li se dau de pomană 
până la: patruzeci de zile, și dacă nu se plătesc de vamă nici cu 

- atâta, mai dau şi paraua dela deget, care li se pune când mor. Şi 
dacă, nici cu astea nu se poate plăti de draci pentru păcatele lor 
multe, apoi dracii opresc sufletele şi le trimit la iad. 

Dracii cari au rămas spânzurați cu gura ?n jos în văzduh, lea- 
pădă mereu. la bale din gurile lor. Aceste bale se numesc ba/e/e 
vrăşmașului. Balele astea multe rele mai aduc omului, Maică Doamne! 
“căci ele se brodesc de cad în fântâni, în .pârae, în izvoare și în tot 
felul de ape, şi oamenii bând din ele, beau cu apă și balele vrăș- 
mașului și se bolnăvesc. de zac până mor. | 

Boala din balele vrășmașului n ?are leac, decât doar din citănii 
sfinte, din masluri, căderi la sf. daruri, pe-la mânăstiri, unde sunt 
moaște d'ale sfinților, atunci şi nici atunci. 

“Balele vrăşmaşului ar prăpădi lumea, dar ele mau putere ziua, 
din pricină că sfântul soare le arde şi le taie toată puterea. Ele 
au putere doar noaptea, din scăpătatul soarelui și până în răsăritul 
lui (1). RE e 
-După. cum se vede, această credinţă este generală, legendele spu- 
nându-ne aproape aceleași lucruri (2), -. .: 

5.. Legenda şi credinţele acestea însă nu sunt specifice româneşti, 
căci le aflăm și la popoarele slave cari ne înconjoară. ! 

Astfel Bulgarii cred:și ei că diavolii au fost la început îngeri: 
făcuți de Dumnezeu, dar răsvrătindu-se apoi împotrivă-i, ei au fost 
izgoniți din cer. Unii au rămas în văzduh, alţii în nori, alţii au. 
căzut pe pământ şi alții în apă (3). 

(0)T. Bălășel, în Șezătoarea, XI,.p. 173—3, - . 
-_(2) Se adaugă cred. Rom. din com. Catanele, jud Dolj. comunic. de d-i 
Şt. St. Tuţeecu: <Unii dintre diavoli au fost îngeri la început, însă neascultând 
poruncile “dumnezeeşti, Atot-puternicul i-a izgonit din raiu şi i-a făcut dia- 
voli>. — Cred. Rom. din Floreşti-Dolj, dict. de Gh. Schinteie și comunic, de 
d-l H. N. Țapu: «Wetehârs,. dracul, înger blăstămat de Dumnezeu, că vrea 
să pună scaunul mai sus decât al lui Dumnezeu».— Șezătoarea, Il, p. 241: «pe 
Dracul l-a făcut Dumnezeu din nişte îngeri ce se urcau mai sus de el. 
“Dracu locueşte în orice parte a pământului, căci aşă l-a blestemat Dumnezeu 
când a căzut din. cer. Dracii sunt în aer, -apă, pământ şi sub pământe- 

(3) L. Schischmânofi, op. cit, p. 23--4.
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Ucrainienii cred, ca și Românii de aitfel, că diavolii s'au făcut 
din stropii degetului udat al lui Hadam — Adam — care mai apoi 
vede c'a greșit născându-şi astfel de tovarăşi. Văzând aceasta, Dumnezeu 
îi alungă din cer (1). 

6. A doua legendă asupra căderii diavolilor, care se aude prin 
Bucovina și care ne spune că aceștia au voii să împuște pe Dumnezeu, 
urmează : 
„După ce Dumnezeu şi Diavolul au făcut lumea şi toate câte sunt 

întrii însa, după ce Dumnezeu sta spălat pe mâni și din stropi s'au 
făcut cei doisprezece Sfinți, iar Dracul tot din stropii spălatului şi-a 
făcut pusderia lui de Necuraţi, Dumnezeu s'a ridicat în cerul al 
nouălea, iar Diavolul a rămas în cel dintâiu. 

" Diavolul, cum sa văzut singur cu ai lui, a început să-şi înte- 
meieze case, sate și târguri, iar mai de apoi, trăsnindu-i prin cap 
ce-i trăsni, zise lui Dumnezeu : 

— E voie să împuşcăm? 
— Este, îi răspunse Dumnezeu, — de ce să nu fie? | , 
Cum auzi dracul una ca asta, și începi a-și rândui oastea lui 

cea fără număr, cu gurile puștilor în sus, spre cerul al nouălea, ca 
să împuște pe Dumnezeu și pe sfinții lui şi să rămână singuri ne- 
curaţii stăpâni peste întreaga zidire. 
Dumnezeu însă, văzând aceasta, “începu şi dânsul să împuşte de 

sus. Şi cum porni cu împușcatul, diavolii începură să se răstoarne 
peste cap, unii morți, alții numai stâlciți, iar alții, ca să scape de 
pieire, înfundară cele mai tainice ascunzișuri “ale lumii. | 

Pentru acest cuvânt omul nu trebue să-şi: dureze casa pe 16cul 
unde a căzut un diavol mort, căci e primejdie ; nici “unde a căzut 
“un diavol betejit, căci de asemeni e primejdie de Vboa/e, ci humai 
pe acolo unde a :căzut,: de unde Sa sculat şi a fugit un necurat, 
căci pe acolo toate îi vor merge gospodarului în plin (2). 

7. Pomenind a treia legendă, să ne reamintim chipul cum Dia- 
volul, în duşmănia lui împotriva lui Dumnezeu, a vrut să-l : înece 

(1) Revue des trad. pop. Îl, p. 404: «Le Seigneur ayant vu tout le mal qu' a- 
vait fait Hadam, dit ă ses anges de chasser tous les diables du ciel. Et 
comine les diables degringolaient du ciel, au lieu oi chacun deux invoqua 
Dieu, lă il resta: celui qui le fit au ciel, resta au ciel; celui qui le fit sur 
la terre, resta sur la terre; celui qui le fit dans Pair, restă dans Vai», 

(2) Voronca, op. cit. p. 11—2,
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cu ţrilejul urzirii pământului, ducându-l în cele patru părţi, ca să-l 
arunce în apă. BR 

Românii din Bucovina mai spun însă că Diavolul, neizbutind în 
aceasta, s'a apucat şi a început să sape în pământ gropi adânci, ca 
să dea de apă, — care eră sub pământ, — și acolo măcar să-și poată 
înecă potrivnicul. Dar nici așă ma avut cum izbuti, căci şi în 
adâncime pământul crescii mereu și Diavolul nu dădi de apă. 
De atunci se crede că au rămas râpele şi toate adâncăturile de 
pe faţa pământului. | | 

În urmă, văzând că lui Dumnezeu nu-i poate face nici un rău, s'a 
gândit să înece cel puţin făpturile lui, adică pe oameni şi pentru 
aceasta s'a pus şi a hăfit (1) Prutul, ca apele lui să se reverse şi 
să“ înece lumea. Dar apele n'au apucat bine a se umilă, când Du- 
ninezeu a dat pe lume cocoșul. Acesta a cântat şi diavolul a pierit (2). 

8. A patra legendă, care se aude prin Transilvania, arătându-ne 
mai ales chipul cum a fost izgonit Diavolul din cer, urmează : 

Mai de mult Dumnezeu şi Satana erau în necontenită sfadă. 
Dumnezeu, paşnic de felul său, îl lzsă pe Satana ca să-şi joace 

mendrele până va aveă voie, căci gândiă el că dela o vreme 0 să 
se mai moaie. o 
Dar dracul tot drac e, ori I-ăi luă cu buna, ori cu răul. Așă 

păți şi Dumnezeu. L-a fost.așteptat o vreme hăt destul de lunguță 
cu nădejdea că l-a vedeă mulțumit și împiiciuit, dar în zadar, După 
ce-i da una, el aşteptă alta, și tot aşă din pofte în pofte. 
Văzând Dumnezeu dela un timp că nu-i nici un mod de a mai 

trăi în pace cu Satana, şi-a înarmat toți slujbaşii, punându-le la 
îndemână fiecărui înger câte un cal frumos de să te tot uiţi la ei. 

Ingerii, care de care pe calul său, într'o zi, pe când se revărsă 
“de ziuă, o porniră în frunte cu Sf. Gheorghe înpotriva Satanei şi 
a slugilor lui, | E | 
„Sf. Gheorghe, care aveă un cal cât trei și frumos ca o minune, 
dela o vreme simţi că calul lui nu numai că nu merge înainte, fără 
încă heicnid, adică da înapoi ca racul. 

„. Așă îl făcu pe Sf. Gheorghe-de a ajuns în vălmășeală, ba mai 
făcă cu calul lui sminteală şi altor îngeri, ai căror cai începuseră - 
a se nărăvi ca şi calul lui. 

(1) Zezif. 

(2) Voronca, op, cit., p. 15-96.
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Atunci numai decât auzi Sf. Gheorghe un glas dumnezeesc care-i 
spuneă ca să se:coboare de pe cal, că e fermecat pe sama Satanei : 
„„—— Noa ! dacă-i aşă treaba, al dracului să fie de acum înainte, 

îi zise Sf. Gheorghe, când îl lăsă de căpăstru, | 
Şi așă a făcut, căci din voinţa lui Dumnezeu nu a putut merge 

nici trei paşi şi s'a și schimbat într'o gânganie sburătoare, căreia 
noi pământenii şi până în ziua de azi, unde o vedem, îi zicem 
calul dracului (1). | | 

9. A cincea legendă, care se aude tot prin Transilvania, ne spun 
următoarele : 

Pe vremea s/obozenici, adică atunci când s'au fost slobozit în- 
gerii lui Dumneseu de îngerii Satanei, se spune şi se povesteşte că 
îngerii cei răi, adică ai Dracului, s'au dus de-a stânga, adecă înspre 
părțile iadului, iar îngerii cei buni, adică ai lui Dumnezeu, s'au 
ales de-a dreapta, înspre uşa cerului. 

In învălmăşeala cea mare, alegându-se care-și pe partea sa, unul 
din îngerii răi, mai drăcos şi mai prefăcut, şi-a învâriit coada colac 
şi s'a vârit între cei de-a dreapta, vrând, vezi bine, ca “să ajungă 
şi el în cer, nici prin minte trecându-i că Dumnezeu îi ştie gândul, 
iar că Sân-Petru la uşa raiului o să-l dea de gol. 

Și aşă după ce cu toţii se despărțiră, se luară care încotro, spre 
locul ce i-l alese Dumnezeu, după faptele făcute. 

Ingerii Satanei se duceau la stânga, ascunzându-se în adâncul pă- 
mâniului, unde îi aşteptau slujbașii mai marelui dracilor, iar îngerii 
cei buni şi drepți se înălțau cu pompă și între cântece ' îngereşti 
în sus spre cer, unde locueşte Dumnezeu cu sfinții lui slujbaşi. 

Ingerii Satanei mergeau ' plângând, văietându-se şi rupându-şi 
hainele şi smulgându- -și părul de supărare şi necaz, iar ai lui Dumnezzu 
mergeau voioși, ţinându-se de mână unul cu altul şi cântând cânt=ce 
sfinte şi dumnezeiești. 

Şi aşă în voie bună şi veselie ajunse la ușa raiului, unde Sân-Petru, 
stând cu cheile raiului la îndemână, după ce se uită la răvaș, da 
fiecăruia drumul în raiu, după ce-i păsiă însemnătura. 

La urmă sosește și îngerul cel rău ce cu /iamnișa! voiă si se 
vâre în cer, și uitându-se Sân-Petru la el, nui se prea împăreă, 
că i se înroşise nasul şi i se îngălbenise faţa, şi de aceea se apucă 

(1) Marian, Insectele, p. 561—2: Litellula depressa L,
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a-i căută semnătura pe răvaș. Dar când colo ce să vadă! II găsește 
între cei din partea Satanei. 

Sîn-Petru, văzându-i hamnişa gul, nu zice nimic, fără îl iea de 
mână și-l aruncă jos, însă așă de tare, că tot sfărmi şi bucățele 
Sa făcut. | 

Ajungând îngerul cel rău jos în sfărmi şi bucățele, nici mai 
marele dracilor n'a vrut să-l mai primească, fără l-a lăsat de minune 
la lume. | 

Din sfărâmăturile şi "bucăţile acelea apoi s'au făcut o mulțime 
de viermuleţi, cari şi acum îi vedem luminând sara, pe marginea 
drumului, și la cari noi le zicem licurici (1). 

10. A șasea legendă sună în chipul următor : 
Se zice că Dumnezeu când a făcut cerul . şi pământul, fiindcă 

aveă mult de lucru, trimeteă în toate părțile pe unul din cei mai 
deştepţi ai săi arhangheli, care, însoţit de alți îngeri, aduceă la 
îndeplinire poruncile sale. Dumnezeu mai dase acestor arhangheli 
şi puterea de a face oarecari lucruri. Ă 

Unul din arhangheli, văzându-se cu o asemenea putere, s'a gândit 
că de ce ar mai ascultă de poruncile lui Dumnezeu şi că mai bine 
ar fi să-și facă şieşi o împărăție. In acest scop a şi ademenit nouă 
cete de îngeri cari erau puse sub ascultarea . lui și le-a răsvrătit 
împotriva lui Dumnezeu. 

Dumnezeu, văzând aceasta, a trimes alţi arhangheli cu cetele lor 
de. îngeri. Aceștia au bătut pe răsvrătiţi şi i-au aruncat în tocul 
de veci al iadului. Acolo li s'au trâmbiţat poruncile dumnezeeşti, că 
în veci să stea în iad, de unde în veci nu se vor mai puteă -urcă: 
la cer. | 
In locul cetelor de îngeri răsvrătite, Dumnezeu pune ca îngeri 
pe copiii de curând botezați, până la întregirea celor nouă cete 
asvârlite în iad (2). . 

MI: Urmează a “saptea legendă c: care se aude prin părţile Moldovei 
de sus: 

„Dintru'ntâi . Sântilii (3), când eră băietan tinerel, așă cam pe 
când îi înceară (4) musteaţa, s'a fost tocmit “argat la Iuda Scara- 
oscheanu, mai marele dracilor. Pe vremea aceea Dumnezeu şi cu 

  

(1) Marian, Insectele, p. 47—8. 
(2) Zanne, Proverbele, VI p. 555, 

" (3) S/. Mie. . * 
(4) Infieră, înfir. ”
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Dracii erau tovarăși la toate interesurile : la pomânt, la lucru, la” 
orice împărțeli. , 

Scaraoscheanu tot trimiteă pe Sântilii 1 la Dumnezeu cu solie şi 
întrebare. Intr'o zi Dumnezeu zice lui Sântilii : - 

— Bre băiete, — încă nu-l chemă Ilie — ia să întrebi mâne pe: 
stăpânu-tău, cine are să mântuească pe urmașii lui Adam din gre-: 
şeala lor. Să nu te sfieşti de loc de Scaraoscheânu; el are să-ți 
tragă o palmă, da eu am să blagoslovesc şi mare să te doară de loc. 

Adou-za (1) când merge Scaraoscheanu cu Sântilii la ocean, — 
o apă mare,— să se scalde, îl întrebă Sântilii, iaca așă şi pe din- 
colo. Scaraoscheanu îi cârpeşte o palmă lui Sântilii şi intră de se 
scaldă. Pe Sântilii nu l-a durut de loc. Peste zi merge Sântilii la: 
Dumnezeu. Dumnezeu îl întreabă: 
„— Ei, l-ai întrebat? Ce ţi-a făcut? 
— Mi-a dat o palmă. 
— Te-a durut? 
— Nu! 

-— Să-l mai întrebi și mâne; are să- ţi tragă iar o palmă, da 
mare să te doară, că puterea mea are să-i. țină mâna.! 

Adou-za Scaraoscheanu iar merge la apă să se scalde. Când sa 
desbrăcat şi a dat să intre, Sântilii iar îl întreabă. Scaraoscheanu îi 
mai trage o palmă, tace molcun și se duce 'de se scaldă. 
Merge Sântilii şi în ziua aceea la Dumnezeu şi-i spune ce-a păţit. 

Da Dumnezeu îi zice ca să-l mai întrebe odată, cie ce-a ci (2). 
Când merge la apă să se scalde Scaraoscheanu cu Sântilii, hai, i iar : 
îl întreabă, i n a 

Face Scaraoscheanu supărat: Me a 
— Ce mă tot cihăeşti atâta !, şi-i cârpeşte iar o faucă. 
Și când eră în apă, îi spune: ” 
— Măi, nimenea nu poate să scape de cei | din Adam, decât: 

numai acela care s'a naşte dintr'o fată fecioară, care să nu știe de 
bărbat şi să nască copilul prin creștetul capului ! 

Sântilii bagă bine în cap şi când Scaraoscheanu se cufundase și 
se tot /ulburia, Dumnezeu a. blagoslovit şi s'a făcut gheaţă peste 
tot oceanul acela, o întindere cât ţii cu ochii; și eră groasă gheaţa 

(1) A doua zi. a: - a „. iu 
(2) Fie ce-a fi.
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de nouă arșini, că ghiavolul ma. mai putut să iasă fe/: (1). Unde: 
dădeă cu capul, fier-bocnă, nu alta.. - 
:— Măi, mi-a făcut-o coaptă hargatul meu ! | 
Da Sântiilii ma stat de loc;pe mal. l-a şi dat Dumnezeu 24 de 

aripi şi cât ai clipi a şi fost la, Dumnezeu şi i-a spus cele.ce i-a 
povestit Uda Caraoscheanu : 
— Iaca aşă, Doamne, şi așă. 
„Dumnezeu l-a şi schimbat pe. Sântilii din flăcău tinerel întrun 

moșneag cu barba albă .şi l-a pus căpitan peste tunuri. 
Dracul cel mare tot.s?a . izbit cu capul în gheaţă, de şi-a spart 

capul:— ca dracul, cu capul spart și şchiop — şi-a ieşit afară. A 
început. el,. măi tată, amandea .a sună din trâmbiță de huiă şi se 
clătină pământul. Curgeă la drăcime câtă frunză și iarbă din toată 
lumea, să vadă ce nejdie s'a întâmplat. Le spune el că i-a fugit 
hargatul şi i-a furat un cuvânt mare; să-l prindă să-l ferfenitească, 
nu alta. Pornesc ei în toate părţile și Scaraoscheanu către cei cu 
boierimea lui; îşi iea jupânul şi un scaun ca să-l puie mai sus decât 
al lui Dumnezeu, să fie el mai mare. Ajunge Scaraoscheanu la moş- 
neagul de pe tunuri, îl întreabă și pe dânsul şi pe Dumnezeu, dacă 
nu i-au văzut hargatul. 

— Nu! E 
Se frăsuesc ei ce se frăsuese și haiti; Dumnezeu spune lui Sântilii : 
„— Bre Ilie, nu ştiu ce bâzâeală se aude, — veniau drăcoveniile 

toate, — ia fă O leacă de frumuseţă, de paradie, să văd :. mai poţi 
cevă la bătrâneţă? 

„Sântilii atât a așteptat: unde a început â da cu tunurile, şi pe . 
care cum l-a nimerit, a şi picat. Unuia i-a spart capul, altuia o a- 
ripă i-a rupt, altuia un picior, şi ei au picat pe pământ care încotro. 
De aceea acum pe pământ sunt mai mulţi . draci. (Și dacă vrei să 
faci o casă, să prinzi un loc, trebue să chemi preotul şi să alunge 
pe dracul). Huiă cerul şi pământul! Şi-i eră milă lui Dumnezeu de. 
făptura lui, nu de draci! | | 
„Face la cele din urmă Scraoscheanu tremurând: 
— Opreşte parada, fârtate, că mă prăpădesc cu tot neamul meu ! . 
Şi Dumnezeu a oprit pe Sântilii, da pentru ca să nu prăpădească 

  

"(1) Cu nici un fel, cu nici un chip.
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lumea, i-a luat o mână şi un picior lui Sântilii, că altfel dacă ar 
fi [rămas] sănătos, mare vaicăr ar fi, de ciudos ce-i el pe Caraoscheanu. 

Lui Dracu cel mare, Dumnezeu i-a luat puterea de a se mai sui 
în sus. Şi de atunci el stă în fundul tartarului (1). 

12. A opta legendă, care se aude prin Bucovina, sună ' precum 
urmează : SE 

Diavolul, . după ce a făcut cu, Dumnezeu lumea, + i-a  Spus: lui 
Dumnezeu : E . 

— Tu'ai norod, oameni, dar. eu sunt singur. 

Dumnezeu l-a dus la apă și i-a arătat cum să moaie mâna şi să. 
stropească, să-şi facă draci. El a făcut așă de mulți, că nu încăpeau. 

— De ami, zice el lui Dumnezeu, — avem să ne batem, avem să 
ținem bătălie amândoi ! 

„— Ne-om bate! 
Dar sfinți încă nu aveă Dumnezeu, căci încă nu se dăduse nimeni 

la muncă. A chemat tot norodul şi i-a spus că cinevă trebue de 
bună voie să se arunce în mare, pentru ca să fie sfânt, să se poată 
luptă cu diavolul, căci altfel toată. lumea este pierdută. 
— Care e mai urit dintre voi, să se arunce, a zis Dumnezeu... - 

Oamenii nu.se dădeau, toţi ziceau că-s frumoşi. lată că vine o 

trăsură cu patru cai, cun boier. Eră Sf. /lie. Şi întreabă ce stau 

oamenii toţi adunaţi ? Dumnezeu îi spune : 

— Mă arunc eu, zice llie,—cu trăsură, cu cai cu tot. 

Şi a poruncit la vizitiu să lege ochii la cai; vizitiul după ce a: 

legat, zice: 
_— Eu de dumneata nu mă las; dacă te arunci dumneata, mă a-: 

runc şi eu. 

S'au aruncat în mare și Dumnezeu a dat să se facă inaintea lor 

un drum până în cer, şi nu s'au înecat, 

Şi i-a dat lui Sf. Ilie sabia şi tunul şi când a pornit asupra dia- 

volilor, pe toţi i-a omorit. Unii au rămas în cer de atunci, spân- 

zurați cu capul în jos şi cu picioarele în sus. De aceea se zice că: 

nu e bine să te uiţi când cade vreo sfea din cer, căci stelele acelea: 

sunt diavolii cei spânzurați, cari cad pe pământ. i 

Apoi Sf. Ilie a luat Diavolului coroana, căci aveă o coroană tare 

frumoasă şi aveă 24 de aripi, dar i le-a tăiat cu sabia (2). 

(1) Culegere din Durneşti, jud. Botoşani, comunic. de d-l V. Moisiu, 

(2) Voronca, op. cif., p. 302,
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13..In Bucovina se cunosc următoarele două variante ale acestei legende : a Si 
“ Intâia ne spune că spre a ajunge la Dumnezeu ca să-l răstoarne, „dracii s'au apucat și au înălțat munţi şi ziduri mari, însă Dumnezeu văzând aceasta, a chemat la sine pe Sf. 'Ilie și i-a zis: 
— Ilie, iea un căluș (1) de miere şi o azimă de orz şi în grabă să mergi cu tunul ca să dobori pe ioți dracii la pământ, ! 
Sf. Ilie a ascultat de această poruncă, a luat tunul și a început să detune pe diavoli, Pe cari i-a fost ajuns, i-a prefăcut în dohot, 

iar alții, cei mai mulţi, înspăimântați foarie, au luat-o la fugă şi sau ascuns prin lume (2). 
A doua variantă ne spune că atunci când Dumnezeu a vrut să se 

urce la cer, dracul i-a zis: 
— Mă laşi pe mine singur aici, frate? 
— Moaie-ţi degetul cel negru, şi împroaşcă și-ți vei face Frați, a zis Dumnezeu. ” E E 

El a tot: muiat şi a făcut o mulțime, că s'au suit la cer, să-l 
deie pe Dumnezeu jos din stolniță. Atunci Dumnezeu a spus. lui 
Sf. Ilie: | 
„— lie, m'ai puteă să curăţi necurățenia asta, 's'o prăpădești? 

i Dumnezeu i-a dat lui putere şi când a început a tună,. trei zile 
și trei nopți așă au curs din cer, ca ploaia, De 

Și când bate un'-om parul în pământ și nimereşte în capul unu 
diavol, aşă cum a picat el atuncea, îi strică omului, că poate să ne- 
bunească ; dar care a picat cu capul în jos și picioarele în sus, — 
că ei au picat fel de fel, — nu-i strică nimica, | - 

Lui Ilie i-a luat Dumnezeu o mână, căci trântiă prea tare (3). 
In sfârșit a treia variantă, care se aude prin Oltenia, nu se deose-. 

bește de celelalte două, decât: prin aceea că în loc de Sf. Ilie se vorbeşte de Arhanghel : " 
- Dracii, mai înainte vreme, şedeau și ei în cer cu Dumnezeu şi cu îngerii, da” ei ce s'or fi gândit ce s'or fi socotit, au zis să-și . 

pună ei scaunul cu zece- părți mai sus ca al lui. Dumnezeu, N?au 
apucat să-şi isprăvească. bine vorba, şi Dumnezeu sfântuleţul a și 

O a a aa 

(1) Pahar, 
(2) Voronca,. op. cit. p. 12. 
(3) Ibidem, p. 13. - a.



75 

priceput gândul dacilor şi a pornit cu Sfete-Arhang ghel să-i doboare 
din cer jos pe pământ. 

Sfete-Arhanghel a dat poruncă îngerilor de sub stăpânirea lui, să 

dea brânci dracilor din cer jos. Ingerii, cei cari au fost mai voinici, 
au dat cu dracii taman în fundul pământului; alţii mai slăbănogi 

abiă le-au dat brânci din cer, și au rămas dracii aceia în văzduh 
şi aşă stau până astăzi... (1): | 

14. A noua legendă, care se aude prin Oltenia, pune în legătură 

căderea diavolilor cu unele legende ale lui Sf. Ilie, în chipul următor : 
Pentrucă Sf. Ilie ca om, înşelat de diavol, a ucis pe tatăl- seu și 

pe mama sa, Dumnezeu i-a dat un biciu şi i-a zis: 
„— Cu acesta să săgetezi şi tu pe Diavoli. 

Dracii erau în cer până la istoria asta. Şi Sfete- Ilie, cum a luat 

piciul, s'a pus pe ei: cum da odată, huruiau din cer pe pământ ca 

frunza. Dracii văzând că Sfete-llie o să-i măture şi n'o să mai ră- 
mâie nici un picior din ei, au început să strige la Dumnezeu: 

— Ho, Doamne, nu ne prăpădi pe toți, că nu se mai închină 

lumea ţie! 

Dumnezeu a zis atunci lui Sfete-llie să-i lase mai ușor, dar nu- 

mai când or face zavistii, de-or răscoli nori şi-or face viforniţă, 

atunci să-i săgeteze. Sf. Ilie cum i-a lăsat, dracii așă au încremenit, 

fiteşicare unde s'a brodit.  Tartorul şi cu alți draci- mai mari că- 

zuseră în fundul pământului şi acolo au rămas până în ziua de azi, 

"alţii au căzut din cer, au intrat în pământ numai până la genunchi 

și aşă au încremenit; alţii au căzut. pe pământ, prin fântâni, prin 

văi, munţi, dealuri, râpi, prin pomi şi prin tot felul de locuri, 

unde sunt şi astăzi ; alții au rămas spânzurați în văzduhuri, unii cu 

gurile în jos, şi aşă sunt încremeniţi până astăzi... (2). 
15. In sfârşit urmează a zecea legendă, care se aude prin Buco- 

vina. Din aceasta aflăm că Adam şi Eva sunt copiii albi ai Dracilor, 

că ceilalți oameni albi sunt' parte feciori de-ai acestora, ai lui Adam 

şi ai Evei, iar parte feciori de-ai Diavolilor, negri la început, dar 

înălbiţi mai apoi prin spălarea lor. în apa Șenuș şi urcați apoi în 

cer. Se zice că tatăl tuturor dracilor s'a unit mai în urmă cu foștii ' 

lui fii înălbiţi şi aflaţi acum ca sfetnici dumnezeeşti, cu gând să ră- 

stoarne pe Dumnezeu și să rămână el mai mare peste lume. Şi cum 

(1) T. Bălăşel în Șezătoarea, Il, p. 76—7. „ 

() Ibidem, p. 183—9. -
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«lupul, părul își schimbă, dar năravul ba», drăcuşorii cei albi s'au 
învoit cu tatăl lor. Dumnezeu însă le-a simţit gândul şi i-a dat jos 
din cer. Dintr aceştia se zice că au curs treisprezece milioane! (1) 

CAPITOLUL II. 

Ferecarea, 

Găsim în Bucovina această legendă singuratecă : 
După ce Dumnezeu şi Dracul au făcut lumea și toate câte se 

cuprind într'i însa, Necuratul Sa fost gândit că mai bine ar fi să 
rămână el stăpân peste toate și să scape de Dumnezeu într'un fel. 
Dar anume cum? Ii eră greu, căci Dumnezeu eră mai puternic de- 
cât dânsul. S?a gândit atunci la un şireclic. A, făcut un scaun cu 
mult meșteșug şi apoi a dat de veste că el fine mare petrecere. 
Dacă. vine şi Dumnezeu la petrecerea lui și se aşează în scaun, apoi 
îl. va prinde acolo şi altcevă nu-i mai trebue. 
Dumnezeu, cum aude de poftirea Diavolului, ştiindu-i gândurile 

lui vrăjmaşe, nu vroi la început să meargă, dar mai apoi, sărind 
şi îngerii cu vorba, î îi ziseră: , 

— Doamne, la multe ţi-a ajutat şi el, sărmanul, cât ai croit și ai 
întocmit lumea ; haide şi fă-i şi lui atâta cinste! _ 

Dumnezeu neavând încotro cârmi, s'a înduplecat şi a mers la pe- 
trecerea vicleană a Diavolului, având însă grijă să se ferească 
de toate, 

La petrecere Diavolul a poftit pe Dumnezeu să șeadă pe scaunul 
făcut de dânsul, dar Dumnezeu se tot prefăceă că nu știe cum să 
șeadă : ba aveă un picior sucit, ba aveă o mână sub picior, — nu 

-sta cum se. cade, 
— Ci, Doamne, stăi cum se stă în scaun, îi zice Necuratul. 
— Apoi cum să stau, Diavole, dacă nu ştiu cum să stau; arată-mi 

tu mie și pe urmă voiu şti și cu! 
Diavolul socotind că alt leac nu-i, se puse 'ca să arate lui Dum- 

nezeu, iar Dumnezeu cum îl văzii aşezat, zise «amin» şi de-odată 
Necuratul s'a văzut legat cu trei lanțuri de fier groase și încătușate 
de nu „se mai puteă mişcă. | 

  

(1) Voronca, op. cit, p. 150.
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— Vai, Doamne, dar cât voiu sta eu legat astfel? întrebă Uci- 

gă-l-toacă. 
— Vei sta pentru vicleşugul tău până la judecata de apoi, când 

cei din dreapta mea vor fi ai mei, iar cei din stânga ţi-i voiu scrie 

ţie. Atunci vei scăpă ! 
“Şi de atunci stă diavolul înlănțuit şi ferecat ca de-o stâncă de 

piatră ! (1). 

(1) Voronca, op. ciz., p. 18.



PARTEA VI. 

ADAM ŞI EVA. 

  

CAPITOLUL 1. 

Raiul şi întâia poruncă. 

1. Urmând versiunii biblice, poporul român de pretutindeni crede 
că după ce Dumnezeu a zidit pe om singur, sau în tovărășie cu 

“Diavolul, l-a așezat în raiu ca să trăească în pace, fără nici o supă- 
„rare, fără nici o grijă, fără nici o trudă, i 

In această privință, iată cum urmează o povestire oltenească : 
Lui Dumnezeu îi erau dragi grozav ăști doi oameni Adam și 

Eva]; veniă şi vorbiă cu ei mereu, taman cum vorbim noi acum 
unul cu altul. Nu te gândeşti, nu erau făcuţi de el, nu erau ei 
copiii lui? Și cine e ăla, lepădat de lege, să nu-și iubească 
copiii lui ! 

Intr'o zi, Dumnezeu zice lui moş Adam şi moașei Evei: 
—- Ştiţi ce m'am gândit eu pentru voi? M'am gândit să nu vă 

mai las nici să munciţi, că e cam grea munca, ci mai bine să vă: 
potrivesc eu ca să aveţi /farana fără muncă. 

Atunci Dumnezeu îi îmbrăcă pe amândoi în unghie de sus până 
jos, ca să n'aibă nevoie de alte /ăineturi şi-i băgă într'o grădină 
frumoasă de maveă preţ! Ea eră plină de fel şi chipuri de pomi, 
cari mai de cari mai frumoși, cu poame mai dulci ca mierea. Prin 
pomi erau mii și milioane de păsări de tot soiul, cari cântau niște 
cântece de te amorţiau în loc, cântece cum nu poate limba ome- 
mească să spuie. Apoi prin pomi. curau pârâiaşe de apă rece ca. 
gheaţa şi limpezi ca lacrima. Pe jos, prin grădină, erau poiene 
mândre, pline de iarbă verde și feluri de flori în mii și mii de feţe, 
cari umpleau grădina de nişte miroase, de te slăviai la Dumnezeu 
sfâritul. Poamele din pomii grădinii ăleia, măre Doamne, nu se fâr-
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șiau niciodată, căci cum or fi fost pomii ăia, ci-că dacă luai acum 
o poamă din ei, până a doua zi creșteă alta în locul ei, aşă că 
nici nu se cunoşteă de unde mâncau moş Adam şi moașa Eva; po- 
mii erau tot încărcați. 

Dumnezeu sfântul zice lui moş Adam și moașei Evei: | 
— Asta-i grădina raiului. Aveţi voie să faceţi ce-ţi vrea în ea, 

să mâncaţi din toți pomii din ea şi ori cât ăți vrea, dar.vă spuiu 
un lucru care să vă intre pe urechi și să nu vi se. pară glumă: 
din pomul ăla, care se vede mai înalt, în mijlocul grădinii, să nu 
cumvă să luaţi vreo poamă, căci eu curiose când mi- ăţi strică şi 
atunci n'are să fie bine de capul vostru, căci pomul ăla e oprit pe 
sama mea; voi aveţi berechet poame în pomii ăilalţi ! 
— Lasă, Doamne, lasă, că nu umblăm noi acolo, că doar n'om 

fi sparţi să mâncăm noi atâta prăpăd de. poame, răspunse Adam 
către Dumnezeu. 

— Bine, Adame; fii cu minte și cu băgare de seamă, că ai să fii 
fericit, cum nici cu gândul nu gândești. 
Dumnezeu. îi lăsă pe amândoi singuri și se duse în alte părți (1). 
2. Acelaş cuprins îl găsim şi în unele ierfăciuni dela nunțile ro- 

mâneşti. Ca pildă urmează acest îragment bucovinean : 
Şi la urmă a făcut . Emprejur înconjurat 

- Pe moșul nostru Adam, ' De un șarpe-"nveninat, 
Dela cae suntem neam (2) Care gura a căscat 
Şi ?n raiu l-a dat să trăească, Și de vârf s'a apucat 
Poamele. să stăpârească. Şi ?n el diavolu-a intrat.. 
Și-a zis bunul Dumnezeu: | “Tu de nu mei ascultă, 
— Adame, iubitul meu, „_Samă de nu vei luă, | 
Prin tot raiul vei umblă, e: „: Dintr'acest pom de-i gustă, 
Din tot pomul vei mâncă, ” Poam? aceea ?n gât ţi-a sta 
Dar din pomul cunoştinței, Şi tu rău te-i spăimântă, 
Priceperii şi-al ştiinţei, : „|. Mâna ?n sus vei ridică, 
Binelui şi-al răului, | De gât că te-i apucă, 
Din mijlocul raiului, Și cu pielea te-i află, 
Tu nici când nu vei gustă, . Din raiu afară te-oiu da 6) 
Cacest pom spinos și ?nalt.   

  

(1) T. Bălăşel, în Zanne, op. cit., VI, p. 464 şi Şezătoarea XI, p. 173-9. 
(2) Am pomenit mai sus expresiunea „Neam, de pe Adam. 
(3) Marian, Nunta, p. 319..
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CAPITOLUL II. 

Greșeala şi izgonirea. 

1. Asupra păcatului strămoșesc, cetim la Biblie următoarele: . 
Şi șearpele eră cel mai viclean dintre toate animalele pământului, 

pa cari le-a fost făcuț Iehova Dumnezeu; şi el a zis către femeie : 
— Ce, se poate Dumnezeu să fi zis, ca voi să nu mâncaţi din 

toți pomii grădinii? - | 
Și zise femeia către şearpe: | | 
— Din fructele pomilor grădinii putem mâncă, dar din fructele 

pomului cel. din-mijlocul grădinii,. a zis Dumnezeu: «dintr'insul să 
nu mâncaţi, nici să nu Vatingeţi de dânsul, ca să nu muriți». 

Și șearpele a zis către femeie: | A 
— Nu veți mur), că Dumnezeu .ştie că în ziua când veţi mâncă 

dinti'însul, se vor deschide ochii voştri şi veţi fi ca Dumnezeu, cu- 
noscând binele şi răul. , | - 

Și văzi femeia că fructul pomului este bun la mâncare şi plă- 
cut ochilor 'şi dorit pomul spre a face înțelept; și luă ea din fruc= 
tul lui şi mâncă. Şi dete şi:bărbatului ei împreună cu dânsa şi el 
mâncă. Şi se deschiseră ochii la amândoi și cunoscând că erau goi, 
prinseră frunză de smochin şi-şi făcură pestelce. 

Şi ei auziră vocea lui Dumnezeu umblând în răcoarea zilei prin 
grădină. Şi Adam și femeia sa se ascunseră dela faţa lui Dumne- 
zeu printre arborii grădinii, Şi Dumnezeu strigă pe Adam şi-i zise: 

— Unde eşti? | | 
„Și el răspunse: . a | Mi . 
— Vocea ta o auzii. în grădină și mă temui pentrucă sunt gol 

și mă ascunsei. | 
Și el zise: | | : 
— Cine ţi-a spus că ești gol: Nu cumvă ai mâncat din pomul 

din care-ţi poruncii ca să nu mănânci ? i. 
Şi Adam zise: 5 | 
-— Femeia pe care mi-ai dat-o să fie -cu.mine, aceea mi-a dat din 

pom și am mâncat, 
„Şi Dumnezeu zise către femeie: 
— Pentru ce ai făcut aceasta ? 
lar femeia a-zis:. o 
— Şearpele ma amăgit şi am mâncat, 
Şi Dumnezeu zise șearpelui :' o
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, 

— Fiindcă tu ai făcut aceasta, blăstămat să fii tu între toate! a-: 
nimalele şi între toate fiarele pământului ; pe pântecele tău vei umblă. 
şi pulbere 'vei mâncă în toate zilele vieții tale. Şi dușmănie voiu.. 
pune între tine şi femeie și între seminția ta și între seminția ei; : 
aceasta. va sdrobi capul tău şi tu-i vei împunge căicâiul ei. 

- Şi către femeie zise: | 
-— Voiu îmmulţi durerile îngrecării talei, tu cu durere v vei naşte 

fii și după barbatul tău vor fi dlorinjele tale şi el te:va stăpâni. 
Şi către Adam zise: . 
— Fiindcă tu ai ascultat de vocea femeii tate, şi ai mâncat din.. 

pomul despre care ţi-am poruncit zicând: «dintrînsul să nu mă- 
nânci», blăstămat să fie pământul din pricina ta, cu dureri vei 
mâncă dintr'însul în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă îţi 
vor creşte ţie și vei mâncă iarba câmpului. Intru sudoarea feţei tale 
vei mâncă -pâne, până ce te vei întoarce în pământul din' care ești 
luat, că țărână ești şi în: -țărână te vei întoarce. 

Şi Adam chemă numele. femeii sale Eva, căci fu' mama tuturor 
celor vii, Și Dumnezeu fâciu lui Adam i femeii sale tunice de piele. 
Şi-i îmbrăcă pe ei. o 

Şi lehovă Dumnezeu zise : , 
— lacă. Adam se făcăi ca unul din noi, cunoscând binele şi răul; 

dar ca nu cumvă să întindă mâna sa şi să iea şi din pomul vieţii, 
şi mâncând să trăească în veșnicie, de aceea lehova Dumnezeu îl : 
scoase pe “el afară din grădina Eden, ca să lucreze pământul din . 
care fu luat. Așă alungă el pe Adam. Şi despre răsăritul grădinii | 
Eden puse cherubimi şi flacăra săbiei ce se învârtiă, ca să păzească | 
calea la pomul vieţii. : arie 

2. Imprejurul acestor relaţiuni scrise se învârtese aproape . toate 
legendele și credinţele poporului român, dintre cari pomenira în 
cele ce urmează numai câtevă. 

O legendă care se aude prin Oltenia ne spune că după ce Dura - 
nezeu a făcut pe oameni cu chipul şi asemănarea sa, după ce-i puse 
în grădina raiului și le dădii poruncă să nu. mănânce din pomul. 
oprit, porni spre alte locuri. - 

Dracul căzi pe gânduri când văzit câtă fericire căziu „pe capul 
oamenilor cu chipul lui Dumnezeu, - - - | 
— Ce mă fac eu, când so. umpleă pământul cu oameni - dhăştia ; ” 

unde mai îmi vâr: eu capul atunci ?. Că ăştia n'or să mă.mai sufere 
pe lângă ei, or să mă înghioldească ori unde mor întâlni. Când o... 

T. Pamfile, Povestea lumii, 6
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rămâneâ, .p'aia' vorba, nu rămâne altcevă de făcut decât să-mi 
ieau fărăbufele şi pici ţi-i drumul, băiete! Dar asta mare:să fie. 
niciodată, cât oiu fi. eu dracul: drac. Ce adică: să mă birue pe 
mine niște nevoiași de oameni ?. Aşi! Asta nici nu se poate; mai 
bine îmi. fac moarte de aci. Ştiu eu ce fac, că eu sunt tare în pla- 
nuri; nici frate-meu mare planurile mele. O să dau oamenii în calea 
mea și atunci frate-meu rămâne Singur și poate să-şi şi iea pofe- 
ceaua.şi eu am să rămâiu stăpân. Dar cum aș puteă face? Pe A- 
dam n'o să-l pot înșelă, că el e om. mai de credință, e cruce în- 
treagă și .anevoie de. dat în calea mea. Mai multă nădejde am la 
Eva, că o văd mai slabă în curele ; ea nu e cruce întreagă şi după 
cum o văd eu, nu prea se sinchiseşte ea așă de vorbele frate-meu ; 

- cum umblă cu nasul pe sus, trebue să mă asculte mai mult pe mine. 
la. să încerc, , - 

“Şi dracul se făcăi un şearpe mare şi frumos ca un voinic, cu niște 
solzi galbeni de aur ce străluciau ca sfântul soare, nu altcevă! O 
porni spre grădina raiului făcând cotere-coteie “prin iarba verde şi 
frumoasă, fâșâind cum fâşie fustele după o cucoană d'alea din Bu- 
curești! Merse de-a dreptul la pomul ăl mai înalt din grădină, 
care îl oprise Dumnezeu pe samă-i, se încolăci. bine frumos pe după 
pom și începi a-șuieră cum șuieră un voinic de dragoste. 

Adam dormiă, iar Eva se plimbă. pe sub pomi. la umbră, împre= 
jurul: lui Adam. Când auzi ea' șuerătura șearpelui, stăti în loc în- 

„ cremenită, . căci ea nu. mai auzise astfel de şuierături în vieaţa ei; 
ascultă și începi: a se „rage înspre șuierătură, să vadă ce-o fi. 
acolo. . 

Cum văzi şearpele cu solzii frumoşi ca aurul, stătu în loc îm- 
pietrită. Ea se minună. şi mai mult când. auzi pe şearpe vorbind. 
cu.ea: 
— Evo, vin de iea o poamă din pomul ăsta de mănâncă, că mult 

e dulce şi mult bine face ălui. de gustă din ea. 
—. Apoi Dumnezeu a. zis să nu.ne. atingem de pomul ăsta, răs-- 

punse. Eva fermecată de. frumuşeţea. şi vorbele cele fermecătoare ale 
şearpelui. 

=. Ş'apoi, voi credeţi d'ale. lui Dumnezeu? Ce proşti sunteţi ! 
Voi nu vedeţi că Dumnezeu e hoţ; el. zice să nu mâncaţi din pomul 
ăsta din pricină -că el știe că, cum ăți 'gustă din poamele ăstea,, 
vă. faceţi întocmai ca. el. cu minte şi. de puternici. Na barim de 
gustă, că n'o fi foc,.
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Eva luă şi gustă din poamele oprite fără să-și deie bine cu so- 
coteala de ce face, 'atât de mult o zăpăcisa frumuseţă 'și vorbele 
amăgitoare ale şearpelui (1). a 

— Dă şi lui Adam, zise şearpele . 
— Apoi Adam doarme; cum să-i dau? 
— Nu e nimica; stoarce-i pe pât must, | 

"Eva se duse'la Adam şi-i stoarse pe gât puțin must. Şearpele 
pieri ca năluca, parcă: n'ar fi fost în pom de când e lumea. Adam, 
cum simți mustul pe gât, puse mâna în gât şi începit a se strânge, 
ca să oprească: mustul să:nu intre. Aşi! Ce să mai poată opri! 
Mustul alunecă pe gât în jos și aşă se făcit părtaş şi bistul moș 
Adam la faptele Evei.. o a 

Cum mâncară din pomul acela, se dejghiocă unghia de pe ei şi! 
rămase în pieile goale. Ei începură să-şi facă haine din frunze de 
copaci. Poamele din pomi pieriră împreună cu' păsări cu tot, florile 
şi ierburile se veştejiră și pâraele secară. Grădina rămase pustie şi 
pustie o fi'şi până în ziua de azi, a 

Dumnezeu simți de faptele Evei, veni repede la ei şi îi blestemă: 
"— Tu Eva, pentrucă m'ai ascultat de” porunca mea, să-ţi ieai 

furca în brâu, să torci ca să te îmbraci şi când o fi să naști vreun 

  

“() Aflăm o variantă tot de prin aceste locuri, Șezătoarea, III, p, 31—2: 
Da muierea ca muierea, tot seacă la 'minte şi la noroc. Intr'o zi dormiă | 

bărbatu-său și vine Dracul la' ea şi-i zise: i 
„— lea, fă, mere din pomul ăla care va zis Dumnezeu să nu "mâncaţi, şi 

mănâncă, că sunt nişte mere grozav. de bune, a 
Muierea l-a ascultat, a luat şi a mâncat, dar dracul de colo: 
— Stoarce, fă, must pe gât și bărbatu-tău! | Na 
Ea proastă şi blestemată, a stors și bărbatului său pe gât. Dar el odatăa 

simţit şi a pus mâna în beregată şi'a strâns cât a putut, ca să nu se ducă” 
mustul pe gât. Și de atunci rumânul are nodul acela în gât şi muierile nu-l au. 
Dumnezeu când i-a văzut că i-au călcat porunca, i-a luat la plăsnete de: 

biciu şi i-a blestemat: pe rumân să se arănească 'cu sapa şi pe muiere'cu 
furca să se arănească, Și pomii, unii sau uscat, alţii au rămas sterpi şi gră- 
dina aia s'a părăsit. Şi de atunci e'rău de rumân până în ziua de azi, numai 
din pricina: muierii. Şi muierea-d'aia' e blestemată să maibă “crucea ?ntreagă; 
crucea ei e numai cu trei cornuri; şi ai văzut că şi cununia muierii are 
trei cornuri şi a bărbatului patru, cruce întreagă. Şi din. muiere nici popă - 
nu se face, nici barim în altar m'are voie să intre. Ea e mai păcătoasă ca 

- Tumânul, ori pe unde a' fi ea. Și apoi şi făptura muierii e mai în chipul 
dracului, a 

.
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copil, să suferi patru sute de mii de dureri şi să. te treacă patru 
sute de mii de nădușeli şi apoi să naști. 
Pe Adam îl blestemă: 7 | 
— Şi tu Adame, pentrucă te-ai lăsat să te ainăigească Eva, să te 

hărăneşti cu sapa ; să sapi până ăi zice că nu eşti tu; și pământul, 
în loc de bucate, să-ți crească ghimpi şi pălămidă, o 

Adam şi Eva începură a plânge şi plânseră până îi răsbi foamea. 
Și văzând că cu plânsul acum nu mai folosesc nimic, se puseră pe. 
muncă ca sa aibă ce mâncă. Şi cu munca, de atunci -și până azi,. 
se arănesc oamenii și s'or arăni cât o fi lumea lume! 

Şi așă, nemulţămitului i se iea darul dela mână și moș Adam cu 
moașa Eva rămaseră 'cu buzele umflate ca niște bătuţi de stele, că 
mai bine nu le-oiu mai zice! (1). . 

Prin unele părți din Bucovina se crede că raiul lui Dumnezeu, 
ales pentru cei dintâi oameni ai lui, eră în cerul al nouălea, unde 
cele două făpturi trăiau în deplină pace, - neducând grije de nimic. 
Dar acolo vieaţa lor dulce nu dăinui mult timp, căci diavolul spurcat 
se amestecă în grabă ca să le turbure pacea și dragostea. 
„În raiu eră un măr din care le poruncise Dumnezeu să nu mă- 
nânce; de această poruncă oamenii au ascultat multă vreme, | 

In acest măr s'a fost urcat Diavolul, şi în chip de şearpe a luat 
un măr. și după ce a amăgit-o pe Eva, l-a dat să-l mănânce și Adam, 
Adam, fără să judece mult, a gustat din măr, dar îndată şi-a adus 
aminte de: porunca lui Dumnezcu, a pus mâna în gâfiță, ca să nu 
înghiță măcar, și astfel mărul i s'a oprit în gât. - 

Pentru acest cuvânt bucata de măr neînghițită s'a prefăcut în 
montul pe care îl au bărbaţii. Femeile nu-l au, pentrucă Eva a înghiţit bucata de măr muşcată de dânsa, | 

Săvârşind acest mare păcat, îndată unghia cu care erau îmbrăcate 
trupurile lor a căzut jos și cele două făpturi s'au pomenit goale; 
de aceea, când îngerul Domnului a venit şi i-a chemat, i-a găsit 
ascunși. | 
“In urmă Dumnezeu i-a izgonit pe pământ, blestemându-i să tră= 

ească din munca cea grea, cu furca şi lopata (2), | 
Tot prin Bucovina se aud unele ierfăciuni încari se pomenește 

    

(1) T. Bălășel în Zanne, op, ciz, vol. VI, p. 1646, 
(2) Voronca, op. cif., p. 17. -:
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despre unele lucruri înşirate până aici. lată un fragment dintr'o 
asemenea uraţie : 

«MOŞ Adam a ascultat, N :| 

Prin tot raiul.a umblat, 

Din tot pomul a gustat. 
Şi la urmă a venit 

Şi la pomul cel vestit, 

Und? eră împletucit 

Şearpele înveninat, 
Diavolul cel blestemat, 
La cel pom al cunoștinței 

Priceperii și al ştiinţei 

Binelui şi-al răului, 
Și el lângă pom cum sta. 
Şi la dânsul căută, 
Şearpele l-a *mprejurat, 

Poamele i-a arătat. | 
Poame mândre, arătoase, 
Cărnicioase și frumcase, 
Şi pe Adam l-a ?ndemnat 

Şi din gura cuvântat: 

— Adame, întâiu bărbat, | 
Prin tot raiul ai umblat, | 

Din tot pomul ai mâncat, 

Dintr'acesta n'ai gustat.   Hai, Adame, şi-i luă 

Și dintr'insul vei gustă, 
Gustă și dintr'acest pom, 

Că doar şi pe acest pom 
Domnul l-a blagolotit, 
Pcala ?n jos i-a slobozit. 

„Adam mult n'a cugetat, 

Pe samă nu și-a luat, 

Pe şearpe l-a ascultat, 

Dintracest pom a gustat, 

Poama în gât că i-a stat, 

Adam rău s'a spăimântat, 

Mâna sus a ridicat 
Şi de gât s'a apucat 
Şi cu pielea s'a aflat, 
Mintea i s'a turburat | 

Şi prin raiu a alergat. 

Şi prin tufișuri s'a dus 
Şi prin frunze s'a ascurs, 
Dumnezeu s'a arătat.   Şi vorbind a întrebat: 

— Acame, de ce te-ascunzi 
Prin tufişuri şi prin frunzi ? 
Spune-mi, ce ţi sta intâmplat: 
Ori porunca mi-ai călcat? 
Adam din frunze-a ieșit 

Și din gură a vorbit: 
— Şerpele cel blestemat 
Pe mine m'a îndemnat - 
Şi din pomul cunoștinței, 
Priceperii şi al ştiinţei . 

„ Binelui şi-al răului 
„. Din mijlocul raiului, 

Eu o poamă am gustat, 
Porunca că ţi-am călcat 
Și cu piele m'am aflat. 
Dumnezeu sa supărat, 

De mână 'că l-a luat, * - 
Din raiu afară l-a dat, 
Atunci a început a plânge 
Moşul nostr! Adam şi-a zice: - 
—. Oleosleo, tu raiule, 

Raiule, iubitule, 
Raiule, grădină dulce, 
Nu mă'ndur din tine-a cuce, 
De dulceaţa pomilor, 

- De miroasna florilor, 

De cântecul păsărilor, 
De farmecul frunzelor. 
Dumnezeu a ascultat 

Plânsul lui şi-al lui oftat, 
De dânsul s'a îndurat, 

Spre dânsul s'a înturnat 
Şi din gura .cuvântat: 
— Adame, nu suspină, 

Nu plânge, nu te cântă, 
C'aceasta-i greşeala ta. 

Tu pe pământ ai trăi, 
Pe pământ că te-i hrăni 

__ Şi cu moartea vei muri . 
Şi la 'raiu iară-i veni. 

Dar Adam a cuvântat: 
— Alei șarpe ?nveninat, 
Da rău m'ai mai înşelat! 
Unde omul te-a găsi,
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Lângă drum ori unde-i fi, -. Şi pe-atâtea săptămâni 
Adormit şi 'mplectucit, Pe câmpii nemărginite, 
Facă-ţi capul tău sdrobit! - Prin păduri în veci umbrite, 

Și după ce-a cuvântat, & Prin pustietăţi deșerte. 
Moşul Adam a umblat . Şi-ori cât el a rătăcit, 
Nouă ani şi nouă luni | Cu nime n'a gomonit (1) (2). 

3. Asupra unora. din părțile legendelor de mai sus, trebue să mai 
- „pomenim câte cevă. Despre Șearpe, care a îndemnat pe Eva să mănânce 

din pomul oprit, se crede prin Bucovina că a fost mai înainte om 
și locuiă în cer la olaltă cu îngerii şi cu sfinţii lui Dumnezeu. 

După o altă legendă, tot bucovineană, şearpele eră mai înainte 
sburător, având şi aripi, şi picioare, şi fiind unul din cei mai 
aleşi stetnici .ai lui Dumnezeu. Dar mai în urmă, primind duh 
rău dela Diavol într'insul, şi îndemnat fiind ca să mâne pe Eva 
la păcat, a fost izgonit din cer înpreună cu toate celelalte du- 
huri rele. Dumnezeu i-a luat picioarele și aripile şi l-a osândit 
să trăească în chipul unei funii care se târăşte. Când îl va dureă 
capul, să iasă la drum, ca acolo să vie popa să-i facă aghiasmă. 
De aceea dar iese şearpele la drum şi tot de aceea și omul îl 
ucide (3). | 

* Prin jud. laşi se zice“ că cine întâlneşte un șearpe în cale şi nu-l 
ucide, face un mare păcat (4). | 

Prin jud. Tecuciu, chiar de văd mai mulți un șearpe, pe care 
numai unul îl ucide, toţi ceilalți se cred datori .să-l lovaască și ei 
în cap, căci altfel vor fi bolnavi peste an (5). i 

Din cele de mai sus, poporul 'are zicala aceasta : «Şearpele, când. 
îl doare capul, iese la drum» cu aceste două înţelesuri: întâiul, 

  

(1) Vorbit. 

(2) Marian, Nunta. | . 
(3) Voronca, op, cif., p. 833. — Cred Rom. din com. Catanele, Jud. Dolj, 

comunic, de d-l Șt. St. Tuţescu: 
«Când iasă şearpele înainte, îl omori, Primăvara, în luna lui Martie, când 

întâlneşti un şearpe, să-l omori ca să-i ieai puterea lui: astfel eşti sănătos și 
tare toată vara». | ” 

(4) Sezătoarea, VI, p. 38. 
(5) Culegere din com. Țepu, jud. Tecuciu.
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omul care nu judecă, se pierde, și al doilea, omul, când i se face 
de ceartă și bătaie, le caută „Pe amândouă «cu lumânarea» (1). . 

Prin unele părți se crede că chipul acestui şearpe se vede și. între 
stelele cerului, — constelația numită Ophicus şi Şearpele (2). 

Asupra acelui inel al gâtlejului, numit şi nodul gâtului, mărul 
Jui Adam sau gârgălod (3), iată ce mâi aflăm: 

Se zice că Eva aveă prieteşug cu Diavolul și amândoi se înţele- 
seseră. ca să înşele pe Adam, dându-i să guste din rodul oprit. Adam, 
ca omul care nu cunoşteă ce-i răul, gustă, dar repede își aduse 
aminte de porunca „dumnezeească, se apucă de gât cu mâna şi apăsă 
cu putere, ca nu cumvă mușcătura să alunece pe gât şi să fie astfel 
înghițită. 

Mărul cu adevărat că nu merse mai departe, dar nici afară nu-l 
puti scoate, căci Dumnezeu îl prefăcit în carne şi sfâre şi-l lăsă 
acolo sub bărbie, spre aducere aminte (4). 

Prin jud. Covurluiu se zice că atunci când Adam mâncă din 
mărul ce i-l dăduse Eva, Dumnezeu l-a strigat: 

— Adame! 
lar Adam, când a voit să-i răspundă, i s'a pus imbucătura î în n gât, 

De atunci până astăzi și până la sfârşitul lumii, vom purtă cu 
toţii, spre aducere aminte a păcatelor săvârșite de strămoșul nostru, 
acest semn (5). 

Povestirea înșelăciunii prin Diavol, izgonirea lui Adam, tânguirea 
lui, mângâierea Evei şi judecata lor le găsim într'o mulţime de 
uraţii, cântece de stea și colinde, dintre cari pomenim următoarele : 

Un cântec de stea care se . foloseşte prin Bucovina: 
Raiul din gura grăit, A Fugi, Adame, dela mine, 

Pe Adam l-a osândit, | | Că raiul nu-i pentru tine, 
-— Of Adame, ce-ai lucrat, Că porunca ai călcat, 
Mare porunc' ai călcat, Pe Eva ai ascultat 
Porunca lui Dumnezeu, Şi-ai mâncat din pom oprit, 
De care mă tem şi eu; i De vieaţă te-ai lipsit, 

(1) Zanne, op. cit. |, p. 654—5 ; acestea sunt întemeiate pe credinţa că şearpele 
nu se arată decât atunci când îl doare capul, ca să fie omorît; dacă până î în 
seară nu il omoară nimeni, el trebue să muşte pe cinevă, 
(2) |. Otescu, op, cif, p. 19, 

(3) Vârcol, Graiul din Vâlceu, p. 96, 
(4) Culegere din com. Ţepu, jud. Tecuciu. 

„45) Dict, de d-na Z. Pr. Savin din com. Jorăşii, Jud. Covurluiiu, şi comunic. 
de d-l P. G. Savin.
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Şin pământ te-ai rânduit, Nu mă'ndur din tine-a duce, 
De unde te-ai şi zidit, De dulceaţa pomilor, 

_. Adam cătă şi plângea „|... De glasul paserilor, 
Și tremură când vedeă. De slava îngerilor (1). 
— Raiule, grădină dulce, ] 

Intr”o uraţie, care se rosteşte în ziua de Crăciun, tot în Bucovina, sezice : 

— leşi Adame tu din raiu, — OI, raiule, grădină dulce, 
Dela vieaţa cea de traiu. Nu mă ?ndur din tine-a duce, 
— Că Eva m'a înșelat, . De miroasna florilor, 
Mi-a dat poamă de-am gustat. De glasul îngerilor, : 
„Adam plânge, tângueşte De dulceaţa pomilor, 

Și din gură povesteşte: Uni "nflorăsc, poame leagă, 
Alţii se coc, din crăci pleacă (2). 

Intr'un cântec: 'de stea bucovinean cetim : 

Şeade Adam înaintea Taiului Nu vărsă lacrămi de sânge. 
Şi-şi plânge greșeala lui, Nu vezi crinii câmpilor, 
Cu amar se tânguiă - Şi lemnele codrilor, 
Şi foarte rău îi păreă; | Cum cresc vara şi "nverzesc, 
Tânguiă cu tânguire, - Şi iarna se vestejesc ! 
Şi cu-amară bănuire, , Aşă și vieața noastră este! 
Căci porunca a călcat, - Noi la raiu ne-om înturnă 
Şi de Eva a ascultat, Și locurile ne-om căpătă, 
— Taci, Adame, nu mai plânge, Vom căpătă locurile de cinste 

„Unde-am fost mai înainte (3).' , 

Un colind din Transilvania ne spune : 

Sus în vârful cerului, , Că te iert de a mâncă, 
Lerumi e. Domnul, , Din toţi pomii ce ţi-oiu da, 

Imprejurul soarelui, | Dar din unul m'am iertat 
Este un tron înaurit, Și tu totuş ai mâncat. 
Şi cu stele înflorit. | . N Măru ?n gură îl băgași, 
Da?n el şeade Dumnezeu | Gura de ţi-o ?nveninaşi, 
De judecă servul său, ! Inima de ţi-o ?nşelaşi 
Inaintea tronului, Şi ?n păcate te-afundaşi, 
Şeade omul raiului, a Cu tot genul omenesc 
— Ştii, Adame, ce ţi-am spus?. * De pe mărul pământesc. 
Eu în raiu când te-am adus ?. Pentru tine, moș Adame, 

  

(1) Voronca, op.“cit., p. 3—1. 
(2) Jbidem, p. 7141—5. 
(3) /ibdem, p. 75.
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Eu purtăi piroane ?n palme! 

Dar Adam se întristă, 

La pământ îngenunchiă 

Și de Domnul se rugă, - , 
lară Domnul întrebă: 

— Cum, Adame, te-ai smintit, 

De-ai mâncat din pom oprit? 

Şi Adam a cuvântat: 
— Şearpe galben s'a încercat, 

-Mărul Evei de l-a dat, | 
Iară Eva l-a gusat 

Şi mi-a dat de l-am mâncat. 

— Tu, Adame, ce-ascultaşi, 
Pentru-asta te lepădași 
De cel raiu prea luminos, 
Colo "m iad întunecos, 

O ?nchinăm spre sănătate! (1). 

Un alt colind, asemenea transilvănean, sună astfel: 

Sub poalele cerului, 
La mijlocul raiului, 

Frumoasa masă e ?ntinsă, 

Dar la masă cine seade? 
Şeade loan Sf. Ioan 

Şi cu bunul Dumnezeu 

Şi judecă pe Adam. | 

— Vai Adame, prost Adame, . 

Slobozie ?n raiu ţi-am dat, 
Din toți pomii ai mâncat, 
Şi din toţi co să mânânci! 
Numai din cest pom mai mare, | 

C'ala-i pomul cel iudesc i 
Şi mă pune să-l plătesc. 

— lartă-mi, Doamne, c'am greșit, 

C?am greşit, cam adormit. he 
  

Sub cel pom mare ?nflorit, 
luda tare mi-a venit, 

Măr în gură storsu-mi-a, 

Iuda pomenitu-ma, 
Adam din raiu a ieşit, 

Tot plângând şi <uspinând 
Şi ?n cârji albe răzimând 

Şi din gur” aşă zicând: : 

— Raiu, raiu, raiu, grădină dulce, 

Nu mă ?ndur a mai duce 

De dulceața pomilor, 

De sunetul funzelor, 

De sgomotu-albinelor, 

De viersul paserilor 

Şi de glas! îngerilor (2). 

Un cântec de stea, care se aude prin jud. Botoșani, zice : 

- Şede Adam în poarta raiului 

Şi-şi plânge greşeala lui. 

Cu amar şi tânguire 
De-a raiului despărţire, 
— Cam fost îngrădit cu bine: 
Şi-acum mă despart de tine. 
O raiule locaș dulce, 
Nu mă ?ndura mă mai duce, 

De mirosna florilor 

De şuieratul mierlelor. 

— Ce mai păzit trei cuvinte, 
Ca să stai în raiu cu cinste?   

Te-ai lăcomit ca un om, 
Şi-ai întins mâna la pom; 
Din pom dacă ai gustat; 
Cu moarte te-ai îmbrăcat. 

Adam dacă -a greșit, 

Domnul din raiu l-a gonit, 

Din raiul cel din Edem, 

Osândit cu greu blăstăm, 
Şi de-acum până ?n vecie, 

Mila ta, Doamne, să fie, 

Cu dar şi cu bucurie, 

O, Hristoase, slavă ţie. 

(1) At. Marian-Marienescu, Colinde, Bucureşti 1561, p. 91-2. 
(2) 1. G. Bibicescu, Poezii pop. din Transilvania, p. 234-5. O variantă a-. 

propiată, dar mai scurtă, o aflăm la pag. 254-5.



  

In sfârşit, un alt cântec de stea cuprinde următoarele : 
Adam dacă a greșit, 

Domnul din raiu l-a gonit, 
Din raiul cel din Edem, 
Osândit cu greu blăstăm, 
lar Adam daca văzut, 
Că'n greşeală a căzut, 
Şi din raiu afară dat, 
Izgonit și lepădat, 
Aşezat jos întrun loc 
Plângând cu lacrămi de foc, 
Cu jale la raiu privind - 
Și către dânsul grăind; ' 
— O, raiule, locaş sfânt, 
Mă vezi în ce jale sunt? 
Că sunt cumplit urgisit 
Şi dela tine gonit, : 
O, raiu, cum mă bucuram, 
In slava ta când eram! 

LI   

lar acum[a] cu atât 
Sunt jalnic şi amărit, 

» Că de-acum nu voiu gustă,. 
Din sânta dulceaţa ta. 
Amar, Evo, ce făcuși, 
Unde vom merge acuși ? 
Pe tine te ascultai 
Şi dia acel pom mâncăi. 
Că tu, Evo, mai silit 
Şi dăst bine m'ai lipsit, 
O ticălosul de eu, A 

Cum scârbii pe Dumnezeu, 
Greu păcat, Evo, de noi, 

"Că vom fi tot în nevoi. 

Ci, o Doamne, mila ta, 

Cată spre zidirea ta 
Și nu mă lăsă scârbit 
Să fiu până în sfâşit (1). 

Cu privire la izgonirea celor doi oameni din raiul dumnezeesc, 
facem loc următoarei povestiri anecdote, care 'ne zugrăvește în chip 
deosebit atât firea «de femeie» a Evei, cât și firea Românului, Uri- gurului şi Neamţului : | - Când a voit Dumnezeu să gonească pe Adam şi Eva din raiu, 
pentru greşeala lor nesocotită, găsi cu cale.. să. trimită pe Gabor, 
înger unguresc, ca să aducă la îndeplinire hotărîrea sa cea ne- strămutată, a 

Talpoșul de Gabor, cum primi porunca, întrun suflet se duse a-- casă de-și scoase de sub pat cismele cele mari, cu talpa de trei 
degete și cu niște pinteni de doi coți şi ruginii, și se băgă în ele; după ce-și trase nădragii ce ţipau pe picioarele lui de strimți ce erau, se îmbrăcă cu azilă ce aveă nasturi de tinicheă albă cât pum- 
nul de mari, îşi unse mustăţile cu său şi le răsuci de steteau la: buzele lui ca nişte țepoaie, își puse în cap un fleac de cauc, po- reclit pălărie şi-şi înfipse pipa în panglica ei, își puse punga de tutun în bnzunar, dela care lăsă să-i atârne afară legăturile, în vârful cărora eră prins cârligelul cu care își curățiă pipa, şi aşă, fudul, cu pieptul înainte, veni la Adam ca să-i facă cunoscută ho- tărîrea dumnezeeiască, 

———— 
(1) A. Pan, Vicleiem etc., ed. 1892 p. 24 —3,
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Adam și Eva o sfecliră, văzându-l viind. Ei: socotiau că . cine 
ştie ce mare treabă este dânsul. 

Talpoșul cum” văză pe Eva, își pierde cumpătul, 1 se pără a fi 
foarte frumoasă şi se făstâcise cu totul, 

Eva simţi cu cine are a face şi zise încet lui Adam: 
— Lasă-mă pe mine, că fac ce ştiu eu,. ! 
Şi unde-mi. întinse o faţă de pânză curată ca îulgul. Pe ea :puse 

pâne, o cratiţă cu papricaș și mai multe căni cu vin, Apoi ieşin- 
du-i înainte, îl pofti să se ospăteze. 

Ingerul Gabor, se vede că eră flămând, ori din lăcomie, că unde 
începu a îmbucă de păreă că se băteau doi lupi la gura lui. Luă o- 
dată din legumă și de trei ori duceă cana cu vin la gură și-i suflă 
în fund. Mâncă şi băii până zise că nu-i el, Din când în când se 
tot uită la Eva şi-şi răsuciă mustaţa. 

Eva se prefăceă că nu înțelege ce .vrea Gabor şi-şi căută de 
treabă; însă el, prilostit de nurii Evei și pierdut de dragoste, de-: 
şertă mereu la cane cu vin și mâncă în neștire până ce-i săriră nas» 
turii dela atila cu care eră îmbrăcat. 
Acum nu mai eră al său, şi ajuns de vin—ba încă beat mort 

cum se zice,—-începii a mormăi nişte cuvinte pe cari abiă le mai 
înțelegeai. E! zicea: | 

— No! aici curge vinul ca în Dunărea noastră; este şi mân- 
care destulă și femeie frumoasă ; aci să mă chefuesc. 

Și după ce mai băi, nu se mai putit țineă în sus şi căzu mototol 
sub masă, unde zăci trei zile şi trei nopți. 
Iși uitase, vedeţi dâmneavoastră, pentru ce venise, 

Ziditorul, care ştiă de altă dată nemernicia acestui î înger, se căi că 
trimise un astfel de beţiv să-i. împlinească porunca. El chemă pe 
Florian, înger românesc şi-l însărcină pe dânsul „să gonească din 
raiu pe cei păcătoşi. 

Românul trase numai decât niște cioareci curaţi, se. încălță cu 
opincile, încrucișă nojiţele pe pulpe până apoape de. genunchi, se 
îmbrăcă cu cămeșa lui cea cu mâneci largi și cu altiţe pe. la gât, 
îşi puse în cap căciulița lui cea de /ârșie, în care înfipse un mă- 
nunchiu de flori, se încinse cu niște bete, numai mărgele şi flu: 
turi, îşi luă ghioaga de-a umăr, şi sprinten cum este, plecă la 
slujbă, - 

„ Când îl văză venind, Adam zise soţiei sale. 

—» Aiti ! acum s?a isprăvit, Nu e de glumit. 

7
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“Eva, care știâ cum păcălise pe Gabor, zise :. 
— Lasă pe mine, bărbate, că-i fac eu şi acestuia de petrecanie, 
Şi întinzând masa, puse pe dârisa mămăligă, o. ceapă - strivită! la 

țățâna ușii, sare, vreo câtevă oușoare, nițică brânză și câtevă bar- 
dace cu vin, - | : e 

Florian cum veni, le spuse că Dumnezeu a hotărît să-i gonească 
din raiu şi că l-a trimis pe dânsul să aducă la îndeplinire porunca. 

Eva se dete pe lângă dânsul şi cu' glas blajin începi: E 
— Ştiu pentru ce ești trimis de Cel-a-tot-puternic, dară, până una- 

alta, hai de te ospătează puţin, că vei fi ostenit de drum. 
Florian răspunde : A 
— leau din masa voastră, numai. să vă arăt că m'am nici o vrăj- 

mășie pe voi. * 
Eva îl tot poltiă şi-l tot îndemnă să mănânce. şi 'să bea, Socotiă 

că are a face tot cu de-al de Gabor.. : 
Florian făci ce ştii el. 
Ingerul românesc, după ce mâncă cât îi trebui, se şterse cu mâ- 

neca cămeșşii la gură, şi după ce se închină, se sculă dela masă, 
Vezi că el ştiă că venise cu slujbă. | 

Atunci mai spuse odată lui Adam şi Evei pentru ce venise, şi-i 
poiti cu binișorul să deșerte raiul și să se ducă p'aci încolo. 

Adam şi Eva, dacă văzură că n'o scot la căpătăiu cu mâncarea 
şi cu băutura ce daseră lui Florian, o întoarseră pe foaia cealaltă. 
Ei începură a se jăli, a se văicără şi a se rugă, de să le plângi 
de milă. 

Și bocindu-se ziceau : | . 
— Vai de noi, unde să ne ducem noi acum, ce să facem, cu ce 

să trăim, sărăcuţi de maica noastră! Noi nu ştim să facem doi pași 
afară din raiu; unde să ne adăpostim? Suntem cu totul străini. 

Inima lui Florian se înduioșă de milă și se întoarse la Dumnezeu 
după cum venise. El zise: a 

— Doamne, nu te supără, rogu-te, că mă întorc de astădată fără 
ispravă. Fă bine de trimite pe altcinevă să gonească pe Adam și pe 
Eva din raiu. Plângerile şi rugăciunile lor mvau atins la ficaţi și 
nu. mă lasă inima, rogu-te Doamne, ca să-i ieau cu zorul spre a. 
goli raiul. " „ - 

- Dumnezeu zâmbi şi chemă pe Michel, înger nemţesc,: de-l tri- 
mise să-i împlinească porunca, Ingerul nemţesc răspunse Ziditorului : 

— Doamne, ca să pot împlini porunca ta tocmai pe tocmai,
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să-mi dai la mână un «befel», adecă carte scrisă, căci oamenii ceia 

poate să nu mă creadă că tu m'ai trimis, 
Dumnezeu îi împlini cererea. 

Atunci Michel se duse de-și trase ciorapii cei lungi până la ge- 

nunchi, încălță niște cipici de-i făceă piciorul puică, se îmbrăcă. cu 

fracul său cel vânăt, cu coadele de ajungeau la călcăie şi strâmt 

de sta să-i plesnească în coate şi între spete, se încheie frumos, își 

puse ochelarii pe nas şi condeiul la ureche, luă protocolul la sub- 

sioară, îşi puse un ștubeiu ponoşit în cap, la care înfipse o rămu- 

rică de tufă,. şi așă căpătuit. plecă la Adam şi Eva, posomorit şi 
cu pas apăsat.. 

Cum îl văză că vine, Adam" dete fuga la nevastă-sa strigând: 

— Evo, Evo, acum ne-am stâns de pe fața. pământului. Suntem 

topiți de tot. la te uită tu, pe cine a trimis Dumnezeu să ne go- 
nească. 

Eva se uită şi ea şi cupă ce-l văzu, se întoarse şi răspunse. lui 
Adam : 

— Lasă, . bărbate, - nu te speriă așă de toate lucrurile. Mă - voiu 

cercă cu toate meșteşugurile mele să fac şi cu acesta ceeace făcurăm 

cu ceilalţi. 

Și întinzând masa iarăş, puse deasupra pâne, șuncă, varmevirşt 
şi bere. 

Michel dacă ajunse, le arătă befelul, spunându- -le că acolo scris 

eră cum că ei să deşerte raiul numai decât, 

Eva se dete pe lângă dânsul şi-l pofti ca-şi pe „ceilalţi la masă 
ca să se ospăteze. Michel șezi de mâncă și după ce se sculă, tot 
posomorit, le arătă befelul. 

— Aici scris este, zise el, ca să ieşiţi numai decât din raiu, 
Adam şi Eva începură a se jăli și a plânge, de aprindeau pă- 

mântul, rugându-se să-i' fie milă de dânșii. Ei credeau că este inima 
lui Florian. 

"Michel. după ce-i ascultă rece. ca gheaţa, în' inima căruia nu se 
putii furișă nici o scânteie de milă, le arătă befelul a treia oară şi 
cu chipul lui cel posomorit le zise: 

— Aici porunca. este scrisă ca să ieşiţi din raiu. Nimic nu ştiu eu 
afară de poruncă. Aideţi mai iute, că trebue să mă întorc să dau 
samă lui Dumnezeu de cum i-am adus la îndeplinire hotărîrea. 

Adam și Eva, văzând că mo scot la căpătâiu, nici cu beţia, cum 
făcuseră cu Gabor, nici cu rugămintea, cum făcuseră cu Florian, şi



94 
  

ne mai. având nici o nădejde, luară calea pribegiei. Iar îngerul nem- țesc merse după ei și-i petreci până dincolo de raiu, 
Deci ştiut să fie, că Michel îngerul nemţesc a scos pe Adam și pe Eva din raiu și de atunci iubeşte Dumnezeu pe Nemţi (1). 4. Cu' toate că pretutindeni se socotește ca păcat strămoșesc mu- “ şcarea celor! dintâi doi oameni din fructul oprit, găsim însă şi o altă credință, — rară, întradevăr, — care poate foarte bine să aibă o 'origine cărturărească, 

- Prin Bucovina se spune că făcând Dumnezeu pe Adam și pe Eva, i-a aşezat în cer, în raiul cel luminos, ca să petreacă fără nici o grijă. Dar Diavolul, văzând curăţenia lor cea sufletească și trupească, şi-a. vârit îndată coada între dânşii și i-a îndemnat să: se îndrăgostească. Din dragostea „lor a ieşit păcatul, pentru care Dumnezeu i-a izgonit din raiu (2), . | | 
De aici rezultă de bună samă că poporul, prin expresia «jocul lui. Adam și Eva» înţelege dragostea (3). | 
5. Povestirile şi credinţele înşirate până aici au dat naştere. la o 

mulţime de zicători în graiul românesc, dintre cari e trebuincios să pomenim câtevă: DE 
«E o Evă», «o Evă și jumătate», «fiică de-a Evei», «Hile di 

Eva (4)», ne arată pe femeia: cu apucături şirete, . 
«S'a lepădat [de cevă] ca Adam de raiu» (5) ne arată pe:omul care prin prostia lui scapă din mână foloase mari, de cari se pre- face că nu-i pasă. 
Făcând aluziune -la păcatul strămoșesc, poporul român spune că «Adam a mâncat mărul, însă dinţii noștri strepezese» (6); și despre: 

răscumpărarea osândirii prin venirea Mântuitorului pe lume, colin= 
dele şi alte urațiuni pomenesc că Hristos ar fi zis: 

Pentru tine, moş Adame, | 
Am mâncat piroane ?n palme! 

6. Toate. acestea “având un izvor. biblic, e firesc lucru să le în- 
tâlnim și la alte popoare creştine, 

  

(1) P. Ispirescu, Poveştile unchiaşului sfălos, Bucureşti 1907, p. 235—43. (2) Voronca, op. cit., p. 17. 
(3) Zanne, op. ciz. VI, p..467.. 
(4) P.: Papahagi, Basme aromâne, p, 593. 
(5) N. Pasculescu, op. cit. p. 110, 
(6) Zanne, op. cit. VI, p 166.
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Bulgarii povestesc despre păcatul lui Adam şi despre izgonire aproape 
întocmai ca și noi, spunând că cei dintâi oameni au fost îmbrăcaţi la în- 
ceput numai în so/si ; după păcat nu le-au rămas din acești solzi decât 
unghiile (1). 

Ucrainienii știu despre păcat ceeace ştim și noi, — făcut prin ispita 
femeii lui Adam (Hadam.) Acesta mâncând din pomul oprit, că- 
pătă nodul ce-l au oameni de atunci în gâtlej (2). 

Credinţa «mărului lui Adam» o aflăm şi în Corsica (3).. 
„In sfârşit, la o sectă arabă, Sidi Abdel-Kader el-Djilani, foarte 

veche, răspândită atât în Orient cât şi în Africa, se spune că Ade 
şi Hana (Eva), prin ispita lui Șifan, (Satan), mâncară din pomul o- 
prit. Dumnezeu îi alungă din cer, îi despărți și tocmai după 350 
de ani îi face să se întâlnească prin ajutorul îngerului Djebrail (Ga- 
briel), care îi îndeamnă să meargă la Meca pentru a. se, închină și 
a cere iertare (4), 

CAPITOLUL III. 

Zapisul lui Adam: . 

După credinţele poporului român, păcatul strămoșesc nu este așă 
de greu numai prin faptul nesocotirii celor dintâi. doi oameni a - 
celei dintâi porunci dumnezeești, ci şi prin călcarea unei a dota, 
care le-a fost dată de Ziditor: de a nu ară mai mult decât o brazdă 
de pământ, 

Cu privire la aceasta, iată o povestire bănăţeană + 

După .ce Dumnezeu „zidi lumea.şi pe cei dintâi doi oameni, „după 
ce aceștia păcătuiră prin neascultarea poruncii dintâi, de a nu mâncă 

din pomul oprit, Dumnezeu sa mâniat şi, i-a alungat din raiu. 
Dar nu mult după aceea, Dumnezeu întru multă bunătatea . sa, . 

s'a. milostivit spre strămoşii noștri, văzându-i că mult se năcăjesc, 

ca să-şi câştige hrana trebuincioasă pentru susținerea vieţii şi le-a zis: . 

— De azi înainte, voi să araţi o brazdă de pământ, dar numai o . 

brazdă,— să.o sămănați cu grâu Curat şi când se va coace grâul, din 

el faceţi pâne şi vă hrâniţi, o o 

() Schischmânoff, op. cif., p. „3940 şi 10—3, 

(2) Revue des traditions popalares, Vol. îl, p. 407 
(3) Jdem, Vol. XIL, p. 419. : * _ 
(1) Jdem, Vol; L., p. 114 şi 162.- A ae
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- Şi mi se. puse moșul Adam şi cu baba Eva şi arară o brazdă de pă- 
mânt, cum le-a zis Dumnezeu, și o sămănară cu grâu curat şi o grăpară; 'şi: răsăriă grâul meu: frumos, frumușel şi creştea de eră 
minune ; vezi bine, eră cu voia lui Dumnezeu ; și în câtevă săptă- mâni fu grâul crescut de ajuns; și eră, mă rog dumneavoastră, pornit tot spice, de jos până sus; și erau spicele mari ca fuleii. de cucuruz, şi încărcaţi cu grăunţe mari şi frumoase, 

Moșul Adam și -baba. Eva secerară grâul, îl îmblătiră, grăunţele 
le duseră la moară şi făcură făină albă ca neaua; şi mi se puse 
baba Eva şi făcu o: pitoane mare-mare, toată butori ca spuma şi 
bună ca pruna; şi se puseră la masă şi mâncară din darul lui 
Dumnezeu pâne, de se săturară, Și avură din grâul acela de ajuns 
pe doi ani de zile. DE 
Intr'o zi. însă, veni Diavolul la dânșii şi pe când erau chiar la 

mâncare, le zise: 

— Voi, oamenilor, mai aveţi mult grâu ? 
— Mai avem, da, mulțumită lui Dumnezeu ; mai avem pe câtevă 

săptămâni, răspunse moșul Adam, ” 
Atunci Diavolul iar le zise: 
— O, ce oameni nesocotiţi sunteţi voi! Pentru ce nu araţi voi 

mai multe brazde, să sămănaţi mai mult grâu, să aveți din destul, pe douăzeci-treizeci de ani. Deschideţi-vă ochii şi vedeţi că în curând o să aveţi copii şi apoi cu ce să-i hrăniţi ? 
Baba Eva eră chiar atunci îngreoiată cu Cain. 
— Băgaţi sama: și nu fiți nepricepuţi; puneţi-vă la: lucru, şi câștigați copiilor voştri hrană. e . 
Intr'aceea Diavolul se depărtă, iar strămoșii noștri se puseră pe 

gânduri. - N - 
— “lan vezi, bărbate,. bine că veni omul acela al lui Dumnezeu de ne desvălui de nepriceperea noastră; iată eu în- curând voiu naște fii: şi apoi ce le vom da de mâncare, căci grâul -acuș ni se gată! La lucru dară; nu mai sta nici o clipă ;- prinde boii și du-te 

la arat. e 
Moşul Adam însă, mai stă puţintel să se mai gândească; nu eră 

așă grăbitor; apoi îi zise: | 
— Bine, muiere, dar nu-ți aduci aminte că Dumnezeu mi-a zis 

că numai o brazdă de pământ să arăm? - 
— Ba mi-aduc aminte, dar vezi, omule, căpătăm copii, omule, și 

apoi cu ce să-i hrăneşti? Doară mo să-i lăsăm să moară de foame;
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alduit să fie omul acela care ne deschise ochii, 'alduit în vecii ve- 
cilor ! Mergi, omule, nu mai sta un ceas, mergi şi ară o mie de 
brazde, ca să avem de mâncare noi şi copiii noștri. | 

Şi văzii moşul Adam că avusese drept baba Eva; înjugă patru 
boi la plug şi plecă la arat; şi ară, după cum îi spusese Eva, 6 
mie de brazde, le sămănă, le grăpă, cum e dată, şi plecă mulțu- 
mit către casă. Cum să. nu fie omul mulţumit, când se ştiă asigurat 
«cel puţin contra foamei ; (şi strămoșii noştri numai hrana . trebuiau 
să şi-o câștige, altă nimic, căci dare la împăratul nu plătiau, dare | 
după venit, dare de pușcă, de persoană, Ş. a. nu aveau pe vremea 
aceea), Bucate şi numai bucate. de aveau, apoi nu le eră îrică de : 
nimic. Şi strămoșul nostru Adam și-a fost pus în pământ bucate 
destule, el cu truda lui, şi încă multe, ca să aibă din destul cu 
baba lui şi cu copiii ce-i va .dărui Dumnezeu. De cine dară să le 
fie frică și cum să nu fie mulțumiți! (Moşul Strâmbu * dela noi 
încă sar fi bucurat şi ar fi fost mulţumit, de ar fi avut atâtea bucate 
puse: în pământ !) 

După câtevă săptămâni răsăriă grâul şi creşteă de vedeai cu ochii FO 
şi se uitau strămoşii noștri la holda 'lor și li: se umplea inima de 

bucurie, căci grâul eră plin la spic şi erau spicele dela' rădăcină 
până la vârful paiului, de cu drag să cauţi la ele. Și eră holda. 
mare, cât vedeai cu ochii; și se bucurau: strămoşii noştri văzând ! 
cum că li se vor umpleă hambarele cu bucate, | 

Dar pe când eră bucuria lor mai mare, adecă pe când eră holda 
coaptă, se uită Dumnezeu din cer jos pe pământ la strămoșii NOŞ- . 
tri, să vadă ce mai fac, şi îşi zise: Ă 

— Aşă e, Adame: întâia oară mi-ai călcat porunca, mâncând din 
pomul oprit; acuma iarăș n'ai ascultat de mine ; aşteaptă, că-ți 
voiu da eu ţie pâne de ajuns. . 

Şi mi se cobori drăguțul de Dumnezeu, așă mânios cum eră, pe 
pământ şi ducându-se la holda lui Adam zise; 

— Tu holdă, care ai făcut atâtea spice, să fii afurisită ; şi spini . 
şi scaieţi să crească prin tine; iar voi paie, cari purtaţi spice de 
jos până sus, să rămâneţi numai cu un spic deasupra ; şi acela să 
fie mic și plin de tăciune. 

Și cât ai bate în palme, holda se umplă de spini și scaieţi, iar, 
paiele rămaseră numai cu un spic mic în vârful lor. 

Şi se duse Dumnezeu la Adam şi-i zise: 
— Omule nesăţios, au nu ţi-a fost ţie de ajuns o brazdă ca să 
T. Pamfile, Povestea lumii. 1 o
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da iarăş cât îmi va plăceă mie; și suntem gata. 
Și se duse iarăș Dumnezeu în cer, iar Adam se duse. să-şi secere: holda. Dar ce văz. Toată munca și truda le fusese zadarnică, căci din holda cea frumoasă de mai înainte, se făcuse o stirpiciune; și nu căpătă Adam din ea nici atâta grâu cât căpătase mai înainte din o' singură. brazdă. Şi se întristă Adam, căci călcase iarăş po- Tunca lui Dumnezeu ; şi-şi da palme peste obraz de mânie. Şi du- cându-se la baba Evă, o luă „de moț, o învârti de trei ori după mâni şi o bătiă de o făcă vânătă ca pruna. | 
Şi eră supărat moşul Adam, zău Supărat; şi avea cuvânt să fie supărat, căci vedeţi bine dumneavoastră, să asculte el tot de mu- iere şi s?o petreacă tot rău; ba-i venise; la grumaz omului; şi de: nu fugeă baba Eva să se ascundă, zău, moșul Adam nu știu ce-ar fi făcut cu ea. Atât fu norotul ei, că nu dete faţă o săptămână cu. Adam, până ce-i trecă acestuia mânia ! (1) 
Această povestire o aflăm și prin alte părți din Țara-Ungurească (2). „2. Alte povestiri ne arată „că pricina închinării lui Adam către: Diavol ar fi fost lipsa de pământ, care pe atunci eră stăpânit de acesta în întregime. A 
lată ce ne spune o povestire bucovineană: 
Când, cu voie ori fără voie, Adam sa văzut pe pământ, unde: stăpâniă pe atunci Diavolul, a cerut pământ ca să aibă ce lucră şi " din ce să se hrănească, dar Diavolul i-a răspuns: 
— Intâiu trebue să mi te vinzi mie, să-mi dai întăritură la mână. cu iscălitura ta și apoi îţi voiu da Pământ cât vei voi. 
— Bucuros, îi răspunse Adam de nevoie,—dar Vezi, eu nu ştiu: carte. Ma | | — Ei, nu știi carte ! îl luă dracul în râs.—Uite, lucrul nu-i greu. Am să fac o cărămidă de lut, tu ai să apeşi cu mâna pe dânsa şi za-.. pisul e gata. ! | Da | 
Intr'adevăr, dracul făcit întocmai, puse pe Adam să apese pe că- .rămidă, iar mai apoi Diavolul O arse în foc, spre a o întări şi o păstră în fundul iadului. 

te hrăneşti? De azi înainte poţi ară cât iţi place şi eu îţi voiu 

  

(1) G. Catană, Poveștile Bănatului, 1, Gherla 1894, p. 11. (2) Revue des traditious Populaires, VII, p. 481: Dumnezeu poruncise lui Adam să tragă o singură: brazdă, deoarece firele de cereale erau . pline de. grăunţe și mari". de jos până sus. Dracul însă îl îndemnă să are mai mult... De aceea Dumnezeu făcia spicul şi-i lăsă grăunţele numai în vârf, . 

*
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Numai în chipul acesta -i-a dat lui Adam pământ, Dar vorba e 
că Adam și cu toți urmaşii lui au rămas dăruiţi Necuratului (1). 

O variantă a acestei povestiri, care se aude deasemenea tot prin 
Bucovina, ne spune că după ce Adam a fost izgonit din raiu, se 
apucă de muncă, dar nu putii până la sfârşit, căci Dracul zise-ucă ' pământul e al lui. Pentru a fi îngăduit, Adam îi dădiu zapis: că el 

- Şi urmașii săi vor fi ai diavolului. Zapisul acela ma fost decât o. cărămidă crudă, pe care Adam şi-a întipărit degetele şi pe care: 
Diavolul a uscat-o şi a ascuns-o sub o stâncă, la apa /ordanului. 
Acolo a stat cărămida până la botezul lui Hristos, când, de cuvin. 
tele Sfântului Ioan Botezătorul, cărămida sa sfărâmat şi cu ea s'a - risipit şi legătura ce-o făcuse Adam, Apa Iordanului atunci sa în- 
roşit. Stricându-se zapisul, noi urmașii lui Adam ne-am desrobit și 
cu Necuratul nu mai avem nici o legătură (2). 

Această legendă o găsim și prin Transilvania ; pe aci însă se 
zice că zapisul a dăinuit până la învierea Mântuitorului (3), 

3. A treia povestire, care se aude prin Bucovina, dă ca pricină a 
închinării către -Diavol 'purtările necinstite ale Evei : i 

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

Adam, sărmanul, cum a văzut această rușine pe capul lui, s'a 
gândit fel şi chip, ce să facă, vezi, ca să scape de această minune de 
copil, dar ori cât s'a muncit el, nimic ma putut izbuti. In cele de 
pe urmă, văzând că altă cale nu găseşte, s'a dus și la Diavol şi l-a 
rugat să.i ucidă copilul, MR i 

Necuratul, bun. bucuros despre această ispravă ;' dar 'vorba e că 
de geaba n'o face, .Și a cerut lui Adam, ca după:ce va ucide co- 
pilul, cu sângele lui să-i scrie un zapis prin care să arate că el şi 
cu toți urmaşii lui se vând Satanei pentru totdeauna. 

Adam negândindu-se mai mult, îi făgădui, tăiă trei din capetele 
copilului, iar celelalte patru muriră singure. Cu sângele -ce. curse, 
Adam scrise zapisul făgăduit, aşă că el şi cu toţi: cei de după 
dânsul, vinovaţi şi nevinovaţi, intrară sub' călcăiul lui Sarsailă în 

(1) Voronca, op, cif., p. 17—8. a (2) Marian, Sărbătorile, 1, p. 217—00. ae 
(3) Ion Pop Reteganul, Poveşti din popor, Sibiiu 1895, p. 194. 

  

.
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iad. Diavolul luă zapisul, îl strânse frumușel, îl puse întrun şipușor 
cu apă și apoi îl ascunse sub o piatră, sorocind ca nimeni să nu-l 
scoată de acolo, fără numai acel ce se va naşte din fecioară. şi se 
va boteză de două ori (1). A 

4. In sfârşit, a patra povestire, trecând peste pricini, ne spune 
numai faptul. Ea urmează aşă cum se aude prin unele părţi din 
Moldova: | 
"Când Adam a fost dat afară din raiu de către Dumnezeu pentru 

că-i nesocotise voia și-i călcase porunca, şedeă, ci-că, la poarta ra- 
iului. cu Eva şi plângeă cu zece rânduri de lăcrămi privind și sus- 
pinând după bunătăţile pierdute. Ă 

Și aducându-și aminte de fericirea în care fusese și văzând ne- 
voiă în care se află, plânse încă mai amar. | 

Da Caraoţehi —. care unde nu-și bagă coada ? — făci ce făcă, şi apropiindu-se de Adam, îi zise: | 
— Ce plângi tu, Adame? | 
— Cum n'oiu plânge, i-a răspăuns Adam,-—că iaca așă şi așă. Cum 

am fost şi cum sunt! -. 
— Ei, de asta te câini?! s'a făcut Ucigă-l-crucea a se miră. —Nu 

mai plânge, omule, că-ți fac cu să fii fericit, dacă-mi făgădueşti 
că-mi vei da mie toată seminţia care se va naște din tine. 
— Dăruită să-ţi fie, rosti nesocotitul de Adam. 
— Te învoeşti dar! zise Diavolul bucuros, . - . 
— Mă învoesc, adeveri din nou Adam. , 
— Așă dar trebue să-mi dai o întărire la mână, un zapis, ca să-l am, a zis Cornoratul. 
Poi ţi-oiu da şi zapis, face Adam, — dar cum şi ce fel? , Tartorul nu stătă mult pe gânduri, ci aducând o mână de lut, o făcii așă ca un fel de cărămidă, şi-i zise lui Adam: . — Pune mâna aici; şi acesta îmi va fi zapisul, zise Aghiuţă. 
„Adam puse mâna spre a şi-o întipări în lutul acela; și cu aceasta, 

zapisul eră gata. Ucigă-l-toaca arse cărămida în foc și se încre- 
dință despre tăria lui. „i 

Dar acum alt gând îl munci pe Necuratul:.unde să-și ascundă 
el zapisul? Se suci, se gândi, se chiti el fel şi chip, şi de-odată 
înşfăcă acea crămidă, și se duse tocmai la apa /ordanului, Acolo, 

Îi o 

(1) Voronca, op. cir, p. 18.
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în “fundul apei își ascunse cărămida, socotind că în chipul. acesta 
nimeni nu va da peste dânsa tocmai acolo. 

Dar nu s'a bucurat Michiduţă mult timp de zapis, căci Domnul 
Hristos, la botez, când s'a botezat în apa Iordanului, a stat cu pi- 
cioarele tocmai pe cărămida aceea. Și cărămida s'a sfărâmat. 

De atunci însă, se zice că Dumnezeu a pus la dreapta omului 
un înger şi la stânga un drac. Diavolul îndreaptă pe.om la rău, 
iar îngerul îi arată binele. Omul stă şi alege, ascultând când de 
unul, când de altul. Când ascultă de „diavol, îngerul plânge şi dia- 
volui râde. Și cum omul este lesne înclinător către plăceri şi ne- 
socotințe, omul ar fi îndată părăsit de înger, dacă Dumnezeu mar 

„fi lăsat ca“un lucru bun tăcut de zidirea sa, să darăme trei “fapte 
săvârşite pe pofta Necuratului. Și astfel rosturile se cumpănesc 
chiar şi la unii din oamenii mai ticăloși (1). . 

5. In sfârșit asupra petrecerii lui Adam în iadul diavolilor către 
cari se închinase, cunoaştem o lungă povestire, foarte frumos scrisă, 
pe care o reproducem în rezumat în şirele acestea : E 

Adam în iad o duse bine cu Faraon, mai marele acestui locaş de 
întunerec, până când iadul se îmbogăţi cu multe suflete păcătoase 
şi până când prietenia lui cu Necuratul începi a se mai răci. 

Intre acestea Dumnezeu trimese pe un înger la Adam să-l învețe 
ca să-l iscodească pe Diavol și să afle chipul de a scăpă din iad. 
Adam făcii după învățătura îngerului şi anume: când Faraon veni 
și-i dădă «bună ziua», Adam nu-i răspunse nimic. Şi nici după al 
doilea -bineţ, şi nici după al treilea. Nedumerit, Faraon îl întrebă, 
iar Adam îi răspunse: | 
— ți voiu spune cine mia învăţat să tac din gură, numai după 

ce-mi vei arătă chipul cum sângele meu va scăpă din întunerec. 
— ţi voiu spune dacă îmi vei iscăli că tu şi neamul tău veţi fi 

ai mei pe vecie. | 
Adam se învoi şi Dracul îi spuse că atunci va fi 'slobozit el şi 

reamul lui “din iad, când se va naşte prunc din fecioară născută şi 
ea prin «durere de inimă». aa 
Ingerul află aceasta dela Adam, spuse lui Dumnezeu, iar Dumnezeu 

îndemnă pe /oachim, bătrân de 77 de ani, să se însoare cu Ana, 
fecioară de 7 ani. Aceştia, neavând prunci, Ana plecă în lume, şi 
prin durere de inimă născit pe Fecioara Maria, Maica Domnului. 

  

(1) Culegere din Țepu, jud. Tecuciu, dela Maria N. Rugină. — Spusă şi de 
N. Mache, din Jorăşti, jud. Covurluiu, şi împărt, de d-l P. G. Savin,
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Domnul nostru /sus Hyistos după ce fu prins, judecat şi răstignit „de Jidovi, scobori în mormânt și sfărâmă porţile iadului, iar prin. aceasta a slobozit de acolo pe Adam și pe toți urmaşii lui (1), 

CAPITOLUL Iv, 

Povestiri răsleţe. 

1. Amintindu-ne despre naşterea lui Adam şi a Evei din Diavoli Şi despre luarea lor în cer, iată cum urmează o povestire buco- vineană : | 
După ce au crescut mari, Dumnezeu i-a adus pe pământ și i-a ascuns întrun munte în vârful căruia eră o pădure frumoasă, iar împrejur a făcut un semn şi le-a spus că dincolo de semn să nu treacă, căci acolo unde sunt ei, necurații nu pot să intre Şi că îndată ce ar trece, unul i-ar luă, ă "Tatăl lor, după ce a înecat băiatul, s'a dus în mare şi l-a căutat, dar negăsindu-l, îndată -a ştiut că Dumnezeu , îl luase ; şi atât a scotocit în toată lumea, până i-a aflat unde sunt. Ca să-i amăgească la dânsul, s'a făcut cu toți dracii lui niște păsări frumoase Şi S'au pus dincoace de semn să cânte. Dar atât băiatul cât şi fata erau . cuminţi; au înţeles cine sunt şi nu s'au dus. 

-“ Trăind ei astfel singuri, a început a le fi urât în pădure; de aceea începură a se gândi cum să facă să fie mai mulţi. Intro « noapte, Eva a visat ca să meargă în cutare loc, căci va găsi un “nuc şi să mănânce fiecare câte două nuci, De atunci sunt nucile, Cum au mâncat, a început a face la copii. Dumnezeu a venit Şi le-a spus că nu e frumos ceeace au făcut. Nu le eră mai bine înainte ? „— Doamne, ziseră ei, —trebuiă să ne îmmulțim ; nu vezi ceilalți cât sunt de mulţi ? De vom fi noi Singuri și vor veni asupra noastră, ce ne vom face ? Dar așă, vom aveă şi noi putere și ne vom luptă. — Aşa“i, a zis Dumnezeu, - . 
Diavolul cel bătrân: amă, nu mai puteă de ciudă pe oamenii cei albi. A mers la Dumnezeu și a cerut voie să se bată cu ei, ca să "se ştie odată, cari sunt mai mari pe lume. Dumnezeu a zis că pot „să se bată numai pe muntele Alelei; în alt loc nu. Dar Diavolul nu știă unde-i acel munte. 

ÎN n 2 N 

(1) Din Bucovina. Marian, Legendele Hlaicii Domnului, p. 4—6,
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— Du-te în cutare loc, i-a zis Dumnezeu, şi numără atâția munţi 
şi al atâtălea e acel ce-ţi spun eu. 

Diavolul a făcut astfel și l-a găsit. A stat el și s'a gândit cum 
ar puteă să facă şi i-a venit în minte să iea un băț tare şi de o 
parte de munte să se prindă toţi dracii lui de băț, iar de cealaltă 
parte copiii lui Adam şi Eva. Acestora Dumnezeu le-a spus ca să 

„meargă la bătaie, şi sprijinindu- -se așă,'au tras pe toți, dracii de 
partea lor şi au rămas ei stăpâni (1). 

2, Printr*o dibace înlocuire, iată povestirea potopului, — pe care 
vom întâlni-o mai departe, în preajma lui Adam și Eva: 

Evei, strămoașa noastră, ci-că-i venise odată gust să se dea în 
dragoste cu Satana, care veșnic umblă pe acolo. şi-şi făceă treabă 
pentru te “miri ce. Adam află despre faptele nevestei lui, dar ca omul 
cel pașnic, tace. Ca să scape de Satana, s'apucă și-și face o corabie 
la marginea mării, ca să treacă cu nevastă-sa în altă parte şi  aşă 
pe tăcutele să despartă pe Eva de Satana. 

Satana a priceput gândul lui Adam și ducându- -se la Eva, o în- 
trebă : 

— Ce voeșşte să facă bărbatul tău de Iucresză î în una la” scândurile 
celea ? 

— Nu ştiu, răspunse Eva. 
— Intreabă-l numai decât și dă-mi de veşte, căci împotriva noastră 

'lucră el aşă de cu inimă. 
Eva ascultă sfatul Satanei și 'ntr'o zi, „pe € când ospătau, zise lui 

Adam: 
— Ce ai să faci tu cu scândurile acelea la cari lucri de dimineaţa 

şi până seara ? | 
— Nu pot să-ți spun, pentrucă nici eu nu ştiu ce o să fac din ele. 
Diavolul veni a doua zi pentru răspuns, însă Eva m'aveă ce-i spune. 
— Trebue să afli numai decât, căci astfel e rău de noi, zise Satana. 

- Şi cum femeile au darul de a se linguşi pe lângă bărbaţii lor 
» când au de aflat cevă, începi şi moașa Eva a se rugă de Adam să-i 
“spună ce face, că doară şi ea munceşte ca să ție patru pereţi, că şi 
ea are milă de bărbatul ei şi că nu trebue să se ferească unul de 
altul. 

  

(1) Voronca, op. cit., p. 149—30. —Despre legătura « dintre această legendă şi 
unele jocuri copilărești, vezi Tudor Pamfile, Jocuri de copii, Bucureşti 1 199, p. 
27—s, şi Memoriul 1 din aceleași Jocuri, p. 40, 50—1.
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Văzând Adam atâta stăruință din partea Evei, îi spuse: 
—— Mam urît de stat aici; vreau să mă duc în altă parte. Lucru o corabie cu care să pot trece gospodăria mea de aici, unde moiu aşeză. 

Cum auzi Eva această veste, o și povesti Satanei, 
Satana zise Evei: 
— Ascultă-mă Evo: Adam a simțit că noi ne iubim și vrea cu ori ce chip să ne despartă. Corabia o face ca să vă mutaţi pentru tot- deauna de aici. Fără tine eu nu pot. Când veţi porni voi, eu am să mă fac șearpe. Tu să nu te sui în corabie până nu vei luă cu tine. şi pe șearpele de casă, 
Eva făgădui că aşă va face, . 

„Când fu corabia gata, în ea intră Adam cu toți ai săi. Eva însă „nu da să intre. Lângă ea şedeă și gogeamite șearpe vânăt, ce se uită galeş la ea. Adam porunci femeii să intre în corabie, femeia însă nu voi până nu luă cu ea şi pe şearpe,. | Adam pricepi ale cui fapte sunt acestea şi cine e cel ce se chiamă şearpe, însă ca omul iubitor de pace, tăcir zică, 
Merseră ei cât merseră pe mare și numai ce dela o vreme co- rabia dă să se scufunde. Șearpele se lăsă greu, ca să facă pozna să înece pe Adam şi el cu Eva să Scape, ţa 
Adam voi să-l omoare, dar el iute „Se : prefăcă în șoarece şi se ascunse în niște ciupeie. Dar nici acolo nu stătii locului, ci se apucă să roadă corabia. A ros cât a ros, până ce a făcut o borticică cât încăpeă degetul, pe unde apa năpădiă să intre în corabie. Adam, văzând și astă poznă, luă mănușa din mâna stângă și o asvârli şi: ea se prefăcă în mâță. Mâţa prinse şoarecele şi îl mâncă, 
Dar Satana ieşi din mâţă numai scântei prin perii ei, 
Și de atunci mâţa prinde şoareci și-i mânâncă, iar când o freci pe „spate, lasă scântei. Din Satana, în mâţă au rămas numai ochii şi scântei; de aceea strălucesc ochii mâţei noaptea, ca la dracul (1). „3 După ce Adam și Eva călcară a doua poruncă a lui Dumnezeu, „arând mai mult decât li se îngăduise, Dumnezeu scobori pe pământ şi adună cu trâmbiţe toate vietăţile spre a le hotări veleaturile, adecă anii vieţii, ” | 

Lui Adam, — şi prin urmare omului, — îi dădă” treizeci de ani. După Adam veni rândul măgarului, pe care ziditorul îl împovoră 

  

(1) M. Lupescu, culegere din. jud, Suceava.
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cu cincizeci de ani. Măgarul însă se împotrivi şi rugă pe Dumnezeu 
să-l mai uşureze, iar acesta îi luă douăzeci de ani şi-i dădu lui Adam 
nemulțumitul, care îi ceruse. Tot astfel mai căpătă douăzeci de ani 
din cei patruzeci ai cânelui şi treizeci de ani din cei şaizeci ai 
maimuţei. 

i 
Adam a trăit cei treizeci de ani sorociţi omului, după cari urmară 

cei douăzeci ai măgarului, când «strămoşii noștri lucrau mult şi 
aveau puţin; erau năcăjiţi şi chinuiţi şi nu-şi puteau adună pentru 
copiii lor mai nimic». | o 

Urmară apoi, până la şaptezeci de ani, anii cânelui, când: nu se! 
mai deslipiau de - lângă casă. «Să nu fi văzut pe nimeni în areful 
lor, că turbau de mânie», . 

După aceşti ani veniră anii maimuţei, când omul cade în doaga 
copiilor. 

” 
Şi de atunci şi până astăzi așă este (1). 
4. Urmează acum o povestire suceveană cu privire la felurile de 

femei, rămase din zilele lui Adam: . o 
Ami, ci-că, Adam pe lângă cei trei feciori a avut şi o fată. 

Şi au venit la dânsa, cum vin la noi, ţăranii, pețitori ca:s'o mărite. 
Da peţitorii aceştia erau oameni de soiu bun. Și au venit la fata 
lui Adam trei rânduri de peţitori, că eră om cu dare de mână, cu 
pământ mult, nu ca ami. Pe atunci nu eră lumea multă Şi rea 
cum e azi. 

Și nu știu ce a. gândit Adam, că s'a apucat de a logodit fata cu 
toţi flăcăii ce au cercat-o de-au pețit, | 

„_ lacă peste două săptămâni vine peţitorul cel întâiu, ca să iea mi- 
reasa, Şi a făcut -nuntă mândră, cu lăutari şi cu masă mare, aşă 
cum se cade la noi, gospodarii. 

Şi iea flăcăul femeia şi zestrea şi porneşte în satul lui. | 
Peste alte două săptămâni vine al doilea peţitor să-şi iea mireasa. 

Ce să facă Adam, că măritase fata? Se sfătueşte el cu femeia, 
prinde o căţeă, o blagosloveşte, o face fată tot aşă de frumoasă 
şi voinică ca a lui, o înzestrează şi o mărită ca pe fata lui adevă- 
rată cu flăcăul ist de-al doilea. Flăcăul iea fata și zestrea şi, cu voie 

"bună şi veselie că-i gospodar, se duce în satul lui și se pune pe 
„treabă, 

„După alte două săptămâni vine şi al treilea fecior să-și ieie mi- 

  

(2) G. Catană, Poveștile Banatului, Gherla 1894, p. 15—21,.
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„ reasa.. Adam caută 'o purcică tânără, o blagoslovește, o face fată, 
ce semănă aidoma cu. a lui și o mărită ca şi pe fata lui adevărată, 

Hăt întrun târziu îl păleşte un dor de fată, şi după ce se sfă- 
tueşte cu baba,: pornește s'o vadă: El nu ştiă anume în ce sat îi 
dusă, că bărbatul pe atunci nu-şi băteă joc de nevastă ca azi! 

Pe atunci erau rândueli bătrâneşti şi cum se cade, eră lumea cu 
rușine, nu ca ami, fără obraz şi fără ruşine, 

Şi s'a tot dus Adam, până cea nimerit la fata cea din căţea. Ce 
să vezi când a ajuns la casa ei! Casa nemăturată, ferestrele sparte, 
băieţii sgârieţi și slabi, prin casă numai gropi, pe afară numai gu- 
nGiu și dudău, iar bărbatul nu mai ştiă ce să-i facă, că ea hojma 
eră prin „sat, ca o căţeă, de purtă minciunile, şi de se sfădiă cu 
altele, cum bat cânii unii la alţii prin gard. S'a mirat Adam de 
ce a văzut şi-a zis: 
_— Asta nu-i trup din trupul meu și sânge din sângele meu ; asta 

trebue să fie fată din căţeă. 
Şi şi-a căutat omul de drum. N 
După câtevă zile ajunge omul la gospodăria fetei făcută din 

scroafă. Doamne fereşte, ce să mai vază! Eră pe la prânzul cel 
mare şi ea nu se sculase. Prin ogradă numai răfăcăni (1), prispele 
risipite, casa nelipită, gunoiu în toate părţile şi ea mârşavă şi co- 
tozită, de-ţi eră greu să te uiţi la ea. Copiii nelăuţi şi soioşi.: Și 
ce a văzut Adam, nu i-a mai dat gustul să vadă. | 
— Asta-i fată din scroafă, zice el în gândul lui,—că numai la porci 

vezi așă năzăcie, 
Și și-a căutat de drum, 
Peste două zile ajunge la fata lui adevărată. Aici Casa ei eră ca 

o cutiuță de curată ; prin casă lipit și văruit, zestrea în rândueală, 
copiii curați și lăuți; pe afară eră cum e tafta de curat; vacile 
mulse, grădina cum e o floare, ograda măturată, că doar eră fată 

„de gospodar, Şi i se umplă lui Adam inima de bucurie şi a zis: 
-— Ce-i din om, tot a om trage; viţa de vie tot învie, iar cea 

„de urzică tot se usucă... 
„Și de atunci a rămas așă: | 
Femeia harnică, cuminte și care trage a gospodărie, se trage din om ;. 
Femeia u/ifărnică, rea de gură cu bărbatul şi care bate din gură ca 

o căţeă și poartă minciunile, se trage din haită; 

  

(1) Borfe, găuri.
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Femeia mârșavă, leneşă, care doarme târziu şi nu îngrijește de 
gospodărie, se trage din scroafă (1). a 

5. De numele lui Adam se leagă, după credințele poporului, pa- 
tima împerecherii neîngăduite. In această privință, iată ce ne spune 
o povestire oltenească. e 

Moş Adam ci-că a avut mai multe fete decât băieți, cu una. 
Băieţii au luat toţi câte una şi a mai riimas una stingheră. Ea s'a 
dus şi s'a plâns la tată-său și i-a zis că ea ce să facă? | 

Şi Adam i-a zis: | 
— Şi tu de colo până colo, printre alelalte. 
Şi d'atunci umblă ca fleoarță fără căpătâiu, de colo până colo, 

taman ca curvele din ziua de azi. Şi după ea s'au luat multe, până 
s'a umplut lumea de curviștince. Ma 

După câtăvă vreme, surorile ei nau mai suferit şi au luat-o la 
goană dintre ele, Ea atunci s'a dus la marginea mărilor, şi-a făcut 
un bordeiu acolo şi se ţineă cu un faraon (2) care ieşiă în toate 
nopţile la ea. o a 

Ea ţinându-se cu faraonul, a făcut mulţi. copii, tot negri şi uriţi 
în chipul dracului, din cari se trag Țiganii din ziua de azi (3). | 
„6, Socotind pe Adam și Eva ca cei dintâi oameni ai pământului, 

e firesc lucru dacă aflăm în popor credinţa că oamenii dinaintea 
noastră erau foarte înalți şi că, prin . urmare, şi Adam eră de o 
statură uriaşă (4). | 

O sumă de povestiri 'se învârtesc însă împrejurul marelui cap al 
lui Adam. ! 
"O povestire care se aude prin Oltenia ne spune că ăl mai mare . 
om din lume a fost Adam, omul ăl de l-a făcut Dumnezeu întâiu şi 
întâiu, Capul lui eră grozav de mare și nu putrezise nici până când 
a venit Domnul Hristos pe lume. Un împărat, văzând capul lui 
moş Adam pe câmp, s'a înfricoşat când l-a văzut aşă de mare și, 
  

  

(1) Culegere dela Ioana lui Gavril Bârgăoanu de 90 ani din Bogdăneşti- 
Suceava şi comunic. de d-l M. Lupescu. — O variantă a acestei povestiri în 
Pamfile, Lupescu şi Mrejeriu, Carte pentru tineretul dela sate, Bârlad 
1907, p. 106. 

(2) Drac. 
(3) Șezătoarea, III, p. 34. . - 
(4) Cred. Rom. din Floreşti-Dolj, dict. de Z. Otea şi comunic de d-lH.N. 

Țapu, profesor, — Credinţă îndeobşte auzită: Oamenii cei dintâi, făcuţi de 
Dumnezeu din humă, au fost Jidovii cei uriaşi.
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ca să nu se înfricoşeze oastea, a pus o mie de soldaţi să care pietre 
ca să-l acopere. Şi atât a fost de mare, că o mie de oameni abiă 
în trei zile l-au putut coperi (1). 

Altă povestire sună în chipul următor: 
Moş Adam a fost omul cel mai mare din lume. El aveă un 

cap grozav de mare şi nu .putrezise nici până când a venit Domnul 
Hristos pe pământ. | | 
Mergând odată Domnul Hristos cu Sfeti Petre pe o poiană, vede 

căpățâna lui Adam răsturnată pe câmp; merge la ea și lovind-o 
cu bastonul, o întreabă: 
— Moș Adame! De când ai murit, îţi mai aduci aminte de pa- 

harul morții? | 
— Nici până acum nu mi-a mai ieşit amărăciunea lui din măsele, 

răspunse căpăţina (2). 
— Cât ai trăit pe lume ? 
— Mai mult de 500 de ani. 
— Şi cum ţi s'a părut vieaţa? 
— Ca şi când intri pe o ușă şi ieşi pe alta! 
Peste. căpăţâna lui Adam a dat și Alexandru Macedon când umblă 

cu oastea să cuprindă lumea. EI, ca să nu se înfricoșeze oastea de 

  

(1) Şezătoarea, ll, p. 23—9. 
(2) In legătură cu aceasta, iată pe scurt o legendă, culeasă din Bârlad și comunic, de d-l V. B. Ţirica, cântăreţ bisericesc: 
Eră odată un boier ce nu se temeă de moarte, mărturisind această neteahnă tuturor, Dar întrun rând moartea îi ieşi înainte: : 
— Tu eşti Moartea? Ei bine, stăi. să-ţi arăt eu ţie, că-ți prea baţi joc de oamenii cei fricoşi. . 

" Când vru boierul să-i dea una, Moartea numai cât s'a oțărit la dânsul şi îndată a și venit de-a rostogolul boierul, și a căzut mort la pământ! “ Intrun târziu trec pe acolo Isus Hristos și cu Sf. Petru; acesta din urmă, văzând moşia părăginită, se roagă de Domnul Hristos să-l învie pe stăpânul mort, 

Atunci Hristos îl strigă pe nume; şi a și ieşit mortul în carne şi oase în faţa Mântuitorului, care i-a spus că l-a chemat ca să mai trăcască pe faţa pământului, pentru a-și mai vedeă de moșie. 
— Mulţămescu-ţi, Doamne, de bunătatea ce arăţi pentru mine,... dar rogu-te, lasă-mă să-mi urmez odihna aici unde mă aflu, pentrucă tare mă îngrozese când mă gândesc-că va trebui să mai beau încă odată paharul morții. Sunt treizeci de ani de când mam mutat din lumea. pământească şi, credeţi-mă, că nici acuma ma ieșit amărăciunea din oasele mele. Aşă de amar fuse pa- harul ce l-am înghiţit la moartea mea.
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măprasnica căpățână, a pus o mie de ostași de au coperit-o cu pietre. 

Ea eră aşă de mare, încât o mie de ostaşi abiă au putut-o coperi 
în trei zile, 

7. In privniţa morţii celui dintâiu om şi în legătură « cu legendele 

de mai sus, o povestire bucovineană ne spune că Adam şi. Eva tre- . 

cuseră de 700 de'ani când au murit și când au poruncit neamurilor 

să-i îmmormânteze în muntele A/e/ei, ceeace s'a și îndeplinit. | 

După doisprezece ani dela moartea lor, a crescut pe mormântul 
lui Adam un munte verde, iar pe cel al Evei un munte negru. 

Intrun rând trec pe acolo doi strănepoți de-ai lor, un fecior și 

o fată şi s'a culcat fiecare cu capul pe munte: feciorul pe muntele * 

cel negru şi fata pe muntele cel verde, ! 
“Peste noapte au visat amândoi acelaş vis: copilul care se va 

naște pe muntele acela, va suci capul Diavolului. 

Urmează apoi povestea lui /foise cu 'care se ajunge la /sus 
. Hristos (1). 

„8. Trebue neapărat să facem o legătură între credinţa poporului 

despre mărimea capului lui Adam şi o altă credință din întâiele 

veacuri ale creştinismului, care ne spune că acest cap al lui Adam 

zăceă sub muntele Golgota sau Golgatha ori Golgaltha, pe care a 
fost răsticnit Domnul nostru Isus Firistos, tocmai pentru izbăvirea 
lumii de păcatul moștenit de Adam. 

In limba ebraică -Golgal/ha: însemnează căpăţină, de sigur că 

după forma acestui munte. Prin 1883 se cunoșteau legeridele străine 
şi mai ales slave (2) și se afirmă că o asemenea legendă o cunoșteă 

şi lon Creangă, — care nu-și aduceă aminte dacă o ştiă din auzite 

ori din cetite. Acum vedem că le aflăm. şi la noi Românii. 
9. In jurul vieţii lui Adam, precum şi al morții lui, s'au alcătuit 

«de către cărturari o sumă de «întrebări şi răspunsuri» filosofico- 

religioase, iar de către popor o mulţime de zicale. 

Intrebările şi răspunsurile : 

— Cine nu s'a născut şi a murit? 
— Adam strămoșul, 

precum şi : 

— Cine la moartea lui a intrat în pântecele maică-sei? 

(1) Voronca, op. cit., p. 151. 
(2) Gaster, Li. pop, p. 290—1.
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— Tot Adam, strămoșul, | 
le găsim la toate popoarele latine şi germane (1). | Dintre expresiuni pomenim numai una, care se îndreaptă către cei proști: <A fi ca Adam când îl [udă] cânii». Aceasta să explică prin aceea că «pe la răspântii, la capetele morților,” la fântâni, la poduri, se,pun cruci de lemn pe cari se zugrăvesc chipuri de sfinți. Pe piciorul crucii și anume în partea cea mai de jos, aproape de Pământ, se zugrăvesc cu văpsele unul sau două capete, după lăr- gimea piciorului. Aceste două capete închipuesc pe Adam şi pe Eva, cari se zugrăvesc pe locul acesta, ca să fie expuși batjocurii câni- lor. Aceasta se face ca un fel de răsbunare împotriva lor, pentru cari suferă până azi neamul „omenesc și are să sufere Până în vremea de apoi (2). Si | | Acestea sunt toate câte le-am putut află despre întâia pereche de oameni, din cari ne tragem noi, toți cei de astăzi, căci cu toți 

Suntem neam , 
Dela Adam (3). - S 

În O IN 

(1) Anton Pann, Op. comp. București 1904, p. 255, și G, Dem, Teodorescu, Poez., pop. p. 330. —N, Păsculescu, Liz. pop. Rom, p. 104. | (2) Zanne, op. ziț. vol. VI, p. 467, — Crucile acestea având pe ele chipul Mântuitorului răstignit, capetele” de mort de 'sub picioarele lui credem că înseamnă moartea pe care «cu moarte a călcat, ” (3) Culegere din Țepu-Tecuciu, Această zicață priveşte pe cei cari caută să se arate rudenii cu oamenii mari, fără a fi.



PARTEA VII. 

CAIN ŞI ABEL. 

Cain şi. Abel, 

1. De sigur că nici o povestire biblică nu S'a răspândit mai mult 
şi mai uniform în popor prin ajutorul literaturii didactice, ca moar- 
tea lui. Abel prin mâna lui Cain, amândoi feciorii lui Adam şi 
ai Evei. 

Și Adam, scrie Bibilia, cunoscit pe Eva, femeia sa, care concepii 
și născii pe Cain. Şi a zis: , 

— Am dobândit om prin Dumnezeu. 
Și după câtvă timp Cain a adus din fructele pământului dar lui 

Dumnezeu. Şi Abel aduse şi el din cele întâi născute ale oilor sale 
şi din grăsimea. lor. Şi Dumnezeu căută spre Abel şi spre darul lui; 
şi spre Cain şi spre darul lui nu căută; şi Cain se aprinse foarte 
şi fruntea i se plecă. Și zise Dumnezeu către Cain: 

— Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce funtea ta ți s'a plecat 2 
“Au doară tu când faci bine, nu eşti cu fruntea -ridicată? Şi când 
nu faci bine, pedeapsa păcatului să: nu fie la ușă? De tine se ţine 
dorința lui și tu poţi să-l stăpâneşti: pe el. 

Și Cain vorbi lui Abel, fratele său. Şi când erau la câmp, Sa 
sculat Cain asupra fratelui său-Abel şi l-a omorit pe el. 

Şi Dumnezeu zise către Cain: 

— Unde-i Abel, fratele tău ? 
Și el îi răspunse: | 
— Nu știu; au nu cumvă păzitorul fratelui meu' sunt eu? 
Şi Dumnezeu zise : - 
— Ce ai făcut?. Vocea sângelui fratelui tău strigă din pământ 

către mine. Şi acum blăstămat să fii tu, izgonit din acest pământ - 
care și-a deschis gura ca să primească sângele fratelui tău din mâna :-:
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ta. Când vei lucră tu Pământul, el să nu-ți niai dea ţie puterea sa; „.. şi tu rătăcitor și fugar vei fi pe pământ, 
Şi Cain zise către Iehova: 

___— Pedeapsa mea este mai mare decât pot eu purtă ; iată tu mă alungi astăzi de pe acest Pământ și dela faţa ta să mă ascund ; rătăcitor voiu fi şi fugar pe pământ; şi va fi că oricine mă va află, mă va omori, - 
Și Dumnezeu” îi zice : 
— De aceea, ori cine va ucide pe Cain, de șapte ori mai mult se va pedepsi. 
Și Iehova puse semn lui Cain, pentru ca oricine l-ar află pe el, să nu-l omoare, a 
Şi Cain ieși dela faţa lui Iehova şi locui în pământul Nod, spre răsăritul Edenului (1). a | Tot astfel, lăsând la o parte unele nume proprii şi țesetura arhaică, povesteşte și poporul român. ca 2. Mai târziu însă, cărturarii s'au întrebat: cum a putut să omoare un om pe un altul, când nimeni nu mai murise şi nimeni nu mai - ucisese până atunci ? Deci, dacă asupra chipului cum Cain a omorit pe Abel aflăm câte cevă în Popor, aceste povestiri au un izvor cărturăresc, e | 
Intr'adevăr, iată .ce ne spune un hronograt din veacul XVII: «Ce se miră [Cain], Cum va face ca.să-l omoare [pe Avel] și să-l piarză de pe faţa pământului, că până atunci nu eră moartea în oameni; ce nu ştiă Cain cum ar face perire frăţine-său, lui Abel, lar odată viind Abel cu oile aproape de unde plugăriă Cain, şi .. eră locul, pietros, cu stânci: iară oile, cum erau unele culcate pe sub poalele stâncilor la soare, iar altele s'au fosi păscând precumu-i obiceiul. Iară Diavolul S'au fost făcut în chipul unui ţap, şi sa suit într'o stâncă și cu, coarnele a împins o piatră asupra oilor și a lovit pe o oaie și a omorit-o pe loc. lar Cain văzând așă, a ştiut şi el cum ar omori pe frate-său şi s'a dus de-a luat o piatră şi O a ascuns la un loc şi a mers de chemă pe frate-său și au mers cu voroavă amândoi, până la locul unde a ascuns piatra. Și luând piatra, a ucis pe frate-său acolo şi îi vărsă sângele precum îi arătă diavolul». 

: . Mai departe, hronograful înşiră cele şapte greșeli pe cari le-a 

  

(1) Facerea, 4 v. 116,
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făcut Cain, dar pe cari nu le mai pomenim, deoarece nu le-am 
aflat “până acum pomenite în popor. Aceste greşeli sunt motivate 
întrun “alt hronograf din veacul. al XVIII ș i un : mantiseript amestecat 
de pe la 1800 (1). i : i 

“ Cele cuprinse mâi sus au pătruns î în popor; iată « cum le'. găsim 
în următoarea povestire : ari îi 
“Zice că Adam a avut doi feciori: Caina şi Avel. Cain sta pe 

“lângă casă; Avel umblă pe deal cu oile. Cel de acâsă: nu-şi . află: 
stare nici ca: cum ; toată ziua trebăluiă : ba fă ceea, ba iasta; , drege, 
tocmește, mă rog: ca la casa omului, când se mai găteşte treaba ?: 
Cel. cu 'oile umblă numai după ele, dar nici “nu se trudiă, nici nu-şi 
bătea capul cu. ătâta amar de -trebi; “umblă hoinar toată, ziulica! 
dârlâind 'din gură și căscând alee, -.. i 

Caina:a însemnat în: inimă lucrul ista şi a prins ură pe Avel : 
cela numai. se desfătează şi'el duce greul casei, - 

Şi i-a venit în gând .să omoare pe'Avel; dar nu ştiă cum să-i 
facă” capătul, că lumea 'eră proastă pe: atunci, nu prefăcută ca acum. 

Cum mergeă Caina într” un rând cu inâncare la: frate-szz, numai: 
ce vede înnăruindu-se' într'un -deal-o stâncă; şi uim a venit de-a 
tăvalul “în vale, a ucis vreo două-trei” capre; şi Caina, “Cum a văzut” ” întâmplarea asta, i-a: a răsărit în minte cum să-l omoare pe, frațe- su Avel.. pa N ă ic RI 

Atunci i-a dus mâncarea a frate-su și cela, a mâncat și, „Caină sa” 
întors acasă. . 

Intr'o altă zi, când sa mâi dus cu mâncare ' la Avel, l-a: găsit 
dormind 'sub o coastă de deal: Caina, în loc'să-l trezească la” mâncare, 
el s'a suit.pe deal, a înnăurit, câtevă stânci şi una a innemerit drept 
în capul lui Avel ; "şi el 'a'rămas imort. pe loc, n: rii vttii 

“i Caina se duce: âcasă: şi spune! tătâne-su'că l-a găsit pe Avel ucis: 
de-o piatră. 

i 
Lui Adam nu i-a dat prin cap 'că: “La ucis Caina: 'el a socotit 

£<ă nişte capre au înnăruit 0 „piatră; și cum dormiă, nu s 2, putut, păzi şi: i-a făcut 'capătul, pi 
Adam Şi cu nevastă-sa s'au dus să-l vadă. Mă-sa, ca femeie, când! 

l-a văzut, a: început : a plânge, “că nu ştiă să-l' bocească ' cum fac 
acum muierile.' Tat'-su sta și se uită la: dânsul; nu'știă 'cum să-l 
îngroape și cum: să facă 'mormântul. i: a N 

  

(0 Gaster, Lit. pop. rom., p. 2913, 
T. Pamiile, Povestea lumii, i : ia i 3
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„Cum şedeau așă, iacă vede o vrabie cun. gândac. în ciocuşor 2 
l-a pus jos pe pământ acoperindu-l cu țărână ori cu nisip, — cu 
ce-a fi găsit, — şi la urmă a sburat în treabă. .  ..;.. 

; Adam a văzut minunăţia asta, a chemat pe Eva şi i-a arătat” ce 
a făcut păsărica. 
— Așă să facem şi noi cu .Avel, decât să lăsăm să-l mânânce- 

niște câni ori nişte. cioare ca pe un hoit. a : , 
Numai aşă i-a venit. în cap lui Adam ca să facă groapă și să-l 

îmmormânteze.. : 
Dar Dumnezeu, care-i. mai mare şi vede, toate, 1 nu La cruțat pe 

Caina,. care, a făcut, cel : întâiu .omor. L-a.luat Şi l-a pus în Lună, în- 
tocmai așă cum l-a ucis pe îrate-su Avel, ca să vadă oricine, cât a. 
fi lumea şi. pământul, pe ucigașul cel dintâiu, 

De aceea se vede în lună un chip de om. stând în „picioare şi 
unul lungit jos la pământ (1): - 

3. Macedo-Românii . cunosc. următoarea legendă, care nuci i altceva. 
decât deceul cânelui de stână: CR IRI 

In vremea când MOȘ Adam Seceră, ajutat de cei doi. fi « ai săi, 
Cain și Abel, el împrăștiă î în dreapta şi în stânga. Oarecare cantitate 

de. grâu. Abel, fiind cel mic, văzând că, face aceasta, l-a, întrebat.. 
despre motiv. Adam îi răspunse că-i ofrandă destinată să servească.. 
de nutriment la animalele cari rătăcesc pe. pământ, 

Atunci Abel zise tatălui său: 
„— Nar fi bine să ofer şi eu Domnului ? 
Cu consimțimântul tatălui său el oferi Domnului cea mai frumoasă. 

oaie. „din turmă, Aa 
Cain, fratele său, plin de gelozie, | îl ucise, pe. când pășteă ber- 

becii. . Întorcându-se apoi singur la casa părintească, Adam l-a în- 
trebat : a 
— Unde ți: -e fratele tău Abel? . , ; 
Cain îi răspunse. că nu ştie. Dar în curând Adam, Văzând că, 

berbecii Şi oile se întorc fără stăpânul lore. avi frică şi plecă după 
căutarea fiului său. | | 
„După trei zile de alergări zadarnice, î îi află într” un sanţ cadavrul, 

dejă pradă viermilor. Atunci Adam binecuvântă „viermii şi-i conjură 
să se facă câni ca să păzească în viitor turma celui mort şi la mo- 
ment minunea s'a făcut, 

    

(1) S. T. Kirileanu în Azbina, an. 907, p. 297—8.
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De atunci s'a perpetuat obiceiul ca într'o turmă să fie mai mulţi 
câni pentru paza berbecilor (1). | „ E 

3. In privința unor amănunte, iată ce mai putem arătă: 
„Prin Bucovina se spune că după ce Cain a ucis pe. Abel, l-a 

ascuns în pământ, însă cum pământul eră străveziu Ca. apa, trupul 
lui Abel se vedea cu mare ușurință. De aceea Cain a luat crăci de 
copaci, buruieni şi alte lucruri și a tot căutat să-l acopere, ca ni- 
meni să nu-l vadă şi astfel nimeni să nu dea de: urma păcatului 
său. Dar Dumnezeu a întunecat pământul ca să nu cunoască lumea. 

viitoare această neligiuire (2). 
Prin partea de jos a Moldovei se spune “că: Adam şi Eva fiind 

făcuţi din lutul negru al pământului, negri au fost și dânșii la faţă,. 
după cum tot negri au fost și feciorii lor. Dar când Cain a ucis 
pe. fratele său Abel, când Dumnezeu, zărindu-l- ascuns în tufă. de 
alun, l-a întrebat: «Caine, Caine, unde este fratele tău Abel?», 
Cain, văzându-se prins, s'a îngălbenit la față din pricina groazei, 
Şi de atunci au rămas albe toate noroadele cari se trag dintr'insul (3). 

5. Aproape pretutindeni aflăm credința că chipul celor doi fraţi 
este aşezat în /zuă de către Dumnezeu. : . 

Prin jud. Covurluiu se spume că petele din lună închipuese pe 
Cain şi Abel, că Abel ţine 'în mână „un vas cu sânge şi zice lui: 
Cain: aa e 
Na, frate, bea sânge; ţi-a fost sete de sângele meu și miai 

ucis. (4). E DI i 
In jud. Dolj se zice că petele din lună sunt doi fraţi, cei dintâi 

oameni, copiii lui Adam şi ai Evei. Cain este cel mai mare, care 
„a omorit pe Abel. Acesta este culcat, iar Cain stă în picioare și - 

căldărușa, se va prăpădi şi lumea 6). 

ține în mână o căldărușă, de pică sângele; şi când se va umpleă 

Prin jud. Neamţ se spune. că în lună şade Abel cu capul spart 

  

(1) P. Papahagi, Din lit. pop. Arom., p. 717—8, publicat și în Revue des tra- . 
ditions populaires, an. VU, p. 41. . n i A 

„(2) Voronca, op. cit, p. 157... pa 
„(3) Culegere din com. 'Țepu, jud. Tecuciu, DR 
„(4) Culegere din Jorăşti-Covurluiu, comunic, de d-1 P. G. Savin.—Efym. magn. 

rom. col. 2156, com. Gănești, jud, Covurluiu: «luna, în care se află Cain şi 
Abel», - - . Pa : | e 

(5) Culegere din. com. Catanele, jud. Dolj, comunic, de d-l. Ştefan St. Tu- 
„țescu.—T. Pamfile, Sfârşitul lumii, Bârlad 1911, p. 63,
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de Cain, care-l ţine plecat peste un ciubăr, ca să i se scurgă 
sângele (1). : aa 

Prin unele părți din Transilvania se crede că în lună e Cain și 
Abel, Cain: a: tăiat capul - lui Abel şi din grumazii : acestuia. picură 
sânge într'o căldare. Când căldarea va fi plină, atunci! vor pică din 
ea trei picături pe pământ,. pământul se va aprinde şi va arde cu 
totul de pe el: avremea de -apoi» (2). i 

6. Mai pretutindeni se spune că toate nelegiuirele ce se întâmplă . 
astăzi pe faţa pământului, le fac oamenii fiindcă se trag cu. toții” 
din Cain omoritorul (3); alţii: spun că. numai “ucigașii sunt urma- - 
șii lui Cain (4). DE a 

7. Cu privire .la universalitatea acestei” legende biblice, se pot 
înşiră următoarele: 1: iu Na 

Latinii cunoșteau - tradiţiunea despre Cain; aceasta o deducem 
din faptul că. numiau, prin gura. lui Dante, caina 'o groapă. din: 

La 

  

(1) Efym. magn. rom. col. 2156. 
(2) dem... e | 
(3) Noi ne trăgem din Cain! — De ce? Fiindcă ne căinăm cu toţii.şi ne plângem pururea, nemulţumiţi cu nimic. i m a 
(1) In această privință iată ce ne' spune o legendă transilvăneană: 
Se zice că. o strănepoată :a lui: Cain ar-fi avut mai mulţi copii, cari de 

cari! mai răi, mai neînţelegători şi mai neascultători. Când cinevă îi mână după . 
un lucru, ei aduceau în batjocură aitul, așă, cât nu eră modru ca omul să sa . poată folosi de ei. i | , A 
Mama lor, căre nu eră alta decât o pajură învăpăiată şi răutăcioasă, ziua şi noaptea nu făcea altcevă, decât că-i biestemă, suduiă şi băteă de-ți eră mai mare Scârba când o'vedeai.. : i it i ata 
Copilul cel mai mic, care eră Pârjol de blestemat și neastâmpărat, aflând odată pe mama sa în dușuri rele, s'a luat la ceartă cu dânsa de sună, nu un Sat, fără un cap de ţară, de-ţi eră mai mare groaza să-i asculţi. Mai pe . 

. 

urmă ajunseră chiar la'părucală, | 
Mama însă, voinică cum eră, nu'se prea “lăsă. La urmă însă, mușcând-o băiatul de gât, i-a supt. tot 'sângele până când a murit, în i: 
Mama, trăgând de moarte, l-a blestemat ca neam din neamul lui nimic să nu se aleagă și viță din viţă de a lui să umple lumea, dar între oameni să nu aibă loc, fără numai în.borţile lemnelor găunoase (scorburoase). Din om ce €, neam din neam de-al lui să se prefacă în muşte cu ghimpi veni-" noși, iar sângele ei numai în venin să se prefacă în trupul lui şi-al urma- 

şilor lui... a 
EI, auzind blestemul mamei sale, a. alergat înspre codru, şi pe cât alergă mai tare şi mai repede, pe atâta i se păreă.că se: face mai ușor şi mai mic, - până ce în urmă s'a trezit într'o dimineaţă întrun bunzar cu trupul galbin, - * căruia oamenii îi zic viespe (Marian, Insectele, p. 21920 

, ; Para i . Aa ai
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Infern unde se chinuesc ucigaşii de frunte. Despre Lanciotto da 
Riminii,- care a omorit pe Francesca, nevasta lui, şi pe fratele lui, 
marele poet scrie: aa 

“Amorul ne conduse Vaceeaş moarte crudă; 
- Caina 'azi aşteaptă pe „ucigaş la trudă (1). 

lar mai departe, cu privire la ființa lui” Cain în lună, zice: 
lată Cain cu spinii lui în furcă NE 
Stă între hemisfere și e acum pe ducă (2), 

Intr'adevăr, poporul italian şi astăzi crede că în lună se află 
“Cain care ţine în furcă pe Abel (3).. i , Musulmanii cunosc legenda lui Cain şi Abel aproape ca şi Ro- mânii, cu deosebire că în povestirea musulmană Diavolul apare sub 
„Chipul unui om care, având în mână o: pasăre, o ucide - punându-i 
capul pe o piatră și strivindu-i-l apoi cu o altă piatră. Tot astfel 
face și Cain cu fratele său Abel, pe când acesta dormiă (4). 

Popoarele nordului, precum sunt Suedezii, au legenda acestui 
omor, dar în lună cred că sunt alte chipuri, cari poartă. pe umeri 
un ciubăr cu apă. Tot astfel socotesc şi Englezii (5). 

Bizantinii şi Slavii au avut această legendă, pe care o cunoaştem 
dintr'un manuscript din veacul XV. Adam şi Eva fac îngroparea 
lui Abel, după pilda ce le-o dau doi corbi, Paralel cu acest manuscript 
unul românesc din 1809 zice: cAdam, când a voit să îngroape pe 
fiul său Abel, nu ştiă cum să-l îngroape. Şi văzură o turtureă în- 
gropându-și puii săi. Atunci a îngropat și Adam pe fiul său Abel». 

In privinţa semnului ce, după Biblie, Dumnezeu a spus lui Cain, 
ca să nu fie ucis de nimeni, se pot spune iarăş multe lucruri, pome- 
nite şi în unele manuscrise româneşti vechi(6), dar negăsind până acum 
urme în literatura populară, nu le mai arătăm. i 

Ucrainienii au legenda celor doi frați, iar omorul îl: explică prin 
aceea că Avel (Avelj) eră fiul lui Adam şi al Evei, iar Cain eră co- 

  

(1) /nfernul, Ed. Gane, II, cânt V, 36, 
(0) /bidem, XX, 41. . 
(3) Archivio per le traditione popolari, I, 295. — Vezi şi Dante, Paradiso, 

II, 17—19. 
- 

'(4) Gaster, op, ciz., p. 293-—4, 
(5) Grimm, Deutsche Mith., 1, 676. 

(6) Gaster, op. cit., p.293—300,
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pilul acesteia cu Diavolul (1). In lună stă Cain care ține pe Avel în 
furcă (2); 

Bulgarii. spun că după ce Cain a ucis pe Avel, omoritorul s'a 
furişat mereu de lume, până ce a ajuns prin părțile unui vânător 
orb, care cunoșteă apropierea fiarei după foșnetul frunzelor, Pe când 
Cain se află aproape de el, vânătorul a tras cu pușca şi l-a ucis.: 
Trupul lui se umpli după câtvă timp de viermi pe cari Dumnezeu 
îi prefăcă în câni (3). De aceea,.când baţi un câne, acesta chiamă în: 
ajutor pe Cain: Cain, Cain! (4), 

(1) Revue des traditious populaires, X, pe 419. 
(2) Ibidem, 1, p: 406. : ... e 
(3) V. mai sus povestirea aromână despre cânii de stână. 
(1) Schischmânoff, op. cil., p. 13—4.



„PARTEA VIII; E 

pOoTOPUL 

CAPITOLUL 1. 

Povestirea biblică. 

"1. Inainte de a înşiră povestirile și credinţele poporului român cu 
rivire la ofop, vom da în cele - ce urmează versiunea biblică p , 

spre a vedeă cât de mare înrâurire a avut dânsa asupra credințelor 
şi legendelor „populare, întregindu-se pe alocuri : 

Și când începură oamenii a se îmmulți peste faţa pământului şi 
fete se născură lor, văzură fiii lui Dumnezeu, pe fetele oamenilor 
că sunt frumoase i-si “luară lor de femei din toate pe cele ce ale: 
geau. - 
"Şi zise Dumnezeu: d Da N a 
+— Nu va fi spiritul meu totdeauna la oameni pentru păcatele lor, 

că ei carne sunt; zilele lor vor fi o' sută douăzeci de ani, 
In zilele acelea erau uriași pe pământ. Chiar şi în urmă şi după 

ce fiii lui Dumnezeu se împreunară cu fetele oamenilor şi acestea 
"născură copii; aceștia sunt puternicii din vechime, oamenii cu re- 
nume, . 
"Şi “văzând Dumnezeu că răutatea oamenilor este -prea mare pe 

pământ şi că toate închipuirile cugetelor: inimii lor sunt numai rele 
în toate zilele, s'a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ şi 
şa întristat în inima sa. a NE LR 

Și zise lehovă: aaa 
„— Stârpi-voiu pe oameni, pe cari i-am făcut, de pe faţa pământuri 

dela om până la: animal, până la: târitor şi până „la pasările cerului 
că. mă căesc că i-am făcut. 

Şi Noe află har în ochii lui Dumnezeu, a
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Aceasta este istoria lui Noe, Noe eră om drept şi perfect între 
contimporanii săi şi după Dumnezeu umblă Noe. Şi Noe născut trei 
fii: pe Şem, pe Ham şi pe lafet. Și pământul eră corupt înaintea 
lui Dumnezeu şi plin de violență eră pământul. Şi văzi Dumnezeu 
pământul şi iacă eră corupt; fiindcă tot corpul îşi corupsese calea 
sa pe pământ. Ma | 

Şi Dumnezeu zise către Noe: St 
— Sfârşitul a orice corp -a ajuns înaintea mea, că s'a umplut 

pământul de nelegiuirea lor. Şi iată eu îi voiu pierde pe ei, cu 
pământul împreună. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer ; cu cămăruți 
vei face arca şi o vei lipi pe din lăuntru și pe din afară cu smoală. Și 
o vei face aşă: lungimea corăbiei de treizeci de coţi. Ferestre lu- 
minoase vei face corăbiei ;și o vei, sfârşi . deasupra la lărgime de 
un cot; și:uşa arcei o vei pune în lature; şi-i vei face trei rânduri 
de cămări:. unul jos, unul la mijloc: şi al treilea. sus,.. Că iată eu 
voiu:aduce. potop apă pe pământ, ca. să piază tot corpul: de, sub 
cer, în care este suflare de. viaţă, şi tot ce este pe pământ va muri, 
Dar cu tine voiu întări legământul meu şi tu „vei intră în arcă, tu 
şi fiii tăi și femeia. şi. femeile . fiilor tăi cu tine. Şi din toate ani-: 
malele. de tot felul vei, aduce câte două din fiecare, în corabie „ca 
să;le păstrezi în, vieaţă; împreună ; cu. tine, parte bărbătească și parte 
femeiască. Din păsări după felul lor, şi din vite după felul „lor, 
câte două din fiecare vor intră cu tine, ca să le păstrezi în .vieață. 
Şi tu iea-ți cu tine din toate bucatele câri se mânâncă şi strângeţi.le 
şi vor fi ţie şi acestora spre mâncare, 
„Şi Noe. făcii toate, după cum Dumnezeu îi ordonă lui ;'aşă el. 

Şi Iehovă. zise către, Noe: : eu 
— Intră în arcă, tu Şi toată casa ta, că pe tine te văzui „drept 

înaintea mea în ; generațiunea aceasta. Din, toate, animalele . curate 
iea cu. tine câte șapte parte; bărbătească şi parte ,femeiască, ca să le 
păstrezi. sămânţa peste, tot. pământul. Că peste şapte „zile voiu lăsă 
să ploaie asupra pământului patruzeci de zile şi patruzeci de nopți, 
şi voiu stârpi de pe faţa pământului toate ființele ce am făcut, : 
Şi. Noe făcu toate după cum :lehovă îiporunci, 
:.Şi.Noe.eră de șase sute de ani, când veni potopul de apă asupra 
pământului, = e a 

Și intră Noe și fiii lui și femeia, lui. şi femeile. fiilor. lui cu el în 
corabie de apa potopului. Și din animalele cele curate şi din ani-" 
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malele cele necurate și din, păsări .şi din, toate cele :ce se târăsc pe . 
„Pământ intrară câte două, câte două .la Noe.în corabie, parte băr- 
bătească și parte. femeiască, după cum ordonase Dumnezeu lui Noe. 
Şi după ce tracură şapte zile, apele potopului fură” asupra. pămân- 
tului, IRI RE ai, 
In anul şase. sute: al vieţii lui Noe, î în. luna a doua, în:a şapte- 

sprezecea zi a lunii, îi ziua. aceea se desfăcură toate izvoarele adân- 
cului celui mare şi stavilele cerului se deschiseră. Şi ploaia căză 
pe pământ patruzeci. de zile și patruzeci de nopţi. Chiar în ziua 

„aceea intrară în arcă Noe cu Șem: şi Ham și lafet, fiii lui „Noe şi 
femeia lui Noe şi cele trei femei. ale fiilor lui cu el.. Ei şi toate 
animalele după felul lor şi toate târîtoarele ce se mişcă pe pâmânt 
după felul lor, și toate păsările după felul lor, verice sboară de tot 
soiul. Acestea intrară la Noe în corabie, câte „două, câte :două , din 
tot corpul în care eră spirit « de vieaţă. Şi cele ce intrară, intrară parte 
bărbătească şi parte femeiască din tot corpul, precum ordonase lui 
Noe Dumnezeu. Şi după dânsul închise Dumnezeu Aa 

crescil şi ridică corabia, de. se înălță deasupra. tau A şi apa 
se întăriă şi creșteă foarte pe pământ, de înnotă corabia pe deasupra 
apei. Și apa se întăriă foarte pe pământ, de.se acoperiră toți munţii 
cei înalți de sub tot cerul. Cincisprezece coți. se înălță apa mai pe 
sus, după ce munții se acoperiră. ,..:. ; = 

Și muri tot corpul ce se mișcă pe; pământ, al păsărilor şi ial Vie 
„elor şi, al fiarelor şi al tuturor celor târîtoare „ce „se mișcă pe 
pământ, şi tot omul, „Toate fiinţele, câte. aveau, suflare, de, vieață în 
nările lor, toate de pe uscat.au.. murit, Şi se, stinse toț. ce; eră -viu 

'pe pământ,. dela om. până la animale. şi dela. târitor până la pasărea 
cerului se stinseră de pe pământ, Şi rămaseră numai Noe. şi ce eră 
cu el în arcă. Şi apa acoperi pământul o „sută cincizeci de zile., 
Și Dumnezeu şi-aduse aminte de Noe și, de, toate fiarele și | "de 
toate vitele cari erau cu dânsul în corabie. Şi . Dumnezeu. „lăsă. să 

„sufle vânt pe pământ şi apa scăzii, Şi se încuiară izvoarele adâncului 
și stavilele cerului şi ploaia din ceruri fu oprită. Şi apa se retrăgeă 
de pe pământ scurgându-se necontenit, . Şi scăzii apa după o . sută 
cincizeci de zile. 

Și a șaptesprezecea zi din luna a saptea, corabia se opri pe 
muntele Ararat, Şi apa se împuțină: tot mai tare până întria, „zecea 
lună, și la întâia zi din luna a zecea, se văzură vârfurile munţilor.
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Şi după patruzeci de zile Noe deschise fereastra corăbiei pe care 
o făcuse, Și trimise” pe corb, care, după ce ieși, merse și răsmerse, până ce se uiscă apa de pe pământ. După aceea trimise pe porumb ca să. vadă de a scăzut apa de. pe fața pământului. Și porumbul neaflând loc de repaos. picioarelor sale, s'a întors la dânsul în corabie, că apa eră încă peste toată fața pământului. Şi el întin- zându-și mâna, l-a prins și l-a luat la sine “în: corabie, Şi 'el mai 
aşteptă încă alte şapte zile și iarăș trimise pe porumb din corabie; 
Şi porumbul se întoarse -la e]: despre seară. Şi iată el în gura lui aveă o frunză verde de măslin. Atunci cunoscii Noe că apa a scăzut 
de pe pământ. Şi-el mai. aşteptă alte șapte zile şi trimise iar pe 
porumb, care nu se: mai: întoarse la dânsul, a : Şi în anul şase sute “unul, în ' întâia lună, la întâia zi a lunii, 
apă se- uscase de pe pământ și Noe ardicând acoperișul _corăbiei 
se uită, şi iată fața pământului: se uscase,. Şi. într'a doua lună, dela 
„douăzeci 'şi şapte ale lunii, pământul eră. uscat, Da 

Şi Dumnezeu vorbi către” Noe, zicând: 
— leşi din corabie tu și femeia ta şi fiii tăi și femeile fiiilor tăi 

cu tine. Toate animalele cari sunt cu tine de tot felul: păsările şi 
patrupedele, și toate târîtoarele ce se târăsc pe pământ, scoate-le 
afară cu tine ca să foească, să crească şi să se îmmulţească pe pă- 
mânt, e i Se 
“Şi așă Noe ieși şi fii-lui şi femeia lui și femeile fiilor -lui cu dânsul, 

Și toate patrupedele; - toate - târîtoarele și toate păsările, tot ce se mişcă pe pământ, după felul lor, ieşiră din corabie (1); 
2. La Greci potopul este orânduit de Zeus, de mânia căruia Scapă numai Deucalion şi Pyrrha pe O corabre- PIutirea acestora ţine” 

nouă zile şi nouă nopți; după cari se opresc pe muntele Parnas în 
Beoţia. Lumea se populează de această pereche prin aruncarea pie- 
trelor, acoperindu-și faţa. : = i a 

Potopul lui Noe este cunoscut la Arabi: Când Noe primeşte po- 
runca ' să-şi: isa în corabie câte o pereche din fiecare soiu de viețui- 
toare, spune lui Dumnezeu. | | i 
"— Doamne, cum se va împăcă boul cu leul, capra cu lupul, porum- 
belul cu vulpea? . - | te i 

lar Dumnezeu îi răspunse: 

  

() Pacerea, 6-—s, cărora urmează făgăduinţa lui Dumnezeu şi jertfa lui Noe; 
în 9, vers, 1—29 se arată legile 'pentru lumea nouă, legământul și curcubeul. 

- 
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— Cine a sădit pacea între ei? | 

— Tu, Doamne! . a pa 

— Voiu aveă grijă şi pe viitor ş şi nu se vor vătămă unii pe alţi 0. 

- CaPzoLu1 1, 

Potopul. 

1. Asipra pricinii care a: făcut pe Dumnezeu să. i pedepsească 

lumea prin potop, povestirile româneşti grăesc. aproape :la fel:... ..: 
"Inainte de potop, zice că oamenii astfel.s'au: umplut de -răutate 

și s'au dedat feluritelor fără-de-legi şi desfrânări, încât Dumnezeu 

a toate răbdătorul na mai putut să le mai rabde toate acestea și 

mai departe, şi a hotărît să piardă pe toţi oamenii cei răi prin potop 2). 

Astiel se zice prin unele. părți ale Bucovinei. . 
Prin jud. Suceava se spune că pentru răutatea şi fără-de-legile ci ce 

erau pe pământ, Cel-de-sus s'a hotărit să . piardă - pe oameni de-pe_ 

faţa lui. Cu potop hotărî Dumnezeu să piardă suflarea de pe pământ; ' 

peniru păcatul. omului trebui să sufere şi dobitoacele fără. de păcate. 

Ei, bine-ar face să-i  prăpădească și acum: pe toţi, că tare s'a răi 

lumea. Numai: Noe, om cu credinţă şi fără păcate „eră. mai bun îna- 
intea Milostivului Dumnezeu, !că s'ar fi stâns sămânța omului din 

lume ; şi Doamne, bine ar fi mai fost, că mar mai fi suflet de chin 

și de năcaz pe pământ! (3). a 
Prin jud. Tecuciu se zice că în vremea lui. tata. Noe; lumea. se 

” înrăise într'atâta,. că Dumnezeu ne mai putând suferi aceasta, se ho- 

tări ca să dea potopul. peste intreg pământul, ca .să 'chirdosească 

pe oameni (4). po 
- Tot astfel cred şi Românii de prin ud. | Rămnicul-Sarat 5) ş și 

Constanţa (6). 
Incepând însă de prin jud. Muscel spre apus, Românii, socotind 

în credinţa lor pe Urieși ca cei dintâi oameni, spun că. din pricina 

(1) Revue des traditions populaires, vol. XII, p. 247—8.. 
(2) D. Dan, în Şezătoarea, VI, p. 102—4. — Voronca, op. cit. „p. 19, tot astfel, 

(G) M. Lupescu, în Șezătoarea II, p, 3—4. 
(4) Dict, de V.. Antohi şi comunic. de d-l V. C: Pamfil, din com. Tepu, jud. 

Tecuciu, 

(5) Albina, IV, p. 12170—3. 
(6) /dem V, 333—4.
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 răutăţii acestora «moșu Dumnezeu şi-a pus în gând să prăpădească 
lumea prin potop» (1)... . Pa pu Da 

Prin jud. Vâlcea se zice că atunci când a vrut Dumnezeu să pră- 
„ pădească pe spurcaţii de Jidovi, a dat un potop mare, cum n'a mai 
fost, nici n'o mai fi «cât o fi lumea și Ardealul» (2). Tot cam 
astfel se aude și prin alte părți din Oltenia, de unde avem aceste 
prea scurte ştiri : «Dumnezeu i-a prăpădit până a rămas Noe cu Gruia. 
Dumnezeu i-a zis (3) să-şi iea seminţe şi să se suie în corabie tând or 
mâncă- pe mese de lemn,—sapele» (4)... a 

2.' Indată' ce. Dumnezeu: a hotărît pierderea lumii prin potop, şi-a 
căutat: un om.:de: bună credinţă ca să. fie scăpat şi astfel neamul 
Omenesc să se poată: prăsi, -: DI a . | 
:- Prin“ Bucovina: 'se crede: că Dumnezeu s'a' arătat, lui Noe în: vis 

şi i-a spus să înceapă cu sârg. lucrarea: corăbiei, după a cărei gătire 
să 'se. urce. pe dânsa cu câte o pereche din toate /egumiile (5), adecă 

„din toate vietăţile (6). Alții spun că locul unde Dumnezeu i-a spus să. 
„lucreze corabia, a fost mijlocul unei păduri (7), dar despre. aceasta 
nimeni să nu afle. In sfârşit - prin alte părți, asemenea: bucovinene, 
se spune că între: oamenii de pe pământ eră numai Noe cu casnicii 
săi cari păziau. în:inimile lor frică lui Dumnezeu, din care. pricină 
Dumnezeu 's?a. arătat. lui .Noe 'şi-i-a. zis că va potopi pe toți oamenii 
şi ' toate -vietăţile.. pământului” pentru fără-de-legile. omenești. Tot 
atunci i-a poruncit Dumnezeu lui Noe să-şi facă o corabie. mare în 
care să aibă loc cu el, .cu. casnicii săi și toate fulurile de dobitoace 
şi de sburătoare de pe pâmânt şi din văzduh (8). 
“Prin jud. R-Sărat. se spune ca dintre toți oamenii de pe pământ, 

numai un român, Noe, —se vede de treabă că eră fără. pic de 
păcat, -— numai lui i-a zis Dumnezeu să vie, şi a vorbit cu el, a fă- cut o corabie mare şi a lucrat la ea singur singurel, şi a scăpat din înec, și ma: spus: la nimeni, L-a: mai spus lui :Noe că atunci: când va: isprăvi el' corabia şi o mâncă pe masă de fier, Dumnezeu o să 

  

(1) Sămănătorul, VIU, p. 642 
"(2) Şezătoarea, III, p. 105—6: 

„ (3), Cui? 
cu 

! 

(1) Cred. Rom. din com. Catanele, jud, Dolj, comunic. de d-l Șt. st. Tuţescu. | (5) Singular: /egumă, 
-(6) Voronca, op. cit., p. 20—1. 
(7) /bidem, p. 19. .. 
(8) Şezătoarea, YI, p. 102-—4, 
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- dea o ploaie mare ca să înece tot pământul, dar el să se suie cu 

nevasta și 'copiii în. corabie şi să iea din tot felul câte un dobitoc, 
aşă c'o să scape de moarte. - - .:: - : : i 

— Bine, Doamne, așă am să fac; şi plecă Dumnezeu D. 

Prin unele părți din jud. Constanţa ss zice că spre a.aveă Noe 

după ce'să se iea spre a face corabia, Dumnezeu i-a spus'ca 'să.. 

taie o pasăre şi să-și alcătuească corabia după cum va vedeă că. 
sunt alcătuite şi oasele pieptului de pasăre (2). 

Prin unele părți muscelene se crede: că după: ca. Noe, a: fost chz- 
mat la Dumnezeu, acela i-a spus: : a e 

"— Dar eu ce mă fac, Doamne, ca să nu mă iea apa? 

— la să te sui şi tu în corabie. 

— Când? | m : 
"— Când îi mâncă pe masă de fer! (o De 

Prin “jud. Dolj se spune câ Nos eră muncitor cu credinţă în Dum-: 

nezeu și -lui-i-a poruncit Dumnezeu să-şi facă 'corabia și: sto umple 

“cu de toate zăreteniile de lighioane, câte-o pereche. 

Şi după ce Noe a pregătit toate; Dumnezeu i-a 'zis: E 

— Noe, când nu 'vei mai puteă mâncă decât: de pe sapă, atunci - 
să ştii că este'potopul! (4), "ii ii 

3. Indată ce a primit poruncă, Noe s'a apucat de lucrul corăbiei, 

fără ca să ştie: cinevă “unde” lucrează. Prin unele părţi.se' zice -că 

Noe a lucrat la corabie trei ani: de zile; prin! “altele: se 'spune: că . 

i-a trebuit nouă ani pentru aceasta, fără 'ca /uda să poată află (5). 

In sfârșit prin “altele se crede:că: “lucrul acesta i-a luat lui Noe nouă- 
zeci şi nouă de ani (6). ata 

Prin jud.: Vâlcea se zice că' Noe, :— iar câte odată /ov,—eră un 
sfânt care: ştiă' că-- îndată - or să fie: înecuri mari în :lume,: Ca să: 
scape: de: moarte, el s'a apucat: să-și facă O corabie imare, în care 
să - se încuie când or. începe ploile, Şi fiindcă eră lemnar, singur s'a: | 

apucat să lucreze la corabie; fără să mai spue cuivă' ce vrea. să facă. : 

Şi-a luat: uneltele, 'a plecat la pădure, zicând nevestei să nu spuie 
Pe i PI pai 
N ! CERERE iat 

- (1) Albina, IV, p. 1210—3. : - 
0) Idem, V, p. 333—4,.: --- n | rai 
(3) Sămănătorul, VIII, p. 642. 

(4) Cred. Rom. din com. Boureni, jud. Dolj, comunic. de d-l N. 1. Du- 
mitraşcu. 

(5) Albina, V, p. 333— 4. — Voronca, op. cit p. 201. 
(6) Şezătoarea, IX, p.27—8. i... i - DER Ra:
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la nimeni unde este şi ce lucrează. Când a ajuns în mijlocul pădurii, s'a pus să taie lemne, să le. care şi să le facă grămadă, ca să le lucreze (1), -: aa ' “Prin: unele părți din Bucovina se crede că pe când Noe lucră la corabie, s'a tăiat la un deget şi din sângele care. i-a curs din rană, a răsărit mai apoi copacul numit că/iz (2). A 
4. În privinţa celei dintâi corăbii făcute de Noe, poporul. român aproape de pretutindeni crede că a fost odată sfărâmată. de Diavol, 

care află locul unde Noe şi-o făcuse, tot prin uşurinţa femeii, — a 
femeii lui Noe. Intr'adevăr iată ce povestesc. aceste legende și 
credinţe. | i, Dia 

Intâia povestire bucovineană ne arată că Diavolul, spre a află 
locul unde lucrează Noe, a mers 'la femeia acestuia, având cu sine 
puţin rachiu, ca s'o îmbete şi s'o pună apoi să-l întrebe pe Noe. 
“Nevasta iea rachiul, întreabă pe Noe, dar acesta nu vrea să-i. 

spună nimic, 
A doua zi : Diavolul: vine cu mai mult rachiu, îi dă şi lui Nos, 

* dar înzadar, căci -Noe nici de data asta nu-i răspunse nimic. A treia 
zi însă, după ce Diavolul l-a îmbătat bine: cu rachiu, Noe spuse 
acestuia că. lucrează în. pădure la o corabie, | a 
„Dar: Dumnezeu se arătă: îndată lui .Noe şi-i. spuse: 
;.— Ți-am. poruncit, Noe, să te..ferești chiar și de femeia ta, dar 

tu nu mai ascultat. Vezi cai greşit? | e 
„— Am greşit, Doamne, dar acum ce trebue să fac? îl întreabă. Noe. e o 
- Să te duci la copacul' din care ai tăiat cel dintâiu- lemn, să „cazi 

în genunchi acolo, să te închini și să cetești rugăciuni până la sfârșit. 
. Noe merse la copacul știut, şi într'atât se rugă, încât Dumnezeu 

se milostivi, iar Dracul se, înspăimântă de atâtea rugăciuni, că făcă. “corabia la loc, întocmai cum fusese la' început. Si 
+ După o altă variantă, se. crede că Noe, mergând -la, acel copac, .a. bătut cu toporul întinsul şi a zis: e 
— Îmi pare că dintr'acesta ! | o. Sa 
In urmă, mergând la coarbie, a văzut-o întreagă. li mai lipsiau 

    

(1)_T, Bălăşel în Şezătoarea, III, p. 105—7. 
(2) Voronca, op. ciz, p. 19. *
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numai câtevă cuie, dar Noe atingându- le cu toporul, ele Sau prins 
la loc . (1). Ia IE , , e . 

: Urmează a doua povestire, asemenea din Bucovina : : 

“ Iuda, ca să afle locul unde Noe îşi lucră corabia de nouă ani de 

- zile, se puse bine. cu femeia acestuia, îi aduse un vas plin cu rachiu,: 

anume izvodit de dânsul, şi o îndemnă, să-l dea Iui Noe, când acesta 

va veni trudit dela. lucru, o. N pita, 

Noe o întreabă : Pe Aa 

— Ce-i aici? E o 
Aici e zeamă de secară ; iea şi bea, că-i i bine, îi răspunse femeia. 

Noe gustă odată, îi plăcă și simți cum îi vine pofta de mâncare. 

Mai trage o  înghiţitură, apoi alta şi iarăș alta, până se îmbătă 

bine. După ce.ochii i se - împăiejeniră, nevastă-sa îl iea pe departe; 

și află unde lucrează la corabie, iar după ce află, merse cu vestea bună 

în faţa necuratului şi-i spure şi. lui. Dracul se bucură strașnic, merse 
la corabie numai decât. şi o sfărâmă în. bucățele, . 

* Când se duse a doua zi Noe și, văzii. corabia. sfărâmată; își “puse 

mânile - în cap.'şi începu a 'plânge. Și cum plângea eliamar, vine: 

un înger şi-l. întreabă: | ti PR 

— De ce plângi, Noe? .. . .. .:: DR 

— Cum, să. nu ::plâng, îi răspunse, Noe,— când: iată munca : mea 

de 1 nouă ani de zile împrăștiată. , . ME 

= Nu mai plânge !- Dar ştii din care pom ai tăiat cel dintîiu 

când ai început la corabie? ” Ma 

— Ştiu! i NE 

Du-te .şi fă-ţi o. sc ndură Şi două. ciocănaşe, mergi apoi la. rd 
cina copacului aceluia și începe a tocă. .... : „i 

“Noe a făcut întocmai: şi-a cioplit: scândura şi - ciocănielele ! şi a 

început a .tocă; bucățele toate, cât. de mici, de pe unde erau ele îm-: 

prăştiate, au pornit una câte una, mică şi. mare, să se așeze la locul” 

lor şi astfel corabia: s'a alcătuit la loc, întocmai cum fusese Şi mai 

înainte (2), - 

A treia povestire, care. se. aude prin uriele părți din jud. Suceaia, 

sună. astfel : „- , : 

luda s'a “făcut boierănaș, îmbrăcat bine, şi, sta dat în dragoste cu 

femeia lui Noe. El tot sta de dânsa să întrebe pe Noe ce lucrează 

(1) Voronca, op. cif., p. 19. | 
(2) Ibidem, p. 20—1. - 

+
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şi unde lucrează el. Nevasta îl întrebă, dar Noe nu-i Spuneă ; ziceă că umblă după vânat prin pădure. - Dai 
Ami zice că Noe gătiă corabia; numai un lemn mai avea de pus și eră gata. EI S'apucă'şi spune femeii, femeia spune Diavolului, şi cât ai clipi din ochi, corabia se desface și lemnele sar în picioare pe 'la locurile lor, de: unde asi fost tăiate. 

: Când se duce Noe 'să s'apuce de lucru: şi vede lemnele în picioare e la locurile lor, s'a prins a se scărmănă de cap-şi'a 'se izbi de: 
p » p 

AD „toți copacii. Dar Dumnezeu care văzuse totul, îl întrebă : 
— Ce este, Noe? Nu ţi-am spus să nu spui la nimeni? Ce-ai făcut?! ii, i O a Ra 

-— Am greşit,. Doamne; -văd că am greșit. Ce să. fac acum? -. 

m ai 

1— Ce să faci ? îi' răspunse Dumnezeu, — ştii” care! e: lemnul care l-ai. pus întâiu ?-i: aer 
;— De unde'să știu,. Doamn 

t 

e! Nu ştiu. :-: 
: — Du-te, îi: zice Dumnezeu, — la lemnul cel care este înaintea ta,. c'acela este, taie-l şi-fă din el!o foacă şi prinde a tocă 'dintr'insa. "Făci Noe aşă 'cum îi poruncise Dumnezeu și când. a început a tocă, toate lemnele sau pus pe la locurile lor și corabia a fost la loc. De atunci este toaca. Noe a mai pus lemnul - care -trebuiă 'şi sa vârit în corabie. Atunci a și bufnit apa (1) i. : Urmează a: patra: povestire care se aude prin jud. Tecuciu:: - Noe s'a apucat de lucru într'o pădure, : departe,” unde! a' găsit. un: copac: din' care și-a închipurluit” tot lemnul. Și nimeni nu ştiă, şi nici. femeii nu-i spusese, . 
Tocmai la trei ani, când a gătit-o, a venit acasă, și, de bucurie, - 

er 

s'a'apucăti să bea ca „omul '.0' leacă de vin la început şi pe: urmă tot mai mult, până sa îmbătat, i e i „Ei! dar. alţii spun Că-nu Star ;fi îmbătat, dacă  Necuratul, care trăiă bine cu nevastă-sa, n'ar. fi fost față și -n'ar fi suflat în oala cu vin a: lui. Noe..Vorba e că Noe: s'a îmbătat, E A : Şi Noe ameţindu-se, a prins chef de vorbă și-a zis nevestei sale:. — Ştii cevă, femeie? De trei ani de zile tu nu ştii: unde mă duc şi! ce fac_eu. și iarăş .nu ştii că „peste : trei: zile Dumnezeu va înecă prin potop toate spurcăciunile de oameni de pe pământ! și numai noi vom scăpă, căci 'numai eu îmi am corabia. gată de plutit, . - Ce-a fi răspuns. muierea,. ce-a fi: mai zis: pe urmă Noe, nu: se știe. DIN 

(1) Şezătoarea, IX, p. 27—8,:



129 

  

nimic decât doar atâta că mergând Noe la corabie, a săsit-o risipită 
toată, în așchii şi surcele, 

Când a văzut aceasta, Noe a început să se roage lui Dumnezeu, 
şi Dumnezeu dându-i gând bun, a luat Noe Zoaca corăbiei şi a 
început a tocă; şi au început a se adună lemnele, una câte una, şi 
a se aşeză fiecare la locul lor, până ce s'a făcut corabia întreagă, 
întocmai cum fusese și mai înainte. 

Pricina pentru care corabia s'a fărâmat, bine nu se ştie : unii zic 
că a fost stricată de Diavol, ca să nu poată scăpă nimeni dintre 
făpturile lui Dumnezeu de potop, iar alţii adeveresc că corabia a 
fost risipită chiar de Dumnezeu, ca să înspăimânte pe Noe pentru 
greșelile cari le-a fost făcut: întâiu că s'a îmbătat şi al doilea « că 
-a spus taina înainte de vreme nevestei lui (1). . 

A cincia povestire o avem -tot din aceste părți : 
Diavolul, ştiind că Noe lucrează cevă într'ascuns, a venit la fe. 

meiușca lui şi a întrebat-o, dar aceasta i-a spus că nu ştie. Diavolul - 
dacă a văzut şi a -văzut aceasta, i-a zis: 

— Ei, dacă nu știi, întreabă-l, că ţi-l fac eu bun de întrebat, 
Și cum Noe s'a întors acasă şi a luat de pe prichiciul hornei! 

-oala cu vin ca să bea o leacă, dracul i-a stupit în oală şi. astfel 
Noe s'a îmbătat, 

Pe urmă, se înțelege, femeia, 'care-i cea mai curată salbă a dra- 
cului, a putut lesne să-și ispitească bărbatul şi « să spună Necuratului 
cele aflate (2). 7 

A şasea povestire, care se aude prin jud. R. Sărat, ne spune ur- ! 
mătoarele : 

„Noe aveă un butoiu cu vin, căci el descoperise vie, şi “de câte 
ori veniă pe acasă, bea din vin şi nu se ameţiă. 

Diavolul, ce să facă, ce să dreagă, cum să-l îmbete pe Noe? 
Vezi bine dumneata, că pe vremea aceea vinul nu îmbătă, oricât 
ar fi băut omul. Ucigă-l-toaca şi-ar fi băgat de asta coada şi a 
scuipat în butoiul cu -vin al lui Noe. Când Noe vine acasă şi bea, 
îl iea numai decât vinul din ochi și-i spune femeii sale [unde lucrează. 
și anume ce] ... Dracul [aflând astfel], se duce în pădure şi fărâmă 

„corabia lui Noe. Noe se plânge lui Dumnazeu, iar el îl învaţă să 
bată în toaca de lemn. Şi toate scândurile.se încleiară la 'corabie, 

(1) Culegere din com. Ţepu. 
(2) Idem. 
T. Pamiile, Povestea lumii, _9
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De atunci e foaca pe faţa pământului şi dracul fuge de ea, că mare putere; de aceea îl mai numesc pe Diavol Ucigă-l-toaca (0). In sfârşit a şaptea povestire, vâlceană, sună precum urmează : Zavistiosul de drac, cum e el făcut, numai de rele bun, a mirosit el că Noe trebue să aibă un gând de nu-l tot vedei pe acasă, S'a dus la nevastă și a întrebat: 
— Acasă e Noe? 

| : — Nu-i acasă! 
— Dar unde e? 
— Nu ştiu, că nu mi-a spus când a plecat, A doua zi iar: 
— Unde e, nevastă, bărbatul tău? 
lar: 
— Nu ştiu, că nu mi-a spus când a plecat. 

„. Azi «nu. ştiu», mâni «nu ştiu», până o brodește într'o zi : taman mâncă și bea vin cu copiii la masă. Dracul face cum face şi suflă în oala cu vin, şi cum bea acea nevastă, se îmbată. Dracul cum o. văză, cum îi eră lui aminte, o întreabă: 
— Unde e bărbatul tău, nevastă? - 
— la tot lucrează în pădure la o pustie de. corabie, că ci-că o. să fie curând-curând un potop mare în lume și noi o să intrăm . în. corabia aceea, când o începe potopul.. 
Dracului atât i-a trebuit; iute sa dus în pădure şi cum a dat - cu ochii la grămada de lemne, le-a răspândit Nichipercea, de nu sa. ştiut lemn cu lemn. - 
Noe, cum a văzut drăcovenia asta, pe loc l-a ars la inimă că Dracul trebue să-i fi făcut [ui posna asta. lute s'a dus acasă şi a întrebat nevasta ; 
— Nu cumvă a venit Dracul pe aici să te întrebe de mine ?. — A venit, i | — Ei, și i-ai spus unde sunt? . 
Că «hâr», că «mâr», i-a spus toată tărășenia, cum a înşelat-o. Dracul. | . 
Atunci Noe, ca un sfânt, a făcut o foacă de paltin (toacele de pe la biserici sunt mai toate de paltin şi bătrânii pretind că dela Noe a rămas zvonu ca să facă toacele de paltin) și a început a tocă ; și de ce tocă, de aceea se strângeau lemnele de pe unde le Do N 

(1) Albina, 1V, p, 1270—1,
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risipise Sarsailă, până când s'a făcut grămada cum fusese şi mai 
înainte. | | | a a 

Și din lemnele alea a făcut Noe o corabie mare-mare de tot, de 
a încăput ea ai casei şi tot felul de lighioane ce se mișcă în lume (1). | 

Mai pe scurt, prin jud. “Constanţa se povesteşte că tocmai când 
voiă şi Noe să zică «Doamne-ajută» că a scăpat de nevoie, Diavolul 
vine şi-i desface corabia în bucăţi. Dumnezeu, văzând aceasta, po- 
runci lui Noe să-şi facă o foacă în care să toace spre a adună la loc 
toate bucățele de lemne din cari fusese făcută corabia. Și într'adevăr, de. 

“îndată ce Noe a început să toace, lemnele s'au adunat grămadă și 
corabia s'a alcătuit precum fusese și mai înainte (2). _ 

„5, Prin jud, R.-Sărat aflăm însă subiectul acestor povestiri redus 
numai la ispita diavolului şi a femeii lui Noe, pentru ca . Cornea 
să ştie ce să facă. lată: Aa | 

Noe s'apucă de făcut corabia cum îi spusese Dumnezeu. El lucră 
fără să ştie nimenea într'o pădure, iar la masă veniă acasă, A lucrat! 
el un an [și] mai bine la a[cea] corabie în pădure. Și nevasta, în 
urma -lui, când el plecă la lucru, se încârdoşiă cu Dracul. Aşă 
Dracul o învaţă pe ea și o pune la cale să întrebe pe bărbatu-său 
că unde se duce el, E | 

Când veni la masă, nevasta îl întrebă pe Noe: | 
— Bre, da unde te duci tu mereu de un, an de zile și mie nu-mi 

spui ? | 
Noe îi dă răspunsul repede: | | 
— Mă duc și eu la lucru,— dar să-i mai spue cevă, pace! 
Şi o plecă la lucru în pădure, a 
Nevasta, când veni Dracul, îi spuse că n'a Vrut să-i 'spue Noe 

unde se duce. Dracul îi dă' atunci nevestei un busuioc şi niţică 
apă, — ce fel de apă o fi fost, nu ştiu, O învăță apoi, când o dormi - 
Noe,. să-i dea cu busuiocul 'pe la „nas, pe urmă să-l stropească 

"-cu nițică apă de aceea; el atunci o să. se scoale repede şi o să spuie 
unde se duce, ” e o 

Nevasta face cum o învăţă Cornea şi când Noe dormiă, îi dă 
Cun busuioc la nas, cu ăl care i-l dăduse Dracul, şi-l stropeşte cu 
apa aia, care i-o dăduse Necuratul. Cum îl udă, Noe se scoală 
speriat din somn. a 

  

(1) T. Bălăşel, în Șezătoarea, III, p. 105—7, 
(2) Albina, V, p. 233—4,
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Nevasta atunci îl întreabă că unde se duce de un an de zile şi ei să nu-i spuie, pace! Noe la început nu vrea să-i spuie, pe urmă însă îi spuse: 
" „— Uite așă, uite aşă: Dumnezeu „mi-a s)us că o să piardă pă- mântul,. şi eu, ca să scap, să fac o corabie, să mă suiu în ea când o da potopul. * Ei 

După ce îi spuse, Noe, plecă la lucru, iar femeia Tămase acasă. Cum plecă Noe la lucru, Dracul veni la nevastă şi o întrebă ce a făcut. Nevasta îi spuse! c'a izbutit: Noe i-a spus că se duce să facă o corabie și să se suie cu nevasta în ea, că Dumnezeu i-a spus că o să prăpădească pământul, o să-l înece. 
"Dracul ce eră să facă? O băgase pe mânecă, că-l îneacă şi pe el. Ce se vorbeşte el cu nevasta lui Noe?! o 
— Când s'o sui bărbatu-tău în corabie, tu să nu te sui până m'o zice o vorbă de rău, că atunci mă suiu și eu cu voi. 
Aşă'a învăţat-o Necuratul pe nevasta lui Noe, şi s'a dus, Noe veni la mâncare dela lucru, când veni soarele la prânz. Când veniă el pe drum, începi o ploaie mare, mare de tot, că umplă casa cu apă. Unde să mănânce el, că pe jos eră lac de ploaie, şi paturi puse pe-atunci naveau oamenii, ca să mânânce pe ele. De aceea înfige o sapă cu coadan pământ şi cu leafa în sus şi se puse să mănânce pe ea. Atunci îşi aduse aminte că mânâncă pe masă de fier şi deci o să fie un potop mare. De grabă îşi strânse din toate lucrurile de pe Pământ și din seminţe câte una și intră în corabie (1), 

| 
6. Gătindu-şi de făcut corabia, Noe aşteptă începutul potopului ca să-și urce pe ai săi și vietățile despre cari i-a poruncit Dumnezeu, ca să le scape 'dela înec. In privinţa semnului hotărît ca început al potopului, iată o povestire musceleană ce ne spune; , __Pe urmă, — după primirea poruncii Dumnezeești, — odată sau “închis... porţile cerului, Sau răvărsat apele peste toată faţa pămân- tului şi-au venit mari-mari, că mai eră să înghită și pe Noe, care nu ştiă ce să facă, Corabia eră sus pe un munte. Noe caută încoa, caută încolo, ' degeaba, Nicăeri nu vedeă masă de fier şi nu mai: eră rost să stea jos, că-i veniă apa până la şolduri şi rămăsese doar cu sapa în mână. i 

— Mă, mă! unde să fie masa, că mă înec! 

    

(1) H. N. Țapu în Albina, IV, p. 1270—3,



  

  

133 , 

II rzsbise foamea; ne mai având încotro, întoarse sapa cu leafa, 
"în sus şi puse de mâncă pe ea. Pe urmă, tot socotindu-se . şi ui- 
tându-se la sapă, odată îşi dete cu palma peste frunte. - | 

— Uite mă, asta a fost masa de fier, zice el, şi se urcă în co- 
rabie. | 

Apa înecase acum tot-tot, pe unde venise (1). | 
Povestirea aceasta o găsim aproape cu acelaș cuprins şi prin 

unele părţi din Oltenia : | - Aa 
Noe, dacă eră muncitor, s'a dus la prășit. Prăşeşte azi, prăsește 

mâni şi când la g de trei zile pe la prânzișor, unde se pune, nene, 
o ploaie; şi plouă-plouă, parcă turnă cu găleata, de nu mai puteai 
vedeă ca la doi paşi. Şi Noe, îri vremea asta, tăman se pregătiă ca 
să mânânce. Da um' să mânânce? Că pe jos eră s'afi (2) apă, boa- 
ștină. Şi dacă a văzut așă, a înfipt sapa cu coada în “pământ, şi-a 
pus mâncarea pe tăiş şi a început să mânânce. Da tocmai când să 

„se sature, și-a adus aminte de vorbele lui Dumnezeu, că atunci când 
va mâncă pe tăiușul sapei, potop e aici şi că a ploaie trebue să fie 

„potopul: Și a plecat acasă. - Ă 
A lucrat corabia, apoi a pus toate lighioanele în ea şi astfel a 

plutit pe apă patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi de-a rândul (3), 
In sfârşit, prin Bucovina, referitor la pregătirea. lui Noe, se mai | 

povestesc și următoarele : Da DI 
Cum a auzit Noe despre cele ce au să urmeze, Sa apucat cu 

deadinsul de lucru, dimpreună cu feciorii săi şi a durat o corabie - 
mare, lungă și largă, ca să încapă într'însa el, casnicii săi şi toate 
dobitoacele pământului şi sburătoarele văzduhului, după cum i-a 
poruncit lui Dumnezeu, e E 

Ceilalţi oameni, văzând clădirea aceasta a lui Noe, unii se mirară 
de ea, alții îl ţineau pe Noe ca “lipsit de toate doagele. Şi mai 
mult se mirară oamenii când văzură că Noe singur cu casnicii săi 
S'așează într'însa şi că mână într'însa fel de fel de dobitoace şi 
fel de fel de păsări. ” | 

Noe încă nu gătise să vâre toate în corabia sa, când iată că au 
început ploile cele mari şi nesfârșite cari acoperiau, pe zi ce merge, 
pământul cu apă. - ” 

  

  

“ (1) Semănătorul, VI, p. 6%. 
(2) Numai. 
(3) Culegere și scriere de păr. T. Bălăşel.
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* 

Darşi atunci nu încetă Noe cu mânarea dobitoacelor în corabie (1). 
„7. Urmând celor aflate în povestirea biblică, poporul român crede 

că Noe a luat în corabia sa din toate soiurile de vietăţi, câte o 
pereche, însă ca /ume, ca oameni adică, nu s'au aflat decât el, soția 
şi copii săi. | 

Prin Bucovina se aude spunându-se că Noe nu şi-a luat nevasta, 
„din pricină că aceasta îl înşelase cu Diavolul şi-i destăinuise Necura- 

tului locul unde bărbatul său lucră la corabie, Dar pentru ca neamul 
omenesc să nu piară, pe corabie a fost luată o altă pereche de 
oameni (2). a | 

S. Diavolul, dacă trăește și astăzi pe lume, m'a scăpat de înec 
decât tot prin corabia lui Noe, mulțămită numai sprijinului ce i-a 

„dat femeia acestuia. E 
lată întâia povestire bucovineană : 

„Se zice că Dracul se învoise cu femeia lui Noe şi-i spusese: 
„— Să nu cumvă să te urci în corabie până ce Noe nu m'o chemă 

și pe mine! | | | 
„ Femeia îl ascultă şi când Noe porni să suie în corabie tot soiul 

de. dobitoace, bărbaţii îşi luară femeile lor, calul îşi luă iapa, co- 
coșul își strigă găina, şearpele îşi chemă șerpoaica şi toate celelalte „tot astfel, 

| 
— Vino şi tu, îşi strigă Noe femeia,—că începe potopul. 

lar femeia nu voi. | | i 
— Vino mai repede, că te ?neci! 
Și femeia lui nici nu gândiă. 
— Hai, drace! și vino mai repede ! 

" Atunci femeia sta ridicat în corabie, dar alăturea cu dânsa se urcă 
şi Diavolul (3). E 
"Din jud, Tecuciu avem acest fragment de povestire: | 

După ce Noe își făci corabia, când fu cu totul gata, spune fe-' 
meii sale să se suie, dar aceasta, care se aveă bine cu Diavolul, nu 
voi. | a 
— Sui, femeie! 

— Nu vreau fără el. 
„— Sui, drace ! 

  

(1) D. Dan în Șezătoarea, VI, p. 1024, 
(2) Voronca, op. cit., p. 19. 
(3) Ibidem, p. 21. 
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Şi dracul se urcă în grabă (1). 
Prin jud, R.-Sărat, povestirea sună la fel: | 
După ce Noe își .încărcase toate pe corabie, nevastă-sa, ce eră 

să facă, că rămase dracul pe loc? Face cum 0 învățase Necuratul 
şi nu vrea să se suie în corabie. Bărbatu-său îi zice să se suie și 
ea nu vrea cu nici un chip. Noe 'mânios, se scapă și zice: 

Sui cu dracul mai iute, că ne- apucă potopul! | 
Nevasta atunci se sui, văzând că a intrat în corabie și nen'su (2). 

„Va să zică se sui Ucigă-l toaca în corabie (3). 
Din părţile doljene, avem aceste rânduri. | o 
Noe, după ce a băgat toate lighioanele în corabie, pe vremea 

potopului, i-a zis și neveste-sei: 
— Hai, nevastă, de intră şi tu! 
Ea «nu»! 
— Hai fă! 
Tot «nu b 

— Hai mai repede, fă. 

"Ea tot «nw». 

- Atunci Noe, de necaz, fără de veste zice : 
— Hai, drace! 
Şi Dracul se sui pe corabie (4). 
9. Cu privire la urcarea vietăţilor în corabie, poporul român 

cunoaște câtevă povestiri despre unele ființe, cari mau ascultat de 
Noe spre a se urcă, ci bizuindu-se pe unele puteri ale lor, s'au luptat 

„cu valurile potopului până ce în cele din urmă s'au înecat. | 
Dintre aceste vietăți, una este boul, după c cum n aflăm î în următoarea 

povestire bucovineană : 
Când Noe s'a suit în corabie, cu toate felurile de dobitoace, a 

spus şi unui bou care vorbiă:: 
— Vino şi tu cu mine în corabie! 
Dar boul i-a răspuns: 

„"— Nuvroiu, ci eu voiu înnotă cele patruzeci de zile cât ţine potopul. 
Noel-a lăsat, dar după ce a început potopul, boul a prins s să înnoate 

(1) Culegerea din Tepu. . | 
(2) Frate-său. 

(3) Albina, 1V, p. 1270-—3, 
(4) Culegerea din Boureni-Dolj, comunic. de 4-l N: 1. Dumitraşcu.
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„şi a înnotat câtvă timp, dar nu după mult, paserile cerului sau pus pe coarnele lui, aşă boul s'a înecat (1). | O altă povestire, care se aude deasemenea, prin Bucovina, ne vor- beşte despre o altă vietate numită iornorog : 
li mai rămăsese lui [Noe] încă iornorogul pe afară, care vietate, cu toate încercările lui Noe, nu s'a dat înduplecată să intre în co- rabie. Noe îi zise. să intre numai decât în corabie, că iată apele tot cresc şi toate cele de pe pământ se vor înecă, căci aşă a ho- _tărît Dumnezeu, Iornorogul însă, zice el că nu se va înecă, ci va scăpă cu înnotul. Atunci. închise Noe ușa corabiei, plin de mâh- nire că pe unul din dobitoacele pământului ma putut scăpă dela pieire. Și pieire întradevăr se făcii îndată tuturor celor ce se aflau pe pământ și lornorogului, căci apele creșteau mereu și se ridicau acum până la “piscurile munţilor. Atunci îşi cearcă Iornorogul norocul său prin înnot, dar agățându-se de dânsul, atât din oameni cât şi din vietăţile ce plutiau pe apă, şi prinzându-se unii de coarnele lui, alţii suindu-se pe spatele lui late, se cufundară în adânc prin gre- utatea lor, cu toate că Iornorogul eră puternic şi înnotă de minune. Şi aşă s?a pierdut atunci de pe pământ vietatea cea mai mare și mai puternică, care se numiă iornorog, înecându-se în potop şi n'a mai rămas nici o urmă de dânsa, ci numai numele, i | Dacă iornorogul nu sar. fi. bizuit prea mult în puterile sale şi mar fi fost nătâng, intră în corabie și sămânţa lui ar fi pe pământ încă -Şi în ziua de astăzi (2). 

| In sfârşit a treia povestire, musceleană, pe unde se crede. că po- topul ar fi fost pornit spre a nimici neamul urieșilor,. ne spune că după începerea ploilor, tartorul acestui soiu de oameni încă nu se temea. A pus un picior pe unul din cei mai înalți munți, altul pe alt munte și odată s'a apucat cu mânile de porţile cerului ți- nându-se sdravăn. | | „— Aşă ţi-e vorba? zise în gându-i Dumnezeu, căruia nimic nu-i poate sta împotrivă,— stai tartore că te ?nvăţ eu minte. Şi odată trimite pe la ochii uriașului un soiu de muşte, cari mai de cari mai pișcătoare, 
Rabdă tartorul, rabdă, mai închide ochii, degeaba. Când îl întețeşte 

. 

(1) Voronca, op cit. p. 20. 
(2) D. Dan în Şezătoarea, VI, p. 102—4. 
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însă sdravăn usturimea, se hotărăște să scape de ele şi odată trage 
"de pe. toarta cerului mâna dreaptă, să se șteargă. 

Atât i-a trebuit. N'a mai putut să se ție şi... hudubâști, a căzut 
tartorul în apă. A început să vuească tot pământul și sa făcut un 
talaz aşă de mare, că eră mai-mai să răstoarne şi corabia lui Noe. 

— Stăi, Doamne, răcni din apă uriașul, — nu mă prăpădi, că de 
ne-om duce noi, o să te mai aszulte lum:a? Nimic no să mai poţi 

” face bun, de n'o mai fi pe pământ neamul nostru, . 
— Aşă o să fie, star fi gândit Sfântuleţul şi a mai lăsat de prin ei. 
Și ci-că din urieşii ăia s'au tras şi se trag şi acum unele lifte 

şi unii asupritori cari amărăsc rău, rău de tot, vieaţa bieţilor creştini. 
Da vezi dumneata, asta e spre folosul nostru, Numai când ne 

vedem la mare nevoie din partea asupritorilor, numai atunci ne a- 
ducem aminte de Dumnezeu și ne rugăm lui. (1). 

O astfel de povestire o întâlnim şi la alte popoare, Ucrainienii 
cred că Dumnezeu a poruncit unui om sfânt să facă o corabie; dar 
ce lucră el ziua, Diavolul împrăștiă noaptea. Când odată adună bu- 
căţile corăbiei, pe unele le păi prea lungi și pe altele prea scurte. 
După sfatul lui Dumnezeu, pe cele lungi le strânse, pe cele scurte. 
le întinse și astfel întocmi vasul. Animalele şi paserile venise să-şi 
iea locul în corabie și numai o pasere mare, un rinocer, nu voi să 
intre. Potopul cuprinse pământul, “păserile se năpustiră pe coarnele 
rinocerului şi acesta se înecă (2). 
Urmează - acum O variantă a povestirii române de mai sus, care, 

cu toate că ne pomenește de un potop, nu ne. arată dacă a fost 
„cel de pe vremea lui Noe sau un altul, Urieșii apar sub numele 
de Jidovi : | Ma o 

Cică au fost odată nişte oameni mari, mari, grozavi de mari, 
cărora li se ziceă Jidovi, Şi oamenii aceia erau aşă de mari, că pu- 

- heau piciorul pe un vârf de munte, iar cu mânile se apucau de toar- 
tele cerului și îl sguduiau, parcă am sgudui noi o cergă. 

Și Jidovii iștia erau oameni răi, nevoie mare, şi se /uau la contra 
chiar şi cu Dumnezeu și nu ştiau nici lui de loc de frică. 

Și Dumnezeu așă văzând, şi-a pus în gând ca să-i prăpădească 
de pe fața pământului, ca nici picior din ei să nu rămâie, doar nu- 

„mele, iar în locul lor să facă alţi oamenii, mai mici şi mai ascul- 
tători. 

  

(1) C. R.-Codin în Semănătorul, VIII, p. 642. 
(2) Revue des traditions populaires, II, p. 406—7. . 

.
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Și așă bunul Dumnezeu a dat un potop pe fața pământului, că nici ma mai fost până atunci aşă prăpăd de apă şi nici că o mai “fi, cât o să fie lumea. Aşă că pământul s'a umplut totului-tot cu apă, că nici munţii nu se vedeau cât negru sub unghie, : 
Toţi Jidovii au pierit înecaţi; numai “unul mai vârtos scăpase de înec, căci se așezase cu un picior pe un munte şi cu celălalt pe alt munte și.cu mânile se apucase de toartele cerului, şi sta ași aşteptând să sece apele. 
Dar Dumnezeu nu l-a suferit nici pe acest Jidov, căci el vrea să scape de toţi Jidovii. Şi aşă a rânduit niște muşte, de au năvălit - la ochii Jidovului, iar doi viermi mari i-a trimis la tălpile Jidovului. 
Și muștele trimise îl ciupiau de ochi, iar viermii i-au ros tălpile. Jidovul, la rândul său, vrând să se apere cu mânile de muște, şi tot mişcârid din picioare de durere, a scăpat cu mânile de pe toarte și cu picioarele de pe creştetul munților şi așă s'a prăbuşit în apă şi s'a înecat, şi urma Jidovilor a pierit din lume ; doar le-au Tămas şi oasele prin pământ, 

“Şi de atunci a rămas vorba că omul are fa/pa piciorului scobită, "de când au.ros viermii talpa Jidovului celui ce voiă să scape de pedeapsa lui Dumnezeu, 
îi Şi tot de atunci a rămas ca maștele-morților să împuieze pe oameni câni sunt morți; şi de aceea se și crede că la bolnav, cân vor năvăli muștele acestea, e semn că moartea e gata. | Dumnezeu a dat apoi voie muştelor și viermilor să mânânce tru- purile Jidovi/or. Şi de atunci a rămas ca muştele-morţilor şi viermii să mănânce pe toată lumea (1). 

A doua variantă a acestei povestiri, care se aude prin unele părți din Oltenia, ne spune mai pe scurt următoarele : 
A fost un Uriaș când cu potopul; şi dacă a văzut că se măreşte 

apa, a pus un picior pe un munte şi -pe celălalt într'alt munte şi a zis: E | | 
— Mare eşti tu, Doamne, dar mai mare sunt eu, căci numai eu mă pot duce pe apă şase săptămâni în not. 
Auzind Dumnezeu acestea, a poruncit paserilor să-i mănânce pi- 

cioarele; paserile i le-au mâncat şi când a căzut Uriașul, a bubuit 

————— 

  

(1) Marian, Insectele, p. 3878,
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apa trei zile şi trei nopţi. In urmă paserile cele rele l-au mâncat 
cu totul (1). | i , 

10. Noe îşi închide corabia, dar cum a intrat în corabie, — 
urmează o povestire din munţii Moldovei de sus, — : pornit-a 
Dumnezeu asupra pământului potop. Patruzeci de zile şi patruzeci 
de: nopţi a curs ploaia ca cu cofa. Pământul peste tot a fost aco- 
perit cu apă; după cum spun strămoșii, trecuse cu cincisprezece 
coți peste cei mai înalți munţi. | | 

I-ră, Maică Precestă, ce de vaiete şi de plânsete or fi fost atunci! 
Cum s'or fi ruinat toate pe pământ! 

Suflare omenească ma mai rămas pe păcătosul de pământ, toate 
Sau prăpădit. | N E 

Corabia lui Noe umblă ca o pană pe apă, dusă de valuri şi de 
vânturi. In vârful unui munte înalt s?a oprit corabia lui Noe (2). 
"Nu se irosise încă apa de pe pământ; corabia lui Noe eră tot 
pe valuri. Se. săturase și Noe de stat în cuşcă și ar fi vrut să 
iasă (3). | 

  

"() Culegere din com. Catanele;: jud. Dolj, comunic de. d-l Șt St. Tuţescu.— 
Cu privire la nimicirea neamului. de uriași prin potop, iată ce mai putem 
pomeni: - .. 

«Urieşii ceia, pe cari i-a fost făcut Dumnezeu, se făcuseră răi de tot, aşă 
că nici de Dumnezeu nu vroiau să știe, — ziceau că ei sunt Dumnezeu, Ce 
să facă Dumnezeu şi cum să-i prăpădească? A dat cumpere, potopuri,—şapte 

" potopuri au fost, şi tot nu le-a putut face nimic, Ami trăiseră două mii de 
"ani. Aude tovarășul [lui “Dumnezeul (diavolul ferecat) în iad că Dumnezeu 

se năcăjeşte şi nu-i poate toropi. Trimite răspuns lui Dumnezeu ca să-l lase 
pe dânsul, că el îi va găti de zile. Dumnezeu i-a dat drumul. Când a ieşit, 
a început a strânge nouri şi a da ploi, că a ajuns ploaia până sub cer. Atuncea 
urieşii au căzut toţi ca grinzile şi s'a curățat lumea de ei. lar un împărat al 
or, împăratul Constantin care strigă asupra lui Dumnezeu, stă cu oastea şi 
târgul lui tot sub apă şi la sfârşitul lumii are să ţie bătălie cu împărații lumii 
aceșteia şi are să rămâie pe lume riumai el cu oamenii lui. Dar vor fi: mici, 
că vor urmă doisprezece într'un cuptor; din ceeace au fost odată urieşi. Ei 
de șapte ani de când iesă și mai au încă zece până ce vor ieşi cu totul, 
Atunci lumea noastră se va sfârşi. lar de nu va ieşi împăratul acela să ne 
prăpădească, Dumnezeu va da alte patimi pe oameni, — boale, —şi lumea 
se va sfârşi» (Voronca, op. cil, p.'31, , | 

(2) Un cântec basarabean ne spune (Madam, Szspine, p. 66—7): 
Ardă-ţi focul mânuţă, Ca viul om cu isteţie, 
Cel de-ai făcut stecluță, - Să nu vrai şi-l dai pe-o mie, 
Cai făcut-o mititică” ” Că nu cade la nevoie, 
Şi nu-mi este de nimică, . Ca corabia lui Noe. 

0) M: Lupescu în Şezătoarea, N, p. 3—4,
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Prin alte părți se crede că potopul a ţinut nouăzeci de zile, iar apele se ridicară deasupra munţilor celor mai înalți cu patruzeci de coţi (1). 
i 

11. Cel mai însemnat fapt petrecut în timpul cât Noe a plutit pe apă este încercarea Diavolului, — adecă a șoarecelui,; — de a găuri corabia şi de a înecă astfel pe toţi cei ce se aflau într'însa. Intâia povestire, care se aude prin jud. Vlașca, ne vorbeşte de Șoarece : - 
Când fusese Jaf (2) de Noe 'n corabie, orătania (3) s'apucă să roadă fundul corăbiei ca s'afunde pe Noe. Şi s'a năcăjit Dumnezeu Și l-a blăstămat să fie stricăcios şi uricios şi lumea să-l omoare (4). A doua povestire, care se aude prin părţile de sus ale Moldovei, ns vorbeşte despre Șoarece şi. despre mâfă : 
Intr'o zi umblă Noe printre  dobitoace. ' Intr'un colț ai corăbiei “vede o rosătură mare. De o muche de cuţit mai trebuiă ros şi apa ar fi năpădit în corabie. Noe întrebă dobitoacele să-i .spuie cine a făcut acea posnă. Toate au răspuns că șoarecele. Nevoind să facă Vărsare de sânge, Noe Svârli între şoareci o mănușă şi-o blagoslovi, Din mănuşă se făcă o mâţă mare, care, când se învârti printre şoareci, îi bagă în tusă, înghițindu-i pe vreo câţivă. Se vede că ori ma fost mâţa înainte de potop, ori în graba cu care s'a vârit, a uitat Noe să iea și mâţa în corabie. | | să Şi aşă s'a iscat mâţa pe lume. Cine crede, Dumnezeu îl vede, “Cine nu crede cum îi spuiu eu, creadă cuin știe el; eu așă o ştiu şi așă o spun (5). 

„A treia povestire, care se aude prin Bucovina, ne spune că Diavolul singur a găurit corabia, că Noe l-a căutat dar nu l-a găsit, din pricină că Eva, nevasta lui Noe, l-a ascuns sub ea. De atunci femeia “nu mai are dreptate. Șearpele până atunci nu muşcă, dar Diavolul, scăpat de Eva, l-a învățat cum să muşte pe Noe, şi după învăţă- tura lui, acest prieten al omului l-a mușcat. De mușcătura lui însă, Noe ri'a murit, căci aşă a vrut Dumnezeu. Nici Noe n'a ucis 
n 

(1) Culegere din Ţepu-Tecuciu, - 
(2) Luat, | 
(3) «De obiceiu înseamnă pasere; aici dihanie; sau poate e derivat din urita. 

(4) Candrea, Densuşianu, Speranţă, Graiul nostru, |, p 156. (5) Şezăzoarea, 1I, p. 3—4, 
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şearpele, căci acesta s'a rugat să-l lase, până va 'aveă copii şi apoi 
să-l ucidă, să nu i se prăpădească sămânța (1). RE 

A patra povestire ne spune că Dracul a sfredelit corabia, dar aceasta 
nu s'a înecat numai mulțumită răpârcii, Năpârca este deopotrivă de 
groasă peste tot, și românul nostru a zis că n'are coadă. Şi de ce? 
Ci-că de n'ar fi fost năpârca, mam fi fost pe pământ nici noi, -căci. 
când Noe eră cu corabia pe apă, Diavolul a făcut o gaură şi de 
mar fi băgat năpârca coada acolo, cei din corabie erau înecaţi. Şi 
de aceea e tare păcat să omori năpârca, cu toate că mușcătura ei e 
fără leac (2). ! 

O variantă mai desvoltată a acestei povestiri sună precum urmează :. 
„Zice că pe timpul potopului cel mare, când Noe plutiă cu co- 

rabia pe deasupra valurilor apei, netrebnicul de Diavol voi să piardă 
şi pe Noe cu cele ce se aflau în corabie. Se gândi deci puţin şi 
născoci numai decât un fel de instrument de fier numit azi sfredel, cu 
care puteă să găurească pereții corăbiei. 

Astfel Uciganul, — Nichiuţă,— se apucă de lucru. 
Bietul Noe şi cu cele ce se aflau în corabie erau în primejdie de 

a se înecă, Se apucaseră şi ei să scoată apa din corabie, dar nu - 
puteau prididi pe Dracul, căci el lucră cu mult mai iute, găurind 
pereţii vasului, aşă că apa năvăliă din ce în ce mai multă, -. 

In faţa acestei mari primejdii se credeau pierduţi, - 
Dumnezeu însă, care nu voeşte moartea păcătosului, căci pierdeă 

de tot făptura mânilor sale, dete înțelepciune năpârcii şi. poate că 
de atunci au şerpii isteţime, căci sfânta scriptură ne poruncește să fim 
înţelepţi ca şerpii. a | | Pe 

lar năpârca se înfăţișă înaintea lui Noe şi.zise:. . 
— Ce-mi dai mie să astup eu găurile ce ţi le face. Dracul, şi 

prin cari intră apă în corabie? - 
—. Ce ceri? o întrebă Noe cu desnădăjduire. * 

__— După ce va încetă potopul, să-mi dai câte un om, pe fiecare 
zi ca să mânânc cu semințiile mele. | Ie 

— Noe, strâmtorat de primejdie, îi făgădui după cerere şi așă nă- 
pârca se -apucă să astupe găurile, adecă îndată ce Diavolul găuriă cu 
sfredelul, năpârca rupeă câte o bucăţică din coada ei şi astupă pe 
unde intră apa. e | 

i 

  

(1) Voronca, op. cif., p. 834—5. | E a A ! 
(2) Şezătoarea, IX, p. 28, a ” '
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Câtvă timp Diavolul, văzând că nu i-a reuşit planul, fugi lăsând corabia şi pe cei dintr'însa în pace (1). ! A doua variantă, care se aude prin jud. Muscel, ne spune urmă- . toarele: 

In vremea potopului Dracul a dat gaură cun sfredel întrun colţ al corabiei, ca să intre apă în ea şi să se înece corabia cu totul. Pe urmă s'a făcut! nevăzut. Wăpârca a băgat de seamă şi cum a pierit Dracul, şi-a vârît coada în gaură şi s'a înțepenit acolo. Iar când s'o scoată, mai. scoate-o dacă poţi! I s'a rupt coada în gaură, scă- pând dela înec atâtea suflete, singurele cari mai rămăseseră pe fața pământului. - | 
Dumnezeu ci-că ar fi blagoslovit-o, 
Diatunci a: rămas năpârca ciută de coadă şi ciută e şi în ziua de astăzi. Și tot d'aia ci-că cu toată răutatea ei, e păcat să omori nă- pârca (2). | a 
In sfârşit a treia variantă, care se aude prin jud, Vâlcea, ne spune că după pornirea potopului, împelițatul de Sarsailă nici în corabie ma dat pace lui Noe, Sa pus și a dat o gaură în fundul corăbiei, ca să intre apă în gaură şi să se scufunde. o Dar năpârca, 'ca o înţeleaptă, iute-şi-a vârit coada în gaură şi a - rupt-o acolo, ca să astupe gaura. Şi de atunci până astăzi ea nare i coadă şi e păcat să omori năpârca, că ea a scăpat lumea. Cine omoară | năpârca, [aceluia] îi moare vițelul dela vacă (3). | a „A cincea povestire, care se aude prin Bucovina, nu se deosebește de „cele de mai sus, decât prin aceea că în locul năpârcii este vorba. de șearpe, iar Dracul roade corabia având înfăţişarea de șoarece. Şear- pele, de îndată ce a: văzut gaura, a astupat-o cu coada, iar Noe a dat drumul - :mâzei şi a prins șoarecele. 

De aceea cu nici un chip nu e bine să ucidem şearpele (4). “A şasea povestire, cam nelămurită de altfel, ne vorbește de șo- pârlă:. pi Si - 
Cum se vede [Diavolul în corabie), se apucă de năsbâtii. Incepi a găuri corabia -ca să intre apă să înece pe Noe și astfel să ră- -mâe el cu Reveica. (5). Nişte șopârle însă ce erau în corabie, își 
(01. Demetrescu, în Gazeta Transilvaniei, an, LIX, No. 144, p. 7. (2) Culegere. din Goleștii-Badei, jud. Muscel, comunic. de d-i D. Mihalache. (3) T. Bălăşel în Şesătoarea, III, p. 107. 
(4) Voronca, op, cit. p. 21. 
(5) In nota subliniară, cetim : „Reveica, Rebeca, soţia lui Isac, mama lui Noe» (2) 
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băgau coada pe unde găuriă dracul cu sfredelul şi astupau bortele 
ca să nu intre în corabie apă. 

De aceea șopâriei, când o calci pe coadă, nu-i curge sânge, că a 
vârit coada în apă și a ajutat lui Noe (). 

Credinţele acestea le aflăm și la alte popoare. Astiel prin unele 
părţi ale Franţei (Haute-Bretagne) se spune că Noe a pus capul vi- 
perei în gaura făcută de doi şoareci şi de aceea vipera are capul lat (2). 
Prin alte părţi se spune că Noe a astupat gaura cu coada unui 
iepure şi din această pricină iepurele mare coadă (3). 

Turcii din Europa cred că Noe a primit pe Drac în corabie fără 
voia sa şi că acesta a făcut să vie apă ca să înece pe toţi, Şearpele 
opreşte apa cu condiţie ca să muște pe cel dintâiu ce se va sco-!. 

" bori din corabie. Acesta fiind Sem, Noe taie capul şearpelui în bu- 
căţi, dar din ele se născură puricii, păduchii şi alte insecte înțepătoare, 
pe cari Noe nu le luase în corabie (4). | 

A şaptea povestire, bucovineană, ne arată pe Diavol întruchipat 
în şoarece; el roade corabia, dar este mâncat de mâţă : E 

Văzând. Diavolul că potopul curge mereu și:că- Noe pluteşte pe. 
apă în bună voie, cu toate vietăţile lui, și că astfel se împlineşte 
în toate voia lui Dumnezeu, s'a prefăcut în chip de șoarece şi a 

„găurit corabia, ca să intre apă în lăuntru-şi astfel să se scufunde. 
Dumnezeu văzând aceasta, a aruncat îndată din înaltul cerului - 

O mănuşă care s'a pretăcut în mâră şi a mâncat şoarecele, 
Dar apa tot năvăliă în corabie. Atunci Noe, de spaimă mare, îşi 

puse :mâna în părul . frunţii şi-şi smulse un sinoc cu care astupă - : 
gaura și numai aşă scăpă de șoareci,. o. 

„De atunci sunt oamenii pleșuvi (5). ă 
O variantă moldovenească ne-spune următoarele : aa 
Ci-că mâfa înainte de potop ma fost. Dracul scăpase şi el, cum 

scăpase, pe corabia lui Noe şi gândul lui eră să înece şi, pe alesul 
lui Dumnezeu, când apele or creşte îndestul. SE 

Ziua așteptată de dânsul veni, și Necuratul, în chip de șoarece, - 
se apucă să roadă scândura corăbiei. E i 

Dumnezeu, care poartă grijă omului drept intotdeauna, văzit. ce 

(1) Albina, IV, p. 1270—3. o 
(2) Revue des traditions populaires, XVI, p, 45. 
(3) Jdem, V, p. 244—5, 
(4) Jdem, II, p 369. 

(5) Voronca, op. cif., p. 20.
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văzu și scoase o năframă şi O asvârli în corabie. Năframa se pre- făcii după sorocirea Celui-de-sus în mâţă, care goni şoarecele, : iar în gaura de scândură, pe unde da să intre apa, mâța-și puse coada. De atunci se zice că mâţa stă ?n casă pe lângă om, căci e nevoie pururi de a-l feri de isprăvile șoarecelui, care are o picătură de duh. drăcesc într'însul, deoarece din drac. e făcut (1). 
A doua variantă ne spune cam la fel: 
Iuda s'a făcut în Șoarece și smac! în corabie și a început a borteli.. De geaba o tot astupă Noe cu câlți, cu cârpe, cu ce puteă, că maveă ce-i face. Dumnezu atunci asvârii mănușa în corabie; mănușa s'a făcut o pisică şi a mâncat pe şoarece, scăpând pe Noe de Satană (2). . - 
După a treia variantă mănuşa a fost aruncată de Maica Dom- nului 3). . 
In sfârşit într'a patra variantă se povestește: şi de năpârcă: : Diavolului, cum s'a văzut în corabie, îndata mare i-a trăsnit - prin cap cevă şi a zis că mare: pomană și-ar face, dac'ar borteli corabia, ca s'o înece cu tot ce se va află pe dânsa. Şi anume cum ? Să sa prefacă în şoarece cu dinții ascuţiţi și să înceapă s'0 roadă. A zis și a început. Dar Dumnezeu, când a văzut aceasta de sus, din înaltul cerului, în grabă şi-a asvârlit mănuşa din mână. Mănușa Sa prefăcut. în mâfă, “mâţa a înhăţat pe. șoarece, dar vorba e că borta de pe corabie se făcuse şi apa năvăliă în lăuntru. 

Atunci de-odată a sărit năpârca şi şi-a vârit coada acolo, ca să nu mai izvorască 'apa. Și de atunci năpârca nu mai are coadă (4). Acestea se aud şi prin unele părți din Oltenia: 
Dracul, cum intră în corabie, începi să roadă. Vipera văză și repede-şi băgă coada, să nu intre apa; Dracu “ngăuriă iar într'altă parte. Noe reteză coada .viperei și vipera se mută și ea într'altă „gaură, Şi tot aşă, eră-eră să se scufunde corabia; și odată Dum- nezeu aruncă o mănușă 'n corabie, care se: prefăcii în pisică ; şi Dracul [se prefăci] în şoarece; Pisica, [îndată] ce văză şoarecele, se şi repezi la el și-l prinse. Noe se repezi de prinse pisica și o aruncă cu şoarece cu tot în apă. Pisica repede S'agăță de prispa 'corâbiei 

  

(1) Culegere din com. Țepu, jud. Tecuciu, comunic. de fratele meu Vasile: (2) Șezătoarea, IX, p. 23. 
(3) Voronca, op. cit, p. 20. 
(4) Culegere dela V, Antohi, din com. Țepu, jud. Tecuciu, comunic. de fratele meu Vasile,
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şi şezii la soare ca să se usuce apa de pe ea. De Drac, ! Noe s'a 
scăpat. 

Şi de atunci pisica are nărav de şeade la soare pe prispa casei (4), 
A opta povestire ne arată pe șoarecii născuţi din ba/ele Necuratului : 
Aghiuţă tot nu s'a lăsat de comedii: s'a furișat binişor în: co- 

rabie şi ce-a făcut, ce-a dres, şi-a lăsat balele acolo. Şi unde a în- 
ceput din balele Diavolului să se. puească la „șoareci și cu mic, cu - 

“mare au început a găuri corabia, de credeai că fundul ei se pre- 
făcuse într'un ciur curat. Tocmai potopul „începuse, și Noe, după 
ce umpluse corabia cu toate cele ce-i poruncise Dumnezeu pentru 
timpul cât va ţineă potopul, de odată vede că corabia lui stă gata 
să se înece. Atunci Noe, rugându-se lui Dumnezeu şi Maicei Dom- 
nului să-l scape din ghiarele pieirii, Maica Domnului a asvârlit în 
corabie năframa ei și pe dată din năframă și-a. luat ființă o pisică, 
care dând iama prin șoareci, şi mâncându-i pe un cap, a scăpat pe 
Noe şi pe toţi ai lui dela pieire. 

De atunci a rămas pe pământ pisica, care e blagoslovită de Dum- 
nezeu. Pisica: nu-i prea văzută bine de Gameni din pricina vicleniei 
ei, dar cum să. nu fie făcută vicleană pisica, când şi-a.avut în clin 
şi în mânecă cu niște făpturi viclene ca ale lui Aghiuţă (2). 

Prin unele, părţi din jud. Tecuciu, această povestire se reduce la 
următoarele şire : 

Cum Sa văzut Diavolul" pe corabie, îndată a început să : verse 
balele cari s'au prefăcut în șoareci, aceștia au început să roadă din 
podul corăbiei ca să intre apa în lăuntru şi astfel să se înece a- 
lesul lui Dumnezeu. Dar Ziditorul îşi svârii de sus mănușa care s'a 
prefăcut în mâţă; mâţa a dat goană printre şoareci, i-a.ucis, și 

- numai astfel a scăpat Noe dela înec (3). 
12. Când ploile au început. să contenească din curs, apa a prins 

a scădeă şi vârfurile celor mai înalți munţi a se vedeă. Atunci 
a dat drumul Noe unui corb din corabie, ca să vadă şi să-i aducă 
ştire despre starea apelor. Aceasta se cunoaște de acolo că chiar Şi 
în zilele noastre, corbii hălăduesc numai pe înălțimile mari și numai 
rareori îi întâlnim prin sate sau pe șesuri, Când le miroase -a. hoi- 
turi (4). 

(1) Culegere din Boureni, jud. Dolj, coraunic, de d-l N. 1. Dumitraşcu. 
(2) Albina, V, p. 334. 
(3) Culegere din com. Ţepu. 

(4) Marian, Orintologia, II, p. S. 

T. Pamfile, Povestea lumii. ” 10
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Povestirea slujbei făcute de corb lui Noe sună în mai multe chipuri. 
Una, 'care se aude prin Bucovina, ne arată numai atâta: că Noe - a trimis corbul, că acesta a plecat îndată, dar dând peste hoituri, a început să mănânce, și nu 'S'a mai întors (1). 

“+ Urmează a doua povestire, care se aude tot prin Bucovina: „“Dând Noe: drumul corbului din corabie, ca să-i aducă ştire cum: se află pe lume, fiind vârfurile munților ivite afară din apă şi aflând pe dânsele corpuri de vite pierite, și mâncând el hoiturile cele aflate, a uitat cu totul să se mai întoarcă îndărăt și să vestească lui Noe ce se află pe afară. Deci după ce a ieşit Noe. din corabie, se zice: că întâlnind el: pe “corb, și 'intrebându-l. de ce nu s'a întors să-i spue cum se află : prin lume, să-i fi răspuns corbul că e] de aceea. -nu Sa înturnat, pentrucă sa dat de-a mâncat la hoituri, 
Atunci Noe, mâniindu-se pe dânsul, l-a blăstămat zicându-i : — De hoituri să nu te mai saturi şi numai hoiturile să fie bucata: ta cea mai bună, și din orişice depărtare să-ți miroase ție hoiturile - ca să le poţi află, pentru ca să-ţi aduci aminte de mine ! 

"- De aici vine apoi, după credinţa poporului, că corbii vintrese (2) cine ştie de unde  hoitul și tot din cauza blăstămului lui Noe nutre- țul de căpetenie al corbilor îl- formează hoiturile (3). 
Tot prin Bucovina se mai povestesc şi următoarele : | 
Corbul a fost dintru început cu penele albe şi nu cu pene negre ca în ziua de azi. Insă pe timpul potopului, băgând Noe, după cum. - se știe, din toate vietățile pământului câte o pereche în corabia sa, “a băgat și una din corbi. După ce au trecut acuma potopul, şi după „cea “început a scădeă apa, corbul a fost cel dintâiu pe care l-a scos. Noe din corabie și l-a trimis să vadă cum e pe lume; scăzut-a apa pretutindenea, ori încă nu? Şi-i zise să se întoarcă cât mai de grabă -cu răspunsul, 
Corbul. ieșind! din corabie, a sburat până ce a dat de un hoit de. „cal. Iară după ce a dat el de hoitul acela, a uitat cu totul de aceea ce i-a poruncit :Noe, şi începând a mâncă din hoit, a mâncat trei zile şi trei nopți după olaltă, fără să se urnească din loc. Abiă în Tăvărsatul zorilor de a patra zi, după ce sta săturat acuma cum se - cade, s'a întors iară îndărăt la corabie, 

(1) Voronca, op. cit. p. 20. 
(2) Mirosă, adurmecă. 
(3) Marian, Ornitologia, II, p. 4-5,
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Noe de departe, cum îl zări că vine, l-a întrebat plin de curiozi- 
“tate: ce veste-i aduce ? Ce este prin lume?,. că a întârziat atâta. 

“Corbul nu întinse multă vorbă, ci răspunse drept, că fiind flămând 
şi dând de un hoit de cal, s'a pus şi a mâncat dintrînsul până ce 
s'a săturat; de aceea a întârziat aşă de mult. Atâta tot ce poate 
“să-i spue de prin. lume, pe unde a umblat, 

Noe auzind acestea, sa mâniat foc pe dânsul şi l-a învelicit (1) 
“zicându-i : 

— De astăzi înainte să fie penele tale cum e inima în mine! 
Şi fiindcă în acel minut inima în Noe eră neagră cum e tăciunele 

de amărăciune şi mânie, s'au făcut şi penele corbului ca inima lui; 
şi de atunci şi până în ziua de astăzi a rămas apoi corbul cu pe- 
nele negre. 

— lară hrana ta să fie numai hoit, zise mai departe Noe! 

Şi cum l-a blăstămat Noe, aşă a şi rămas, ca corbul să se hră- 

nească mai mult cu hoituri (2). 
După spusa altora, blăstămul corbului ar fi fost acesta : : 

Ai, fi-u-ar pana pe tine, 
Cum e inima în mine! 

Şi cum inima lui Noe eră amărită şi neagră de năcazuri, tot ast- 
„fel sa făcut şi pana corbului, și neagră a rămas până în zilele 
noastre (3). | 

Prin Transilvania se zice că blăstămul a fost acesta : 
” Negri-s?ar penele pe tine, 

Cum s'a negrit inima?n mine! 

Şi astfel corbul, care aveă la început penele albe, sa făcut dintr” o- 
dată negru (4). 

  

(1) Aenit .rău, blăstămat, condamnat. 

(2) Marian, Ornitologia, II, p. 3—4. 

(3) Voronca, op. ciț., p 696. 
(4) Marian, Ornitologia, ||, p. 4—5.—T, Bătişel, în Șezătoarea, WI, p. 105—7: 

«După ce s'a ostoit potopul, Noe a trimis corbul din corabie, să vază dacă s'a 

uscat pământul. Corbul, cum a dat de stârvurile Jidovifor înecaţi, s'a apucat 

să mănânce și şi-a uitat de ce îl trimisese Noe. Și de atunci a rămas vorba: 
«făcuşi slujbă ca corbul». Noe a blăstimat pe corb să fie pasere neagră, 
spurcată». — Culegere din com. Ţepu. jud. Tecuciu, dict. de V. Antohi, co- 
munic. de fratele meu Vasile: «Când apele au început să se mai tragă, Noe 

„a trimis un corb să se ducă și să vadă uscâturile. Corbul într'adevăr a ple- 
cat de grabă, dar îndată ce a dat de uscat, cu hoituri de oameni şi dobi- 
toace înecate, s'a pus să se ospăteze. și astfel a uitat să se mai întoarcă
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După alte spuse însă, corbul rar fi negru de blăstămul lui Noe, ci «Sar fi înfinat cu nămolul cel negru care se află adunat pe vâr- ful munţilor» (1). | | E Prin alte părți se spune «că Corbii de aceea s'au făcut negri la pene, pentrucă Noe, după potop, dându-le drumul din corabie afară, sar fi negrit de arșiţa soarelui, căci atunci soarele ardeă foarte are, Spre a uscă mai de grabă fața pământului, care chiftia de apă» (2). In sfârşit prin alte părţi se crede că Noe a blăstămat pe corb şi a doua oară, când s'a scoborit din corabie după tragerea apelor la matcele lor, ca să nu scoată pui şi să se îmmulțească ca celelalte paseri. Blăstămul stă în aceea că corbul a fost 'menit să se ouă în luna lui Decemvrie și să-şi clocească ouăle până în luna lui Faur, când «e frigul mai tare, | 
De atunci și' până astăzi, aşă se întâmplă : corbii clocese până în Faur, când, din pricină că ouăle lor sunt foarte tari şi puii nu pot să le spargă găoacea, ca să iasă afară, corbii sboară 'din cuibarele lor, lăsând ouăle descoperite, și acestea, de ger, crapă. In urmă, corbii vin din nou la cuiburi și-și îngrijesc de puii lor (3). De aici a ieşit cunoscuta zicere, care se aude pretutindeni: «Frig, “de crapă ouăle corbului», care arată un ger aspru. Românii numesc 

chiar zilele dela 19—20 Martie, zi/ele corbului, cu credința că în 
aceste zile crapă ouăle acestei paseri (4), 

  

înapoi. Atunci Noe l-a băstămat şi i-a zis: — Cât ăi fi şi-i trăi tu, corbule, şi neamul tău, cu stârturi şi cu spurcăciuni să te hrăneşti; şi cum mi-i acuma inima mea neagră de mâhnire, aşă să-ţi fie trupul de negru. Şi așă s'a în-. tâmplat, după cum vedem şi astăzi».— Culegere din Boureni-Dolj, comunic, de d-l N. I. Dumitraşcu: «Când a stat ploaia şi când s'au mai scurs apele, de s'a proptit corabia pe muntele Ararat, ci-că Noe ar fi trimis un corb, să-i aducă veste de pe pământ. Da corbul, tot corb: a dat peste un' stârv şi acolo a rămas, Și ca să nu uit, pe atunci corbul eră alb ca colelia, nu ca acum, negru. Şi Noe, atunci năcăjit, văzând că nu mai vine, l-a blăstămat: — Cum 
e inima în mine în ceasul ăsta, așă să-ţi fie pana ta de acum înainte! Şi cum inima lui Noe eră neagră de ciudă în ceasul acela, aşă au rămas penele corbului de atunci încoace». Eu ” (1) Ornitologia, cit., p. 5. 

(2) /bidem, p. 5. | 
(3) /bidem, p. 7. | 
(4) Zanne, op. cit., vol 1, p. 34—5.—Curioasă ne - pare această relaţiune din jud. R-Sărat (Abina, IV, p. 1270—3): «După ce stă mai mult timp în corabie, Noe trimite un corb ca să vadă dacă s'au retras apele. Corbul! veni la trei zile cu o frunză de maslin în gură. - -
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Aceste credinţe și legende cu privire la corb au dat naștere şi 
la alte ziceri, din cari pomenim aici următoarele : 

«Unde e hoitul, acolo se adună corbii», însemnează : unde e cevă 
de căpătat în dar, acolo fiecare aleargă (1); e tot una cu zicala: 

«Ca corbii la stârv>; a 
«Hoit să fie, de corbi nu e lipsă» 
«Lupii se ţin după oi şi corbii după hoit»; | 

„ «Corbul niciodată nu aduce veste bună», însemnează că. dela cel rău m'avem ce aşteptă (2); 
«Face treabă ca corbul» ; 

Ochi având, ai fost ca orbul; 
Te-ai dus, vai slujit ca corbul! | | 

Cât despre credință în blăstămul lui Noe de a i se înnegri penele, 
avem următoarele zicale vechi: «Corbul, când” puii lui s'o întâmplă 
să iasă cu.penele albe, nu crede că sunt ai lui», care deși e cărtu- 
rărească, întocmai ca și «Corbul în zădar se spală, că negreața nu 
și-o pierde» (3), sunt înrudite cu altele cari se aude prin popor: 

— Cum îţi merg puii, corbule ?. 
—De ce merg, se înnegresc (4). 

13. Prin jud. R.Sărat se crede că după trimiterea corbului şi 
întoarcerea acestuia, Noe a trimis o broască, de care se leagă o a 
doua zidire a lumii. - 
„Broasca trimisă veni “la o săptămână şi spuse că s'a lăsat în 

josul apei trei zile, până a dat de uscat. [i mai spune că a luat 
pământ, dar viind pe apă, s'a curățit şi dacă o sta, să mai aibă 
printre unghiile dela picioare, Noe căută cu un ac printre degetele 
picioarelor și găseşte puţin pământ, pe care-l întinde pe frunze de 
maslin, Dumnezeu veni de-l binecuvintează şi. se face pământ cât o 
palmă. Dracul nu se puteă să nu-şi vâre și el coada acolo; şi puse 
mâna ca să răstoarne palma de pământ, Pe unde însă puse el mâna, 
pământul creșteă, căci așă vrea Dumnezeu să facă. Ghiavolul a ţinut 
mâna pe palma de pământ, mai mult în partea de apus, şi de aceea 
pământul dela apus e mai muntos ca în alte părți şi e mai turtit. 

Palma de pământ pe urmă a crescut şi S'a făcut mare și Noe,. 

  

(1) Zanne, op. ci, vol. 1, p. 436. | LT 
(2) /bidem, p. 527. | , a 
(3) Au traduceri vecine în limbile: scoțiană, suedeză 'şi bavareză. 
(4) Zanne, op, cit., vol. 1, p. 437—9.
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cu nevasta şi cu dracul, S'aui aşezat pe el. Noe pe urmă a sămănat 
semințe și s'au făcut tot felul de bucate (1). 

14. Prin alte părţi se povestește că după corb Noe a trimis o 
barză, dar şi aceasta, dând peste stârvuri, şi-a uitat de cuvântul 
lui- Noe, șia rămas să mănânce. Din această „pricină, Noe a blăstă- 
mat-o și pe dânsa și i-a zis: 

— Pe ce vei fi cu picioarele în vremea asta, aşă să ţi se facă! 
Şi fiindcă barza se află atunci cu picioarele pe carne roşie, pi- 

cioarele şi ciocul i s'au făcut roşii, cum sunt şi în ziua de astăzi.: 
15. Tocmai la urmă Noe a trimis pe porumbel, porumb sau 

hulub. Acesta a sburat îndată şi s?a întors îndarăt cu o ramură de 
măslin în cioc. Acesta eră semnul că apele s'au tras la matcă și 
că pământul a înverzit,. 

Pe alocuri se crede că porumbelul. a fost trimis la trei săptă- 
mâni după corb, iar ramura adusă în plisc eră de salcie, 
“Noe văzându-l, i-a strigat : * | 
— Cum îmi eşti tu mie de drag acuma, aşă să fii tu întotdeauna 

şi tuturor oamenilor. 
Prin jud. Vâlcea se spune că porumbelul sa întors co ramură 

de brad (2). - 
In sfârșit cu privire la hulub, prin Bucovina se povestesc ur-. 

mătoarele : 

„Noe văzând că corbul nu mai vine, trimise pe un  hulub ; “acesta 
porii îndată şi mergând, află corbul mâncând spurcăciuni de stârv. 
Cum îl văză, îl și întrebă şi corbul îi răspunse : ! 
— Du-te înapoi şi spune lui Noe că nu miai găsit, 
Până una-alta, se tăvăli şi hulubul prin sângele stârvului şi de 

atunci se crede că picioarele lui sunt roşii. Apoi luând o ramură 
în cioc, merse și vesti pe Noe despre felul cum găsise pe corb și 
despre ivirea uscatului. Noe cum află, blăstămă pe corb, ca în veci 
să nu trăească decât „mâncând spurcăciuni, 
_Şi așă a rămas şi până acum (3).. 

  

(1) Albina, IV, p. 1273. . 
(2) T. Bălășei în Șezătoarea, III, p. 107. 
(3) Voronca, op. cit., p. 20.— Ctr. Şezătoarea, XII, p. 171—2: Blăstămul e 

al Maicei' Domnului, care l-a trimis să cheme de undevă un om; el” însă, s'a 
prins pe la nişte hoituri unde l-a găsit porumbelul. “
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Despre acest porumbel poporul zice că «sol mut se trimise, aduse 
carte nescrisă, dar cuprinsul se strânse» (1). | 

Prin unele părți se crede că Noe a trimis o porumbiță ca să vadă 
dacă apele s'au tras la mătcile lor. Chipul acestei porumbiţe se vede 
şi azi pe cer: e constelația numită porumbiță (2). 

16. Văzând aceste semne, Noe şi-a oprit corabia şi descărcându-şi 
vietăţile, le-a dat drumul pe pământ ca să se îmmulțească şi să 
trăească fiecare soiu pe unde va puteă și cum va putea. El însă a 
adus jertfă lui Dumnezeu spre mulţumire că l-a scăpat de potop: 

După ce treci potopul, Noe aduse jertfă de mulțămire, că l-a 
scăpat de înec. In această veselie, răpârca îşi luă îndrăzneala şi 
veni să-i ceară lui Noe ceeace îi făgăduise, adecă pe fiecare zi câte 
un om de mâncare. ” a 

Noe, când auzi aceasta, se supără grozav, fiindcă se gândiă că 

în câtevă zile va isprăvi lumea dând-o la năpârcă, deoarece eră 

puțină. Astfel pe cea dintâi care îndrăzni să vorbească, o aruncă 

în foc în urma jertfelor. 
Lui Dumnezeu însă nu-i plăci fumul ce ieși din năpârcă și porni 

un vânt care împrăştie toată cenușa acestei jertie, peste toată faţa | 

pământului. . 
Din această cenușă 'ieșiră puricii, cari, socotindu-i pe toţi din 

“lume, precum şi sângele ce îl sug dela toți oamenii, negreşit că : 

“mănâncă un om pe fiecare zi, ca împlinire a făgăduinței lui 
Noe (3). | | 

17. Dumnezeu însă, văzând cât de mult se  primejduise lunea, a. 
hotărît de atunci că la nevoie va pedepsi cu altă cumpănă, dar. 

potop nu va mai trimite. De aceea i-a spus lui Noe să strice-co- 

'rabia, | - . 

"Noe a alergat îndată să împlinească porunca lui Dumnezeu, dar 

feciorii lui Sau împotrivit şi au zis: 
— Cum să strici, tată, corabia. Dar ce'vom face noi dacă Dumnezeu 

ne va mai da un alt potop?. | o 

Noe auzind acestea, sa dus la Dumnezeu și i-a, spus, iar 

Dumnezeu, ca să liniştească . această vrâsfă nouă de „Oameni, le-a 

lăsat pe lume curcubăul, ca semn că nu vă mai fi. potop (4). 

(1) Revista Tinerimea română, VI, fasc. 1—2, p. 11. 
(2) 1. Otescu, op. ci, p. 38. | 

(3) Gazeta Transilvaniei, IV, an 1891, p. 144. , 

(4) Culegere din com. Țepu, jud. Tecuciu. ,
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18.: Mai târziu însă, îmmulţindu-se lumea, odată cu toate fără- 
de-legile, a început să încolțească în sufletul oamenilor din. nou teama 
de potop. De aceea Chinejii cari se socotesc între dânşii ca oameni 
drepți, pentru: ca nu cumvă.un alt potop să.le cuprindă ţara, şi-au . 
înconjurat-o de jur împrejur cu un zid înalt (1)... 

19. Românii din Bucovina cred că munții s'au născut după 
potop, înainte “de care pământul eră peste tot neted ca o masă; 
apele potopului însă au ros locurile mai moi, mâlul l-au dus departe,. 
iar ca ridicături mari şi mici mau rămas decât pământurile tari,— 
munții, IE 

CAPITOLUL, 111. 

Viţa de vie. 

1. De numele şi vremea lui Noe, poporul român leagă şi vița 
de vie. lată întâia povestire: . 

Noe primise poruncă dela Dumnezeu să lucreze corabia cea mare, 
pe care trebuiă să încarce cele după rost. Toţi Oamenii treceau pe: lângă dânsul, şi de ciudă nimeni nu-i dădeau «bună ziua». 
— Adecă de ce l-a hotărît tatăl pământului pe el să trăească-?n lume şi-nu pe altul dintre noi, pe mine sau pe dumneata ?. 
Aşă judecau și vorbiau oamenii între dânşii, 
“Tuturor le eră frică nespusă de potop, dar ca Necuratul nimeni nu se temez. Ştiă că la Dumnezeu nu are nici o buche, ca 'să a- 

jungă lucrul să-i se dea şi lui un colţișor de corabie, unde. să stea 
cât de ghemuit măcar.: Ce să facă el, ce să dreagă? Se puse bine 
cu părintele Noe. Trecă pe lângă dânsul, îi dădi «bună ziua» şi 
«noroc bun» și ba una, ba alta, începi să-l căineze, că: E 
— Mă mir cum lucrezi dumneata pe o zăpuşeală ca asta ?.. 
Şi-i aduseo ierbuşoară ; o înfipse în pământ şi burueana crescii repede, 

mare şi frumoasă. Şi iarba aceea nu eră altcevă decât o coardă 
de vie, care făciă poamă și din care Noe duse jertfă lui Dumnezeu. 

— Cine a născocit burueana aceasta ? îl întrebă Dumnezeu. 
— Mână de om, Părinte, îi răspunse Noe, neștiind cine-i în pielea prietenului său, ! 

  

(1) Culegere din com, Țepu, jud. Tecuciu; de bună samă o înrâurire cărturărească. , , 

 



153 

  

Şi Dumnezeu hotărî lui Noe să iea și pe omul acela cu dânsuț 
în corabie, oricine ar fi el, şi să-l scape de potop. 

Noe l-a luat şi Diavolul a scăpat, iar vița de vie rămase pe pă- 
mânt. Dar diavolului, cum îi este inima neagră, nu i-a mai plăcut 
această bunătate dată omului, ci a venit şi a stricat-o după puțină 
vreme. Şi anume cum? L-a învăţat pe Noe cum. să-și facă vinul din 
strugurii de poamă și cum să dobândească din discovină rachiul 
cel plămăditor de pricină şi de moarte (1). Si 

2. Urmează acum a doua povestire, care se aude prin Bucovina : 
După ce a trecut potopul şi au începuta se vedeă vârfurile 
munților, a început a se face o putoare nesuferită din hoiturile 
oamenilor și ale animalelor înecate, Noe răbdă o sete grozavă, că 
toată apa de pe, pământ eră turbure şi nu eră modru de băut. 

A scăzut toată apa de pe faţa pământului, dar putoarea nu sa 
mai trecut și Noe cu feciorii săi nu mai puteau de sete. S'au rugat 
lui Dumnezeu să-i mântue de suferinţa setei. Lui Dumnezeu i s'a 
făcut milă de ei şi a lăsat pe o coastă să crească viță de vie. Noe 
umblând încoace și încolo, ne mai putând de sete, vede pe coastă 
nişte iarbă înşirată pe pari; și din iarba ceea spânzurau nişte stru- 
guri cât cofele, Acea iarbă eră vița de vie. Noe a mers pe coastă 
cu poama de vie, a rupt un strugure și a gustat, dar văzându-l 
'răcoros şi bun la gust, a chemat şi pe feciorii săi ca să-și astâm- 
pere şi ei setea. 

Ce lt-a mai venit în gând? | 
Au stors strugurii în vase, ca să aibă băutura mai la îndemână, 

Dar lui Dumnezeu au uitat să-i mulțumească şi Dumnezeu le-a zis: 
— Ori şi cine ar : bea din acest must, să se. îmbete, pentrucă 

nvam milostivit de am stâmpărat setea omului şi omul a uitat să-mi 
mulțămească ! (2). 
„_3.-lată a treia povestire, care se aude prin unele sate din jud. 
Ilfov : | 
Se zice... că cel dintâiu care a sădit viea, a fost Noe, omul cel 

ales al lui Dumnezeu care -a dat naştere la această lume vremelnică, 
după potop, şi care cu drept cuvânt se poate numi ca un al doilea, 
părinte, la o a doua lume, după cum Adam a fost numit părinte . 
la întâia (înainte de potop). 

  

  

(1) Culegere din com. Țepw, jud Tecuciu. 
(2) Culegere din Vatra-Dornei, Bucovina, comunicată de d-l Teofil Bizor.
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Tocmai în timpul acela, când Noe sădiă viea, şi tot își căută de 
„treaba sa, iată că vine (1) și Satana și întreabă pe bătrânul Noe: 

— Ce faci acolo, Noe? - Sa 
-— Ce pot, măria “ta, răspunse Noe, că doară astă culme cu vie 

îmbrac. 

"— Şi dacă astă culme cu vie vei sădi, ce crezi că o să-ți crească 
şi ce vei folosi ? | 

lar Noe îi răspunse: 
— Va creşte prea frumoasă şi îmbelşugată poamă și bună și 

gustoasă cu sfânta băutură, ce are să încânte inima şi să întărească 
voinţa ; şi în cer te avântă, - 

Şi-i zice lui Satana: - 
— Să-mi faci 'şi mie parte din viea ta, bătrâne, căci scris aşă 

este în carte, ca din drepte agonisite, de vei vrea, de nu vei vrea, 
“din două în jumătate Satanei ai să dai, | 

Bătrânul Noe se supuse voii Satanei, iar acesta, ca să-și cunoască . 
partea făgăduită, îndată aduse un mielușel, îl înjunghie şi cu sângele 
lui adăpă butaşii lui de vie. După aceea mai ucise un /eu, apoi 
un porc 'și în sfârșit o maimuţă, şi cu sigele lor stropi frumoasele - 
sale viţe. a 

Satana d'atunci sa făcut părtaş la toate -viile din lume; aşă că 
bătrânul Noe de mult a murit şi Satana până astăzi îşi păstrează 
partea sa cuvenită. 

Și tot de aturtci vine că atunci când bei vin prea mult, te faci 
mai întâiu ca mielul, al doilea leu te faci, al treilea, — cu iertare,— 
te apropii de porc. La a patra apoi, cu totul prost te faci, căci! 
începi să te strâmbi întocmai ca o maimuţă și faci caraghioslâcuri 
sau nu știi ce mai faci. Ba ce e mai mult, nici nu poţi să mergi 
și nici chiar să zaci nu poți (2). 
"O povestire arabă ne vorbeşte la fel: Diavolul, văzând pe Noe 

plantând vița de vie, și ascultându-i foloasele, se întovărăși şi elşi 
stropi viea cu sânge de miel, leu, porc şi maimuţă. De aceea omul, 
când mânâncă struguri, e dulce ca mielul, când bea vin, i se pare 
că-i leu; dacă se întrece, face prostii ca porcul și dacă se îmbată, 4 

"face tot felul de maimuţării (3). ' 

(1) In izvor e scris: scrie. | 
(2) Albina, 1, p. 1552-—-3.— Compară cu cele arătate la p: 104—5. 
(3) Revue britanigue, Il; p. 410.
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Cu această socotinţă, că viţa de vie și prin urmare strugurii, vinul 
și rachiul, pornesc dela Noe; poporul român, în clipe de veselie, a 
cântat cu drept cuvânt: 

Tata Noe cel bătrân _ 

Fost-a, fost puiu de Român; 

El a sădit la noi viea  - - 

Şi ne-a lăsat veselia (1); 

Sau: 

Tata Noe cel bătriîn Să-l cinstim, 

Fost-a, fost puiu de Român; Să-l slăvim, 
EI a stârnit veselia, „Tot cu vin 

Căci a descoperit viea. | Şi cu pelin (2). 

"CAPITOLUL IV. 

Alte povestiri. 

1. Noe a trăit.260 de ani şi într'această vieață îndelungată a 

avut 12 băeţi.şi 13 fete. Fiecare fecior.şi-a luat de nevastă pe câte 
o soră şi astfel s'au făcut î2 perechi de oameni. A treisprezecea 

fată, rămânând singură, a întrebat pe Noe: 

— Dar eu, tată, ce să fac? 

— Tu să slujești pe la surorile tale, i-a răspuns Noe. 

—- Ba nu, se zice car fi hotărît Dumnezeu; tu să fii pentru 

cătane. 

Și dela această fată a lui Noe se crede c'au rămas femeiele cu 

__năravuri urîte (3). ” 
După o altă spusă, păcatele acestea au altă pricină. Se zice că 

după moartea nevestei sale, Noe se însură cu fiica sa, dar Dumne- 

zeu îl certă şi-l întrebă de ce n'a luat pe fata altuia, că-i păcat 

să-și iea omul de nevastă din neamurile sale apropiate. 
— Doamne, mam știut că-i păcat! 

Şi Dumnezeu l-a iertat, dar noi, dela Noe ştim că-i păcat să ne 

însurăm și să ne mărităm neamuri fiind (4). 

(1) Culegere din jud. Tutova. 
(2) Comunic. de d-l M. Lupescu, Zorleni-Tutova. 
(3) Voronca, op. cit, p. 21—2.—Compară cu cele arătate la p. 107. 
(4) Ibidem, p. 21.
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2, esa: lumea cea de astăzi, — cea până la noi și dela noi încolo, Sunt dirmașii lui Woe: vorba noi dela vorba Noe (1). Dar cum se face că suntem de atâtea feluri, când ar trebui să. fim numai de un fel? O povestire ne răspunde: 
Muierea lui Noe a avut 12 băieţi cu Noe şi 12 cu Diavolul. Din seminţia copiilor lui Noe se trag oamenii cei buni, cu gândurile curate, iar din cei făcuți cu Diavolul se trag ticăloşii şi blăstămaţii din această lume (2). - 
Acestea-s toate câte poporul român, după știrea noastră, le crede şi spune despre Noe cel bătrân (3), cel dintâiu corăbier din lume (4). 

  

(1) Dict. de V. Antohi din com. Țepu, jud. Tecuciu. — Voronca, op. cit., p. 20. 

(2) Culegere din Țepu—Tecuciu, 
(3) Spre a arătă că e vreme trecută de mult, poporul zice: «Apoi, asta-i de când fată Noes— «de când corbii albi» — Dit chirolu al Noe (din timpul lui Noe), cum zic Aromânii, ! 
(3) Anton Pann, op. compl. București 1904, P- 235.



  

PARTEA IX. 

OAMENII VECHI. 

CAPITOLUL 1. 

Uriaşii sau 'Jidovii. . 

1. Poporul român socotește între oamenii vechi, cari au fost o- 
dată, pe Urieşi, Uriași, sau Jidovi, cum li se mai'zice mai ales 
în Țara-Românească şi Oltenia. - 

„Această socotință poate fio urmare a celor aflate în sf. scriptură, 
care ne spune că «în zilele acelea, [ate ;potopului,] erau "uriași pe 
pământ» (1). Despre legătura dintre potop și uriași, după credinţele 
poporului nostru, ne-am încredinţat în cele de până aici. 

Prin jud. Vâlcea, se socotesc Uriaşii de o parte și Jidovii de altă 
parte; acești din urmă sunt mai vechi decât cei dintâi (2). 

Uriaşii, se înţelege, erau oameni foarte înalţi : 
Uriaşii erau ' oameni foarte mari. Capul unui uriaş eră cât un 

munte; picioarele lor erau grose cât poloboacele și nu călcau de- 
cât din munte în munte. Aveau o gură în 'care puteau intră' cinci 

” Şase oameni deodată, şi în care și-ar fi putut face paturi ca să se 
culce. Ei erau buni la. inimă și voinici. Ciolane de-ale lor greu se 
găsesc. Urieșii au trăit înainte de vremea noastră, așă că azi nu se 
-mai găsesc. Unde au trăit și cum, nu se știe, Ei puneau de mă- 
măligă ca în satul nostru și se duceau după sită în țara ungurească, 
făcând numai patru—cinci pași (3). 

(1) Facerea, 6, v. 4. 
(2) T. Bălășel în Șezăfoarea, III, p. 39: «Urieşii au venit după . Jidovi şi 

dintre ei a fost Doicim şi Arap buzat, cari mulți din ei aveau numai câte 
un ochiu în frunte», — Poporul nostru zice la câte un om voinic: «Acesta 
e rupt din Jidovi», ori cAcesta e rămas din Jidovi» 

(3) Culegere din jud. Suceava, publ. de M, Lupescui în Şezătoarea, II, p. 25.
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Caracterizarea aceasta O avem aproape întocmai și din jud. Tecuciu : 
Se, ticde: pe acolo că înaintea noastră au trăit urieșii, nişte 

oameni grozav de mari; gospodăria unuia eră într'o țără singură 
şi dacă unul ar fi avut nevoie de ceaun, ca să facă mămăligă, pă- şiă dincolo în Ardeal, ' la vecinul său, luă ceaunul și-l puneă pe vârful a trei munți, plin fiind cu apa din nouă mări. Apoi smulgeă copacii din șapte codri şi le dădeă foc să ardă. 

Dacă maveă făcăleţ de mestecat mămăliga, doar punea doi-trei 
pași la vecinul său peste Prut şi-l luă (1). . 

In sfârşit, cu privire la jud. Muscel, pomenim următoarele ; 
După ce-au fugit Căpcăunii de prin locurile astea, și s'au dus 

spre soare-răsare, unde și azi -li-e culcușul, au venit peste neamul 
nostru alte arătări de Oameni. Aceştia erau Uriaşii, cărora în unele 
părți le mai ziceă şi Jidovi. 

Erau mari, grozav de mari. Cei mai piperniciți din ei aveau 
capul cât hârdăul, ochii mari cât dovleacul, mânile cât putineile, iar dinții cât fiarele plugului. Erau așă de puternici, că puneau un pi- cior pe un munte şi altul pe celalalt, se apucau cu mâinile de torțile cerului şi când hâţinau şi hogiau (2), se cutremură pământul. 

Daia se zice azi «Jidov de om» unuia puternic, ori tot Jidov, unui jupuitor de oameni. In Valea-mare... s?a găsit o falcă de Jidov. In Valea Mânii.... s'au găsit oasele ăstor neamuri mari, mari, gro- zav de mari!.., o | i Și în câte părţi nu se găsec oseminte mari și lungi de Jidovi.. cari speriaseră lumea cu chipul și faptele lor!.. (3). 
2, — Către sfârşitul veacului, când neamul lor eră hotărît să: piară, răsare neamul nostru, al oamenilor de astăzi, cu statura lui grozav de mică față de cea a uriaşilor. Pe capul acestora a fosto nespusă mirare pe atunci. | | 
În această privinţă, iată o povestire clasică : 
Odată o fată. de Uriaş mergeă prin țarină și a găsit un plug cu șase boi și doi oameni cari arau, Fata i-a luat în poală și i-a dus acasă la mă-sa. Şi zice: | Ş 
— L-u-te, mamă, am găsit nişte viermișori ; scurmau pământul. 
— Dute, draga mamei, şi-i du acolo de unde a-i luat, că la vremea vremii, aceştia au să. stăpânească pământul. 

  

(1) Culegere din Țepu. 
(2) Sbierau. ” 

' ' - (3) Culegere de d-l C. Rădulescu-Codin.
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Şi la vremea vremii, doisprezece au să îmblătească pe un cuptor și 
au să învârtească oul cu drugul (1). e 

- Cam tot astfel se povesteşte și prin jud. Tutova: 
In vremea de demult, trăiau prin,păduri şi prin munţi Urieși, 

„adecă oameni înalţi şi vârtoși. Intr'una din zile, fata unui uriaș se 
cobori la şes, Aici dădi de niște pluguri cari arau. Fata, crezând 
că-s jucărele, îi luă cu pluguri și cu boi cu tot şi îi puse în „poală ; 
apoi se sui veselă la deal şi se duse de-i arătă mâni-sa,. 

Maică-sa încruntă din sprincene şi o dojeni astfel: | 
— Du-i iarăș de unde i-ai luat, că nu-s jucărăle, ci-s oameni, 

cari se hrănesc şi cari după vrâsta noastră . vor locui încă multă 
vreme pământul. a 

Fata a făcut ce i-a poruncit mă-sa. De pe atunci au pierit urieşii 
şi azi doar de se mai găsește pe ici, pe colo, câte vreun oscior 
de-al lor (2). | 

Povestirea o mai aflăm odată prin jud. Tecuciu (3), jud. Suceava (4), 
jud. Vâlcea (5) şi alte locuri de prin Oltenia (6). 

(1) Șezătoarea, II, p. 192 | 
(2) Comunic. de d-l N. L. Kostaki, | 
(3) Se zice că pe la sfârşitul veacului lor. ieşiră şi oamenii. Un puiu de 

Uriaș găsi pe un om arând în patru .boi. Uriaşul atâta făcă, că vâri mâna'n 
pământ, şi cu tot câmpul, luă pe om şi-l duse acasă să-l arate mă-sei, că ce 
tel de gânganie să fie aceasta. Măsa-i răspunse : 
„— Duste, mamă, şi-l pune la loc, că aceştia-s urmașii noștri, şi-i păcat să 

ne :atingem de dânşii. . 
(4) M. Lupescu în Șezăfoarea, II, p. 25: «O fată de uriaş a întâlnit odaiă 

nişte oameni de iști de azi, arând pe o coastă. Ea i-a luat cu tot cu plug şi 
i-a dus în poala ei la mă-sa, Maică-sa i-a zis C'aiştia-s oamenii cari vor trăi 
după dânşii și să nu-i omoare, ci să-i lase iinde i-a găsit. Fata naibei ma. 

"vrut să asculte de mă-sa, şi i-a dus pe o coastă, Oamenii stau apucat iar de " arat. Atunci fata a'ieşit cu udul dela deal de ei şi i-a înecat pe toţi. 
«Casele lor erau foarte mari, Inir:un cuptor de-al lor, puteau să se culce 

12 oameni de azi. Urieșii nau să se mai ivească pe pământ». 
(5) «Oamenii ăștia, ăi mici, cum suntem noi, suntem ieşiţi încoa, în urma 

- Domnului Hristos, că şi Domnul Hristos a fost iot Jidov mare. Noi aştia de 
acum suntem pe lângă Jidovi. ca nişte muşte mititele. Odată nişte oameni 
d'ăștia arau cu plugul şi ei la câmp. Vine la. ei o fetiță de jidov ca de 10—15 
ani şi îi iea în poală pe ei, vreo trei oameni, cu plug și cu vreo șase boi, 
cu tot, și îi duce în poală ca pe niște. şoriczi la mumă-sa şi zice: * ! 

«— Uite, mamă, am găsit eu colea niște muşte; sgâriau pământul. 
«Da mă-sa zise: | 
«-- Du-i, mamă, acolo, că ăștia sunt oamenii cari au să moștenească pământul 

de acum înainte, Şi i-a dus iar în poală, de unde-i luase», : , 
(6) Cred. Rom. din com, Catanele, jud. Dolj. comunic, de d-l Şt. St, Tuţescu : 

,
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3. — Din cele ce'se văd până aici, din legăturile dintre Uriași şi 
«oameni reiese că Uriașii erat: blânzi ; se arată chiar mai potoliţi : decum 
ar. trebui să fie. In această privință iată o povestire musceleană : 

„Ci-că, într'o vreme, eră mai-mai să se facă prietenie între Uriaşi 
şi' Români, Uite cum : l-apucase noaptea pe unul diai noştri într'o 

_pustietate și “acolo a dat de casa unui uriaş. Frică, frică-i eră, 
"-dar ce să facă? L-apucase înserarea și trebuiă să mâe' în pădure. 

Uriașul, ce-i veni, nu-i, făcii nimic; ba chemă pe Român să .mă- 
mânce şi să doarmă cu el, a a 
„Şezii la masă; începe uriașul să aducă bucate. Da erau fierte 

Sdravăn şi înfierbântate aşă de tare, că de le-ai-fi atins cu limba, 
ți-ar fi jupuit-o. | a | 

Incepe uriașul să mârânce. din ele așă. cum erau, că aveă atât pielea “limbii, cât și a gurii groasă; “nu simţiă arsura. Românul 
însă începi să sufle în bucate. 

Se uită Uriașul. - 
— De ce sufli? 
— Sunt fierte. Suflu să le răcesc, 
— Bun,—se gândi uriașul și tăcii, 
Mâncară şi dormiră. Dimineaţa, cel rătăcit, când să plece pe” 

cărarea arătată de Uriaș, spre casă, la -luminiș, zise Uriașului : 
— Acii vino şi tu pe la mine.: 
— Păi, unde stai? : * 
—. In cutare loc, | | | 
— Bine, să știi că vin, Poate, de unde știi: s?o împrieteni „nea- 

;mul nostru cu al vostru. a 
Se duce Românul la casa iui şi-şi vede de nevoi. | 
Intro iarnă, pe seară, Sta în bătătura casei şi tăiă lemne. Odată 

se pomenește cu uriaşul că-i intră pe poartă. Nu se teșeşte. de loc. 
Da mai pune toporul jos şi începe. să. sufle în mâni. 
  

  

«Când.au început oamenii să “are, îi luă în poale cu plug, cu tot, zicându-le gângănii».— Salviu, Ciocănel, Braşoave, p. 118—9: «Se povestește: din IMOŞI- strămoși că înainte de a se ivi_ soiul nostru de oameni, locuiau pe pământ "un fel de Uriașşi, din cari unul aflându-se într?o zi la țarină, a găsit pe câmp un bărbat și o femeie asemenea celor de azi. Dânsul, mirat foarte de chipul acestor ființe, i-a luat în poalele hainei şi i-a adus 'acasă.: Mama sa, când 
a văzut, i-a zis: pr : - 

— sSă nu-i omori, dragul meu, că asta e lumea nouă: de aceștia au să iasă după noi». — Vezi şi Ramuri, IV, pe 591—2, DN -
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“i dă uriașul «bună seara» și pe urmiă, imirat de ce făceă ' Ro- 
mânul, îl întrebă : e 

— In mâni de ce sufli? a 
— Să le încălzesc, căci am îngheţat tăind lemne. 
— Aşă? răcneşte uriașul. —Ce fel de vorbă-i. asta 7 Cum văd eu, 

tu eşti om cu două suflete. Din gura ta iese și. rece și fierbinte, 
Mă las de prieteşugul tău. - E Aa 

Şi cum zice așă, uriașul iese trântind poarta'şi o iea la picior, fără 
să mai stea şi el la masa Românului. a 

lar de atunci vorba s'a întins şi se zice «om cu două suflete» 

. 

la toţi oamenii făţarnici (1). -. a. 
Într'o singură dată se vorbește despre aceste fiinţe, zugrăvindu-le 

cu un caracter răpitor; nici aici însă nu aduc neamului nostru: vreo 
vătămare. Povestirea-i transilvăneană ; într'însa se: pomenește și nu- 
mele lui Ștefan cel Mare. Ea urmează: -  . . .- 

Când a fost, nu ştiu a bună samă, că pe vremea aceea nu au 
trăit nici moși de strămoşii mei, Destul că pe. vremea când prin 
varmeghia (2) asta trăiau “Uriaşi, eră mare: vrajbă pe aici. Anume: 
Uriaşii cum -întâlniau pe cinevă, făr” de multă vorbă: îl trântiau - de 
intră în pământ până în grumazi.. Si Me 

Erau mari vrăjmaşi cu ai noştri. Ne băteau și fugăriau de pe locu- * 
rile moştenite dela părinţii noștri, cari vărsatu-și-au sângele în ne 
numărate rânduri pentru ele, Ne luau şi fetele cele mai frumoase, du- 
cându-le acasă la. ei, ca să se joace cu ele copilele lor ca şi cu nişte 
păpuşi, Câte. odată luau câte 10—12 fete şi le puneau în şurţa 
copilelor de Uriaşi, ca să le ducă la mamă-sa, să se minuneze de 
-mintea fetelor noastre. A A a 

Odată venind o fată de uriaș la biserica din satul nostru,—mi se 
„pare că doar în ziua de Blagoveştenie,—aşteptat-a până au ieşit toți 
din biserică, După ce au ieşit bărbaţi ; feciori şi copii, apoi femeile, 
fetele și copilele, fata cea de Uriaş strânse toate fetele îni şurța-i 
mare cât o poiană şi prinzând şi pe popă, care eră îmbrăcat în haine 
bisericești, dusu-le-a peste dealuri Şi văi, peste apă şi munţi, de nici” 
de veste nu li s'a mai auzit, o. Sa a 

Supăratu-s'au - toate.. mamele şi: întreg satul' văzând isprava fetei 
de Uriaș şi juratu-s'au că 'ziua-noaptea vor ţineă. post și rugăciuni, ca 
să le ajute Dumnezeu pentru a-și puteă..răsbună.. Bătrânii satului 

: (0) C. Rădule;cu-Codin în Azbina, XUII, p, 4089. 
(2) Comitat, ținut. | 

T. Pamfile, Povestea lumii, . . 11 

4
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trimis-au dobaşul să dea de ştire că toate sufletele să se strângă la 
primărie. Porunca a fost ascultată, căci dela moșneagul cel, dintâiu, 
până la copilul cel din urmă venit-au ca să asculte sfatul cel mai 
cunoscător de răvaş. a . 
— Oameni buni, așcultaţi sfatul meu, zise un moșneag bătrân, — 

„cred că eră trecut. peste o sută de ani;—ieri aţi văzut ce minune 
sa pogorit peste satul nostru. Noi ca oameni fără de putere, nu am 
putut lucră contra: voinţei lui: Dumnezeu și de aceea uitatu-ne-am, 
fără de a puteă face cevă, 'la acea mirozenie de fată, care luatu-ne-a 
toate copilele, şi. dusu-le-a, ştie Dumnezeu sfântul unde. Dusu-ne-a 
și pe sfinţitul părinte şi știe Dumnezeu, mai aveă-vom preot vreo- 
dată, dacă nu vom face cevă ca să ne ispășim păcatele. Pedeapsa 
asta de bună samă a fost lăsată de Dumnezeu pe capul nostru. De 
a fost, de nu a fost, oameni buni, trebue să ne pocăim, rugându-ne . 
lui Dumnezeu ziua şi noaptea batăr patru săptămâni, şi trăind numai 
în postul Maicei Preciste. Dumnezeu € bun și ne va trimete ajutorul 
său, şi-şi va trimite mila sa asupra noastră; numai noi să fim buni 
şi drepți înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu. 
— Bine, aşă o să facem, răspunse întreaga strânsură. . 
După ce patru săptămâni au petrecut numai în post şi în rugă-. 

ciuni, trimisu-le-a Dumnezeu un.om mic de statură, dar cu multă 
învățătură, căci bătut-a până atunci peste 20 de împărați vestiți de 
tari şi curagioși. Omul acela' datu-le-a săgeți și buzdugane și învă- 
țatu-i-ă ce să facă cu ele și cum să le poarte în vreme de reșmeliță, 
Apoi a strâns toţi caii cei mai vestiți în lume și ia învățat să că- 
lărească. După ce se îndemnară cu feluitu/ şi călăritul, le-a dat po-- 
runcă ca fiecare să se îngrijească de merinde pentru vreme de patru. 
săptămâni. | 

Oamenii, fără a şti că de ce le trebue merinde, își încărcară 
desagii de stau să le plesnească, apoi la porunca mai marelui lor, 
s'au suit pe cai şi s?au dus ca vântul până la palatul unui Urieș, 
care, de frumos ce eră, nici nu te puteai uită la el. 

Inconjurându-l pe de toate părţile, început-au a bate dobele jur 
împrejurul palatului, de gândiai că se surpă pământul. Uriașul vă- 
zând atâta moșiniță de oameni, înfricoșatu-s!a de;l-a lovit guta de 
spaimă, iar fetele Uriașului spânzuratu-s'au de vârful unui plop, ce 
ajungea mai până la nori cu crengile, . ..... . a 

Mai marele, văzând că nu au de cine să mai poarte frica, intrat- 
au în palat, unde, spre mirarea lor, găsit-au toate fetele din sat, 

N 

+ 
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mai 'mândre și mai frumoase decum erau mai înainte, Popa insă a 
fost murit de jalea celor rămaşi în sat. . 

Despre povăţuitorul lor se crede că a fost Ștefan cel Mare și 
Sfânt, a cărui zi o ţin oameni în tot anul odată, aducându-și aminte 
de vitejia, mintea și înţelepciunea sa (1). 

4, — Poporul crede că Uriaşii erau oameni foarte bogaţi; când 
muriau, îşi îngropau cu dânșii comorile, In această privinţă iată 
o povestire din, partea de miazănoapte a Moldovei. -. . » 

Urieșii aveau averi nenumărate, bănet să nu-l poţi duce în zece 
care, iar atunci când muriă vreunul, aveau obiceiul să îngroape cu 
el toate averile lui. - a 
„Au trăit și au' necăjit lumea prin părțile 'acestea multă vreme, 

până a vrut Dumnezeu că ?ntr'o zi—nu știe nimeni cum,—a dat 

„între urieşi o' boală, buba cea neagră, şi curând- curând s'au stins 

aproape toţi din vieaţă, - : 

Puţinii cari au rămas, au îngropat pe morţii chiar în poiana unde 

sălășluiseră, iar ei şi-au luat drumul încolo, spre miază noapte, Unde 
s'or fi dus, nu se știe. ” 

Movilele celea, din câmpul Burcilor, sunt mormintele. Urieşilor, 

La zile mari, când se revarsă zorile, "dacă cinevă S'ar uită.:cu luare 

aminte: spre Burci, ar vedeă într'acolo arzând focuri mari şi multe, 
Și focurile arată chiar locurile unde sunt îngropate comorile Uria- 

şilor. Da ferit-a Sfântul să poţi pune mâna pe. comorile astea. Că 
te-ai alege cu o poceală, dar cu vreo ispravă nu! 

Câţi nu stau încercat la lucrul ăsta fel şi chip ; zadarnică le-a 

fost însă “truda, că se duceau oamenii, făceau săpături în locurile 

unde zăriau focurile şi ajungeau de loviau cu hârlețul de ceaunul 

care sună dedesubt. Da puteă 'să-l scoată? Că de ce săpau, de aceea 
ceaunul se lăsă mai în jos şi niciodată nu puteau să-l dea afară. 

„Un sătean din Ştefăneşti a văzut şi el într'o noapte arzând co- 
moara. S'a întovărăşit 'cu alţii şi s'au. dus să facă săpături şi s'o 

- desgroape. Au săpat până. la : miezul. nopții fără a. scoate - lucrul 

la capăt. Atunci de-odată ce-au văzut, să vă ferească Dumnezeu, 

Veniă asupra ei, de peste Bașău, o namilă de om. lungă-lungă, de 

nu-i mai știai măsura, Ala, se vede, eră un Uriași veniă să-şi apere 

comoara. 

Atât le-a irebuit oamenilor. Cum l-au văzut, „au „părăsit lucrul şi 

(1) .T. Bogdan, Ştejan cel Mare, Braşov 1904, p. 25-a,
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1 au rupt-o de fugă spre târg. lar în urmă-le au auzit un sgomot straşnic, adus de năruitura gropii şi au mai auzit un huruit de Su- net de bani. | | | 
Nu s'au mai uitat însă înapoi, că le eră teamă oamenilor să nu „Tămâe neoameni. Uriaşii . ăia pociseră şi împietriseră multă lume care le cercetase comoara (1). 
5. — Urmele lor se văd pretutindeni. Acele movile mari, cari par prin unele. locuri sămănate. pe câmpuri şi cari se numesc și măguri, sunt făcute de Uriași sau Jidovi (2). 
Prin jud, Tutova, dealul Cârlomăneştilor, care se vade din Ţăpu Tecuciului spre răsărit, departe, la zare, nu-i altcevă, după credința “Țăpenilor, decât un lung șireag de case dărâmate de pe vremurile Uriașilor. In satul Poiana, tot din Tecuciu, cu prilejul dărâmăturilor unei lutării, s'a găsit un țurloiu de uriaș așă de mare, că treceă omul îmbrăcat priritr'însul (3). 

6. Printr'o apropiere care se poate lămuri, înire Jidovi și Uriași şi Jidovii chinuitori ai. Domnului Isus: Hristos, poporul a putut aveă şi această povestire: | 
Ci-că Urieşii ăștia au trăit cu mult mat înainte de a se naşte 

Domnul Hristos. a da _ " 
-„ Odată tartorul lor s'a dus la marele Dumnezeu: a 
să Doamne, destule: bunătăţi și . destule lucruri din lume ai în 
stăpânirea ta. Dă-ne şi nouă o stăpânire. 

o — „Şi ce anume ? | 
-— Uite, oamenii vieţuesc pe pământ câte 400 de ani și în atât 

amar de. timp - sunt ai tăi cu trupul lor, cu, sufletul, cu tot. Dă-ne - 
zapis, Doamne, că după moarte n'o să mai ai nici o treabă cu ei, 
Să fie ai noştri. -. | NE 
— Bine, fie cu 'voi, a: zis Sfântuleţul, dându-și cu socoteala că 

Uriaşii sor purtă bine cu Românii, ” | 
” ŞI le-a dat zapis la mână. :Dar câtă părere de rău n'a avut Sfân- 
tuleţul 'pe urmă, de ce. făcuse, Că Uriaşii ăștia munciau şi în iad pe . 
bieţii oameni, îi munciau mai amarnic decum l-au muncit mai apoi 
pe -Mântuitorul, a 

  

(1) C. Rădulescu-Codin în Wa nul românese literar, |, p.914—5. - 
(2). Cred: Rom. din com. Catanele, jud. Dolj, comunic, de d-l. Șt. St. Tuţescu, 

G) Prin ceste părți S'au găsit întradevăr rămăşiţe de animale preistorice, 
cari au fost chiar clasificate, Poporul însă, care nu are nici o pricină de a 
crede în ființa unor animale gigantice, le-a atribuit Urieşilor.



  

___ 165 
— Ce să fac, ce să fac? se tot plângeă Dumnezeu. 
“Târziu, târziu de tot, s'a chibzuit şi a trimis pe lume pe Fiul său, 

care a răscumpărat dela Uriaşi sufletele celor morți. 
Şi de-atunci sunt ale lui Dumnezeu ; pentru ăi cari se, dau, € altă 

socoteală (1). - 
7.: — Chipul cum neamul acesta al Jidovilor sau al .Uriaşilor a 

pierit, îl cunoaștem din cele ce s'au spus cu privire la ei, , când S'au 
înşirat povestirile potopului. . 

Prin jud. Vâlcea, afară de acestea, se mai crede că pe Jidovi i-a 
închis Dumnezeu în niște munți mari, de unde cu . nici un chip nu 
mai pot ieși, căci dacă li s'ar îngădui ieşirea, ei ar prăpădi lumea 
în două-trei zile. Cu toate acestea, când va fi, lumea va pieri tot 
prin mânia lor, — atunci când va veni Antihârs şi le va da drumul. 

Tot prin aceste părți mai întâlnim și credinţa că neamul Jidovilor 
a fost nimicit de Dumnezeu din. pricina răutăţii lor ne mai pome- 
nite. Ei au fost orbiţi de niște musculiţe, lucru care i-a împiedecat 
să-şi mai poată căută hrana şi astfel, nepritându: -se nutri, au pierit 
de foame (2). | 

S. Astăzi „mai întâlnim prin unele părți din Oltenia credința că 
„Jidovii sau Uriaşii trăesc încă prin munţi (3), numai că, după pă- 
rerea noastră, aceştia fac parte din monştri, și mau întru nimic comun 
cu dispărutul neam al Uriașilor. 

„CAPITOLUL II. 

Că ipcâni nii sau Tatarii, 

1. Căpcânii, Căpcăunii sau Cătcăunii: au fost nişte oameni cu 
două obrazuri : unul de om şi altul de câne; obișnuiau să mănânce 
carne de om, pe care îl adulmecau prin ascunzişuri (4). «Oamenii, 
când se apărau contra lor, stăteau cu spatele unul către altul» 6). 
  

  

(1) C. Rădulescu-Codin în Ramuri, IV, p.591—2; culegere din jud. Muscel, 
(2) Sezăzoarea, Il, p. 29. 
(3) Cred. Rom..din com, Catanele, jud, Dolj, comunic. de d-l Şt. St. Tuţescu, 

“ (4) L. Liuba Marcu, Căpcânii adecă - Tătarii, ap. N. Cartojan, Alexandria 
în literatura românească, Bucureşti 1910, p. 95: «Căpcânii au fost nişte oa- 
meni cu fața jumătate de om şi jumătate de câne. La nas încă au avut o 
nară de câne, cu ajutorul căreia erau în stare a urmări ca şi cânele de vânat 
prin puterea mirosului». 

(5) Zanne, op. cit, vol 1V, p, 503, credință din comit. Aradului.
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Bucovinenii cred că aveau numai un ochiu in frunte (1). . 
Prin jud. Muscel şi Suceava se recunosc ca mâncători de oameni (2); 

aveau două guri, patru ochi şi șapte picioare (3). | 
Prin părțile Olteniei. de jos se spune că au fost diavoli (4); prin 

cele de munte se crede că aceşti Cătcăuni au fost tot oameni mari 
ca şi Jidovii; aveau însă : două capete şi mâncau carne de om ; 

"prindeau pe mai mulţi, îi închideau în câte o casă, îi hrăniau cu 
sâmburi de nucă, cu pâne şi cu mălaiu dospit, făcut în ţest, iar după 
ce-i îngrășau, îi coceau'cu totul în cuptoare (5). E 

Prin părţile bihorene se spune că. «în vremea lor, Căpcânii schin- 
giuiau mai ales -pe. femei, străpungându:le 'ţâţele cu frigări arse, iar 
copiii lor îi mâncau. Bărbaţii îşi țineau femeile lor ascunse dinaintea 
Căpcânilor. Oamenii s'au sfătuit să scoată pe Căpcăuni din ţară şi 
nu. s*a putut altcum decât că au prins cocoși şi-au aşezat în cres- 
tele lor: luminiţe de ceară aprinse, iar alţii s'au îmbrăcat. într'un 
vestmânt lung, uneori pestriţat sau TOȘU, ca să-i sparie. De atunci, 
după credinţa poporului, își are început urca» (6). 

Macedo-Românii le zic cap-di-câne, Pl. cap-di-câni şi cap-di-câ. 
neani (7). 

: , 
- 2. După cum am mai văzut, se crede că aceste fiinţe prindeau 
oamenii, îi puneau la îngrăşat şi îi mâncau apoi. Credința aceasta 
este cunoscută de întregul popor român. Tot astfel se povestește 
pretutindeni și chipul cum neamul acesta a fost pâcâlit de un ho- 
tărit la moarte. Fireşte că în unele povestiri e vorba de Căpcâni, - 
iar în altele se pomeneşte numele Țătarilor, pe cari, de sigur, po- 
porul român, care a suferit mult din partea lor, i-a asimilat cu” 
Căpcânii, ori i-a socotit ca nişte urmași ai Căpcânilor. , 

Identitatea aceasta 'o aflăm dintro povestire musceleană, care ne 
spune cum 7ătarii antropofagi răpiau Românii şi-i duceau în cetatea 
Căpcânilor, unde erau puși la îngrășat cu pâne şi cu nuci (3). 

e 

  

„ (1) Marian, Tradiții, p. 13, 
(2) Comunic. de «i-l S. T.-Kirileanu. ÎN , 

- 3) C. R-Codin, O samă de cuvinte din Muscel, p. 13—4,. 
'(4) Cred. Rom. din com Catanele, jud. Dolj, comunic. de d-l Șt. St. Tuţescu: 

Căpcânii sunt un fel de diavoli ; mănâncă oameni, 
(5) Șezătoarea, llp. 30. | 
(6) Zanne, op. cit., IV, p. 503. 
(7) P. Papahagi, Basme, p. 557. , 
(8) Coinunic, de. d-l C. Rădulescu-Codin.
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3. Povestea” răsbunării unui prins. se poate socoti şi ca ceea. 

ce arată sfârşitul acestui neam. Ea urmează: 

“ De mult, de mult, de când abiă se -ţine minte, au trăit prin 

țara noastră nişte ireze de oameni răi și uriţi, urîţi ca mama focu: 

lui. Erau negri la față, aveau capul ca de câne, un ochiu în frunte 

și altul la ceafă şi trei, cinci. ori șapte picioare, Cei -mai mulți, 
când vorbiau, nu puteau să grăească ca oamenii, ci răcniau ca fiarele. 

: Mâncau mult, mult de tot; unul singur înghiţiă dintr'odată atât 

cât. ar fi. hărtăpănit douăzeci de-ai noştri într'o zi. D'aia a rămas: 

azi porecla de «căpcăun» ce se dă unuia care mănâncă mult. Im- 

bucau, odată :cu carnea, oasele întregi, și pe urmă le scoteau şi le 

lepădau îndărăt pe. gură. Ci-că ar fi trăit unii din ei înainte de 

Hristos, Căpcăunii se hrăniau numai și: numai cu' carne de Român 

"şi iată cum. 
Se pomeniau creştinii cu nămeteniile în casă, aşă tam-nesam. şi, 

de groază, fugiau oamenii încotro vedeâu 'cu ochii, lăsând în casă. 

pe copilaşi. Atunci căpcăunii atâta aşteptau; încălziau soba, luau: 

pe copii, şi rând pe rând îi puneau pe lopată, îi coceau în cuptor 

şi odată copţi, copiii erau scoși din sobă şi hărtăpăniți. 
Alte ori, când oamenii, de groază, se ascundeau prin vâlcele, prin: 

văgăuni ori prin munți, tot nu erau scăpaţi, că se pomeniau cu 

aceste fiare că-i căutau prin ascunzători, și de le aflau culcușul, se 

repeziau și-i răpiau din fuga calului. - 
Odată însă, li s'a înfundat şi Căpcăunilor, şi iată cum: 
Au plecat mai mulţi în cârd şi au luat'cu ei şi pe o cotoroanță 

bătrână care le eră mamă şi-şi puseră în n gând să se . » dădulcească 

sdravăn în ziua aceea. i 

Au cotelit ei în sus, au cotelit. în jos, spre. soare răsare, spre 

soare apune, zadarnic. Pierduseră două conace, :fără să găsească 

puiu de creștin. In orice sat ajungeau, fopenie de om. 
Pe la nimiez însă, cum erau pocâltiți de foame, au. poposit într'un 

sat ce eră vârit pe o vâlceă din munţi, hotăriţi să cotrobăească 

prin toate casele, că doar-doar or găsi d'ale gurii. | Umblaseră. însă: 

încoa,: umblaseră. încolo, casele pustii ! E 
Tocmai însă când se gândiau s'o.rupă la stinătoasa diaci,. amărți. 

şi înviforaţi, uite că la marginea satului, mai în apropierea pădurii 

văd că iese fum dela o casă. 
Ce se întâmplase? Un biet Român, cu atdejăea î în Dumnezeu sfân- 

tuleţul, că el e mare şi mai mare, nu se îndurase să iea ochi de



168 

    

fiare şi să se ducă n lume, Rămăsese 'omul acasă cu nevestica -și cu trei codane de fete pe cari i le dăduse Dumnezeu. Căpcăunii atâta aşteptau. Cum văd fumul, se şi repăde, iar băr- batul şi femeia, când „Văd. năpastea, în zăpăceala lor. o rup la să-. nătoasa, de se ascund în  desișul -Pădurii,. şi le rămân „acasă, în voia soartei, cele trei fete, e 
„Hi! cum se mai lingeau pe bot Căpcăunii) 
— Mamă! au răcnit spurcăciunile în.limba lor către 'cotoroanţă ; --şezi aici de le coace în cuptor, că noi ne ducem, până una alta, să vedem: nu ne-o. mai pică cevă în ghiară? Când vom veni, să. le găsim tocmai -'bine, ştii, coleă, rumene şi frumoase pe masă, — Bine, duceţi-vă ! : 

* Şi au plecat ei, iar sluţenia de Căpcăunoaică a” rămas să-şi facă. meșteșugul. 
a „A făcut jăratec sdravăn în cuptor, I-a încălzit bine, a netezit vatra şi a. pus cărpătorul ori lopata acolea la gura sobei. Pe urmă a răcnit către fata cea mare: | 

„— Pică, fată, pe lopată! o Aia, de frică, ce eră să mai aștepte.? Se aşează pe lopată și baba a svârlit-o cu putere în cuptor, în viul focului, : Țipă sărmana, îi sfârâiă carnea și pielea; .și eră un miros şi o duhoare, de nu le puteai suferi, | 
După ce s'a rumenit asta, baba a strigat la cea de-a doua : — Pică, fată, pe lopată? e 

„S'a aşternut şi cea mijlocie Sărmănuţa, iar. baba Căpcăunoaica a aşezat-o la rumeneală, Ma | - Hei, acum vine rândul și celei mici. Da” uitasem să vă spun : asta era icleană (1), nu ca surorile ei. a — Pică, fată, pe lopată! 
— Pică, babă, de-mi arată!! 

i —- Pică, fată, pe lopată, n'auzi ? se mai răstește nămetenia, „— Treci dumneata de-mi arată ! se roagă fata plângând; și prin vorbe și prin semne, îi arată. că nu se. pricepe Cum să se așeze, Atunci baba o crede și-i arată ea cum să se aşeze. Se pune pe opată cu capul spre sobă și cu picioarele spre ușă și grăeşte : — Uite așă, fată! Ra 
Dar m'apucă să isprăvească de zis, că fetişcana noastră, harnică, DI 

(1) Cuminte; vicleană.
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şi ghizdavă de nu mai aveă pereche, nu-i mai dă timp să se ridice. 
Apucă zdravăn de coada cărpătorului, îl saltă puternic în sus şi 
svârle pe babă în sobă, în mijlocul jeratecului, Apoi astupă bine 
la gură cuptorul-şi după ce aude că focul i-a luat nămeteniei piuitul; 
se uită.să vază de e rumenită şi o mai întoarce pe o parte. . Mai 
stă ce mai stă și, pe urmă, cu puterea dată de Sfântuleţul, o scoate 
coaptă de-a binele și o pune acolo alături, lângă surioare, 

Nimeni "mar fi cunoscut pe mama Căpcăunilor, aşă friptă cum eră. 
Iar fetișcana cum își vede lucrul isprăvit, o rupe de fugă spre pă- 

dure, plângând, fluerând și şuierând să-și afle părinţii, 
„I-a găsit! Erau ciulciuliți: sărmanii într?o redie, la o coadă de 

vâlceă și plângeau cu foc de mila copilelor, Daia... cine poate po- 
vesti bucuria lor când şi-au văzut fetiţa? . o 
— Da tu, maică? o | e _ 
— Uite, maică, şi eu ! Sa milostivit Dumnezeu cu mine şi am scăpat. 
Și au rămas în pădure câte trei, să-şi -plângă mai departe amarul, 

singurătatea şi zilele grele ce aveau să îndure, o 
Dar să nu uităm vorba: a 

„ Căpcăunii au cotrobăit ce-au cotrobăit. prin toate casele şi coleă 
pe înserate, dacă au văzut că nu găsesc nimic,: cum erau lihniţi de 
foame, s'au repezit la casa unde lăsaseră pe mă-sa să le gătească frip- 
turile, pu NR 

Când au sosit acolo, Căpcăunoaica nicăeri... iar în mijlocul casei 
trei făpturi omenești rumenite, De unde 'să le trăsrească prin cap. 
ce se întâmplase. Se pune. la, masă și începe să care halcate întregi, 
cu oase cu tot, de te luă groaza cănd îi vedeai. 

Mănâncă pe fata cea mai mare, mănâncă și pe cea mij/oacă. Când 
gustă din a treia friptură, odată începură să scuipe şi să se mire, 
— U! mă, mioroasă a mamă coaptă! 
— Ce vorbă-i asta! hai so căutăm! 
— Hai, dec! | 
O căutară în sus, o căutară în jos, o strigară pe nume, coteliră 

şi pe la culcușul lor, de geaba. Dacă văzură şi văzură, veniră iar 
la casa creştinilor şi se uitară bine la friptură, 
— Aoleu, aoleu; am mâncat capul mamei |! 

" Incepură Căpcăunii să se smulgă de păr, să-şi dea cu pietre în 
cap şi să urle, de se cutremură pământul. Apoi turbaţi, lăsară frip- 
tura așă cum eră şi o rupseră la sănătoasa spre pustii, unde le-o fi 
fost culcușul, | | 

7
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- Aşă s'au: purtat, oameni : buni, Căpcăunii cu neamul nostru, vreme” 
multă. Nu-i ficniă Românului nici bucătura ce o luă în gură să-și 
ție ale zile amărite, de groaza astor nămetenii. .Aşă' s'au purtat sute 
şi mii de ani, până au venit peste țara asta Zurcii Şi Tătarii. 

Atunci ci-că Sau tras Căpcăunii spre soare răsare, Și colo, în pus- 
tietăţi; între: doi munţi şi-a au făcut o cetate în care să stea nevăzuţi 
de soare. - 
“lar după plecarea lor, eră altă jale pe creştini; că-i prindeau Tă- 

tarii şi ştiţi ce le făceau ? [i duceau în cetatea Căpcăunilor şi acolo 
îi puneau să se îngrașă, dându-le pâine. cu nuci. , 

“Pe urmă îi frigeau Căpcăunii şi-i mâncau pe rudă, pe sămânță, 
lingându-și buzele ca de miere (1). a 

O variantă oltenească a acestei povestiri sună astfel: 
O fată de Român rătăcise odată într'o pădure mare.. Acolo în 

pădurea aia mare, îşi aveau bordeiele nişte spurcaţi de Cătcăuni. Fiind 
întuneric tare şi fata văzând lumină în bordeiele Câtcăunilor, se duse 
înspre lumină, socotind că acolo vor -fi oameni buni. Cum ajunse 
biata fată acolo, Cătcăunii o înhăţară şi o băgară într'un bordeiu şi 
o încuiară acolo. În toate zilele îi da de mâncare numai pâine cu 
sâmburi de nucă, aşă | că fata, cu voie, fără voie, se îngrăşă în scurtă 
vreme.  -.. - aa | 

Cătcăunii, văzând-o grasă, hotăriră s'o mănânce într'o zi. Ei 
aduseră lemne şi dete- foc cuptorului unde “aveau de. -gând s'o frigă 
de vie.: Făcură focul mare şi lăsară pe o mătuşă a lor bătrână, tot 
Cătcăunoaică, ca ei, ca să bage fata în cuptor când o fi ars bine. 

Ei plecară la vânătoare și ziseră babei s”o găsească friptă gata, 
când or veni la prânz dela vânătoare. 

* Baba îngriji de arse cuptorul cum -trebuiă și când fu. ata, se 
duse la fată, o luă cu binişorul, până o duse la cuptor şi îi zise cu glas 
blând: . ' 

—Săi, fată, E 
PR . , „Pe lopată! . 

Fata, înțelegând gândul afurisitei de babă, î îi răspunse : 
„—Săi, măicuţă, 

De-mi arată. 
Baba, neînţelegând gândul fetei şi socotind. că fata nu știe cum 

să facă, să suie îndată pe lopata! cuptorului. 
- Fata cum o văzil pe lopată, î i dete brânci î în cuptor, puse taraba la 

  

(1) C. Rădulescu-Codin în Albina, an. XII, p. 1234—7,
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gura cuptorului şi o luă la sănătoasa. Mergând așă pe drum, întâl- 
neşte - oameni ai jlui Dumnezeu, le spune toată șiretenia cu baba 
Cătcăunoaica şi se rugă de ei, plângând, s?o vâre în carul cu. fân 
cu care erau ei. Oamenilor li se făcii 'milă de. biata îată şi o [i- 
tulară în carul cu fân. , 

- Cătcăunii, venind flămânzi dela vânătoare, cum. „intrară. în. bordeiu, 
le începă a mirosi a carne friptă de Cătcăun și începură a zice: 

- . — Pute-a ţâță 

De mămuţă. | " 
Ridică taraba dela gura cuptorului, văzură baba friptă şi pe '10c 

le dete dracul în gând că fata a făcut treaba asta. Incălecară pe 
cai şi o porniră în goană în urma fetei, c?o falcă în cer şi alta în 
pământ, 

Ajunseră carul cu fân şi întrebară pe chirigii ; nu cumvă au văzut 
o fată aşă și aşă, fugând pe aici pe drum. 
„— Nam Văzut nici o fată,—răspunseră . chirigiii. 

Ei nu-se încrezură în vorbele chirigiilop şi începură a înţepă cu 
sulițele în carul cu fân, socotind să înţepe fata dacă o fi în fân. 

Dar fata eră băgată adânc și sulițele nu ajunseră până la ea. 
Cătcăunii plecară s'o caute în altă parte şi chirigii duseră fata 

la casa lor și o băgară într'un beciu unde o ţinură până noaptea 
de frica Cătcăunilor. Cum se înnoptă, deteră drumul fetei să plece 
în ţara ei. Fata plecă dela casa oamenilor, spre ţara ei. Ea mergeă 
numai noaptea, iar ziua ședeă tupilată în stufurile bălților. 

" Dar. mergând. așă, a rătăcit drumul spre ţara ei şi ea's'a luat 
atunci pe dunga de stele dese ce se: vede în curmezișul cerului şi 
a ajuns în ţara ei. ' 

De atunci, dunga aceea de stele s'a numit «drumul. robilor» până 
în ziua de azi (1), a i 

In sfârșit, o variantă moldovenească sună astfel : 

Odată Căpcânii prinseră mai mulți oameni de-ai noştri, între 
cari eră și un şmecher de flăcău; după ce i-au pus la coteț ca să-i 
îngraşe şi după ce Căpcânii ospătară! pe tovarășii lui, îi veni rândul 
său. Baba, însărcinată cu facerea bucatelor, poftește -pe flăcău pe o 
punte, pe care, de se urcă, printr'o apăsare.de un bumb puntea se 
da jos și omul cădeă în cuptor, unde se rumeniă frumos, Flăcăul 
se făceă că nu pricepe. Baba se duse să-i arate şi șmecherul de 

- băietan apăsă pe bumb, şi în loc să cadă eli în n cuptor, căzii hâză- 

  

(1) T. Bălăşel în Zanne, op. cif., vol. VI, p. 5014—3,
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nia de.babă. Când veniră casaşii, baba nicăieri. Când ei căutară de 
mâncare, găsiră șterful babei în cuptor şi-l mâncară bine. Când: la 
cap, văd că tivda are un loc de ochiu în frunte şi unul în ceafă. 
Se pricepură îndată că ei mâncaseră pe babă în locul grasului flă- 
cău, care, de teamă, spălase putina. Il căutară ei. în toate locurile 
până și la buricul pământului, dar eră ascuns în nişte stuf dintro 

„baltă. Treceau Căpcânii pe lângă el și de ciudă și mânie nu-l vă-: Zură. Scăpat de căutarea lor, se duse și ajunse întrun sat. Aici 
eră un băiet pe o /u/pină de fân și se jucă cu ouă roşii în mână, 
Văzând ouăle și casele "curate. şi grijite, se pricepu că-s Paştele. 
Merse ce merse şi ajunse şi în satul lui, la casa părinților lui, cari, când îl văzură, plânseră de bucurie. De Căpcâni s'a ferit el apoi în 
toată vieaţa (1). Pe 
“Variantele, în cari -Tătarii înlocuesc pe Căpcâni, sunt de altfel 
nenumărate (2), _ | . 

Aceste credinţe și povestiri 'au lăsat în popor vorbele: căpcân, 
căpcăun, capcâne, cari insemnează mâncăcios, nesăţios, dar și rău, 
crud şi nemilos (3). | 

Intr'o naraţie, «Povestea lui Hristos», se zice că pe Mântuitor, 
: La curţile lui Pilat 

Il mâncară cânii, 
. . Capcânii , 

. ' „De Jidovi... (4), 
4. O singură dată întâlnim pe Capcâni ţinând locul Jidovilor într'o povestire cunoscută. Fiind trimis de Dumnezeu, pentru pe-, deapsa celor răi, sa întâmplat odată că A/exandru Machedon, 

când a avut bătălie cu Por-Impărat, i-a prins şi i-a închis în niște 
dealuri împreunate, unde nu-i zi niciodată, și i-a închis acolo 
de unde nu vor puteă ieși decât la vremea de apoi. El a așezat 
deasupra. dealurilor o furcă şi un clopot, care se trage singur la 
suflarea vântului. Căpcânii când aud clopotul, socot că-i Alexandru 
pe.acolo şi-i păzeşte. Ei vor ieși. de acolo la vremea de apoi și 
vor începe slujba pentru care i-a făcut Dumnezeu. Ei au un ochiu în frunte şi unul în ceafă. Sunt iuți şi răi, pară de foc. Graiul lor e 

(1) M. Lupescu în Șezătoarea, II, p. 25—6. 
. (2) Șezătoarea, |, p. 233--4.-- Neamul Românesc literar, |, p. 618—9.— Voronca, op. cit., p. 706, E | ” | (3) Culegere din com, Țepu, jud. Tecuciu. Zanne, op. cit., V, p.502—3, (4) Idem.
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urît. Prind oameni de-ai noștri, îi pun la îngrăşat, unde nu le dă 
decât miez de nucă şi -pâne și apoi îi frig în cuptor. şi-i Ospă- 
tează (1). 

5. Toate credinţele poporului român: despre Căpcăuni se . crede 
a fi înrâurite de Alexandria, cunoscuta carte de povestire a isprăvilor 
lui Afexandru Machidon ; ele sunt aproape aceleaşi și la: poporele 
balcanice e (2). a. 

CAPITOLUL III. 

Alte soiuri de oameni. - 

1. Prin părțile de sus ale Moldovei se crede că înainte de 
Urieşi—iar prin alte locuri, după Urieși,—a fost un soiu de oameni 
mărunți «cari băteau câte nouă mălaiu întrun cuptor», oameni 
cuvioşi şi drepți, cari se numiau Bl/ajini sau Blăjini (3). 

Aceștia, fiind prea mici, nu puteau isprăvi nimic cu folos, şi de 
aceea Dumnezeu a trimes neamul Uriașilor, cu trupurile grozav de 
înalte. Nici aceştia însă nu făceau mare treabă, căci picau și se 

sfărămau. De aceea Dumnezeu a născocit oamenii de astăzi cu sta- 
turile mijlocii. 

Prin unele părţi, aceşti Blajini se întâlnesc sub numele de Urici; 
despre aceștia se mai spune că vor veni şi după noi (4). 

Bulgarii cred şi dânșii, că întâii oameni au fost Uriaşii, urmaţi 

apoi de Urici şi că văzându-i Dumnezeu pe unii prea mari şi pe 

alții prea mici, a făcut oamenii mijlocii, cărora, ca să le rămână 

acestea spre ştiinţă, le-a dat să poarte cingătoare la brâu (5). 

2. Prin Bucovina se crede că cel dintâiu neam care a locuit 
la început pământul, a fost neamul Rohmanilor, «acei ce fac pasca 

(1) M. Lupescu în Șezătoarea, II, p. 25—6, 
(2) L. Şeineanu, Studii folclorice, Buc. la cap. resp. 
(3) Voronca, op., cit. p. 1294. 
(4) Cred. Rom. din Țepu-Tecuciu: După cum am ieșit noi după Uriesi, ca 

să fie traiul mai ușor pe faţa pământului, așă şi după noi vor ieşi Uricii, un 

fel de oameni mărunți, cari se vor urcă cu scara în pelin şi vor ridică oul 

cu 'drugii şi cu coârciile, ca -pe-nişte poloboace pline cu vin. 

Se povesteşte că pe malul mării un om a găsit nişte astfel de Urici, şi l-a 

bufnit râsul şi a scăpat un Zârt de au murit toți Uricii de groază şi de putoare! 
(5) Schischmânoff, op. cit. p. 27—9,
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cu zeama ce lăsăm noi de Paști în ouă». Dar Dumnezeu, din mai 
multe pricini, a întors lumea cu faţa aceea, pe care trăiau ei, în jos. 
După dânșii au venit Urieşii. | 
3. Pomenim şi pe cei Jumătate-de-om,  proştii cu şapte mâni 

și şapte picioare (1), la cari ne și oprim, ca să nu fim siliți a in- 
tră în lumea fără margini a poveştilor, din care, suntem prea încre- 
dințaţi, nimeni nu va puteă ieși cu lauda că a străbătut-o în lung 
şi în lat, şi că-şi dă pe deplin sama de toate tainele sale ! 

  

a) Șezătoarea, Ul, p. 30. 
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a 
Abd, s, feciorul lui Adam, ucis de 

Cain, p. 111 şi urm, ” . 

Adam, s. de unde vine numele—.? p. 
47; dela—, de pe când — Baba- 

dam, de când cu — şi Eva; iacă 

şi —, etc.p. 51; p. 75, 78 şi urm.; 

mărul lui — de când este? p. 87; 
se jucă de-a — şi Eva, p. 94. 

adogă, v. a se—, a se însură sau 

mărită de-a doua oară, văduv cu 
văduvă, 

adurmecă, v. a—, a mirosi,a căută 

cevă după miros (despre, paseri), 
p. 146. 

Aghinţă, s. dracul, p. 14, - 

"albină, s. rostul albinei în facerea 
dealurilor şi văilor, p. 31. 

Alelei, s. muntele —, p. 102, 109, 

Alexandria, s. p. 173. 

" Alexandru Macedon, s. — închide 

Căpcânii, p. 172; p. 108, 
alun, S. tufă de — în care se ascunde 

Cain după uciderea lui Abel, p. 115. 
amândea, adv. p. 60, : 
amandine, adv. p. 62. 

"Amon, s. p. 6. | 
Ana, Sf. —, maica Maicii Domnului, 

p. 101. 
Andreiu, s, — ce mână corabia lui 
Dumnezeu pe apă, înainte de zi- 
dire, p. 7; —, ce ajută lui-Dum- 
nezeu la zidire, p. 33, : 

Antihârţ, s. p.7, 15, 165; rostul   

„INDICE ŞI GLOSAR. - 

lui în ivirea dealurilor și văilor, 

P. 42, 
aoli, v. a se—, a se (căină), a se 

văicără, a se plânge. 

apă, s.— de dinaintea zidirii, p. 6 
şi urm; rând, strat: mi-am învelit 

casa ct patru ape de draniţă, 
Agolon, s. p. 6. 

"ară, v. a—, când nu se ară ? p. 29. 

Arap-buzat, s. p. 157. : 

Ardeal, s. expr.: «cât e lumea și 

'Ardealul», niciodată, p, 124. 

aret, s. p. 105. 

arice, s. ariciu, p. 36. 
aricios, adj. pământ —, cu dealuri 
“şi văi, p. 32. 

ariciu, S. rostul lui la zidire, p. 22 
; rostul lui la facerea dealurilor și şi 

văilor, p. 31 şi urm. ... 

arşiu, s. o măsură de o lungime 
cam" cât cotul, p. 72. : : 

asişi, adv. p. 31, 62. 
aspumă,v. a —,a înspumă, a asudă: 
„Ce ţi-i calul aspumat, Aspumat 
în apă dat? 

atilă,'s. p. 90. 

Avel, s. p. 113. 

B. 
Bagsamă, adv. pe semne, p. 64. 

caiă, s. moarte: expr: vă veni ea, 

- baiă,. şi te-o pune cu' spatele la 

pământ! - 

bală, s. ce sunt balele vrășmaşului ? 
p. 66; balele necuratului-din car 

. 
+ 

î
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s'au născut șoarecii ce au ros co- 
rabia lui Noe, p. 145, 

baltă, s. cel-din-baltă (dracul), p. 63, 
ban, s. expr. : harnică-i nevasta mea: 

Cu banii bărbatului, 
Cu mânile satului! 

bărbat, s. expr. : «omoară-mă, Doam- 
ne, şi-mi iea zilele bărbatului !» 

barză, s, — trimisă de Noe ca să 
vadă uscatul, .p. 150, 

dălătarnic, adj. umblător, uşernic, 
p. 33; - E : i 

bate, v. a —, expr.: a —târgurile, a 
umblă -cu. negustorie. e 

besuă, s. întunerec mare, p. 65, 
DBlagoviştenie, s. p. 19, , 
Blajin, Blăjin, s. p: 173... 
boală, s. când e Primejdi€ de —?p. 

67; p. 139, IN 
boastină, s.. p. 133. 
Vornăi, v. a -— a bâzâi (despre bun- | 

dari), .. , | 
botez, s; botezul Pământului, p. 13. 
bou, s. vietate care a pierit la potop, 

nevoind să intre în corabia lui Noe, 
p.135..,,.: a RI | 

broască, s. rostul ei în zidire, p. 24; 
:. rostul ei. Ja “dealuri şi. văi, p, 
43; — trimisă de Noe să vadă us- 

catul, p. 149, E 
bubă, s. buba cea neagră, din care 

au murit .Uriaşii, p. 163; bubă 
dobândită de cel ce omoară broa- 

: “sca,p.. 23. NR RR 
buc: s. expr,: «întrun buc», repede, 

p. 16. i 
buche, s. a nu aveă =, a: nu. aveă 

trecere. PR 
bunzar, s. p. 116, 
buric, s. buricul pământului, p, 19, busuioc, s.—, cu care dracul a îm- „_bătat pe Noe, p. 131. 
butori, s, expr.: butori ca spuma şi - bună ca pruna, p.-96, : 

” . . C. E ÎN 

Câin, s. fiul lui. Adam, ucigașul lui Abel, p. 96,111 şi urm. 

  

  

Caina, s. Cain, p. 113. 
Căină, V. a se —, de ce ne «căinăm?, 

p. 116. . 
cal, s.— de lut făcut de doi fraţi 

diavoli, p. 81; din ce-i calul-dra- 
cului ? p, 69. 

"călătorie, s, când nu e bine de în- 
“ceput o —, p. 29. 

cale, s. expr,: mi-a intrat calea'n co- 
dru, încep să înțeleg, 

ălin, s. —, făcut din sângele dela 
degetul lui Noe, p. 126. 

„căluş, s. pahar, p. 74. 
cam, adv. — mai, în... Şi se cam mai „duse, p. 60. 
cămaşă, S. când nu e bine să se Ju. „ creze—? p. 29, a Câne, s. femeie făcută din coadă de —, p. 59;—, ca să fie rău, p. 59; anii daţi de Dumnezeu cânelui, p. 
105; deceul cânelui de stână, p. 114;  zicală: fi mânâncă cânele din traistă [de prost ce este]. 

cântă, v. â se —,Căină, a se plânge, 
canuni, v, a —,.a chinui, p. 65. 
cap, s. pe Un —, pe capete, cât se 

va puteă mai mult, p, 145, 
capăt, s. a: face. căpătul cuivă, a-l 

ucide,. p. 113, 
căpălui, v. a se—, a se'împopoțonă 

[ca şi cum ar fi îmbrăcat cu lu: 
cruri de împrumut), p; 93. 

Capcâne, Căpcâne,s. p. 163, şi urm, şi 172. i 
Căpeiiun, s, p. 158, 165 şi urm.; ca 
adj. înseamnă „mâncăcios, rău la 
inimă, p. 167, 172. 

Căpcăunoaică, s, p. 168. 
căpehiă, v. a — (despre oi), p. 29. 
Caroascheanu, s, Uda — „ dracul 
p.72 a Caraoichi, s. dracul, p. 100. 
care; pron. fiecare, p. 52, 
careşi, pron. fiecare, p. 65. 
cărnicios, adj, cărnos, p, 83. E 
casă,: s.. unde să nu se facă —? p. 67, Căfcăun, Ss. p. 165 şi urm.



  

cât, adv. — de-un-pie, cât de puţin, 

p. 15. 

câtinel, adv. încetinel, p. 16. 
cer, s.p. 5, 22, 34; de când e cerul? 

p. 7; cerul al nouălea, p. 67. 

chilos, adj. îndesat, scurt şi gros 

(despre oameni). 

Chinez, s. neam ce şi-a făcut ziduri 
împotriva potopului, p. 153. 

chirdosi, v. a—, a nimici, p. 123. 

chitaciu, adj. priceput, dus de cap, - 
isteţ, p. 15, 

cihăi, v, a—, a <a bate la cap» pe 
cinevă, p. 7. 

cioarsă, s. o— de om, unul cu care 

nu -te poţi înţelege, care una zice: 

şi alta face. 

cioclovină, s. ciocoiu, parvenit: 

ciorovină, s. — [porecla pentrujȚigan. - 
ciristui, V, a se — (despre o rană), 

a se închide, a'se vindecă, p. 60. 

ciuciuleţi, v. a—, a ciuciuli; ciuciu- 
leşte o ţigare, o face cincintete. 

ciudos, adj. p. 73, 

ciumag, s. p. 53. 

ciupeli, v. a—, a jumuli o pasere 
tăiată. : 
cocoş, S. cocoşul de când e? p. 68, 

— folosit pentru izgonira Căp- 
cânilor, P 166. 

cohâli, v. a —, vezi a pocâlti. 

colelie, s, p. 148. 

comoară, s. comorile Uriaşilor, p. 

163; cum se caută o —? p. 163, 

Constantin, s.—, împăratul Urieşilor, 

p. 139. 

contra, adv.a se luă la— «a se în- 
contră», a se împotrivi, p..137. 

copil, s. copii de curând botezați, 
făcuţi îngeri, p. 70. 

corb, s. rostul corbului la nașterea. 
dealurilor şi văilor, P.40; de când 

” este—negru ? p. 40; p. “120 şi urm; 

— trimis de Noe să vadă uscatul, 

p. 145; cum a. fost blăstămat ?. 

p. 145; «face Slujbă ca corbul», 
p. 177; «frig de crapă ouăle cor- 

T. Pamfile, Povestea lumii. 

  

- bului», p. 148: «ca corbii la stârv», 
p. 149; «hoit să fie, de corbi nu 
e lipsă», p. 149; «lupii se ţin după: 
oi şi corbii după hoit>, p 149;: 

" «corbul niciodată nu aduce veste! 
bună», p. 149;. de când“e corbul 

alb, p. 156. 

Cornea, s. Dracul, .P. 131: 
coteie, s. pl. p. 82. 

cotozit, adj. p. 106. 

crămălui,v.a se—,a se îngâdurăp. 15, 
Crez, s. p. 28, 
cruce. s. semnul cu care s'a blagos- 

lovit pământul, p. 13; bărbatul e 

— întreagă, iar' femeia “nu' e — 

- întreagă, p. 83, (aceasta s se vede” 

la ceanii), ' 

Cucoit, S, «ori cucoane, ori' jugâne, 
tot o pară mă ţine!» -.- o 

cumpănă, s. primejdie mare, p. 139. ' 
cumpăni, v. a se—, a se socoti în 

stare, p. 16. ” 
” cumpără, v. a—pe cinevă, a- - înșelă, 

“p. 35. 
: cisrcubeu, s. chezășie că nu va: mai 

fi potop, pl. 
curviştincă, s. p. 107, 

cutitoc, s. cuţit. .. 

cutremur, s. ce pricină are? p. 14,. 

Di 

Da, v. a se— [dracului], a se sinu- 
- cide,, p. 165, : | 
dădulci, v. a se —; p. 167, 
dangă, s. fier, urmă, cicatricea 'ce 

rămâne pe corp după ce'a fost 

înfierat cu fierul (marca), 
dărâb, dărap, huchitema, s. bucată, 

halcă, . | 

dârlăi, TA a, a cântă [ca să-i treacă 

de urit], .p. 113. - 
deal, s., de când sunt ' dealurile + şi 

văile ? p.'31 ; dealurile” vii, p. 43, „ 
deauna, adv. numai de cât, p. 32. - 
Defonia, s. „muntele —, p. 56.: , 

desnorocil, adj. nenorocit; ia, vezi? 

"s-un desnorocit! 

12
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Diavol, s; aproape peste tot; diavoli, 
Căpcăuni,.p. 166. ; 

dintru utâi, adj. mai întâiu, p. 4. 
direge, N. a—, drege, p. 62. 
ditai, adv. p. 33; înțeleg: să plângă 

un copil, dar el, ditai omul... 
Doici, s. p. 157. 

dondâni, v, a —, p..52, 
Drac, s aproape peste. tot; p. 101; 

— născut din vierme, p. 6; rostul 
„lui în zidire, p. il şi urm., femeie 
făcută din . coadă de. — p. 57; 
„căderea Dracilor. din cer, 'p. 63 şi 
urm. ; de când e calul-drăcuilui ? p- 
69; de când sunt Dracii ? p- 03. 

drăcime, s. p. 72. 
drăgăneli, s. pl. p. 60. . 
dragoste, -$, p. 94. ” 

dric, s, toiu, putere, p. “62, 
drum s. de când e drumul robilor? 

p. 171. ” 
dushian, s. “dugheană. 
Duminică, s. p. 30. 
Diinezeu, s. aproape pretudindeni; 

„De 5, 56; născut din fluture, p.'6; 
“rostul lui în zidite, p. Uşi urm. 

duşuri, s, pl. duşi, chei, toane. 

E. 

EI, s. Dracul, p. '6. 
Enache, s. vine — pe la ochi, vine 

somnul. . 

Ene, s. «Ene pe la gene» (somn). 
Eva, s. de. unde vine “acest nume? 

p. 46; p. 81; 'zicăle despre = p. 
94; = soțiă lui Noe p. 140; P- %, 
"78 şi urm. 

F, 

Facere, s. facerea Pământului (lumii), 
p. 1. 

Faraon, s. dracul, p. 7, 14, 101, 107, 
fârşi, V,. a—,. a Sfârși, f p. T9 
fărtache, Ss, p- 1, 
fârtate, s, —şi ne —,p.7. 
fârtăti, v..a 'se — a-şi zice fârtate, 

p. 7. 

  

  

fel, adv. p. 72. 

felezui, v. a—, a da din coadă, a 
Piuştură (despre peşti), p. 14." 

femeie, s.— născută din foc, p. 8; 
«— nețeselață e ca moara nefe- 
recată», p. 59; zicale despre - —, 
p. 83. 

ferecare, s. — „Diavolului, p: 76. 
ferfeniţi, v. a—, a rupe în bucăţi, 

a face «ferfeniţă», p, 72, 
fetnegea, fetnesg gică, s. fetişcană, fe- 

tişcancă. 

fiară, s. a luă ochi de - —, p: 168, 
fier, s. — înghiţit, din care femeia 

„ concepe, p. 8. 
Florian, s.—, înger românesc, p. 9. 
fluture, s.—, din care se naşte Dum- 

nezeu, p. 6, 

„fofârliga, s. umblă cu —, cu u şoalda, 

cu șiriclicuri, 

frăsui, v. a se —, a-şi zice unul al- 
tuia «frate», p. 72, 

furcă, s. p. 52, 53; furca pămân- 
tului, p. 27. : 

fus, s. p. 52. 

G, 

Găbji, v. a—, a pune mână pe “cevă 
după “multă “trudă, p.:60. i 

Gabor, s. înger unguresc, care n'a 
scos pe Adam și pe Eva'din raiu, 
p. 90. 

ae, s.—,care n'a ajutat lui'Dumne- 
zeu să aleagă "uscatul de apă, p. 

"26; ase usucă de sete ca —2 pu 26. 
gărgălod, s. p. 87. 
garoi, v. a se —, a 'se alintă (des- 

pre” copiii :mai 'mărişori, căroia 
“le-ă “trecut 'vremea alintatului), a 
plânge fără pricină. 

gâl,;s:'decând e nodiil eâtului ?p.87. 
gătită, 5. p. 834; “gâtlej. 

hemul, s. p. 35. 
Gheorghe, 's. Sf. —, 'p. 63. 
Shiavol, s. diav ol,p. 149. 
Zhimotoc, adi. 'inghemuit, p. 33,



gircdar, s. cel e face o: gireadă, 

cel ce o construește, 

“glodi, v. a se— (despre ochi), ai 
se împainjini prin 'năvală de la- 
crămi, puroiu sau altcevă. 

gobleie, s. picioare (în: botjocură), 
p. 15. 

oger, s. coteţ pentru porci; croh 

sau culcuș pentru porci. 
Golgota, s. — ş. a., p. 109. 
goimoni, v. a —, a vorbi, p. 86. 

gorzană, s. moviliţă, p. 43, 
grebăn 2 «nea vede, nea aude, nea 

grebănul pământului», se zice unui 
încăpățânat. 

Gruca, s. cel ce-a scăpat cu Nce de 

potop, p. 124. 

grădină, s. — raiului, p. 79, 
Sugustiuc, v. numele unei paseri de 

baltă. 

gură, s. a se şterge la —, a-şi luă 
nădejdea dela cevă, p. 52; «cine-a 
râde, gura lui şi-a ntinde!». 

guri, v. a—, a face gură la cămeşi. 

H, 

Frădeene s. dracul, p. 15. 
hăinei, s. p. 78. 

halcată,, s, halcă, p. 169. 

hanmnişă, s. cu —, cu „hapca, cu 'şi- 

reclic, p. 69. 

hamnişag, s. p. 10. 
„harană, s. p. 73. 

hărăni, v. a se —, p. 84. 
hârb, s. a sfârâi cu hârbul, p. 15. 
hargat, s. p. 12: 
hârşie, s. p. 91. 

- hărtăpăni, v.a— p. 167, 
hăti, v. a —, a iezi, p. 68. 
hău, s. p, 61. 
heicui, V. a —, a da înapoi, p.-68, 
hercea-percea, adv. harcea-parcea,. 
hogi, v. a —, a strigă, a sbieră [ca 

hogea din: minaret], p. 158. 
Hritos, s. Domnul Hristos a: fost 

Jidov, p. 199. 
Anchittm, s. vezi dărab:: 
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hudutâşti, interj, stiulbâc, p; 157 
hulburi, v. a se — ase. bălăci în 

apă; - 
Pulub, s. Dumnezeu: înfățișat ca —, 

p. 6 şi:13; — trimis de e Noe ca să 
vadă uscaturile, p. 150. 

I. î 

Jad, s. de când e iadul?! 'p. 65, 
iclean, adj. priceput, şiret, p.: 168. 

“iertă, v. a—, a îngădui, p. 88. 
iertăciune, s. p. 28, 15, 79, s4. 

Zerusălim, s.p. 19. - 

"lie, s, Sf: —, p. 13; 75. 
“îmborzoiă, v. a se —, ase burzului, 

a se supără. 

împăclişat, adj.- impăclişit, supărat 

(dela pâclă, pâcliţă), : 

împăreă, v, a, —-p. 69.. 
îmzlelucit, adj. p. 85—6, 

încăpută, v. a sc — a se potrivi î în 

mărime, p. 36. Dă 

încârdoşi, v. a se—,a se aveă bine 
(despre femei) cu bărbaţii, p. 131. 

înceară, v. a—, a înfiră, a înheră 

“părul (mustăţii mai ales), p. 70. 

încherbă, v. a—, a împlini, a face 

cevă: când și-a: încherbat şi el o 
„leacă de avere, atunci a dat peste 
el primejdia focului și i-a mistuit-o, 

închipui, v. a—, a face. cevă [ca] 
din nou, p..53. - 

inchipurlai, v. a—,a închipui, a 
întruchipă, p. 131. 

încrâncină, V. a se—, p. 46, 
îngăuri, v. a—, a găuri, p. 144. . 
înfundat, adj. înţelept, dibaciu, p. 32, 
înger, s. p. 101; — blăstămat, drac, 

p. 66; — rău,p. 69; — bun, p. 69, 
îngeri făcuţi din copii: de curând 

- botezați, p..70. . : 
înghițitoare, s; gâtlej.' 

întini, V. a se —,a se muiă în tină, 
glod, 148. 

întunerec; s. intunerecul. dinaintea 
zidirii, p. 6 şi urm,
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învelici, v. a —, a meni rău, a blă- 
stămă, p. 147. 

învrăşuli v. a—, a încotoşmă ; s'a 
„învrăşulit cu. şapte sumane. - 

Joachiru, s. Sf. -, p. 101. 
Joau, s. Sf, — ; (Botezătorul), p. 89 

şi 99. 
Jordan, s. apa Iordanului, p. 99, 100. 
iornorog, s. 'heam de vietate care 

a pierit în potop, nevoind să se 
urce în corabia lui Noe,.p. 136. 

Zoo, s —, cel ce a scăpat ce potop, 
p. 125, 

ireâză, s. p. 167. 
Isus, s. cel. din urmă Dumnezeu, 
"p. 6; — Hristos, p. 102, 107—8. 

iţiă, v. activ; obişnuit: a se iți. 
„Juda, s. — Scaraoscheanu, : dracul, 

p. 70. — „dracul, p. 125,144. 
_ iudesc, adj. diavolesc, p. 89. 

J. 

Jerbăli, v. a—, a sta la sfat, la vorbă, 
Jidou, s. p. 147; neam de oameni, 

' din pricina cărora a fost potopul, 
„P. 123,137 şi urm.; p. 157 şi urm ; 
sa fi rupt, din Jidovi», p.. 157; 
ca. fi:rămas din Jidovi,», p. 157: 

aJidov de om», p. 157: cum au pie- 
rit Jidovii, p. 165. 

Jurat, adj, afurisit, cal dracului». 
Jurubilă, s. a depănă jurubiţe, a 

spune verzi şi uscate, 

Le 

Zăcovişte,, s, loc plin de băltoage 
(Jud, Muscel). 

" lăutaş, s. lăutar. . 
lăutoare,. s. când nu trebue să se 

facă—, p. 29, 
leafă, s. fierul sapei, pe care a mân- 

cat Noe în preajma potopului, p 
-132 și urm. 

legi Zu, Ss. mai curând /egurutiz, vie. 
tate; pl. Zegunaii, p. 124. 

Zercă, s. lele, țaţă. 

  

  

leşie, s. când nu trebue să se facă, 
p. 29. 

leu, s. — înjunghiat de Noe şi Dia- 
vol, p. 154. 

licuriciu, S. de când e licuriciul, p. 70. 
logodnă, s. când să nu se facă ? 

p. 29. 
Lucifer, S. dracul, p. 64. 
Iumânare, S. «caută sfada cu—», e 

pornit pe gâlceavă, p. 87. 
lume, s. oameni, p. 134; zidirea, ur- 

zirea sau facerea lumii, p. 11 și 
urm,; când a pornit lumea, p: 
29; când se va prăpădi lumea; p. 
115 şi urm, 

luna, S. în lună e Cain şi Abel, p. 
114 şi urm, - 

lup, s. ase bat doi lupi la gura lui», 
p. 91. 

Insciaţă, « s, bănuţ de 20 de helleri, 
(în Bucovina). 

Lutifer, s. p. 63. 

M. 

Aăgură, s. p. 39, 43, 164. 
măgar, s. anii măgarului, p. 104. 
Maica Domnului, s, p. 101; asvârle 
mănuşa în corabia lui Noe spre 

a o feri de înec, p, 1-44 — 145; pos- 
tul Maicii Preceste, p. 162. 

maimuţă, s, anii maimuței, p. 105; 
— înjunghiată de Noe şi Diavol, 
p. 154. 

“mal, s. deal. p. 35; mal viu, p. 43, 
măluşteau, s. p. 42. 
Mântuitor, s. de ce a venit Mântui- 

torul pe lume, p. 165. o 
mânzeală,s. mă(mă)ligă crudă, cru: 

zitură, 

mănusă, s. — prefăcută în mâţă, 
p. 143. 

măr, s. de când e mărul lui Adam 
la gâtul bărbaţilor, p. 87. 

mare, s. marea dinaintea urzirii, 
p. 6 şi urm. 

Aarţi, s. credinţe despre această zi»
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p. 29—30; atoate pe dos şi nunta 
Marţia», p. 29, 

7nasă, s, — de fier pe care a mâncat 
Noe în ajunul potopului, p. 132 
şi urm. 

maslin, s. frunză de -—adusă de corb 
lui Noe, p. 148; pe frunză de—, 
Noe face pământul, p. 149; ra- 
mură de — adusă de porumb lui 
Noe, p. 150. 

mnâfă, s.—făcută din mănușă, p. 104, 
140, 142 —3; — făcută dintr'un 
smoc de păr, p, 143;—făcută dia 
năframă, p. 144, 

matcă, s. albie de apă curgătoare, 
p..42. 7 , 

ăzăcie, p. 106. . 
miendre, s, pl. aîşi jcacă mendrele», 

«îşi face mendrele», p. 6S. 
mestică, în exps.: întunerec — mes- 

tică, întunerec — besnă. : 
meteahnă, s. (nu: neteahnă,), cusur, 

fizic sau morai, p. 103. 
niază-cale, s. miază-zi, p. 17. 
Michel, s. înger nemţesc, care a 

scos pe Adam şi Eva din raiu, p.92. 
miel, s. — înjunghiat de Noe, şi de 

Diavol, 
ziere, s. de când e mierea, Lă 35 

şi urm, 
mijloacă, adj. tem; “mijlocie, p. 169, 
Milostiv, s. Dtimnezeu, p. 7,-32,- 
miorosi, via —, p. 169. - 

mirozânie, s. p. 162,: 
anoarte, Ss. p. 103; sahul morţii, 

p. 108. i - 
Aloise, s. p. 109. 
Holicios, adj. molciiț, cam moale, 

"molomân, adj. prost. 
moluz, s. —, din fundul apei, p. 14. 
moni, s. umflătură [tare), gnoarcă, 

p. 84. . . 
anoşiniță, s, p. 162. 
mototol, adj. ghemuit; de obiceiu: 

strâns şi făcut'ghem prin îndoire 
şi îndesare: a -luat pălăria şi-a 
făcut-o mototol,   

mulci, adr. p. 107. ! 
munte, S. — înainte de zidire, p. 8; 

de când sunt munții, p. 17, 31 şi 
urm.; munţi: răsări după Potop, 
p. 152, 

Muscă, s, albină, p. 34; — morţilor, 
P. 138. 

N. 
Nâghea, s. dracul, pÎ4 
nămefânie, s. neam de vietate, p. 123. 
năpârcă, s. rostul năpârcei . în iz- 

vodirea dealurilor și văilor; p. 43; 
„— scapă corabia lui Noe dela î înec, 

p.. 41 şi urm; —arsă, din care 
se nasc puricii, p. 151. 

năray, s. iea-i năravul (dela unul, 
dela' care mai ce-i.luă).. |. 

Neam, -s. de ce 'i-s dragi Nemţii 
lui Dumnezeu ? p. 9, 

Necurat, s drac; necuraţi născuți de 
întâia femeie, p. 8: — cu trei rân- 
duri de aripi, p, 13, 

A/ărtate, nefârtate, s, p: 13— 4. 
Nefrate, s. p. 31, : -. 
negri s.'negrul de sub unghie, de . 

- când este? p. 13, : - 
nejdie, s. p. 72. 
Wetehârsul, s. Dracul, p. 26, 36, 66, 
Nichipercea, s. Dracul,p. 65.: 
Nichiufă, s. Dracul, p. 141; 
ANifărtache, s. Dracul, p. 41, 
nimiez, adv, amiază, p. 167. 
10, interj, p. 91, - 

„Hod, s. nodul gâtului de când este? 
p. 87. 

Aoe, s. p. 120 şi urm; «de când tata 
Noe». p. 156. 

nucă, s. de când sunt nucile? p. 102. 
nuntă, s. când nu se face —?p. 29. 
ur, s. p 9. 

. , 0. E 

Obicer, s. obiceiu, - 
oblon, s, «îi pică obloanelea, i-i somn. 
obor, s. bordeiu,: 

ocean, s, p. 71.



  

ochiu, s. «a luă: ochi: de fiară», p. 
167; «ochi, văzuţi, ochi plesniţi», 
zicala celui ce:s'a înșelat cu pă- 

- rerea, 
oflă, v. a—, «hei, oftezi, când. mă 
vezi ?-ce-i oftă când oiu plecă!» 

o, s. zidirea omului, p. 45 şi urm. ; 
vremea când trăiau de — alde ju- 

mătate-om, p. 174. 
orătânie, s..p. 140, dihanie. 
orjoveni, v..a:se —, a se întremă: 

de-abiă se mai orjovenise o. leacă 
şi. numai iaca, altă boală-l culcă 
la pat: -. 

Ovidenie, s. p. 19... 

| ». 

Păcel, s. pătuc. . 
Pahar, s. paharul morţii, p. 103. 
Painjiniş, s. p. 18. 
Pălălaie, s. eu, unul singur, şi ti, o 

pălălaie de- guri asupra mea ! 
Bălui, v. a—, a pălmui, 
Zaltin, s, toacă de —,p. 130. 
Pământ, s. p.5 şi urm; zidirea, face. 

- Tea sau urzirea pământului, p. Îl și 
urm. ; botezul pământului, p. 13; 
buricul Pământului, p. 19; până 
„când a fost pământul străve erziu ? 
p. 115. 

Panglică, s. — de. pipă, . p. 9. 
faradie,.s, paradă, frumuseţă (ca- 

raghioslâc), p. 72. 
Pârle, s. p.62. ! 
Betă, V. a se—,a se pătă, 
fefi, v, a—, când nu se peţeşte? p. 

29. | 
Peşte, s. peştii de sub pământ; p. 14. 

„Petru, s, Sf.—,p. 7, 14; 15,26, 69, 108; 
rostul lui—în izvodirea dealurilor 
şi văilor, p. 38; — ajută lui. Dum- 
nezeu Ja zidirea omului, p. 49. 

Jisălog, s. unul de care nu mai poţi 
scăpă; care te cicăleşte. 

Bisică, s,. coadă. de —, din care e 
făcută Eva, p. 61; coadă şi coastă 
—-, din care e făcută Eva, p. 61—2, 

  

      

Pisuleancă, s. p. 62, - : 
Biloanie, s. p. 96. 
Plămâna, plumână s, frunză de — 

pe- care s'a ivit întâiu; "Dumnezeu, 
p. 7. 

Pleter, s. streşina gardurilor,. : 
Zlesnet, s.. pocnet, p. 83. 
Pleșuv, adj. de - când sunt- oamenii 

pleşuvi, p. 143, 
„ Pocâiii, adj. rupt, istovit de foame, - 

cohâltit, p. 167. 

foedie, s..p. 7. . 
Zogodi, v. a—, a sfătui pi 39, 
folihră, s, poreclă. 
Pontâut, s. pământ, p, 71. 
Porc, s. — tăeat de Noe, p. 154 
popăc, interj. p. 62. 
Borni, v. a —,de. când. a: pornit 

lumea, p. 29... 

porumb, s. Dumnezeu în chip de—, 
p. 49; p. 120. 

Porumbel, s.—trimis, de Noe să-i 
aducă ştiri despre uscături, p. 150. 

Porumbiţă, s, idem, p. 151. - 
Zoşidichie, s. p. 52. Ia 
Post, s. postul Maicii Preciste, p. 162, 
Poleceă, s. p. 82, 
Zotop, S. p. 117 şi urm.; cele șapte 

potopuri, p. 139. - 
Zolopi, v. a —, p. 124. 
Prepelită, s. «işi vinde minţile: pe 

fulgi de prepeliţă», dă binelepe rău, 
prididi, v. a—, a întrece, a „dovedi, - 

p. 27. . , | 
prilostit, adj. p. 91. | 
prinde, .v. a—, a îngrădi un loc care 

a fost vrăişte, p. 72. . 
prisos, s. prisos, p, 32, . 
Prut, s. p. 65, 158.. 
PunSui, V.a se—, a se sbârci (despre 

„ fructele ce. cad înaintea coacerii). 
Purece, s. — din cenuşa năpârcii arse, 

p. 151. 

R. 
Rac, s. — ce ajută pe : Dumnezeu, 
p. 56. ,
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rachiu, si p. 153; de când este .ra- 

chiul? p. 126. 

râcilă, s. urmă de boală: mamită- 

măduit de. vătămătură, dar. tot 

simt o racilă aici sub. pântece, 
răi, v. a se—,a se înrăi, p. 123. 
raiu, s. p. 84; grădina raiului, p. 79. 
râpă, s. decând:suntrâpele ? p, 68. 
rătăcână, s. p. .106.. 

răfoiu, s, Dracul în chipul răţoiului, 
p. 6. 

redie, s. p. 169, 

reşmeliță, s. resmeriţă, p. 162. 
Reveica, s. nevasta lui. Noe, p, 142. 
rob, s. drumul robitor de când este ? 

p. 171. 
Rohniau ş. p. 173. 

Ss, ș. 

Sabaot, s. p.6,7. 
S'afi, adv. numai, hâpsă, p. 133. 
salcie, s. ramură de salcie adusă de 

porumbel lui Noe, p. 150. 
salta-singurel, adv, p. 7. 
Sâmbătă, s. credinţe, despre -ziua 

Sâmbetii, p. 30, E 
Sântilii, s. Sf. Ilie, p. 70. - 
sapă, s. p. 52. i 
Satană, s. p. 63. 
Satanail, s. Dracul, pi 1, 
Savaon, s.p. 7: ae 
Savaot,:s; (nu Sauaon, p. 15... 
săvârşie, s. «sfârşitul sfârşitului; p. 

47, 49, 
sborşi, v. a se—, a aface urit», ca 

se sluţi», a căută aspru la. cinevă 
pentru a-l înfricoşă, 

Scaraonţ, s. Dracul, p.: 65. 

Scaraoschi, s. p. 7. 
Scaraoscheanu, s, luda—, - p: 70, 72 

(nu Scraoscheanu) 
sclab, adj. slab,.. 
sclei, v. a se—, a se slei. : 
sclepti, s. pl..p. 15. 
scovârdă, v, îse—, a: se: prăbuși, 

p. 42. -   

scufuudis, 
“ De-24,. 

Scupiă, v. a—, a scuipă, . - 
şear/pe, s. ce-a fost:şearpele care a în- 
-“ şelat:pe Eva?, -p.-86; — când îl 

dcare- capul, iese la drum, p. 86; 
alte credințe despre—, p. 86;— 
care găureşte corabia lui Noe, p, 
140;— care scapă pe: Noe. dela 
înec, p. 142; —'de casă, 'p. 104; 
—care a făcut pe Adam: şi Eva să 
greşească; p. 80: şi: urm. : 

Şc, s. apa—, p..75; 

Sfânt, s., de când sunt sfinţii, p. 11. 
Sfântuleţ, s. Dumnezeu, p.-33.- 
sfarmă, s. fărâmă, p. 71. 
Sfete-Aranghel, s. p. 65; 

ghel, p. 75. 

de-a scufundişul, adv. 

Arhan- 

- sfredel, s. de când e srădetule p.141. 
_sfrică, s. frică. 
slobozenie, s.: căderea : dracilor din 
„cer, p. 169;.învoire,:p. 89. 
slobozi; v. a! se—, p: 69. 

slobozie, s.: voie, p: 89. 
soare, s. de când e soarele? p..7; 
» sf. soare arde balele vrăjmașu- 

lui, p. 66. 
şoarece, s. — ce-toade' corabia * lui 

Adam, p. 104; dracul în :chip de 
—, p. 140 şi rm; șoareci făcuţi 

„din: balele Necuratului,; p. 145. -. 
Sonmnoră, v. a—, p. 49. - 
Şopârlă, s. — ce scapă pe Noe dela 

înec, p. 142. 
Spumă, s. vârtej de — în care iese 

Dumnezeu şi Dracul, p. 6. 
stânci, s. ariciu, p. 39. : 
ștafetă, s. știre, poştă, cel c ce duce 

ştirea, p. 33. 
sfea; s.— căzătoare, p. 73; 
Ștefan, s. — cel Mare, p. 163. 
şferf, s: p. 172. 
Ştei, s. p.24. ..: 
stiobălc, interj. p; 16. 
stolniță, s. p. 14. -:: 

- Su;-pron., său:- tatirsu, frate-su, 
p. 113,



  

suflet, s. «dă-te, suflete, de-o parte», 
când unul se gătește să iea. la 
bătaie pe altul. 

Şuruită, de-a—, ady, de-a hârâişul, 
Şurupi, V. a se—, a se strecură pe 
nebăgatelen samă, p, 62... 

T, Ţ. 

Zăbări, v. a —, a dă zor Îa facerea 
- unei trebi, p. 16. - 

taflă, s. p. 106. 
fală, s. de când e — piciorului sco- 

bită? p. 138. | 
„alfoş, adj. afurisit, «al dracului», 

p. 90. LE 
Zanc, s. margine inchisă, p. 23, , 
Hânc, s. — pământului la urzirea 

dealurilor şi văilor, p. 39. 
Zar, adj, unul care stă ca un trântor, 

falaghir, pe mâncat şi pe dormit 
_ numai, . 
Zâr! s. fem. o —, p. 24, , 
Zară, s. «Sta vorbit ţara să-mi taie 

scara !», nu-mi pasă : ce-am să 
„„Păţesc? . | 
tărăbulă, s. sa-şi luă tărăbuţele», 

p. 82. : 
farc, s. margine, p. 22, 
iârnă, s. coșarcă, p. 23, 
fârt, s. p. 173; de aici fârtiță. 
„Tătar, s., p. 165 şi urm; când au 

venit întâiu Tătarii, p. 170, 
faiică, s. palmă, p. 71, 
Zeluit, s. tragere la semn, p. 162. 
feşi, v.a se—, ase sinchisi, p. 160. 
fieni, v. a—, a tihni, p. 170. 
Tigan, s. de când sunt, Țiganii ? 
..p.107, 

* ipări, v. a—, a da o formă unui 
lucru moale: tipăresc aluatul [in 
palme] şi-l fac ca o bilă; tipăresc 
mămăligă cu lopăţica Spre „a o 
strânge la un loc, p. 52. 

foacă, s. de cânde —, p. 126;— 
lui Noe, p. 129 şi urm.; Ucigă-l 
toaca, p. 130;— de paltin, p. 130. 

/opânie, s. țipenie, p. 167, 

  

    

fotului-lot, adv. cu totul, p. 133. 
frage,v. a se—, (despre“ o. apă) a 

veni la matca ei,a scădeă, p. 147, 
trestie, s. cele patru trestii pe cari 

se sprijină pământul, p. 14.. 
tufar, s. p.60. - 
fuleu, s. ştiulete, p. 96. 
tupiluş, adv. p. 62, 
tulpină, s.— de fân, p, 172. 
„Turc, s, când au venit întâiu Turcii? 

p. 170. 

furca, s. de când e datina turcii ? p. 
166. - 

Zusui, v. a —, ţişni, p. 62. 

U, 

Ucigan, s. Dracul, p. 14, 141. 
ucigaș, S, ucigașii sunt urmașii lui 

Cain, p. 116. 
Uda, s. — Caraoscheanu, Dracul, 

p. 72. 
ulitărnic, adj, ducăuș, ducaciia, p. 116. 
unghie, s. de când e negrul sub 

unghie? p. 13;—care acoperiă pe 
cei doi oameni dintâi, Adam şi 
Eva, p. 53, 73, 83, 81. 

Uriaş, s. neam de oameni, care s'a 
nimicit prin potop, p. 123, 136, 157. 

uric, s. p. 173, 
urzi, v. a—, p. 29, 
urzică, s. cu o beldie de—a cărat 

broasca pământ la urzirea lui „p.25. 
"urzire, Ss, urzirea pământului sau 

lumii, p. 11 şi urm. 

V. 

Văgăună, s. de când sunt văgăunile? 
p. 32 și urm. 

vale, s. de când sunt văile? p. 31 
şi urm, 

Vâicăr, s. p. 73, | | 
vamă, s. de când sunt vămile văz- 
duhului ? p. 66, 

vân, s, vântul cel mai de sus, dă- 
tător, de vieaţă, p. 8; când eră 
singur pe pământ, p, 52, 

VarmeShie, s. comitat, ţinut, p. 161.



  

vătămătură, Ss. — lecuită cu pielea 
ariciului, p. 42. 

vâzăi, v. a—, a umblă repede în 

colo şi în coace: vâzâiă lumea can 

iarmaroc, 
văzduh, s. cer, p. 7; de când sunt 

vămile văzduhului ? p. 66.: 

veleat, s. p. 5, 51, 104. 

vie, s. vița de—, p. 152. 

vierme, Ss, —, din care s'a născut 
Dracul, p. 6. 

viespe, s. legenda viespei, p. 116. 
vin, Ss, de când îmbată vinul 2 p- 129, 

153, 
vintri, v. a—, 

paseri), p. 146, 
viperă, s. — scapă pe Noe de înec, 
-p. 144, , 

viță, s. —de vie, p, 152, 

viu, S. viul focului, p. 168." 
vodi, v. a se—, a se „urzi, p, 19, 

„a mirosi (despre 

  

Vrăsmaş, s. Drac; balele vrăş- 

mașului, p. 63. : 

uree, s. — de apoi, p. 23. 

vuilă v. a —,a vui, a hui. 

vuza, interj,: toată ziua nu mai are 
astâmpăr: vuza?n sus, vuza'n jos; 

seara, cade rupt de osteneală, 

SR VâZ ue VâZuae 

Z. 

Zăluzi, v. a— p. 16, 43, 
zăpsi, v. a—, p. 60. 
zgaide, s. pl. găidărace, gaide, pi- 

cioare, 
zi, s. zilele corbului, p. 148. 

zidire, s; — Pământului sau, lumii, 
p. 1l şi urm. . 

Ziditor, s. Dumnezeu, p- a, 

zo0b, s. moluz,... i 

5von, s. obicei, p. 130.
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