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PREFAŢĂ 

Studiile de literatură populară, ce le oferim 
cititorilor, apar acum pentru întâia 6ră reunite 

în volum. Cele mai multe dintr'însele se presentă 

sub o formă cu totul modificată şi adesea într'o 
nouă redacţiune. 

Cu cât se întindea orizontul cercetărilor 

n6stre, cu atât părerile anteridre despre origi- 

nea, istorică a unora din credințele poporului 
român ni se părea mai şubredă. Şi odată cu 

îmbrăţişarea întregului domenii comparativ al 

faptelor, am ajuns la conclusiunea, că originea 

istorică trebue aprâpe pretutindenea înlocuită cu 

raţiunea, psichologică. 
In nisce chestiuni atât de delicate ca cele 

relative la viaţa sufletâscă a popsrelor, modifi- 

carea, resultatelor e 6re-cum o necesitate inerentă 

caracterului unor asemenea, studii. Lărgirea per- 

spectivei conduce întrun mod inevitabil la o
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concepţiune mai generală şi mai solidă a lu- 
crurilor, 

Gruparea metodică a faptelor împrumutate 
din tote țările locuite de Români constitue punctul 
de plecare în cercetarea fenomenelor folklorice. 
Acest substrat durabil e apoi consolidat de ele- 
mente similare luate de la poporele învecinate 
şi înrudite, oferind prima contribuţiune de ana- 
logii etnice. Clădirea se ridică astfel treptat şi 
ea se desăvirşesce: prin alăturarea fenomenelor 
paralele de ordine antropologică,. 

Folosul principal al unei asemenea, proce- 
deri comparative este, că preservă de vederi 
unilaterale întrun domeniii, în care scrutatorul 
e expus a se poticni la iot pasul, dacă nu se 
lasă a fi călăuzit de multipla realitate a faptelor. 

Primul nostru studii e consacrat Dilelor Babei şi legendei despre Dochia. E] a format tesa de doctorat a autorului Şi a apărut mai întaâj franţuzesce în Romania din Paris. El este des- tinat a familiariza, pe cititor cu spiritul şi cu metoda, proprii unor asemenea, investigaţiuni. După ce urmărina legenda, Megterului Manole în poesia populară neo-grâcă, supunem unei cerce- tări amănunțite Ielele sau Dinele rele după credin- țele poporului român. Acest studii, publicat mai întai în Revista d-lui Tocilescu, se presentă aci într o nouă redacţiune, ca formă şi ca fond. Re- uarea materialelor ne a făcut să revenim asupra
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primelor resultate şi să ne alăturâm de acela 
cary at căutat explicaţiunea fenomenului întrun 
moment psichologic. 

Studiile următâre asupra Căpcdunilor şi asu- 
pra Jidovilor — Tătari (apărute pentru întâia oră 
în Convorbirile Literare) ai încercat asemenea o 
remaniare profundă şi resultatele lor ati fost 
puse in armonie cu stadiul ma! înaintat al cu- 
noscinţelor folklorice. 

Schița despre modul cum poporul concepe 
sciinţa şi aceea despre Gratul fără cuvinte re- 
levâză intima conexiune între limba şi psichea 
populară. 

T6te aceste cercetări sint destinate a scote 
în relief principiul psichologic, care n'a dobândit 
încă tâtă valdrea ce merită în domeniul litera: 

turei populare. 

Lazăr Șăineanu. 

Bucuresct, 15 Noemvri€ 1595.



DILELE BABEI 

ŞI 

LEGENDA DOCHIEI 

La cele din urmă dile ale lui Fevruarie şi 
la cele dintâii din Martie — sai la sfîrşitul lui 
Martie şi la începutul lui Aprilie — se rapârtă o 
tradiţiune populară, pe care o regăsim, nu numai la 
Români şi la popârele din peninsula balcanică, dar 
în mai tâtă Europa. Reimprospătarea vremii ge- 
r6se din ultimele dile ale iernii pare a fi isbit 
pretutindenea închipuirea poporului, care s'a în- 
cercat a da faptului o explicare plausibilă. Pornirea 
sa firescă câtre personificare a creat ast-fel o le- 
gendă puţin nuanţată de la un popor la altul. 
Acestă asemănare a plăsmuirii populare în diferite 
zone provine dintr'o necesitate psicologică: ace- 
laşi fenomen a dat nascere unei concepţiuni iden- 
tice. Acesta însă nu împiedică, ca fie-care versiune 
să-şi păstreze întipărirea locală sau naţională şi 

Şăinenu, Sud folklorice. — 41,769. 1
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serbătârea matrânelor, Mazronalia ; Românii nu- 
mesc acestă di /Dz/e/e Babelor, cari ar fi «festum 
matronarum» al Romanilor, cu tâte că Românii 
nu le ţin cu nici o solemnitate şi cu tâte că ele 
cad, nu la întâiă, ci câtre sfîrşitul lui Martie. Ele 
nu sunt alt-ceva, la urma urmelor, de cât <&rna 
babelor>, o locuţiune, care corespunde cu ger- 
manul M/ezbersommer». 

Şi aiurea: «La începutul primăverii tinerii 
numai se încumet a eşi la câmp, pe când babele 
se ţin lângă sobă, precum frumosul timp al tâm- 
nei se numesce la Germani MezZersommer» D, 

Un alt scriitor austriac, medicul Andreas Wolff, 
atestă existenţa tradiţiunii Babelor în Moldova la 
începutul acestui secol: «Dacă de la lași ne întor- 
cem în spre N. câtre judeţul Nemţ, aflâm la Petra 
faimosul Ceahlâă, muntele cel mai înalt al Moldovei. 
Imaginaţiunea exaltată a lui Cantemir şi-a repre- 
sentat pe virful acestei stânci înalte o figură. feme- 
escă, din ale cărei părţi naturale apa, ţişnind ca 
dintr'un isvor nesecat şi prăvălindu-se peste stânci 
prăpăstiose, se varsă în riul Tazlâui. Precum acestă 
statuă era curată închipuire, tot ast-fel cele 20 
de oi, pe cari le amintesce acelaşi scriitor renu- 
mit, nu Sunt de cât nisce stane înălțate, ce na- 
tura le formase în chip de animale. Cei drept, 
şi adi încă Moldovenii povestesc un basm despre. 

  

1) Sulzer, Geschichte des fransalpinischen Daciens, Wien, 1781, vol. Îl, p. 57 şi 314.
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o păstoriță bătrână, care şi-ar fi păscut cele 20 
de oi pe virful acestei stânci şi avuse nenorocirea 
de a împietri acolo odată cu oile sale. Dar 6me- 
nii cu minte v&d în acea massă de petră din virful 
muntelui pur şi simplu un joc al naturei 1)». 

Alexandri, la pastelul «Sfirşitul iernii» : 

S'a dus zăpada albă de pe întinsul ţării, 
S'ati dus dilele Babei şi nopțile vegherit... 

face următrea notă: «Românul caracteriseză sub 
forme poetice sat glumeţe t6te varietățile timpului. 
Ast-fel îi place a numi PDz/e/e Babei, dilele cele 
dintâiă ale lunei lui Mart — g:6oz/fes de Mars — 
pretindend că ele sunt nesuferite ca o babă, care 
se certă necontenit şi plânge şi nu lasă pe nime 
în pace...22). 

Bucurescenii povestesc următârele despre baba 
Dochia : În cele nou& dintâiti dile din Martie, când 
e plâie, ninsâre, lapoviţă, se dice că baba Dochia 
avea nisce oiţe şi că s'a urcat la munte să le 
dea păşune. Martie ar fi prevenit-o, că nui încă 
timp, dar ea îi respunse cu cuvinte batjocoritâre. 
Imbrăcându-şi cele nou€ cojâce 3), şi-a luat oile şi 

1) Wolff, Beitrăge zu einer statistisch-historischen  Beschreibung 
des Fiirsteuthums Moldau. Hermannstadt, 1805, vol. ÎI, p. 21. 

2) Alexandri, Poeszk, vol. III, p. 190. 
3) Grimm atribue o val6re mitică locuţiunii populare germane 

despre Fevruarie (numit Szorkel): «Spărkelsin are şepte cojâce, unul 
" mai lung de cât altul, ce le scutură — adică aţiţă vint>. V. Deufsche 
Mythologie, p. 749.
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s'a suit în munte. Martie, ca să-şi r&sbune de in- 
sulta suferită, dete o straşnică geruială şi o plâie, 
care se prefăcea într'un poleiu ca sticla. Dar baba 
Dochia înainta merei nepăsându-i de amenințările 
vremii. În prima di lepădă un cojoc şi aşa câte 
unul 'în fie-care din cele şepte dile următâre, 
până ce în a noua di ea îngheţâ acolo în virf cu 
tote oile sale ?). 

Pe Bucegi, una din ramificaţiunile Carpa- 
ţilor, s'află o stâncă numită Bae/e. Ciobanii, spre 
a tălmăci stanele de petră de pe acolo, povestesc 
o legendă anal6gă, versificată de d. Sava N. Şoi- 
mescu 2). 

În cele nou& dintâi dile din Martie, baba 
Dochia, o babă rea şi încăpăţânată, a umblat pe 
virful Carpaţilor cu cele nou& capre ale sale. 
Inăsprită de o lungă &rnă, ea voi cu ori-ce preţ 
să-şi ducă turma să pască înainte de timp, dicând: 

Zăi, căprife, hăi! 

De-o ura Dumnedeii, de n'o vrea! 

Dar, după ce pribegi pe munte nouă dile; 
baba Dochia încremeni de frig, ba chiar împie- 
tri cu turmă cu tot pe platoul, ce este d'asupra 
obirşiei Ialomiţei şi pe care pastorii îl numesc 

1) Acăstă notiță mi-a fost împărtășită de răposatul Ispirescu. Fie-mi permis a mă folosi de acestă ocasiune spre a aduce un omagii suprem memoriei venerabilului unchâș, care a fost pentru mine adevt- ratul dascăl întru ale poporului. - 
2) Poesil lirice, Bucuresct, 1883, p. 72— 76; cf. p. 69—7r.
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Babele. Acolo se vede şi astădi o peâtră înaltă 

ocolită de alte nouă pietre mai mici, cari înfăţi- 

şeză pe baba Dochia cu turma sa. 

Ş 2. Elementul topografic. Acesta ne con- 

duce la cercetarea elementului topografic, care 

jâcă un rol important în evoluţiunea legendei 

nostre. 
Omul naturei vede în fie-care manifestare 

cosmică o personificare, un agent necunoscut. Pus 

în faţa unei asemenea manifestări, el tinde a-şi 

satisface curiositatea, a-şi da semă de ceea ce 

impresioneză închipuirea sa. Şi atunci dinsul caută, 

în sfera experienţei sale, causa plăsmuită a reali- 

tăţii înconjurătore. 
În acest mod se nasce legenda. 
Poporul vede o stâncă cu chip de om: acestă 

vedere impresioneză închipuirea lui şi reclamă de 

la dinsa r&spuns la vecinicul «pentru ce?» Con- 

formațiunea stâncei îi procură materia explicaţiunii: 

ea fusese odiniâră o fiinţă omenescă; asociaţiunea 

ideilor îi dă forma ei: prefacerea ei în petră tre- 

bue să fie urmarea unui blestem — împietrirea 

fiind pretutindenea considerată ca o pedepsă pen- 

tru nesupunere sau sumeţie. Precum Biblia ne 

arată pe femeia ui Lot prefăcându-se într'o stană 

de sare pentru neascultarea «i, tot ast-fel figu- 

reză împietrirea în basmele nâstre ca cea mai 

straşnică pedepsă a unei nelegiuiri sau r&sbunări 1). 
  

1) Comp. basmul munten «Omul de pâtră> la Ispirescu, Basme, 

p. 112—I19.
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Să menţionâm acum câte-va alte localităţi, 
cărora poporul le atribue o origine legendară ana- 
l6gă. Tradiţiunea despre petrificarea unei babe 
împreună cu oile sale în diferite stânci este des- 
tul de veche. 

Pe piscul Ceahlâului se vedea, încâ pe timpul 
lui Cantemir, urmele unei figuri împietrite, pe care 
inveţatul Domn o descrie ast-fel: «În mijlocul 
muntelui se vede un stilp de petră forte vechii 
de cinci coţi de înalt, pe care se închipuiesce o 
babă cu dou&-deci de oi, din a căreia parte fi- 
rescă curge necontenit un isvor». 

Cantemir 'şi dă cu părerea, ca acel chip 
«cu adevărat a fost păgânilor pentru închinare 
idolescă, ai căror închinători era obicinuiţi ori prin 
mijlociri firesci ori prin farmece să facă vre un 
lucru, cu care să aducă minuni ŞI cugetări de 
dumnedeire pentru prostimea cea lesne credin. 
ciosă» 1). 

În Muntenia, în judeţul Mehedinţi, regăsim 
asemenea o stâncă antropomorfă sub numele de 
Babele. «Aprâpe de cataracte, în marginea Du- 
nării, se înalţă un spic de stâncă din muntele de 

1) Cantemir, Descrierea Moldovei, ed. C. Negruzzi, p. 47—48; Descriptio Moldaviae, ed. Academiei Române, p. 24—25: În medio montis Czahlow statua conspicitur antiquissima, quinque vinis alta, ve- tulam ovibus ni faltor XX cinctam referens, e cujus naturali parte pe- renis aquae fons profluit... Probabile est, inservisse eam statuam ido- lorum gentilium cultui, cujus administri solenne habebant, vel naturae, vel magiae artibus aliquid efficere, quo adinirationem possint et divini- tatis opinionem creduli plebi injicere.
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aci, pe care privindu-l cine-va din depărtare, îi 

se pare că vede dou& chipuri de om ca nisce 
statui de pâtră înfipte în stâncă: unul este mai 
mic altul mai mare...» 

Tradiţiunea respectivă locală sună ast-fel : 

Pe când sfintul Petru — numele unui pusnic 
din acea localitate — se afla tare bolnav, a tri: 

mis pe nisce babe după buruieni de l€curi în 

țera serbâscă, cari ati întârdiat frte mult venirea 

lor şi pe când sfintul era aprâpe să-și dea sufletul, 

v&dend că ele nu mai vin, a trimis în două rîn- 

duri în calea lor să privegheze din sprincena mun- 

ţilor, dacă se văd venind şi-i sa spus că nu se 

vEd; iar a treia ră, pe când sfintul 'și dedea ul- 
tima suflare, i sa spus, câ babele se văd odih- 
nind pe o petră în apropiere. Atunci sfintul le a 

blestemat, dicând : Steii de p&tră să se facă! Şi 
aşa a re&mas pănă astădi»> 1). 

Platoul de asupra obîrşiei Ialomiţei, care în- 

făţişeză o stană de petră ocolită de alte mai mici 
în formă de capre, păstorii il numesc fabe/e ŞI 

povestesc în privinţa lui o tradiţiune raportată 

mai sus. 
La isvorul Argeşului o stană pe pajiştea 

mare pârtă numirea de «Căgrărisă», despre care 

bătrânii spun acestă tradiţiune: O dată a fost 

1) Dimitrescu, Note asupra monumentelor, ruinelor şi locurilor 

însemnate istorice din judeţul Mehedinţi în Zevista d-lui Tocilescu, An. 

1, vol. 1, p. 164—165.
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o babă caraghi6să, care, plecând în timp de &rnă 
la un loc în urma unei prinsori ce facuse şi 
apucând'o pe drum o plâie şi un viscol fârte 
mare, i-a fost cu neputinţă de a se mai. putea 
apera în contra asprimii timpului nici cu cele nou 
cojâce, cu cari se afla îmbrăcată, şi a murit în- 
dată împreună cu nou& capre, ce luase cu sine, 
prefăcându-se în petră, precum se vede şi astădi!). 

O tradiţiune românescă din Macedonia, ce 
a bine-voit a-mi comunica d. Caragiani, s'ar pu- 
tea intitula «/D2/e de împrumut», căci scâte în 
relief un motiv, ce-l regăsim mai cu semă în pa- 
ralelismele occidentale ale legendei. 

În localitatea Cutra din Tesalia, nu departe 
de satul Zaren, unde se cobâră păstorii t6mna 
de stai pănă după Pasce, se află o stâncă ste- 
rilă, care, privită de pe câmpie, pare a înfățișa 
o babă înconjurată de mai multe oi. În vremile 
acelea întâile trei luni ale anului se urmat într'o 
ordine deosebită de cea de astădi: Ianuarie, Mar- 
tie, Fevruarie. Trecând odiniră ultima di de 
Martie, o babă se duse spre scră şi bajocori pe 
Martie, că nu i-a făcut nimic cu tâte ameninţă- 
rile sale. Martie, ca s'o pedepsescă, rugâ pe fra- 
te-s&ii Fevruarie să-i mai dea două dile. Acesta 
Îi îngădui cererea şi-l puse îndată după dînsul. 
Atunci Martie ridică furtuni şi lipi pe baba cu oi 
de stânca, ce se vede Şi astădi. 

  

1; Marțian, Anale statistice și economice (1868), p. 120.
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Privitor la Baba (J/âșa) din muntele Codru- 

ghionului, r&posatul C. A. Bagav a publicat ur- 

mătdrea tradiţiune. 
O babă, plictisită de o €rnă lungă, ajunse 

la sfîrşitul lui Ianuarie. Amăgită de 1 Martie, baba 

'şi mânâ edii la muntele Codrughionului, desfi- 

dnd pe Martie că nar putea să-i mai strice. 

Atunci Martie rugă pe Fevruarie, care era de 30 

de dile, să-i împrumute lui două. Baba, surprinsă 

de viscole şi de omeţi, încremeni cu edii cu tot 

într'o stâncă, înconjurată de alte mai mici. lar 

Fevruarie, care r&mase numai de 28 de dile, se 

numi de atuncea Scuriu/ !). 

II 

Un basm bănăţen, publicat de fraţii Schott 

sub titlul de «Dilele Babei» (Die A/fovezbertage), 

caută a explica originea acestei numiri. 

lată resumatul editorilor : Doi stilpi de pstră 

cu chip omenesc sunt tălmăciţi de legendă. O babă 

r&utăci6să necăjea în tot felul pe noră-sa şi îi porunci 

într'altele a nălbi lână ncgră. Dinsa se supuse şi 

Hristos, care i se arătâ cu Petru, o ajută să isbutescă. 

Ea se întârse a casă împodobită cu flori abia re- 

sărite. Dar baba şi fiul ei fură asemenea pedepsiţi. 

1) Macedonia, Revista Românilor din peninsula, Balcanică d. 1888, 

p. 6—8.
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O vară timpurie îi ademeni cu turmele la munte, 
baba luând cu sine nou& cojâce ; gerul însă re- 
venind iute, ei îngheţară împreună pentru vecie. 
Cadavrele lor împietriră în posiţiunea, ce o avu- 
sese în viaţă; fiind şi astădi încă, ele se pot 
vedea în Almaş, înconjurate de turma împietrită. 
Cele dintâiă nouă dile ale lui Martie cu blânde. 
ţea lor ademenitâre se numesc pentru aceea la 
Români Piele Bade !). 

Una din trăsurile generale ale basmului bă- 
nățen — pedepsirea reutăţii şi a sumeţiei — o 
regăsim şi în poveştile altor popore, dar gene- 
ralisată, 

Pe când cele două luni, cari apar personifi- 
cate in tradiţiunile nâstre populare, sunt obicinuit 
Martie şi Aprilie, rare ori Ianuarie şi Fevruarie, 
acestă personificare s'a întins aiurea asupra tu- 
turor lunilor anului, înfăţişate de închipuirea po- 
porului ca doi-spre-dece flăcâi frumoşi, de re ce 
într'un mare num&r de limbi luna de dile este de 
genul masculin. 

Ast-fel un basm neo-grec, cules la Milo şi 
întitulat « Cele dou&-spre-dece luni», povestesce, 
că o babă plecase în pădure să stringă vreascuri 

  

1) Schott, Vafachische Mărechen, No. 6, p. I13—115 şi p. 330. In Bucovina o stâncă de lângă apa Homorului pOrtă numele de <Do- chia, Feciâra muntelut> și în privinţa originii sale se povestesce o tra- dițiune identică. Vedi Kaind], Sagen und Mărchen aus der Bukowina ap. Weckenstedt, Zeitschrift fir Volhstunde | (1889), p. 24: Dokia, die Bergjungfeau.
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pentru €rnă. O plâie torențială o sili să cate adă- 
post într'o casă din apropiere, unde găsi doi-spre- 
dece flăcăiandri de mare frumuseţe. Unul dintr - 
înşii o întrebâ, care-i luna cea mai rea? — «Fi, 
fătul mei, r&spunse ea, nici una nui rea; fie-care 
are partea ei cea bună şi partea ei cea rea...» 
Flăcâul stăruind, baba dete același r&spuns. Atunci 
ei îi umplură dăsagii cu galbeni. 

Baba povestind surorii sale cele întimplate, 
dinsa luâ un sac mare şi porni într'acolo. — «Ce 
vînt te aduce pe aici?» — «Am venit să string 
şi eu două-trei găteje, că iată că a sosit Gerar, 
acestă lună frigurâsă şi rea». Ea fu întrebată apoi, 
care lună îi place: — «Nici una, răspunse ea, tote 
sunt rele. Care e bună? Ore schiopul de Faur sau 
Mărţişorul cel cu t6ne...? Cele-lalte luni 's foc şi 
arşiță». — Ei îi umplură sacul cu şerpi şi cu tot 
felul de jigănii, cari o făcură bucăţi, când se în- 
torse a casă 1). 

Următorul basm ceh cu acelaşi titlu e şi mai 
semnificativ în acestă privinţă. 

lată un scurt resumat: O văduvă trăia cu 
fiică-sa Ilena şi cu fata sa vitregă Maruşka, care 
era mai frumâsă şi de aceea o încărca cu cele 
mai grele lucrări de ale casei, dar ea le suferea 
tâte. Vrând cu ori-ce preţ să se scape de dinsa, 
Ilena o trimise, în toiul iernii, la munte să-i a- 

ducă viorele. Pe cresta cea mai înaltă a mun- 

1) Legrand, Contes populaires grecs. Paris, 1881, p. 10-14
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telui ea zări un foc mare, înconjurat de doi-spre- 
dece bolovani, pe cari stau doi-spre-dece inşi : trei 
cu perii albi, trei mai tineri, iar cei-lalţi şi mai 
tineri şi frumoşi — cele dou&-spre-dece luni. Spu- 
nendu-le pricina venirii, Martie luâ locul lui Ianu- 
arie, şi făcu într'o clipă să se topescă zăpada şi 
arborii să înfrundescă. Orfana culese un buchet de 
viorele sub crăcile copacilor şi le aduse surorii 
vitrege. —— A doua di o trimise după fragi. De 
astă-dată lanuarie se înlocui cu Iunie şi ast-fel cu- 
lese fragii. — A treia di o trimise iar după mere 
roşii. Septemvrie îi îngădui să le culegă, Merele 
făcură Ilenei atâta poftă, în cât, îmbrăcându-şi o 
blană şi o scufie caldă, porni la munte să mai 
caute. Ajungend la focul cu cei doi-spre-dece inşi, 
ea respunse cu semeţie lui Ianuarie, care slobodi 
nori, zăpadă și vifor. Il&na îngheţă ca şi mumă-sa, 
care venise în urmă s'o caute 1). 

Imaginaţiunea poporului a căutat să subor- 
doneze în aceste ficțiuni motivul meteorologic, spre 
a scote mai mult la ivelă elementul moral al per- 
sonagiilor sale. 

Pentru a-şi explica ultimele dile frigurâse ale 
iernii, poporul le motiveză ast-fel prin desfiderea 
făcută lui Martie de câtre o babă semeţă, desfi- 
dere tot-d'a-una urmată de o pedepsă cumplită. 

  

1) A. Chodzko, Contes des Paysans et des pâtres staves, Paris, 1864, p. 15—29.
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III 

Un asemenea motiv -— pedepsirea unei pro- 

vocări trufaşe din partea unei babe — îl întim- 

pinâm în t6te versiunile, cari circulă la poporele 

din peninsula Balcanică. 
Ş 1. Versiunea serbâscă. La Serbi, vremea de 

la sfirşitul lui Martie sat de la începutul lui Aprilie, 

când cade zăpadă şi măzăriche, se numesce «I)i- 

lele Babei» (Babini duz), «Căpriţele Babei» (Ba- 

bini jarci), «Oiţele Babei» (Babin kozhez), «Di- 

lele de împrumut ale babei» (Babzni pozajmenzct) 

şi în fine «Baba cu oile ferecate» (Babinz zkovz). 

Se povestesce adică, că o babă, mânându-și căpri- 

ţele la munte, pe când şuera vintul de miaqă- 

n6pte şi cădea zăpada, ar fi dis: 

Pre, Hlarcu, ne bojim te se, 

Moji jarciti petoroşcici ! 

— «Pîrţ, Martie, nu m& mai tem de tine, 

nici căpriţele mele cu cinci cornel!» Martie se su- 

p&ră şi împrumută de la Fevruarie câte-va dile. 

E! deslănţui omăt şi ghiaţă, aşa că baba fu împie- 

trită cu căpriţele sale. Se spune, că şi astădi încă 

se pâte vedea pe un 6re-care munte, unde s'a întim- 

plat acesta, o stâncă, care înfăţişeză pe baba cu 

caprele sale: baba stă la mijloc şi căpriţele în 

prejurul ei £). 

  

1) V. S. Karagic, Srski 7jetnik. Viena, 1852 s. V. babini jarci. 

/
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Ş 2. Verszunea bulgărtscă. Localitatea, ne- 
specificată în tradiţiunea s&rbâscă, se indică în cea 
bulgărescă, raportată ast-fel de fraţii Miladinov: 
Intâile dile din Aprilie, cari sunt obicinuit frigu- 
r6se şi viscolose, pârtă numele de «Dilele Babei: 
(Babini dus). Ele au fost cedate de Aprilie şi iată 
cum: O babă;'pe la sfirşitul lui Martie, vedend 
că timpul e frumos şi cald, strigă: 

Cicii kozica na planina, 
Zârdni Martu na bradina ! 

— «Hi! căpriţă la munte şi b.. pe barba 
lui Martie! » şi porni cu caprele la munte. Martie, 
necăjit dea fi ocărât de o babă, dise lui Aprilie: 
Aprile bile, moj pobratime, Zridaj mi tri du da 
zprubami baba ! « Aprilie frate, mai dâ-mi trei dile 
să prăpădesc pe baba!» Aprilie i le dete şi se porni 
aşa un frig, lapoviţă şi vînt, că baba îngheţă cu ca- 
prele sale. Şi astădi încă se spune, că o babă şi 
nisce capre în formă de stâncă se ridică pe Șaz- 
Planina sau Șar-dag «muntele Şar» D. 

$ 3. Verstunea slovenă. La Slovenii din Car- 
paţi circulă o legendă cam analâgă cu privire însă 
la anotimpul verii. La dinşii întâia s&ptemână a 
lui Septemvrie, poreclită Bate /efo adică « Vara Ba- 
belor», mai pârtă numele de Baliz mraz sau «Ge- 
rul Babei», şi se povestesce, că o baba-clânţă ar 
fi îngheţat de frig pe munte. 

  

1) Miladinovci, Bă/garshi narodui Zâsni. Agram, 1861, p. s23— 524.
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Ralston observă, că tradiţiunea respectivă se 

va fi născocit spre a tălmăci înfăţişarea ciudată a 

unor statui femeesci de petră, cari stai obicinuit 

la marginea drumurilor în unele localităţi ale Tran- 
silvaniei 1). 

Asemenea statui de petră, aşedate d'asupra 

movilelor în tot de alungul Rusiei meridionale, 

sunt cunoscute în archeologia slavă subt apela- 

tivul de Lamennaja Baba adică «Baba de petră» ?). 
$ 4. Versiunea albanesă. La Albanesi — - 

pentru a continua cu poporele din peninsula bal- 

canică — dilele de 29, 3o Martie şi 1 Aprilie se nu- 

mesc Plyafetă adică « Babele» ; până atunci Omenii 

nu sunt siguri de €rnă. De cade vr'o geruială, în 

acest răstimp, se crede că babele sunt pricina. Dar 

nimeni n'a sciut să indice lui Hahn, căruia îi da- 

torim acestă notiţă, motivul acestei numiri 5). 

Ş 5. Verszună neo-grecesci. La Grecii moderni, 

din contra, dâm peste aceeaşi tradiţiune cu tâte amă- 

nuntele ei. Deja istoricul arab Abulfeda susţine, că, 

la Grecii medievali, cele 7 dile de la 26 Fevru- 

arie până la 5 Martie se numiaui Dilele Babei 4). 

Forte răspândită, în diferite localităţi ale 
Greciei, este povestea despre «Baba cu turma», 

1) Ralston, Songs of he Russian People. London, 1872, p. 254. 
2) Cf, Tocilescu, Dacia înainte de Romani, p. 145 nota. 

3) Hahn, Afbanesische Studien. Wien, 1853, p. 155. 
4) <Abulfeda ait, apud Grsecos, sextum et vicesimum mensis Fe- 

bruarii esse principium fierum Vetulae eosque esse septem...> Du Cange, 

Glossarium s. v. vetula. 

Şăinenu, Sfudil folklorice. — Pe 
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care, când sosi primăvara, strigă mândră şi voi6să, 
că oile şi caprele sale nu mai pot păţi nimic; 
dar o straşnică geruială îi prăpadi peste n6pte t6te 
vitele 1). 

Amănuntele tradiţiunii variază după localităţi. 
Versiunea, relatată de Chandler după spusa unui 
indigen din şesul de la Maraton, dice că Baba 
semcţă se prefăcu în pâtră împreună cu numer6sa 
ei turmă şi că o statuă femeâscă fără cap, ce se 
vede pe acolo rezemată de pămînt, ar înfăţişa pe 
baba împietrită. 1 se spuse tot de o dată, că stân- 
cile de pe acolo, privite dintrun punct. Gre-care, ar 
avea înfăţişarea unui ţarc de oi şi de capre 2). 

Mai completă e versiunea, raportată de Po. 
litis. Baba, în cea din urmă di din Martie, credând 
că a trecut ori-ce primejdie, strigă cu dispreţ: 

Ioirai, Magri uoul 
za Esysinaoa ră xerornda a nov! 

-— «Sic! Martie, tot mi-am iernat căpriţele!> 
Martie, împrumutând de ciudă încă o di de la Fe- 
vruarie, dete un ger năprasnic, de sili pe baba a se ascunde sub cazanul cu brânză şi o împietri în acestă posiţiune împreună cu tâtă turma ei 3). 

  

i) Schmidt, GriecAische Miărchen, Sagan und Volkslieder. Leipzig, 1877, p. 23. 
2) S. Chandler, Zrazels în Asia Afinor and Greece. Oxford, 1825, vol. II, p. 207—209. . 
3) Politis, Dfeitze îxi o Bcoi rev veorigov “Ellrvaw. Atena, - 1871, p. 35—36.
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Apelativul de Baza, precum şi incidentele le- 
gendei, j6că un rol insemnat în nomenclatura to- 
pografică a Greciei. Ast-fel, în şesul Maraton, r&- 
măşiţele unei zidiri a lui Herode Atticus în apro- 
pierea satului Branas pârtă numele de S/a4/4/ Babei 
(riis Tenâs ro pavdgi); în insula Thasos, unde baba 
se numesce Popina, un mare ocol de pietre pentru 
vite e cunoscut sub numele de /arcu/ Babei (rîjs 
Iamwas îi idee); în Samotrace, se crede că ciş- 
melele d'acolo în formă de capre făceau o dată 
parte din turma Babei şi nisce dungi albe ve&rgate 
în peretele unei stânci se numesc hz/e/e Babei (riis 
Ton&s ră meaw). In fine, în Arcadia,vr'o trei cea. 

suri de la Tripoliţa, poporul arată pe un munte oile 
împietrite ale Babei. 

Interesant este, că acelaşi element îl întâl- 
nim în numele multor localităţi din antica Elada, ca 
Igacs orțYos, loaos ydia, Ioaias ydw, Toaias Guiua, 
Kaloyeaias Bowds etc., ceea ce presupune, după cum 

observă cu drept cuvînt Schmidt, existenţa în anti- 
citate a unor tradiţiuni analâge !). 

Ş 6. Versiunile orientale. La Turci, de ase- 
menea, frigul ultimelor patru dile din Fevruarie 
şi al primelor trei din Martie se numesce Berd 
ul-aguz «frigul Babelor» 2). O notiţă privitâre la 

1) Schmidt, op. cit, p. 24.— Cf. şi A. Mommsen, Griechische Fah- 
zesaeiten, Schleswig, 1875, fasc. I, p. 28, unde proverbe:e meteorolo- 
gice No. 42 şi 43: O Magrrs iale 7i vea (îi 70 Booxâ) ufo 
ZO xatdv. «Martie vîrâ pe baba (sai pe ctobunul) în cazan> sereferă 

la aceeași tradițiune populară. 
2) Zenker, Dictiounaire turt-arab-persau, p. 623.
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calendarul turcesc, publicată în revista lui Hammer 
(Fundgruben des Orients IV, 137) conţine o lă- 
murire a acestei numiri: Turcii povestesc, că a 
murit o babă de frig la Constantinopole în acest 
anotimp şi pentru aceea îl numesc frigul Babei. 

Arabii, după mărturia lui Herbelot (Biblio. 
teque orientale s. v. Aguz), daă numirea identică 
de «ilele Babei» (Ayan a/ Aguz) celor 7 dile 
ale solstițiului de rnă 1). 

IV 

Trecend în occident regăsim aceeaşi credință 
la tote popârele romanice. Câte-va din aceste tra: 
diţiuni apusene au fost deja relevate de d. Paul 
Meyer într'o notiță pubiicată în Romana. Vom 
trece repede asupra faptelor cunoscute spre a stă- 
rui mai mult asupra ultimelor achisiţiuni în do- 
meniul folklorului. 

Ş 1. Verszunea provenfală. "Ţăranii din sudul 
Franţei numesc ultimele trei dile din Martie şi pri- 
mele patru din Aprilie «Dilele vacii» (îi Vagueiritu) 
sau «Sbaterea babei» (fReguiguado de la Vatto). 
Tradiţiunea provenţală explică ast-fel originea 
acestor numiri. 

  

„___ 1) Citaţiunile din Hammer şi din Herbelot le-am făcut după indicaţiunile lui Liebrecht în Gervasius, Ofia imperalia, p. 182 urm.
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O babă 'şi păzia o dată oile. Era pe la sfir- 
şitul lui Fevruarie, care nu era straşnic în acel an. 

Baba, credându-se scăpată de €rnă, se legă de 

Fevruarie, dicend : 

Aditu, Febrit! me ta febrerado 
M'as fait ni peu ni pelado ! 

— «Adio, Fevruarie, cu frigul tei nu-mi 

făcuşi nici piele nici chelie!» Batjocura babei su- 

părâ întratâta pe Fevruarie, în cât se duse la 

Martie: «Imprumută-mi trei dile, dise el, şi cu 

trei ce mai am, îi voit face piei şi chelii>. O 

dată se stirni o vreme grozavă: poleiul stricâ 

&rba câmpului şi tâte oile muriră, iar baba se 

sbătea (reguignavo). De atunci acea vreme visco- 

l6să pârtă numele de Sfazerea babei. 

PierdEndu-şi turma de oi, baba cumpărâ vaci 

şi ajungând fără vătămare la sfirşitul lui Martie, 

dise iar cu semeţie: | 

Eu escapant de Mars e de Marstu 
Ai escapa mi vaca e mi vediu ! 

—  «Scăpând de Martie şi de Mărţişor 'mi 

scăpaiă vaca şi părul». Martie, atins, pornesce 

îndată la Aprilie : 

Abritu, mai plus guz, tres jour; Presla-me men guatre, 

pă 
î la Vifio fareu batse ! 

po  
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— «Aprilie, n'am de cât trei dile; împru- 
mută-mi încă patru, să prăpădesc vaca babei». 
Aprilie îi le dete, un ger straşnic strică tâtă pă- 
şunea şi biata babă 'şi pierdu iar turma. Ultimele 
trei dile din Martie şi primele patru din Aprilie 
se numesc pentru aceea Dee Vacei 1). 

Precum vedem, în acestă versiune proven- 
țală, baba, deşi de două ori pedepsită pentru în- 
drăsn€ţa ei provocare, totuşi ea însăşi e cruţată 
şi numai turma ei (de oi sai de capre) sufere 
urmările semeţiei sale. 

Ş 2. Verszunea elefiană. In Elveţia dublul 
incident este pretutindenea simplificat. Ast-fel, în 
versiunea de la Montbovon (Fribourg), după care 
însă atât capra cât şi baba scapă de o potrivă 
de resbunarea lui Martie. 

lată acestă versiune elveţiană: O babă anume 
Rullion avea o capră şi o căpriță. Era prin Mar- 
tie. Baba numai avea fin. Vremea era frumâsă, 
erba crescea. Ea dise lui Martie: «Hei, hei, Mar- 
tie, capra şi căprița mea n'ati să se mai temă de 
ernă». Martie îi respunse: «Trei dile de Martie 
şi trei de Aprilie vor face să crepe capra şi că- 
priţa ta». Apoi viscol şi zăpadă, aşa că biata 
babă trebui să se ducă prin păduri să caute crăci 
de brad și de ederă ca să pâtă adăposti capra 
ŞI căpriţa ei. 

  

1) Paul Meyer, Les jours d'emprunt în Romania, An. UI, p. 204—297, după notele de la cartea VI și VII din poema lui Misural 
Mirtio.
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Numirea generală de Dilele Babei o regăsim 
în proverbul elveţian: Ze za a la ville zon pă oncâ 
fază «les jours de la vieille ne sont pas encore 
passâs» 1). 

Ş 3. Verseunea francesă. D. Pineau a cules 
următârea tradiţiune din Poitou: Ianuarie. mai 
nainte nu era geros şi n'avea de cât 29 de dile. 
Când fu la diua. din urmă, păsărele de tot soiul 
'şi bătură joc de dinsul: 

O janviou, janviou, 
M'a pas fait vester da croite au quiou ! 

Ianuarie împrumută iute două dile de la Fe- 
vruarie, ceea ce făcea 31 de dile. Apoi ger! 
viscol ! poleiă! în cât tâte păsărelele se alipiră 
de ramură. Ele se căiră, da! că şi-a bătut joc 
de dinsul 2). 

In acestă versiune, baba e înlocuită de nisce 
păs&rele ca şi într'o variantă bergamască de mai! 
la vale. | 

Ş 4. Versiuni italiene. Privitor la proverbul 
meteorologic, care circulă în. Italia: 

Morzu cei dissi ad Aprili : 
c'Al/prestaminni tri jorna, 

Quantu asta vecchia la fazzu muriri» ! 

1) P. Meyer, ar. cit, p. 296. 
2) L. Pineau, Fo//-lore dhe Poitou, Paris, 1893, p. 524.— Cf. o 

legendă anal6gă din Maine în Aevue des traditions populaires din Fevr. 
1887 : pourquoi fevrier est court; și o altă tradiţiune din Basse-Nor- 

mandie, 7fid. Fevr. 1889.
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„Adică: «Martie dise lui Aprilie: Imprumu- 
tă-mi trei dile, ca să prăpădesc astă babă»... 

Pitr€ citâză următârea legendă ca ilustraţi- 
une: Era o babă, care, când văd Martie pe is- 
prăvite, scuipâ pe dinapoi dicând: «Forz/ Marzo 
cane! Afară! câine de Martie!» Atins de o ase- 
menea ocară, Martie jură să-şi r&sbune. Şi ce 
face? Se duce la Prier şi-i qice: Aprz/e, vuoz fu 
farmi un favore? Prestami tre giorni dei tuoi, 
aJjinche 0 possa far morire guesta vecchia. « Apri- 
lie, fă-mi un hatîr, împrumută-mi trei dile din- 
tr'ale tale, ca să prăpădesc pe acestă babă». — 
Ia-le! r&spunse Prier şi Martie le luâ. 

Baba asta avea o turmă de oi şi de mult 
nu le mai mânase să pască, fiind-că fusese o &rnă 
aspră. La 1 Aprilie, v&dend o di frumâsă, scâse 
oile din ţarc şi le mânâ la o livede, să dicem la 
livedea muntelui Pellegrino (Palermo). Dar, la 

„mijlocul ei, se. stîrni un nor, care se îngroşâă şi 
crescu mereii, până ce cerul se făcu într'o clipă 
negru ca păcura. Baba 'şi adunâ repede oile și 
vru să le înt6rne la ţare. Dar, cât ai dice «da», 
cerul se descoperi şi o plâie ca un potop! Baba 
căută să alerge, dar furtuna se înverşună cu o 
grindină aşa de grozavă, că într'un sfert de ceas 
baba şi oile fură omorite şi îngropate sub ză- 
padă. Martie, ridând cu hohot, strigă : £ guesto e 
Marzo cane 1... «Na-ţi: câine, de Martie» 1) 

  

1) Biblioteca delle tradizioni Bofolari siciliane per cura de Pitrt: 
vol. III Proverdi siciliaui, p. 40 şi vol. IV, p. 349.
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Aceeaşi tradiţiune se povestesce în Sicilia, 

de unde a cules'o şi raportato Pitr€ în graiul 

local 1). 
O versiune diferită din aceeaşi localitate sună 

ast-fel : A fost o dată o babă, care voia să se mă- 

rite după un flăcâă frumos. Intr'o di Martie se 

duce şi-i dice? Vrei să te măriţi? Dacă me vrei 

pe mine, dormi adi n6pte pe cărămidi şi mâine 

ne căsătorim! Ea, bucurâsă, dise da. Sera baba 

pornesce să dârmă la locul arătat, qicend : 

Pi stasira comu fazzu fazzu, | 

Dumani assira cu beddu picciottu m abrazzu ! 

. 

— «Astă seră fac cum pot, mâine seră me . 

sărut c'un flăcâu frumos». Ce-mi făcu Martie? 

chemă pe Aprilie şi-i dise : 

Aprili, April, 
*Mprestami un jornu di Îi toi gudiri 
Quantu asta vecchia da fazzu muriri» ] . 

— «Aprilie, Aprilie, împrumută-mi o di din 

petrecerile tale, ca să prăpădesc astă babă!» 

Aprilie îi împrumută şi Martie prăpădi pe baba 

dicend: Marzu scoreza da vecchia 'nta da Jazzu 
«Martie jupâie pe baba în culcuş» 2). 

  

1) Biblioteca, vol. XVIII: Fiate e Jggende (Palermo, 1888), p. 

417, No. CXXXVII: Marzu si fici 'mpristari tri jorna d'Aprili. 

2) Ibidem, p- 416, No. CXXXVI: Marzu e la vecchia.
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E curios că, în acestă versiune siciliană, Mar- 
tie e în acelaşi timp provocator şi resbunător; de 
almintrelea, pedepsa e departe de a fi motivată. 

Întro variantă italiană din Girgenti Martie, 
spre a prăpădi pe baba, râgă pe Dumnedei 
să-i îngăduie încă o di; dar baba remânând vie, 
el se râgă de Prier să-i cedeze «77e gzorni di 
7igore e di temporale» —şi primele dile din Aprilie 
ai remas ast-fel până astădi. 

Privitor la o dicâtâre italiană din Rovigno 
(«al mis de Marso su mare gu6 cumpra la pi- 
leissa par tri deî»), ve citeză mai multe para- 
lele italiene, cari atestă o altă concepţiune. De 
asemenea dicetOrea tascană: Marzo a compralo 
fa pelheia a sua madye e tre gorun dopo € l'ha 
veuduta «Martie a cumpărat mamei cojocul şi după 
trei dile la vindut» D. 

In Sardinia, Ianuarie şi Fevruarie împlinesc 
rolul celor-lalte dou& luni 2). 

În Corsica a cules Ortoli basmul următor, 
întitulat « Ciobanul şi luna lui Martie», care pâte fi 
ast-fel resumat: Era o dată un cioban, care avea 
berbeci şi oi cât nisipul mării. Totuşi îi era temă să 
nu perdă din ele şi, tâtă &rna, se ruga de luni să-i 
fie priinci6se. Acestea îi ascultară rugămintea: tot- 
d'a-una berbecii şi oile ciobanului fură cruţate. 
Martie mai cu semă nu trimise nici plâie nici 

  

1) Ive, Saggi di dialetto Rovignese. Vrieste, 1888. 2) Pitre, foc. cit, P- 419, unde se citEză și o versiune calabresă.



DILBLE BABEĂ 27 

grindină nici vr'o altă bâlă, ca să-i prăpădescă 

turma. Când era pe la sfirşitul lui Martie, cio- 

banul, care nu se mai temea de nimic, începu să 

ridă şi să-l înjure : «Martie, Martie, tu care eşti 

spaima turmelor, nu m& mai tem de tine! R&mâ.- 

neţi sănătâse, bolelor! Martie, Martie, primăvara 

sosesce, nu-mi mai poți face nici un reă!» Înfu- 

riat de atâta nerecunoscinţă, Martie se duse la 

frate-s&u Aprilie şi-i dise: 

O Aprilu me fratedu, 
Împresta tre di li to di, 
Par puni lu pastureddu 
Zi ni vodui fa pinti. 

— «O Aprilie frate, împrumută-mi trei qile 

dintr'ale tale, spre a pedepsi pe păstoraş, căci 

vrei să se căiască». Şi Aprilie, care iubia pe 

frate-s&u, i le dete. Îndată Martie, cutreierând pă- 

mîntul, stringe într'o clipă vînturi, bâle şi viscole 

şi le deslănţuiesce pe tote de o dată asupra nenoro- 

citei turme. Întâia di muriră berbecii şi oile, a 

doua di mieii şi a treia di totul se prăpădi D. 

Aci ciobanul ia locul babei, un ce fârte firesc, 

fiind vorbă de berbeci şi de oi. 

Într'o versiune bergamască, citată de Pitre, 

ciobanul € înlocuit cu o pasere, cu un mierloii, şi 

  

1) Ortoli, Contes populaires de file de Corse. Paris, 1883; 

p. 3—5:
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acolo e vorbă de sfirşitul lui Ianuarie şi de înce- 
putul lui Fevruarie. 

$ 4. Versiunea spaniolă şi Portugesă. Ace- 
ași inlocuire a unui cioban cu o babă, conţine 
versiunea andalusă. Un cioban făgădui lui Martie 
că, de se va purta bine, îi va dărui un miel. 
Martie se ţinu de cuvînt; dar ciobanul, vădend 
oile şi mieii atât de frumoşi, nu se îndura, şi gân- 
dindu-se că-i mai remânea lui Martie numai trei 
dile, 'şi luâ sema şi numai voi să-i dea. —:<Nu 
vrei?» îi gise Martie; apoi să nu te căiesci: 

Con tres dias gue me guedan 
Y res gue me preste mi compadre Abril, 
Fe de poner tus ovejas al parir ! 

— «Cu cele trei dile, ce-mi r&mân şi cu 
cele trei ce-mi împrumută cumetru Prier, am să-ţi 
prăpădesc oile>. Şi timp de şese dile fu un vis- 
col şi un ger atăt de cumplit, în cât toţi mieii şi 
tote oile muriră 1). 

Şi aci numai vitele cad victima resbunării 
lunei înfuriate. 

În Portugalia există aceeaşi legendă 2) publi- 
cată de Coelho sub titlul de « Fevruarie şi dilele 
de împrumut» (Fevereiro e as dias d'emprestimo). 

  

1) Fernan Caballero, Czentos y Boesias populares andaluces. Leip- zig, 1866, p. II6—1r17. 
- 2) Coelho, Revista 2 Etnoloşia e de Glottologia. Lisboa, 1880, fascic. II—III, p. 188.
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$ 5. Persrunea scofiană. În fine— pentru a 

termina acest ocol folkloric — în Scoţia ultimele 

trei dile din Martie sau numit asemenea «Dile 

de împrumut (Borrowing sai Borrowed days)», 

în timpul cărora Gmenii superstiţioşi se feresc a 

da sau a lua cu împrumut, căci: 

March borromwit fra Averill 
Three days, and they eve îli 

Martie împrumută de la Aprilie trei dile şi ele 

fură rele 1). 
Legenda Babelor pare a fi necunoscută Ger- 

manilor şi Slavilor de la Nord, versiunea slovenă. 

fiind împrumutată de la Românii din Transilva- 

nia; şi tot astfel se pâte admite, că ea a fost 

introdusă în Scoţia, probabil de marinari, într'o 

epocă relativ târdie. 

  

1) Citat de P. Meyer în articolul mai sus menţionat.



Legenda Dochiei 

I 

La 1 Martie Biserica ortodoxă serbeză, hra- mul sfintei martire Fivdochia, a cărei viaţă o de- scrie unul din vechile Minee. Coprinsul acestei vieţi ne interescză în gradul cel mai înalt, fiind-că ea ne dâ cheia amestecului literar, ce unii s'au încercat a introduce în legendă şi pe care îl vom studia mai jos. lat'o în extract: 
«Luna lui Martie, în diua dîntâiă, pomenirea prea cuvi6sei mucenice Evdochia, samarinenca , curva. Acâsta era din Iliupole (Heliopole), epar- chia Livanisiei Finikiei, fe oremsle împerăției lui Zraian, care întâi petrecea neastimpărată şi curvesce şi Zrăgea SPre dînsa mulţi ibounici cu Frumstjea şi phizdăvza fâhei sâle, şi strînse avere multă ; iar mai pe urmă se apropi& de Hristos, audind de Gre-care călugăr Gherman povestind cuvintele cele de blagocestie şi de pocăință ; deci se boteză. de episcopul Teodot, înduplecându-se
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spre dumnedeesci descoperiri. Că i se arâtâ în 

nălucire, unde o trăgea de mână un înger şi se 

sui la ceriuri şi se veselia îngerii cu dinsa pentru 

întârcerea. €i..... Ea împărţindu-şi t6tă averea şi 

dându-o săracilor, se duse la o mânăstire şi pe- 

trecând bine calea nevoinţei, fu adusă înaintea 

lui Aopiliau, ce luase împerăfiea de a cei ce-i fu. 

sâse ei mai înainte ibounăci şi înviând pre cuconul 

impăratului, ce fusese mort, trase pe împeratul la 

credinţa lui Hristos». 
Poporul a stabilit un raport firesc între baba, 

ce cade pe 1 Martie, şi între numele sfintei din 

acea di. In acest mod Fodochia sai Dochza, pro- 

duct curat bisericesc, fu identificată cu Baba sau 

Dina Babei, credință de mai înainte înrădăcinată. 

Numirea de baba Dochia — sfinta creştină al- 

toită pe credinţa cea veche — provine dar din- 

tr'un amalgam de două elemente diferite. De almin- 

terea, viaţa sfintei nu motiveză întru nimic acestă 

juxtapunere. Unicul punct de legătură e cel cro- 

nologic: sfinta cade pe aceeaşi di, cu care începe 

întâia babă a lui Martie. Tendenţa câtre juxtapu: - 

nere atât de pronunţată în producţiunile de folk- 

lore, a dat aci peste un element analog și a căutat 

să şi-l însuşâscă 1). 
Acestă identificare pare a se fi fâcut de tim- 

1) Menţionâm aci, mai mult spre a fi complet, studiul răposa- 

tului Simeon Mangfuca despre Baba Dochia, publicat în Fanihia din 

1884. După autorul în cestiune, numele de Dochia n'ar deriva de la 

creştina Evdochia, ci ar representa un prototip suzorra « fecunditate» 

adică Dochia n'ar fi de cât un fel de Mater Terra...
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puriă, de Gre-ce o găsim astădi ca fapt consumat 
în Muntenia, Moldova şi Transilvania. 

Dlujanski, în Calendarul Românului (Albina 
Carpaţilor IV, 11): «Luna lui Martie 1, Baa Do- 
Chia, ce-şi ţine năravul 12 dile:.. Primăvara se în- 
cepe, precum -spun unii, cu întâia di a lunei lui 
Martie; iar după alţii, când se sfîrşesc Piele Babei 
Dochaei ». 

Mangiuca, Călindarii, sub luna Martie: «Bala 
Dochia cade tot-da-una pe întâiă Mărţişor. Bata 
Dochia e cap de primăvară». 

O dată identificarea săvirşită, se transportă 
treptat asupra Babei Dochie diferitele legende, ce 
se raporta inainte la o babă re-care, la acea 
Babă anonimă, care figureză în versiunile cele 
mai vechi. 

Am raportat mai sus tradiţiunea bucurescenă 
şi aceea a ciobanilor din munţii Bucegi, după care 
Baba Dochia, desfidend pe Martie, fu împietrită cu 
turma ei pe virful Carpaţilor, ale căreia urme s'ar 
vedea şi astădi întipărite în nisce stane antro- 
pomorte, cari domină înălțimea munţilor. 

II r 

Aci se sfirşesce evoluţiunea populară a le- 
gendei şi cu dinsa sar fi cădut să încheiâm acestă 
parte a cercetării n6stre. Dar printr'o întîmplare 
curi6să, pe care împrejurările o explică de almin- 
terea, legenda mai suferi un amestec cărturăresc
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şi merită să privim mai de aprope acestă mlădiţă 

curat artificială, ce unii s'au încercat a o altoi în 

tulpina legendei. In afară de interesul, ce-l presintă 

un ast-fel de aranjament literar, el ne permite a 

face o distincţiune între producţiunile instinctive 

ale poporului şi între măiestritele plăsmuiri ale poe- 

ţilor. 
Pe la 1840 — vr'o 16 ani înainte de apari- 

ţiunea Cronicei lui Huru — Asache, primul editor al 

acelui apocrif, publică o baladă «Dochia şi Tra- 

ian» celebrând, subt acest nume, pe fiica lui De- 

cebal, care, fugind dinaintea puternicului împerat, 

se prefăci întro stană de pctră. Fondul acestei 

poesii ar representa, după autor, o tradiţiune culesă 

din însăşi gura poporului. 
lată propriile cuvinte ale lui Asache : «Pionul !) 

este încă mai faimos pentru Români în privire isto- 

rică şi în dicerile poporului. Acestea păstreză tradiţia, 

că în vizuniile muntelui s'ar fi mistuit odinidră Domna 

Dochia, fiica lui Decebal, când, după subjugarea 

patriei sale şi mârtea părintelui ei, spre a scăpa 

de prigonirea Romanilor, ar îi petrecut aice în 

forma unei păstoriţe şi păşunând o turmă de oi. 

După aceste diceri, Dochia urmărită fiind de Tra- 

ian, carele s'aprinsese de amor, cu totă turma 

Sai prefăcut în stâncă, în minutul când avea să 

  

1) Acest nume, în loc de Ceablâii, pare a fi tot de invenţiunea 

lut Asache; cel puţin el e necunoscut lui Cantemir, Sulzer, Wolff şi nu 

Pam întâlnit la nici unul din scriitorii anteriori lui Asache. 

Şăinenu, Studii folAlorice, 42,769. 3
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se răpescă de acest biruitor. In epoca lui Cantemir 
încă se vedea o asemenea figură, dar timpul dă- 
răpănător ne-ai păstrat numai Gre-cari r&măşiţe şi 
o istorisire fabul6să. In timpurile mai nou& numele 
Dachiei s'au schimbat în numele Dochia, care este 
al unei sfinte a Bisericei şi a căreia di se serbâză 
la începutul lui Marte, ce este şi începutul de pri- 
măvară. Aceste împrejurări însuşesc Dochiei şi 
turmei sale o înriurire asupra celor dintâi dile a 
timpului, care aici se numesc dilele Dochiei. Noi 
împărtășim un cântec naţional, păstrător tradiției 
de mai sus |): 

Î. Intre petra detunată — Ș'al Sahastrului picior, — Vedi o 
stâncă, ce-a fost fată — De un mare Domnitor. — Acolo de rea furtună — 
E lăcaşul cel cumplit, — Unde vulturul răsună — A] săi cântec amorţit. — 
Acea stâncă e Dochia, — Are dece oipopor; — Ea domnesce în vizu- 
nia — Peste turme şi păstor. 

II. La frumseţe și la minte— Nici o fată-f semâna ; — Vrednică 
de-al ei părinte, — De Decebal ea era.— Dar când Dachia a împilat — 
Fiul Romei cel mărit, — Pe cel care o ar fi scăpat — De-a Yubi a giu- 
ruit. — 'Tralan vede astă dină, — Deși e biruitor, — Frumseţii ei se'n- 
chină, — Se subjugă de Amor. 

III. Impăratu în zadar cată — Pe Dochia-a îmblângi; — Vădend 
țEra ferecată, — Ea se'ndemnă a fugi. — Prin a codrilor potică — Ea ascunde al ei traiii, — Acea Dâmnă tinerică — Turma, trece peste plaiii. — Aci haina aurită — O preface în şăiac, — Tronul e Erbă'nvergită, — 
Sceptrul este un tofag. 

1V. Traian vine Yar în ț€ră — Şi a birui deprins, — Spre Dochia cea fugară — Iarăşi mâna a întins, — Atunci ea cu graiii fierbinte, — Zamolxi, o dei, striga, — Te jur pe al meii părinte, — Astăgi, rog, nu mă lăsa! — Şi când vede că de mână — Va so prindă tar Traian, — De-al e! dei scutita dină — Se preface 'n bolovan. 

  

1) Asache, Dochia și Traan după gicerile populare a Românilor, Iași, 1840. Cf, Dacia literară I, 279—296. Vediîncă Asache, CaJegere de poesil, p. 212 şi Nowvelles hisforigues, p. 38.
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V. Elpieirâsa e! icână — Nu încetâză de a fubi; — Pre ea pune 
a sa cor6nă, — Nici se pote despărţi, — Acea pâtră chiar vidie, — De 

aburi copere al ei sîn; — Din al ei plâns nasce plie, — Tunet din al 

ei suspin. — O Ursită o priveghâză — Şi Dochia adese ori — Preste nori 

lumin€ză — Ca o stea pentru păstori, 

Ac&stă plăsmuire, inofensivă în domeniul ideal, 

s'a străcurat cu încetul şi în domeniul realităţii, 

începEnd a dobândi val6rea unui fapt istoric. 

Intr'o carte de Istorie naţională destinată pen- 

tru şcâle se afirmă : « Vechea /Dacza se pomenesce 

încă cu numele de Baba /Dochza, care ar fi şedend 

pe vîrful Ceahlâului, muntele cel mai înalt din Dacia 

lui Traian, de unde ar fi venind zăpada la câmp, 

numai când baba scutură cojâcele, mai cu semă 

în cele dintâi 12 dile din luna lui Martie, care 

se şi numesc /Dr/zle Babei» 1. 

Dâ&mna lulia Sachelarie pune pe Dochia între 

«Femeile celebre» ale anticităţii şi-i consacră ur- 

mătorea schiţă biografică : « Dochza (105 d. Cr.), fiica 

regelui Decebal, travestită ca o păstoriță şi cu 

oiţele împrejuru-i. Prin influenţa geniului ei uimesce 

pe păstori şi pe venători, cari se opresc în faţa 

stâncei sale şi se r&coresc din riuleţul Albu, ce 

curge la pici6rele ei. Bustul acesta suferi o isbire 

la începutul secolului al XVIII-lea, care îl sfărămă 

pe jumătate şi tot atunci un schit de maici, ce 

se afla mai jos, se stinse de pe pămint...> 

1) Melidon, storia nafională pentru popor. Bucuresci, 1876, 

p. 17.
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Dar cuvîntul din urmă în acestă cestiune era 
reservat d-lui Buţurenu, care, în anul 1890, a scos 
din noi la ivelă poesia lui Asache, în care vede 
«o baladă, care trăiesce mai bine de 2000 de ani 
în amintirea unui popor». D-sa e atât de încre- 
dințat despre acesta, în cât o consideră ca o nouă 
«dovadă la (!) stăruința Românilor în Dacia» D. Arti- 
colul este scris cu un entusiasm, care merge cres- 
cend, cu cât autorul pătrunde mai adânc întrun 
document atât de preţios şi culmineză în acest 
final: «O baladă ca acesta eo comâră, cum rar 
popor din lume o are. Să o păstrâm dar cu res- 
pect ca odorul cel mai scump al îndepărtatului 
nostru trecut și ca dovada cea mai puternică, că nea- 
mul românesc n'a rătăcit, ci, ca şi dinsa, a r&mas 
credincios locului set de obirşie timp de aprâpe 
2000 de ani». 

Un asemenea lirism pâte proba cel mult o 
stare psicologică particulară, dar el este tot aşa 
de străin de sciinţă ca şi avîntul imaginaţiunii de 
domeniul realităţii. 

Nu mai vorbim de rolul, ce-l jcă Dochia în 
opere de pură imaginaţiune 2). Ast-fel, pe când d. 
Aron Densuşianu personifică în Dochia din «Ne- 
griada» -geniul vechii Dacie, celebrată şi de Pe- 

  

1) Acesta este titlul studiului publicat în Archiva din Iași, vol. II, p. 470—48ş. 
| 2) Odată cu publicarea baladei lut Asache, pictorul teşan Schia- Yoni. compusese un tabloă representând scena prefacerii Dochiei în stâncă, V. Schiavoni, Dina Dochia și Tralan. Iași, 1840,
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limon în poema sa « Traian în Dacia», d. Fr. Dam6, 
în poema dramatică « Visul Dochiei», face dintr însa 
representanta trecutului glorios al României, care, 

ca fiică a lui Traian, dârme în munţii Carpaţi la 
pâlele unei stânci. România vine şo deşteptă, şi 
caută să o convingă, că fiii săi vor fi pe viitor tot 
aşa de viteji ca şi în trecut..... 

Să ne oprim acuma un moment asupra isvorului 
probabil, din care s'a inspirat Asache spre a com- 
pune acestă baladă naţională, care, după cum am v&- 
dut, n'a r&mas restrinsă în cercul poesiei artistice. 

Din capul locului, trebue să accentuâm carac- 
terul artificial al acestei compuneri, care n'a isvorit 
şi n'a putut sâ isvorescă din mijlocul poporului: 
Ea se datoresce propriei imaginaţiuni a autorului 
completată cu câte-va elemente, împrumutate din 
viaţa legendară a sfintei Evdochia. 

O analogie externă oferea deja consonanţa 
între Dochia şi Dachia sai Dacza: Asache făcu din- 
tr'însa fiica lui Decebal. Citind în viaţa sfintei că 
<ea era pe vremile împărăției lui Traian», că «trăgea 

spre dînsa mulți ibovnici cu frumscţea şi ghizdăvia 

feţei sale», că în fine «Avrilian luase împerăţiea 

de la cei ce fusese ei mai înainte ibovnici» — 
aceste amănunte, măiestrit îmbinate cu fondul le- 

gendei populare despre Baba Dochia, alcătuiesc 

esenţa tradiţiunii asachiane sau a legendei cârtură- 

resci, după care Dochia, pretinsa fată a vitezului 

rege dac, ar fi căutat, după ruina părintelui şi a
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patriei sale, un adăpost în văgăunele muntelui 
Ceahlât, spre a scăpa de persecuţiunea Romanilor; 
că acolo, străvestită în păstoriţă cu o turmă de 
oi împrejur, se prefăcu într'o stâncă cu turma cu 
tot, numai să nu cadă în mâinile lui Traian, care 
se înamorase de dînsa. 

Acestă combinaţiune e prea ingeni6să pentru 
mintea omului din popor. Ea trădeză o concep- 
ţiune artistică cu o înlănțuire prea rigurâsă spre 
a putea suferi o alăturare măcar cu producţiunile 
libere şi firesci ale fantasiei populare. De alminterea, 
dacă amintirea despre Traian e de tot vagă în închi- 
puirea poporului român, aceea despre Decebal 
nici că există. Acest aparat istoric cu stricta sa 
cronologie vorbesce dar în contra popularității ba- 
ladei lui Asache, isvorul tuturor afirmaţiunilor ulte- 
ridre. 

III 

Legenda Dochiei, mai cu scmă din punctul 
de vedere topografic, are o mare asemănare cu 
faimâsa tradiţiune a Niobei din mitologia elenă 
— acea mater dolorosa a artei antice, cum o nu- 
mesce Feuerbach — a căreia nenorocire (NL0 fs rd) 
devenise proverbială în anticitatea clasică D). 

  

, ) D. Hasdeii, accentuând acâstă asemenare și plecând de laori- ginea frigiană adică tracică a tradiţiunti despre Niobe, crede că proto- tipul cel comun tuturor popârelor balcanice aparţine substratului lor etnic omogen: Tracilor (Zzym. Magnum Rom. vol, LII, p. 2280 s.v, Babele).
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Fiica lui Tantal şi soţia regelui Amfion din 

Teba, Niobe era mama fericită a unei numerose 

familii de fii şi fiice. Bucuria ei pentru mândrii 

sei copii o făcu trufaşă, credându-se mai presus de 

Latona, soţia lui Joie. Dinsa se făli, că Latona 

avuse numai doi copii, iar ea patru-spre-dece. Dîna 

'şi resbună cumplit, săgetând într'o singură di în ju- 

rul Niobei pe toţi copiii s&i. Grozava nenorocire făcu 

pe nenorocita mamă să încremenescă de durere 

şi deii o prefăcură într'o stană de petră, aşedată 

pe înălțimile singuratice ale muntelui Sipylon, unde 

pare a se recunâsce imaginea ei în figura stră- 

veche a unei femei jelitore. 

Omer o pomenesce în cântecul XXIV din 

Iliada (v. 602 um.): «...... Căci şi Niobe însăşi, 

cea cu frumâsele plete, 'şi aduse aminte de mân- 

care, dinsa, care pierdu doi-spre-dece copii în 

casa-i, şese fete drăgălaşe şi şese fii voinici. Pe 

dînşii îi r&puse Apollon cu arcu-i argintiu, întărtat 

pe Niobe, iar pe ele Artemida, svirlitrea de să- 

geţi, Căci ea se potrivi cu Latona, cea cu frumoşii 

obraji, dicând: dîna născuse numai doi, iară dinsa 

atăţia copii; de aceea ei doi îi prăpădiră pe toți. 

Nou& dile. zăcură dar dinşii în sânge şi nu era 

cine să-i îngrope, căci Kronion împietrise pop6- 

rele; a decea di apoi îi îngropară deii nemuri- 

tori... Si acum colea în stânci, în munţii din Si- 

pylon, unde cică odihnesc fecidre divine, când saltă 

în jurul lui Acheloios, colea, de şi stană de p&tră, 

ea simte a deilor urgie....2
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Sofocle, într'o antistrofă din Antigona (v. 824 
urm): « Audit-am, cât de ticălos se prăpădi Frigiana, 
fata lui Tantal, pe piscul din Sipylon; cum stânca 
o coprinse ca o ederă îmbobocită. Şi acum — 
spun Gmenii — se topesce în plâie, zăpada nepă- 
răsind'o nici odată şi gena ei scaldă mereă sînu-i 
cu şuvâie de lacrimi». | 

lar Ovidiu îi consacră una din ale sale Me. 
tamorfose (VI, 1o2 urm.): Ve&duvă de bărbat, 
v&duvă de fii şi fiice, Niobe se aşedă în mij- 
locul cadavrelor neînsufleţite. Oţelită de atâtea 
nenorociri, ea r&mâne neclintită; vintul nu-i mai 
mişcă perul, sângele nu-i mai color&ză faţa, ochii 

„Îi remân pironiţi, nimic nu mai trăiesce într'însa: 
limba-i înghiața în cerul gurii şi vinele-i se opresc, 
gâtul nu se mai pâte încovoia, “braţele nu mai 
pot face nici un gest, nici picidrele a merge; 
măruntaiele chiar îi împietresc. Ea plânge totuşi, 
un viscol puternic o răpesce şi o duce în patrie. 
Acolo, înţepenită pe piscul unui munte, ea se to- 
pesce şi lacrămi curg încă din trupu-i împietrit: 

„„«fixa ea cacumine montis 
Linquitur, et lacrimas etiamnum marmoră manant. 

O asemenea scenă grandi6să a trebuit ne- 
greşit să inspire pe iluştri sculptori ai Eladei. In 
anul 1583 s'a găsit într'o vie din Via Labicana, 
nu departe de Basilica Laterană din Roma, fai- 
m6sa grupă a Niobidelor datorită lui Skopas sau
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Praxitele şi astădi ea împodobesce o sală speciala 

a Ufiziilor din Florenţa. Grupa representă momentul 

decisiv al jalnicei drame, în care apare figura su- 

blimă a Niobei, a mamei nenorocite copleşită de 

durere. Frumuseţea şi graţia operei artistice ide- 

alisăză scena fiorosă şi însuflă compătimire şi du- 

ioşie. Nici un strigăt nu ese din buzele mumei: 

eroic şi tăcut sucombă cu toţii sub puterea co- 

virşitâre a deilor. 
Mitologii moderni aă căutat fie-care să-şi exer- 

cite propria lor ingeniositate întru tălmăcirea mi- 

tului Niobei. 
După Preller, Niobe este însăși Rhea acestor 

munţi şi văi, mama fecundă şi nenorocită, care 

primăvara se fălesce cu mândrii sei copii, iar vara 

cad sub săgețile fierbinţi ale deului solar. Sărăcită 

de copii, ea şede, ca şi Rahila, peste cadavrele 

fillor sei şi nu voiesce să fie mângăiată, «căci 

dînşii s'au dus». Metamorfosa Niobei - se explică 

prin presența unei antice representări despre o 

stâncă Sipylon sai prin tradiţiunea unei catastrofe 

geologice» 2). 
Cox face din Niobe un fel de Nephele, ai 

căreia numeroşi copii, adică norii, sunt străpunşi de 

săgețile deului solar. Durerea o preface în petră, 

precum €rna apa cerului se schimbă în ghiaţă în 

ţările muntâse. Când Niobe plânge pe stânca ei, 

  

1) Preller, Griechische Alythologie, vol. ÎI, p. 382.
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ea e norul de pe piscurile munţilor, de unde pică- 
turile de plâie cad ca nisce lacrimi). . 

Max Miiller vede în Niobe o deiţă a iernii 
şi a zăpedii, ai căreia copii sunt omoriţi de săge- 
ţile lui Phoebos şi ale Artemidei, precum fenome- 
nele asprului anotimp sunt nimicite de primăvară. 
Lacrimile Niobei exprimă poeticesce topirea ghieţei 
sai a omătului pe pămîntul împietrit 2). 

In fine Sayce, care a visitat localitatea, crede 
că figura Niobei aparţine vîrstei preistorice a Li- 
diei. Tăiată în stâncă calcară la o înălţime consi- 
derabilă, ea trece peste dou&-deci de picidre de la 
creştetul capului până la temelie, umerii fiindu-i 
largi de opt picidre, iar capul înalt mai bine de 
patru; cu mâinile încrucişate pe piept, ea şede 
pe un tron înălțat. Figura ar fi mai veche de cât 
stabilirea Grecilor în Asia mică saă de cât com- 
punerea poemelor omerice, mitul însă de origine 
elenică. Sayce presupune, că Niobe va fi fost 
destinată a representa la început o divinitate, 
pâte solară. Cei doi-spre-dece ai săi copii (şese 
fii şi şese fete) ar fi cele dou&-spre-dece luni 
ale anului omorite una după alta de Apollon şi 
Artemida, adică de sârele şi luna. Sexul copiilor e 
asimilat cu sexul ucigaşilor lor şi câte şese sunt 
predaţi fie-căruia din cei doi dei. Faptul că ei 
rămân nou€ qile neîngropaţi, ar indica divisiunea 
lunilor în decade. În fine, locaşurile, unde odihnesc 

1) Cox, Afytholoey of the Arian Nations, vol. Il, p. 195 şi 259. 
2) dbidem, p. 279, nota 3.
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nimfele după joc, ar fi mormintele preistorice, cari 

acopăr costa stâncei 1). 
E de prisos a observa, că tâte aceste inter- 

pretări, în cari poesia şi erudiţiunea şi dau mâna, 

sunt de tot subiective şi nu fac de cât a com- 

plica fondul simplu al unei legende, pe care 

rapsodul antic a împodobit'o cu tot farmecul po- 

esiei. E invederat, că un mit, căruia i se pot 

aplica interpretările cele mai diverse, nu justifică 

nici una. Omul din popor e același în tote tim- 

“purile : naivele sale creaţiuni sunt intuiţiuni, iar 

nu combinaţiuni măiestrite. În locul acelor inter- 

pretări, erudite dar fantastice, ne place mai mult 

părerea. lui Pausanias, care vedea în legenda Nio- 

bei, localisată pe muntele Sipylon, resultatul în- 

timplător al conformaţiunii fisice, un simplu /zszs 

nature. Marele turist afirmă, că, suind muntele, 

v&du acolo pe Niobe, care în apropiere apare ca 

o simplă stâncă, iar la o mică depărtare parc'ai 

vedea o femee plecată şi tânguitâre. Tocmai acestă 

ilusiune optică — aci ca şi aiurea —a fost punctul 

de plecare al creaţiunii poetice. 

Conclusiune 

Într'o mare parte a Europei — probabil şi 

aiurea — există o credinţă” populară menită a ex- 

  

1) Sayce, «le mythe de Niobe» în Mimoires de da Sociâtă de lin- 

guistigue de Paris, tome 1V, p. 406—410. Cf. despre mitul Niobei: 

K. B. Stark, Mode und die Wiobiden în îhrer litterarischen, Riinstie- 

rischeun und mythologischen Bedeutung. Leipeig, 7863.
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plica întrun mod legendar transiţiunea cea re: 
pede, însoţită de o înăsprire a frigului, de la 
<rnă la primăvară. 

În diferitele tradiţiuni faptul se motiveză prin 
aceea, că o babă, îndrăsnind a înfrunta una din 
lunile anului (ultimele de ernă sati primele de 
primăvară), provâcă întârcerea dilelor frigurâse, 
cari păreau deja trecute, ca o pedepsă pentru se- 
meţia ei. 

O asemenea plăsmuire se potrivesce fârte 
bine cu mintea cea naivă a omului naturei şi cu 
tendenţa sa pronunţată dea personifica, de a în- 
sufleţi tot ce impresion€ză întrun mod statornic 
închipuirea sa. În basmul celor 12 luni, reprodus 
mai sus, se pâte surprinde în viul ei avînt acest 
proces al imaginaţiunii populare. 

Nu trebue să se trecă cu vedere importanţa 
elementului moral în producţiunile folklorice. Fe- 
nomenele lumii fisice concură de cele mai multe 
ori a justifica legile eticei populare. Se pâte ca 
tradiţiunea n6stră să nu fie de cât o încercare 
naivă spre a explica desordinea aparentă a tem- 
peraturei printr'un fapt de ordine morală, printr'o 
moralitate, care este pretutindenea bine accen- 
tuată. 

Unii ai căutat să mergă mai departe, dând 
legendei o explicaţiune simbolică D, ori susţinend 

  

N) Aşa de pildă Schott (p. 33): suferinţele tinerei femei cad la 
sfîrşitul iernii ; cu apropierea primăverii se nimicesce puterea, ființelor vrăjmașe, cari caută un adăpost în munţi, unde mor.
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că baba ar fi o personificare a iernii, alungată 
sau nimicită de căldura născândă a primăverii 1). 

Asemănarea cea mare a numerbselor ver- 
siuni la popârele cele mai diferite ne scutesce de 
a căuta, în acestă tradiţiune aprope identică în 
infinita ei varietate, mai mult de cât e în stare 
să conţie. Acestă quasi-identitate a concepţiunii po- 
pulare e dovada cea mai bună, că punctul ei de 
plecare a trebuit să fie cât se pâte de simplu şi 
natural spre a se fi putut impune Gmenilor din 
zonele cele mai diferite. 

Ori-ce generalisare pe terenul folklorului pare 
pripită şi, în majoritatea casurilor, ' combinaţiunile 
cele mai ingeni6se sunt desminţite de faptele ul- 
teridre. În starea actuală a studiilor, ori-ce tenta- 
tivă de interpretare mitică nu pote deştepta de 
cât o legitimă neîncredere. Lipsa, ce se simte de 
o cam dată, este o coordinare metodică a mate- 

rialelor şi cu acestă cercetare am voit a aduce o 

mică contribuţiune la viitârea sciinţă a folklorului. 

1) Liebrecht, în «Jahrbiicher fiir klassische Philologie», p. 397 

(1872) şi p. 239 (1873).
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LA GRECII MODERNI 

Credinţa zidirii Gmenilor de vii este una din 

cele mai r&spândite şi pâte fi cu drept cuvînt consi- 

derată ca o supravieţuire, ca o rămăşiţă moştenită 

din epoca cea mai primitivă a civilisaţiunii. La 

popsrele selbatice acestă datină se practică încă în 

tâtă spâimântătârea ei realitate, la naţiunile civi- 

lisate ea subsistă ca superstiţiune adesea cristali- 

sată în cântece şi tradiţiuni populare. La zidirea 

unei cetăţi, la clădirea unei case, la ridicarea unui 

pod sai la săparea unui şanţ, trebuia neaperat, 

spre a le face trainice sai inexpugnabile, a se 

zidi în temelie o fiinţă nevinovată, un copil, mai 

adesea o femee. Şi până la noi a ajuns ecoul 

dureros al victimei, menită a ispăsi grozava su- 

perstiţiune. | | 

Acestă credinţă nu este, în fond, de cât una 

din multiplele forme ale animismului, isvorit din
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perpetua năzuință a omului de a asimila cu pro- 
pria sa fire tot ce-l înconjâră. Obiectele şi feno- 
menele naturei îi apar însufleţite, înzestrate cu un 
suflet asemenat cu al săi, Pămîntul nu-i o materie 
brută și inertă, ci el posedă un spirit particular, 
care pote deveni funest sau favorabil întreprinde- 
rilor omenesci. Ori-ce nouă clădire este o încăl- 
care în domeniul geniului local, care reclamă o 
despăgubire. Spre a-l imblândi, spre a-l face pri- 
incios, se recurge la practica cea mai obicinuită 
a cultului primitiv : jertfa omenescă. 

Cu progresarea culturei victima umană fu 
înlocuită cu un animal (cocoş, găină, berbece, miel) 
saii cu altă representare substitutivă (cadavru, sta- 
tuă sai umbra omului). 

Legenda zidirii Gmenilor de vii a fost stu- 
diată în parte de câtre Grimm, Tylor, Liebrecht, 
ISrauss 1), dar lipsesce încă o lucrare d'ensemble 
asupra acestei importante cestiuni. 

Intr'o monografie specială s'ar putea îmbră- 
țişa totalitatea acestor credințe ; ș'ar putea cer- 
ceta originea şi respândirea lor şi a se analisa 
composiţiunile poetice destinate a perpetua un obi- 
ceiă practicat odiniâră pe o scară fârte întinsă; 
şi anume variantele verşificate, ce le întîmpinâm la 
Da N N 

1) Grimm, Deutsche Mytholagie, ea, IV (1875—78), p. 936 şi Vachtrăze, p. 330.— Tylor, Civilisation primitive I, 122 urm.: la sur- vivance dans la civilisation.— Liebrecht, Za Volkshunde, p. 284—296: die vergrabenen Menschen. — Krauss, Das Bauopfer dei den Siidstaven. Wien, 1887.— Cf. Andree, Porallelen und Vergteiche, p. 18—22,
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Serbi despre oraşul Skodra sau Scutari î), la Bul- 
gari despre cetatea Solun sau Salonic2), la Greci 
despre podul de peste Arta (de unde trecu la 
Românii din Macedonia 3), la Unguri despre înalta 
cetate Deva *) şi la Albanesi tradiţiunea podului 
de peste Dibra 5). Acolo ar fi ocasiunea a se dis- 
cuta câte-va puncte obscure, ce presintă legenda 
românâscă anal6gă a Meşterului Manole despre 

- zidirea mănăstirii Argeşului, asupra originii căreia 
admirabila ingeniositâte şi erudiţiune a d-lui Has- 
deă a aruncat, în timpul din urmă, o lumină atât 
de neaşteptată 6). 

Ne mărginim a trata, în acest studiă, despre 
credinţa respândită la Grecii moderni, încercân- 
du-ne a reproduce cu o scrupul6să exactitate cân- 
tecele lor istorice privitâre la zidirea Gmenilor de 
vii. Când e vorbă de producţiunile musei popu- 
lare, traducerea literală e de sigur cea mai ca- 
pabilă a da o idee de geniul limbii originalului. 

1) Vuk Karagit, Srâshe narodue pyesme LI, 5. — Dozon, Chan- 

sons populaires serbes, p. 189. 
2) Miladinovci, Bălgarski narodui pâsni, No. 424. — Rosen, 

Bulgarische Volksdichtungen, p. 208. 
3) Afostre UI, 84—94: Cânticlu a puntiliei di Narta, reprodus şi 

la Obedenaru, Zexte macedo-române, p. 211—224. 
4) Kriza, Vâdroszăk. Cluş, 1863, vol. |, p. 314. — Aigner, Ur- 

Sarische WVolăsdichtungen. Pest, 1873, p. 82 şi 161. 
5) Vălyeta șkipătară (Albina albanesă) Alexandria, 1878, No. 

12, — Dozon, Contes albanais, Supplement, No. 12. 
6) Efymologicun Magnum Rom. s. v. Argeş. — Cf. Ghen. Enă- 

cenu, Meșteru Manole. Buc. 1883. 

Şăinenu, Sud folhlorice. — 47,769. 4
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Vom alătura apoi o traducere (în parte sumară) a 
tuturor cântecelor paralele din Europa orientală, 
spre a trage câte-va deducţiuni comparative. 

În Grecia este pretutindenea familiară cre- 
dința, că la durarea unei clădiri (casă, pod, şanţ) 
trebue să se jertf&scă o victimă în temelie. După 
ce preotul a sfinţit locul, se taie o găină, un co- 
coș, un berbece sai un miel, cu al căruia sânge se 
stropesce petra temeliei. Verbul grorsivo (de la 
oroipe, stafie) desemnă acestă ceremonie, datorită 
geniului local spre a feri locuinţa de duhuri rele, 
de stafii, şi spre a da tărie nouei clădiri. Uneori 
zidarul ademenesce pe cine-va şi cu o sfâră îi 
mes6ră în taină trupul sai numai piciorul sat 
chiar şi umbra şi îngrâpă apoi măsura în temelie. 
Omul, căruia i s'a luat o asemenea mesură, mâre 
negreşit un an după săvirşirea faptului: “Tot aşa 
păţesce cel ce trece în momentul, când se pune 
temelia unei clădiri şi acolo îi rămâne umbra sau 
stafia. Jertfirea unui animal are de scop  înlătu- 
rarea unei asemenea primejdii. In timpul cere- 
moniei, membrii familiei stăpânului trebue să se 
ţie la Gre-care depărtare, căci cel ce-i atins de 
sângele victimei e expus unei morţi sigure. Până 
şi astă-di ţ&ranii din Zacint cred că, spre a întari 
podurile sau cetăţile, e bine a se tăia la faţa lo-
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cului un om, mai cu semă un Turc sau Ovreii, 

şi a-l îngropa în zidire 1). 
În poesiile populare neo-grecesci regăsim ace- 

eaşi datină — ca şi aiurea — sub forma cea mai 

primitivă, adică de victimă umană şi aplicată mai 

ales la zidirea podului peste Arta. 
Să cercetâm mai de aprope diferitele vari- 

ante ale acestei teme populare. 
1. Redacţiunea cea mai veche pare a fi ver- 

siunea, ce circulă în Corcira sub titlul « Podul 

este Arta» (22 ytguga ras oraş). Stilul deşirat al 

povestirii trădeză vechimea cântecului: frasele ori- 

ginalului se succed fără legătură regulată şi, în 

traducerea românescă, am căutat a păstra acestă 

particularitate. 

PODUL PESTE ARTA ?) 

(Corcira) 

Patru-deci şi cinci de meșteri și şai-deci de calfe 8) 

Trei ani lucrară la podul peste Arta; 

1) Schmidt, Das Wo/bsleben der NWeugriechen, p. 196—199 şi 

Tommaseo, Cani pogolari (Veneţia, 1842), p. 174: il genio del ponte. 

«Corre in Grecia credenza che il primo vivente che passa nell' alto 

del porre la pietra di nuovo edifizio, entre Panno muore, e rimane ivi 

Pombra o Velemento (= stafie) di quello... A preservare da morte chi 

passa in quel atto, scannano, secondo la possibilită, agnello o gallo 

nero, ovver bianco... Li scannano sulla prima pietra, fra i riva degli 

operai ; e su quelli mettesi a loro la mancia ; ma degla famiglia del pa- 

drone s'allontano intanto. Che dicono, chi pur toccasse di quel sangue, 

morebbe». — Vretos, M/langes ndo-hillenigues, p. 47. . 

2) Passow, Popularia carmina Gracie vecentioris (ipsit, 1860) 

No. DXI după Zambelios ”Aopara Snpuoziză rijs “Fi îd0os. Corcira, 1852, 

3) Varianta (Tommaseo 1V, 178): <O mie de meșteri zideaii 

podul peste Arta».
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T6tă giua zideaii şi de cu sera se dărâma, 
Meşterii se jeluiesc şi calfele plâng: 
<Vai de truda nâstră, păcat de munca nâstră! 
TStă diua să zidim, sâra să se dărâme». 
Iar stafia (ozoye6) răspunse din bolta cea dreptă 1): 
«De nu veţi jertfi un om, zidul nu se întemeiază 2 
Şi nu cum-va să jertfiți orfan, străin sati drumeţ, 
Ci nevasta cea frumâsă a meşterului mare, 
Care vine încet în zori, care vine încet la prânz». 
Cum o aude, meșterul mare cade ca şi mort, 
Scrie o carte şi o trimete cu priveghetârea : 
«Incet să se 'mbrace, încet să se 'nveşmâînte, încet să mârgă la prânz, Incet să mârgă şi să irâcă podul peste Arta». 
Şi pasărea nu ascultâ, se duse şi almintrelea spuse : 
«Repede te 'mbracă, repede te schimbă, repede mergi la prânz, Repede mergi şi treci podul peste Arta». 
lato perind din uliţa cea prăfosă (albă); 
Meşterul mare o vede şi inima se sfâşie. 
De departe ea îi salută şi de departe le dice: 
— «Sănătate şi bucurie, meșterilor și călfilor, 
Dar ce are meșterul mare că-i așa de posomorit p» 
—e«Inelul îi căgdu în bolta cea dintârii î) 
Şi cine să mârgă și cine să 6să să-f găs6scă inelul >> 
—aMeștere, nu te amări, eii o să merg să ţi-l aduc, 
Eii o să merg şi cii o să es să-ţi găsesc inelul». 
Abia se cobori, abia păşi înăuntru: 
— «Trage bine lanţul, trage lănțușorul, 
Scotocit-am peste tot şi nimica m'am găsit». 
Unul o lovesce cu mistria, altul cu var, 
Meşterul mare apucă un bolovan 1) şi i-l asvîrle: 
< Vai de ursita mea, păcat de sârta mea, 
Trei surori furăm și tote trele râii ursite (== scrise) : 
Una zidi (podul peste) Dunărea, cea-laltă Avlona 5, 
Iar ei, cea mai de pe urmă, podul peste Arta, 
Cum 'mi tremură inimidra 6), să tremure podul, 
Şi cum 'mi cade părul, să cadă trecătorii !» 

  

1) Var. (lbid.): «Veni un glas din cer şi din gura Arhangheluluia, 2) do 08 oromeudorr ăvYgono, zezyos 8 Seneludve, .. . î) Par.: «... în adâncimile bolţiY». 
4) Par.: «cinci sai şese măciuci», 
5) Oraş maritim în Epir, 
6) Par.: <gar6fa».
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«Fata mea, schimbă-ți vorba şi rostesce alt blestem Î), 
Că, al un frate unicel, nu cum-va să trecă». 
Şi ea 'şi schimbâ vorba şi rosti alt blestem: 
«(Tare) ca fierul e inima-mi, ca fierul (fie) podul, 
Ca fierul părul mei, ca fierul (fie) trecătorii! 
Că am un frate "n străinătăți, nu cum-va să trecă 12)» 

2. Următârea variantă din Zacint, întru cât-va 

mai simplificată, conţine o serie de cuvinte itali- 

ene 3), cari indică îndeajuns localitatea proveninţei 

cântecului : 

PODUL PESTE ARTA 4) 

(Zacint) 

Patru-deci şi cinci de meşteri şi șai-deci de lucrători 
Zideaii un turn peste podul Artei. 
Totă diua dura, sera se surpa. 
Plâng meşterii, plâng, plâng şi se bocesc, 
Iar lucrătorii se bucură că iati l€fă (= giuă). 
Intr'o Duminică a Pascilor, într'o di de sărbătâre, 
Meşterul mare se culcâ să dârmă puţintel; 
Şi vădu un vis în somnul săii, în închipuireai: 
De nu vor omori un om, turnul nu se întemeiază 5), 
Nici bogat, nici sărac, nici nimenea 'n lume 
Să-l întărâscă fără numai nevasta meşterului mare. 
EL châmă pe un lucrător să-i împlinâscă voinţa: 

1) Var.: «Fata mea, ta sema să-ţi mântui sufietul>. 
2) Sfîrşitul poesiei la "Tommaseo : 

<Să tremure munţii pustii, să tremure podul, 
Să cadă păsările sălbatice, să cadă Gmenil». 

3) De pildă Anfovpâvres pentru padizădes, wroogvdra pentru 

7utoa etc. 
4) Passow, No. DVIII, după Tommaseo 1V, 180. 
3 , , 
5) «Sa 0 oxoravovv ăvYowo; avgyos 0 Seuelivei. . >
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«Du-te de spune cucânei (= luntrăşiţet), stăpânei tale, 
Să se 'mbrace, să se gitâscă, să-și puie sculele de aur, 
Să-și pute cele de argint și mătăsurile ; 
Tate să mergă, fute să vie, Yute să-i o spul>. 
El se duse și o găsi cosând şi cântând: 
«Bine te găsiiii, cucână, stăpâna mea! 
ME trimise meșterul mare să-ţi put sculele de aur, 
Să-ţi pui cele de argint şi mătăsurile, ' 
Să vii să prânzim., ..,. > 
Ea se 'mbrăcâ, se găti, 'şi puse sculele de aur, 
"ŞI puse cele de argint și mătăsurile; 
Se duse şi-i găsi la masă că şedeaii: 
— <Bine venişi, stăpâna mea! 
"MI cădu de logodnă întâiul inel, 
Pentru asta te vestiiii să vit să mi-l scoţi». 
Şi cum-se cobori în pod, unul o lovesce cu tencutala şi celă-lalt cu var, 
lar cel meșter mare cu ciocanul o isbesce: 
<Trei surori furăm și pe tâte trele ne omorîră, 
Pe una o ucise la biserică, pe cea-lală la o mănăstire, 

” Iar pe a treia, pe cea mai frumâsă, la podul peste Arta, 
Cum 'mi tremură mâYnile, să tremure stilpii, 
Cum 'mi tremură inimiora, să tremure podul !> 

A 3. Varianta de mai la vale a fost culesă în 
Creta şi publicată de lannaraki 1. Ea conţine 
deosebiri importante în fond şi în formă, de aceea 
o reproducem în întregimea ei; 

Pe cel rîii negru zideaii o boltă, 
O boltă duraii să nu se 'nece trecătorii, 
Şi o păsărică ciripesce, strigă şi nu tace: 
<Aci bolta să nu stea, să nu se *ntărâscă, 
De nu s'a omori un om în piciorul bolţii 2); 
Nict orb, nici şchiop și nici drumeţ, 
Ci numai nevasta frumâsă a meșterului mare, 
Ascultă, meştere mare, ce-ţi dice păsărica !» 

a 

> . 1) ” Aouara xonrexă (Lipsca, 1876), No. 271. 2 / n ) €... va prigouu ăvSewro '0rov 2650 7ijs xaudoas».
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Plânsul îl apucă şi pornesce a casă; 
Il întrebă nevasta-i frumosă, cea cu părul creţ: 
«Ce al, meştere mare, că te apucă plânsul? 
— Inelul *mi cădu la piciorul bolţii, 
— Taci, meștere mare, că ţi-l oii scâte. 
Ea începe a se găti de diminâță până s6ră 
Şi de sâră până diminâţă, apoi până la nămieqi: 
Pe frunte pune sârele, jar luna pe piept 
Şi'şi arculesce sprîncenele ca aripa de corb; 
Mărgăritare pune cât nisipul cel nemăsurat, 
lar la gâtul galbent cât cremenea de mari. 
O fai doicile și ea ajunge la boltă: 
— Bine v'am găsit, boieriior şi meșterilor! 

— Bine ai venit, crăiaso cu cinci pod6be! 

Ea 'şi sumete mânicele şi intră ?n boltă, 

Unul o lovesce cu ciment, altul cu cremenea, 

Iar câinele de meşter mare cu grâua sa mistrie. i 

— Lăsaţi-mă, săraca de mine, două vorbe să vă spun: 

«Trei surori furăm şi tâte trele râii ursite: 

Una peri de sabie, cea-lalta într'o fântână 

Şi ei, nenorocita, la piciorul bolţii. 

“Tu, privighetâreo, i: ia-mi privirea şi tu, potârnicheo, fa-mi pod6ba ; 

Jar tu, porumbelule, ia-mi părul, 

Să nu-l ia o femee şi s'aibă triștea mea!» 

4. In fine, varianta următore publicată de 

latridis 1) sub titlul «Fomeia jertfită de cei doi 

frați ai sti» (HI oroiyeioutvij yuvi, usr& 1âv die aurii 

cdeigv): 

O mie patru sute de meşteri şi şaideci de calfe 

Dauraii o boltă, un pod peste Elada (=— Sperchios); 
“Tâtă diua zideaă, Yar n6ptea se dărâma. 
O păsărică veni de se așegâ sus în boltă, 
Nu ciripi ca pasărea, nu căntâ ca privighetârea, 

Ci cântă şi grăi cu glas omenesc: 

  

1) Zulloyh Snnoriăv doudrow (Atena, 1852), P- 28.
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«De nu-ţi jertfi un om, bolta nu se întăresce 1); 
Dar să nu jerifiți orfan, nici străin, nici drumeţ, Fără numa! nevasta meșterului mare». 
EI trimite două călfi să mergă la stăpâna lor: — <Scolă, stăpână meşteriță, te voesce meșterul !» — «Spuneți, de mă vrea de bine, să mă gătesc să vii, «lar de mă vrea de râii, să viii aşa cum sunt». — «Nici de bine nici de rEii, numai vino cum eşti». —<0O scii, nenorocita, o sciii, săraca de mine! Trei surori furăm, pe tote trele ne jertfiră 2): Pe una la Tîrnova, pe cea-laltă la Manole 3) Şi pe mine, nenorocita, în bolta cea rotundă, Cum 'mi tremură inimi6ra, aşa să tremure podul, Cum 'mi curg lacrimiie, așa să cadă trecătorii 1» 

Pe când primele două variante mai cuno- scute, cea din Corcira şi cea din Zacint, se rapârtă la podul de peste Arta, varianta din Creta nu specifică numele acelui «rii negru», iar cea din urmă pomenesce de podul de peste Sperchios sau Elada. O tradiţiune povestesce că, în «Podul lui Petru» de lângă Livadia în Beoţia, s'ar fi zidit de vii un Arap, Şi întrun bocet (porgo40y.0v) O femee jelesce pe bărbatul ei, pe meşterul Pa- 

  

1) “Av 5tv OTorgerdonT îv99o, zaudoa div oreoyia' ver». *) Expresiunea : Tais 7g-îs oromerd uăs "dia însemnâză lite- ral «pe-a pus stafiil pe tste trele>, de rece poporul crede, că ființa zidită continuă a trăi ca stafie, ca geniul ocrotitor al loculut, 3) Manole e numele unuj pod peste Agraida cu următârea in- scripţiune din partea ctitorilor : 

EKTISOH TO 1659 
OI KTITOPES JEMHTPIOE 

KAI MANOARE....
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naiotis, care ar fi fost zidit în fântâna din Ara- 

choba de pe Parnas: 

Avădeua Ge dl6008; ci uveraviveuci e, 
Il0d orewswiosc Tov &vOgăitov, Tov paorgorravaytodrij |). 

III 
/ 

Legenda zidirii Gmenilor de vii a fost împo- 

dobită cu veşmiîntul poesiei numai la Români, la 

Unguri şi la poporele din peninsula balcanică: 

S&rbi, Bulgari, Albanesi, Greci şi Macedo-Români. 
Nu scim, dacă. datina primitivă va fi fost odinidră 
mai consistentă în sud-estul Europei de cât aiurea ; 
dar constatâm faptul că, pe când datina respec- 
tivă este una din acele superstiţiuni universale, 
cari formeză fondul primordial al credințelor ome- 
nirii în starea rudimentară a culturei, ea a lâsat 

un eco numai în poesia populară a unui grup 

etnic din Orientul Europei. 
Diferitele versiuni poetice ale acestei legende 

s'adapă tâte dintr'unul şi acelaşi isvor: credinţa 

zidirii Gmenilor de vii. Dar vioiciunea şi bogăţia 

fantasiei populare a sciut să dea fondului comun. 

cea mai surprindătâre varietate. Ca frumuseţe poe- 

tică şi ca originalitate relativă versiunea să&rbă și 

română ocupă întâiul rang ; cântecul bulgăresc res- 

1) Jatridis, of. cit, p. 93 urm.
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pectiv produce impresiunea unui fragment şi de aci 
caracterul său defectiv; basmul albanes este o pa- 
lidă imitaţiune a baladei s&rbesci, iar cântecul ma- 
cedo-român o reproducere literală a uneia din va- 
riantele neo-grecesci, traduse mai sus. Versiunea 
maghiară şi cea neo-grecă ocupă, prin particulari. 
tăţile lor caracteristice, un loc aparte în seria acestor 
producţiuni ale musei populare. . 

Legenda «Meşterul Manole» fiind de toţi cu- 
noscută 1), ne vom mărgini a da mai la vale, une-ori 
întrun scurt resumat, coprinsul legendelor para- 
lele la Unguri, Serbi, Albanesi, Bulgari şi Ma- 
cedo-Români. 

1. Balada maghiară despre zidirea înaltei 
cetăți Deva. Doi-spre-dece zidari încep a clădi 
cetatea Deva pe preţul de jumătate sfert argint 
Şi jum&tate sfert aur. Dar ce durati înainte de a- 
miadi, se d&răma pănă sera, şi ce săvirşiaii pănă 
scra, se surpa pănă diminâţa. Spre a da tărie zi- 
durilor, meşterii se îinvoiesc a arde pe una din 
nevestele lor, a amesteca cenuşa ei în ciment şi 
a zidi ast-fel cetatea. În curînd nevasta zidarului 
Kelemen (Clement) pornesce în trăsură la bărbatul 
ei. Pe drum se stîrnesce o furtună Şi vizitiul o 
sfătuiesce să nu-'şi urmeze călătoria, povestindu-i 
ca vegut în vis curtea stăpânului s&ă cernită şi pe 

  

1) Vegi: Alexandri, Poesii Zopulare, p. 186-192: «Mânăstirea. Argeşului» şi G. Dem. Teodorescu, Poesil populare române, p. 460-47p: 
«Meşterul Manole».
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băieţaşu-i înnecat în puţul curţii. Dar femeia îi po- 

runcesce să pornescă repede înainte. 

Kelemen, recunoscând trăsura din depărtare, se 

r6gă la Dumnedei să se sfarme, iar caii să ologescă; 

dar în zadar, trăsura s'apropia mereii. Sosind, ne- 

norocitul spune nevestei sale învoiala zidarilor. Dar 

i se îngădue rugăciunea de a-și lua diua bună de 

la prieteni şi de la băieţaşuii, apoi este arsă şi cu 

cimentul gătit din cenuşa ei se dureză cetatea. Ast- 

fel zidarii câştigă preţul cel mare. 

Intors acasă, Kelemen spune băiatului, care'l 

întrebă de mamă-sa, că se va întârce sera, apoi 

dimineţa. A doua di îi spune adevărul. Băiatul 

pornesce la Deva şi acolo strigă tare pe mumă-sa. 

Un glas îi răspunde: «Nu pot vorbi, că zidul m'a- 

pasă!» Inima mamei se rupe cum şi petra cea 

vîrtâsă şi copilaşul cade mort în prăpastie. 

2. Balada serbiscă despre zidirea oraşului 

Stodra. De trei ani, trei fraţi (craiul Vukaşin, voe- 

vodul Uglieşo şi Goiko) cu trei sute de lucrători 

zideau cetatea Srufarz, pe malul Boianei. Dar Vila 

(Dina) surpa mereă n6ptea ce se zidea diua. In 

al patrulea an ea le porunci să zidescă în temelie pe 

cei doi fraţi gemeni, Stoi şi Stoiana ?). Craiul tri- 

mite pe Decimir, sluga-i credinciosă, să colinde 

lumea, ca să-i găsescă. Trei ani de-arîndul umblă 

în zadar şi se întârce fără ispravă. Atunci craiul 

poruncesce meşterului Radu să reîncepă zidirea. 

  

1) Joc de cuvinte: s/oiți însemneză ca sta, a fi trajnic.>
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Trei sute de zidari se pun din noă pe lucru 
şi Vila iarăşi nimicea n6ptea munca dilei. In cele din 
urmă ina vestesce să se zidescă în temelie soţia 

„ aceluia dintre fraţi, care va veni dimincţa să aducă 
de mâncare lucrătorilor. Cei trei fraţi jură, să păs- 
treze taina şi să lase victima în voia sârtei. Dar 
numai Goiko, fratele cel mai tînăr, se ţine de cu- 
vint. Nevasta sa, lăsând pe copilașul s&ă Ivan în 
scma s6crei sale, pornesce să ducă gustarea, co- 
borându-se pe Boiana. Goiko, cum o zăresce, se 
repede la dinsa şi, udând cu lacrimi faţa ei dră- 
gălaşă, îi vestesce sorta fatală. Tin&ra femee e 
predată meșterului Radu şi zidarii. încep a dura 
în juru-i pietre şi lemne, cari îi ajung pănă la ge- 
nuchi. Dar dinsa, credend că zidarii glumesc, ridea 
merei şi nu: înţelese grozavul adever, de cât când 
zidul îi ajunse pănă la briu. 

Desperată, ea se îndreptă atunci cu rugăciuni 
fierbinţi câtre cumnaţii şi soţul ei, dar nimeni n'o as- 
cultă. | se îngădue ultima rugăciune : să-i se lase o 
cr&pătură în dreptul ţiţei, ca să pâtă alăpta pe Ivan, 
şi o ferestrue în dreptul ochilor, ca să p6tă privi 
frumâsa-i casă, sosirea şi pornirea copilaşului. O 
septemână dupa ce alăptă copilul, glasul îi se stinse, 
dar isvorul vieţii r&mase mănos timp de un an: 
amorul fu mai trainic de cât mârtea. Şi adi încă mu- 
mele, cărora le-a secat laptele, vin pentru tămă- 
duire la locul minunat. 

3. Tradifiunea albanesă despre podul Vulpei 
de peste Dibra. A fost o dată 3 fraţi căsătoriţi,
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de meserie zidari. De 3 ani lucraă la un pod şi 

nu-l puteai isprăvi: cînd îl ridica, când se surpa. 

Intr'o di un unchiaş trece pe acolo şi le dice: 

Noroc, zidarilor! — Noroc şi d-tale, bine ai venit! 

De trei ani muncim la ăst pod, dar de geaba, nu-l 

putem isprăvi. — Să vE dai un sfat, feţii mei: ju- 

raţi unul altuia să nu destăinuiţi nimic nevestelor 

vâstre: jertfiți o fiinţă în temelii, puneţi acolo o 

femee vie Î), una dintre femeile vâstre, şi atunci 

podul se va ridica. Alminterea zadarnic ve căz- 

niţi; nici-odată nu veţi isprăvi acest pod. 

Cei doi fraţi mai mari destăinuiră totul neves- 

telor lor; iar cel mai mic păstră taina. Când fu 

să se apropie prânzul, cea mai mare dintre cum- 

nate însărcină p'a doua să ducă bărbaţilor de mân- 

care, dar dinsa răspunse, că are să spele rufe. 

Rugară atunci pe cea mai mică, care r&spunse, 

că copilul îi plângea. — Du-te, du-te, dise cea mai 

mare, voii îngriji eă de copil. Şi ea, nesciind de 

taină, porni la pod. Bărbatul ei, văgend'o venind 

de departe, începu să plângă şi, cum fu aprâpe, el 

se depărtâ. Sosind, salută pe cumnaţii sei, cari îi 

diseră : intră icea în temelie. 
Biata femee îi rugă să-i lase în zid o des- 

chidătură să-și pâtă alăpta copilul, şi dînşii lăsară 

o gaură, pe unde laptele curgea copilului, chiar 

şi după mortea tinerei femei, pănă se făcu mare. 

In urmă, în loc de lapte, începu să curgă apă şi 

1) Ndă themel kurban tă băni nă grua tă gyală ta ştini.e-
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se făcu un isvor de veci. În acest chip podul se 
ridică. 

4. Cântecul bulgăresc despre fecidra zidită 
„de vie. O meştere Mano, meştere Mano! — Dum- 
nedei să-ţi blesteme planul! — Că te ridicaşi, Mano, 
te ridicaşi şi merseşi — şi strinseşi 300 de meș- 
teri — şi îi duseşi la cetatea So/zz (Salonic) — 
pentru a dura o mare cetate. — Mano o zidia şi cum 
o zidia — se urcâ pe schele meşterul Mano, — ca 
să me&s6re înălţimea turnului. — Dumnedei pedepsi 
şi pe văduva, pe Giurgea. — Giurgea avea o fată 
frumâsă: — pune scule şi haine de mătase -— Şi 
îmbracă-ţi scumpele botine. — Aşa se duse fata pe 
uliţă — şi faţa stralucea ca sârele. 

Când Mano se întârse pe schele, — el zări 
pe fata Giurgei. — Indată se pierdu cu firea: — 
cădu de pe turn, sfărămâ scara, — cădu mai de- 
parte, cădu apoi pe pămint. Acolo, dându-și 
sufletul, el grăi: — Tovarăşi credincioşi, meşte- 
rilor, — ce vE spun, remâie-v& pe suflet! — Du: 
ceţi-vă la cinstitul Divan — şi de la judecători 
cereţi ispășire: — «Să îmmormînteze, prietenilor, 
pe fata Giurgei, — pe fata Giurgei lângă mine de 
vie». — Cum dise aceste vorbe şi muri. 

Atunci se ridicară cei 300 de meşteri — şi 
se înfăţişară cu toţii înaintea judecătorului, — înain- 
tea judecătorului cu grâua jalobă. — Divanul le încu- 
viinţă cererea. — Apoi puseră devie pe fata Giur- 
gei— pe fata Giurgei în mormîntul lui Mano. 

5. Cântecul vomâno-macedondn despre puntea 
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de Narta. Trei meşteri renumiţi («trei masturi 

alăvdaţi»), tustrei fraţi, sunt chemaţi de rege, care 

le dă porunca, să dureze, sub pedepsă de morte, 

un pod peste A7fa. Cei şepte ani ceruţi sunt pe 

sfirşite fără ca fraţii să-şi fi ajuns scopul: 

Tută dzîua gi lucra, 
Apa nâptea l-o 'neca! 

O păstrică se înfăţişeză meşterului mare şi-i 

vesteşce : 

Măimare, s'nu te jilesci, 
Ma, s'vrei lucru s'bitisesci, 

A nicului frate 'nvâsta s'luaţi, 
In thimâlie so băgaţi. 
Invhie, învhie s'o anveliţi, 
Jele ş'nilă s'nu muntriţi! 

Tinăra femee, sosind la pod, îi se spune, 

că meşterul scăpase inelu-i de logodnă în bola 

podului. Şi când ea intrâ în gr6pă să-l caute, cal- 

fele o zidesc în temelie. Ea se râgă să i se lase 

ţiţa afară, ca să-și alăpteze pruncul şi, înainte de-a 

muri, rostesce blestemul: 

<Cum trâmbur mine mărata, 
S'trembură şpuntea de Narta! 
Căţi călători va să-şi trecă, 
Cama multili să-și se nâcă! 
Căţi peri în cap mine ni am, 
Ahâţi Gmeni să s'nâcă tran...!
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III 

Trăsuri caracteristice comune : 
1. Numele meşterului: //az0/e (Români), Mano 

(Bulgari), Rad (Sărbi), Kz/zmer (Unguri); — nu- 
mele nenorocitei femei apare numai în versiunea 
românescă completă sub forma Cag/ea D. 

2. Simbolismul numerelor, care j6că un rol 
atât de important în folklor: 3, 45, 60 sati 1000, 
1400 (la Greci); 9, 99 (la Români); 3, 7 (la Ma- 
cedo-Români); 3, zoo (la Serbişi Bulgari); 12 (la 
Unguri). 

3. Vestea fatală o transmite: geniul locului 
sau un glas din cer (Greci), o Diînă (Serbi), un 
vis (Români, Greci), o păserică, (Greci, Macedo- 
Români) sau un unchiaş (Albanesi). 

4. La apropierea tinerei femei meşterul se 
rogă să supravie diferite piedici, cari s'o întârdie: 
să se sfarme trăsura (Unguri), s'o întimpine un 
hăţiş, o lupâică şi o scorpie (Români). 

5. Jurămiîntul se calcă de cei doi fraţi (Serbi, 
Albanesi), de cei nou& meşteri (Români). 

6. Fundarea mănâstirii Argeşului e asociată 
cu legendarul Negru-Vodă (la Români), zidirea 
orașului Scutari se pune în legătură cu miticul 
craii Vukaşin (la S&rbi). 

  

1) Vedi admirabila versiune a <Meşterului Manole», publicată de G. Dem, “Teodorescu, ZPoesiy Populare, p. 460—470.
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Particularităţi proprii fie-cărei versiuni. 
La Unguri: zidarii se învoiesc de la sine a 

jertfi pe una din soțiile lor — femeia e arsă — 
copilaşul se prăpădesce. 

La Români: un păstor sai porcar găsesce 

«zidul părăsit şi neisprăvit» bun pentru mănăs- 

tire ; — episodul final cu aripile, ce-şi fac meş- 

terii, spre a se cobori din susul clădirii şi mortea, 

ce găsesc în acestă îndrăsneţă întreprindere. 

La Strbi: cei doi fraţi gemeni meniţi a în- 

tări zidirea, — alăptarea copilului după mortea 

mamei. 

La Bulgari: fata e înmormintată ca expiare 

pentru mârtea meşterului. 

La Greci: pretextul cu inelul şi blestemul 

final. 
Relevâm, ca o trăsură caracteristică finală, 

brutalitatea fără semn a versiunii grecesci, o bru- 

talitate, ce ne surprinde şi în basmele acestui po- 

por şi care form&ză un contrast energic cu gin- 

găşia plină de graţii a concepţiunii poetice la Sârbi 

şi la Români. 
La accentele durerâse ale tinerei femei: 

Manole, Manole, 
Meştere Manole, 
Zidul râii mă strînge, 
Țiţişâra 'mi curge, 
Copilaşu 'mi plânge... 

Şăinenu, Sud: folblorice. — 41,769. 5
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nenorocitul meşter «din suflet ofta, cu amar plân- 
gea»> şi r&spundea plin de duioşie : 

<Copilaşul tâii, 
Pruncuşorul mei, 
Vagă-l Dumnedeii, 
Tu cum lat lăsat 
In pat desfășat, 
Diînele c'or trece, 
La el s'or întrece 
Şi Por apleca, 
Țiţă că-i or da; 
Ninsâre de-o ninge, 
Pe el mi l-o unge; 
Ploi când or ploa, 
Pe el Vor scălda; 
Vînt când o sufla, 
Mi l-o legăna, 
Dulce legănare, 
Pân' s'o face mare!» 

Aceste versuri oglindesc acea sublimă resig- 
nare în voia Destinului, care face să amuţescă 
sentimentele cele mai intime de soţ şi de părinte 
şi care, în vederea imensului sacrificii, aduce aminte 
de eroii antici urmăriţi de urgia neîmpâcată a dei- 
lor. Sufletul poetului necunoscut trebue să fi vi- 
brat de o puternică emoţiune, când a svirlit în 
ecoul munţilor acestă nobilă mărturisire a nepu- 
tinţei omenesci faţă cu hotărîrea nestrămutată, cu 
puterea copleşitore a Fatalităţii.
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DÎNELE RELE 

DUPĂ CREDINŢELE POPORULUI ROMÂN 

  

Omul naturei a căutat pretutindenea a se 

pune în directă comunicaţiune cu restul crea- 

țiunii. Departe de a se isola de fiinţele înconju- 

rătâre, el a transportat asupra lor însuşirile ca- 

racteristice ale naturei sale: viaţa şi simţirea. 

Pornind de la acestă tendenţă animistă, atât de 

precumpănitâre în păturile primitive ale culturei, 

omul din popor şi-a creat o întregă lume imagi- - 

nară, pe care a împopulato cu plăsmuirile fan- 

tasiei sale. Punctul central al acestui panteon îl 

formeză adoraţiunea naturei, divinisată în diversele 

ei manifestaţiuni : nu a naturei mârte a religiu- 

nilor monoteiste, nici a naturei inerte a filosofilor, 

ci a creaţiunii debordând de viaţă şi de simţire, 

în care tâte înviază şi respiră; în care animalele
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şi plantele se asimileză întru tâte omului, în care 
munţii, isvârele şi pădurile sunt locuite de spirite, 
de dei şi de dine... 

Aceste credinţe panteiste, transmise din epoce 
străvechi şi adânc înrădăcinate în sufletul popârelor, 
se presintă sub forme multiple şi uşor modificate 
în timp şi în spaţiu; dar fondul, prin originea lor 
universal umană, a r&mas pururea acelaşi. Ele ai 
subsistat şi subsistă încă alăturea de religiunea 
oficială, care a doborit şi risipit ramurile acestui 
arbore vechii cât lumea, dar n'a fost în stare 
să-l desrădăcineze din inimile &menilor. 

In neputinţa de a pune un capet acelor cre- 
dinţe naive din peri6da de pruncie a umanităţii, 
de a stirpi acele «fiinţe frumâse din ţera mituri- 
lor>, noua religiune le a impus o transformare 
profundă, resultatul unei ciocniri ostile între două 
lumi fundamental diferite. Precum vechile divini- 
tăţi păgâne deveniră pentru adoratorii nouei cre- 
dinţe nisce spirite necurate, nisce demoni înzestrați 
cu puterea de a face râă, tot astfel dinele, ae- 
riene sai aquatice, din bune şi favorabile, din 
feci6re nevinovate şi pline de milostivire, căpătară 
acel aspect de rtutate, de neindurare, de vrăj- 
măşie («duşmanele Gmenilor» într'un descântec de 
lele), aprâpe necunoscut epocei ante-creştine şi 
contrastând cu firea blajină şi gingaşă a nimfelor 
antice ; cu acele driade, oreade şi naiade, cari 
însufleţiau câmpiile, fântânile şi piscurile munţilor 
cu jocurile şi “cântecele lor.
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Aceste fiinţe trăiesc până astădi în imagina- 

ţiunea poporului nostru, negreşit subt alte nume 

(sîmburele primind un noi înveliş) şi întipărite de 

acel caracter negativ, consecinţa istorică a unei 

radicale transformări religiose. 

Aceste însuşiri vătămătâre şi demoniace ale 

dinelor le învedereză mai ales diversele numiri 

eufemiste, cu cari poporul a căutat să înlăture: 

urmările funestei lor activităţi. Tendenţa în sineşi 

este iarăşi universal umană şi în strinsă legătură 

cu credinţa superstiţiosă în existenţa de spirite 

sau dine rele. 

«O parte însemnată a erorilor existente în 

lume provine din presupunerea tacită, că ordinea 

naturei trebue să fie aceeaşi cu ordinea ideilor 

nâstre, că dacă cugetâm totdeuna două lucruri 

împreună, aceste două lucruri trebue să existe tot- 

deuna împreună ; că dacă un lucru ne.face să ne 

gândim la altul, precedându-l sai urmându-l, acest 

alt lucru trebue să precedă sau să urmeze pe 

cel dintâi în realitate şi reciproc...» Î). 

Domeniul infinit al superstiţiunilor populare 

e o perpetuă ilustraţiune a acestui adevăr. Ere- 

surile pornesc în genere de la false -asociaţiuni 

de idei. Magia întregă resultă din erorea de a 

lua o asociaţiune ideală drept una reală şi a pro- 

duce ast-fel o sumă de generalisări neîntemeiate, 

  

1) Stuart Mill, Zogigae ÎL, 230.
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adevărate sofisme de inducţiune, în cari causa se 
identifică cu antecedentul accidental. 

Acţiunile urmând obicinuit ideilor nâstre, po- 
porul ajunse la credinţa, că gândurile n6stre pro- 
vâcă faptele corespundă&târe, chiar când aceste 
fapte nu depind de noi. Ast-fel, în tâte timpurile 
şi în tâte ţările, 6menii de rînd sunt încredinţaţi, 
că e destul a vorbi de ceva spre a se înfățișa 
aievea, că rostind bună-6ră numele necuratului, el 

se va arăta negreşit. De aci apoi tendenţa de a 
evita numele apelative ale ființelor rele, ale spi- 
ritelor vătămătâre, ale evenimentelor funeste, și 
a le înlocui cu tot atâtea eufemisme, de o po- 
trivă de numerse în limbile antice ca şi în cele 
moderne. 

D. Kristoffer Nyrop a scris o interesantă 
monografie etno-psicologică despre acestă pretinsă 
putere a numelor, ilustrând'o cu exemple luate 
din idiomele cele mai diverse 1). 

Adevăratul nume inefabil în limbile moderne 
e al necuratului, al demonului, care la tâte po- 
pârele europene e representat, în afară de nu- 
merâse deformaţiuni, prin o sumă de perifrase 
şi epitete când comice, când resping&tore, când 
teribile . . . 

La Francesi: Le petit bonnet rouge, Geor- 

1) Nyrop, Mavnets Magt. En folkepsykologisk Studie. Copen- 
haga, 1887, de la care împrumutâm câte-va exemple instructive și pa- 
ralele cu fenomene din limba nâstră,
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geon, le grand Biquiou («ţap»), le vieux Jerome, 

le Malin, le Vilain.....; la Englesi: The old gen- 

teleman, old Harry, old Davy etc.; la Grecii 

moderni: 6 rriawirus «vagabondul», 6 xcraoauevos 

«blestematul>, $ dueitruzos «cel de care nu se vor- 

besce», 6 rddszoios. «cutare şi cutare», 2xsivoc 705 

cîvau tza ue ueugvi, corespundend la al nostru «de- 

parte fie de ăst loc!».... 

Tot ast-fel se evită numele bâlelor şi ele se 

inlocuiesc cu expresiuni nevinovate, prietenose sati 

desmierdătâre. Precum Germanul numesce epilepsia 

«cumă&tra>, tot aşa Românul o circumscrie cu ter- 

meni vagi: alte-ale, a-bolă, a-nevoe.... adică bla 

de care ne temem a vorbi! 

Tâte aceste împrejurări ne ai condus la con- 

vingerea, că şi epitetele dinelor aeriene în limba 

română pornesc de la aceeaşi tendenţă eufemistă. 

Şi acesta în primul rînd pentru numele lor cel 

mai general, /e/e, căruia îi atribuisem odinioră o 

proveninţă orientală. Forma paralelă PDânse/e se 

explică ast-fel de la sine ca şi cele-lalte nume 

desmierdătâre: Framâsele, Măzestrele, Milostavele, 

Puternicele, Sfintele etc. cari 'şi găsesc paralelisme 

la Albanesi şi la Grecii moderni, ba chiar şi la 

Grecii cei vechi, la cari Eriniile sau Furiile devin 

Eumenide adică «dine binevoitore».... 

Numele de Pânzâse şi de Șoimane, precum 

şi amănuntele generale relative la aceste fiinţe 

rele, probeză că concepţiunea lor fundamentală
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e aceea de gâne aerzene, concepţiune, în jurul că- 
reia s'aă grupat apoi elemente de origine diversă. 

Aerul şi schimbările atmosferei exercită într'ade- 
ver o mare influenţă asupra omului. Multe bâle, ce 
bântue corpul nostru, provin din împrejurări, cari 
aă drept causă variaţiunile temperaturei. Nu e deci 
mirare, ca închipuirea poporului să fi personificat 
aerul sai vântul (cari staă în strînsă legătură) în 
nisce ființe vătămătâre omului. Intr'adevăr, exis- 
tenţa unor dine rele, cari ar avea o înrîurire fu- 
nestă asupra corpului omenesc, e una din credin- 
ţele cele mai r&spândite ale poporului român. 
Diferitele nume, ce ele pârtă după localităţi — 
acestă polionimie mitologică — ar putea servi drept 
dovadă, câtă importanţă a dat poporul nostru unei 
asemenea credinţe. 

A stringe tâte mlădiţele împrăştiate, dar lăs- 
tărite din unul şi acelaşi trunchiii, ale acestei cre- 
dinţe, a le desface de învelişul, cu care le a im- 
brobodit închipuirea populară, a le supune unei 
cercetări comparative, urmărindu-le originea şi re- 
ducându-le la o sorginte comună —iată ce-şi pro- 
pune studiul de faţă. 

Ce sunt leiele? 

» 

Intr'o lucrare asupra «Elementelor turcesci 
în limba română», vorbind de /e/e, diceam: Je/e,
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dîne rele, cari paraliseză pe Gmeni; Îuat din 

jele, atacat de paralisie la mâini, la pici6re sau la 

vro altă parte a corpului); /uaf de îe/e, a merge 

cu repediciune mare învirtindu-se, a porni val-vir- 

tej: poporul se feresce de virtejul de vînt, cre- 

dând că întrinsul jâcă Jz/z/z. Numirea de Dinse/e, 

ce se mai dă Ielelor, este resultatul etimologiei 

populare, prin care poporul a identificat pe «stă- 

pânele vântului», pe «silfidele pîrtezu/ui> şi pe «di- 

mele pricinuitâre de rezmatzsme cu pronumele 

personal e/z, căci poporul «nici nu cuteză a pro- 

nunţa numele lor cel ominos, ci-l indică numai prin 

pronumele e/e, ce devine substantiv în acest sens» 

(Laurian, Ghsarz4, p. 300). In Bucovina şi Tran- 

silvania. Je/ele mai pârtă şi numele de Pântosele : 

— ture. ie, vent, souffile, air; enflure, tumeur, 

rhumatisme (Zenker, Dec/zonnazre furc-arabe-per- 

san, p. 965%). 
Costinescu se exprimă ast-fel asupra lor 

în Vocabularul româno-frances ([, p. 374): «ele, 

după idea poporului, femei sat fete nevădute, 

ce jâcă nâptea în câmpuri. Locul, în care ati 

1) Despre ele poporul maj dice, că sunt trei surori, cart petrec 

nâptea sub strâșina casei şi cel ce trece târgiii se expune la diferite 

bole, căci ele scutpă asupră-i. Gunoiul trebue asemenea, evitat. Cf. lo- 

nânu, Afică colecțiune de sugerstițiile poporului român. Buz, 1888, p. 

60, 78 şi 79: «Noptea să nu saducă apă de la vro fântână, căci 

împrejurul el jăcă Jelele şi cel care va lua apa, 21 va lua din Lele. — 

Cel care, într'o căl&torie, întâlnesce un drum încrucişat, să nu tr6că 

prin răsfântia lui, căci îl Zocesce,— Să nu calce cineva în /ăfuzri arun- 

cate Za drum, căci capătă dureri de pici6re»>.
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jucat, devine periculos: are însușirea de a des- 
figura sau de a înţepeni picidrele aceluia ce l-a 
călcat. Cercăne de crbă mai închisă, ce se găsesc 
in câmpuri, dic a fi urmele danţului lor. După 
alţii, aceste sînt trei fete, ce asistă la nascerea 
unui prunc». 

Re&posaţii Laurian şi Maxim le consacră ur- 
mătorul articol în al lor Glosariă (p. 300): Jefz, 
reă scrise în loc de e/z, maus genius, demon, 
male dive, vheumatismus, paralysia, furor ; de- 
mon, geniu râă, esenţial însă: 7e/2 gîne, geife 
vele, cărora, după credinţele poporului, place a tur- 
menta pe bieţii muritori, cari nici nu cuteză a pro- 
nunţa numele lor cel ominos, ci-l indică numai prin 
pronumele e/z, ce devine substantiv în acest sens: 
Jelele dat, frămit movbii cei mal acuți şi dure- 
roşi Omenilor, femeilor şi masculilor; cel luat din 
ele sai de Jele devine adesea paralitic de manta 
sati nebun furios; dar mai adesea: ce/ Zuat(ă) din 
Jele sait de ele suferă de paralisia nervilor sai 
de acutele duveri ale reumatismului de articula- 
Pumni; până astădi ţ&ranul expert, când vede şi 
observă un biet pacient de Iele, face din ochii şi 
dă din cap cu căutătura supărată şi cu gest ame- 
ninţător la muierile, ce stai de faţă împrejur. 
Acesta prob&ză, că mulţi ţ&rani ati viă consciinţă 
de /e/e, că ar fi reali e/2 (femeile), cele ce căşu- 
neză aceşti amari şi dureroşi morbi....» 

Părintele S. FI. Marian, reproducând un «des- 
cântec de Iele» găsit între manuscriptele r&posa-
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tului Săulescu, îl precede cu următârea observa- 

ţiune : «Sub cuvintele /Dânse/e sau Jelele înţeleg 

Românii din Bucovina şi Moldova un fel de 7ez- 

matism, pe care îl capătă, după credinţa lor, nu- 

mai atunci când calcă în urma unor gâne fârte 

pele, ce le numesc ei cu un cuvint improprii «Ele», 

sati când le vatămă cu ceva pre acestea»!). 

R&posatul Mangiuca, în studiul set despre 

însemnătatea botanicei românesci: «După credinţa 

poporului român, avrămesa, cărstinesa, şi odolen 

sunt picate din Je/e, din gdânele Milostive . ... Şi 

până astădi dînele plâng, că aceste erburi lecui- 

târe le aă răpit împerăţia din lume. Intr'o n6pte 

ducându-se un flăcâă codren la livedile din delu- 

rile Saschei spre a le păzi, a vEdut cum ai ve: 

nit Dinele, cete şi iară cete de lele, tâte albe şi 

luciă îmbrăcate, sburând în aer şi învolbându-se ca 

nourii în trecăt peste el, cântând urmâtârele versuri : 

De n'ar fi avrămâsa, cărstinâsa 

Şi florea albastră, 
N'ar fi în lume cruce de nevastă, 

Şi atunci tâtă lumea ar fi a nâstră 2), 

Intr'o superstiţiune băbâscă din districtul Pra- 

hova se crede, că «de a făcut nescarva bube pe 

picidre, dice că-i /epădătură din Iele şi-i descântă». 

  

1 Afănunchiii din manuscrisele hă G. Săulescu în Analele Aca- 

demici Române, seria 1, tom. VII, secţ. Il, p. 136. 

2) Familia d. 1874 p. 524:
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Asemenea «de a recit la picidre şi-l dor, îl des- 
cântă dicend, ca călcat în foc tr; iar «de a 
răcit la mâini şi-l dâre, îi descântă d'âi 7âi». In 
fine «babele şi băbarii învaţă pe 6meni să p6rte 
usturoi, trei căţei în pungă, curea, brii, ca să 
nu-l biîntuiască /z/e/z. O buruiană, rădăcină de 
odolen, rădăcină avrămesă-crăstinesă asemenea să 
porte, că nu pot să se apropie de el /Măzestrele, 
pe cari dic 'mincinâsele vrăjitâre, că le aă audit 
cântând în respântii aceste vorbe: «De n'ar fi 
avrămesa-cărstinesa, ar fi t6tă lumea a n6stră»!). 

Jipescu, în limba ţăranului din aceeaşi loca- 
litate, grăiesce ast-fel: «DE traii râă te ai stircit 
(ț&ranul), te ai ohilit, te ai subțirat, te ai şuiat, 
te ai încovrigat, te ai cocărjat, ţi ai pierdut co- 
raju, cumpătu şi mersu. Parcă eşti /za/ din Jele, 
or din devânt, când păşesci». Şi aiurea: «Vere, 
strigă Foloştină, ce ţi-o hi scris de la ursitâre, aia 
ai să paţi. Că uite, Mărzica n'o mai ghisat şi'n 
noptea d& Crăciun audişi, că cum a işit afară ele 
la miedu nopţii, în puterea întunericului, şi cz 
a călcat, să mă tai nu: sciu, că a Bus paciorul în 
urma delelor şi-i sa sgârcit vinele — hiie la el 
acolo—şi d'atuncea să vaită şi-l tărasce, d& pare 
a hi spetit»2). . 

Crengă, în povestea «Sâcra cu trei nurori»: 

  

1) Tocilescu, Revista III, 387. 
2) Opincaru, p. 67 şi 151. In citaţiunile de mai la vale căutâm 

mai cu semă a scote la ivâlă însușirile particulare ale /elefor.
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«Sunt vr'o cinci-şese dile, de când mămuca a fost 

să ducă viţeii la suhat şi 27 vâzz vez a dat peste 

diunsa, strmana |... Jele/e i-a luat gura şi picidrele». 

De la Vrancea în «Sultănica» (p. 49): «Din 

svon aflase, precum că ai scăpa ce ţi-i drag de 

la peire, dacă te-ai da în munca Jelelor. Nu ca 

credut, dar a încercat, că n'ar fi oprito nici în 

ruptul capului de a se da chiar duhurilor nevă€- 

dute. Intr'o nâpte de marţi, zărind un cercăn e 

jurul lunei, s'a străcurat ca o nălucă până la bi- 

serică, iar întorcendu-se sub strâşina casei şi-a pre- 

sărat în creştet pămînt din trei morminte, adă- 

stând tâtă n6ptea fără a da cu ochii de /e/e». 

Gane, în «sfintul Andreiti»: «Ei bine, a murit !.. 

a plecat fără să mă asculte într'o sară înspre sf. 

Andrei la moşia lui Negu, unde îl ducea dorul 

duducăi Elenei, şi Ja mâra de vânt, scz Za docul 

cel necurat, îi sa r&sturnat sania, i-a fugit calul, 

iar pe dînsul /az /raz Jefele prin văzduh, aşa de 

repede şi aşa de sus, că numai cea cădut mort 

în pârta curţii lui Negu». 

Alexandri, în «Nâptea sfîntului Andreiă»: 

Jată-l | Yată Satan vine, 

Răsbătând prin verdi lumine, 

Pe un fulger scânteitor. 

Umbre, stafil despletite, 

Cucuveici, Zefe sburlite 

Şi Rusaliile pocite 
Îi urmeză ca un nor! 

In Despot-Vodă, când Moţoc caută a linişti 

pe Spancioc, care, la fie-care adiere, la fie-care
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susur, pare a zări umbra lui Lăpuşnenu, el dice 

(p. 13): 
Părere, 

Spancioc!... tu eşti lunatic, ţi-e frică de strigoi, 
De Zoe, de Vîntose, de stafii, de moroi ; 
Şi ai ajuns acuma, în mintea-ţi visătâre, 
Să faci din Lăpușnenul o umbră pânditore... 

Bolintinenu, în <O nspte la morminte» : 

Atunci trecură /e/e/e, 

De mâini în hore prinse, 
Ş'un abur tâte stelele 
Indată le coprinse. 

In fine, în «Negriada» d-lui Ar. Densuşianu, 
Fet-Zefir mângăe pe Moş-Alb, fruntaşul soliei, 
care colindă prin stânci și codri în. căutarea lui 
Negru, răpit de Iele 

în loc cumplit și greă, 
Cum altul sfîntul sâre 'n cale-t nu zăresce, 
Nici mai frumos și odată mai fforos şi râi, 

şi-l îndrumă să găsescă pe eroi în palatul Ielelor, 
care s'află 

Prin munţi d'aici departe, în Valea-sargentină, 
Prin codri deși se "'ntinde un labirint de văi, 
Şi văile 'ntre sine se 'ncurcă şi se 'nbină, Cât înapoi din ele abia "HI mat afli cây. 
P'un virf de munte acolo-t a Zelelor grădină, 
In care nu pătrunde picior de muritor,



SAU DÎNELE RELE 79 

Căci giur-îngtur pe munte, sînt puse ca să ţină 
O pază neadormită (eii însumi mă 'nfior!), 
Mii fiere şi balauri, Yar în grădină ride, 
Cum nu vedi nici în visuri, un minunat palat, 
Cumplitele lui pârte nimic nu le deschide 
Făr numai o putere, ce unei erbi s'a dat, 
Ce a fierelor se dice. Cumplitele Jfăieszre 
Prinqând aici pe Negru l-ai dus şi l-aii ascuns... 
Măiestrele lu! Wegru tati duat ork-ce putere 
Din mâlni şi din piclâre, din spate, plept și Sâ. 
Sus în palat el dârme, ca mort, fără durere, 
Din când în când mai suflă, dar lin şi neşimţit. 

Curînd, de nu-ți ajunge, el pâtră se preface 
Ca mulţi alţi feţi acolo de mult înmărmuriţi... 1) 

Il 

Rolul lelelor în literatura populară 

Adevărata caracteristică a /e/efor reese mai 

cu s&mă din rolul, ce-l jâcă în literatura populară, 

anume în descântece şi în basme. 
Vom începe mai întâi cu descântecele, al 

căror număr e îndestul de mare, dar vom repro- 

duce în întregimea lor numai pe acelea, cari con- 

ţin elemente importante pentru elucidarea origi- 
nei lor. 

Următorul «descântec de Iele» e din Mol: 
dova 2): 

1) Densușianu, WVegriada, p. 154—155. O descriere mai amă- 

runţită a palatului Ielelor la p. 120—130. Despre batstânul Zelelor, Pp. 

; dacul Jelelor, p. 169. 

1) Alexandri, Poesiz populare, p. 10 şi Lupaşcu, Medicina ba- 

delor. Bucuresci, 1870, No. 32.
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Voi Jelelor măiestrelor, — Duşmanele 6menilor, — Stăpânele vîn- 
ului, — Dmnele pămîntului, — Ce Brin văzduh sburați, — Pe 6rbă 
lunecaţi — Şi pe valuri călcaţi, — Vă duceţi în locuri depărtate, — In 
baltă, trestie, pustietate, — Unde popa nu tâcă, — Unde fata nu jocă.— 
Vă ducefi în gura vintulul, — Să vă loviți de târta pămîntului. — Eşiţi 
din mână, trup, pictor, — Şi să periţi sus întrun nor. — Daţi omului 
sănătate, — Că sabie de foc vă batel 

Un «<descântec de dambla» din plaiul Pra- 
hova e în totul identic cu cel de mai sus, numai 
că după versul <unde fata nu j6că> mai conţine 
următorele dou: 

Vă ducefi la vintul tuvbat, 
Unde ciocărlia se dă peste cap; 

iar versul Anal sună: 

Că Mihail cu sabie de foc vă bate!), 

E interesant a vedea o concordanță atât de 
completă a unui descântec din două localităţi în- 
depărtate ale ţerii. Acesta este în acelaşi timp sin- 
gurul descântec, ce-l cunâscem din Muntenia, pri- 
vitor la Iele; din Moldova însă mai posedăm şi 
altele. 

Ast-fel r&posatul Săulescu culesese în Mol- 

1) Tocilescu, Revista, III, p. 385. Culegătorul precede descân- 
tecul cu următârele cuvinte: sLa om, dobitâce, când.le vine dambla 
la o parte a corpului, gic locuitorii, căt Zzaz din Jele. lată şi l6cul, 
în care cred: apâ neîncepută, luată pănă nu cântă cocoşii, o pune în 
vas, ia leuștân şi alte buruieni, cu ele amestecă apa și dice vorbele 
de mai sus.»
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dova un «descântec de lele» fârte important, pe 

care îl reproducem, în parte, după textul restabilit 

de părintele Marian: 

Marţi la mănec, — In sănec, — M'am pornit — Pe cale, — 

Pe cărare, — Grasă şi frumâsă. — Când la jumătatde cale, — De că- 

rare, — lată că m'aii întîlnit: — Savatina, Magdalina — Şi cu ele 

Rujalina, — Gătiţele în prourele, — Cu betițe puchiţele, — Cu şiştori 

roşi cinsățele; — Mergând iute ca gândul, — “Tare ca vintul, — Nea- 

tingând pămîntul. — La mărul tufos, — La măr rămuros, — Să facă 

joc frumos. — Atunci pe Florica— Pe cale aii întîlnit, — La ea ait 

răcnit: — Păru'n cap îi la înodat, — Creerii kai turburat; — De 

gură o ast muţit, — De urechi o ai surgit, — De mâini oaii mocit. — 

In băteală melițato, — Peste gard aruncato, — Nici de o trâbă lă- 

satol,,, 
. 

La olicăirile şi vaietele sale, Maica Domnului 

constrînge pe cele trei gine rele, personificate sub 

numele de Savatină, Margalină (sai Magdalină) și 

Rujalină, «ca să-i desn6de părul, să-i aline creerii, 

să-i desmuţescă gura, să o desasurdescă de urechi, 

să-i desmocâscă mâinile şi să-i desmeliţeze mădu- 

larele». 
Nu mai puţin important, pentru elementele 

sale constitutive, este următorul descântec din 

Bacău 1): 
«Ai purces N. astădi st. Miercuri pe cale, 

pe cărare, gras ca o slănină şi rumen ca 0 că- 

lină. Când au fost în mijloc de cale, de cărare, 

Pai întîlnit Dozele, Domnitele, Jerodzecile, adică 

  

1) Buciumul Român, An. III, p. 138. — A se compara des- 

cântecul «de Dinsele> publicat de d. Berarii în Aurora română ], 57 

din Cernănţi (1881). 

Şăinenu, Srudii folhlorice. — 41.769. 6
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Piînele şi Jelele, cu săgetături şi cu întilnituri şi 
cu de-Diusele, şi pe dinsul lau pus cântecul să-l 
cânte, jocul să-l jâce şi pietrele să le farme şi lemnele 
să le frângă. EI cântecul n'au cântat şi jocul nu l-ai ju- 
cat, pietrele nu le au fărmat şi lemnele nu le au frânt. 
Dar ele, unde s'au mâniat şi s'aă supărat, pe din- 
sul de pe&rul capului lau luat, în susul ceriului 
Vai ridicat, în pămînt, când l-aă trântit, loc în pă- 

mînt ai făcut, carnea pe frup i-ai mărit şi vi- 
ele i-ai Sgârcit şi puterea i-ai băut din creerii 
capului, din vederea ochilor, din vâuză, din Osânză, 

din bacrile inimei, şi lângă drum l-ai dat şi di 
de morte i-au pus........ > (La piânsul şi lacrimile 
mele): «Maica Domnului mi-a dis: nu te căina 
şi nici te văicăra, nici în samă nu băga, că baba 
N. în mâna dreptă 9 smicele de mer dulce va 
lua, şi cu legătâre roşie le va lega, şi cu vin a 
cânta şi descânta, şi vinul îl va b& şi s'a spăla, 
şi atunci tâte junghiurile şi durerile vor înceta, 
minţile la loc i-a veni şi vinele s'ar desgârci, car- 
nea pe trup sa desmăci, t6te săgetăturile, poci- 
turile, de gânse/z, cu sgardă roşie le va lega şi 
pe foc le a da. In mer dulce le a arunca, cu gard 
le a sufla, cu mâna le va lua şi în Marea-Negră 
le va arunca, în marea mărilor, în rădăcinile tres- 

tiilor. Acolo mesele lor 's făcute şi păharele im- 
plute. Acolo li-i cina şi hodina, şi-i o verde po- 
ieniţă, şi-i o capră cu trei iedi, în coş le a intra, 
molele le a fărma şi N., care au fost bolnav, va 
remâne curat, luminat ca prea curata Fecidra din
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ceriă cum lati lăsat. Şi lână albă şi lână ncgră 
dă Domnul să-i trecă, să-i fie lecu de la mâna 

mea şi din descântecul mei». 
lată şi următârea «descântare dintru Iele» 

din Regin, în Transilvania, din care reproducem 
numai începutul, finalul fiind analog cu cele de 

mai sus |): 
In haină albă sa îmbrăcat 
Şi pe cale s'a luat, 
Cu Zrodia cea mare s'a întîlnit, 
Şi puterea i-o luat. 

D. Al. Pop, originar din comuna Năsăud, 

Sângeorgii (Transilvania), care a cules un număr 

însemnat de poesii populare din acea localitate, 

a bine-voit a-mi pune la disposiţiune următorele 

descântece «dintru Iele», inedite, ceea ce moti- 

veză reproducerea lor integrală (dar cu omiterea 
repetiţiunilor). 

Intâiul din aceste descântece i-a fost dictat 

de femeia Nastasia Pantelimon. Lari din comuna 
Salva, comitatul Bistriţa-Năsăudului; al doilea e 
copiat întocmai din cartea de descântece a lui I6n 
Miherţea ; al treilea Ta audit de la baba Marta 
Tihe din Răbra-mare, lângă Năsăud; şi al pa- 

irulea de la baba Marişca din Sângeorgiii. E de 
prisos a adăoga, că păstrâm întocmai particulari- 
taţile fonetice ale originalului 2). 

  

1) Gaster, Crestomatia română, vol. IL, p. 341. 

2) Cu ; cursiv însemnâm acel sunet particular, ce s'aude și în 

Moldova, sunet adică, care începe cu & şi se termină cu ş.-
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lată aceste descântece: 

|. S'o luat N. die la casă, die la masă, sănătâsă 
şi voi6să, şi s'o dus în poiana mare, la meru tufos, meru 
crânguros, două mâre a mână o luat ca cu două mere 
die aur să giuca. Nime în lume n'o vădzut'o, îime în 
lume n'o audzit'o fără Zrod înpăratul şi /rodasa -înpă- 
rătasa cu fetyile sale, cu slujnișile sale cu Tâtă glia sa. 
Cum o vădzură, die mână o luară și în gioc o băgară, 
în suso rădyicară, ca on fiior die căep' o melițară,ca 
on snop die grâii o îmblătiră, mortă în pămint o trân- 
tiră. Creeri? în cap i-o tărburat, moră în cap Y-o aşădzal, 
că die ocă o orbgit, die nas o cârnit şi die gură o amu- 
zit, die ureci o asurdzit, die mânuri o legat, die pcicbre 
o înpcelecat, mortă în pămînt o lăsat, cilavă şi bolnavă, 
şi i-o lăsat întru Iele» (numele b6lei) cu fapt, cîntru- 
Iele» cu mătriș, «<întru-lele» cu ruptură de apă, cîntru- 
Iele» aruncate, <întru-lele» date, «întru-lele» ţipate, <în- 
tru-lele» spurcate, <întru-lele» cu șeasu cel râă. Da ie 
o prins a să cânta cu glas mare până în şeriă şi cu la- 
crămi până în pămînt. Nime în lume n'o v&dzut, fime 
în lume n'o audzit fără Maica Domnului din porta șe- 
răului, tare o sîrguit și înainte i-o eșit, de mâna drâpt'o 
luat și bifi'o întrebat: «Şe te cânţi? șe tedăulesci?> 
«Cum nu m'oii cânta, cum.nu moiii dăuli, că m'am luat 
die la casă, die la masă, sănătâsă și frumâsă (se repetă 
cele de mai sus)..... mortă în pămînt mo lăsat. Nime 
în lumE nu m'o audzit, ime în lume nu m'o vădzut 
fără Maica Domnului din pâria şeriului.» 

«Nu gâni (gândi) nimică N., c'om lua crușe de bo- 
siioc în mâna dreptă, în 6lă nouă și apă neîncepută 
şom stringe Daîne/e, Bunile, Vîntăsăle, Frumosăle. Şi 
ele o vinit tare și vîrtos cu puterea lui Hristos. «Da 
ai mânat pe Petrea Paul cu bușin de aur a ne bușina 
şi a ne trimbiţa, în apă curată şi luminată a ne adunat» — 
«Da cum n'oiii mâna eii pe Petrea Paul cu bușin de aur
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a vă bușina și a vă trimbița, în astă apă curată și lu- 

minată a vă aduna, că voi afi luat sărătatea (lui) W. 

şi puterea şi vlaga şi sporiul şi virtutea. Da, de nu-ţi 

aduce în astă apă curată și luminată putere, vedere şi 

spori, eă vă voiii încide în ladă lădiţă, în lacră lăcriţă, în 

sdi6că die nucă voii înfunda şi în mare voiii arunca, 

mic fărină viți afla. 

«O Maica Domnului cea sfintă, nu ne încide în 

ladă lădiţă, în lacră lăcriţă, nică în sdiocă die nucă nu 

ne băga, în mare nu ne arunca: că ne om duce tare 

şi virtos cu puterea lui Hristos în virful munţilor, în 

cruşile bradilor, în cununa fetyilor, în balţul 1) mii- 

” reselor, în struțul voinicilor, în masa înp&raţilor, în bli- 

dul cu mâncările, în paharu cu băutura, în talgerile 

cu furcuţele «ş'om alege ş'om culege» (de 3 ori), noi om 

aduce în astă apă curată, luminată, neincepută: cap la 

cap, scăfărlie la scăfărlie, păr la per, pele la pele, os la 

os, creeri la creeri, vine la vine, sânge la sânge, frunte 

la frunte, sprincenă la sprincenă, jene la jene, oci la 

oci, nas la nas, obraz la obraz, buză la buză, dinţi la 

dinți, limbă la limbă, barbă la barbă, grumazi la gru- 

mazi, brață la braţă, rînză la rînză, inimă la inimă, plu- 

mâni la plumâni, maiii la maiă, mață la maţă, rărunci 

la rărunci, beşică la beşică, pcicidre la pcici6re, câpță 

la câpţă, genuci la genuci, fluere la fluere, glesne la 

glesne, Guă la Guă, căpute la căpute, diegete la diegete, 

încieturi la încieturi, ungi la ungi, ureci la ureci, ceafă 

Ja ceafă, umere la umere, spate la spate, pesce la pesce 2, 

cote la cote, glesne la glesne, încieturi la încieturi, spci- 

nare la spcinare, şele la şele, cruși la cruși, buci la buci, 

pulpci la pulpci, călcâie la călcâie, tălpi la tălpi, mia de 

  

1) Vălul, cu care se îmbrobodesce mirâsa, când sa isprăvit cu- 

nunia religi6să. " 

2) Aşa se numesc muşchii mâinilor şi at pici6relor.
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osurele, suta de nodurele, în astă apă curată și lumi- 
nată, din ce oră a b&,l€c și vac a ave, din ce oră sa 
spăla, Ic şi vac a căpăta die la Dumnedei şi Maica 
Preacurată, die la mine numai descântecul î). 

II. Mam luat la casă ei, sănătos şi voios și, când 
am fost la mniedi de mniegi de cale, m'am tănit 
cu Savalina şi cu Madalina şi cu Ler îinpăratul lor 
cu cati lor, cu căruțele, în pcicidre m'o călcat, cu râtele 
m'o sfărmat, păidră albă în obraz mnio aruncat, puterea 
de ia mânuri şi de la pcictăre mmneo luat şi ca un gros?) 
la şes m'o lăsat; şi ele s'o dus la curţile lor și la me- 
sele lor, beii şi să libovăsc. Ei mă cânt şi mă& dăulesc 
și am gânit, că nime în lume nu m'aude, nime nu mă 
vede și m'a. audzit Maica Domnului din pârta șeriului, 
m'a audzit şi m'a întrebat: « Șe te cânți, șe te dăulesci?— 
O Maica Domnului din pârta şeriului, cum nu moiii 
cânta, cum nu m'oiă dăuli, că am plecat de la casa. mea 
şi de la iosagul (avutul) mneii, sănătos şi voios...» — «O 
nu te cânta, nu te dăuli, că cu bușinu oii bușina, cu 
trîmbița oiii trimbiţa și înton șeas tâte le o adunat şi 
tâte le o întrebat: Pentru șe ați luat puterea de la mâ- 
nuri şi de la pcicidre? Şi de nu li-ţi aduce tâte din tâţi 
hucii, din tâţi cături 3), din tâtecănuţele, din tâte văsu- 
ţele, şi-mi aduceţi şi-mi puneţi: cap la cap, putere la 
putere, păr la păr, tălpi la tălpi (ca și în descântecul 
de mai înainte)......, tâte le aduceţi, tâte le puneţi, care 
cum a fost, care unde a fost, ca să-mi vie în oră (fire) 

1) «Acest descântec se face în 6lă nouă, apa se aduce din ri 
saii curgătâre și o ta din sus în jos şi aruncă pâne şi sare şi mergen 
şi vinin nu vorbesce cu nime. Când începe şi sfirșesce, suă de uret 
ori și în timpul, cănd îl spune, cască» (ore culegătorulul ). 

2) Arbore mare rupt întreg și doborit de vint. 
5) Un fel de /uciii sati pădure tînără, ce mere se tate, cu 

acestă deosebire că huceagu coprinde căturu.
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ca cercala 1) în flori, ca păunu înrotat, ca banu de ar- 

gint curat, ca fântâna lină, ca bosiiocu în grădină». — 

“O Maica Domnului din pâria şeriului, în ladă lădiţă 

nu ne băga şi pe Marea Roşă nu ne da, că tâte le om 

aduce și le om pune........» De la mine descântecul și 

de D-qeii să fie lecul 2), 

III. Sfinta Maică Preacurată, sfintă de tine, m'am 

luat de la casa mea, de la masa mea, sănătos şi voios, 

mândru şi frumos, pe cale, pe cărare, în poiana mâie, 

la merul tufos şi mam uitat cu oci frumoşi, cu capul 

frumos, cu mânurile. frumose, cu şelele frumose, cu tâte 

incieturele mele mândre și frumâse şi sănătose. Nime 

în lume nu m'o vădzut, Fime nu mo audzit fără înpă- 

ratul Irod şi Irodesa, cu Jena Brăilena, cu fetyile lor, 

cu slujnicele lor. la ce loc m'o întîmpcinat, în brață 

m'o luat, în naltul șeriului m'o rădyicat, jos putred m'o 

lăsat ca pre un fiior de cănipă m'o melițat, ca pe un 

snop de grâii m'o înblătit, mare batjocură m'o batjoco- 

rit. Cum nu m'o batjocorit? că 77%0 luat puterea şeli- 

lor, puterea mânurilor, puterea spatelor, graul guriă, 

audzul urechilor, vederea ocilor, frunisețea obrazulul. 

Nu te cânta N.... nu te văita, com stringe Dzi- 

nele, Bunile, Tarile, Frumosele, în cercală roşă încer- 

ca-le-om, în steblă de bosiioc mătura-le-om, în ragă de 

pânzătură ) lega-le-om, şi acolo mâna-le-om în trâmbii 

  

1) Probă, când bagă în Aori puţină lână, ca să vadă, cum e 

cul6rea. 

2 «Când meri a apă, să nu grăiesci cu nime, nici să nu te 

uiţi înapof, nici să nu stăpişti și să descânţi de 3 ori ia 6la de apă 

şi să ai bosiloc şi păun şi huseşi (sfanţi) de argint, să le legi tote la 

olaltă cu cercală roşă şi să descânţi de 3 ori în qi şi la 3 sfîrşituri 

de iună şi până or și nouă sfîrşituri şi să nu faci păcat unul cu altul, 

nici să nu gănesci întracea lature spre curvie, pici să te speli în loc 

spurcat, fără une-i locul curat şi nu umblă nime p'acolo, Să luaţi sama 

bine, cân veţi lega de acest descântec> (Wotă din cartea lut Hiherţea). 

3) Haină femeiască, care sâmEnă cu foele dinainte ale ţăran- 

celor ; ragă, dungă sait vîrstă dintr însa.
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câmpilor, în virvii munţilor. Nadă .Nădiţă, Nadă Nă- 
diță, să-mi aducă l€cul într'acâstă apă sfintă neînce- 
pută de pre tâţi munţii, de pre tâți molidzii, de petâte 
erbele, de pe tâţi fagii, de pe tâți copacii, de pe tâte 
frunzele, de pe tâte florile, de pe tâte ripile, de pe tâte 
uliţile, din crușile uliţilor, din cârnele boilor, din staurul 
oilor, din căruţa cailor, din locu ce am stat şi m'o să- 
getat și sănătatea mi-o luat. Să-mi aducă l&c şi sănă- 
tate într'astă apă sfintă neîncepută, în șe șeas oiii b& 
şi m'oiă spăla să-mi vie în ori ca cercala în flori, Amin! 
Descântecul de la Dumnedeii și de la Maica sfintă Prea. 
curată, să-mi dea l€cul și sănătatea prin Gsele prin tâte!). 

IV. S'o luat 9 /rodzfe pe 9 costițe cântân descân- 
tân. /rodija cea ma? mare cu un pahar de argint în 
pSlă, cum o cântat, o descântat, ca cu mâna mi-o luat 
şi-o pus: cap la cap, frunte la frunte...... (ca și în vari- 
anta părintelui Marian), tâte unde o fost, tâte cum o fost, 
să-i vie în ori ca cercala în flori, ca banu în scrisori, 
ca păunu înrotat, Dumnedeii să-mi dee l&c ca apa lină 

  

1) «Descântecul se face într'o 6lă nouă nejumălțuită cu apă, 
care să fie din o vale curgătâre, rii sai păriii. 'Când se duce, ia pu: 
ţină pâne, mergEnd şi înturnând nu e Yertat a vorbi cu nimene, nici a 
sufla nasul, nice a slobodi vr'un vint din el. Ajungând la apă, aruncă 
pânea în apă, gicând: Ei "ţi dai apă sfîntă şi colac, — tu să-mi dai ie l6c — şi sănătate prin 6sele prin tâtel Apof iei apă din sus în 
Jos cu 6la cea nouă nejumălţuită, te întorni câtre casă, ținând regula, 
cum al şi mers la apă. A casă nu pune apa jos, ci o pune la foc 
să se încăldescă puţin, după care descântă, se face o gr6pă în tindă 
sai afară dar nu în casă; și nu afund, ci cât să se cuprindă apa, cu care se scaldă. Preste acel loc nu e Yertat să umble nimene un an de 
dile, câci se l€gă de el. Când va fi gata de scăldat, în urmă pune 
ciuper (piper) şi aiii şi se astupă cu pămînt, El însuşi târnă apa, cea 
descântat'o, pe cap, să cagă în grâpă. Apoi să descânte de 4 ori pe 
di, de Laii luat cîntru-Lelele» pe la capătul lunet, peste lună sai la 
începutul et; anume, dacă Vaii luat cîntru lelele> la capătul lunei, 
atunci să se descânte numai în cele 9 due de ia sfirșitul lunet; jar de 
Vaii luat de la mijloc, atunci trebue să se descânte peste totă juna.
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în fântână, să'mi fie în îndemână ca bosiioc verde în 
grădină. Sântă Maria sci şi plinesci pentru mine și face 
crușe peste apă 1). 

Mai adăogâm şi următârele tradiţiuni şi cre- 
dinţe, privitâre la Iele, din diferite părţi ale Mun- 
teniei. 
In judeţul Muscel: «Cine a vădut /e/e/e fă- 

când hore nâptea prin poieni şi cântând, dacă o 
va spune, amufesce» . 

In judeţul Dâmboviţa : «Poporul dice că /e- 
Ze umblă mai mult n6ptea cântând şi dacă se 
întîmplă să cheme pe cineva pe nume, şi acela le 

r&spunde, amufesce». 
In judeţul Prahova: «/e/2/e beă n6ptea apă 

de prin fântâni şi oricine va bea după dinsele, îl 

pocesc. De aceea, când cine-va bea apă dimineţa 

din vr'o fântână, lasă în ea vr'un semn de la sine, 

pentru ca pocâla să cadă pe acel semn». 
In judeţul Putna: «La Aprilie în 16, /e/e/e 

se prind în horă neîncheiată şi jâcă pe verdeţă; 

verdeţa, pe unde ati jucat lelele, se topesce ca 

cum ar fi arsă de foc, apoi târdiii tare r&sare ia- 

răşi €rba în acel loc, de o frumuseţe rară, dar 

nemâncând'o nici un dobitoc». | 
In judeţul Ilfov: «Nici o dată Gmenii nu se 

culcă pe arie, căci cred că pe ea jâcă n6ptea 
/elele, cari pocesc  6menii» 2). 

1) Acest descântec e o variantă culesă din aceeaşi localitate de 

păr. Marian, pe care o reproducem în capitolui al Ili-lea, 

2) Hasdeii, Erymol. Magnum Rom., p. 1118, 1275, 1357 şi 1639. 
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Trecând la basme, pomenim mai întâiă bas- 
mul «Mogărzea şi fiul s&ă», al cărui cuprins pe 
scurt este cel următor |): 

Un orfan, ne mai putând suferi mustrările epi- 
tropilor sti, se duce în lume şi în cele din urmă 

„este primit să pască oile unui om mare cât un 
uriaş. Întorcându-se scra şi găsind trist pe tatăl 
s&u adoptiv, îl induplecă să-şi spuie povestea, pe 
care o începe cu aceste cuvinte: «Ei m& numesc 
Mogârzea ; sunt fecior de împărat şi am plecat 
la lacul dulce, care nu este departe de aci, ca 
să m& insor cu o dină. Audisem, că acolo sînt 
trei qine. Dar norocul mi-a stat împotrivă ; căi 

năgodele ?) de Jele deteră peste mine şi-mi luară 
2012ma....3 

EI sfătuiesce totdeodată pe băiat să nu trecă 
hotarul Ielelor. Dar a treia di o die, desghinân- 
du-se din turmă şi după dinsa altele, intră în li. 
vedile înflorite ale Ielelor. Tînărul cioban, cântând 

î) Ispirescu, Legendele și Basmele Românilor, partea IL, p. LOȚ—111. 
2) Acest cuvint, pe care îl întîlnim adesea în basmele muntene, 

însemn€ză «neajuns (de vreme), neplăcere», în genere «ceva râii şi ne- 
plăcut», de unde apoi sensul scădut «nimicuri, fl6curi, secături». Iată 
câte-va exemple: Ispirescu, Suâze, p. 6: cErna sosise şi slâta, gerul, 
viscolele, nins6rea, bruma, câţa, chiclura şi câte zagode tâte nu lipsiră>. 
Intrun basm de acelaşi (Zegende II, 117) «Măi 'Lăleruş, îi răspunse 
băiatul, să nu fi și tu vr'o magodă drăcâscă». Același, Basme, p. 
48: «Bala era pardosită cu tot felul de marmură lustruită şi adusă din 
eştesug așa, încât închipuia fel de fel de flori, de paseri şi câte za- 
gode tote». Jipescu, Opincaru, p. 76: 'T6te nevoile astea, mapode şi greu- 
tăţi, nu se întîmpină cu sărbătorile, mat virtos că lucrezi d'abia tref 
sferturi din an>. Calend. basm. pe 1882, p. 34: cAscultând nagodele 
lui, cari te făcea să mori de ris».
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din fuer, se duse să abată oile. «Dar deodată 

se vădu față în faţă cu trei fete sburdatice, „că-l 

opresc şi încep a juca împrejurul lui>. Băiatul 

cântă pân' de seră, când se desparte, făgăduin- 

dule a se întârce a doua di. Din albul dilei el 

porni din noă cu oile în livedile Ielelor, cari, la 

cântecul fluerului, jucară până seră. Atunci băia- 

tul scapă fluerul din mână şi se sparge. La tân- 

guirile şi plânsetele sale lelele chiar se înduioşară 

şi-i oferiră cireşul de 7 ani din curtea lor, din care 

să-şi facă alt fluer. Cu toții dar se duc să taie 

cireşul şi, ca să nu se strice inima, el rugâ pe 

lelele să pună cu tâte mâinile. Ele, prâstele, bă- 

gară degetele în crepătura făcută cu toporul şi 

şiretul de cioban le prinse acum degetele şi nu 

le slobodi, decât după ce-i se spuse unde-i inima 

lui Mogârzea şi în ce chip so puie la loc. Ve- 

nind acasă «băiatul dise lui Mogârzea să se culce 

pe spate şi el, suindu-se pe pieptul lui, se săltă 

  

La Bolintinânu, în «Blestemul babei», cuvintul are sensul de 

amonstru saii duh pocit> : 

lar Wagodele urte 
Ca un mistreţ la cap; 
Cu lungi şi strâmbe rîte, 
Cu cari de. pe stâncă 
Rim marea cea adîncă 
Şi lumea nu le încap... 

Cuvântul se trage din slavicul zegod cvreme nepotrivită> (din 

paleo-slavicul god, vreme): rusesce zeg0d, nenorocire, ceh nahoda, în- 

tîmplare (Miklosich, Zym. W orterbuch der slavischen Sprachen, p. 61)
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de câte-va ori; când căle! eşi dintr'însu inima de 
putrigaiu, ce-i lăsase Ielele, îi dete de înghiţi pe 
a lui, îi astupâ gura și nasul cu mâinile lui, îi 
dete de b&ut apa ce era în sticlă şi-l obloji cu 
un plastur, ce luase de la lele. N'apucase să-l 
lege bine şi odată sări în sus ca o căpriGră....2 1), 

Intr'un alt basm <Țugulea, fiul unchâşului și 
al mătușei»2) se povestesce că la nascerea lui Ţu- 
gulea zmedica pămîntului, de pizma ursit6relor, 
îi luă vinele şi vemase olog. Dar ursitârea lui cea 
bună îl înveţă, cum să-și recapete vinele, pe cari 
«cum le puse la picidrele lui, se lipiră, par'că fu. 
sese acolo de când lumea». 

In basmul e Omul de petră» de Ispirescu se vor- 
besce de baştâzul Jelelor, pe care trebue să în- 
calece Făt-frumos spre a putea trece gârla de 
păcură din pădurea cea negră, ce înconjura îm- 
perăţia Domni Chiralina. Din buşten se face 
apoi un cerb de aur, în care intră eroul spre a 
ajunge în odaia ei, ca să o fure. « Ajungând în 
mijlocul pădurii, zări Goeştfnul Jelelor, încălecară 
amindoi pe dinsul şi, dându-i pinteni de trei ori, 
se prefăcu într'o căruţă cu doi-spre-dece cai de 

cn O 

1) Tot ast-fel Cheleş împărat apucă mâtnile Dinei, care a luat 
ochii zmeului: v. Calendarul Basmelor pe 1881, p.1ş—2q4. Variante: 
povestea bucovinenă «Petrea făt-frumos şi Dinele» (Sbiera, No. 3); cea 
bănăţenă (Schott, No 1).în care Dinele Lacului Negru răpesc puterea moşnsgului; basmul munten «Cei trei frați de cruce» (Fundescu, No. 
15), unde Ielele răpesc ochii unui moș și Vişen îi Ya înapoi... 

2) Ispirescu, Zegende saii Basmele Românilor. ed. 1882, p. 313 
—317; Fântâna Ielelor e pomenită acolo, p. 324.
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foc şi într'o clipă se înălță până la vintul turbat 
şi se pogori la porţile palatului dâmnei Chiralina». 

III 

Numirea sinonimă „Dînsele“. 

“Numele cel mai r&spândit al acestor dîne 

rele este /e/z, sub care sînt cunoscute atât în Ro- 

mânia liberă cât şi în Transilvania şi Bucovina, 

unde mai pârtă şi numele de Wâzzâse/e, cum vom 

vedea 'mai la vale. Numirea de «Dinsele» nuii 

cunoscută în Muntenia. Acestă numire, ca şi cea de 

Jele, provine din pornirea enfemistă a poporului în 

calificarea spiretelor rele, o pornire, al căreia ca- 

racter antropologic a fost relevat în introducerea 
la acest studiă. 

Poporul a. poreclit pe dinele aeru/ui sai vâu- 

fului (vînt6se) cu pronumele e/z şi dânse/e, ca ŞI 

cum numele acestor dine nu sar putea rosti de 

cât întrun mod indirect saă cu o numire de tot 

generală, evitând în acest mod urmările nenoro- 

cite ce ar putea pricinui evocarea numelui lor 

propriă şi Gre-cum sacramental. 

Cu acestă numire sa identificat apoi tote în- 

suşirile caracteristice ale Ielelor. Ast-fel Dinsele 

dobândiră, ca şi Je/e/e, luându-se efectul drept causă, 

înţelesul de «reumatism, dambla», care bâlă s'a 

specialisat sub numele «de-dinsele».



94 IELELE 

lată ce spune asupra acestei b6le părintele 
Marian, unul dintre cei mai adânci cunoscători ai 
superstiţiunilor poporului român: « De-dânse/e este 
un morb în felul 7ezmazismului, însă după cum 
spune poporul, cu mult mai periculos, fiind-că se 
întinde peste tot corpul şi mai cu semă în picidre 
și mâini, aşa că cel ce suferă de acest morb nu-şi 
simţesce capul, mâinile şi picidrele nici de cum, 
ca şi când ar fi tot amorţite; apoi iarăşi nu se 
pote mişca aşa cu înlesnire, ca şi când ar avea 
reumatism» . 

Părintele Marian a cules în Bucovina un 
«descântec de-dinsele», din care reproducem în- 
ceputul 1): 

Voi, harnicele de voi, — Voi, vitezile de voi, — Pe unde mi-aţi 
mai umblat,— Spuneţi-mi, ce aţi mai stricat?...— Pe (cutare) l-aţi întîm- 
pinat,— Puterea vol i-azi Iuat— Și viața i-afi scurtat.— Din om frumos— 
Voi l-aţi făcut ros— Şi putregăios, de tot urîcios.— Din voinic fecior, — 
Ca pe un fuior— De cânepă — Voi l-aţi bictulat, —De o parte de drum 
daţi aruncat, — În nume de om mort Lai lăsat... 

Descântătârea le ameninţă apoi să aducă 
«mândrului fecioraş» sănătate şi viaţă, de ochi 
să-l descrunte, de cap să-l deştepte, de picidre 
să-l descurce, de mâini să-l deslege şi puterea să-i 
o redea. 

O variantă a acestui descântec, culesă de 
acelaşi în tîrgul sfîntului George, districtul Nă- 

  

| ?) După colecțiunea d-lui G. Dem. Teodorescu,. Poesi! populare 
"omâne, p. 383—384. Comp, sub-varianta din capitolul al II-lea.
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săudului, în Transilvania, ne intereseză din mai 

multe puncte de vedere, de aceea o dăm în în- 

tregimea ei (Teodorescu, p. 384): 

S'o luai 9 Zvodiţele — Pe tâte mlădiţele, — Pe tâte costiţele, — 

Peste 16te edele, — Peste tâte câstele, — Descântând <de-dinsele». — 

Zrodița cea mare,— Cu un pahar de argint în pâle,—Ea, cum a cântat, 

cum a descântat— Şi cu mâuă le a luat— Şi le-a pus: — Cap la cap— 

Frunte la frunte, — Ochi la ochi— ....... Degete la degete, — 

Unghii la unghii.— Descântecul de la mine,—lar de la Dumnegeii bine! 

Tot părintele Marian, într'un articol fârte in- 

teresant «Botanica populară română», expune cu 

deamăruntul tratamentul, ce femeile din popor ad- 

ministreză celui bolnav de «de-dinsele»: <Ro- 

mâncele întrebuinţeză șerpânta (sedum acre) spre 

vindecarea morbului numit «de-dinsele».... Cel 

bolnav de «<de-dînsele», după cum mi-a spus o 

româncă din vatra Dornei, caută mai întâii planta 

acesta şi după ce o află, n'o rupe, ci o lasă lo- 

cuind, puind numai un semn ca să scie, unde se 

află. Intr'o Luni, Miercuri sat Vineri, des de dimi- 

n€ţă, se scâlă apoi cel bolnav, se spală pe obraz şi, 

după ce spune rugăciunile, ia o bucâţică de pâine 

şi una de sare în mâna dreptă şi, ţiindu-le în 

palme cu cele 2 degete mai mici, iară cu cele- 

lalte trei făcendu-şi cruce, repeteză în gând ur- 

mătârele: 

Sântă Maică Preacurată ! — Sântă gi de astădi... — Domne, dă- 

ruiți-m& cu l€c,i— Cu vâc, — Se fiii cu carnea virtOsă — Şi cu 6sele, să- 

nătâse, — Curat,— Luminat, — Cum sunt de la Dumnegeii lăsat — Și de 

popa botezat! 
5
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«. ..., Apoi se pornesce spre şerpânţă, 
neuitându-se de fel înapoi, nici vorbind cu nime 
pe drum, de sar întilni ori şi cu cine ar fi. lară 
după ce ajunge la șerpânţă, pune sarea şi pâinea 
la rădăcina ei şi gândesce, precum urmeză: 

Sântă buruiană, — De Dumnedeii lăsată, — De mine însemnată l— 
Te cinstesc— Cu pâine și cu sare,— Ca să mă lecutesci— Şi să mă dă- 
rulesci—Cu lec—Şi cu vâc..... 

«..... Apoi ia şerpânţa cu frunze şi cu 
rădăcină cu tot şi se unge pe locul, unde-l dâre... 
Şi după ce se unge, lăsând pâinea şi sarea unde 
le-a pus, se întârce îndărăt a casă, însă nu pe 
unde a venit, ci pe alt loc şi fără să caute îna- 
poi să vorbâscă cu cine-va. Acâsta o face cel 
bolnav în 3 rînduri, adică în 3 dile de sec, în- 
nainte de r&sare sorele...> 1). 

IV 

Identitatea „Ielelor“: cu „Vîntâsele“ şi cu „Frumâsele“. 

Existenţa lor la Românii din Macedonia. 

Prin vâufâse se înţelege ori-ce virtej de vînt 
pe uscat sati pe mare 2). Virtejul, personificându-se, 
desemnâ nisce fiinţe fantastice, cari alungă n6ptea 
spiritele necurate. 

1) Albina Carpaţilor UL, 218 urm. » 
2) Lexicon Budanum, p. 149: zintăse, pl.: a) pre uscat! vortex, 

turbo; Wirbelwind ; b) pre mare: typhon; Meer-,WVasserhose.
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Ast-fel, în basmul «Dina Zorilor» de Slavici: 

«Se duseră (P&tru şi murgul sei), cum se duce 

năluca, când umblă Pânfâsele şi gonesc în miedul 

nopţii pricolicii». Şi mai la vale: «Peste pustiti 

se vedea o mulţime de năluci, ce se goneau pe 

din drepta, din stânga, pe dinaintea şi pe din 

dosul lui P&tru.— «Să n'ai nicio frică», dise mur- 

gul, «aceste sînt fetele Wintâselor... se j6că prin 

aer, aşteptând ca să vie vircolacii 1)». 

Apoi în general Wâutâse/e dobândiră înţelesul 

de dine aeriene, cari se mişcă cu o repediciune 

extraordinară şi cutreieră val-virtej lumea întregă, 

spre a o scormoni în lungiş şi în curmeziş; tot 

de odată virtejuri puternice în stare de a isbi şi 

nimici tot ce le stă în cale. Ele daă nascere vol- 

burelor sat vînt6icelor, acelor vinturi grozave, cari 

merg învîrtejindu-se. lată cum le descrie d. Ar. 

Densuşianu (p. 11): . 

. „sâțele V?uzâse, cumplite, negre dine, 

Să nu le audi de nume, nici să le vedi visând... 

O vale zace-adâncă și jur în jur încinsă 

De mulți copaci și piscuri, ce bat cu fruntea 'n nori... 

Aici ascunde ţera cumplitelor Vîzfăse... 
Aşa staii ele în munte, 

Iar 6menit pe lume Vîz/âse le-aii numit, 

Căci în adânca vale se'nvolbură, se'ntârnă, 

Se certă şi se alungă şi 'n aripe se bat, 
Se sfăşie în ghiare, copaci şi stânci răstârnă, 

Se'nalţă 'n lungi vîrtejuri şi păn' la nori străbat... 

  

1)- Convorbiri Literare VI, 109 și 101. 

-]
 

Şăinenu, Saudi: folklorice.— 41,709.
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Rolul mai sus descris îl împlinesc Pânzâse/e 
în basmul citat de Slavici, în care vedem pe un 
tin&r Făt-frumos, feciorul unui împerat puternic, 
întreprindend luptele cele mai înfricoşate spre a 
răsbi la cetatea Dinei Zorilor, cu scopul de a 
âduce apă de la fântâna Dinei, «căci cine bea 
din apa ei, acela înfloresce ca trandafirul şi vio- 
relele». După multe greutăţi isbutesce să-şi umple 
urcidrele; dar Dina, supărată că-i s'a furat apa, 

pune lumea în mişcare... Voinicul trecuse însă 
deja marginile împerăţiei şi t6te încercările pentru 
aducerea lui remănend zadarnice, Dina dete straş- 
nice porunci, ca «dinele să nu mai zimbescă, flo- 
rile să nu mai mir6se, vinturile să nu se mai misce, 
isvârele să nu mai curgă limpede şi radele s6- 
relui să nu mai lumineze», până ce nu va veni 
acela ce a luat apă din fântână. Un vel de întu- 
mecime se lăsâ atunci pe pămînt, prin care nu 
putu străbate nici o radă din s6re. Sânta Vineri 
vădend deci, că lumina nu mai vine, «porunci 
Vîntoselor, ca să pornescă tâte împreună, să se 
isbescă în velul cel mare de la marginea împ& 
răţiei, să-l misce din loc şi să facă, ca lumina să 
curgă în lume». 

De aci înainte reproducem textual: « Vin4- 
sele porniră... care de care mai turbate, care de 
care mai grozave şi mai înfricoşate... cum merg a- 
dică Vântâse/e  TŢi se părea, că ai să iee lumea cu 
sine şi să nu se mai oprescâ în loc cu ea... Ajunseră 
la văl... se isbiră în el... şi cum se isbiră?...: Velul
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nu se mişcâ |... Pâutâsele se mai isbiră o dată..., apoi 

inc'odată... adecă de trei ori una după alta... Şi 

apoi nu se isbiră mai mult... vEdură, cum că vălul 

stă mai ţapăn în ţăţânele sale... Stătură câte-va 

clipite locului ; — ruşinate şi obosite se întorseră 

după aceea îndărăpt...> Sânta Vineri poruncesce 

atunci şi mai strașnic de a aduce, viă sati mort, 

pe acela ce fu pricina întunecimii în lume. Trei 

dile şi trei nopţi Wîufâse/e numai steteră... De 

trei ori scâseră copacii din rădăcini; de trei ori 

scâseră riurile din cursul lor; de trei ori sfărmară 

norii isbindu-se de stânci; de trei ori măturară 

fundul mării şi de trei ori prăpădiră faţa pămin- 

tului. Tâte fură în zadar!...2 

Tot aşa în basmul «llena Cosinziana» de 

Pompiliă: «Nu se mai vede o altă r&măşiţă din 

acestă grădină minunata de cât numai nisce frunze 

arse, ce foiati fârte pe sus prin volbura Vântoselor 

turbate Î)». 
In fine, ca dîne aeriene, Pintâsele fură iden- 

tificate cu Je/ele, dobândind însuşirile lor caracte- 

ristice. «Cele Vinzâse tot aceeaşi se vede a insemna, 

ca cele Frumâse. Norodul crede în Ardel — doră 

şi pe alte locuri—cum că sunt nisce dine, cari se 

ţin în văzduh şi sbâră mai virtos nâptea; şi a- 

cestea ar avea puterea a strămuia mintea la 

Gmeni şi a-i căzni în multe chipuri» 2. 

  

1 Zbidem VI, 25. 
2) 1. Budai-Delenu, Țiganiada sai Tara Țiganilor în «Buciu- 

mul> Îl, 76 nota.
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Întrun e«descântec de albeţă», cules în Bu- 
covina de părintele Marian, puterea acestor dine 
reu-făcătore e mărginită asupra ochilor; dar rolul 
lor în genere, cum vom vedea mai la vale, e în 
totul identic cu al Ielelor. 

lată începutul acestui descântec 1): 

N. a sinecat — Şi a mânecat— De la casă — De la masi, — Pe 
cale, — Pe cărare, — Gras și frumos, — Rumen şi votos. — Dar când a 
fost— La mijloc de cale,-—De cărare. — L/aii tilnit Vintâsele —Şi Fru 
măsele. — Din față Vaii tilnit, — De pămînt Vaii trântit, — Gras negru 
Vaii făcut,—Cu ţernă Vai acoperit, —Albeţe *n ochi i-ai băgat, — Făr- 
de vedere Vaii lăsat... 

Maica Domnului, înduioşată ca totdeuna de 
gemetele şi plânsetele suferindului : 

Din porta cerului—Scară de aur a slobodit,—Pe dînsa s'a sco- 
borit,— Inaintea lui N. a eşit.— De mâna deâptă Pa luat,—Di pe sâre 
Va înturnat — Şi-a pornit, — Şi-a plecat — Pe drumul bi Adam — La 
fântâna lui Jordan— Şi a tilnit — Tre? surori a sârehă— Cu tel mă- 
turi, — Cu trei greble, — Cu trei diriticanii, — Cu trei mănici de mă- 
tasă albă. 

Maica Domnului însărcineză pe acele «trei 
surori a s6relui» să se ducă să curețe albeţele 
de pe ochii lui N., «ca să r&mâie curat, luminat 
ca argintu străcurat». 

1) Albina Carpaţilor 1U, 345.— Şi despre Iele se crede, că ar 
putea lua ochiT cuiva. In basmul <Cef trei fraţi de cruce» (Fundescu, 
Basme, p. 131): «Moşul spuse, că nu vede, fiind-că i-aii luat ochii 
nisce /e/e».
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Pentru cei stricaţi de Wân/âse, ca şi pentru cei 

stricați de Dânsele, există asemenea un trata- 

ment băbesc special, pe care îl descrie ast-fel 

acelaşi neobosit scrutător al credințelor populare 

în a sa «Botanică populară română»: <Rămure- 

lele zrandafirului tinere sunt bune pentru cei stri- 

caţi de Wiînfâse şi cari, din causa acesta, capătă 

ameţelă la cap. Descântătârea, care voiesce să 

vindece pe cei stricaţi de Pânzâse, se scolă de di- 

min€ţă, până nu resare sârele, într'o di de sec, 

când se pişcă luna, adică când luna a trecut de 

jumătate, ia apoi pâine şi sare, şi se duce la tran- 

dafir. Ajungend aci, pune pâinea şi sarea lângă 

tulpina trandafirului, apoi, bătend trei mătănii, îl 

sorocesce cu pâine şi cu sare, şi dice : «Să lecu: 

iesci (pe cutare), să-i dai lec, sănătate şi vc!» 

Apoi ia 5, 7 sati g rămurele de trandafir şi le duce 

acasă, unde le taie mărunţel şi le pune să ferbă 

în apă neîncepută. In acestă apă scaldă pe cel 

stricat de Vinzise de 3 ori pe di şi anume: di- 

mineţa până nu răsare sorele, la prânz până nu-i 

sorele drept amiadi şi sera până nu sfinţesce 

s6rele» 1). 
Precum din dinele poreclite Dânsele s'a for- 

mat un cuvint «de-dâusele», care desemnă o b6lă 

anumită mai sus descrisă, tot aşa din vân s'a al- 

cătuit vorba «e-vînț» pentru a exprima asemenea 

o indisposiţiune 6re-care. 

  

» Zbidem, IUL, 283.
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Ast-fel o superstiţiune băbescă din plaiul Pra- 
hova dice: <De a recit cineva şi Pa aruncat în 
ferbinţelă, îl descântă, dicend că-i /uaf dz de- 
vânt» |). - 

O explicare mai lămurită a expresiunii Za 
din de-vînt şi în acelaşi timp tratamentul popular 
al bâlei ni-l dă d. Dem. Teodorescu?): <E 
Îuat din de-vîut acela, pe care îl dâre capul şi 
simte fiori în tot corpul. După trei dile îi es b&- 
şicuţe la nas şi pe la buze, ca de friguri. In tim- 
pul b6lei se taie cu cuțitul câte o aşchiâră din 
cele patru colţuri ale unei icâne. Amestecate cu 
«flori de la Domnul Hristos» şi ede la diua Cru- 
cii>, se pun pe cărbuni şi se afumă cel luat din 
de-vînt. Cărbunii se aruncă apoi în vînt, după 
care bolnavul e tras pe corp; îi se dă ceai cald 
şi transpiră». 

Tot d-sa împărtăşesce şi următorul «descân- 
tec din de-vînt»: 

Dor de vînt 
Din <de-vint>, 
Să te duci de pe pămînt; 
Cu vintul ai venit, 

  

1) “Tocilescu, Rezista, UI, 387. — D. dr. At. Marienescu a pu- 
blicat în Familia din 1868, p. 406, un descântec «vinturile», privitor 
probabil la bâla «<din-de-vînt», pe care nu ni l-am putut procura, pre- 
cum nici articolul săi Je/ze din aceeaşi revistă, 

2) Poesii populare române, p. 376, nota. Cf. Marian, Botanica 
opulară (Albina Carp. 1V, 254): «Crăpusnicul mai e bun şi pentru 
aceia, cărora le crapă mânile şi picidrele, ori pentru că ai aruncat în 
vr'o aruncătură, ori pentru că ati dat peste dinșii nisce vinturi rele, 
precum sunt Pîzfâsele, Jelele şi altele asemenea».
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Cu vîntul să te duci, 
P'aici să nu mai ajungi!... 

Frumosele lovesc pe om cu focifură, sub 

care Românii din Transilvania înţeleg «o durere 

sacă de picidre şi de mâini sau şi de altă parte 

a trupului, pe care o capătă iac'aşa din senin.... 

Se crede însă, că omul se pocesce mai cu semă 

atunci, când calcă, şede sai dârme în vr'un loc 

ră. lar sub loc r&ă se înţeleg în genere r&s- 

pântiile, precum şi tâte acele locuri, pe unde 

umblă Je/e/e, numite almintrelea şi Măzestre, Putea- 

nice, Frumăse, Frumuşele, Fetele Câmpului şi Petele 

Codrului» !). 
Jată şi «descântecul de pocitură» (p. 336): 

. Pi 
Din casă am eşit — Pe drum mare am pornit, — Până la un 

mijloc de cale am sosit. — Când la mijloc de cale, — De cărare — 

ME ?ntîlnit cu Zrumâsele, — Multele, măruntele. — Şi Frumâsele, — 

Cum mă 'ntâlnta, — Minteni mă săgeta — Priz creerii capului, — Prin 

sgârciii nasuluă, — Prin fara odrazului, — Prin audu urechilor, — 

Prin lumina ochilor, — Prin tot trupul meil i — ȘI puterea mi-o lua,. 

— De margine de cale m'arunca — Şi nume de mârte mă lăsa... — 

Râgă-te, Pre-curată, — Maica Domnului curată, — Ca puterea să mi-o: 

lase, — Cum se lasă sârele — Şi se lasă stelele — Și se lasă luna — 

“Totd&una. — Că eii nu le pot purta — Și nu le pot ospăta... — Maică 

Pre-curată, — Maica Domnului curată — Cu glas mare striga — Şi 

din gură cuvinta: — Adunaţi-vă, voi Frumâselor, — Multelor, mărun- 

telor, — Din copitele cailor, — Din ogaşile râtelor, — Cu păiori, — 

Cu cingători, — Cu brăni roși — Şi cu căruțe ferecate — Şi puterea 

lui N. să-i o lăsaţi.., — Că N. nu vă pâte purta, — Nu vE pote os- 

păta.— Că vot puterea,— De îi-ţi lăsa, —Precum D-deii— Pre N. Vo lăsat, 

Pre vot voiii duce— În câmpuri cu fori— În munţi frumoși, — La vo 

nică frumoşi — Și vel vezi augi — Lăuti gicând, — Fluere cântând; — 

  

1) Marian, Descântece poporane române. Suceva, 1886, p. 342.
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Și vefă găsi — Jumine aprinse, — Mese întinse, — Pahare pline — 
Și veți bea — Și veţi ospăta. — lar voi puterea, — De nu-ţi lăsa, — 
Precum Dumnegeii — Pre N. l-o lăsat, — Voiii duce în munţi crunzi, 
— In vâi adânci, — In câmpuri pustii, — Unde cocoşii nu cântă, — 
Cânii nu latră, — Popa nu t6că, — Clopotu nu trage, — Acolo ciu- 
tele și cerbii vor călca — De praf de voi nu s'alege!... 

Cum că /'rumâsele sunt identice cu Pântâsele 
o afirmă şi părintele Marian, care, într'o notă la 
descântecul «de albeță» reprodus mai sus, ob- 
servă : «Amindouă aceste numiri, adică Pânzâsele 
şi Frumosele, după cum mi-a spus descântătârea, 
se dai unora şi acelorași fiinţe mitologice». 

Pe de altă parte /rumâse/e sunt pretutinde- 
nea epitetul caracteristic al /2/2/07, cu cari adesea 
se confundă. 

Pentru Bucovina avem mărturia lui Budai- 
Delenu: <A descânta dintru Iele însemneză a des- 
cânta unuia, pe care lau stricat /Dâze/z sau cele 
Frumose , cari se numesc şi /e/e». Şi aiurea: 
«DDuhurile necurate, strigele şi cele Zywzâse adică 
inele din văzduh, cari strică pe 6meni»!). 

Pentru Transilvania pe a lui Schmidt: «Pe 
erba călcată se v&d urmele jocului /e/z/o7, a Fru- 
moselor, cari atrag pe cântăreţ: un urcior plin cu 
apă şi tras de 9 ori peste cercul lor vindecă de 
t6te bâlele pe bolnavul, care bea dintr'insul» 2). 

Pentru Muntenia: «</z/e/e-sunt un fel de dine 

  

1) Budumul LL, 124 şi 338. 

2) Schmidt, Das Fahr und seine Tage în dm Glauben und 
Brauch der Rumânen Siebenbilrsens, p. 28.
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numite de popor şi a/e Frumbse, cari umblă în 

aer sburând şi cântând şi însoţite de un cimpoier. 

Ele jâcă câte-odată pe pămint făcând horă, apoi 

dacă vun om din întimplare şede după aceea în 

vatra jocului, se bolnăvesce şi atunci se dice, că 

Pasi lovit Dînsele, că a câlcat în masa alor f'ru- 

mose» 1). 
Acestă identitate a /yumbselor cu Jele/e re- 

sultă clar deja din descrierea, ce ne-a lăsat'o Can- 

temir asupra, celor dintâi. Invăţatul Domn, vorbind 

de nisce «dumnedeiri necunoscute şi duhluitore a 

idoli daci, pe cari în Moldova îi cinstesc prin ver- 

suri şi cântări», se exprimă ast-fel 2): « ramâse/e, 

dice Moldovenii, sunt neveste de văzduh (nimfe 

aeriene) şi îndrăgesc de multe ori pe feciorii cei 

tineri şi frumoşi. Pentru aceea când lovesce de 

năprasnă pre vr'un om tînăr s/ibănogzre sat dam- 

dia, atunci dau ei vina bolelor acestora numai 

singur Prumâselor acelora. ŞI dic că aceia, schim- 

bându-şi dragostea în urăciune și umblând cu din- 

sele în pizmuire, 'şi r&splătesc ele într'acest chip». 

Trăsura caracteristică relevată de Cantemir, 

cum că « Frumâsele îndrăgesc pe feciorii cei tineri 

2) Hasdei, Frymofog. Magnum Rom. Ss. v. ale. 

2) Cantemir, Descrierea Moldovă, ed. C. Negruzzi, p- 285.—lată 

textul latin după ediţiunea Papiii, p. 142: « Pramâsele : nymphas quas- 

dam areas este existimant, amore in juvenes venustiores szepius cor- 

reptos. Quam ob causam, siquis adolescens faralysi aut apopleria re- 

pente corripiatur, id facinus haud alii, quam hisce Zodsele tribuunt 

feruntque eas hac ratione, amore in odium furoremque converso, punire 

amasiorum suorum inobedentiam».
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şi frumoşi» revine şi la <a” codrilor Frumbse» din 
poema d-lui Densuşianu (p. 164), pe cari frumosul 
păstoraş 

Cu flueru-i de frasin în horă le răpesce, 
Le aprinde, 'nebunesce și ride d'al lor foc. 

Şi acelaşi lucru l-am vădut, în privința Ze/e- 
for, în basmul <Mogărzea» reprodus mai sus. 

Aceste dine nu sunt dar totdeuna râu-făcătâre 
şi funeste omului. Une-ori şi omul le subjugă vo- 
inței sale şi atunci le păcăiesce şi le face chiar 
reui î). Alte-ori, când ele ademenesc, prin albeța 
lor uimitâre, pe tîn&rul păstor, al cărui cântec are 
atâta farmec asupra lor, în cât le face să-şi pârdă 
cumpătul, tot jucând împrejurul lui, ele însăşi cad 
sub stăpânirea păstorului doinaş, care sărută atunci 
fără saţiii sînul plăcut al frumâselor /z/z: 

Căci cine le sărută, îi daii cu plăcere 
Ce ochiul doresce şi inima cere 2). 

Acestă însuşire bine-voitâre, şi până la un 
punct Ore-care naivă, a dinelor în cestiune a avut-o 
în vedere Bolintinenu în frumâsa sa poesie «lelele»: 

  

1) Vedi basmul « Mogârzea», poema d-lui Densuşianu şi poesia de mai la vale a lui Bolintinânu, 
2) Bolintinânu «Ielele».
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In dumbravă la răcâre 
Zelele cobor din cer, 
Scuturând din aripi6re 
Rage dalbe din eter. 
Pe cămeşile lor albe 

Şi cusute *n flori de argint, 
Brine lungi de rose dalbe 
Cing mijlocul lor lucind. 
Iar din c6mele lor plouă 
Rade de aur şi de foc 

” Şi bobiţe dulci de rouă 
Peste sînul lor se joc. 
Hora lor se "'nvirtesce 

Peste albul păştoraș, 

Ce se face că aromesce 
Printre 6rbă drăgălaș. 

Tot sub numele de Frumâse/e saă Maușarile 

sunt cunoscute aceste dine rele şi la Românii din 

Macedonia. | 

In traducerea francesă a poesiilor lui Bolin- 

tin&nu, autorul însoţesce poesia de mai sus cu ur- 

mătorea notă: «Les Zormoses ou les Be//es, ap- 

pelces en Roumanie /e/, sont des esprits inven- 

t€s par la croyance populaire chez les Roumains 

de Macedoine. Mechantes et d'une rare beaute, 

elles exercent une grande puissance sur toute la. 

vie de Yhomme, auquel elles peuvent donner le 

bonheur ou le malheur. Elles ont en mains les 

maladies et peuvent les gucrir. Un berger a-t-il 

eu un bras paralyse, c'est qu'il sest assis sous 

un arbre hant€ par les Forpzoses» î). 

  

1) Bolintinânu, Brises d'Orient, p. 364.
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Junele M. lutza din Cruşova mi-a transmis 
următorele informaţiuni, culese de pe la diferite 
familii din Macedonia: « 4/fz/z sai Muşatile sunt 
nisce dine, cari, în timpul nopţii, umblă prin pre- 
jurul caselor (fzf4 c/icuie), pe lângă streşine 1). 
Ele lovesc cu bâlă (agudescz, închicuttză) pe toţi 
cari, în timpul nopţii, stai în c/zcute sau se p.... 
în acele locuri. De aci dic&târea f6rte obicinuită : 
«Vu Zi chişe tu (în) chicute, că ti 'nchiculiză». 
Suferindului de îpzc/zcufare sat dambla îi se dice: 
«Albă şi hartosă vine, albă şi hartosă s fugă 
(Ss ducă)!» 

Regretatul Andrei Bagav mi-a comunicat ur- 
mătorele: « /e/e/e, la Macedo-Români, pretutindenea 
se numesc A/bz/e, iar nu Mușatile. Credinţa po- 
pulară le atribue aceeaşi putere r&ă-făcătâre ca şi 

:j Şi în Muntenia Ze/e/e umblă pe str&șinile caselor. I6n Văcă- 
rescu, în pcesia sa Je/ele, partea IL: 

Baba Necşa, Moș Crăciun 

Așa povestesc şi spun: 
Acum gic că s'aii lăsat, 
Numai vin Jelzle în sat, 

De când un unchâș bătrân 
A învăţat pe Român 

Să nu puie lor prinas 
Câte o rdtă de prisos, 
Precum et obicinuiaii 
Pe strâșină de puneaăl.., 

Strâşinile caselor sunt, în genere, lăcașul duhurilor rele. Dar strâ- 
şinile bisericilor rămân ferite de dînsele, Cantemir, care descrie cjocu- 
rile cu eres> ale călzșerilor, ce le execută prin t6te tirgurile și sateie 
în răstimpul celor gece dile, de la Inălţarea până la Coborirea sfîntului
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lelelor adică : paralisarea diferitelor membre şi 

părţi ale corpului, a limbei a audului chiar. Ex- 

presiunile consacrate pentru a desemna pretinsa 

bâlă căpătată de la A/fe, sunt: agud/ de 

Albe (lovit de Iele) sati Zoa/ de Albe. Adjectivul 

muşatele (trumâsele) este mai mult un termen de 

exorcisare. Când cineva e agudzz d Albe, vin 

babele cunoscătâre de lecuri şi, după ce întrebu- 

inţeză tot ce tradiţiunea le a lăsat pentru a face, 

ca Alhele să se milostivescă a eşi din corpul celui 

lovit de dinsele, stabilesc apoi o conversaţiune 

directă cu ele (Albele) şi, mângăindu-le, le dat 

numele cele mai desmierdătâre, de pildă : Eşiţi, 

lea mușate, lea bune, etc. etc. şi alte calificative 

de felul acestora. Locuinţele lor, sub cerul liber, 

par a fi lacurile, dumbrăvile, dar mai cu semă 

cimitirele şi streşinile caselor. Superstiţiunea po- 

pulară, care le dă puterii supra-omenesci, face, 

  

Duh, observă că cîntru acestă vreme nu se culcă ei nicăiri fără nu- 

mat sub str&şinile bisericilor şi dic că, de se vor culca la alt loc, ar 

fi căzniţi de strigoice...» ; şi că «cel ce intră în vr'o câtă de călușeri, 

trebue 9 ant în tot anul să se afle adunat de'mpreună, iară întîmplân- 

du-se să nu se arate vre-o dată, atuncea dic cei-lalţi, că este căznit de 

duhuri rele şi de strig6ice şi prostimea cea eretică crede, cum că ei ai 

putere să gonâscă acel fel de bâle. Câci ei fac vindecare întru acest 

chip, adecă : aştern la pămînt pre acel bolnav şi încep a sări și, la o 

notă anume a cântării, îl calcă fiesce carele de la cap până la călcâte 

şi mai pre urmă î! qic la urechi nisce cuvinte alcătuite de dînşii îna- 

dinse, şi poruncesc beteşugului să se depărteze şi, după ce fac ei acesta 

de trei orf în tref dile, apoi urmeză lucrarea, care o nădăjduia ei: şi 

aşa întru acest chip cu prea puţină ostenâlă se pot vindeca bâlele cele 

mai grele, cari se împotrivesc meșteşugului doftoresc>. Descrierea Mol 

dovei, ed. C. Negruzzi, p. 263—265.
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ca mai ales copii să nu îndrăsnescă a trece sera 
prin cimitire şi să se ferescă dea face necurăţe- 
nii de desubtul streşinilor, câci picăturile (2kzzu- 
Zele) lor ar avea acelaşi nenorocit efect asupră-le, 
ca şi când le ar întâlni sau le ar vedea undeva. 
Intru cât privesce îmbrăcămintea, numele lor o 
arată îndeajuns : giulgiul, cu care ati fost acope- 
rite în momentul încetării din viaţă, spre a fi 
îngropate» 1). 

In fine, d. Lăzărescu-Lecanta, profesor din 
Macedonia (Prilep), mi-a împărtăşit câte-va amă- 
nunte suplimentare, culese de la o bătrână din 
Gopeş: «/Dzânele, Dulţele, Muşatele, Albele sînt 
epitetele, ce dai Macedo-româncele /2/2/07. In 
Ohrida, pe lângă aceste numiri, le mai dic şi 47- 
fhiandele, şi anume când este vr'o vijelie mare 
și vintul suflă fluerând, atuncea se dice că ze 
Arg/mandele. In Bitolia, Prilep, Veles şi în câ- 
te-va părți, unde Românii ai venit în contact cu 
Bulgarii, le dic şi „Samovze. Când o româncă şi 
blestemă copilul ei neascultător, îi dice Ziua s 
fi agudescă adică «să te lovescă damlaua», căci 
se crede, că Dzinele stai sera mai adesea sub 
streşina casei, de unde cad picăturile când plouă ; 
de aceea mumele se feresc, ca copii lor să nu 
întineze n6ptea acest loc periculos. Când cineva 
sufere de paralisie, se dice /agudi ficuta. Feme- 

  

1) Cf. poesia macedo-românâscă de Belimace «Albele şi Mușa- 
tele> în Macedonia 1, 17—20 şi 44 — 43.
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ile, cari sufăr de ochi, de urechi sai de reuma- 

tism, 'şi caută l€cul la fârfâna Dzânelor în chipul 

următor (bine înţeles, bolnavele cari nu sînt do- 

borite în pat şi pot umbla): Din Joia mare până 

în diua de sfinta Cruce (14 Sept.) pacientele, în- 

soţite şi de alte femei sănătâse, visiteză de dou 

ori pe săptămână așa numita fântână a Dzinelor, 

situată la o distanţă de vr'o 1fp—3/4 de oră de 

oraş. Ele pornesc pe_la revărsatul zorilor de-a 

casă bine primenite şi cu câte o cărpă albă la 

cap şi ceva de mâncare (ouă, brânză, lapte şi 

turtă). Ajungând la o depărtare de 20 de pași 

de fântână, se opresc, lasă tâte lucrurile şi haina 

de asupra, dacă ai, şi pe urmă în tăcere se duc 

pe lângă apa şi tâte se râgă astfel: 

Albele și Mușatele, Albele şi Frumâsele, 

Albele şi Dulţele, Albele și Dulcile, 

Sta Maria s've şuţa la ghine. „ Sânta-Maria să vă 'ntârcă spre 
bine. 

Voi s'nă Iyirtaţi, Voi să ne Yertaţi, 

Că uim gălyini Grbe Că suntem găini 6rbe 

$nu scim ju călcăm; Şi nu scim unde călcâm; 

Ţi nă luat, snă daţi, - Ce ne aţi luat, să ne daţi (să- 

nătatea), 

i ne dedit, snă luaţi, Ce ne aţi dat, să ne luaţi (b6la), 

Că nu putem srăbdăm, Că nu putem să răbdâm, 

Că im criştine şi pătizate. Că suntem creştine și botezate. 

Pe urmă se spală bine, bei puţină apă şi 

se întorc cu spatele vr'o câţiva paşi de la fân- 

tână. Spălându-se, fie-care aruncă în apă câte v 

monedă de argint, un colac gătit a casă, o lu-
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minare de ccră galbenă şi câte-va flori, unele lasă 
şi câte-va fire de bumbac. Apoi, mâncând ceva, 
se întorc a casă, până când re&sare sorele». 

V 

Polionimia lelelor 

Șoimanele. — Măiestrele. — Milostivele. — Fetele codrului. — 

Fetele lui Șandru. — Dinele 

Dintre feluritele numiri ce se mai dă /z/z/or, 
vom releva mai întăi pe aceea de Șoimanele, 
care însă nu-i de cât un simplu epitet ca şi 
Prumâsele : 

„+ Şi ?ndată șolmanele Vîntâse 
Plecară după Dochia voi6se chicotind. 

Sat : 

Șolmanele din aer fug răpede a sascunde 
Prin peşteri, prin adâncuri, prin scorbure, prin stânci 1). 

Intr'un descântec munten de junghi: «jun- 
ghiul /e/e/or, Ielelor Șoimanelor....» 2). 

Intr'altul ardelen de bâlă rea sau epilepsie 

1) Densuşianu, Megriada, p. 13 şi 118. 
2) Țera-Wouă UI, 69.
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întâlnim o nomenclatură mitică forte bogată şi 

interesantă. Reproducem începutul descântecului, 

ce conţine enumeraţiunea fiinţelor vătămătore: 

Toţi zmeii, — tâte zmednele, — nici dracii, — nici priculicii 

cu priculiciânele, — nici muronii cu mur6nele, — nici strigonii cu 

strigânele, — nick şolomonarii, — nici vircolacii, — nici Zale nici 

halintele, — nici vintul, — nici Șoimanele,; — nici balaurii, — nici 

şerpi, — nici năpîrcele, — nici şopîrlele, — nici paza codrului, — 

nici mama codrului. — Schimbaţii, — chisnoviţii, — ciuma, — ho- 

lera, — căpcânii, — păgânii ; — Stati-cot, — Strâmbă-lemne; — Fr6că- 

pietre ; — urieșit, — piticii, — viermii cu ciocul de fier, — Izdaţii, — 

Necuraţii ... î). 

Bolintinenu, în «Mihnea şi Baba» : 

Șoimanele, ce umblă 

Ca vijelii turbate, 
Col6se deşirate, 
Cu forma ca o turlă, 

Din munţi 'n văi călca. 

Locuţiunea populară: /az /zat Șoimanele e 

identică cu cea /uaț din lee ?). 

Șoimanele sunt, ca şi Jelele, trei surori, cari 

ridică vălătucul sai virtejul de vînt şi cari răpesc 

în sus pe ori ce trecător, cari nu scuipă la ve- 

derea lui. 
In basmul «Codrena Sinziana» de Pompiliă : 

  

  

1 A. lana, Medicina populară, în Familia q. 1891, p. 543, cu 

următârea notă din partea editorului : eȘopraneie sunt. femei sburătore: 

când cineva e lovit de gută, se ice că-i aii luat Şoimanele o mână, 

un picior». 

2) Pontbriant, Dic/iozar Țrances-român, p. 687. 

Şăincnu, Studii folklorice, — 41,769. 8
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«Ce să fie cu fata? o luato îngerul Domnului? 
o luato lelele şi „Șoimanee cele năprasnice? Ce 
Dâmne sfinte şi părinte, să fie? dicea moşnegul 
suspinând»> î). 

Șoimanele sunt o formă feminină plurală din 
şoiman, augmentativ de la șoim, cu însemnarea de 
<şoim mare, şoim puternic», apoi crepede şi aprig 
ca şoimul»; calul șvizaz, șoim sai şoimuf, care 
sbâră iute ca şoimul, corespundend calului vz2z%ș, 
care merge iute ca vintul 2). 

Ast-fel într'o doină (Alexandri, p. 292): 

Un șotman Mehedinţel, 
Care scie să chitescă, 
Rîndurica s'o lovâscă... 

In balada «Doncilă»: : 

Șoimul vesel nechezea, 
Sborul iute 'şi r&pedea, 
lepuresce, ogăresce, 
Păs&resce, fulgeresce. 

! Convorbiri Literare LX, 187. 

2) Calului îi se dă numirea poetică de ccopil de vînt». Alexan- 
dri, în poesia sa «Strigotul» (Poe, vol. IL, p. 50): 

Iar pe culmen depărtare 
Se vedea mişcând la zare 
Un cal alb, copi? de zînf... 

Şi aiurea (III, 80): 

In poveștile frumâse, ce se spun la şedătâre, 
Sunt cai ageri, iuți ca gândul şi cu darul de cuvint: 
Unul galben ca porumbul, aurit la foc de sâre, 
Altul negru ca păcatul... amîndot copii de din !
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In balada «S&rb-Sărac»: 

Eu, €tă Serb-Sărac 
Pe un șoimuz de la Bugâc, 
Că venea, mări, venea 
Cuvîntul de-şi împlinea. 

« Șoimul, dice Alexandri, se vede adesea figu- 

rând în balade ca imagine de vitejie şi de r&pe- 

giune. Un voinic e căpitan șoimaz şi are ochi 

şoimuleţi. Un cal sprinten sbâră ca şoimul» !). 

Cuvintul trecu apoi la însemnarea figurată 

de «grozav, puternic, vitez», bună-oră în basmul 

munten «Cheleş împărat»: «Astfel baba, găsind 

pe uncheș într'o di în tâne bune, îi aruncă 0 cău- 

tătură d'alea șoimanele...»?). 
Intro doină (Alexandri, p. 172): 

Ştefane, vitâzul meii, 
Dei! de altul c'ar fi râă, 
lar de tine mult e bine, 
Cât ești șomaz ca mine. 

  

1) Alexandri, Zoesit fop., p. 60. — Costinescu II, 530: <Șoi- 

miau, adj. de la șolm, care este de mult folos, de mare preţ, care aduce 

profite necalculabile ; șoYmana piste, o plâie șoimană: a îndreptat recolta 

pierdută ; şolmanul grâii, şoimanul porumb, grâti, porumb mare, fru- 

mos. Șoimanele, v. delele. — Șolm, pasăre repace cu o vedere forte pă- 

trungătâre și de un sbor ma! fute de cât al ori-cărel paseri; fig. mare, 

vitâz, tute. — Del6nu, 7iganiada (Buciumul II, 357): <Șoiman este un 

epitet, care se pune şi se Qă numai Zucrurilor curate şi Gre-cum sfinte, 

precum este s6rele, albina şi pâinea». — Cf. Marian, Ornitologia popo- 

zană română, vol. ÎL. p. 118. ! 

2) Calendarul basmelor pe 1881, p. 35.
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Șoimanele însemneză deci dine, cari se mişcă 
cu mare repediciune şi prin urmare exprimă ace- 
eaşi idee ca şi Pâzzâse/e. 

Un alt nume şi mai cunoscut, ce pârtă /e/z/e, 

e acela de /Mâzestrele: 

Măiestrele lut Negru Y-aii luat ori-ce putere 
Din mâini și din pici6re, din spate, piept și gât). 

Intr'o «colindă de flăcâi» marea provâcă pe 
un tîiner să se arunce întrinsa şi «să €să în vad 
cu cioltar neasudat» : 

Dar din mare, cum eșea, 
Ochi-şi negri d'arunca 
In spre bolta cerului, 
Printre rada soreluY, 
Şi la umbra merilor 
Zări hora fetelor, 
Fetelor şi Pizzefor, 
Dinelor, Frumâselor... 2). = 

Dar intr'o variantă a acestei colinde versu- 
rile finale sună: 

? 

Vădui hora Dînelor, * 
Dinelor, Măiestrelor. 

1) Densușianv, Megriada, p. 15ş. -— Comp. «Voi Ielelor 1făie- 
strelor» din primul descântec citat în acest studiii. — Laurian şi Maxira, 
Dicfionariii UL, 217: <Afăiestre, pl. dive; it. fata, fr. fâe: nume, ce 
se dă la nisce ființe imaginare, despre cari se crede, că ar posede pu- 
teri supranaturale, că ar cunâsce viitorul şi ar face minuni. Măiestrelz, 
în limba poporului, se zzzzpzesc și simplu Iele», 

2) Teodorescu, op. cit, p. 71.
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Anton Pann, în «Povestea vorbei» (III, 139): 

După ce închid ferestrele, 
J6ce-mi măcar Măiestrele. 

In nisce «superstiţiuni babesci», pomenite mai 

sus, din districtul Prahova, se dice că «de a fă- 

cut vre-o bubă rea, o numesce zzcșunea din ba- 

/zle Măiestrelor şi umblă din babe descântând 

până mor»; şi ca l€c împotriva acestor dine se 

prescrie tot acolo «o buruiană, rădăcină de odol€n, 

rădăcină avrămesă-cârstinesă asemenea să porte, 

că nu pot a se apropia de el Măzestrele...» 

In basmul «Porcul cel fermecat» fata de îm-" 

părat, ca să scape de o sgripţorică de vrăjitâre... 

«peste n6pte se sculă binişor, în cât să n'o simţă 

nici /Măzastrele» 1). 
Şi Măiestrele pedepsesc pe om cu pocitură sai 

cu sgârcirea 6selor. « Când omul are dureri crâncene 

în tot trupul, se crede că durerile acelea le-a 

căpătat... din pocitură, când trec Măsestrele 

peste dinsul şi-l pocesc. Omul bolnav de durerile 

căpătate din pocitură se pâte vindeca, după cum 

spune Maria Teliana din Voila, prin descântecul 

acesta «de Măiestre» : 

Sfinte Augustine — Şi tu sfinte Trif6ne! — Luaţi durerea de 

la N. — Din creștetu capului, — Din faţa obrazului, — Din gâtleju 

gâtului, — Din baerele inimei, — Din nodurile pici6relor, — Din virfu 

  

1) Ispirescu, Basme, p. 54-
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degetelor, — Duh de cu sară, — Duh de mied de nspte, — Duh de 
câtre diuă, — Duh de la amiagi! — Să eşi din os în carne, — Din 
carne să eşi în piele, —: Din piele să eşi afară — Şi să te risipt, — 

Cum se risipă — Pulberea pe cale — Şi apa pe vale; — Să eși din 
N. în casă, — Din casă în tindă — Din tindă în curte. — Să eși 
afară — Şi să te duci fară — La cine te-a minat. — N. să rămâle 
curat, — Luminat — Ca Domnul Hristos precurat! 

Descântâtârea ia o 6lă cu apă, mişcă, în 
tot decursul recitării descântecului, apa în formă 
de cruce cu un cuţit, pe care ţine două paie. 
După fie-care descântătură, face cu cuțitul şi cu 
paiele câte o cruce pe podină. Apa descântată cu 
chipul acesta se varsă apoi de nouă ori peste 
nisce 7zărgele de Măzestre. După aceea se stră- 
coră prin dosul unei site tot de nouă ori. Făcând 
şi acesta, dă sita de-a dura prin casă şi dacă, 
când se opresce, stă în sus, atunci îi trece omului 
bla; iar dacă se r&stârnă, atunci nu'i trece, ba 

pote chiar să şi mâră» î). 
Dar acestă numire caracteriză mai ales 

partea lor cea bună: şi ele sunt femei de o rară 
frumuseţe şi le place a petrece cu tinerii Feţi- 
frumoşi. Aceste /Măzestre, cari şed pe streşina ca- 

selor, după o credinţă populară a Românilor din | 
Ard€l, şi-ar trage originea de la r6bele sat sluj- 
nicile lui Alexandru Macedon, cari, bând şi ele 
din <apa vie» oferită eroului de câtre Ivant, cra- 
iul din Macaron, ai dobindit nemurirea 2). 

1) Marian, Descântece, p. 327—329. Ma 
2) Schmidt, Das Fahr und seine Zage, p. 28: <Pe când locul 

dindărătul sobei e privit ca locul favorit al diavolului, în cel din strâ-
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In Muntenia, mai ales în judeţul Argeş, /e- 

lzle (sai Rusaliile) mai pârtă şi numele de /e- 

Zele ui Șandru, adecă râbele lui Alexandru Ma- 

cedon. lată despre ele un interesant descântec, aşa 

cum a fost cules de pe lângă Curtea de Argeş): 

(Cutare) diminâţa s'a sculat, în cântările cântărilor, 

În revărsatul zorilor, în mirosul florilor, 

Din pat de aur sa sculat, pe prag de argint a călcat, 

Cu Fetele lui Șandru sa întimpinat. 

Ele 'n mânie Vaii luat, în sus Vai ridicat, 

În vînt ră Vaii dat, cu câsul râi Vaii întîmpinat, 

Tgte 6sele i le-ati sfărâmat, vinele îi le aii încordat. 

Stomachul i Pai stricat, inima Y-aii sfărmat, 

Rânza îi ati răsturnat, ficații i-ali tocat, 

Muşchii spatelui i-aii încordat, 

Năduf cu tuse ?n spate Y-aii lepădat, 

Creerii în cap Y-aii tulburat, pofta mâncării i-ai luat. 

Şi pe cale, pe cărare, în fuga mare 

S'aii dus spre s6re-răsare, unde e o câmpie mare 

Cu flori roșii și albe; 

Câmpie mare era, florile frumos strălucea ! 

Acolo ?nalte, însemnate şi frumos îmbrăcate, 

Pe tâte le chema şi pe tâte le întreba: 

Voi Fetelor lut Șandru, vol cuconifelor, donifelor, 

Vot împărăteselor, vol preoteselor şi jupâneselor, 

Spre Sf. Duminecă dimin€ţa mă sculaiii, pe potecă plecaiii, 

Văitându-mă, tânguindu-mă, 
Nimeni nu mE vedea, numat Maica Precista 

Ca o feciâră ce era, din ceriii cobora, 

şină se țin Măiestrele... ele pot ologi sai poci». După o credință po- 

pulară română din Făgăraș, slujnicile lut Alexandru ar fi «Ursit6rele», 

cari, împreună cu viaţa de veci, aii dobândit şi cunoscinţa viitorului, 

Fbidem, p. 25. Şi Ielele se identifică une-ori cu «Ursit6rele> : comp. 

citaţiunea din Costinescu reprodusă în capitolul I. 

1) Gheorghiii, Calendarul femeilor superstițise, Peura, 1393, p. 

100: <Femeile, mai ales cele cu numele de Ruxandra, prăznuesc diua 

lor cu multă pază».
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In căruţa de argint dragoste apucând, 
Cu gălsta plină, cu bosioc în mână: 
Ce te vaieţi (cutare), ce te tânguiesci? 
ME vaiet că m'o urit vecinele, străinele, 
Cumnatele, suratele. 
Taci, nu te văieta, nu te tângui, 
Că l€cul tăi la mine va fi. 
Matca Precista ca o sfîntă ce era, 
De mâini m& lua şi mă ducea 
La 7îul lui Jordan, la sf. bă Adam, 
Şi mă spăla, în apă mare mă boteza. 
Apoi de mâna drâptă mă lua, 
In ţErmuri mă ridica, 
Acolo cu s6rele mă 'mbrăca 
Şi cu luna mă încălţa, 
Şi-mi punea 'n umeri doi luceferi, 

lar în frunte stlua de la munte, 
"Tâtă lumea să se ufte. 

Vorba <măiastră» însemnâză «meşteră> mai 
cu semă în fermece şi în descântece, şi în genere 
ori-ce fiinţă, care posedă o «putere magică», fie 
dină, femee sau pasăre. 

Intrun basm munten: <Aci locuia o dină 
mătastră»; şi aiurea: «Nu îndrăsni să spuie femei- 
lor măzestre» 1). 

Sai într'un bocet din Moldova: «de aşi o pa- 
sere mdzastră»... 2). 

1) Ispirescu, Basme, p. 124 şi 8. 
2) Burada, Dafine la înmormintări, p. 142. — Forma masculină 

“măiestru are asemenea înțelesul de <năsdrăvan>, bună-6ră în basmul «Un 
ochii ride și altul plânge»: <Ast-fel s'a împlinit prorocia, care a pre- 
“vestito nisce măiesțri încă de la nascerea mea, că dinsa va muri, în- 
dată ce eii voiii iubi: o femee, care se va furișa în casa nâstră sub chip 
de bărbar» Calendarul basmelor pe 1875, p. 63. Intr'un alt basm <Prăslea 
cel voinic şi merele de aur» citim: <Când văgu argintarul cloşea clon- 
cănind şi puil piuind cu totul și cu totul de aur şi ciugulind meiii tot 
de aur, înţelese că trebue să fie lucru ppăiesfru> Ispirescu, Basme, p. 92.
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Pastrea maiastră pâte lua diferite chipuri, e în- 

zestrată cu darul vorbirii şi are un viers fermecător 1). 

In basmul citat «Il&na Cosinziana de Pompilii: 

«Intr'altă odaie erau fel de fel de paseri măzestre, 

care cântând ca o fată cu glasul dulce, care cao 

musică plăcută, care ca un copil de 7 ani». 

În «Codrena Sânziana» de acelaşi: «Şi cân- 

taă pastrile prin flori şi între tâte fascrea măzastră 

cu glasul vrăjit făcea frunza să salte de bucurie 

şi florile să cânte încet după dinsa». 

In basmul « Pasărea măiastră» de Ispirescu (p. 

295— 306) se povestesce de «o pastre cu mii de 

vopseli, ale cărei pene străluceai ca oglinda la sâre», 

care fusese mai întăiu fiica unui împărat şi, îndră- 

gostindu-se cu fratele s&ii, fugise spre a se cununa 

cu dinsul. Atunci naşa lor, o dină, nevrend dînsa să 

se întârcă la casa-i părintâscă, o blestemă să se 

schimbe în pasăre şi să răpuie viaţa a mii de tineri, 

pre care îi va atrage de a pururea cu glasul său. 

Cea mai vestită din aceste păsări măiestre pOrtă 

numele de Anh/and:, despre care basmul ast-fel 

întitulat ne spune, că ceste o pasere măzastră, 

a cărei cântare întrece tâte musicile pămintesci 

şi care are darul de-a ghici trecutul și viitorul şi 

a citi în inimile Gmenilor. Acea pasăre se află în 

1) In Lexiconul Budan, la p. 369, găsim nota următâre: Pasere 

măiastră ce însemnare ar avea apriat nu pot arăta, însă fiind-că mal ales 

în basme o am audit pomenindu-se, socotesc că aii va însemna: a) O 

pasere cu putere magică (a7îs magica incantata) ; b) 6 pasere despre 

care multe s'âii băsnit (avis fabulosa).
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palatul PDânefor din împărăţia /e/elor spre sâre- 
r&sare 1). 

Intr'un cântec bulgăresc din Macedonia fecira 
mitică Aazleua, după care se îndrăgostesce s6- 
rele, se transformă într'o rindunică 2). Adz/enka din 
versiunea macedonenă a lui Gaitler e înlocuită în 
cele-lalte variante cu Zaza (Miladinovci, No. 16), 
Grozdanka (Dozon) şi Mariia (Drinov). Şi pe când 
lana sai Grozdanka se mărită cu s6rele, Maria şi 
Adilenka, rugându-se la D-qeii, se prefac în «rin- 
dunele». Într'o poveste sloveno-croată, care pre- 
sintă o mare analogie, eroina se numesce Masa 
şi e blestemată de sâre «de acum înainte să nu 
mai fii Masta ci Zasta!» şi aşa se prefăcu în rîn- 
dunică (/astavzca). 

In basmele grecesci paserea, care scie tâte lim- 
bile şi care împietresce cu privirea-i, se numesce 
Tzitainena, iar în cele albanese Dzkyererfo, cores- 
pungend ambele paserei măiestre Apar/andi;3). 

Cu forma românescă Andifandi se pâte com- 
para albanesul de/andușe, ndelandișe «rindunică», 

  

, 1) Calendarul basmelor pe 1877, p. 18-33 Cf. varianta ace 
luiaşi basm: <Paserea latnică> de Dum. Stăncescu în Zaumea ilustrată 
II, N. 3 şi 4- 

2 Fligier, Ethnolagische Entdechungen în Rhodope- Gebirge. Wien, 
1879, p. 8 şi Krek, Finleituug în die slavische Zitteraturgeschichte, IL 
ed. p. 852. 

3) Legrand, Recuei] de contes Yrecs, No 10 şi Hahn Griechische und albanesische Alărchen, No. 69.



SAU DÎNELE RELE 123 

pe care Miklosich 1) o consideră ca provenind de 

la ipoteticul /zrundu/a, de unde şi macedo-românul 

Zăndura, pe când d. Hasdeu deduce elementul al- 

bano-român dintr'un prototip trac /ezd, înrudit cu 

prototipul greco-italic cerendon (peâdoiv). 

E de observat, că la Românii din Macedonia 

Maohistre însemneză asemenea «vrăjitâre» şi co- 

respund dar la ale nostre Măzestre ?). 

Privitor la o poesie de Buticescu întitulată 

«Impăratul păsărilor», din care extragem următo- 

rele patru versuri: 

Şi ai curs, aii curs ca plâia din țări neaudite, 

Rapace, cântărețe, frumseţi nepomenite, 

Făcând un vuet grâznic şi un chiot în văzduhuri, 

Ca-atâtea Milostive sai sburătâre duhuri... 

Autorul face observaţiunea următâre : « Mulos- 

/ivele sunt nisce duhuri rele, ce sboră noptea prin 

văzduh. Mai ales în nâptea Rusaliilor se aud cum 

sbâră prin aer. dicend în fiuere, în cimpoiu şi în 

tot felul de instrumente şi ţipând ţipete misteri6se. 

Sunt 6meni cari dic, că le-a audit. f/e iaz puterea 

dmenilor, cari dorm pe lângă izvâre sai prin pă- 

duri, mai ales prin locuri umede şi reci. Unii gic, 

că le-ai simţit prin somn ap&sânduii pre piept» 5), 

1) Miklosich, A/anische Forschungen, partea II, p. 31 şi Hasdei, 

Eymol. Magnum Rom. s. v. Andilandi. 
2) Mavhistră «măiastră, care are putere supranaturală ca o magă, 

care are putere magică» Cruşur6nu, Jostre, partea II, p. 150, 159. La 

Kavalliotis citim: c<pzagistra, magus; alb. magistrik, magus». 

3 Buticescu, Poesiz (Deeș, 1881), p. 127.— In privința acestei 

din urmă însuşiri comp. cele dise mai la vale asupra cuvîntului fală.
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După acestă descriere nu: mai încape îndo- 
ială, că M/ostivele nu sunt alt-ceva decât /z/z/e, 
cari, în descântecele de mai sus, mai pârtă epite- 
tele: Puzernicele, Vitezele, Farnicele, Sfintele, Bu- 
unele şi Marile. 

Pentru epitetul de Sfinte: «/e/e/e sau Din- 
sele se chemă şi a/e Sfinte........ Tătănesa, avră. 
mesa și cărstănesa, numite şi erburi din /e/2, plante 
cu cari vrăjitOrele scaldă pe cei-ce cred că sunt 
pociţi din Sfinze/e, ce umblă prin aer cu ciumpoită, 
tOca şi clopote înainte de cântatul cocoşului» 1), 

Numirea de Fz/e/e-câmpului sati Fetele-codru- 
ui, ce se dă acelorași dine, figureză într'un descân- 
tec din Pojorta, coprins în colecţiunea părintelui 
Marian (p. 341). 

In fine, în Transilvania şi în alte localităţi, se 
identifică /2/e/2 şi cu numirea generală de Piri 
sati DDânele, cum se numesc dinsele şi la Românii 
din Macedonia. 

Intr'o baladă muntenă «Codrenu» : 

Apă lină 
Din fântână, 
De unde bâii Dâmnele 
Şi se scaldă Pineke... 2) 

Şi de la PDâze omul pâte fi lovit cu o bâlă 
specială, numită «de-dine» sai «când cine-va se 
bolnăvesce din ce te miri ce pricină, descântătârea 

  

1) Hasdeii, Frymol. Magnum Rom. p. 795 şi 2179. 
2) fira Nouă 1, 468.
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aduce apă neîncepută şi stinge nou€ cărbuni aprinşi 

într'însa şi, la stingerea fie cărui cărbune, rostesce 

următorul descântec «de-dine», dictat de o româncă 

din vatra Dornei, pe care il reproducem întrun 

mod fragmentar: 

„„Acest om a fost curat, — Curat şi luminat. — Dar el pe că- 

rare so luat, — Când a fost la mted de cale, — Je cale şi cărare, — 

S'o dlnit cu omu — Ca şchiopu — Cu barba cât cotu. — Acolo s'o 

tilnit dracu — Cu drăcâteele, — Moroii cu Mordtcele, — Diochil cu did 

cele, — Strigoii cu strigătcele... — ŞI cum so tilnit, — Şi cum l'o zărit, — 

L!o şi secerat— Şi Vo săgetat, — Sâugeie i-o băut, — Bun de nimica 

Po făcut, — Carnea î-o mâncat, — Puterea î-o luat, — Ceasuri de mârte 

i-o dat... — N, nu te cânta, — Nu te văieta, — Nu te tângui,—nu te 

hăuli, — Că eii te-oiă învrednici — In mâna drâptă — Cu bucium în- 

aurit, — Cu buctumu de-i buciuma, — În patru cornuri de lume s'a 

răsuna, — Toâte Dinele s'o aduna — Şi tu pe Pine le-i întreba: — 

Of! Din, Dine de câne! — Ce aţi făcut cu mine?.... 

După ce în acest chip descântă şi toţi căr- 

bunii, o parte mică din apa aceasta o dă celui 

bolnav de b&ut, iar cu cea-laltă îl spală» î). 

Cu următârea citaţiune din «Basmele române» 

de fraţii Schott vom încheia cele ce aveam de dis 

asupra. diferitelor numiri al Ielelor: «ina alergă 

prin nori cu alaii mare de vrăjitâre. Mulţi Ro- 

mâni se jură, că ar fi audit resunând prin văzduh 

musica ei. Se arată asemenea şi locurile, unde di- 

nele j6că cu tovarăşele ei şi din a căror pricină 

verdeţa şi erburile sunt vestejite. Dina are mari 

puteri magice: ea fâte face oloz, surd sai ord. 

Cu deosebire puternică este ea la fAusali; pentru 

1) Marian, Descâutece, p. 99-105.
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acesta fie-care Român portă în şerpar pe acea 
vreme câte o bucăţică de lemn de teii, care însă 
să nu fi stat în apă şi o ramură de soc») 

VI 

Etimologia cuvîntului «Iele» 

Etimologia cea mai general admisă a cuvin- 
tului «lele» este identitatea sa cu pronumele e/z. 

Cel dintâiu, care a susţinut o asemenea 
etimologie, a fost r&posatul S&ulescu, care pre- 
cede «descântecul de-dinsele», reprodus în capi- 
tolul ÎI, cu următârele cuvinte: « /Dâzse/e şi Jelele, 
Rusaliile cu pronumele acesta se înţelege trei dine 
Fumenide sai Furii, cari înconjâră lumea prin 
aer şi pre cine îl întîlnesc, îl tortureză și-l strop- 
şesc. Se numesc cu pronume, nu cu numele lor 
generic. Cei vechi aveai superstiţiunea a nu rosti 
cuvintele demonilor, că atuncea li se înfăţişeză şi-i 
tortureză». 

La acest argument al r&posatului scriitor pă. 
rintele Marian, examinatorul academic al manus. 

1) Schout, IWalachische Mărchen, p. 196. — Schmidt, Das Yalr, 
p. 29: în aer colindă Dina şi opresce vijelia... Cantemir, Descrip7i 
Moldaviae, p. 141: Done ferunt virgines esse formosissimas et venus- 
tatis largitrices. — Cuvîntul românesc edine» a trecut şi la Țigani cu 
însemnarea de «genii rele femeesci> Miklosich, Ueder die Mundarten 
und Wanderungen der Zigeuner IX, 47.
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criptelor sale populare, adaugă un altul nou: «Cei 

mai mulţi Români din Bucovina, Transilvania şi 

Ungaria, după cât am putut până acum să me în- 

credinţez prin propria mea experienţă, când vine 

vorba despre spiritul cel necurat, adecă despre 

diavolul sai dracul, nici când nu vor să-i rostescă 

numele cel adevărat, ci totdcuna îl numesc prin 

circumscriere prin cuvinte ca: 7702442/, necurat, cor- 

moral, cel cu fesu roşu, cel cu codiță, ucigă-l pie- 

rele, ucigă-l tâca, Vasilică, Nestor, etc. etc. 1) şi 

mai ales prin pronumele personal <El>. «Cine ţi-a 

făcuto acesta? — «El».— «Care el?» — «Cel mi- 

titel sau cel cornorat!> audim nu o dată pe Ro- 

mânii noştri vorbind. Ori când va fi vorba de 

vrun spirit necunoscut şi se va aminti pronumele 

«El», atunci să se scie, că acel «El» nu e altul 

fără numai diavolul. lar dacă unul sau altul îi po- 

menesce numele cel adevărat, atunci nemijlocit, 

după ce i la rostit, adaogă frasele: cruce de aur 

în casă! saă să mu pomentscă pe aici! sau mâie 

acolo unde a înserat! credEnd că, cum nu va rosti 

frasele acestea, cel necunoscut în scurt după aceea 

va veni la dinsul şi-l va tortura, îi va căşuna di- 

ferite neplăceri şi daune, mai pe scurt că atunci 

nu va fi nici de cum bine de dinsul. 

  

1 Aci sar mai putea adăoga şi feluritele nume, ce necuratul 

pârtă în Muntenia (Jipescu, Opincaru, p. 114): <Necuratului îi mai 

gic Românii, îl policresc: zai4e, aghiuță, dracu, ucigă-l-vederea, corhea, 

ucigă'I-tămâia, satana, SPurcatu, ucigă l-erucea, întunecatu, nodea si codea...
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«Deci dacă Românii îndatineză a numi dia- 
volul mai totdeuna cu alte cuvinte şi mai ales cu 
pronumele personal «El, şi numai rare ori cu pro- 
numele lui cel adevărat, nu trebue nici decum să 
ne mirăm, dacă tot cu acest pronume numesc ei 
şi pre dinele /e/z, cari, după credinţa lor, sunt cu 
mult mai rele de cât însuşi Zracu/ şi prin urmare 
se infioreză, când nu mai aud vorbindu-se despre 
dinsele, de cum să le rostescă încă şi numele». 

Cam în acelaşi sens se exprimă şi răposaţii 
Laurian şi Maxim în articolul mai sus citat din 
al lor Glosariti. 

Cihac deduce pe «/e/z» din vorba ungurâscă 
El «spirit, suflet», o etimologie, asupra căreia tre- 

cem fără discuţiune 1). 
Mai r&mâne a menţiona etimologia dată, acum: 

vro dece ani, de d. Hasdei. In principii d-sa 
ajunge, pe o cale independentă, la aceeaşi conclu- 
siune ca şi mine. 

Intr'o recensiune asupra cântecelor populare 
bulgăresci, publicate şi traduse de Dozon, d. Has- 
deu, relevând versul din balada a cincea: 

Vilile, vichri i samodivi 
Vilas, tempttes et samodivas 

observă: « /2/2/e serbo-bulgare, ca şi /2/e/e române, 
sunt originarmente «divinităţi de vînt» 2). 

1) Dictionnaire d'Etymologie daco-romane, vol. 1L,+p. 508. 
2) Columna luă Traian pe 1876, p. 144.
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Dar acestă tesă d. Hasdeu o desvoltă pe larg 

în studiul «Originile păstoriei la Români». Anali- 
sând acolo unele elemente dacice ale limbei ro- 
mâne, d-sa continuă ast-fel: «De aceeaşi proveninţă 
tracică este Wa, pe care o cunosc numai Slavii 

de la Sud..... Cum că /7/a este întradevăr tra- 

cică, există un argument direct. O aveai prin îm- 

prumut Grecii cu mult înainte de aşedarea Slavilor 

pe peninsula balcanică în vecinătatea Dunării. Lexi- 

cograful Esichiui menţioneză cuvintul ye446 în sens de 

vampir femeiesc, sugend sângele copiilor noi năs- 

cuţi (ed. Schmidt I, 421). Suida adaogă, că ori 

ce mârte grabnică se atribuia acestor g/e//e (ed. 

Kuster, 471). Nicăiri nu veţi afla acestă vorbă în 

precitatea cea clasică, ceea ce denotă că elenică 

nu este. Coincidenţa «lelelor» în limba română 
cu e«ghelele» din provincialismul grec, anterior in- 

vasiunii slavice, demonstră până la evidenţă, că 

Grecii şi Românii n'at- putut să le capete unii şi 

alţii de cât de la vechea poporaţiune intermediară 

între Dacia şi Elada, prin urmare numai şi numai 

de la Traci. Tot de acolo le-ai luat mai târgii 

Sârbii sub forma de /z...... 
« Corespondentele sanscrit al lelelor est zâ/4, 

carele singur pâte să satisfacă aci tuturor condi- 

ţiunilor materiale şi funcţionale. Sanscritul 4/4 

însemneză pe de o parte bâlă şi mârte grabnică, 

pe de alta o petrecere nestatornică.. .. derivat din 

rad. 47 «a se mişca», care se aplică şi la vînt, expli- 

Şăinenu, Studii folklorice. — 41,769. 9 Ă
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cându-ne ast-fel epitetul /e/z/o7 nostre (estăpânele 
vîntului» din descântecul cules de Alexandri)... 
Ghela ca la Greci, Vila ca la Serbi şi Jz/a ca la 
noi, tâte colaterale sanscritului 7274, au fost trei 
forme provinciale egalmente tracice» 1). 

Nise va permite mai întâi a elimina dintre ele- 
mentele comparative pe vechea strigă lesbiană ysâ4w;, 
ngr. Ti, Ieioi pl. Isioidss, ngr. Teioă pl. Tiloiideg, 

numită şi Iifiogoora, care, după amănuntele ce 
ne dati Schmidt şi Politis asupră-i, nu s'ar putea 

identifica de cât dâră cu a n6stră «Avestiţa», cu 
care are în comun şi cele 12 !/2 nume ce pârtă 2). 
Vom arăta, în capitolul final, ce fiinţe mitologice 
corespund la Grecii moderni /e/e/or române. 

R&mân încă V/e/e s&rbo-bulgare, cari mai 
există încă la Croaţi și la Cehi 3) şi cari ai, ce-i 
drept, unele trăsuri comune cu lelele române, dar 
în fapt se deosibesc mult de aceste din urmă. 

Să grupâm acum elementele caracteristice ale 
«lelelor>. așa cum resultă din materialul folklo- 
ric adunat în cursul acestui studiti. 

Jelele sunt dine rele, cari intră «în mână, trup, 

" 1) Columna pe 1584, p. 176. , 
2) Schmidt. Das Polksleben dir Weugriechen, p. 139—141 şi Po- 

litis, Neociinvr) AluSojopiu (Athena 1871), p. 174—185. 
*) Miklosich, Zexicon palacesi. p. 63: evsl. vila, nympha; nsl. 

vila, nympha, maga major quam pro homano habitu comata, candida 
veste induta; cr. zila, id.» — Asemenea şi la Cecht zila e gina ocro- 
titâre a femeilor.



SAU DÎNELE RELE 131 

nas, picior», ele <turbură creerii, amuţesc gura, 
asurdesc urechile, mocesc mâinile», cu un cuvint 

lasă de nici o tr&bă»; tot ele «măcesc carnea pe 
trup, sgârcesc vinele şi iai puterea din creerii ca- 
pului, din vederea ochilor, din rânză, din osânză, 
din baierele inimei» ; ele <iaă inima şi vinele omului», 
în fine ciai omului puterea». - 

Zelele sunt «stăpânele vâzfului, ce sboră sau 
umblă prin văzduh», ele «se duc la ântu/ furbat, 
în gura vântului», cu un cuvint sunt de aceeaşi fire 
cu Pintâsele. 

Din tâte acestea putem deduce cu Gre-care 

siguranţă, că sensul fundamental al cuvîntului î2/, 

singularul neobicinuit?) din, pluralul îe/z, este ger 
sau vânt. Şi cum că vorba a trebuit într'adever 

s'aibă la început un asemenea sens, ne-o dove- 

desce forma diferențiată a/i (—îia/ă), păstrată 

peste Olt, şi care însemnâză—după cum m'a asi 

gurat d. Hasdeti — pânz/u/ cel mai grozav ?). 
In Transilvania şi în Oltenia se aude forma 

aspirată /a/ă, care, ca şi lele, a dobindit sensul 

de demon. «Când se împiedică cercuirea sângelui 

în părţile f6lelui se nasce în om aşa disa apesare 

1) Dicţionarul lui Pontbriant, p. 310 are forma masculină Ye/= 

ele, pe care n'am întîlnit'o nicăirea. | 

2) Cf. acum Frymol. Magnum Rom. s. v. ală : <Vîntul turbat 

se crede că este sus în cer și, când bate el, se dice că este z/ă> (Dolj). 

— «Poporul crede, că sunt unii Gmeni, cărora le a dat D-geii să se 

prefacă în uragane numite ale şi că aceste hale se bat, când este vînt 

râil» (Teleorman) etc, Şi-la Sărbi afa e un fel de duh râi (balaur) al 

araganelor., D. Hasdeii consideră vorba de origine greco-tracică.
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(incubus), cum îi dic Gmenii noştri, călărirea /a- 
elor sau a dracilor, pentru că viseză, că /a/zle 
sati dracii îi călăresc» 1). 

Aerul saii vântul a fost apoi personificat în 
dînă aeriană sau vântăsă, o personificare ce o 
întîlnim în mai multe limbi, cum vom arăta mai la 
vale. Şi fiind-câ aerul, prin r&cela sai umiditatea sa, 
are o influenţă vătămăt6re asupra omului, producend 
reumatism şi alte bâle trupesci, nu trebue să ne 
pringă mirarea, că poporul a atribuit acestor dine 
(Jelelor sau Vîntăselor) tote relele efecte enume- 
rate mai sus şi cari se explică de la sine, când 
luâm în s&mă consideraţiunile expuse. 

In tote limbile turco-tatare vorba z2/ are, nu 
numai sensul de zâz/ sai aer, ci şi de revmatism, 
ba chiar de spzrz/ pevedut, cum dovedesc urmă- 
t6rele opere lexicografice, cele mai autorisate în 
acestă materie : 

Zenker, Dzc/zonnatre furc-arabe-persan, p. 965: 
iel, vent, souffle, air; enflure, tumeur, rhumatisme ; 
kara îel, vent du sud-ouest; ze/ esmek, souffler (le 
vent); ze//emek, acrer, exposer ă laction du vent; 
zel, ventueux. 

Budagoff, Sravnitelinyi Slovari etc. (Dicţionar 
comparativ al idiomelor turco-tatare), vol. II, p. 
361 : iel, vînt, suflare de vint, aer; reumatism ; 2? 

1) Vasici, Antropologia sali scurtă cunoscință despre om şi 
despre însuşirile sale (Buda, 1830), p. 217. Vegi și citaţiunea din Man- 
giuca în cap. VII,
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ielkrn (lit. vînt vătămător), una din numirile du- 
hurilor nev&dute. | | 

Bianchi et Kieffer, Dzc/zonnazre turc-frangats, 
vol. II, p. 1277: iel, vent, souffle, air; /a/y/ îe/, 
vent leger; faș îe//er, les vents cardinaux; zeşryk 
îelz, vent d'est; fyâle zelz, vent du sud; maghriub 

jel, vent d'ouest; kyş zel, vent du nord. 

Originea orientală, anume turanică, a cuviîn- 
tului Je este ast-fel demonstrată. Etimologia dată 
corespunde atât sub raportul fonetic cât şi sema- 
siologic. 

R&mâne încă consideraţiunea istorică, care 
ar obiecta r&spândirea cuvîntului românesc, cuno- 

scut în Muntenia, Moldova, Bucovina şi Transil- 

vania, o r&spândire, care exclude ori-ce împrumut 
recent. Dar cu mult mai înainte ca Românii să fi 

venit în atingere cu Turcii, ei s'au aflat în timp 

de trei secole (X— XIII) în legături forte strinse, 
dilnice chiar, cu un alt popor de viţă turco-tatară 

— cu Cumanii — al cărora dialect era mai identic 

cu cel turcesc de astădi. Intr'adevăr, în vocabu- 
larul cuman din 1303, regăsim vorba ye/ cu ace- 

laşi înţeles de «vînt», pe care îl are vorba în 

tâte dialectele turco-tatare 1). 
Am emis acestă etimologie sunt acum vr'o 

  

1 Codex cumanicus dibliothecae ad templum Divi Marci Vene- 

Ziarun, edidit comes Gâza Kuun. Budapestini, 1880, p. 82 : cum. y2, 

pers. ad, ventus. — Vedi şi introducerea la acest studiii, unde revenim 

asupra derivaţiunii orientale a /e/elor.
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opt ani, pornind de la asemănarea exteridră între 
orientalul ze/ şi românescile /e/e. 

| Astădi noi înşine am putea ridica în contra 
derivaţiunii orientale următârele obiecţiuni : 

„1. Mai înainte de tâte, turco-tatarul (sati cu- 
maânicul) zz/ nu însemneză nicăieri o azzmază fiinţă 
demoniacă, un spirit re, un dei sau dină ; aşa 
că asociaţiunea materială «vînt-aer-reumatism» e 
lipsită de acel element personificator, care for- 
meză trăsura caracteristică şi fundamentală a /e/2/or. 

2. Întregul stoc al turcismelor (şi al puţinelor 
cumanisme) aflate în limba română se rapârtă 
exclusiv la noţiuni materiale. In lipsă de ori-ce 
abstracţiune din domeniul oriental, împrumutarea 
unei numiri referitâre la o credinţă atât de res- 
pândită şi de adînc înrădăcinată ar fi făra exera- 
plu şi fără analogie pe terenul însuşi al limbei 
române. 

3. Complexul credințelor în dine rele este 
de natură antropologică şi originea nomenclaturei 
lor mitice trebue dar căutată în primul rînd pe 
terenul originar și naţional, unde ea a dobândit 
acea eflorescenţă particulară, ce o deosibesce de 
fenomenele anal6ge la alte popâre, învecinate 
sai îndepărtate, înrudite saă străine. 

Aceste consideraţiuni psicologice şi în urmă 
citirea disertaţiunii lui Nyrop despre puterea Nu- 
melor (cf. p. 70) ne-ai făcut să revenim asupra 
derivaţiunii orientale şi să ne alăturâm de toţi acei 
scriitori (de un Săulescu, Laurian şi Maxim, pă-
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rintele Marian), cari au căutat originea lelelor în 
pornirea eufemistă a poporului de a înlocui nu- 
mele proprii ale demonilor sau spiritelor rele cu 
o apelaţiune de tot generală şi mai adesea îm- 
blânditore ori desmierdătore. Polionomia Ielelor 
e confirmarea evidentă a acestei tendenţe antro- 
pologice. 

VII 

Fiinţe fantastice ale mitologiei române anal6ge lelelor 

Rusaliile. — Samodiva. — Vilva 

Vom grupa, în acest capitol, tote acele fiinţe 

fantastice ale mitologiei române, cari stai întrun 

raport mai mult sai mai puţin apropiat cu dînele, 

despre cari am tratat în acest studiu. 

Cea mai mare asemânare cu /e/eje —0 aseme- 

nare, care merge până la identificare — o ai ftu- 

salile, asupra cărora Alexandri ne dă următorele 

amănunte : « Rzsalzzle sunt trei fete de împerat, 

carile aă ciudă asupra Gmenilor, fiind-că n'a fosi 

băgate în semă de dinşii în cursul vieţii lor. £/e 

nasc furtună, ce descoper casele Românilor, 247- 

/ejuri, ce ridică pânzele nevestelor in vremea ghi- 

litului şi le anină pe copaci. Se crede, că Rusa- 

liile fură şi copii de lângă mamele lor şi-i duc 

peste ape şi peste codri; de acolo vine vorba :
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dai umflat Rusaliile. — Femeile românce păzesc 
cu sfinţenie giua de Rusalzi şi, în vreme de 9 
septemâni, ele nu culeg nici o buruiană de lee, 
cregând că în acel timp buruienile sunt pişcate de 
Rusalii şi nu au putere de lecuit. Spre a se apăra 
de mânia Rusaliilor este obiceiii, în ajunul dilei 
lor, a pune pelin sub căpătâiul patului şi a purta 
a doua di pelinul la brâi» 1). 

R&posatul Mangiuca, în al seu Caălindariă, 
sub luna Aprilie: < Resa/e/e, după credinţa popo- 
rului român, sunt fete mari, dine, cari la Zodoru- 
sale, ce cad totduna 24 de dile înainte de Ru- 
salii, se întîlnesc şi petrec cu Sân-Toderii, cari 
sunt feţi-frumoși... Pre diua de Todorusale cad şi 
următorele datini şi credinţe: In n6ptea spre 
Todoruse rup şi iati /a/ele?) virtul dumbranicului 
şi a altor plante lecuitâre; la toracul mare şi mic 
se culcă Gmenii cei /a/uzzi, luaţi de mâini, de 
picidre, cap etc.... Pre diua de Rusale cad ur- 
mătorele : Purtarea în sîn ori la brii a bo- 
zului, leuştenului şi pelinului spre a fi ferit de 

  

1) Poesi? populare, p. 194. — M. Drăghici, Jstoria Moldovei, 
vol. Î, p. 32: eLăcuitoriul de țeră mai serb&ză câte-va dile pe an pen: 
tru Ausalit, ce le închipuiesc nisce furi! sati duhuri răle, ce răpesc pe 
om până la înaltul certului, deformându-l, când ar lucra în gilele ho- 
tărite pentru dînsăle a să prăznui». — Laurian și Maxim, Dicfionariii, 
vol. II, p. 1000: <Mulţime de locuţiuni populare aii curs despre Ru- 
sali, cum: a apuca pe cine-va Rusaliile, a-l lua Rusaliile, a-l veni Ru- 
saliile : a cădea în morb, a se înfuria, a-i veni tOnele, furie de mânie, 
de supărare etc, — Calendarul Basmelor pe 1875: Rusalii sunt 7 dine 
râă-făcătore, cari mânâză &rba şi otrăvesc păşunile». 

>) Autorul explică acâstă vorbă prin <necuratele».
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vătămarea Rusalelor; descântarea pentru cei vd- 

fămați sai haluiți de Rusale; nu este bine nici 

iertat a se sui în arbori ori alte locuri înalte, de 

unde pote cădea omul, căci se crede că lati trân- 
tit Rusalele ; nici a călători oria întreprinde ceva, 

„căci dacă dă de vre-un răi, se crede că l'a vă- 

tămat Rusalele». 
Intro horă (Alexandri, p. 352): 

Aoleo, ce bătăi6să ! 
Umhbiă tot năbădăiâsă ; 
Nici cu asta nu fac casă, 

Nici cu dinsa 
Nu fac strînsa; 
Când nu umblă 'n bătătură, 
Chiar Rusalii parcă o fură... 

In piesa «Rusaliile» de Alexandri citim ur- 

mătorul dialog între Catrina şi o ţerancă (Teatru, 

p. 609): 
O firancă. — Adevărat 6re să fie, lelică, 

c'o să se ridice boierescu? 

Catrina.— Dumnedei scie ! dar de o bucată 

de vreme încâci, Românii noştri s'o ameţit de 

cap, par'că î-o umflat Rusalule. 
Intro altă piesă «Drumul de fier» (p. 941), 

“mama Bălaşa, examinând -ghergheful, esclamă : 

«lan privesce, lucrui aista? Vai! z/fa-fe-ar Ru- 

salzale !> 
In cântecelul comic «Şoldan Vitezul» bietul om 

se tânguiesce (p. 4): <Of, Domne!.... de unde 

eram om de omenie ca toţi pămintenii... cu suc-
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man, cu opincă, cu pene de păun la pălărie, m'o 
luat bun tefăr din sat şi m'o sucit şi m'o schi- 
mosit şi m'o tuns chilug, de ar ride chiar babele 
acum de mine! (arătându-șt capul tuns) DE! poftiți de 
vedeţi.... cap de Român i aista?... fazcă mo 
smuls Rusaliile şi m'o păscut bobocii!» . 

R&posatul episcop Melchisedec identifică pe 
Rusalizle cu Jelele, o identificare făcută deja de 
Săulescu. Publicând o «<colocărie»> ce conţine 
acest pasagiti : 

Sfîntul Dumnegei să nu mă uite nici pe mine, 
Să-mi dărufască o copilă tinerică, 

Frumușică, ocheșică, 
Măcar ca cea de colea, 
Daca şi ea o vrea, 
Să fie soţira mea. 
lar dacă n'a vrea, 
Zelele să o ta, 
Să facă cimpoiii din ea, 
Să cânte şi la nunta mea... 

culegetorul face următârea observaţiune : « Je- 
„ele, în imaginaţiunea poporului, sunt nisce spirite 
femeesci fâcătâre de râi, cari se numesc Rusalii. 
Sunt aşa de pericul6se, în cât nu este bine nici 
pe nume a le chema, pentru aceea ele obicinuit 
se exprimă numai prin pronumele e/2 ŞI dânsele, 
Intr'alte rele, ce produc aceste spirite acelui urit 
de dinsele, este şi bâla reumatismului, pe care 
Românul o numesce dizse/e, adică o bâlă cu care 
cel bolnav se crede atacat de e/z şi se dice, că 
bolnavul pătimesce de dânse/z. Se mai aude în
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popor imprecaţiunea : /ua-Ze-ar Jelele! Femeile cu 
numele Ruxandra chiar şi prăznuesc Rusaliile în 
Miercurea înjumătăţirii, după Pasci» 1). 

In înţeles de dîne, Rusaliile — nu însă și 

s&rbătârea omonimă -— ne-aii venit de-a dreptul 

de la Slavi: rusesce 7psa/la, rusalky, nimfe de 

păduri şi de ape, cari, dice-se, ar cutreiera pă- 

durile şi câmpiile de la Rusalii şi până la serbâ- 
târea Sân-Petrului. In limba polonă şi cehă 7z- 

sala însemneză de asemenea «nimfâ»2). La Ruteni 

se numesc 7zsa/ki spirite de păduri şi de ape, 

cari se: zăresc pe cămpii, în tufişuri, în bălți, pe 

livedi şi în valurile apelor). 
Originea istorică a credinţei malorusiene şi 

rutene despre Rusa/i, ca fiinţe mitice, de la săr- 

bătârea latină a roselor, rosa/za, a stabilit'o pen- 

tru întâia 6ră Miklosich; iar Tomaschek a urmărit 

cestiunea până la cea mai înaltă vechime într'un 
studii complementar 4). 

Hehn, resumând cercetările acestor doi înv&- 

taţi, se exprimă ast-fel: «F6rte interesante sunt 

1) Ziteratura veligiăsă populară în Convorbi“i XIV, 296. — Cf. 

Dlujaschi, Calendarul Românului (Albina Carpaţilor IV, s1): «Luna 

lut Mai 6, Rusaliile, Duminica mare, două dile se serbâză pentru Je/e 

(Rusalii). 
2) Cihac, Dictionnaire Il, p. 321—322, unde se indică și bi- 

bliografia cuvîntului. . 

3) [. Szujski, Die Pola und Ruthenen în Galizien, Wien, 

1882, p. 55. 
4) Miklosich, die Rusalien. Fin Beitrag zur slavischen Mytho- 

logic. Wien, 1864 şi Tomaschek, Uâer fusalia und Brumalia. Wien, 

1368,
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slavicele Rusa/ky ca o dovadă vie, cum în su- 
fletul unui popor, absorbit încă de cultul naturei, 
se formeză personificaţiuni mitice din împrejurări 
mărunte, din nume, din noţiuni generale, dintr'o 
influenţă culturală externă. S&rbători de rose, zo- 
sara, vosalza, se celebrau în Roma posteridră 
în diferitele dile din Maiă şi lunie, şi ele constau 
în împodobirea mormintelor cu rose şi în ospeţe 
comune, la cari se oferea „părtaşilor rose, darul 
anotimpului. Asemenea pe lângă peninsula lirică 
şi pe lângă Dunăre aceste s&rbători de primă- 
vară sai de vară se obicinuiai la poporul ro- 
manizat de la ţeră sub numele latin de govodiua, 
aci fără îndoială ca o urmare a sărbătorii de vară 
a lui Dionysos, de mult obicinuită la populaţiu- 
nile tracice, şi a pofiirii de rose ce se raporta 
la acea s€rbătâre. În peri6da creştină, Pentecosta, 
ce cade asemenea în luna lui Mai, moşteni Rusali- 
ile: ea fu numită fasc/a rosafa sai pascha FOSarum ; 
şi în Duminica Rusaliilor, în aşa numita Domenzca 
de rosa, se arunca pe pămînt rose din susul bi- 
sericei. Când în urmă, în secolul al VI-lea, roiurile 
de popâre slavice ocupară ţinuturile de pe lângă 
Dunărea de mijloc şi de jos şi de la estul ŞI su- 
dul Carpaţilor, şi pe când eraă încă desbinate Şi 
şovăitâre între păgânism şi creştinism, Pentecosta 
sai Rusaliile creştine coincidară cu păgănâsca şi 
barbara s&rbătâre a primăverii. La Sloveni, Ma- 
lorusieni, Ruteni şi Slovaci sărbătârea Pentecostei 
sai vr'o sErbătâre veselă a naturei, celebrată în
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acelaşi timp, purta numele de rzsa/ta (tot aşa la 

Români şi la Albanesi); din sărdăzâre se desfă- 

şurâ apoi, la Malorusieni şi în parte la Ruteni, 

închipuirea unor fznfe ceresci supra-pămintene, 

cari pe acest timp însuflețesc cămpia şi pădurea, 

a Rusalky-lor, a contrastului mitic al fetelor sla- 

vice, cari colindaă, ridătâre, împletind cununi şi 

consultând oracolul născocit de ele inseşi» î). 

O altă fiinţă fantastică, care are o mare ana- 

logie cu Rusaliile, e Samodiva sa Sia Samodiva. 

E o dină de o frumuseţe rară, care ademe- 

nesce sub diferite chipuri pe fete sai pe tineri 

şi, după ce îi ţine cât-va timp, le dă apoi dru- 

mul, nu însă fără a le fi stors dinainte ori-ce 

putere de viaţă. Samodiva răpesce, ba chiar omoră 

copii, sorbindu-le sângele. Mumele din Turnu-Se- 

verin, când 'şi blestemă copii, dic: zpâncate-ar Sa- 

modiva ! ?). 
Caracterul acestei dine apare mai cu semă 

întrun basm din Muntenia întitulat « Sila Sa- 

modiva» 3). 
Dina fură pe sora unui băiat sîrman, ademe- 

nind'o sub formă de pasăre. Fratele, mistuit de 

1) Hehn, Cu/turpflanzen und Ilausthiere, ed. III, p. 222—223. 

Cf. despre Rusalky: Afanassiev, Vederile poetice ale Slavilor despre 

Natura. Moscova, 1865—1869, vol. III, p. 122—128, 139—152 şi 

240—244. 
2) Columna luă Traian din 1876, p. 144- 

3) Calendarul basmelor pe 1815, p. 35—46.
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dor, pornesce, în urma unei visiuni, la palatul Sz. 
dei Samodive. După multe suferinţe isbutesce să 
ajungă acolo şi portarul dinei îi dă să înţelegă 
firea stăpânei sale: «Samodva, dice el, e primi- 
tore de străini şi pre tineri îi iubesce mai cu pri- 
sosință. Ea nu-i muiere rea, dar are un cusur ; 
îi place să ţie lângă dinsa un an încheiat câte un 
tîner sau tînără, atrasă spre dinsa prin meşteşu- 
girile ei, şi pe urmă le dă drumul. Ce folos însă? 

"că întrun an le scurge tot sângele din ei şi-i lasă 
să plece mai mult morţi: căci băieţilor.le stârce 
puterile prin blestemăţii, de cari este nesăţiosă, 
şi fetelor le suge sângele nâptea în vremea som- 
nului; câci ea numai cu sânge de fată mare se 
hrănesce, ca să fie în veci fragedă şi frumosă». 
Băiatul însă nu-şi putu scăpa sora de cât omorind 
pe dina prigonitâre: « Ast-fe] peri :Sz/a Samodiva, 
după urma căreia s'a prăpădit o mulţime de ti- 
neri, băieţi şi fete, pre cari îi atrăgea spre ea cu 
şosele şi cu momiele şi de cari se desbăra, îndată 
ce-i vedea pre pragul morţii». 

Aceeaşi dină figureză în balada ardelenă 
«Sia Sămândilă şi Dela Damian», unde e ca- 
racterisată ca : 

Silnica pămîntului, 
Gazabaşa dracilor, 

+ Făcăbre de comedii, 
lubeţa zoinicitor... 1) 

  

1) A Lana în Familia d, 1890, p. 574. Cf. o variantă în 7zi- buna 4. 1889.
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Numele acestei dine vine de-a dreptul de la 
Bulgari, la cari diva saă samodzva însemneză dină 

rea, iar pluralul gzzz, genii femeiesci de mare 

frumuseţe, cari trăiesc mai cu semă în livedi şi 

r&spântii. Ele colindă cântând şi-şi r&sbună cum- 

plit asupra aceluia ce le turbură, pedepsindu-l cu 

bâle şi cu alte nevoi. Puterea lor o arată mai cu 

deosebire la sărbătorile cele mari, pentru aceea 

nu se cade, ca copii să visiteze, în timpul Rusa- 

liilor, livedile spre a culege măcriş 1). 
Samodiui, numite obicinuit bulgăresce Samo- 

wil 2), trăiesc pe munţi, pe creştetele cărora jocă 

bucuros în mare număr. Ele cutreieră repede văz- 

duhul, iar pe pămînt umblă călare pe cerbi, nă- 

pirce slujindu-le drept friă şi şerpii cei galbeni 

(smoba) drept strămurare. Culbrea perului le e 

deschisă. Purtarea lor e în genere vrăjmaşă 

Gmenilor, pe cari ii orbesc bucuros sat le sorb 

ochii cei negri. Cine se încumete a lucra în dile 

de s&rbătâre, mai cu s&mă în Dumineca Pascelor, 

cade sub pedepsa lor. Ele sunt însă prietene cre- 
dinciâse vitejilor feţi-frumoşi, pe cari îi scapă de 

primejdia morţii şi trăiesc cu dinşii în legături de 
frăţie ca surate (fosestrimz). 

1 Miklosich, Die fiirbischen Elemente în den siid-ost und ost- 

zurogpăischen Sprachen. Wien, 1864, partea I, p. 49. 

2) Jirecek, Geschichte der Bulgaren, p. 104. — Cf. același, Das 

Fiirstenthum Bulgarien. Leipzig, 1893, p. 91: . «Dina munţilor, numită 

în părţile orientale Sazzodiva, iar în cele occidentale Samovila, la S6rbi 

simplu Vi/a, fiinţe femeesci aeriene, cari petrec în cete pe câstele stân- 

câse şi în livedile grase... Jocul lor circular (Samodivsko chorâ) în tim-
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Intrun cântec bulgăresc «Pădurea Samodi- 
velor» vedem pe un cioban, care, în ciuda sfatu- 
rilor mamei sale, 'şi duce turma în acea pădure. 
Cântând din fluer, el provâcă ina, care, sub chip 
de băiat, se luptă cu dinsul trei dile. Când fu 
să învingă ciobanul, Samodiva chemă într'ajutor: 

Sfihii sestri vichruski 

«Elemente, furtuni, surorile mele»... 

Stihiile se repediră, furtunile vijiiră şi ridicară pe 
cioban, rupEndu-l în bucăţi şi risipindu-i turma !). 

Aceste dine ale vîrtejului aduc aminte de 
anticele arzi (4emwau) sai «Răpitorele>, mon- 
ştri înaripaţi, repedi ca vintul, cu faţa de fecidră 
şi corpul de pasere, întunecatele fecidre ale fur- 
tunei, cari răpesc pe fetele lui Pandar (Odys. 
XX, 77): 

Topga 0 zas novgas Agra: dneetparzo 2). 

Samovilele sunt une-ori asociate cu Zude/e, 
cunoscute mai ales în Macedonia şi în munţii 
Rodopei. Sub formă de vinturi şi de nori, /udele 
răpesc fete şi flăcăi; ele se iati la luptă cu cio- 

  

pul nopţii lasă urme, pe cari Bulgarul nu cutâză a călca, Fântâne de 
Samodiwve (Samodivski bladenec) sunt numerâse. Pusaliia s' asociază 
totdâuna cu Sanodiva». 

1) Dozon, Chansons populaires bulgares, p. 149-—150, 
2) Cf. -Hasdeii, Ziymol. Magnum Rom. s. v, Arăpușca, 

=
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bani şi le place jocul: locul horei lor e pri- 
mejdios. Cântecul lor e fermecător şi la audqul 
săi Gmenii 'şi pierd minţile, pe când vederea lor 
pâte pricinui mârtea. Ele şi copii lor se scaldă 
în lacuri şi fântâni, iar puterea le stă în haine. 

Mai adesea rele şi râu-făcătâre, ele ajută une-ori 

pe voinicii înfrăţiţi. Câteodată îndrăgesc şi pe Gmeni, 

dar se căsătoresc fără de voie şi părăsesc când 

pot pe bărbatul muritor. Ele ai o preotâsă şi nume 

creştine (Marika, Elka) şi pedepsesc pe cei ce lu- 

creză în: dile de s&rbătâre. ludele au familie, co- 

pii, case şi sate. Vai de voinicul, care sosesce «în 

satul ludelor şi jcă cu ele hora ludelor». 

Intrun cântec bulgăresc din Macedonia «Ce 
sunt vînturile», o fată peste puţin răpită de fur- 

tună exclamă: «Nu înţelegeţi, că nu sunt vînturi 
şi negure, ci Jude, Samovrle....» !). 

N'am întîlnit până acuma, în literatura n6s- 

tră populară, pe Jude/e de cât într'o baladă din 
Banat întitulată «Delea Damian» şi relativă tot 

1) Dozon, p. 134 şi 338. Cf. Jirecek, Joc. ci£, care observă că, 

pe când Sanovile se pomenesc în manuscrise bulgare din sec. XIV, 

nu Sa putut afla încă nict o menţiune veche despre Judi.— Mai adio- 

gâm, că ambele aceste gine par a fi de origine creştină. Pe Samovila, 

sora lui Alexandru, Wesselovski o identifică cu Sezzbi/ja, sora lui So- 

lomon, şi pe acâsta cu Sibyla, care, după unele tradiţiuni, Sar trage 

din sângele lui David, adică tot soră cu Solomon (4rchiz fir slaz. 

Philoi. VUL, 330). Câi privesce pe Jude, ele par a-şi trage originea, de 

la Zuda vindătorul, care, pe de o parte; a devenit căpetenia demonilor 

(Scaraoschi = Iscariotinul), şErpe veninos (în descântece), far pe de alta 

purtătorul vînturilor şi furtunilor, serbat de țăranii noștri la 19 Iunie. 

Zudele ax fi dar fetele lui Iuda, după cum Zrodifele sunt fetele bă Irod. 

Şăinenu, Sudiăă folklorice, — 41.769. 10
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la Sila Samodiva. Acest voinic, copil de r2 ani, 
se întilnesce cu Sila şi se iai la întrecere, cu 
tocmela ca celui învins să-i se taie capul. Samo- 
diva avea la cocie «72 pui de Judd, ce alirgă 
fără trudă», iar loitrele-i eraă «câsfe de fată mare 
fot a Iuda jurătâre». Voinicul o învinge, păcă- 
lind'o, şi-i taie capul...»1) 

De asemenea într'o credință băbescă: «La 
19 lunie cade uda, purtătorul tunetelor, zâz/u- 
rilor şi furtunilor, cari bântue ogbrele şi sămă- 
năturile cu grindină» 2). Şi luându-se efectul drept 
causă, zuda ajunse să însemneză, în graiul vînă- 
toresc, o grămadă de arbori r&sturnaţi, care nu- 

mire derivă «de la un zâz/ fârte furios, ce bate 

mai în acelaşi timp din mai multe părţi şi pe care 
vînătorii munteni laă numit zzda, pentru că, du- 
când mirosul de pe tot locul de la om la vinat, 
acesta îl ulmă, fuge şi se depărteză, ast-fel că 
tOtă ostencla vinătorului r&mâne în van»>5). 

Intro colindă muntenă de năvodar pescarii 
prind pe «puiul /udei ăl mic» şi-l bat să spuie 
cât pesce e în mare: 

1) Vulpian, Poesăă populare, No. 90. 
2) Gheorghiii, Calendarul femeilor superstițidse, p. 97. Cf. Prij 

ben, Suferstifiuni din plaiul Prahova (Tocilescu, Revista II, » 3.88): 
<19 unie ţine sărbătâre pă Juda. Acesta este care pârtă furtunile şi 
bate ț€rinele cu p&tră». | 

3) Rucărenu, Modeste încercări poetice. Bucuresci, 1873, p. 65.
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Când cătară mai departe, 
Vădură Zuda bătrână 
Vărsând flacăre pe gură, 
Cu limba dată pe o falcă...!), 

lar întrun descântec din Bucovina, şerpâica 
pârtă numele de //7ă, Jedztă şi Judzză...?) 

Vila este tot o dînă aeriană, care 'şi are lo- 
cuinţa în coprinsurile înalte ale atmosferei 5): 

Şi leii paraleii și V?fve/e sburlite, 
Şi vircolacii negri cu aripi şi ghiare mii, 
Și pajurele negre cu clonţuri oţelite, 
Şi alţi monştri ce n'a nume şi nu.poți nici să-i scrii 4). 

Asupra acestei dîne fraţii Schott ne dat ur- 

măt6rea preţi6să informaţiune în adnotaţiunile lor 
la Basmele române: <«Pâla e o fiinţă, cu care 
Românul însufleţesce lumea norilor. Wz/a Sărbilor, 
care poruncesce asemenea norilor, îi se apropie, 
ce-i adevărat, după nume şi după însemnare; dar 
pe când Wa lor apare ca o frumâsă fecidră de 
n6pte cu părul negru fluturând, Românul dâ Vâlei 
sale forma unui balaur cu aripi mici şi neputin- 

3) G. Dem. Teodorescu, Poesi? pop. rom. p. 94. Intro variantă 
(ibid. p. 95), în loc de fu?u/ udă, figureză puiul vidrei. 

2) Zbidem, p. 394 395- 
5) Zexicon Budanum pomenesce, la p. 744, numai de: Vâ/ă- 

dăă, se hârfesce a fi o ivenie în baie; demon mefallicus, Berggeist. 

4) Ar. Densușianu, Vegriada, p. 24,
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ci6se şi cu o câdă de şopirlă fârte lungă. Aripi 
şi codă îi trebue spre a se mișca prin nemăsura- 
tele coprinsuri ale văzduhului: când repede şi în 
mersuri uriaşe, când solemn şi domol ca o luntre 
pe o apă lină. Cu omul /7/a nu vine nici-odată 
nemijlocit în atingere, pentr'aceea ea nu-i nici te- 
mută, nici iubită. Activitatea ei constă numai în 
influenţa, ce exercită fără voie asupra vremii. Fie- 
cărei eri, sau cum dice Românul, fie-cărui împ&- 
rat şi fie-cărui rege e destinat o Wâ/pă. Coprin- 
surile înaltului văzduh sunt ast-fel împărţite într'a- 
ceste fiinţe şi ele se întilnesc acolo. când prieti- 
nesce când duşmănesce: când adună cetele lor 
de nori, când dai năvală cu ele unele asupra al- 
tora şi se luptă până una sau alta cedeză. După 
cum victoria revine uneia sau alteia, se hotârasce, 
ca acea ţeră să se bucure de o vreme bine-cu- 
vintată sau să fie înecată de pohdie pustiitâre» ?), 

Despre Pâhpa-băzi o tradiţiune din Ardel, privi- 
tore la numele muntelui Găina din Munţii Apu- 
seni, se raportă următârele: « Vidrenii spun că, în 
timpul când şi în munţii Bihariei se lucraă băile, o 
găină de aur eşea din băi spre a se așeza în vir- 
ful muntelui pe cuibul s&ă, în care eraă ouăle sale 
de aur. Vidrenii, atraşi de frumuseţea ne mai po- 
menită a găinei, în mai multe rînduri s'at încercat 
so prindă, ea însă a fugit în jurul minelor de aur 

  

1) Schott, Wa/achisehe Mărchen, p. 295, 296. Cf. şi Dozon, Pofsies populaires serbes, p. 22, 120.
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de la Roşia. De atunci, nemai putându-se găsi aur 
în băile din acest ţinut, Moţii ai încetat dea le 
mai lucra, fiind-că găina din poveste era Wila- 

Băilor şi ea a dus aurul cw sine în părţile unde 

a sburat....> Î). 
Acestă fiinţă fantastică figureză şi în basmul 

«Dina Zorilor» de Slavici, ce lam analisat mai 

sus, Eroul ajunge la o pădure de aramă, unde ade- 

menit voi să rupă ceva flori; dar murgul s&ă îl 

împiedică: «Pe florile aceste zace blestemul: cine 

rupe din ele, acela are să se lupte cu /î/a pă- 

durii> 2). Petru însă n'ascultă şi se puse pe rupt 

"de flori: «N'ai făcut bine, dise acum murgul plin 

de grijă. Dacă ai făcuto însă, e făcută: te în- 

cinge acuma şi fii gata de luptă, că acuşi vine 

Viva. — Abia vorbi murgul vorba.... până ce şi 

începu un vînt uşor din tâte părţile.... din vint se 

făcu vifor.... viforul crescu.... crescu până ce nu 

:se vădu alta de cât întuneric şi n6pte.... Via şi 

ajunse la ei... P&tru nu putea privi la ea.... aşa 

"era de grozavă şi înfricoşată. — Cap nare... dar 

nici fără de cap nu e... Prin aer nu sbâră... dar 

nici pe pămînt nu umblă... Are câmă ca şi calul, 

cârne ca cerbul, faţă ca ursul, ochi ca dihorul şi 

trupul e de tâte... numai de fiinţă nu...» 

  

1) Frâncu, Mofă, p. 67. | 
2) «Ce să fie acâstă Wî/vă, eii singur nu sciii. Când am întrebat 

pe bătrânul: <Ce-e acea Vilvă? — Ce-e, 'mi răspunse, cesă fie 2? Vîlva 

ca Vilvă, bat'o păcatul, bidigania acea grozavă de acolo din pădure» 

(Wota d-lui Slavii).
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In termeni tot aşa de vagi, ba chiar şi mai 
-vagi, dacă se pote, e descrisă Vilva din pădurea 
„de argint şi de aur î). 

Analogia relevată mai sus de fraţii Schott 
între Pî/a românescă şi Pia sîrbescă nu-i decât 
externă. Vila sud-slavică comandă asemenea ţerilor 
şi munţilor. Ea residă în nori şi, asemenea Wal: 

„kiriilor saă Nornelor, 32 şi pârtă sufletul cu sine. 
Un copil, blestemat de maică-sa să fie al diavo- 
lului, e răpit de Vile. 2) Zaaze-ar Vilele! («Vile 
te odnele!») e un blestem obicinuit. «Ce Vize a 
biruit 2» însemneză cu ce mârte ai murit? Din 
nori ele slobod săgeți ucigătâre asupra Gmenilor 

. (ustriiehla ga vila «Vila Pa săgetat!»). O fântână 
a Vilelor (Wi/skz fladeț), în regiunea Prilep, se 
pomenesce deja întrun document bulgăresc din 
mijlocul seculului al XIII-lea 5). 

In dicţionarul lui Vuk Karagic (s. v.) citim no- 
tița următâre despre Vile după credinţa Serbilor: 
« Valele locuiesc în munţii cei mari şi în stâncile 

„depela marginea apelor. T6âte sunt tinere şi fru- 
- mâse. Ele pârtă o haină albă şi uşâră ; părul lor lung 

şi fâlfâind le acopere umerii şi pieptul. Ele nu 
„fac reă nimului, afară numai dacă sunt atinse (de 
pildă turburându-le hora sau ospeţul) şi atunci 
pedepsesc în diferite chipuri pe cel vinovat, îl să- 

  

i) Convorbiri diterare, An. VI, p. 95, 96 şi 97. 
2) Același lucru Pam vEdut la Resaliile şi la Samodiva, % Mannbardt, Germanische Mythen, Berlin, 1858, p. 569 urm. şi Jirecek, Geschichte der Bulgaren, p. 104.
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geteză la picior sau la mână, la ambele membre 
sau la inimă şi atunci mâre îndată 1). 

Asupra Vilelor slovene d. Şuman comunică ur- 
mătârele amănunte: «Dintre legendele din vre- 
mea păgână e şi credinţa forte răspândită în po- 
por despre Vz/z, un fel de nimfe, cari locuiesc 
în aer, pe pămint şi în apă, şi întîmpină pe om 
„când prietenesce când dușmănesce. Ele representă 
deci principiul întemeiat în mitologia slavă a bi- 
nelui şi r&ului; şi anume Vilele aeriene sunt tot- 
duna bune, cele de apă totdcuna rele, cele de pe 
pămînt când într'un fel şi când într'altul. După cre- 
dinţa populară, Vila e o femee frumâsă, totdcuna 
tînără, îmbrăcată în alb, cu faţa palidă, cu perul 
bălaiu, care despletit ajunge pînă la pămînt. Cor- 
pul ei e deliă ca un brad, are aripi daurite şi e 
uşor ca al unei paseri. Ochii sei lucesc ca ful- 
gerul, glasul ei e aşa de armonios, în cât, audind 
vr'o dată cântând pe o Vilă, nu mai poţi suporta 
vocea omenescă. Cine o vede, lăngedesce de în- 
tristare şi more. Numai cel chemat de Vile în- 
seşi în horele lor scapă fâră pericol şi învaţă în 
atingere cu ele tot felul de lucruri folositâre vieţii. 
Mai toţi eroii legendei naţionale se bucură de fa- 
vorea Vilelor, cari primesc une-ori forma altor fi- 
ințe, de animale sai de 6meni, spre a putea fi 
de folos protejaţilor lor.» 2) 

1) Despre ciclul mitic al Vilelor în basmele sărbo-croate: cf. 
Krauss, Volhsmârchen der Siidslaven, vol. IL, No. 79—96 (reproduse 
după colecţiunea lui Valjavec). 

2) Schuman, Die Sfovenen. Wien, 1881, p. 113.
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Trăsura caracteristică a Vilei slavice «că 
ia şi pârtă sufletele cu sine» aduce aminte de 
gina chinuitâre de suflete, numită de Românii din 
Banat /z/ma, în privinţa căreia se pâte citi stu- 
-diul special, ce d. Hasdeu a consacrat acestei dine 
rele 1). 

Viloa, ca fiinţă magică, derivă din paleosl. 
vlihvii «vates, magus, incantator, veneficus», din ra- 
dicala 2//4s7 «balbutire» (comp. românesce șeşcă «in- 
cantatrix > cu şzșcav, blaesus) ; bulg:. 2/5/04%, fur 2). 

In Evangeliarul din British Museum, dela anul 
1574, Studiat şi extras de d. Hasdeiă, vorba vâlvă, 
sub formele slavice 4/4, viîkvă, însemneză ase- 
menea «magus». 

Asfel (Mat. II, 1): «Adică p/ifefe de la rt- 
sărit vineră în Ierusalim grăiră. > Acelaşi pasagii 
sună latinesce: «Ecce, Magi ab Oriente advene- 
runt Hyerosolymam, dicentes». Şi ceva mai la 
vale (Mat. II, 7): «Furiş chema z/4/vefe = clam 
vocatis Magis». 

Astădi cuvintul însemneză numai «faimă, fală, 
renume, pompă», sens ce-l are deja vorba la scri- 
itorii cei vechi. 

Grigorie Ureche, vorbind de războiul de la 
Riîmaic între Ştefan-Vodă cu “Ţepeluş Vodă, dice: 
«Dic unii să se fi arătat lui Ştefan Vodă sfîntul 
mucenic Procopie, îmblând deasupra războiului că- 

  

1) Columna lui Traian, An. VIII, p. 1s3—a82. 
2) Miklosich, Zexicor Zalaeosi., p. 69. — In Radices, p., 10 autorul observă : <Cod. bulg. Act. 1,.3, 6 habet v/zfa>,
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lare şi într'armat ca un vitez, fiind într'agiutor 

lui Ştefan Vodă şi dând zî/kvă oştii sale». 

In basmul «Ilena Simziana» de Ispirescu : «Mare 

vîlvă se făcu în împărăție, când se audi de mortea 
împeratului celui mare şi tare». 

Alexandri, în «Despot Vodă»: 

Vilva lumii e riii cu nalte maluri. . » 

Am fost odinidră un Domn în strălucire, 

Cât sârele cu mine era în nepotrivire -. . . -. 

Dar Vodă Lăpușnenul, un hoț, un destrămat, 

M'a prins şi de a mea zî/fă în drum m'a desbrăcat. 

Ast-fel cuvîntul de la sensul primitiv (pierdut 

-astădi) de «mag sai vrăjitor» a trecut la acela 

de «fiinţă magică» şi, ca atare, la idea generali 

de «faimă», ce respândesce o asemenea fiinţă. 

VIII 

Rolul vîntului în literatura folklorică 

Dacă urmărim rolul, ce-l jâcă vîntul în folklor 

sau în literatura populară comparativă, vedem 

pretutindenea, că noţiunile de aer, vînt şi vreme 

(atmosferică) staă întro legătură intimă şi că 

adeseori cuvinte de origine identică sunt date, ca 

nume proprii, piticilor, dinelor şi uriaşilor. Vorbe 

ca arimus, Spiritus, Geist, se aplică geniilor, iar
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în mitologia germană se daă une-ori fiinţelor mi- 
tice nume ca: Gustr, Zephyr, Dlaser, Blaester, 
Wind şi Wetter. Slavicul du însemneză asemenea, 
ca şi românesce, «suflare, resuflare, spirit» (cf. 
şi ebraicul 744 «ventus, spiritus»), iar neo-grecul 
îvehos însemneză une-ori «diavol». 

Deii vinturilor j6că un rol important în polite- 
ismul raselor inferidre ca şi în al raselor mai 
înalte. Vînturile înseşi, şi mai ales cele patru vîn- 
turi cari suflă din cele patru puncte cardinale, 
iau adesea numele şi forma de divinităţi perso- 
nale; afară de acesta, ecâte-va divinităţi mai pu- 
ternice, ca deul vintului, deul vijeliei, deul aerului 
sai deul cel puternic al cerului însuşi, deslănţuesc 
sai potolesc bârea, uraganul sati vijelia...> 1). 

Personificarea vîntului e un fapt comun popâ- 
relor celor mai diferite. 

In mitologia vedică deul Vâyu sau Vâta, al 
carui nume e chiar al elementului în acţiune, este 
adese-ori asociat mai cu semă cu Za, stăpânul 
atmosferei, căruia îi împrumută caii sei vinteşi. Ală- 
turea de dinsul domnesce în coprinsurile aerului 
mugitorul fzdra, deul vijeliilor, întovărăşit de ceta 
Marut-ilor, a virtejurilor, cari sunt fiii sei. 

Iată cum descrie pe cei 48 de Maruţi imnele din 
Rig-Veda: <R&sturnând corpurile solide şi imobile, 
ridicând poverile cele mai grele, Maruţii sfarmă şi 
desrădăcineză arborii pămîntului, sgudue şi despică 

——_——_— 

1) Tylor, Civilisation primitive, vol. U, p. 346 urm. Cf.1, 414 urm.
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câstele munţilor.... Ca nisce elefanţi selbateci ei dis- 

trug pădurile şi mugesc cu furie ca nisce lei...2 1). 

In legenda litfană stau faţă în faţă cei doi 

uriaşi Vaudu (apă) şi Weias (vînt). In mitologia 

germană, cele patru vinturi cardinale figureză ca 

fatru pitici, pe când în cea grecă ele apar ca 

uriași şi frați ?). 
In mitologia grecă vinturile sunt concepute 

ca fiinţe cu chip omenesc. Cele patru vinturi prin- 

cipale -— Boreas, Notos, Eurus şi Zephyros — sunt 

fraţi şi fiii Aurorei. Cel dintâi, Boreas sati vintul 

de la munţii nordici, se considera ca împ&ratul 

vînturilor şi locuia pe munţii Rifei din Tracia. 

Arta elenică îl representa ca pe un voinic, nalt 

de stat, în vîrsta bărbăţiei, cu barba desă, cu câma 

lungă în desordine şi cu aripi pe umere?). 
Calul era în Grecia unul din simbâlele vîn- 

tului. De aceea caii lui Achile sunt fiii lui Ze- 

phyros ca şi armăsarul lui Dardanos. De aci şi 

credinţa fecundării epelor de vint. Ast-fel ipogriful 
lui Ariosto are aripi ca şi Pegas: 

Di fiamma e di vento era concetto.... 

Stăpânul vînturilor este Eol, care le ţine în- 

chise într'o peşteră, unde stai înlănţuite şi înfrî- 

nate cu putere: 

1) Pictet, Origizes Îndo-curopăennes, vol. II, p. 684 şi Neve, 

Essai sur de mylhe des Ribhavas, p. 55. 

2) Grimm, Deutsche Mytholoşie, ed. IL, întregul capitol Za, 

p. 597—608. 

3) Decharme, MMythologie de la Grăce antigue, P. 279-281 şi Gu- 

bernatis, Zoologie mythologigue s. v. Cheval.
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Hic vasto rex Eolus antro: 
Luctantes ventos, tempestatesque sonoras, 
Imperio premit, ac vinculis et carcere frenat;l). 

Personificarea vîntului este unul din multiplele 
resorturi, ce întrebuinţeză fantasia poporului spre a da viaţă poveştilor sale. 

In basmul «Porcul cel fermecat» de Ispirescu 
o sirmană fată de împărat se duce peste nou€ ţeri şi nou€ mări spre a regăsi pe bărbatu-seu. 
După ce trece pe la sfinta Lună şi pe la muma Sorelui, acesta o sfătuesce să mergă la Vint şi, 
după multe greutăţi, «ajunge la o văgăună, care 
era într'un colţ de munte, mare, de putea să intre 
şepte cetăţi într'însa. Acolo şedea Pânzul. Gardul, 
care o înconjura, avea o portiță. Bătu şi se rugă 
să o primâscă. Muma Vintului avu milă de dinsa şi o primi să se odihnâscă». 

In basmul «Omul de pctră» un fecior de îm- 
perat, împreună cu un frate al s&ă de cruce, por- 
nind să caute pe Dânea Chiralina, tîntra co- Bilă, flăre de grădină, frumăsă ca o gînă, ajunge 
la mana Crivefului, o babă sbircită, care îi tri- mite în gazdă la pama Vintului turbat şi apoi la mama Wintului de Primăvară, o femee înaltă, tin€ră şi frumâsă, care îi primesce: « R&măneţi aci, dice ea, dară trebue să v& ascund fOrte bine; căci, cum o simţi fiul mei, că s'află la mine Gmeni după tărimul celalt, v& omâră». 

După ce-i bagă sub aripile unei păsări mă- 

  

D Virgilii, Fneida 1, 56. Cf. Odyss. X,
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iestre, iată în ce chip se descrie portretul Vintului: 

«Nu trecu mult timp şi se audi o dulce vijiitură 

de vint, care aducea un miros de trandafiri şi de 

rosmarini, uşa se deschise singură şi intră în casă 

un flăcăii frumos cu părul lung de aur, cu aripă 

de argint şi cu def în mână împletit cu tot felul 

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

mamă, mie-mi mirâse a om de pe tărîmul cel- 

lalt. — i-o fi mirosind, mamă, dar p'aicea n'are 

ce căuta 6meni de pe tărimul cel-lalt. — Vîntul se 

linişti şi se puse la masă; iară după ce mâncă o 

strachină de lapte dulce de căpridră şi b&u apă 

de micşuneie dintr'o 6lă de marmură, se puse la 

povestit». 

Adese-ori feţii-frumoşi stati chiar de vorbă cu 

Vintul, Ast:fel în basmul «Voinicul cel fără de 

tată», vitezul nostru, fiind trimes după «purcelul 

de la scrâta pe sub pămînt», se întorcea cu voie 

bună: «Venia, nene, cu căciula întro parte, cu 

purcelul în braţe şi cântând din frunză. Când, 

iată că se întâlnesce cu trei inşi. Pasă-mi-te era 

Vintul, Căldura şi Gerul. EL își luă, căciula din 

cap şi cu multă plecăciune îi qise: — Noroz bun 

să dea Dumnedeii, nea Vintule. — Cale bună, 

dragul mei, îi răspunse Vintule 1). 

O credinţă aprâpe generală între Români 

este existenţa Vinfului turbat, sub care se înţe- 

lege regiunea cea mai înaltă a atmosferei, de unde 

  

1) Ispirescu, Basme, p. 57 113 şi 130.
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nu se mai pâte sui ciocârlia, căci, urcându-se mai 
sus, după credința poporului, zz7â6ză şi cade jos 
mortă. De aceea, in descântecul din Prahova, re- 
produs mai sus, ciocârlia, când ajunge la vâzzu/ 
Zurbat, «se dă peste cap», neputend înainta mai 
departe. 

In basmul « Aleodor împărat»: «Şi lovindu-l 
cu aripa, îl făcu un puiă de corb şi-l viri întrun 
stol de corbi, ce se urcase până la pâzfu/ turbat» 1). 

In povestea munt&nă « Cheleş împărat»: «Ca. 
lul, cum se v&du întrun luminiş, desfăşură vr'o 
patru perechi de aripi neve&dute până atunci şi-şi 
luă sborul spre slava cerului. In deşert se ames- tecâ însă el cu norii, sbură până la pânz4 turbat 
şi despicâ văzduhul în cruciş şi curmeziş, căci nu 
fu cu putinţă ca băiatul şă-si perdă cumpetul şi 
să se ameţescă spre a fi prăbuşit spre pămînt» 2). 

Intr'un alt basm «Piciul ciobănaş şi pomul cel 
fără căpătâi» se povestesce de un pom forte 
înalt, care, din causă că nu i se vedea virful nu 
se scia ce fel de pâme face. Imp&ratul vrând să 
afle acesta, o mulțime de Gmeni se oferiră a se urca în copaci. «Cercară o di, cercară două, cer- cară nou€, dar nici unul nu se putu sui. Cei ce se încumetară mai mult nu ajunse, suindu-se, nici până la vântul furbats. Doi ciobani se încercă 
asemenea, dar în zadar; atunci al treilea cioban 
pa 

1) /didem, p. 46. 
2) Calendarul basmelor pe 1881, p. 42.
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«cel mai mic, care se chema Piciă, fiind-că era 

cam scund şi fir&v, se încumătă şi dinsul; dar îl 

opriră cei-lalţi doi. Piciul nu se lăsă, ci după ce 
se uită la copacii şi cruciş şi curmeziş, ce-i veni 

lui, ceru. să-i dea nouă colţuri de prescură, nou& 

pahare de vin şi nou& barde.. După ce le primi 

şi le aşegâ în dă&saga lui, Piciul 'şi scuipă în 

palme, dise Dâmne-ajută şi se agăţă de copacii. 
Incrucişă mâinile şi pici6rele pe dinsul şi încet 

încet mergea nainte... Piciul se urca merei ca un 

voinic. Când ajunse la zâz/u/ furbat, scâse o bardă, 

o înfipse în copacii bine şi se puse pe dinsa să 

se odihnescă niţel. Scâse apoi un colţ de prescură 

de-l mâncă şi un pahar de vin de-l beu. După 

ce prinse niţică inimă, iară începu să se urce; 

dar mai cu greutate, căci vânfu/ furbat îi muia 

"puterile... După ce scăpâ cu chiă cu vai de vâr- 

ul tuba, se urcă mai lesne, că copaciul începu 

a avea crăci. Se urcă, se urcâ, se urcă, până 

ajunse câtre virful copaciului. Când acolo ajunse 

pe alt tărim» 1). 
Intr'o legendă din Bucovina, privitre la pă 

s&rica ochiul-boului, se povestesce: «Pajura, ca 

cea mai puternică în aripi, s'a înălţat mai sus de 

cât tâte cele-lalte paseri, adică până aprâpe de 

vintul cel turbat. lară, după ce a ajuns ea acolo, 

a dis câtre cele-lalte paseri, cari erai mult mai 

jos de cât dînsa, că mai sus nim&rui nu-i e cu 

  

1) Ispirescu, Legezde, partea TI, p. 127-—144-
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putință să se urce, pentru că cine se urcă mai 
sus de 2â4Zu/ furbat, acela îndată degeră de frig, 
căci— să te ferescă Dumnedei ! — vân cel Zay- 
bat e mai rece de cât ghiaţa». 

Românii din Transilvania (Ciobăncuţa) isto- 
risesc următârele: «Dice că primă-vara cântă cio- 
coiul, adică ciocârlanul cântă şi se înalță în sus, 
ajunge tocmai lângă cer în aeruf cel turbat. După 
ce ajunge în acest aer, turbeză şi cade jos. Unii 
câini, aflându-l, îl mănâncă şi de aceea turbeză 
Şi eiz. 

« Credinţa acesta — adaogă eminentul folklorist 
bucovinen — există şi la Românii din Moldova şi la 
cei din Muntenia. Aceştia încă spun, că ciocârlanul 
se suie cântând în aer, până ce ajunge la vâzzu/ 
cel turbat. Acolo apoi, turbând şi el, cade jos la 
pămint mort şi, aflându-l câinii, îl mănâncă şi apoi 
turbeză şi ei». Poporul român din unele ţinuturi 
ale Transilvaniei — observă acelaşi mai departe 
— Susţine, că lângă bolta cerului se află o pă- 
tură de caer saă vânt furbat». Asemenea şi în 
România se numesce eterul de câtre popor vânz 
Zurbat» 1). 

lată şi cum grăiesce un gran din Prahova 
(Jipescu, p. 75): eAvuţiea lui Dumnedei curge 
pe riuri şi p& păraie, stă în fundu mărilor; unele 
averi ş&d negură pă fața pămintului ŞI 'năuntru 

  

1) S. FI. Marian, Ornitoloşia poporană română, vol. Î, p. 312 şi 530.
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lui, altele es din pămînt şi câte n'or hi şi 'n air; 
în sus, până dincolo de vânzu-furbat/» 

Cu tâte acestea vântul furbal se ia adese-ori 
şi cu înţelesul s&ă literal de «vînt puternic şi vi- 
jelios> opus «vîntului lin». Ast-fel într'o doină 
din Ardel (Jarnik, p. 510): 

Uşurel vînt când bătea, 
Fluerul frumos cânta, 
Oile mi-le adormea; 
Când bătea zîz/u/-turbat 
Cu zăpadă mestecat, 
Fluerul minuni făcea, 
Geru că mi-l alunga. 

Şi în basmul vînătoresc al d-lui Odobescu: 

«Rătăcea voinicelul într'o di pe culmea pădurâsă 

a Istriței... când deodată, fără veste, pe la sfin- 

ţitul s6relui, se ridică din vale un zâz/ zare şi 

furbat, care îndoia fagii, frângea plopii, smul- 

gea ulmii şi cletena cu urlet tot codrul şi tot 

muntele». 
Sau într'una din poesiile lui Alexandri (III, 

p. 446): 

In tus-patru părți a lumii furat vântul se tot duce, 

Ca păgânul pe mormînturi răsturnând creştina cruce, 

Şi de-a morților blăstămuri alungat fuge nebun 

Printre tufe "nţepătore şi nuiele de alun. 

Viîrtejul sai Vintul-turbat, în mitologia ger- 

mană, este şi el personificat sub numele poetic 

de Windsraut, adică «miresa vîntului>, şi o le- 

Şăinenu, S4uză folklorice. — 41,769. ll
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gendă din Moravia povestesce, că acestă Mnas- 
braut era la început fiica unui nobil, dar fiind-că 
iubea vînatul mai presus de tâte şi pustiea semi. 
năturile plugarilor, de aceea fu blestemată, ca 
pururea să întovărăşescă vîrtejul 1). 

Ca dine aeriene întîlnim, tot în mitologia 
germană, pe //be/e sau /F/fele, cari, asemenea 
Rusaliilor şi Samodivei, fură din legăn pe copii 
bine făcuţi şi pun în loc copii lor pociţi sati 
pe sine-înseşi. Ca şi lelele, £//7/2 ai o atragere 
iresistibilă pentru musică şi joc. N6ptea, la lu- 
mina lunei, învirtesc ele hora pe livedi şi dimi- 
n€ţa se recunosc în rouă urmele lor2). T6tă lumea 
cunâsce vestita baladă a lui Găthe întitulată <Erl- 
kânig» sait Cyaiu/ Jelelor, care răpesce, pentru 
frumâsele sale fete, pe copii cei tineri, cărora le 
făgăduiesce gingaşe desmierdări: 

Cu mine dragă de ve! veni, 
Fetele mele te vor sluji, 
Fetele mele te or dismerda 
Şi ?n visuri dulce te-or legăna! 

La Grecii moderni, demonii, cari sbâră în 
aer sai în vint, se numesc degud, a căror influ- 

1) Grimm, 04. cz, 
2) Grimm, îfid,, p. 411—440. Cf. 474 sai A75, încudit cu la- 

tinul 27225, însemnză deci primitiv calb, luminos, bun» după frumu- 
seţea şi strălucirea lor, /bidem, p. 413. !
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ență vătămătâre asupra omului constă într'o lo- 

vitură neașteptată, 70 deguc, în urma căreia cel 

atacat de dinsa se îmbolnăvesce şi mâre chiar 1). 

Dar cea mai mare asemânare cu Ielele o 

au la Grecii moderni, Merazde/e (Negdides, "Aveod- 

ide), pe cari Hahn le identifică cu £/fe/e germane 

şi sub cari Grecii desemnă pe nimfele în genere, 

numite eufemistic şi cogz/ele (4 xorrtlAcue), fetele 

(ză uougiroia) şi bunele domnişâre sai frumâsele 

dâmne (îi nalcâs dexoviooaic). Alte nume eufemistice: 

| perteduevais, îj xaAOxaedeus «cele cu inima bună», 

ualdrujag «cele fericite». Ele sunt descrise ca 

femei svelte de mare frumuseţe» (cf. locuţiunea neo- 

grecă duoegn cov Negdida «frumosă ca o Neraidă») 

şi sunt îmbrăcate în genere cu vestminte albe. 

Căpetenia lor, Dânna cea mare, e considerată ca 

sora lui Alexandru Macedon. După o altă legendă, 

Neraida, care a b&ut din isvorul nemuririi, ar 

fi chiar fiica marelui eroi. Şi /Verazae/e îndră- 

gesc pe feciorii cei frumoşi şi pedepsesc cu o 

sortă cumplită necredinţa lor. Ele mai ati şi o 

mare pornire pentru copii cei bine făcuţi şi-i ră- 

pesc, din care pricină femeile nu lasă mai nici- 

odată singuri pe copilaşii lor, mai cu semă când 

sunt la eră. Ele atacă pe om, adică el primesce 

de la dinsele o lovitură, în urma căreia se îm- 

bolnăvesce la minte saă la corp. O asemenea «lu- 

3
3
 

  

1) B. Schmidt, Das Wolhsleben der Weugriechen, Leipzig, 1871, 

p. 92, 97.
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are din Nereide» trage după sine pierderea minţii, 
paralisarea corpului întreg sau numai a unui mem- 
bru, ciuntirea sau alte neajunsuri. Tot ele se con- 
sideră ca pricinuit6rele virtejului, în care s'avintă şi 
răpesc cu sine în văsduh pe ori-cine întilnesc in 
calea lor. La Zacint, când urlă vîrtejul, se dice 
că «Jocă Neraidele» şi cercurile, ce vîrtejul face în 
pulbere, se privesc ca urmele pici6relor lor 1). 

La Grecii cei vechi Ayoyidsgs era numele unui 
gen particular de nimfe marine şi se numiaă une- 
ori simplu xgoa, «fete» sai 7raoYtvo. «fecidre». 
Epitetul lor sinonim MVzpzfe (viuga) desemna di- 
nele, cari locuiaii în pădurile frumâse, în isvârele 
apelor şi în livedile cu pajiştea înverdită (liad. 
XX, 8): 

, > a . as. Nvugămv, ait ălosa nai văuorrat, : N a Xa ITwyăs ToTaudv zai nigea nowjewra. 

Fecidre de o albeţă şi frumuseţe strălucitâre, 
vesele şi săltăreţe, iubitre de jocuri şi de mu- 
sică, ele ademeniai şi fermecauă pe muritori, zăpă- 
cindu-le minţile şi împingendu-i la peire. Pe un 
asemenea «luat de nimfe» Grecii cei vechi "| nu- 
miau vuugdiwrrog.... 2). 

  

1) Schmidt, op. dif, p. 98—130. Cf. Politis, 04. cil., p. 110: 
când suflă un vînt violent, poporul crede că trec Weraidele..... Vegi 
şi basmele privitâre la Neraide în colecțiunea lui Hahn. 

2) Cf. Mannhardi, Wa/dund Feldpule. Berlin, 1887, p. 36—38.
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La Albanesi /e/e/e n'aă un nume special. In Al- 
bania de sud aceste dine rele se numesc îaș/ăsmeia 

«externa» (corespundend neo-grecului zo Zzozx0») sati 

fatmiră «fericitele» sau nusemaliet «fecidrele mun- 

telui». Ele sunt representate sub formă de femee, 

dar.s'află şi Je/e bărbătesci, cari, în dialectul gheg, 

se numesc ferife. Ambele sexe sunt înzestrate cu 

mare frumuseţe, de unde în poesia populară lo 

cuţiunea: ie ma bufbur ga perite «eşti mai frumosă 

de cât Ielele» (cf. mai sus la Grecii moderni). Ele 
sunt de mărimea unui copil de 12 ani, îmbrăcate 

în alb, locuiesc în munţi, dar cerceteză nâptea pe 

Gmeni şi le fură băieţii cei frumoşi, mai rar fete, 

pentru jocul lor. Dacă băiatul destăinuiesce acesta, 

e sugrumat de dinsele. Atingerea lor e totdeuna 
vătămătâre: nenorocitul slăbesce, cade în melan- 

colie şi mâre. Ele iai copii mici din legăn, se jocă 
cu dinşii pe acoperiş şi-i aduc înapoi. Neîntărătate, 

nu fac nici-odată râu. Nu se cade însă a călca pe 

locurile singuratice şi umbrâse, une-ori nici pe dru- 
murile, unde 'şi aleg locuinţele. Cel ce le tur- 

bură în asemenea locuri, primesce de la dinsele 
o lovitură, din care cade bolnav; atunci se dice: 

ziar me şubliak «lu lovit de o lovitură», sat 
uşkali «fu călărit>. Uluca sai jghiabul casei se 
consideră ca reşedinţa lor, de aceea cei bolnavi 

trebue să se ferescă a nu face murdării pe acolo. 
Pentru cel luat din lele sunt anume descântece şi 

ceremonii. Bolnavul luat din lele, îmbrâcat în alb, 

e dus de câtre descântătârea: la un .loc retras,
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unde salută pe Iele «ca şi cum ar fi de faţă» şi 
îngenuchiând îi dă să bea apă de trandafir («care 
place Ielelor») sai îl aşcdă într'un cerc tras di- 
nainte, unde bolnavul rămâne vr'o dece minute 
într'o atitudine implorătâre 1). 

In fine mai pomenim şi sz/fele sai s1/fidele, 
unul din aşa numitele spirite elementare, cari, după 
credinţa evului-mediu, ar fi stăpânele văzduhului 
şi pe cari Victor Hugo le descrie ast-fel într'una 
din admirabilele sale balade : 

Sunt o lină adiere, un atom al atmosferei, 
Dulce vis al dimineţei, fii fubit al primăverei. 
In a iernii nopți gerdse Ospet gingașului foc, 
Eii sunt duhul, ce lumina îl culege *n miegnl vere! 
De pe rouă, şi 'n aer este al mei plăcutul loc. 

IX 

Raportul Ielelor cu „lrodiada“ 

Legenda creştină despre /rodiada sati fata 
ui Irod este intim asociată cu credinţele popu: 
lare despre dinele rele. 

In descântecele reproduse citim: «la mijloc de cale lau întilnit Dâmnele, Domnifele, Jerodiz- 
cele, adică Dînele şi delele>, «pre cale s'a luat, 
cu Jrodia cea mare s'a întîlnit>, ciată că m'au în- 

  

1) Hahn, Albanesische Studieu, p. 159—161.
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tilnit Savafzza, Margahina (Madalina) şi cu ele 
Rujalina», «sai luat none J/rodifele — Irodifa cea 

mare», «şi a tilnit Zrei sarori a sorelui>, «nime 
în lume n'o audit'o fără /rod împeratul şi Iro- 
disa împăretisa cu fetele sale, cu slujnicele sale» , 
cari sunt cPâpele, Bunele, Tarile, WVântosele, Fru- 
mosele» . 

Aceste  «lerodiece», aceste «nou€ Irodiţe», 
aceste «trei surori a s6relui», acestă «rodia sau 
Irodiţa cea mare», în fine acestă «Savatină, Mar- 
galină, Rujalină» desemnă pe una şi aceeaşi ființă 
legendară, şi anume pe /rodada sai faza /ui 
Jo, despre care, din causa importantului rol ce-l 
jâcă în descântecele românesci, ne vom opri un 
moment asupră-i 1). 

Zrodhada sau fiica lui lrod, pentru jocul căreia 
s'a tăiat capul sfintului 16n Botezătorul, pare a fi 
făcut o adâncă impresiune în evul-mediu şi a se 
fi amestecat cu diferite fabule. Aprinsă de dra- 
goste după sf. l6n—ne spune legenda — fâr' a fi 
iubită de dînșul, Irodiada vru să acopere cu la- 
crâmi şi cu sărutări capul, ce-l purta pe tipsie; 
dar în acel moment capul dete înapoi, începend 
a sufla tare, şi nenorocita fu alungată în văzduh, 
unde, întovărăşită de alte spirite rele, se învir- 
tesce necontenit. Ea pornesce în fruntea aşa nu- 

  

1) Grimm, ep, cil, p. 260—262.
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mitei «armate furi6se» 1) şi a colindărilor nocturne 
de vrăjitâre, alăturea de păgâna Diana, alăturea 
de /lo/da, deiţa căsătoriei şi a fecundității, şi de 
Perachta, protectrea torcetbrelor, sai şi în locul 
lor. Puterea Irodiadei se întinde peste 4 Zreza 
Zarte a lumii. De la miedul nopţii până la în- 
tăia cântare a cocoşului ea residă pe stejari şi pe 
tufani, iar restul timpului plan€ză prin atmosferă. 
lrodiada are puterea de a aţiţa vîrtejul, în care 
'şi continuă apoi jocul ei circular. Tot aşa şi la 
Slavi demonul femeesc folednzțe (Miaqă-di) îşi ia 
sborul în pulberea virtejului 2). 

Irodiada, având deci o influenţi directă asu- 
pra atmosferei, e firesc lucru să figureze în nisce 
descântece, cari au de scop tocmai de a alunga 
efectul funest al aerului asupra corpului omenesc. 

Acestă lrodiadă cu pretinsele ei surori, fe- 

  

1) In privinţa armare? furidse («mesnie furieuse, wiithendes Heer») a lui Wuotan, care nu-i alt-ceva de cât personificarea viscolului, ce urlă în văzduh, şi a vîzăforului sălbatic (chasseur sauvage, wilder Jâger), adică acea adunare de spirite sait de fiinţe fantastice, cari, după cre- dința poporului frances şi german, cutreieră câmpiile şi pădurile, înto- vărăşite de strigăte de vînătâre, de lăirături de câini, de plesnituri de biciii şi de alte asemenea sgomote: —a se vedea disertațiunea lui Lie- brecht «La mesnie furieuse ou la chasse sauvage> în <Des Gervasius von Tilbury, Ozia Împerialia», p. 173 —211, unde se citâză întrega lte- xatură comparativă, 
2) Cf. Marian, Ornitolosia, vol. 1, P. 30: <Românii din Buco- vina spun, că cifrele sunt domnitărele ointurilor, ele pOrtă şi conduc vinturile, unde voiesc și încotro voiesc, pentru că ele sbâră nu numai după vînt, ca alte paseri, ci şi în contra vânturilor celor mai mari şi mai aprige și vînturile nu sunt în stare să le dea jos»:
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tele lui Irod Î), care umblă să vateme pe 6meni, 
figureză sub numele de cele «9 fete, cari sorb 
sîngele, îngălbenesc faţa şi smintesc mintea» în- 
tr'un «descântec de ceas ru» 2); 

sai de cele «9 dine de la g stâne, 9 moroi 
cu 9 morâe, 9 diochitori cu 9 diochitâre,.9 po- 
citori cu 9 pocitâre» întrun «<descântec de po-. 

citură» 5); 

sai de cele «9 voinice, cari străpung inima 
şi varsă sângele» într'un «descântec de mătrice»4). 

| lar întrun alt descântec, interesant pentru 
originea sa legendară, lrodiada e representată prin 
“« Avestiţa sau Avezuha, aripa Satanei», care per: 

sonifică asemenea, ca şi numirile-i ciudate, tot felul 

de bâle 5). 
In Bucovina <Avestiţa» e înlocuită, la rindul 

ei, cu o altă fiinţă mitologică, anume Samca, des- 
pre care adăogâm amănuntele următore. 

Acestă Samcă e un spirit r&utăcios, sati, după 
cum dice r&posatul Săulescu, <o videmonie, un 

1) «Evangeliştii şi sfinţii părizţi vorbesc numai de o fiică a lui 

Irod, care ceruse capul Botezătorului, ba chiar aceea nu era fiica lui 

Irod ci a lui Filip: «că frigurile sunt 7 fuce ale lui Irod, sunt fabule 
ale blestematului. leremia, popă bulgăresc», adică a popii Bogomil». 

Hasdeii, Cuvente, vol. II, p. 264. | 

2) 'leodorescu, o. ciț., p. 366. 
2) Columna pe 1882, p. 236. 
4, Marian, Descântece, p. 331. - 

5) Hasdeii, Cuvenre, vol, LI, p. 263-291, 717-720; Gaster, 

Ziterat. pop. Yom. P- 393—409 406—429 şi Etymologicum Magnum 

Rom. s. v.
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spirit imund mai virtos vătămător pruncilor», adică 
tocmai a nâstră cAvestiţa», cu care are comun 
şi mulţimea numelor (aci 19). 

Opera importantă a d-lui Teodorescu asupra 
poesiei populare române şi colecţiunea de descân- 
tece a părintelui Marian conţin mai multe amă- 
nunte interesante asupră-i 1). 

Din acele câteva descântece resultă, că Samca 
— ca şi lelele — s'a generalisat la o bâlă anu- 
mită, care este ast-fel descrisă : «Samca, după 
credinţa Românilor din Bucovina, e o bâlă. ce 
apucă pe prunci până la 4 ani, care îi face 
să tremure, să sară din somn şi să ofteze cu 
greu». | 

Tot acolo «bubele dulci» sunt numite «a 
Sameei ţiţe», precum «gâlcile» se numesc într'un 
alt descântec bucovinân <a Sameei feciori». i 

Samca, sub forma sâmcă, mai însemneză şi 
<amuietul, ce s'atirnă de gâtul bolnavului», care 
amulet «nu-i alt-ceva de cât Avestzfa prescurtată 
şi însoţită de trei figuri» 2). 

Vorba însăși—cu variantele şamcă, sancă— 
derivă de la paleo-slavicul samilka, femee 3). D. 

1) Marian, Descântece, p. 129, 195, 207, 211 şi Teodorescu, 04. cit, p. 390, 400. Cf. Lupaşcu, Medicina datelor, No. 2 «<descântee de Samcă> şi Marian, Wascerea ia Români. Bucuresct, 1892, cap. IV: «Samca sai Avestiţa>, p. 26—37. 
*) Gaster, Ziteraz. Zopul. rom. p. 406. 2) Miklosich, Zex. si, p. 822.



SAU DÎNELE RELE 171 

Brândză pomenesce şi de o plantă din Bucovina. 
sâmcă, sâmcuță pe care o lasă însă fără tradu- 
cere: ea e probabil întrebuințată ca lec la bâla 
mai sus descrisă, numită tot samă 1). 

In descântecele rusesci, Avestiţa e asemenea. 
înlocuită cu fetele împeratului Irod, în număr as- 
tădată de 12, ale căror nume deosebite ca «Tre- 
murice, Focâsă, Gheţosă» corespund activităţii pro- 
prie fie-căreia 2). 

În fine, în alte descântece românesci, bâlele 
figureză personificate sub diferite forme ; aşa, bună- 
„Oră, întrun «descântec de pocitură de n6pte», 
vedem pe e«ciumaşi cu ciumaşe, pocitori cu poci- 
tre, moroi cu more şi strigoi cu strigâie», cari 
se duc la cutare «sângele să-i bea» şi «inimă de 
putrigaiui să-i puie»3). 

X 

Conclusiune 

Existenţa unor dine rele, cari să afecteze 
corpul omului cu tot felul de bâle, e o credinţă 

răspândită în t6te părţile locuite de Români. 

1) Zimba botanică a firanulul vomân în Columna pe 1882, 

p. 389. 
2) Hasdeii, Joc. cit. Gaster, op. dif., p. 366, 408, 
3) Albina Carpaților, An. IL, p. 376.
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Aceste dine au fost poreclite sau cu un nume 
special, care insemneză vîuz, sa închipuirea po- 
porului s'a mărginit a le caracterisa printr'un sim- 
plu epitet. 

Numele lor cel mai răspândit şi cunoscut în 
Dacia întrega este /e/z, care nu-i de cât personi- 
ficarea eufemistă a pronumelui omonim, cu care 
se crede că se înlătură consecinţele fatale ale ros- 
tirii adeveratului lor nume. 

După forma /7/e sa modelat numirea Dw- 
sele, sub care aceste dine sunt cunoscute — pe 
lângă numirea generală de Jz/2—în Moldova, Tran- 
silvania şi Bucovina. 

Vintăse, în înţeles de Jz/z, e propriă 'Tran- 
silvaniei şi Bucovinei. | 

Epitetele de Frumâse/e. ŞI Sozpranele — ca şi 
acelea de Măzestrele, Dinele Şi  Milostivele — 
nu sunt de cât sunple însuşiri caracteristice ale 

— Jelebor. 
Aceste dine sunt mai adesea personificarea 

vîntului sait a aerului, care, prin schimbările at- 
mosferice, produce bâlele, ce credinţa populară le 
atribue acestor dine aeriene. 

Prototipul dinelor rele par a fi nimfele an- tice,. cărora noua religiune le întipări un caracter negativ, amalgamându-le în același timp cu ele- mente de origine creştină : legenda despre /ro- 
dada sau fata lui Irod, credinţa în Rasai de 
la s&rbătârea omonimă, sat Superstiţiunea .des-
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pre Jude, cari, transmise de la Slavi şi r&spân- 
dite în popor, s'au altoit în trunchiul primitiv, 
multiplicândui ramurile şi producend o eflores- 
cenţă mitică, ce am căutat a o grupa în jurul 
ideii centrale: Binele rele după credinţele po- 
porului român.
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Dintre cărţile populare române, cari formeză 
la noi literatura scrisă a poporului, nici una n'a 
exercitat o influență mai profundă asupra spiri- 
tului s& ca istoria fabulâsă a eroului macodonen, 
ca acea A/exandrie, al cărui coprins bogat în 
elemente fantastice a devenit un isvor nesecat pen: 
tru imaginaţiunea popârelor din Orient şi Occi- 
dent. Unele din acele elemente at fost d'a dreptul 
luate din literatura orală a basmelor, ca bună-6ră 
apa vie şi munţii mişcători cari se bat în capete; 
altele din contră aii trecut din Alexandria în po- 
veştile şi tradiţiunile populare. 

Respândirea cea mare a cărţii la noi în se- 
colul al XVII-lea o atestă deja Miron Costin, când 
vorbesce de <o Alexandrie din grecie ori dintre 
alte limbi scâsă pre limba rumânescă, plină de 
basme şi scornituri». Cea mai veche redacţiune 

manuscrisă dateză de la 1620, tradusă fiind în 

Transilvania de un popă lon din Sân-Petru. La
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începutul secolului al XVIII-lea italianul Del Chiaro 
pomenesce deja de o ediţiune a Alexandriei eve- 
ramente curiosa per le molte favole che in essa 
vedonsi frammischiate». Ea ajunsese în cele din 
urmă o carte de predilecţiune, care se învăţa pe 
din afară şi făcea parte 6re-cum din programa de 
educaţiune a timpului. «Să faci aşa — dice o co- 
conă din secolul trecut dascălului în privinţa în- 
vețăturii fiului săi — «să faci aşa marafet, ca el 
făr' de multă ostenelă să scie pe de rost câte-va 
întîmplări din Alexandria lui Machedon, precum 
de căpcâni și de furnicile cele mari cât omul...» 

Şi Gr. Alexandrescu în Satira duhului mei : 

Nu mal ești tu acela, care 'n copilărie 
Sciai pe din afara vesti Alexandrie... 1) 

Printre elementeie fantastice, asimilate de ima- 
ginaţiunea poporului prin d&sa citire a Alexandriei, 
s'află şi fiinţele miracul6se, cunoscute la noi sub 
numele de Cazcâzi, modificat în Câgcăuni şi 
Cătcăuni, a căror mare circulaţiune în limbă se 
datoresce acestei influenţe literare. 

In cea mai veche redacţiune română mai sus 
citată citim următârele amănunte despre colinda- 

1) Hasdei, Zipmol. Magnum Rom, s. v. şi Gaster, Ziferatura populară română, p. 14 urm.
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rea întreprinsă de Alexandru Macedon prin pus- 
tiurile pămîntului: «Şi de acolo merse şepte dile 
şi ajunse o ţeră cu Genti cu două capele, dinainte 
azi cap de om şi grăd omenesce, iar dindărăpt 
avă cap de câne şi lătra cânesce. Şi de aci prinse 
Alexandru mulţi şi-i ucise pre toţi. Şi trecu ţera 
lor în şepte dile» 1). | 

Acei «6meni cu două capete» sînt: tocmai 
Căpcânii, cari şi figureză în ediţiunile mai . nouă 
ale Alexandriei: «Şi de acolo agiuns€ Alixandru 
la țâra Capeânzlor, şi era în chip de Gmeni şi 

avă doao guri, una dinainte, alta dinapoi şi lătra 

ca cânii>. Sau: «Şi trecu ţera lor în dece dile 

şi mai merse înainte şi ajunse lao ţeră cu Ome- 

nii căzcăzui, dinainte cu obraz de om, iar din- 

dărăpt cap de câne ce latră cânesce» ?). 
Cuvintul însu-şi îl întâlnim deja în «Vieţile 

Svinţilor» de Dosofteiii (1682), unde se poveste- 

sce despre «trei părinți svinţi bătrâni, Serghie, 

Righin. şi Teofil, care se voroviră în bună vorâvă 
să îmble să cutriere pămîntul». 

lată ce spun acei sfinți părinţi (Octomvrie, 
79-a): «Şi de acolo mârsăm în fra Căpcânbor 

şi nemică ră nu ne feceră, numai ce ne căuta. 

Pre alocurea, era cu muieri şi cu copii, lăcuia pre 

  

1) Ed. Bianu în Columna pe 1883, p. 452. 
2) Alexandria bucovinână (ms. de la începutul secolului nostru) 

publicat de d. Dr. Gaster în fezista d-lui Tocilescu, vol. VII, p. 355 şi 

Alexandri, Poesii populare, p. 200. Ediţiunile moderne ale Alexandrie! 

nu conţin acest pasagiii. 

Şăinenu, Studii folklorice. — 41,769. 12
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sub pietri cu hierile în viezunii (n. m. cuiburi). 
Şi iarăşi luând drumul spre răsărit o sută de dile 
şi mai bine, sosim în fig Prticilor, nemica alta 
nu vedem fără numai pitici. Şi fugiră de noi, deca 
ne vedură». 

Prototipul călătoriei celor trei sfinţi părinţi 
a fost probabil chiar colindarea pomenită în Ale- 
xandria. 

Sensul fundamental al cuvîntului căpcâni e 
acela de «monştri antropofagi cu cap de câine», 
pe cari tradiţiunea îi învecineză cu Tătarii ca- 
nibali. 

Printre notele, cu cari Budai-Delenu însoţe- 
sce poema-i eroi-comică «Țiganiada», citim şi ur- 
mătorea: « Căzcduni se dic pe unile locuri Gmeni 
cei cari mâncă Gmeni şi acesta este o poveste 
fOrte veche întru norod, cum-că Tătarii, când pră- 
pădea ţările, vindea pe Gmeni la Câzcăzni sai 
precum într'alte părţi se dic Câpeâni, adică ca şi 
când aceia ar fi cu capete de câne, franţozesce 
cantbales... După poveştile celor bătrâni acei Căp- 
câni sai Cătcăuni erai cu capete de câne şi mân- 
cători de Gmeni, hotărând cu 'Tătarii» 1), 

Despre Tătarii mâncători de Gmeni povestesce 
basmul din Bucovina «Delu-Roş»2). Tătarii năvălesc 
în eră şi robesc pe un țeran, pornind în Bu- geac. « Aicea lau închis. într'o cămară şi-l hrănia 

  

1) Budumul Român II, 1ro. 
2) Sbiera, Povești, No. 21,
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numai cu sâmburi de nucă şi cu cârne de mare, 
ca d6ră sar ingrăşa mai de grabă şapoi să-l mă- 
nânce, că aşa făcea Tătarii cu toţi robii». 

In Transilvania, la Reghin, se povestesce des- 
pre Gmeni de o mărime extraordinară, cu nisce 
ochi ca dovlecii, unul înainte şi altul înapoi. Ei 
prindeai Gmeni, îi îngrăşau cu alune şi-i frigeau 
în cuptâre de-i mâncau 1). 

Un alt nem tătăresc, Ca/mauczi, se hrăneai 

întradevăr cu carne de om. Un cronicar .munten 
de la începutul secolului nostru, Dionisie Eclesi- 
arhul, care a scris «Cronologia ţerei românesci» 
de la 1764 până la 1815, descrie ast-fel impre- 
siunea lăsată de Calmuci asupra Bucurescenilor 
cu ocasiunea intrării lor în Muntenia, cam pe la 

1812: «Spusu-mi-aă unii, cari diceai că au v&- 

dut şi cu ochii, cumcă ai fost venit la Bucuresci 
o 6ste, ce le-ai fost dis Ca/muci, cu mazdrace şi 
alte arme tot ca ale Cazacilor şi călări, în starea 
trupului scundateci şi groşi, cu cap mare şi fruntea 
lată şi obrazul mare, iar ochii şi urechile mici. 
Acest nem de Gmeni spuneai toţi, că nau nici 
o lege şi nu cred nici într'un chip, numai de po- 
runca împăratului ascultă şi se supun. Aceştia spun 
că mânca ori ce vedea şi le eşia înainte, şi do- 
bitâce necurate şi jigânii, îzcă şi carne de om aă 
fost mâncând, pentru că! la venirea lor ai fost 

D Fr. Miller, Sickendiirgische Sagen, No, 4: «von den Hiineă 
die Menschen fressen>. .
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dat poruncă Camenski să-şi păzescă 6menii copii 
şi fetele de câtre ei. Dar ei, dovedind uliţile, pe 
unde locuiesc Ovrei, mergea pe poduri r&pede 
cu caii şi dacă vedeai vre un copil sai fetişoră 
de Ovreii, se slobodia ca uliul plecându-se de 

pe cal, adică de călare îl răpia şi-l băga în traista 
calului, ce o avea la oblinc şi fugia, şi eşind afară 
la ordie nâptea, îl frigea întreg şi-l mânca cu to- 
varăşii ce-i avea» î). 

Incă din evul-mediti se credea despre Tătarii 
în genere, că ar fi mâncători de 6meni. Du Cange 
citeză s. v. Tartarini un text din anul 1240, în 

care se spune: «Quaedam genera hominum qui 
vocantur a quibusdam Zazfarziuz, a quibusdam 

vero Comauz..... Praedicti vero comedentes carnes 
hominum, bestiarum, avium et serpentium et bi- 
bentes sanguinem... Regna Bohemiae, Hungariae 
et Ducatum Poloniae et quasdam alias terras ma- 
ximas et optimas in aliis partibus sitas, ferro et 
ine devastant, maximas et incredibiles caedes 
utrorumque sexuum, tam virorum quam mulierum, 
facientes, nec alicui sexui parcentes». 

Privitor la raportul de intimitate, ce poporul 
stabilise între Tătari şi Căpcăuni, învățătorul din 
comuna Budiştei, districtul Nemţ, relateză urmă- 
târele ca r&spuns la Chestionarul archeologic al 
d-lui Odobescu (Mss. Academiei, No. 228): «Spre 
Sud de la vatra satului se află o înălțătură de 

1) Papiii-]larian, Zesaur de monumente istorice LI, 222.
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* 

pămînt numită Cetăţue. Bătrânii spun despre acâstă 
cetăţue, că şi ei ati apucat-o cu numele ce pârtă 

şi că pe vremile de demult, pe când Zăzarii ş? 

Căpcăuuti veniaă şi prindeai 6meni tineri şi graşi 

de-i mânca ca pe vite, ei se stringeau din tote 

părţile şi. îi ţineai în acâstă cetăţue ca întrun 

ocol, până o umplea sub paza multora din ei şi 

în urmă îi pornea ca pe o turmă de-i ducea în 

Bugeag, ca săi mănânce. După ducerea Tătarilor, 

apoi mulţi părinţi şi mame veneau de se suiai 

pe acestă cetăţue spre a plânge pe fii şi fiicele 

lor, cum şi unii bărbaţi pe soțiile lor tinere, ră- 

pite de Tătari şi Căpcăuni». 
In poveştile maghiare Zătaru/ cu cap de câine 

(Kutyafejii) figureză ca uriaş şi tiran. Ast-fel, în 

povestea «Prinţul Mirk6», Tătarul Căpcăun e des- 

cris ca un vitez fără sem&n, care locuia spre miadă- 

n6pte într'un palat de diamant şi a cărui fiică, cea” 

mai frumâsă domniţă din lume, împietresce cu pri- 

virea-i pe Prinţul Mirko cu cal cu tot. Intr'o altă 
poveste «Cele trei vise» e vorba de Impăratul 

acestor 'Tătari căpcăuni şi el jâcă acolo acelaşi 
ro] demoniac ca şi Roş-Impărat sai zmeul din 

basmele nâstre 1). 
În revista folklorică «Şedă&târea», învățătorul 

Lupescu comunică următârea interesantă relaţiune 

1) Cf. Jones and Kropf, The FolAtales of he Magyars. London, 

1836, p. XX, XXIX, 70, 118 şi 377-
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despre Căâpcâni! sau Căpcăuni, pe care o vom 
regăsi în parte mai la vale şi la Sloveni: 

Căpcânii sînt nisce Genă cu capul de câne şi 
forte râi. Ei na se frănesc de cât cu carne de om, ce 
le place fârte mult. Ei ati trăit de mult şi ai fost tri- 
mişi de Dumnedeii spre pedepsirea celor r&i.: Alexandru 
Macedon, când a avut o bătălie cu Por împărat, i-o prins 
şi i-o închis între nisce dâluri împreunate, unde nu-i di 
nici o dată şi-i o închis acolo, de unde nu vor putea 
eși de cât la vremea de-apoi. El o aşedat de-asupra 
d€lurilor o furcă şi un clopot, care se trage singur la 
suflarea vîntului; căzcânz, când aud clopotul, socot căii 
Alexandru pe acolo și-i păzesce. Ei vor eși de-acolo la 
vremea de-apoi, și vor începe slujba, pentru care io fă: 
cut D-deii. Ei az un ochii în frunte şi unul în ceafă. 
Sînt iuți şi r& pară de foc. Gra?u/ for e urit1). Prind 
Gmeni de-ai noștri, îi pun la îngrășat, unde nu le dă de 
cât mied de nucă și pâine, și apoi îi frig în cuptor şi-i 
ospăteză. | 

O dată căpcânz? prinseră mai mulţi Gmeni de-af 
noștri, între cari era şi un şmecher de flăcâi; după ce 
i-o pus la coteţ, ca să-i îngrașe, şi după ce căpcânii os- 
petaseră pe tovarășii lui, îi veni rîndul s&ă. Baba, însăr- 
cinată cu facerea bucatelor, poftesce pe flăcâii pe o 
punte, pe care de se ducea, prin o apăsare de un bumb, 
puntea se da în jos și omul cădea în cuptor, unde se 
rumenea frumos. Flăcâul se făcea că nu pricepe; baba 
se duse să-i arăte și şmecherul de băietan apăsâ pe bumb, 
și în loc să cadă el în cuptor, câdu hirzania de babă. 
Când veniră căsașii, baba nicăiri ; când ei căutară de 

D Şi despre Cynocephalii din India naturalistul grec Elian, ra- 
pârtă, că n'aii o limbă articulată, deslușită și omenâscă, ci cîn loc de a 
vorbi, răcnesc ca și animalele». Vedi întregul citat reprodus mai la vale.
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mâncare, găsiră șterful (stirvul) babei în cuptor şi-l mân- 
cară bine. Când la cap, văd că tidva are un loc de 
ochii în frunte și unul în ceafă. Se pricepură îndată că 
ei mâncaseră pe baba în locul grasului flăcâii, care de 
temă spălase putina. Il căutară ei în tâte părţile până 
şi la buricu pămîntului, dară el era ascuns în nisce stuh 
dintr'o baltă. Trecea căpcânii pe lângă el şi de ciudă 
şi mânie nu-l vEdură. Scăpat de căutarea lor, se duşe 
şi ajunse într'un sat. Aci era un băiat pe o tulpină de 
fin şi se juca cu ou& roşii în mână. Vădend ouăle şi 
casele curate şi grijite, se pricepu că-s Pascile. Merse ce 
merse și ajunse în satul lui, la casa părinților lui, cari, 
când îl vădură, plânseră de bucurie. De căpcâni s'a ferit 
el apoi în tâtă viața» 1). 

Dicţionarul r&posaţilor Laurian şi Maxim ex- 
plică fârte bine diferitele sensuri ale cuvintului : 
1. monstru fabulos, om cu două capete şi două 
guri, care pe o gură înghiţea copii întregi sai 
bucăţi mari de carne de omcu 6se cu tot şi pre 
cea-laltă gură scotea 6sele: de când cu Căpcăunii ; 
2. antropofag, mâncător de carne omenâscă, ca- 

nibal; 3. om ce mâncă forte mult, un vorace 
şi nesăturat; 4. barbar lipsit de ori-ce cultură 
umană a minţii şi a inimei, crud sai crunt, stu- 
pid, etc.2). 

1) Șegitârea, Revistă, pentru literatură şi tradiţiuni populare. Făl- 
ticeni, 1893, an. II, p. 25—26. Cf. Jbidem, despre 'Tătarii canibali, 

An. Î, p. 233— 234. 
2) Cihac (Dictionnaire Il, p. 39) traduce necorect pe căpcăun 

prin <«mis&rable, canaille, clique, racaille»> și-l pune etimologicesce în 
conex cu cafaon, dând ambelor o derivaţiune imposibilă.
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In Halima sau traducerea românescă a co- 
Jecţiunii de poveşti arabe «O mie şi una de Nopți», 
citim pasagiul următor: «Atunci vEdu pe Arazi 
ce erau câfcăuni, adică mâncători de Gmeni» 1). 

In <Odinidră» de Dela Vrancea: «Bunicile şi 
mumele 'şi luai nepoţii şi copii cei mai mici, 
prâslele, de, în pâlă, şi le spuneau câte în lună 
şi în sâre. Ba de Turci, ba de Zăzazi, ba de 
Caimuci, ba de Căpcăuni cu: dou& guri, ba de 
Muscali, ba de Nemţii cu câdă, mE rog, din câte 
omul apucă şi vede, aude şi nu vită» ). 

Înţelesul secundar al vorbei Câzrâz e «bar- 
bar>, considerat ca popor saă ca individ: este 
porecla caracteristică a ncmurilor străine, cari ati 
însemnat cu foc şi sânge trecerea lor pustiitâre 
prin aceste ţări, şi a devenit epitetul special al 
Tătarilor. | 

Acest sens îl are vorba şi astădi în gura po- 
porului. 

In balada «Radu Calomfirescu» (Alexandri, 
196): 

Dar scit, Dâmne, ori nu scii, 
Că Zătarii m'a lovit 
Şi Tătarii mi-a robit 

Copilaşii 
Drăgălaşii, 
Măiculiţa 
Drăguliţa. 

1 Ed. Gorjan, vol. ÎI, p. 38. 
2) Sultănica, p. 217.
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Râi mă dâre inimidra 
De copii, de soţidră; 
Dar mă dâre și mai tare 

De măicuţa, ce mă are, 
Caă-i creştină şi bătrână 
Şi s'ajungă a fi cadină, 
De risul Căpcânilor 
Prin casa păgânilor. 

Alexandri, Despot-Vodă (p. 71): 

e... . .„ Cine dice 

C'a îndrăznit vre-o dată o mână de Cafcân 

Măcar să se atingă de a! lumilor stăpân?» 

In piesa «Drumul de fier» (Leatru, p. 975): 

Nalbă (buimăcit). — Bilaşo... nu-și vine în simţiri? 

Bălașa. — Fugi, căpcăunule, că mi-a! owmorit odoru.. . 

In povestirea «Moş Nichifor Coţcariul de 

Crengă : «De aş avea eu-atâţia gonitori în ocol 

şi dumniata băieţi, câţi Cazaci, Căpcâni si alte 

life spurcate ai cădut morţi la Grumăzesci din 

vreme în vreme». 
Jipescu, Opincaru (p. 60): «Limba stă ca 

matostatul şi ca stana de pâtră, ciugulită d va- 

luri, d& năvăliri duşmănesci, turtită d€ nămolu su- 

ferinţelor aduse pe capu rumânului, intrată în sân- 

gele lui şi vecinic neinduplicată nici de l6h, nici 

de căzcăun, nici de turcariţă, nici de muscălime, 

nici d& ungurenie, nici dE tătărie...» 

Unul din eroii basmului inedit, ce 'mi comu- 

nicase r&posatul Ispirescu, portă acest epitet :
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«Lucer şi Aman Cătcăun sau Căprăun». Se po- 
vestesce adică despre acest Aman Cătcăun, că cera 
de pă ală-lalt tărîm, că ar fi avend furată din sre: 
o fată mai frumâsă de cât însuşi sârele, de unde: 
o furase; că mai avea o cloşcă cu puii ei cu to- 
tul şi cu totul de aur şi un cal de mânca Jăratec». 
Lucer e pe rînd însărcinat de un împerat să-i 
aducă t6te acele nestemate. Voinicul, ajutat de 
calul s&ă, izbutesce în săvirşirea acestor isprăvi, 
ba încă păcălesce pe Aman însuşi să intre într'un 
buduroiii şi ast-fel il aduce şi pe dînsul la împă- 
rat. Puterea lui Aman Cătcăun sta într'o scrâfă 
mistreţă, care se tăvălea cât e diulica în smîrcu- 
rile bălților de pe lângă palaturile sale; în scrâfă 
era un chiţcan mare şi în chițcan doi gândaci; 
în aceştia sta viaţa lui. Voinicul vînză scrâfa, o 
spintecă şi pe chițcanul dintrinsa, iar fata cea fu- 
rată strivi cu piciorul pe cei doi gândaci «şi 
Aman Cătcăunul o dată sări în sus şi cădând 'şi 
dete duhul». ! 

II 

La mai multe popâre din peninsula balca- 
nică, Bulgari, S&rbi, Greci, există tradiţiuni iden- 
tice despre antropofagi cu capul de câine; apoi 
la Sloveni şi Ruteni. | 

Necunoscend aceste paralele, când am publi- 
cat pentru întâia Gră (acum vr'o 8 ani) studiul 
mei despre Căpcăuni, am dat atunci o derivaţiune
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greşită cuvîntului, considerându-l ca o forma- 
țiune populară din Cagpanus « princeps Hunnorum» 
şi clădind pe acestă temelie imaginară o ipotesă 
tot aşa de fantastică ca înseşi fiinţele, despre cari 
trata. O mărturisesc, zea culpa... l). | 

Să trecem acum la tradiţiunile paralele des- 
pre Căpcăuni, tradiţiuni izvorite la diferitele po- 

pâre tot din romanul biografic al eroului ma- 
cedonân. 

Bulgarii cunosc pe aceşti monştri antropo- 

fagi cu capete de câine sub numele de Pesog/avfe 
— ciclopi cu un ochiu în frunte — şi un basm 

bulgăresc povestesce despre împărăția acestor ca- 

nibali, în peştera cărora ajung doi fraţi, cari. însă 
izbutesc a scăpa teferi ?). 

La Croaţi şi Sloveni se povestesce în diferite 
locuri despre Căpcâni (Pasog/avfz). După o po- 
veste croată, un cioban sar fi rătăcit în peştera 

unui asemenea «pasoglav», care voia să-l taie şi 

să-l mănânce ; dar nenorocitul scăpâ orbind pe 
uriaşul uniochiă. La Novigrad, un «Pesoglaveţ» 
e descris ca un animal asemenea omului, cu un 

ochii şi acoperit cu păr peste tot corpul, fârte 
puternic şi lacom de sânge. EI ar fi locuind în- 
tr'o peşteră înfundată a pădurii, unde, dacă prinde 

  

î) Studiul apăru în Cozvordiri Literare din 1887 (p. 413 — 420) 

sub titlul <O pagină din istoria medievală». Excursiun€ istorico-lin- 

guistică. 
2) Krek, Einleitung în die slavische Littevaturgeschichte, IL ed., 

p: 734 urm.
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pe vre un om, il spintecă şi îi suge sângele. In 
Zagoria mai ales aceste ființe monstruse sînt 
forte populare. Când prind (dice-se) pe vre un om, 
îl închid şi-l hrănesc cu ghindă, alune şi altele şi 
când e destul de gras, îl frig şi-l mănâncă. 

Mai citâm şi următârea poveste slovenă, care 
are o mare analogie cu tradiţiunea de mai sus 
reprodusă din Şedătârea şi privitâre la Căpcăuni. 

Intr'un munte din Stiria trăia un «Pasogla- 
veţ» într'o vizunie întunecâsă a pădurii. El răpia 
Omeni, îi tăia, frigea şi mânca, iar 6sele le arunca 
afară din vizunie. O dată porniră şepte frați să-l 
omâre. Ajungând în vizunie, zăriră o albie şi de 
ea agăţat un satir cu limba în sus. Căpcăunul 
apucă numai de cât pe trei dintre fraţi, îi taie, 
le scurge sângele în albie şi începe a-l sorbi. Cei- 
lalţi fraţi, ca să-și mântue viaţa, împinseră din- 
apoi pe căpcăun spre satîrul ridicat, așa că 'şi 
scâte ochiul şi orbesce 1). 

Intr'un cântec sloven, citat de Krek, e ase- 
menea vorbă de Căpcâni (Pesog/avAa), iar la Ru- 
teni se povestesce despre aceşti « Pesigolovţi», 
fiinţe cu capul de câine şi cu un ochii în mijlocul 
frunţii, că târau pe Gmeni în peşteri, îi îngrășaui 
cu tot felul de dulceţuri, apoi îi tăia, sfâşiea şi 
mânca 2). 

  

D Zbidem, p. 736 —738, după colecțiunea manuscrisă de basme 
croate a lui! Valjavec. 

2) Jbid. p. 739 şi 751 notă. În 1001 de Nopți monștrii! an
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Tradiţiunea despre Tătarii. antropofagi există 
şi la Ruteni. Tătarii jefuind, târau în robie flăcâi 
şi fete şi pe cei mai frumoşi şi mai sănătoşi din- 
tr'înşii îi vindeaă antropofagilor uniochi. Aceștia 
ii mâna ca oile în ţera lor, departe dincolo de 
mare, îi îngrăşa ca porcii, apoi îi tăia şi îi mânca. 

La Grecii moderni Capcânele (nuloxtpalos) 

j6că în basmele lor acelaşi rol antropofag: el mă- 
nâncă după nuntă pe cele două surori mai mari 
şi pe cei doi băieţi mai mari ai unei femei s&r- 
mane 1). | 

In acest mod Căpcânii (Pesog/avzz saă Zxulo- 
xtpaloi) coincid cu acei Cynoc/hephali, despre cari 
relateză în anticitate Elian şi Pliniă ca de nisce 
popâre cu capul de câine, trăind în India. <Cy- 
nocephalii, dice primul dintr'aceşti naturalişti, da- 

toresc acest nume formei corpului lor, alminterea 

sînt nisce 6meni. Ei se îmbracă în piei de ani- 

male, sînt drepţi şi nu fac nici un rei; ei nu 

pot grăi, răcnesc ca ferele, dar înţeleg limba In- 
dienilor; fârte sprinteni, ei trăiesc din vînat, pe 

care îl mănâncă uscat la s6re...2). 

  

tropofagi, numiți Samsazi, ai chipul de om dar capul de câine. Şi dînșit 

hrănesc pe 6meni cu migdale și stafide până îi îngraşă şi apoi îi taie 

şi îl mănâncă. 

1 Hahn, Griechische und albanesische Mărchen, No. 19 şi vari- 

anta la No. 68. 
2) Aeliani Z/ist. nat. IV, 46. Cf. Plinii (VII, 2): homines canis 

capitibus et latrantibus. De la acesta trecu apoi la cronicarii medieval, 

Adam din Brema şi Paul Diaconul. Vegi Krek, p. 743 şi Tylor, Civi- 

Jisation primitive 1, 449.
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Calătorii cei vechi pomenesc asemenea des- 
pre popre cu capete de câine. Pe locuitorii din 
insulele Andamane Marco Polo îi descrie ca pe 
nisce cumpliţi canibali avend capul asemenea cu 
al câinelui ; iar despre insula Nichovera turistul 
italian Odorico din Pordenone susţine că <nella 
isola Nichovera 44447 p/7 uomiuz hanno 1 capo a 
modo dun cane»). 

Pe aceşti Cynocephali, atât de familiari natu- 
raliştilor antici, îi întroduse în Alexandria acel 
Pseudocalistene, care prin secolul al IV-lea com- 
puse în Egipt, dupe diferite izvâre mai ales le- 
gendare, istoria fantastică a eroului macedonen. 
Tocmai aceste materiale atât de felurite, conto- 
pindu-se teratologia sciinţei antice cu elemente 
din literatura orală, amestecate cu amintiri isto- 
rice, explică cum viaţa fabul6să a lui Alexandru 
a ţinut sub farmecul ei imaginaţiunea popârelor 
din. Europa şi Asia şi cum până astădi urme du- 
rabile în limbă vorbesc încă despre însemnata ei 
influenţă asupra spiritului popular. 

  

1) Cf. Jones and Kropf, og. cir, P. 377.
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Europa întregă fu inundată, între secolul al 
IV-lea şi al XII-lea, de diferite seminţii barbare 
reversate ca un puhoiii din fundul Asiei şi inun- 
dând mai ales şesurile. orientale ale continentului. 
Nici o ţară n'avu să sufere atâta de invasiunile 
popârelor asiatice ca România, ca ţara între Tisa 
şi Dunăre. Aci 'şi făcură popasul limbile păgâne, 
cari se perindară în r&stimp de mai bine de opt 
secole. Nu trecuse încă torentul Hunilor şi Avarii 
le luară locul, urmaţi fiind de Bulgari, Pecenegi, 
Cumani, Mongoli, Tătari. 

Dintre tâte invasiunile barbare aceea a Tă- 
tarilor, venită în urma tuturor, a lăsat o impre- 
siune mai stăruitore asupra contemporanilor. Pur- 
tarea lor neomenâsă îi făcu să fie priviţi ca fiinţe 
eşite din infern şi numele lor asiatic Zazar, cum 
dînşii se chemă românesce şi în limbile slavice, 
fu modificat, conform acestei consideraţiuni, în



192 JIDOVII SAU TĂTARII SAU URIAŞII 

acela «de Zazzar, numire populară în limbile apu- 
sene ale Europei 1). 

Românii veniră în atingere cu dinşii timp 
de câteva secole şi efectele pustiitâre ale acestei 
vecinătăţi r&sună adesea în cântecele populare şi 
în cronicele nâstre. Urmările năvălirilor lor erati 
tot-d'a-una cumplite : câmpiile acoperite cu semă- 
nături r&mâneau deşerte, populaţiunea era târâtă 
în robie şi întrega ţară oferea priveliştea unui loc 
visitat de un incendii sai de o inundare gene- 
rală. Limba letopiseţelor posedă un cuvint spe- 
cial — ceambul din tatarul ceapul — spre a ca- 
lifica acea năvală fără veste a hordelor tătare pe 
pămîntul românesc. 

Grâza, ce lăsaă în urma lor, se ogliridesce 
până astădi în dic&târea: gâr pa vin Tătar? 
cu care poporul caracteriză o frică năprasnică, o 
panică neaşteptată, Acestă spaimă e întipărită şi 
în sensul peiorativ, ce dobândi numele căpeteniei 
lor, Zan-Zătar sai Hanul “Tătarilor, devenind 
un apelativ pentru dac sati paiâă2); dar şi sim- 
plul cuvint Zăzar are acest înţeles întocmai ca şi 

  

1) Littr€ cit€ză următorul joc de cuvinte, atribuit sfîntului Lu- 
dovic: «S'ils arrivent, ces Tartares, ou nous les ferons rentrer dans le 
Tartare d'oui ils sont sortis, ou bien ils nous enverront nous-mâmes 
jouir, dans le ciel, du bonheur promis aux €lus». 

2) Lexicon Budanum, p. 254: «Nu pote fi îndoială, cum că cu- 
vîntul Zfan-tătar ai început Români! a-l întrebuința în timpurile acele, 
când 'Tătarii cu prăgile și pustiirile sale aii fost umplut Dacia de frică 
şi de grâză; drept aceea și adi, când trimitem pe cineva într'un loc 
reii, dicem: dz-te Ja han-tătar !
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unguresce za/ăr «drac>1). In acelaşi mod medio- 
germanul Zaferman (Tater—"Tătar) este sinonim 
cu Koâold «moroiu» 2). 

Mai multe localităţi pârtă numele lor. Ei 
aveaii asedăminte şi sate în ţară, bunădră sz/zştea 
Tătarilor, sat în judeţul Roman, precum în co- 
mitatul Biharului se afla «satul Tătarilor> (Zazăr- 
fala): «Pe moşia Buciumei, comuna Chiliile, spre 
vest de la sat, există pe un podiş de del mai 
multe morminte vechi, unde se spune că pe acel 
loc ar fi fost Gzserzcă fătărâscă, găsindu-se pietre 
mari cari se spune că erati pe morminte... Po- 
vestindu-se tot din bătrâni, că pe acel loc ar fi 
fost sa/ de Tătari, numindu-se şi acum acel loc 
sihiştea Tălarilor, însă pe ce vreme nu sa putut 
descoperi»>5). 

Movile sati măgure cu acelaşi nume, unde 
odinidră se vor fi întimplat ciocniri grozave între 
Români şi 'Tătari, sînt asemenea amintiri locali- 
zate ale trecutului. 

Il 

Mai interesantă decât tote acestea este iden- 
tificarea populară a 77qovu/ui cu Zătarul şi a am- 
belor cu Uzzaşul. 

1) Şăineanu, FEemente turcească, p. 104. In basmele maghiare fi- 

gur&ză asemenea exclamaţiunea iz Zăzarii ! şi cu acelaşi nume sperie 

doicile pe copii cei rel. Cf. Jones și Kropf, of. dif, p. 303. 

2) Grimm, Deutsche Mythologie, Ul ed. p. 469, 470. 
3) Răspunsuri Chestionarulul archeologic din manuscriptele Aca- 

demie! Române, No. 229. 

Şăinenu, Sri? folhlorice. — q4,769. 13
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Numirea de curiaş» provine adesea de la 
nume etnice: germanul fie <uriaş» desemnă 
în medio-germana” pe Ungur, ear în Nibelun- 
gen pe un supus al lui Atila (Etzel), representând 

„pe medio-latinul Zfpus sau Chunus; deasemenea 
slovacul Ofoz, cehul Oâr curiaş> nu-i alt ceva 
decât Avarus sau Abarus, sinonim cu Hunnus în 
evul-medii, cronicarul rus Nestor numind pe Avari 
Oori; Ruşii califică cu acelaşi nume Czzd pe Fi- 
nez şi pe uriaş!). In greca modernă “Eilmvas în- 
semneză «uriaş»,. străvechii Eleni fiind consideraţi 
de urmaşii lor. ca un nem de giganţi ai trecu- 
tului şi, în fine, Aragii împlinesc un rol identic 
în poveştile nâstre populare. 

Aplicarea numelui etnic Zăzay ca apelativ 
pentru <uriaş» nu este deci isolată ; în limba bască 
Zartaro este chiar numele uriaşului şi ca atare 
el figureză în basmele acestui popor. 

Dar cum să se explice intima conexiune, ce 
"Românul stabilesce între Fidov şi Tătar? 

Să grupâm mai întâiă materialele, de cari 
dispunem, pentru. ca ipotesa, ce vom clădi asu- 
pră-le, să reesă cu mai multă precisiune. Aceste materiale le-am împrumutat, mai pe tâte, de la respunsurile învăţătorilor rurali la Chestionarul archeologic al d-lui Odobescu, adi în posesiunea 
Academiei. 

  

1) Cf. Grimm, p. 489, 493.
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Țăranul român întrebuinţeză vorba 7idov în 
diferite accepţiuni, cari tote s'ar putea reduce la 
sensul fundamental de «uriaş». 

|. Aplicaţiune etnică, cu care se pâte com- 
para analogiile de mai sus. 

1. Yidov sai Zătar, ambele cu înţeles de 
«uriaş». 

Inv&ţătorul N. Tătărescu relateză următârele 
din comuna Dragoslavele, plasa Dimboviţa, ju- 
deţul Muscel (Mss. Academiei, No. 228): 

O minune a naturei, ce pune în extas pe oti și ce 
fiinţă umană, este peștera din Petra Galbenă, situată 
în Petra, Măgurei în vecinătate cu Mateiași, pe unde se 
lucreză şoscua județenă (1873), Acestă peșteră are gura 
sa spre apa Dimboviţei, naltă ca de doi metri... La 
acestă peșteră spun bătrânii, că ati audit: şi ei că ar fi 
trăit zzsce dmeni de o mărime supranaturală. Ca probă 
despre mărimea lor ei nar€ză o anecdotă interesantă: 
Unul din aceşti J/4oz7, vădend pe un ţăran cu două 
slugi arând cu plugul săi cu doi-spre-dece boi, îl prinse 
mirare de acestă întreprindere și ca pe o jucărie îi luă 
în pâla sa cu plugul şi toți boii și-i transportă la polele 
acestui munte pietros, unde îi puse să brăzdeze, și în 
urmă îi duse înapoi, de unde îi luase. 

„Se mai memoreză în șpiritul bătrânilor, că ar fi 
fost nisce Fidozi și în Petra Ghimbavului, care este tot 
în otarul comunei Dragoslavele, unde e o gaură în care 
curge lapte de petră; şi că un fii al unui Jzdov din 
Petra Galbenă, iubind pe fiica unui F7dov din Petra 
Ghimbavului, ar fi plecat pe sub ascuns să se ducă 

la ea. Tată-stii, zărindu-l pe virful 'muntelui Prislop, 

aruncâ după dinsul un bolovan, ca să-l lovescă, dar se 

dice că nu-l lovi. Acest bolovan se vede până. astăgi 
.
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în virful muntelui Prislop și este de mărime ca de 
2000 oca. 

Intr'o legendă despre formațiunea omului 
raportată de înv&ţătorul T. Bălăşel din comuna 
Ştefănesci, judeţul Vălcea, găsim amănunte pre- 
ţiOse despre Jidovii primitivi : 

Omenii ăi d& demult a fost Fidovi, adică nisce 
Gmeni grozav dE mari: capu ca hirdău ăl de cinci ve- 
dre, ochii ca taerile, mâinile ca putineele, picidrele ca 
ulele, deștele ca mossrele, unghiile ca secerile, dinţii 
din gură ca ferele plugului... Noi ăștia d'acum sîntem 
pe lângă J:7ovi ca nisce musce mititele. 

Odată nisce Gmeni d'ăștia erai cu plugu şi ei la 
câmp. Vine la ei o fetiță dă Y/dov ca de dece-cincispre- 
gece ani şi-i ia în polă pă ei, vr'o trei 6meni cu plugu 
şi cu vr'o șese boi cu tot, şi-i duce în pâlă ca pe nisce 
şoricei la mumă-sa și disă: cUiche, mamă, ce găsii ei 
colea | nisce musce sgâriai pămîntu». Da mă-sa dise: 
«Du-i, mamă, acolo că ăștia sînt Gmenii, care are să 

moştenescă pâmîntu d'acu înainte, şi-i a dus iar în pâlă 
dă unde îi luase... Spurcaţii ăia dă Yidov? eraă mari dE 
călcaii dintrun munte în altu» 1), 

Jedovul, care ia în p6lă-i ca o jucărie pe 
ţăran cu plugul şi cu boii cu tot, 'şi găsesce o 
analogie izbitâre în tradiţiunea fârte respândită 
în Germania despre un plugar, pe care fiica unui 
uriaş îl ia în şorţul ei şi-l duce înapoi la tatăl 
sei. Pe așa numitul /fineuozpe (piscul Uriaşu- 

  

1) Șegătârea, An, III, p. 28—29. O altă variantă, ibidem II, p. 25.
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lui) din Pădurea-Negră se povestesce deasemenea, 

că ar fi locuit o uriaşă cu fata ei. Acesta, găsind 

pe munte un ţăran plugar, îl pune cu plugul și 

boii în şorţ şi duce mă-sei pe acest «mic ştrengar 

cu pisoiaşii lui» (P/enen Keri mat seinen Kătzchen). 

Mama mâni6să îi poruncesce să transporte numai 

decât la faţa locului pe plugar cu dobitâcele şi 
plugul s&i t). | 

In Tesalia şi Beoţia se povestesce, că £/- 

mii (— uriaşii) ar fi fost mari de stat cât plopii 

cei mai nali, iar Arachobiţii cred, că încălțămintea 

unui vechiă Elin era lungă mai cât un. om de 
astădi 2). 

Pentru ţăran, deci, Xzqoozi sai Tătarii sînt 

Gmeni de o mărime nefirescă, novaci puternici, 

încât unul singur pâte lua în braţe două-geci şi 

patru boi deodată: «Uriaşii sînt sinonimi cu 

Sidovii în limba poporului»35). 

2. Locuţiunea tipică: de când cu Fidovri sal 

cu Tătarii sad cu Uriaşii, spre a desemna o 

vechime adâncă, ce ţăranul atribue zidurilor sur- 

pate, despre cari nu-şi mai aduce aminte din ce 

1) Grimm, p. 565—507. Poveşti analge există la Sași: kr. 

Miiller, Siedenbiirgische Sagen, p. 5 urm.; la Ruteni și Ruși: cf. Drago- 

manov, Zradițiuni şi povești rutene, p. 283 şi Ciubinsky, Zrud |, 216. 

2) Schmidt, Das Wolskslelen der Weugriechen, p. 203 urm, 

3) Aricescu, Jsforia Câmpulungului (Bucuresci, 1855) partea |, 

p. 13. Cf. Ședătdrea LII, 30: Poporul gice la câte un om mal voinic: 

ăsta e rupt din idoui saă ăsta e rimas din Fidovă.
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vreme dateză. Grecul modern întrebuinţeză, la 
aceeaşi ocasiune, locuţiunea analogă: cre cv Eldj- 
vov T0v xawgd «din vremea Elinilor sat uriaşilor». 

In comuna Radomir, plasa Ocolu, judeţul 
Romanați : 

Spre apus de acestă comună se mai cunosc ruine de cele be&trânesci, cari spun bătrânii că aii fost oraş 
vechiii de când cu Tătavii şi Yidovi:... La 1860 s'a scos nisce cărămidi de pluguri după acel loc de două 
palme lungime, grosimea de cinci degete, având forma pătratului. 

In comuna Petra, plasa Oltul de sus, judeţul 
Romanați : 

In comuna Emușesci, pe unde trece linia ferată, săpându-se un cap de del adâncime de un stînjen, s'aă găsit mai multe ziduri de Petră mică și cărămidă forte mare, precum și cioburi de le fârte mari și grâse ca de două degete. De aci se înţelege, că acel loc a fost vre-un aşedămînt strămoșesc saă Zupă vremile când cu Uriaşii ori cu Şidovii. | 

3. Sensul de c<uriaş». îl regăsim în metafora populară muncă jidovescă pentru a caracteriza o muncă forte grea, care trece peste puterile omu- lui de rînd, o muncă neobosită şi îndărâtnică. Tot astfel ţăranul din Cefalonia numesce £14gvwi dovisia «muncă elenică (— uriaşă)» o lucrare ce reclamă o mare opintire trupescă, iar Arachobitul se servesce de expresiunea dovitue, câ “ElAqvas,
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care corespunde locuţiunii românesci : zzzacesce ca 
FYidoviă... 

Intrun basm munten (Ispirescu, p. 207): 

Din noii se puse pe muncă — muncă jidovescă — 
se svircolea omul și în drepta şi în stânga, n6ptea o 
făcea di, da din mâini și din picidre, cum se dice, și 
folos nici cât negru sub unghie. 

In «Pipelcuţa sau Cenuşăreșa» (Calendarul 
basmelor pe 1883, p. 33): 

Fata, învățată de mică copilă cu nevoia, 7pzncea 
ca Fidovii din gi până în n6pte şi făcea tâte slujbele 
cele mai grele. 

II. Aplicaţiune topică sub forma colectivală 
Fzdova adică «cetatea Jidovilor sai Uriaşilor». 
Compară neo-grecul £1iewzo ca apelativul vechilor 
zidiri şi cetăţui: un Eilewxoxaorgo sai «Cetatea 
Uriaşilor» se află în Messenia. 

1. Localitatea 77dova sai VWrzaşa de lângă 
Câmpulung, despre care Răspunsurile ne dai ur- 
mătorele amănunte. 

In comuna Poienari, plasa Argeşel, judeţul 
Muscel : 

După spusa bătrânilor noștri e un 224 fârze vechii, 
ce pârtă numirea de Yidova. Acestă cetate ruinată cade 
în partea despre apus de comuna Poienari. Locul, unde 
se găsesce aşedată, se numesce lunca Grădiştii. Mări- 
mea înăuntrul zidului coprinde 1/3 parte dintr'un pogon
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de cele mari; forma e în patru colţuri ; zidul se vede 
făcut din bolovani neciopliți. 

In comuna Schitu-Golesci, plaiul Nucş6ra, 
judeţul Muscel : 

Din sus de Grădiște, aprope de cătunul Valea-Un- 
cheșului, este o cetate forte ruinată de zid. Acestă ce- 
tate, numită Y7dova, se dice că este construită de 7ă- 
Zari şi Yidovi. 

Boliac descrise cel dintâi acestă cetate: 

Fidova saii Uriaşa lângă Câmpulung, ruină ce for- 
mEză un dreptunghi având laturea despre nord de 115 
pași şi cea despre est de 160 paşi, cu trei părți, într'o 
câmpie închisă între d€luri şi numită Grădişte 1). 

De mare însemnătate este faptul, că dâm 
peste localităţi cu acelaşi apelativ în unele părţi 
ale Ard€lului. De s'ar urmări aceste puncte to- 
pografice comune, S'ar putea deduce itinerarul, 
ce l-a urmat poporul, căruia se datorese proba- 
bil aceste vechi ruine. 

Ast-fel Neugebauer relateză că, pe lângă 
riul Crivadia în regiunea Uniadului, se afă pe o 
stâncă de mal o întărire rotiindă de 180 picidre 
în coprins, cu pârtă şi ziduri (30 pic. înălţime, 
7 pic. grosime) şi cu câte-va ferestre. Inainte e 
o terasă. După tradiţiunile locului aceste ziduri 

  

1) Curierul Românesc pe 1845, p. 339.
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sar fi durat de Uriaşi sai de Jidovi. O altă in- 
tărire de lângă Zlatna, pe Ompoiiă, se numesce 
de Unguri Zszdovar sai «Cetatea Jidovilor> ?). 

După credinţele poporului german clădirile 
din vechime de o structură ciudată, cari ai su- 
pravieţuit multor secole şi pe cari nu le-ar mai 
întreprinde generaţiunile actuale, se atribue z724- 
şzlor sai diavolului. Tot astfel vederea măre- 

ţelor monumente ale Heladei, cari au înfruntat fur- 

tuna timpurilor, bolovanii cei mari ai zidurilor şi 
grandi6sele ruine ale templelor au însuflat Grecilor 
moderni credinţa, că n'ai putut fi 6meni de rînd 
cei ce ati săvirşit asemenea zidiri. De aci iden- 
tificarea modernă a f/zinzlor cu Uriaşii, cari ar 
fi durat zidurile ciclopice 2). 

2. Movile şi măgure cu acelaşi nume. 
In comuna lanca, plasa Balta, judeţul Ro- 

manaţi: 

In dreptul acestei comune este o 7păgură, care 

gice că e scâsă de 7idovi din pămînt; ea se chemă şi 
măgura Xidova, căci locul sati grâpa, de unde aii scos'o, 
se cunâsce şi astădi, care este spre răsărit de dinsa. 
Acea grâpă e fârte mare şi se cunâsce și locul piîrgu- 
rilor, unde ai pus de aii scos'o. 

In comuna Rîureni, plasa Rîurile, judeţul” 
Muscel : 

1) Neugebauer, Dacizn aus den Uebervesten des blassischen Alter- 
Hhums, p. 85. 

2) Grimm, p. 500. — Schmidt, cp. cit., p. 205.
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«In acestă comună se mai vede o movi/ă având 
înălțimea de 8 12 stînjeni, ocolul ei de 30 st., este ro. 
tundă cu virful ţuguiat, despre care este vorba, că e 
făcută de Fidovi». Şi mai la vale, în aceeași comună, 
se află în pădure «o poiană de so st. lungime, acolo. 
dice că a fost odinidră zafăra Tătarilor». 

In comuna Cacaleţ, plasa Ocolul, judeţul 
Romanați : 

La miagă-di de comună se află o poviiă mare de 
pămint, înălțime de ş st. şi ocolul de 27 st. și virful e: 
trunchiat. Tot în acestă parte de loc se află 6se de %- 
dovi, olane care curge apa pe ele de lut, adică când dă 
ple, se găsesc de aceste olane şi 6se. 

II 

Vorba J/dov cu înţelesul de «uriaş» nu are, 
cel puţin direct, nimic comun cu omonimul seă 
care însemnâză c<evreil». Constatâm, în acelaşi: 
timp, că în limbile sud-slavice același cuvînt de-- 
scmnă pe evrei şi pe uriaş. Ast-fel bulgăresce 
Zid evrei, uriaş»!) şi forte respândite sînt în 
Bulgaria tradiţiunile despre uriași legendari (224, 
zzdave/). Lângă Sofia saflă două morminte nu- 
mite ăzdoske grobove, lângă Tirnova asemenea 
un Z7dov grob; de asemenea, în ţinutul Ichtiman, 
morminte lunguieţe se consideră ca de uriaş (2z- 
daveț?). Limba s&rbă posedă aceeaşi îndoită ac- 
cepţiune: în varianta s&rbescă a legendei lui Poli- 

  

1) Miklosich, F/ymof/agisches. Wărterbuch, der slavischen Spra- chen s. v. : 
3) Jirecek, Das Fiirstenthum Bulgarien, p. 93.
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fem (Vuk2, No. 35), în loc de un zzzaș sai de 
o fiinţă antropofagă, ne întimpină un evrez, fapt 
fără analogie în cele-lalte literaturi populare, stu- 
diate pe o scară întinsă de Krek 1). 

Prin reminiscenţe biblice cu grei sar putea - 
explica acestă asociaţiune logică. Firul interme- 
diar şi tot de odată nodul chestiunii este Zăzar, 
al treilea termin al asociaţiunii, care singur pâte 
explica într'un mod satisfăcător transiţiunea dintre 
cei-lalţi doi termini: J7dov şi Urzaş. lpotesa, 
pentru ca să fie legitimă în acest cas, trebue să. 
motiveze intima conexiune între tustrei termini 
identici : X/dov, Zătar şi Uriaş. 

Tătarui, prin statura-i erculeană şi înfăţişarea-i 
spăimântătâre putea uşor lăsa în amintirea popo- 
rului impresiunea de colos sai novac, ale cărui 
urme localizate le regăsim în diferite puncte ale 
ţării, 

Rămâne încă a se lămuri relaţiunea dintre 
Jidov şi Tătar. 

Chestiunea simplificată se reduce dar la acesta : 
Fost-a în trecut un popor, despre care să se pâtă 
susține cu siguranță, că a fost Zăzar şi Yo în 
acelaşi timp? 

Un asemenea popor a existat şi este cuno- 
scut în istorie sub numele de Cazari. 

1) Krek, og. ciz., p. 169. Cf. indicele nostru la Basmele Române 
s. v. Jidov.



"204 JIDOVII SAY TĂTARII SAY URIAŞII 

Cazarii, nem de origină fino-tatară ca Hu- 
nii şi Avarii, cari ocupaă mai tâtă Rusia meri- 
dională, adoptară judaismul în secolul al VIIL.lea 
şi subsistară ca stat judaic peste trei secole (1016). 
Imperiul lor se întindea în secolul al VIl-lea de 
la Don până în Panonia: Bulgarii şi alte popu- 
laţiuni slave fură supuşii lor, Ungurii aă stat şi 
dinşii sub stăpânirea lor şi împ&raţii bizantini le 
plăteau tribut. Cronicarul rus Nestor îi pomenesce 
s. a. 986 ca Zzdove Aozartiy şi mai târdiă, după 
stingerea puterii lor, o comunitate cazară se mân- 
ţinu în peninsula Taurică, aşa că popsrele Cau- 
casului identificară pe toţi Evreii cu numele lor 
etnic, poreclinduii în genere G/yssar (= Cazar). 
Pe inscripţiunile ebraice din secolul al VIII-lea, 
aflate în Crimea, se găsesc nume tătăresci ca 7y/- 
Zamiş, care nu pâte fi decât numele unui Nogai 
convertit. , 

Căpeteniile lor, ca ale tuturor seminţiilor 
tătăresci, se numeati Cagani şi unul dintr înşii 
Joszf ben Aron din secolul al X-lea a scris lui 
Rabi Flisdai sn Șaprut, vestit ministru al ca- 
lifului  Abdul-Rahman III, o epistolă celebră , 
păstrată până astădi şi publicată de Harkavy 
după manuscrisul aflat în Biblioteca imperială din 
Sr. Petersburg. In acestă misiva regele cazar 
face istoricul convertirii: la 730 Caganul Bulan 
trecu împreună cu tot poporul s& la judaism, 
după _tradiţiune, în urma unei disputaţiuni între 
representanții celor trei religiuni monoteiste, în
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realitate însă prin înrîurirea tălmacilor, medicilor 
şi sfetnicilor evrei de la curtea regilor cazari 1). 

Odată convertiți, dinşii căutară prin Bulga- 
ria, Ungaria, Muntenia, Croaţia a se pune în ra- 
port cu coreligionarii lor din Mediterana orientală. 
«De cette Judee khazare partaient non seulement 
les missives qui allaient consoler les malheureux 
freres d'Espagne, mais les missionnaires qui al- 
laient pr&cher la loi de Moise aux Bulgares noi- 
res, aux Hongrois, aux Bulgares danubiens»2). 

Aceşti Cazari, după stingerea puterii lor, se 
contopiră cu cele-lalte nemuri tătare de pe lângă 
Marea Negră, dar ecoul originii lor nu dispăru 
„cu desăvirşire din memoria Gmenilor. Amintirea 
pop6relor învecinate devenea din ce în ce mai 
vagă despre nisce Tătari, foşti odinidră şi Jidovi, 
cari adesea le vor fi insuflat spaimă prin mărimea 
sai puterea lor neobicinuită şi prin nesăbuitele lor 
isprăvi. 

Nu numai atâta. 
O parte dintr'aceşti Cazari vor fi căutat de 

timpuriu un adăpost în Ardel, de unde trecură 
în ţerile dunărene, în special în Muntenia, mai 
cu s&mă în districtele Muscel şi Romanați, unde 
pare a se fi concentrat amintirile tradiţionale pri- 
vitâre. la dinşii. Aci ei vor fi săvirşit acea clădire 

1) Graetz, Geschichte der SYuden, vol. V, p. 186 urm. — Cf. 
Vivien de St. Martin «Mâmoire sur les Khazares» în ale sale Mf/angis 

de găographie, Paris 1851. 
2 Rambaud, Constantin Porphyrogânite. Paris, 1870, p. 400.
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cu aspect ciclopic — J7dova — despre care singur 
numele mai povestesce de acele timpuri depăr- 
tate. Aşedămintele şi locuinţele lor aă lăsat urme 
însemnate, cari luară în închipuirea poporului pro- 
porţiuni colosale. Omeni de o mărime supranatu- 
rală vor fi trăit— după gura vecului — într'o vreme 
străveche, despre care cei mai betrâni abia 'şi 
mai aduc aminte, şi acei &meni uriaşi ţ&ranul îi 
numesce 77dovi sai 7ăzari. - 

Este fârte probabil, că acei Tătari judaizaţi 
să-şi fi păstrat religiunea în mijlocul unei popu- 
laţiuni pacinice şi îngrozite de puterea lor impu- 
netore şi că în vinele păturei primitive a Evreilor 
români să curgă sânge cazar. 

Ernest Renan, în conferinţa ţinută în cercul 
Saint-Simon din Paris la 27 lanuarie 1883, a emis o 
părere analogă: «Cette conversion du royaume des 
Khozars a une importance considerable dans la 
question de origine des juifs qui habitent les pays 
danubiens et le midi de la Russie. Ces regions ren- 
ferment de grandes masses de population juives 
qui n'ont probablement rien d'ethnographiquement 
juif. Une circonstance particulizre a dă amener 
dans le sein du judaiisme beaucoup de gens non- 
Juifs de race»1). 

In resumat 7770, în sens de curiaş», e un 
reflex vag de la primele invasiuni tătare în aceste PN N 

1) E. Renan, Za judaisme comme 7ace et comme zeligion. Paris, 1883, p. 23. :
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țări. El concentreză în sine amintirea unui popor 
turanic judaizat, dispărut mai târdiu ca naţiune 
cu desăvirşire, care s'a str&curat asemenea prin 
valea Dunării şi dintre care o parte va fi stăruit 
în aceste locuri, formând sâmburele etnografic al 
judaismului din ţările dunărene. Parte dintr'inșii 
va fi perit în luptele necurmate şi parte se va fi 
contopit cu cele-lalte nemuri tătare şi ast-fel un 
întreg popor, odini6ră puternic, dispăru din istorie, 
nu însă fără a fi lăsat Gre-cari urme, cari să 
povestâscă viitorimii de existenţa sa în -aceste 
locuri. 

III 

Acestă ipotesă etnografică a fost emisă 
acum vr'o opt ani. Am reprodus'o întocmai 
cum a fost formulată pentru întâia Gră în studiul 
apărut în «Convorbirile Literare» din 1887. Acel 
studiu a avut ondrea nemeritată de a fi relevat 
în diferite rînduri ca o inspiraţiune anti-patriotică. 
Ar fi locul aci de a exclama cu Junia din Britan- 
nicus: Je pai mărită ni cet exces d honneur nd cette 
2ndugnite ! 

Deşi autorul acestui studiu a fost cel dîntâiă 
care a căutat să sprijine cu argumente sciinţifice 
corelaţiunea semantică între Jidov, Tătar şi Uriaş 
— ipotesa despre Cazari a fost emisă în diferite 
rînduri, deşi în trecăt, cu mult înainte de apari- 
ţiunea acelui studiu.
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Ast-fel încă la 1852 literatul rus A. S. Hom- 
iakov emisese părerea, că alusiunile din cântecele 
epice rusesci despre Jidovi ar fi nisce remini- 
scenţe despre Cazari şi acestă opiniune fu apoi 
adoptată de N. Porfiriev în a sa Istorie a litera- 
turei rusesci 1). 

Vederile n6stre, coroborate de importante 
materiale inedite, au fost adoptate de d. C.I. 
Locustenu 2) în al sei Dicţionar geografic al ju- 
deţului Romanați (1889) şi, ceea ce este mai re- 
marcabil, de ilustrul învăţat rus Al. Wesselovsky 
în două articole consecutive apărute în Jurnalul 
Ministerului din Petersburg 8). 

In literatura epică rusescă figureză bylina 
despre //a Muromeţ şi Yidovin, în care acest 
din urmă e descris ca curiaş». În acest cântec, 
unic în felul sei, citim versurile : 

Ce vitez o fi călărit p'aci, 
Prin acestă zară jidozâscă ? 
A trecut jidov, vitez puternic 
Al acestor șesuri împărătesci, 

  

1) Kazan, 1886, p. 76. Ambit sînt citați în articolul lui lliiev 
relevat mai jos. La noi în ţ€ră primul care avorbit de Cazari ca ele- 
ment etnografic a fost scriitorul francez Vaillant, pe care l'a urmat apol 
un d. Saniei Marcus într'o broșură specială: Aale/e Societății Juliu 
Baraz, Buc. 1887-1889, vol. |, p. 16; vol. II, p. 18 și 119; vol. 
III, p. 113, 

2) D. Locust6nu reproduce greșit textul nostru (5, v. Movila Fi- 
dovilor) şi are gustul puţin delicat pe de o parte de a-și însuși stilul 
autorului, Yar pe de alta de a-l modifica după. plac. 

3) Vegi Furnal Min. Narod. Prosveșt. Gin Maiii 1889, p. 38 -46 
și din 1890, p. 72. . Ă
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Afară de acesta, în cântecele religi6se ru- 
sesci întâlnim locuţiuni ca 7ar zudezsz «Împărat 
iudei» şi sz/a ăzdouskiza «oştire jidovescă». În- 

tr'unul din ele împăratul Constantin Samoilovici 
întrebă desperat pe boierii sei: 

Cine va eşi impotriva dușmanului mei, 
Cine va eși împotriva /ppăratulul iudeii, 
Impotriva oșfiriă jidovescă ? 

D. Vesselovsky, pornind de la aceste indica- 

ţiuni şi punându-le în legătură cu datele tradiţio- 

nale noue aflate în studiul nostru, admite ca pro- 

bată ipotesa acolo formulată despre raportul istoric 
între Jidovi, Uriaşi şi Cazari. 

Chestiunea însă nu sa oprit aci. 

Un literat polon, d. Halanski, s'a încercat 

a combate acestă identificare a Jidovilor cu Ca- 

zari (în bylina de mai sus despre J2dov:n), pu: 

nând pe cei dintâi în relaţiune cu grecul yiyas şi 

motivând acest raport prin faptul cu totul accidental 

despre existenţa dubletului s&rbesc: Zid —judaeus 
şi id —yiyast). El face ast-fel cu totul abstrac- 

ţiune despre data fundamentală a problemei, 

adică despre raportul semantic (la Români, Bul- 

gari, Sărbi şi Ruși) între Jidovi şi Uriași. 
Acest raport însă e atât de intim şi inteli- 

„gibil poporului, în cât, în unele cântece bulgă- 

  

1) Bylina despre Yidovin în «Curierul filologic rus». Varşovia, 

1890, p. 1 urm. 

Şăinenu, Sfudit folhlorice. — 44,769. 14
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resci, jidovul-uriaş e înlocuit cu epitete moderne 
date Evreilor, ca czfuz «cămătar» şi bazarghidin 
«neguţător», și unul şi altul representaţi în con- 
tururi. gigantice. 

După citirea interesantului studiă al d-lui A. 
T. lliiev privitor la Zyadzzrwnsle bulgăresci despre 
Uriaşii numiţi Elini, SYidovi şi Latzni, şi după 
O cercetare mai aprofundată a chestiunii, am re- 
venit asupra primei nâstre ipotese şi am ajuns la 
o conclusiune mai generală şi care nu diferă în 
fond de resultatele obţinute de d, Iliiev în exce- 
lenta-i disertaţiune 1). 

Să relevâm mai întâi elementele noue, cu 
care acea cercetare îmbogăţesce cunoscinţele n6s- 
tre relative la Jidovi sinonimi cu Uriaşi, la Bul- 
gari şi Seărbi. 

Patriotul bulgar Rakovski pomenesce cel 
dintâi, «că bătrânii şi babele în Bulgaria, când 
desgr6pă oseminte vechi mai mari de cât 6sele 
Omenilor de astădi, dic: acestea sfut de vechi 7. 
zovi (Jitove)» şi emite cu acestă ocasiune o serie 
de etimologii fantasiste 2), 

D. lliiev constată, că tradiţiuni despre Jidovi 

  

1) Stornik na narodni umotvoveniia (Colecţiune pentru folklor).. Sofia, 1890, vol. III, p. 179-206 şi vol. IV, p. 231 —257. D. C. Sa- margiii a bine-voit a ne traduce întregul acest studii, căruia î! datorim şi unele din amănuntele mal sus expuse, i 2) G. S. Rakovsky, Băigarska Starina (Antichitatea bulgară). Bucuresci, 1865, p. 163.
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în sens de uriaşi nu s'află în Bulgaria de Sud şi 
în Macedonia (unde o noţiune analogă se rapârtă 
la £/ni) şi din contra asemenea tradiţiuni sînt 
forte respândite în Bulgaria de Nord, mai ales 
în oraşele Tirnova şi Sofia. Observaţiune re- 
marcabilă, de re-ce, cum sa vE&dut mai sus, 

aceeaşi identificare, cu totul necunoscută în Mol- 
dova, e familiară Ardelului şi Munteniei. 

Din Tirnova d. Ghincev a cules următârea 
tradiţiune populară, care presentă o analogie izbi- 
t6re cu legenda antropogonică mai sus raportată 
din districtul Vălcea: Cei dintâi 6meni au fost 
idovzi, cari ati răsărit din pămînt... Ei nu se 
temea de tunet, ce-l desfideai cu bolovani cât 
peşteri de mari... Până acum saflă în pămînt 
oseminte mari şi lungi de Jzadozi. 

Din acelaşi ţinut se rapârtă tradiţiuni despre 
Jidov prob saă «morminte jidovesci>; într'unul 
din acestea, povestesce poporul bulgar, a fost 
înmormîntat un 7zdoo, care ar fi trădat Turcilor 
Tirnova. lar la N.-E. de satul Bela s'află 7zfo00skz 
moghili saă «movile jidovesci>, unde ar fi trăit 
Jidovi (Jitove). In Arcer o fintână se numesce &z- 
dovef şi clădirea ei s'atribue Uriaşilor-Jidovi. La 
Sudul mânăstirii Troian saflă un Bqov 7zd sai 
«deal jidovesc». În ţinutul Lom se povestesce de 
Gidove ca de nisce «uriași minunaţi cu un ochii 
în frunte». În diferite localităţi se vorbesc de 
morminte colosale (Zidovski), în cari s'ar fi înmor- 
mintat un uriaş gz7avef.
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Trecând la Sărbi, tradiţiunile despre Jidovi- 
Uriași (Gidovi, Jidovi) par a fi mai puţin r&spân- 
dite ca în Bulgaria. În ţinutul Niş se povestesce 
de un «duh râă» (22dovz), care ar fi ruinat bi- 
serica St. Petru de acolo. In vilaietul Kossovo se 
spune despre Gzdz, că «sînt Gmeni mari şi înalți, 
cari au trăit cu multe secole înainte de craiul 
Marko». Morminte «jidovesci» se întâlnesc ase: 
menea în Serbia. 

Intrun cântec popular s&rb despre «Marko 
Kralevici şi Neda Gidovzna» se povestesce despre 
lupta eroului cu acest uriaş, pe care îl r&pune 
după multe şi mari opintiri : 

Ei cântăresc capul iovuluY 
Şi capul trage 306 ocale... 

Pe temeiul acestor materiale, d. lliiev e de 
părere, că explicaţiunea raportului între Jidovi şi 
Uriaşi nu trebue căutată într'un element etnic 
ci în legendele creştine asupra Evreilor, legende cari au influenţat tradiţiunile primitive despre 
uriași. 

Ac&stă opiniune, în principii adeverată pentru pop6rele creştine din Balcani, ne pare însă uni- 
laterală, când constatâm existenţa aceleiaşi iden- tificări semantice la alte pop6re şi mai ales la cele de altă credinţă. | 

Ast-fel, în afară de exemplele citate mai sus, la Turci uriaşul se numesce şi Ginevzz adică Ge- novez: vitejii Genovezi, cari se ciocniră cu Turcii
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în secolele X—XIII, luară în ochii lor proporţiuni 
colosale, aşa că ruinele şi zidirile vechi Turcii 
le consideră ca r&mase de la acest popor, întoc:- 
mai precum Grecii moderni le atribue Elinilor, 
iar Bulgarii Elinilor şi Latinilor.... 1) 

Caracterul zăgân nu este dar unicul criterii 
al acestei nomenclaturi, ci el trebue completat 
cu principiul istorico-geografic: depărtare în timp 
şi depărtare în spaţiu. 

Generaţiunile străvechi sînt pretutindenea 
representate sub forme gigantice: acest rol il 
jâcă în Biblie uriaşii Enakrm şi Nephihm, la Greci 
Titanii şi Cicloptii, cărora s'atribuiaă deja primi- 
tivele ruine colosale ale Heladei. 

In tradiţiunile populare uriaşii se identifică 
adesea cu monștrii antropofagi şi cu spiritele ne- 
curate. Ast-fel Zăzarii la noi şi la Unguri, Zarezi 

la Slovaci, J7dovzi la Serbi, Saraszuzi la Fran- 
cezi (precum Arazii la noi) trec une-ori în basme 
drept căpcăuni şi duhuri rele. 

Concepţiunea populară a Jidovului sub ra- 
portul religios p6rtă un caracter eminamente pă- 
gân. Ast-fel într'o colindă din Muntenia: 

Câinii de 7;dovi spurcaţi 
Şi de lege lepădaji... 2) 

Şi într'o legendă antropogonică din judeţul 

1) Vegi prima parte din studiul citat al d-lui Iliiev. 
2) 'Teodorescu, p. 27 şi 44.
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Valcea: «Poporul crede, că noi nu ne tragem din 
Jadovi: noi sîntem făcuţi d'al doilea, căci 77do- 
oz adi fost o lege spurcată şi noi sîntem lege 
curată... .»t) 

Acâstă concepţiune religi6să s'a restrint asu- 
pra trei popâre vechi, pe cari scrierile bisericesci 
le ai presentat de o potrivă imaginaţiunii po- 
pulare ca păgâni sai idolatri: Xidovi, Fhini şi 
Latini ... 

T6te _tradiţiunile referitâre la Jidovii-uriași 
saplică în Bulgaria (mai ales în Macedonia şi în 
Rodope) Z/znz/or şi. Fatinzlor : morminte şi ruine 
vechi dateză şi acolo din timpul Elinilor 2. 

Dar, cum am dis, consideraţiunea  religi6să 
e insuficientă. Paporul, supus la o asemenea iden- 
tificare, trebue s'aparţie unui trecut mai mult sat 
mai puţin îndepărtat, aşa că amintirea despre 
dinsul să pâtă îmbrăca vestmintul tradiţional; pe 
de altă parte, el trebue să fi dispărut de mult 
din teritoriul, unde se ciocnise odiniră în diferite 
rînduri cu elementul indigen. 

Aşa ne putem explica, pentru ce tradiţiunea 
despre Tătari pârtă acel caracter de exageraţiune 
legendară numai în Arde! şi în centrul Munteniei, pe când în Moldova contactul cu acest popor fiind isto- 
ricesce mai îndelungat Şi geograficesce mai întins, 
el n'a putut încălca în domeniul legendei. Din 
  

1) Segălârea III, 30. 
=) Iliiev, Zoe. ciz,
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acelaşi motiv, în literatura populară serbo-bulgară, 
se vorbesce cu repugnanţă despre Tătari (cărora 
li se dati poreclele de «negri, blestemaţi, răpitori 
de femei»), dar fantasia poporului, observă d. Ili- 
iev, nu-i: representă ca uriaşi şi căpcăuni. 

Tot ast-fel pe când Turcii au păstrat la noi 
şi în ţerile balcanice personalitatea lor istorică, 
în poveştile Ungurilor şi mai ales în ale Slova.- 
cilor ei sînt descrişi ca Gmeni cu cap de câine şi 
ca antropofagi. 

In acest mod materialele cercetate în cursul 
acestui studii ne permit a formula următârea lege 
de psichologie populară: ori-ce nem antic şi pă- 
gân (după concepţiunea creştină) e identificat de 
fantasia poporului cu uriaşi ai trecutului, cărora 
s'atribue apoi originea tuturor monumentelor unei 
architecturi primitive. In virtutea acestei legi Ji- 
dovii, Elinii şi Latinii devin representanţii unei 
vechi generaţiuni de giganţi; apoi printr'un pro- 
ces analog al spiritului popular (pentru care me- 
moria istorică nu trece peste 3—4 secole), Huni, 

Avari, Genovezi, Tătari capătă aceleași propor- 
ţiuni fantastice şi ei devin la rîndul lor punctul 
de plecare al unei cronologii îndepărtate.
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CUM CONSIDERĂ POPORUL SCIINŢA 

Intre terminii culturali, întroduşi în limba ro- 
mână pe la mijlocul secolului al XVII-lea cu ocasiu- 
nea traducerii din elinesce a Pravilelor lui Mateiii 
Basarab şi Vasile Lupu, a fost şi vorba f/osof, sub 
care însă sa înţeles de timpurii mai mult pe 
«astrolog», bună-6ră în pasagiul următor dintr'una 
din cărţile citate : «De să va prileji vre unui /- 
dosof saă vre unui cefzfor de stele, când va căuta 
în obrazul cui-va şi de-i va dice fur, atunci nu s€ 
va pedepsi ca un suduitor, pentru că, deşi i-ati 
și dis fur, nu i-ai dis pentru să-l suduiască; ci 
pentru că l'a cunoscut cu meşteşugul seă, cum 

este fur» 2). 
Sciinţa filosofului se mărginesce dar în cu- 

n6scerea principiilor fisiognomice, cu ajutorul că- 

1) Indreptarea Ligii, ed. Bujorânu, p. 94.
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rora caută a descoperi «în obrazul cui-va> cul- 
pabilitatea sau neculpabilitatea unei persâne. 

Acâstă însemnare specială a persistat în limba 
populară. Şi astădi poporul înţelege prin «filo- 
sof> mai ales pe «căutătorul de zodii» prin cerce- 
tarea cărora el pâte pătrunde în taina fiinţei n6stre. 

Ast-fel, în basmul munten «Fata cu pieze 
rele>, se povestesce de un împerat cu doispredece 
feciori, norocos în tâte trebile sale, care însă nu-şi 
credea fericirea desăvirşită de cât prin nascerea 
unei fete. Şi acestă dorinţă a inimei sale se îm.- 

„plini, dar, odată cu dinsa, se duse şi tot norocul 
seu. Tâte silințele sale de a opri relele ce-l bân- 
tuiau fură zadarnice. «In cele de pe: urmă chemâ 
un cz//for de stele să-i spuie, ce e pricina de-i 
merg lucrurile anapoda şi nu p6te să dea îna- 
inte. Dacă veni fifosoful, îl puse la stele şi a 
doua di îi dise să bage de semă în trei dile de. 
arîndul, cum îi dorm copiii. Trecând cele trei dile, 
filosoful veni din noă. Imperatul îi spuse, că băieţii 
dormeai, care cu mâinile d'asupra capului, care într'o parte, care cu mâinile pe piept şi care pe 
spate şi cu mâinile pe lângă dinşii ; iar fata dârme pe brânci ori strînsă făcută ghem sai cu mâinile 
între genuchi.— Acesta este piaza rea a împără- ţiei tale, r&spunse filosoful ; de nu o vei depărta din casă, nu se va alege nici praful de dumneta şi de copiii dumitale»!). 
DI II 

» Ispirescu, Basme, p. 394.
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Intr'o oraţie de nuntă, craiul adună tâte gl6- 
tele şi ţine sfat: 

Sfetnicii i-ai sfătuit, 

Filosofi ai găsit, 
Că nar fi urmă de fâră...1) 

Cu tâte acestea vorba ffosof are, în gura 

poporului, şi o însemnare mai largă, care nu se 

depărteză mult de înţelesul sciinţific al cuvin- 

tului, adică cînţeleptul care caută noima lucrurilor 

şi a vieţii omenesci». Românul aplică acest epitet 

tuturor celor ce posed o instrucţiune mai înaltă, ori- 

cărui om înzestrat cu o cultură intelectuală mai 

întinsă şi înţelege prin «filosofie» ori-ce sciinţă, 

ori-ce învăţătură, ca şi în timpurile primitive ale 

Greciei. . 
Acest cuvint— filosof — de mult încetățenit 

în graiul popular, a dat nascere unei diferenţiări 

logice fârte interesante, întemeiată pe vechea di- 

c&târe românescă cunde e munte multă, e şi ze- 

bunie multă». Acesţ proverb fârte r&spândit este 

îndestul de vechii, de 6re-ce el figureză şi în 

cartea populară a «Alexandriei», a cărei cea mai 

veche redacţiune românescă se urcă pe la înce- 

putul secolului al XVII-lea, va să dică e con- 

temporan cu întroducerea terminului «filosof» în 

limbă. 
Principele-scriitor Dimitrie Cantemir, vorbind 

despre obiceiurile Moldovenilor, releveză urmă- 

  

1) Teodorescu, Poesii populare, p. 163 şi 179.
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tGrea trăsură caracteristică : « Moldovenii nu nu- mai că nu sint iubitori de sciinţi, ci mai la toți le sînt şi urite. Şi aşa nici numele sciinţelor şi ale meşteşugurilor frumâse nu le sînt lor cuno- scute; şi dic că Gzenzi cei învefaţi își piera min- fea şi când voiesc să laude învefătura cui-va, ic că este nebun de sciinfa cea multă... (Erud:tos non posse non mente privari existimant, adeo ut si cujus laudare voluerint doctrinam, eum prae nimia scientia stultum evasisse dicant»!). 
Conform acestei vederi populare, f/osofu/ adică <omul cu multă înv&ţătură>, omul pro- copsit, nu pâte r&mânea cu firea întregă ca şi cei-lalţi săraci cu duhul, ci trebue sa sufere o sguduire în sistema-i cerebrală. De aceea vorba filosof devine în gura Românului fzoscos, adică «scos din fire, nebun», caracterizând prin acâstă denumire atât pe înv&ţatul în genere, cât mai cu semă pe omul sfătos, bun de gură, născocitor de treburi, cu un cuvint Superior celor-lalţi. Avem dar aci o transiţiune logică, care oglin- desce modul special de a vedea al unui popor şi cristaliseză în limbă o particularitate a cugetării naţionale. Diferenţiarea de sens a pornit din ten- dența de a adapta cu vederea populară un cuvint cu înţeles cam vag şi, odată cu diferenţiarea vor- bei, s'a produs ceea ce în linguistică se numesce etimologie populară. 

    

1) Cantemirii Descriptio Moldavia. Bucuresci, 1872, p. 126.
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lată acum câte-va citate din scrieri populare, 
în cari regăsim nuanțele pomenite ale cuvîntului . 
firoscos t). 

Anton Pann, în «Povestea vorbei» Î, 19: 

Câte basme froscoşil 
Unde-va spunea n vilEg, 
Şi eii ca năbădăioşit 
Alergam s'ascult cu drag. 

In basmul «Ciobănaşul cel isteţ sai ţurldiele 
blendei> o împărătesă hotărasce, că pe acela nu- 
mai îl va lua fata ei de bărbat, care îi va ghici 
semnele de pe trup. Dar nici unul din fiii de îm- 
p&raţi şi de boieri nu izbuti. Vedend dinşii că 
venise şi un cioban pentru acelaşi scop, începură 
a-l lua peste picior: «Atâţia fii de domni şi de 
împărați au fost şi nimeni n'a putut ghici sem- 
nele fetei împăratului şi tocmai dumneta, prietene, 
o să te găsesci mai /iroscos2»2) 

In jocul Vicleimului ostaşul se adreseză că- 
tre cioban : 

Ce tot spui tu, frate păstor? 
Nu cum-va eşti răsvrătitar? 
Ori pâte eşti să7/f din minte, 
Nu cum erai mai nainte... 
Şi cum mi te-ai însciințat 
Tu de-acei noii împărat? 
Cum te-at brodit tu mai cu moț, 
Mai froscos de cât noi toţi?,,. 5) 

1) La Cihac (Dictionnaire LI, 686) figureză încă formele giroxiz, 

piroscos, firoxit —. forme curat imaginare şi adoptate în vederea unei 

etimologii fantasiste. 
2) Ispirescu, Basme, p. 247. 
3) Teodorescu, p. 111.



222 FILOSOF — FIROSCOS 

D. Jipescu, în graiul muntenului prahoven : 
«Naţia n6stră e bubată şi amărită. Rănile ei ne 
dor şi pe noi d& mult şi destul o hi. de când 
tot pătimim. Fel de fel dă doftori i s'arătară is- 
cusiţi şi /zzZoscoşi, dar mai nici unu nu putu afla 
ce rahilă să aibă». Şi aiurea: «Cică un rumân 
putred dă bogat s'a dus la un învejal în străinătăți 
şi l'a întrebat: o /uloscâse, hiind c'am avere de 
la mila Domnului, mi s& urasce şedend şi aş vrea 
si fii dregător» !). 

O urmă a acestei trăsuri caracteristice a po- 
porului român o regăsim într'una din comediile 
lui Moliere. In piesa «Le medecin malgre lui» 
Martine, maltratată de bărbatul ei Sganarelle, 

“caută să-şi resbune şi împrăştie svonul, că Sga- 
narelle ar fi un doftor fârte iscusit, dar că nu-şi 
dă măiestria pe faţă de cât că force de coups», 
la care Valăre, unul din personagiile piesei, ob- 
servă (acte I, sc. V): «C'est une chose admirable 
que tous les grands hommes ont toujours du ca- 
price, quelque petit grain de Jolie mâl€ ă leur 
Science» . 

Românul ar fi caracterizat în acest cas pre- 
tinsa bilă, de care pătimea Sganarelle, prin sin- 
gurul cuvînt froscos. 

Acestă consideraţiune populară a sciinţei con- 

  

1) Jipescu, Opincaru, p. 9 şi rro.
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c6rdă cu vederile emise de unii cugetători de 
frunte, între alţii şi de Schopenhauer, despre na- 
tura particulară a geniului. După acest filosof 
esenţa geniului consistă în emanciparea intelec- 
tului din serviciul voinței — de aci excentricită- 

țile, rătăcirile personale şi chiar nebuniile la cari 
e expus. 
„De alminterea, Seneca exprimase deja în 

antichitate o părere identică, când a dis: Nu//um 
magnum ingentum Sine mixtura dementie Jul.



GRAIUL FĂRĂ CUVINTE 

Acest titlu va părea pote enigmatic, şi cu 
drept cuvint. Există într'adevăr o asociaţiune de 
idei atât de naturală, un raport atât de necesar 
între graiu şi organul vorbirii, în cât ambele portă, 
în multe idiome antice şi moderne, unul și ace- 
laşi nume: fm6ă. 

Dacă este însă adevărat, că instrumentul cel 
mai comun al vorbirii e limba, că expresiunea 
cugetării n6stre se face obicinuit prin mijlocirea 
acestui factor fisiologic, apoi el e departe de a 
constitui unicul mod de comunicaţiune intelectuală. 
Există o. limbă mult mai energică şi mult mai 
intensivă, care nu are nevoe de vorbe, care nu 

cun6sce sonurile articulate şi ale cărei instrumente 
sînt gesturile şi simbâlele. | 

Musica, pictura şi natura întregă ai limba 
lor particulară, adesea mai puternică şi mai pro- 
fundă de cât graiurile cele mai culte. Universul 

Şăinenu, Sfudiă folklorice. — 41,769. 15
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întreg, pentru cel ce scie să-l înţelegă, e o limbă 
plină de armonie şi de grandâre, care 'şi găsesce 
o măreţă expresiune în cuvintele psalmistului: 
Cerurile povestesc gloria Domnului... 

Şi ruinele patriei nu ne grăiesc ele 6re o 
limbă sublimă, al cărei r&sunet vibreză cu atâta 
putere în inima unui Cârlova sai Alexandrescu, 
Când jalnicul cântăreţ al gloriilor trecute varsă 
o lacrimă fierbinte asupra ruinelor Tirgoviştii, acel mormînt al măririi străbune, poetul simte o tân- guire de lucruri omenesci şi-i se pare c'aude un 
Jalnic glas 

Dicând aceste vorbe: Ce vai! ai mat rămas, Când cea ma! tare slavă ca umbra a trecut ! 

Şi când Grigore Alexandrescu, 
Culcat pe aste ruine, sub care adincită 
E gloria străbună și umbra de eroi, 

aude sunet de 6meni şi pas de armii: 
Sgomot de tabert, ș6pte, trece, vâjie un glas... 

şi t6tă fala trecutului este evocată de priveliştea măreţelor şi mult eloquentelor ruine ale cetăţii odiniGră atât de strălucite, 
Să facem dar să bată câte-va din cele mai sonore acorduri ale instrumentului multiplu, care pOrtă numele misterios de «Graiul fără cuvinte». 

Forma cea mai sensibilă, sub care ni se pre-
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sentă mai întâi, sînt gesturile sai aşa numitul 
grai manual, care posedă pentru societăţile primi- 

tive aceeaşi importanţă ca limba vorbită în mijlocul 

civilisaţiunii. Chiar şi în societăţile culte gesturile 
servesc, mai ales la 6menii de rînd, ca un supli- 

ment indispensabil al graiului oral. Ele caracte- 
riză în special vorbirea popârelor meridionale și 
în prima linie cuvîntarea Neapolitanului, care re- 

curge mai des la mâini de cât la gură. Nimic 
mai interesant în acâstă privinţă ca contrastul 
între mişcările variate şi continue ale Francezului, 
când vorbesce, şi între cumpătul flegmatic al En- 

glezului. In timpul razboiului din Crimea s'a putut 

constata rolul comunicativ al graiului manual, când 

soldaţii francezi şi englezi nu aveai, pentru înţe- 

legerea lor mutuală, alt mijloc la îndemână de 
cât un număr considerabil de gesturi. 

Să nu se credi însă, că aceste semne pal- 

pabile ar fi îndestulătâre numai să exprime unele 

necesităţi imediate, ci ele pot înlocui până la un 
punct limba proprii disă. Acesta ne-o dovedesce 

mimica, care a devenit o adevărată artă, aşa că 

o întregă piesă pâte fi executată, în tote amă- 
nuntele, fără să se rostâscă o singură vorbă. 
Deja în antichitate acestă măiestrie de a repre- 
senta în acţiune ideile nâstre ajunsese la un înalt 
grad de perfecţiune. In timpul lui Neron, un am- 
basador al regatului Pontic, care asistase în Roma 
la jocul unui pantomim, fuse aşa de încântat de 
arta actorului, în cât rugă cu stăruinţă pe împă&-



228 GRAIUL FĂRĂ CUVINTE 

rat să-i dăruiască pe. acest om. Patria lui Mitri- 
date fiind celebră pentru varietatea nemurilor şi felurimea idiomelor ce grăiaii, cu greu se putea stabili acolo un mijloc de înțelegere între atâtea popore barbare. Ambasadorul cerea dar pe pan- tomim, care scia să vorbescă cu gesturi şi era singurul în stare a împărtăşi tuturora ordinele şi voinţele suveranului lor. 

Dar însemnătatea sociologică a gesturilor 
trebue studiată mai ales la poporele înapoiate în cultură. La Boşimani, un popor primitiv din Africa, numărul semnelor suplimentare este aşa 
de mare, în cât nu pot fi înţeleşi la întuneric, şi n6ptea sînt nevoiţi a se aduna în jurul focului spre a face visibile gesticulaţiunile lor. 

Indienii din Nordul Americei posed un intreg sistem de semne, o completă limbă imitativă, care pote înlocui pe cea vorbită. Un căl&tor en- glez, care a visitat aceste triburi americane, po- Vvestesce următârele raportate de Lubbock : 
«Ei posed un graiă prin semne, care permite tuturor Indienilor a se înțelege uşor unii cu alții. Când convorbesg în bordeiele lor, şedând pe piei cu picidrele încrucişate ca Turcii, ei însoțesc fie- care vorbă cu semne manuale, simplă repetiţiune de ceea ce spun, aşa că un orb sai un surd, „are ar asista la convorbirea lor, i-ar pricepe uşor... Şi repediciunea alternantă a acestor semne egaleză pe a sonurilor articulate». 

La aceste popâre gestul e ast-fel un factor
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social de absolută necesitate şi oglindesce o stare 
de lucruri, care ar fi fost odinioră a umanităţii 
primitive: înainte de a fi ajuns în posesiunea graiu- 
lui. Gesturile stabilesc aşa dar puntea peste pră- 
pastia, ce desparte limba nearticulată de cea ar- 
ticulată, şi acesta explică importanţa lor capitală 
în chestiunea originilor graiului. 

Omenirea însă nar fi făcut nici un progres 
real, n'ar fi putut ajunge la o înaltă treptă de 
desvoltare, dacă ar fi persistat în stadiul gestului. 
Limba vorbită, transmisă şi conservată, iată in- 
strumentul indispensabil al culturei. Numai ea, 

limba grăită, a putut da nascere civilisaţiunii și 
diverselor ei manifestări: statului, sciinţei, filoso- 

fiei şi poesiei, religiunilor şi superstiţiunilor. 

După gesturi, o altă manifestaţiune impor- 
tantă a graiului fără cuvinte este szmbo/esmul, 
limba imaginilor şi a comparaţiunilor, tendenţa 
spiritului omenesc de a concretiza abstracţiunile, 
de-a le da o formă visibilă şi palpabilă. Tâte 
domeniile naturei au fost puse la contribuţiune 
spre a oferi pilde şi icâne: Gia e personificarea 
blândeţii şi a răbdării; chiparosul, al cărui lemn 
nu putredesce nici o dată, representă mârtea şi 
nemurirea ; dafinul e semnul gloriei şi al vic- 
toriei .... 

Colorile 'şi ai simbolismul lor: col6rea albă 
este emblema luminei, fericirii şi veseliei, pe când 
cea negră însemnâză întuneric, nenorocire şi jale.
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La popârele turco-tatare, colrea albă simboliseză 
încă ondrea, stima, victoria, iar cea negră ruşine 
şi ocară. De aci rolul ce-l jâcă aceste colori în 
nomenclatura unor popâre: Kara-lflak şi Kara- 
Bogdan adică Român-Negru şi Moldoven-Negru 
erati numirile, ce ne dedeai odiniâră Turcii, spre a 
exprima raportul de subordinaţiune între noi şi 
suzeranii din trecut. 

Val6rea diametral opusă a acestor simbâle 
la diferite popâre arată în de ajuns caracterul lor 
accidental şi adesea curat arbitrar. Ast-fel pe când 
la cele mai multe popâre colârea negră e semn de 
jale şi de cernire, Chinezii se îmbracă în alb în 
qilele de doliă. Pe când la noi cucuveua trece 
drept pastre bocitre, drept cobe care vestesce 
o apropiată nenorocire, Grecii cei vechi salutată 
apariţiunea pasării favorite a Minervei cu cântece 
de bucurie, şi astă-di încă.ea e considerată în Grecia 
ca o emblemă a norocului. Când regele Oton 
intră pentru întâia Gră în Atena, Grecii în semn 
de bună-venire îi oferiră o cucuvea... 

Şi cât de bizare nu sînt unele din aceste 
credinţe simbolice. De pildă, credinţa că întâlnirea 
unor anumite soiuri de 6meni şi de animale ar fi 
o piază bună sat rea, o superstiţiune pe care 
Germanii au botezato cu numele de Angang, 
ceea ce sar putea traduce cu c<întâlnitură». 

La 1757 Mitropolitul Iacov al Moldovei pu- 
blică o cărţulie, în care releveză diferite eresuri 
Şi în special credinţa deşertă a unora din creştini
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cum că «dei va eşi înainte preot, nu-i va merge 
bine... dar de-i va eșşi înainte ţigan sai turc saă 
jidov saii ori-care din ferele sălbatice, ei atuncea 
cred că. le va merge bine şi 'şi va face calea cu 
norocire. O ticăloşii acei creştini! Dară nu pot 
ei atâta cunâsce, cum că diavolul face pacoste, 
fiind voitor de r&ă omului». 

Golescu resumă ast-fel aceeaşi credinţă: «Că- 
lugăr ai vedut cât de departe, du-te la o parte, 
că îndată te poticnesci...» 

Un vechiă proverb francez o repetă întrun 
mod şi mai drastic: «Il faut se garder du de- 
vant d'une femme, du derritre d'une mule et 
d'un moine de tous costez». 

ltalianul se feresce a întâlni de dimincţă pe 
un popă, călugăr, şerpe sai mistreţ; dar se bu- 
cură, când îi ese înainte o prostituată, un lup, un 

greere sau o brâscă ţest6să. 
La Spanioli regăsim aceeaşi superstiţiune în 

nemuritorul roman al lui Cervantes (Don Quijote 
II, 58): «Cutare se sculă de dimincţă, eşi din casă 
şi întâlni din întimplare pe un călugăr din tagma 
sfintului Francisc Seraficul ; iute se înt6rse înapoi, 

par-că i-ar fi eşit înainte un sgripţor şi fugi în- 

dărât acasă...» 
Precum se vede, acestă credinţă există la 

multe popâre şi, cu t6tă bizareria ei, ea pare a 

se basa pe diferite asociaţiuni de idei, cari pot să 

ne scape, dar cari nu 'şi ai mai puţin raţiunea
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lor. Bine înţeles, că capriţiul j6că un rol însem- 
nat în combinaţiuni de asemenea natură. 

Pe acelaşi principiă al simbolismului se înte- 
meiază sciinţa augurală a celor vechi: prevesti- 
rile s6rtei după vederea sat întîimpinarea Gmenilor 
şi animalelor. 

Cine n'a fost surprins de nenumăratele cre- 
dinţe băbesci la cele dou& mai culte popâre ale 
antichităţii, la Greci şi la Romani? Superstiţiuni 
ca predicerea viitorului prin paseri eraă impărtă. 
şite nu numai de ârba mulţime, dar de suverani, 
de 6meni de Stat, de generali. Un Socrate, fiind-că 
nu admitea credinţele vulgare, a tost declarat ini- 
micul patriei şi condamnat la mârte. Superstiţiu- 

„hea era atot-domnitâre în clasele cele mai înalte 
ca şi în cele mai de jos ale societăţii antice. 

Un Anibal îndemna pe Antioh de a începe 
lupta cu Romanii. — Nu cutez, r&spunse regele, 
fiind-că măruntaiele pasărilor nu-mi sînt favorabile. 
— Ce fel? îl întîmpină ilustrul râzboinic, preferi 
a te încrede în măruntaiele pastilor de cât în 
părerea unui vechiii general? 

La Romani nau fost mulţi Catoni, cari să se mire, că doi auguri se pot uita unul la altul fără a ride. Acelaşi Catone întâlni pe un prieten cu faţa îngrijată. — Ce nenorocire ţi s'a întîm- plat? — M'aştept la tâte, prietene! Inchipuiesce ţi, când n'am deşteptat adi dimincță, am vădut un ş6rece rodendu-mi pantoful. — Ei bine linişte-
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sce-te! Minune ar fi fost, dacă pantoful rodea pe 
şorece ! 

Un alt liber-cugetător antic se vede a fi 
fost şi consulul Apiă Claudiu, cars, înainte de a 

se începe o luptă navală, poruncise să se con- 
sulte auspiciile, adică să se cerceteze măruntaiele 
paserilor. Dar găinarul veni consternat să-i spue, 
că puii nu vor să 6să din cuşcă nici măcar să 
mănânce. Ridând, consulul ordonă să-i cufunde în 
apă, ca barem să bea, dacă nu voiau să mă- 
„nânce ! 

Tot de simbolismul divinaţiunii ţine şi graiul 
mistic al numerelor. In sistema filosofică a lui 
Pitagora unitatea representa divinitatea, care con- 
ţine tot şi de la care totul derivă; 2 era prin- 
cipiul reă, iar 3 simbolul armoniei perfecte. De 
aci preferenţa celor vechi pentru numerul 3: an- 
ticii bei de 3 ori în ondrea celor 3 Graţii; 
mitologia cunâsce 3 Parce, 3 Furii, Diana avea 
3 feţe, Cerber 3 capete... Tot ast-fel şi în bas- 
mele n6stre 3 şi 9 j6că rolul principal: 3 dine, 
3 fete de împărat... peste 9 mări şi 9 ţări... 

Numerele neperechi erau la cei vechi de bun 
augur: deii iubesc numerele neperechi (/zmero 
deus impare gaudet), dice Virgiliă. Credinţa antică 

persistă până astă-di in Orient, unde nu se dau 
polițe pe sume perechi. De aci titlul faimâsei 
colecţiuni de poveşti arabe: roor de nopţi, deşi 
ea conţine numai 1000 de basme. Din contra, în 
Europa numerele neperechi sînt de râu augur —
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în special 13, când unul trebue fatal să m6ră, 
o reminiscență probabilă de la Cina Domnului cu 
cei 12 apostoli. 

In legătură cu graiul simbolic e un obiceiti 
“caracteristic, ce ne întimpină la mai tote popsrele, 
culte şi inculte, şi anume: strănutatul, privit ca o 
piază bună sau rea, ca o adeverire a celor spuse 
Şi datina de a ura sănătatea cu acea ocasiune. 

In Odisea (XVII, 541) Telemach strănută tare 
la vorbele Penelopei, care crede atunci, că tâte 
se vor împlini. Grecul şi Romanul ura «Să fii 
sănătos», Evreul doresce « Viaţă bună» şi Maho- 
medanul «Glorie lui Alah!> Italianul. «Felicită», 
Germanul « Dâmne-ajută!». Tâte aceste urări se 
rapOrtă la tradiţiunea greco-orientală, care explică 
că, făcendu-se ast-fel, se evită eşirea sufletului în 
momentul strănutării. 

In acestă privinţă cronicarul moldoven Necul- 
cea ne-a păstrat o curi6să tradiţiune în <O samă 
de cuvinte». 

lat'o, în stilul neaoş al b&trânului cronicar : 
«Barnovschi Vodă mergând cu multă gl6tă din 
țeră la Pârtă, cu mulţi boieri şi mazili şi curteni 
şi cu de cei-lalţi mai proşti, şi preuţi şi cu călu- 
gari, şi mergând pe drum şi poposind şi şedând 
la masă, ai început a strănuta Barnovschi Vodă 
des şi tare. Iară boierii, cari erai la masă cu Bar- 
novschi Vodă, i-a dis după obiceiu: Sănătos, D6âmne, şi pre voia Maăriei Tale! lară pe urmă, vEdend că tot strănută, un boier să fi dis: Viermi,
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Dâmne ! şi cum i-ai dis Viermi Dâmne, ai şi 
tăcut de strănutat>. 

Spre a constata din noă analogia unor da- 
tini la popârele cele mai îndepărtate, vom repro- - 
duce — ca pendant la tradiţiunea lui Necul- 
cea — următârea relaţiune a istoricului spaniol 
Garcilaso de Vega cu privire la expediţiunea lui 
Hernando de Soto în Florida. O căpetenie ame- 
ricană vine în visită la celebrul marinar spaniol 

"din secolul al XVI-lea. 
«În timpul întrevederii şeful indigen stră- 

nută tare: nobilii, cari îl întovărăşiaă şi cari ste- 

tea în rînd de-alungul pereţilor sălei, alăturea 
de Spanioli, începură îndată a înclina cu toţii 
capul, deschidend şi închidend braţele şi făcend 

alte gesturi de profund respect şi veneraţiune,. 
salutând pe căpetenia lor cu diferite cuvinte, tote 
cu acelaşi înţeles, şi dicând: Sorele să te păâ- 
zescă, să fie cu tine, să te ilumineze, să te exalte, 

să te ocrotescă, să “ţi fie priincios, să te apere, 

să te mântuel> şi alte asemenea formule, cari 

producea un fel de murmur continui şi trăgănă- 
tor în timp de câte-va minute. Guvernatorul spa- 

niol, cu totul surprins, dise nobililor şi căpitanilor 

de pe lângă dinsul: «Nu vedeţi 6re că lumea e 
pretutindeni aceeaşi». Şi acesta sugerâ Spaniolilor 

observaţiunea, că popârele barbare practică ade- 

sea aceleaşi ceremonii ca şi cei ce se consideră 

mai civilisaţi, ba chiar exagereză încă ceremoni- 

alul. De unde se pâte crede, că acest obicei dea
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saluta la strănutare, atât de r&spândit la diferite naţiuni, e un fapt natural ŞI nu pornesce de la vre-o epidemie, cum se crede în genere...» 

O varietate fârte importantă a Graiului fără cuvinte este //p/a visului, care, prin caracterul ei principal, se rapârtă la formele anteridre ale sinbolismului, dar constitue o divisiune specială prin conţinerea unor noue elemente. Grecii, po- porul-poet pentiu care întrega natură era plină de viaţă şi de simţire, ai personificat Şi visurile, considerându-le ca spirite intermediare între dei şi Gmeni. 
Ast-fel visul devenia un mijloc de comuni: caţiune între fiinţele superidre şi cele inferidre, între lumea _visibilă şi cea pămîntescă, devenia în tOtă puterea cuvintului o limbă, prin care deii grăiaui Gmenilor. Visele ca şi umbrele morţilor aveai, după tradiţiunile elenice, unul şi acelaşi locaş: ţirmul spre apus de Okeanos, de unde porniai după porunca deilor sa visiteze pe cei adormiţi, «căci şi visul e de la Joie», dice stră- vechiul poet. 

In timpul din urmă s'au făcut numer6se cer- cetări spre a se stabili diferenţa între somn ŞI. Starea deşteptă a omului. Conţinutului adesea bi. Zar şi fantastic al visului i s'a dat o explicare parţială : el ar fi o împrospetare potenţată a fap- telor şi împrejurărilor din ajun, unul din multi- plele fenomene ale asociaţiunii ideilor.
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Constatat este, că temperamentul şi modul 
de traiţi au o mare influenţă asupra viselor. Cho- 
lericul viseză de funcțiuni onorifice şi de p&ruială, 
sanguinicul de banchete şi petreceri — iar fleg- 
maticul nu viseză nici de cum. Înveţaţii viseză 
de cap-d'opere, ce tocmai îi preocupă şi nu arare- 
ori câştigă în somn o mulţime de idei noue, cari 
le fac atâta bucurie, în cât se deşteptă. Şi atunci, 
vai! ei se conving, că acele amăgitâre gânduri 
nu merita să le strice somnul. 

Unele vise pot avea şi consecinţe teribile, 
cum a arâtat'o Gr. Alexandrescu în «Ucigaşul 
fără voe». El v&duse în vis o câtă de lupi flă- 
mândi, cari îl prigoniai cu turbare şi, în mo- 
mentul de a-l ajunge, puse mâna pe o petră 
şi izbi: 

Un țipăt aude... eii saiii în picidre, 
Din somnu-mi de gr6ză atunci deșteptat, 
Soţia-mi lipsită d'a vieţii suflare 
Zăcea... capu-i tinzr era sfărâmat. 

Tălmăcirea viselor jâcă un rol aşa de în- 
semnat în viaţa popârelor primitive, în cât s'a 
vădut, cum rapârtă Tylor, un trib australian pă- 
răsindu-şi ţera, fiind-că unul dintr'ai lor visase de 
o bufniță, care prevestea atacul unui trib în- 
vecinat, 

In genere, înțelepciunea popârelor recunbsce 
deşertăciunea unor asemenea visiuni: So7zges mmen- 
S0nges... 

Dar nu trebue uitat, că visul împrumută ma-
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terialele sale din trecut „Şi din actualitate şi le 
elaboreză apoi întun mod fantastic. In acest sens, 
fondul visului e real, adevărat. Acesta o admitea 
deja anticul poet, când susține prin gura Pene- 
lopei, că visele pornesc prin dou€ porţi: prin pârta de fildeș, adică cele imaginare şi prin p6rta de 
corn, adică cele profetice. 

Limba visului, care ne intereseză în special, 
e plină de poesie şi de originalitate. Ea ne aduce une-ori aminte de graiul inspiraţilor şi de cuvin- 
tele profeților. Ceea ce o distinge e o mare pla- sticitate şi o vioiciune incomparabilă a imaginilor. 
Caracterele ei generale sînt: simbolismul, meta. fora şi mai ales principiul antitesei. 

Metaforele visului sînt de natura cea mai plastică şi poeticâ. Ce comparaţiune pâte fi mai îndrăzncţă şi mai frumâsă totdeodată ca următorul 
exemplu : 

Căderea unui diuze în vis însemneză mOrtea unei zude apropiate: dinţii dinainte însemneză copii sau ru- deniile mai apropiate, cei de sus pe bărbat, cei de jos pe femee; dintele de sub ochiul drept e tatăl, cel de sub ochiul stâng e mama... 

Visul e une-ori o visiune şi atunci traduce obiectele în imagini şi simbâle : 

Ace însemneză dușmănie, a7ă taină, foc bucurie, Jriptură grijă... anteriă de vei vedea în vis, însemneză Statornicia muierii; zasau/ piergendu-l de te vei visa, însemneză pagubă...



GRAIUL FĂRĂ CUVINTE 239 

Experienţa dovedind lipsa de temeii a vi- 
selor ca prediceri pentru viitor, ba vădend că se 
întimplă tocmai contrariul de cele visate, poporul 
a căutat să le tâlmăcescă d'andâsele, să le inter- 
preteze anapoda, de unde marea importanţă a 
antitesei în limba visului. Ast-fel: 

Călâii visând că vedi, ondre vei avea; 
Cimitir, noroc pe viitor; 
Dată făcend de vei visa, însemneză viaţă lungă; 
Lacrimi visând că lăcrimezi, bucurie însemneză; 
Mormânt însemneză căsătorie, nuntă saii nascere 

de copil; visând că te înmorminteză, vei trăi mult; 
a vedea o înmormîntare însemneză norocire, avuţie; 
visând că ai fost la înmormîntare, vei primi o scire bună. 

Mitropolit visând, arată că puţină speranță sai; 
Nuntă jucând de vei visa, pagubă însemneză; iar 

visând că ești la nuntă, însemneză mâhnire; 
Sicriii cun mort, sănătate arată; 
Spânzurat visându-te, vei fi înăiţat într'o slujpă mare. 

Imaginile limbei visului depind de epocă, 
naţiune, medii şi imprejurări personale. Un dic- 
ţionar comparativ al limbei viselor ar putea scâte 
la lumină interesante resultate cu privire la sim- 
bâlele şi metaforele, cari varieză de la un popor 
la altul) 

Trecând la o altă varietate a subiectului 
nostru, se pote un grai mai eloquent ca trăsu- 
rile feţei, ca fisionomia, care, şi când tace omul, 

1) Câte-va specimene comparative se pot vedea în cartea luk 
Kleinpaul, care ne-a inspirat studiul de față : Sprache ohne Worf. Leip- 
zig, 1888, p. 69 urm. -
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remâne încă plină de expresivitate. Tâte mişcă- 
rile sufletului nostru le trădeză jocul fisionomiei, 
care p6te exprima succesiv plăcere sai desgust, 
mândrie sai umilinţă. Dacă însă faţa e obicinuit 
o imagine fidelă a stării nâstre psichice, apoi une- 
ori ea e o oglindă imperfectă şi chiar amăgitâre: 
fisionomia adesea înşală ŞI nu merită nici o în- 
credere — fronti nulla fides... 

De câte ori o figură de Christ nu ascunde 
un suflet depravat şi de câte-ori urâțenia împe- 
liţată nu disimuleză cele mai înalte calități ale 
inimei şi ale geniului! 

Nu numai faţa în totalul ei, ci şi fie-care din 
părţile-i mai r&sărite merită atenţiunea specială a 
fisionomiştilor ca indicii expresive mai mult sai 
mai puţin sigure a particularităţilor firii omenesci. 
Tâte acestea însă cu multă reservă, căci o repe- 
tâm : Fronti nuila fides ! 

Cel mai important element al feţei e nasul, 
care pote fi considerat ca firma caracterului şi cri- 
teriul exterior al capacităţii. La noi nasul se bu- 
cura odinidră de o mare consideraţiune. Eticheta 
ceremonialului domnesc prescriea, ca o condi- 
ţiune indispensabila, posesiunea intactă a nasului; 
cel ce n'avea nas sai era însemnat la nas, era 
exclus de la privilegiul suveranităţii, De aceea pe 
atunci era adesea la ordinea dilei tăierea efectivă 
a nasului ca o pedepsă infamantă, pe când tim- 
pul nostru egalitar nu mai practică vechiul obi- 
ceiti de cât cel mult în sens figurat sai metaforic.
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Dar ochii, acestă oglindă a sufletului, ce mai 
limbă grăiesc ! Blondi şi albaştri, ei lucesc chi- 
meric sau lumineză calm şi rece; negri şi plini 
de foc, ei ard cu patimă sai r&mân insondabili 
ca şi adâncul mării. 

Ar mai fisă pomenim despre una din formele 
cele mai gingaşe ale Graiului fără cuvinte, despre 
limba amorului, a amiciei şi a respectului, limbă 
vorbită şi înţelesă în tote zonele, despre sărutat, 
prin care «ne spunem atât de multe fără a dice un 
cuvint>: 

Avec deux yeux bavards parfois j'aime ă jaser; 
Mais le seul vrai langage, au monde, est un baiser. 

In piesa Henric IV de Shakespeare (act. III, 
sc. I) Edmond Mortimer nu scie dialectul galic, 
iar lady Mortimer nu scie englezesce; dar el se 
mângâie cu ideia, că înţelege sărutările ei şi dinsa 
pe ale lui, şi acesta e o limbă destul de sim- 
țitâre . .. 

Neputend slei un subiect, a cărui vastitate co- 
vîrşesce cu mult sfera viului graiă, am căutat a 
ilustra numai câte-va din cele mai cunoscute mij- 
l6ce de impârtăşire a ideilor fără întrebuinţarea 
vorbelor. 
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p. 2. Dile de împrumut, In studiul d-lui: Marienescu «Baba Do- 

chia şi Babele» (Familia din 1872) se spune, că dilele cele ce trec 

peste 12 Martie se- numesc /Di/z/e împrumutării sai Împrumutări. 

P. x2 notă. Tradiţiunea rutenă analogă pârtă titlul de Paz 

Zeudocha ; cf. asuprăt: Monastyrsky, Die Rutenen în der Bukowina. 

Cernăuţi, 1889; vol II, p. 52 urm. — Wickenhauser, Molda (1881), 

vol. L, p. 4 şi 236. — Simiginowicz, Wolkssagen aus der Bukowina 

(1885), p. 136. — Kaindl, Die Zuzulen. Wien, 1894 p. 85 —36. 

Ă P. 20. Wersiunt arade.. Vedi interesantul articol al arabistului 

Ren Basset «Les Jours demprunt chez les Arabes> în Revue des tra- 

ditions populaires, An. V (1890), p. 151—153. Kabylii posed aceeași 

tradiţiune, dar privitre la Ianuarie şi Februarie. La Arabi Dilele Babet 

sînt menţionate de istoricul Masudi din sec. IX (Prairies d'or, ed. er 

trad. Barbier de Meynard, tome I1l) și Kazwini (Agaib el Ma'hlukat, 

ed. Wiistenfeld. Gâttingen, 1849, p. 47). Acest din urmă ne dă urmă- 

trele amănunte: Unii povestesc, că o ghicitâre arabă anunţase tribului 

ei către sfirşitul ernel un frig straşnic, de care turmele vor suferi mult. 

menii însă .nu ţinură semi şi tunseră vitele bizuindu-se pe apropierea 

primăverii. Dar în urma unu! ger aspru semănăturile şi turmele fură pră- 

păgite şi acele dile s'aii numit Piele Bale. 

P. 31 notă. Din erdre s'a dis acolo, că etimologia Dochiei din 

serâzea aparţine răposatului Mangiuca ; în realitate ea a fost emisă de 

d. Marienescu şi Mangiuca o rectifică în articolul seii despre «Dochia». 

P. 62. Legenda macedo-română a Meșterul! Manole a fust 

oblectul unui studiii comparativ: de Kurt Schiadebach (Erster Jahresbe- 

picht des Instituts fir rumânische Sprache 'zu Leipzig, 1894, p. 7J9— 

122). Variantele nâstre neo-grecesct aii fost tâte utilizate de d. Kurtbach,
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P. 64. Numele meșterului mal sună în varianiele analisate de d. Kurtbach: Paze/ (Bulgari), tar numele soției: fucharis (Albanezt), Zutorha şi Giurgea (Bulgart). Adăogâm aci că în versiunea țiginâscă orientală corespungătbre, ce a rămas necunoscută d-lui Kurtbach, meş- terul se numesce asemenea Manole, ca şi în variantele române, bulgare şi neo-grece ; tar soția: Zenga. Vegi acea versiune la Miklosich, Maud arten der Zigeuner IUL, 12 reprodusă după Paspati, Eudes sur les 7? schin- Fhianis, p. 620. Iată pe scurt acâstă versiune: Odată 12 fraţi, cu cel mai mare Meșterul Manole, clădiai un pod, dar o parte se ridica, alta se surpa. Toţi 12 aveaii o prietenă, pe care o fubiaii fârte şi pe care o numiaii draga lor Jogodnică. Soţia lui Manole, Lenga, venind cu mân- Carea, îl întrebâ: de ce nu mănânci pâine cu mine? — [Inelul *mY cidu în apă, du-te şi scâte-mi-l.., | P. 102 notă. Articolul «lelele», publicat de d. Marienescu în Familia, nu aduce nimic noă în chestiune. 
P. 178. Despre Căpcâny şi Căfcăună, 3identificaţi cu Tătar! şi antro- pofagi, vegi încă tradiţiunile culese de învățătorul Sofroniu Liuba din satul Maidan și publicate în Revista d-luf Tocilescu, vol. VII (1894), p. 428—432, Cf. şi Șegătârea, An. LII, p. 30. P. 189. Despre Cinocefali : ct. axticolul lut Cordier «Les Cyno cEphales dans la l6gende» în Revue des traditions populaires V, 71 —89. 

P. S. In cariera mea sciinţifică mi-a fost dat adesea să văd ceea ce sint în stare la not în ț€ră nesciiața, ura şi invidia. Faţă însă cu nisce detractori Lpsiţi de ori-ce serupul, 'mi-am impus o reservă absolută și în loc de a-mi pierde vremea cu combaterea unor adversari nelealt, am căutat a răspunde bîrfirilor nedemne cu repeţite dovegi de viaţă, intelectuală. Dar articolul d-lui Arune Densuşianu asupra <Basmelor Române» (Revista critică literară din 1895) mă silesce a, eşi un mo- ment din acea reservă și a protesta în contra aceste! batjocure a sciinței şi a bunului simţ, Omul, care a câştigat o tristă celebritate prin paro- diile sale critice asupra lui Alexandri şi Eminescu, cel ce a provocat în 16tă ţera un ris omerie prin propriile sale Poesii, se erige de astă dată în apreciator al sciinţel și ne dă o nouă mostră de critică, în care pedantismul şi presumpţiunea serbză o adevărată orgie. Noroc că, în fundul tabloului, se zăresce cunoscuta marotă a înțeleptului din Den- Suș şi atunci! un zîmbet despreţuitor ia locul indignării.. .
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