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Ontrrs poneruru pesAHCKAX'E FOBOPOBB, H. Bonysna-ne-Xyprena. Leipzig,
1875, in-8, pagine XVI, 128.
Pessancăiă RaTHXUSUC5 , C5 npumbuaniamu u caoBapeus MW. Bouyoua-AeKyprena. Leipzig, 1875, in-8, pagine VIII, 48.
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D. 9. Baudouin de Courtenay, dinta'o ilustră: familiă francesă de-mult
stabilită în Polonia, actualmente profesor de filologia comparativă la Univensitatea, dela, Kazan, este astă-di unul din slaviştii cel nai buni, deşi

încă fârte tînăr.

Afară de profunda, cunoscință teoretică a, limbilor slavice, el le posedă

maj pe tote întrun mod practic, scriind d'o potrivă bine rusesce, polone-

sce şi bohemesce.
Din lucrările sale anteridre , cele mai remarcabile ati fost : o disertațiune despre vechia limbă, polonă pînă la secolul XIV (O npenne-noascnoaws
23885 0 XIV-ro crozbria, Leipzig, 1870, in-8, pag. VIII, 99,
84, 1V)

şi un studii scris nemţesce despre acţiunea analogiei în declinaţiunea
polonă, publicat în preţi6sa revistă linguistică a lui Kuhn dela Berlin,
unde el a mai împărtăşit de asemenea, căte-va, recensiuni asupra diferitelor opere noue pe terenul filologiei slavice,
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Pormat în se6la, linguistică germană, d. Baudouin de Courtenay este
în cercetările sale forte riguros în fond şi forte sistematic în formă ; căte
odată pre-riguros şi prâ-sistematic.
Astfel sub raportul formei not-unii am put anevoiă să aprobâm acea
extremă bucăţire a, materiei în paragrafuri, sub-paragrafuri, numere, litere etc., cu ne'ncetate trimiteri dela o cifră la alta ca dela Ana la

Caiafa, care îngreuiază lectura, cărţi chiar pentru un specialist și o face

cu totul imposibilă pentru un amator.

In privinţa fondului, pe de altă parte, este a exagera rigurositatea,
când cine-va contestă, bună-6ră, perfecta identitate a polonului piecze€
(sigillum) cu slavo-eclesiasticul neam (sigillum), doă forme a, cărora
neregulată corespundință fonetică trebui explicată prin vre-un accident,
6r nici decum printr'o diferinţă totală de sufixuri, după cum o face d. Bau-

douin de Courtenay. 1
Ort-cum să fie, ultra-rigurositatea, şi ultra-sistematismul, dacă sînt defecte, sînt totuşi defectele une! direcţiuni eminamente sciinţifice; ba chiar

nesce defecte salutare într'o disciplină ca linguistica, care — sciinţă abia,
născută — numai prin severitatea metodei, prin pază de conclusiuni pripite, prin lipsă de prolixitate, pote să învingă acea, ne'neredere ce persistă mult timp în publicitate faţă cu orl-ce doctrină nouă.
%

%
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În Italia nordică, în fostul regat, lombardo-veneţian sait, mai bine, în
aşa numitul Friul venețian, nu departe de oraşul Udine, riulețul Resia form6ză 0 vale, unde locuesce o poporaţiune de vro 3000 Slavi, cart vorbesc un dialect proprii,
Tot ce s'a, scris pînă acum asupra aceste mici colonie, începând dela,

Kopitar şi Dobrowsky, a fost scurt, superficial şi "n parte eronat. ?
Prima noţiune seri6să despre Resianl ni-o dă d. Baudouin de Courtenay

în cele doă opuscole indicate în fruntea notițe de faţă, din cari unul
() În Kuun, Beitrăige, VIII, 191.
() lată, de exemplu, ce dice Biondeili, Prospetto delle colonie stranier
e d'Itaha, în Studii linguistiei, Milano, 1856, in-8, p. 55: e... trovansi ancora nel Friuli, frammez
zo agli Ita<liani, poche reliquie di Slavi, che in numero di 3400 conservano costumi
nazionali, ed un cor-

«xotto dialetto della lingua vinda. Questi pochi pastori vivano nel villaggi
o di Rustis posto

«nel centro della valle del Resia, piccolo torrente che mette foce
nel Tagliamento presso Re«sciutta, I vicini villaggi nella stessa, valle sono ; Ossăaco, Gniva,
Stolvizza, Poviey, Coritis,
«Clin; i monti che racchiudono la valle chiamansi Posgost, Canin,
Brumand, Plănanica, Stolac,
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este consacrat foneticei, 6r cel-l'alt ne presintă un specimen de text, însoţit de un glosar.

Autorul promite tot-o-dată a publica pe viitor o deseripţiune geografică şi statistică a văii de Resia.
Materialurile sale au fost adunate înb'o călătoriă sciinţifică din anil 1872—1$73,

în cursul cări! însă el a studiat o mulţime

de dia-

lecte şi sub-dialecte slovine şi serbo-croate, astfel că Resianilor propriii
dişi nu le putuse acorda decăt aprope o lună; şi să nu se uite că dialectul
resian se împarte el-insuşi în şese sub-dialecte : de San-Giorgio, de Gniva,
de Stolvizza, de Sul Prato, de Oseacco şi de Uccea.
In nesce asemeni condițiuni,

dorinţa d-lui Baudouin de Courtenay de

a fi (pag. 6) «cu o exactitate microscopică» (e wnEpoconuuecEoro 70% .
noer:0) a putut să fie tocmai o causă de erori, făcându'lsă audă nesce fine

nuanţe fonetice acolo unde în realitate nu era-—pâte—decăt un cas subbiectiv, o idiosincrasiă a individului cu care i se 'ntămpla, să vorbescă.

Aşa, de exemplu, noă ne vine greti a înţelege posibilitatea acelei vocale nasale, pe care — dice d. Baudouin

de Courtenay — o întrebuin-

ţâză numai Resianil din satul Gniva şi care — ne spune d-sa — diferă
de nasalisaţiunea, vocalică francesă şi polonă prin aceia-că (pag. 5) «vo«cala, nasală la Poloni şi la Francesi se începe printr'o vocală pură, ur-

cmată apol de un resunet nasal», pe când la Resiani elementele vocalic
şi nasal dureză împreună dela început pînă la sfărşit.

Acestă diferință ni se pare a fi cu atăt mai problematică, cu căt însuşi
autorul declară mal la vale (pag. 102) că nici chiar în satul Gniva acea
vocală nasală nu se aude la toți, ci cmai ales la femel şi copil».
D. Baudouin de Courtenay, tot atăt de aspru pentru sine'și ca şi pentru alţi, singur nu este pe deplin mulţumit cu resultatul de pînă acum

al cercetărilor sale.
In prefață la, < Fonetica Resiană» el dice pe pag. V :
<0 şedere de 25 dile în valea de Resia a fost prâ-scurtă pentru a mă
«Zlebac, nomi tutti di forma e origine slava. Alcuni viaggiatori, che mossi da scientifica cu«riosită percorsero questa valle, credettero scoprirvi una piccola colonia de Serbi; ma i carat«teri del dialetto ivi parlato non lasciano verun dubbio sulla consanguineită di quelli abitanti
«coi vicini Slovenzi di Carinzia. Dobrovsky ne institui un piccolo confronto sul Dizionario

<vindico di Osualdo Gutsman, e, riconoscendo Lidentită delle due favelle, ne diede nel suo Sla«vin un Saggio, ove notă alcune voci italiane innestate nel dialetto di Resia pel continuo

<commercio coi popoli circostanti.>
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«pune în stare de a înţelege cum se cade t6te particularităţile fonetice

«se retrăgeaii pe un plan secundar.

Mar cu sâmă defectudsă este în ma-

cterialunile mele indicaţiunea cantităţii vocalice, care şi altmintrea
«la Resiani e mai puţin distinsă decăt la Sebi. De asemenea, partea, de«spre reflexurile resiane ale vocalelor proto-slavice oy, n, îi, a şi n a eşit

«la, mine generalmente forte încurcată, căte o dată chiar — ca să die
<d'a-dreptul — fără nică un sens. De aci resultă că lucrarea, de faţă sub
«mai multe raporturi nu corespunde cerinţelor strictamente seiinţifice.
«Pentru a împle lacunele ce maă remân şi pentru a îndrepta greșelele cele
«probabile, mi-ar fi necesar de a mai visita, o dată valea de Resia».

Din acâstă francă confesiune, noi vedem deja ca ce fel de om este d. Baudouin de Courtenay : câtă consciință, câtă serupulositate, cât control de
sine pune €l în execuţiunea Lucrărilor sale.
%

Ei

%

«Fonetica Resiană> presintă o mulţime de puncturi fârte interesante ,
fie sub raportul linguisticei generale,

fie sub al celei slavice, ba unele

chiar indirectamente pentru istoria, limbei române.
Vom indica aci numai vo doă-trei.
Bună-sră:
Sonul g e contrat numai în sub-dialectul de San-Giorgio; în celeLalte el a scădut la 7, 6r în sub-dialectul de Stolvizza, pînă şi acest J a,
început a se perde, așa că din ropa (munte) a eşit hăra şi apol dra, din

rpaya (bob) — hră şi numai ră ete.; din aceiaşi causă însă, ajungând 7
a fi consideraţ ca, ce-va neesenţial, dialectul de Stolvizza, îl adaogă une-

ori acolo unde nu trebue, de ex. : din latinul altare (altar) — holtâr.

Stolvizzanit perd de asemenea, pe slavicul y, care la cel-Valţi Resiany
apare ca A, adecă se confundă cu reflexul lui g; este remarcabil că la San-

Giorgio cuvîntul xtuza (casă), resianesce hişa sai hişa, se preface în yişa
(citesce: Iişa) prin trecerea, lu x=7 în ș.

Este mai cludat, că pînă şi & din preposițiunea slavică «a (la) a tre-

ZE

«întru atăta înghiţiră t6tă atenţiunea din parte'mi, încăt — pînă să
<reuşese ami apropria acâstă singură categoriă fonetică—cele-alte par«ticularităţi, nu mai puţin importante, une-ori îmi seăpaii din vedere saii

darea

<ale sub-dialectelor locale. Fiindcă nică într'o limbă nu mi se întămplase
«pină atunci a găsi vocalele cele obscure ale Resianilor, de aceia ele

E
7

explică încut la Resiani în h, ceia-ce d. Baudouin de Courtenay nu ne

ţiunea identică a
bun mod convingător (pag. 107), precum nică transi
lu & în h în lahat din aaa (cot).

lui k& în h
Autorul a scăpat din vedere în «Ponetica Resiană» trecerea,

ul causa şi "n
chiar în cuvinte împrumutate, precum în kauzha din italian

arul» sei.
pritihat din praticare, do vorbe pe cană le găsim în «<Glos

ul resian,
Mai pe scurt, F jcă un rol fârte însemnat în consonantism
pe g, în câte-va
înghițend de tot pe slavicul x, max-maă pretutindeni
casuri pe k. *

1%, înloO curi6să analogiă cu limba gr6că, care nu sufere pe finalul
schimba de acuindu'l tot-d'a-una prin n, este tendinţa Resianilor de a
(şepte)—scdan,
semenea pe m în n la finea cuvintelor, precum din ceams

atnoms (cu tr6bă)—
din ocmw (0pt)—6saz, din 'ram- (acolo)— tan, din ea
2 delon etc.
mâiă Ja Resian!
Grupul îi, ca la Italiani, la Francesi şi la Români, se
— păye, din AMoAE
în $, de ex. din kpasn (erau) — Frag, din none (câmp)
se acomodeză ace(Omeni) — gâde; 6r când li um$ză după m, atunci i
t)ă; în fine, acest li
— zamny
stuta, trecând în ni, precum din zemArA (pămîn

unde se
mulaf; dispare de tot în sub-dialectele de Oseaceo şi de Uccea,
dice păce din none=—păyoe, Ge din oleum =ăyc ete.

l «claie de
În acelaşi mod se m6iă grupul di, întocmai ca în românu
ÎN
| |
fîn> din ca clădi».
în 2h.
în zhân în Loc de zvân din zeons (clopot) grupul zo trece
ului) din
Grupul su se acomodză în mn în genitivul amnă (a berbec
(berbec), în râmno din răvno = pane (egal) ete., ca la noi
= 08
ovan
în vâmnesc din rîvnă, slavicul preuw- (emulaţiune).

d. BauAm put îndeci aceste extracte din <Ponetica Resiană», unde
cu mult tact,
douin de Courtenay exemplifică și explică fie-care fenomen

o dosă de îndoâlă,
astfel că numai în pr&puţine locuri ne-a maj remas căte
din slavicul kz'ro,
de exemplu acolo unde autorul derivă pe resianul dă (cine)

108) acţiunii
o transiţiune fonetică imposibilă, pe care el o atribuiă (pag.
de analogiă a particulelor kadă (când), tadă (atuncl) ete.
risticel
Lăsând însă la o parte amăruntele, să ne oprim asupra caracte
generale a dialectului resian.
%

%

>

-meridionale în
D. Baudouin de Courtenay împarte tote limbile slavo
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doă mari grupuri : grupul ost-sudic sai bulgar şi grupul vest-sudic saă
serbo-slovin.

Grupul serbo-slovin se divide la rândul seii în ramura serbă şi ramura
slovină.
Ramura slovină presintă doă dialecte principale : dialectul nord-vestic

şi dialectul sud-ostic; precum şi ramura serbă 6răşi : dialectul occidental
sal <clacay»> şi dialectul oriental sai <ştocav».
Ei bine, vorba resiană aparţine — după d. Baudouin de Courtenay —
grupului serbo-slovin, cu care posedă în comun, între cele-L'alte, accentul,

cantitatea şi sonurile di şi îi; îi aparţine însă astfel că — fără a fi nicr
serbă, nici slovină—ea, se apropiă pe de o parte de dialectul slovin sud-

ostic, 6r pe de alta, de dialectul serb ciacav.
Dar trăsura cea mal caracteristică a dialectului resian, acela care ']
is0l6ză de te cele-Talte graiuri slavice fără excepţiune şi face așa, dicând o limbă a-parte, este armonia vocalică,
Vocalele resiane se disting în vocale cobscure> (reamrra) sait <surde>

(rayzia) şi în vocale <pure> (unerra) sati <clare> (scara).

“ Vocalele obscure sati surde, anume d, îi, e şi 5 1, sînt ce-va eminamente
„propriu Resianilor, fără niel o păreche în vocalismul celor-l'alţi Slavi.
Ele se pronunţă prin pogorirea mărului lui Adam pe căt se pote mai

jos, lungirea întregului gâtlej şi farișarea virfalu limbei printre dinți,
ceta-ce produce un sunet vocalic atăt de puţin articulat, încăt audind de
departe pe un Resian—gice d. Baudouin de Courte
— nay
străinul ar crede
că vorbesce un surdo-mut.

Furişarea virfului limbei printre dinţi mai are proprietatea, de a da o
căudată nuanţă cons6nelor celor învecinate cu asemeni vocale, aşa că p,
V, m, ft, d, n ete. se par a cuprinde în sine pe un 9 neo-grec sai pe
un îl, engles, ca și când ar fi: p?, b5, me...
O dată stabilită acâstă oposiţiune între vocale pure şi vocale obscure,
nu mai este greii de a înțelege trăsura, cea mai caracteristică a dialectu-

lut resian, şi anume : dacă vocala, din silaba cea accentată a cuvîntului

(1) Pe acest din urmă d, Baudouin de Courtenay îl transcrie prin , care
nu ni se pare a fi

potrivit, de Gră-ce în alfabetul slavo-latin y corespunde rusului HI.
Noi am preferit a întrebuinţa pe

pentru a exprime sonul germanului 3 sai al sanscritului VĂ, al nostru î,
N
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este pură, pure trebui să fie şi vocalele cele neaccentate, şi vice-versa—
ele sint obscure, dacă e obscură vocala cea aceentată.
Exemple : <o capră» se chiamă koză, dar <doă capre» —kiz; 0 femeiă <hună» se dice dobră, dar adverbiul «bine» — dâbro; cape» wvodf,
dar <lingă apă» —tă par udde; «copil» dtrăk, dar la genitiv obrokă ete.,
precum şi "n vorbe polisilabice : păkrăenă (rupt), ezeră (lac), jăhudica

(smeură) şi altele, unde ne întimpină trei saii patru vocale omogene : obscure, când e obscură cea accentată, şi pure în casul contrariă.
Mai mult decăt atăta.
D. Baudouin de Courtenay mai observă în dialectul resian tendința de
a armonisa pînă și pe vocalele cele pure, grupând împreună pe cele largi

(aapogia) a, o şi e pe de o parte, 6r pe de alta pe cele înguste (yaxia):
i Şi u.
Aşa nominativul plural «copil» este utruci, cu trei vocale pure înguste,

pe când acusativul plural <pe copil» este otrok€, cu tel vocale pure largi.
Contra ambelor acestor feluri de armoniă vocalică : dentăiti armonia

obscurelot și purelor, apol armonia largelor şi îngustelor, se luptă întru
căt-va, contra-balanţându-le, o altă lege, pe care d. Baudouin de Courtenay a observat'o mai tărdiii, deja după ce terminase cartea (pag. 128),
și anume o speciă de cera-ce este < Umlaut> în limba germană, adecă vocala, finală a cuvîntului îşi acomodâză pe vocala din silaba, ce'i precede,
„Aşa în krâyusi (regi) vocala, finală îngustă î cere pe vocala îngustă 4
în silaba precedinte, deşi silaba, cea accentată are o vocală largă a; în
genitivul mâtere (a mumei) faţă cu dativul mâtiri (mumei) apare şi mal

lămurit acâstă acţiune a finalei.
Mai pe scurt, lăsând la o parte excepțiunile, Resianii posedă — feno-

men neaudit în fonologia slavică şi chiar ario-europeă în genere — acea
armoniă vocalică, prin care se distinge exclusivamente familia linguistică turco-finesă sai turanică propriii disă.
Împregiurarea că la Turani dictâză vocala radicală, pe când la Resiani
cea acceptată,nu ne va surprinde, când ne vom aduce a-minte că în limbile turanice vocalele cele radicale aii fost de'ntăiii de asemenea accen-

tate, precum
Îată acum
de Courtenay
«Afară de

sînt pănă astădi la Unguri.
conclusiunea, pe care o trage din t6te acestea d. Baudouin
(pag. 120) :
armonia vocalică, dacă vom mai lua în considerațiune că fi-
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«sionomia Resianilor, în majoritatea, ceasurilor, este cu totul neslavică,
«deşi cer-l'alţă Slavi vecin! ar lor immediaţi din districtele de 'Tarcento
<şi de Gemona se disting, din contra, prin tipul slavie cel mai pur, a«tuncă ne va fi permis de a propune următârea ipotesă : Resianil repre«sintă amestecul Slavilor cu vre-o ramură Gre-cum turanică , saii mal co«rect — amestecul Slavilor cu nesce Turani slavisaţi (us careu Caopans
«cs ociosanuBmumuca Typannawa). Dialectul resian, după originea et«nografică a poporului, este un dialect slavic, însă supus 6re-când unei

«puternice înriuriri turanice, sai cu aite cuvinte— este un dialect; slavic,
<în care s'a altoit, străbătând t6tă structura şi composiţiunea lui, nesce

«particularităţi turanice
Aci vom nota o mică
EI crede că Resianil
totuşi pe acelaşi pagină

forte esenţiale. »
contradicţiune, în care s'a alunecat autorul.
sint «Slavi turanisaţi», nu <Turani slavisaţb, și
citâză ca cun exemplu analog> (upmr5p5 nonos-

aurii) pe nesce Nemţi din Carniolia, cari ai adoptat limba slovină,

dar

conservă fonetica, germană.
Dacă paralelismul e just, atunci urmeză că Resianii,

la caz fonetica

este turanică, nu sînt Slavi turanisaţi, ci Turani slavisaţi.
Să examinâm însă cestiunea, ce-va, mai de aprâpe, cu atăt mar mult că
d. Baudouin de Courtenay o atinge abia în trâcăt,
*

se
%

+

In ultimii timpi sa născut o îndoslă, dacă în adevăr aşa numita armoniă vocalică trebui să fie privită ca o proprietate linguistic distinctivă
a familiei turanice.
La Unguri, unde actualmente ea îmbrăţişeză totalitatea limbei, într'un

text din secolul XII ne mai întîmpină multe vorbe nearmonisate, precum :
halalnek (astăgi : — nak), jouben (astăgi : — ban), nugulmabele (astă) :
— da), ete.
In limbile estonică, votiacă, ceremisă, deşi curat turanice, armonia vo-

calică e forte neperfectă..
- In dialectele vepsic şi livonic ea, lipsesce mar de tot.
Cu tote acestea, nu există nici o limbă turanică, adecă turco-finesă, în

care să nu se p6tă surprinde cel puţin rudimentele armoniei vocalice. 1
(0) Cf. L. Adam,
1874, in-8

De Pharmonie des voyelles dans les langues ouralo-altaiques, Paris,

MN

Ele se constată — sînt acum mii de ani — pînă şi pe străvechile in-

scripţiuni cuneiformice ale Turanilor din Mesopotamia. 1

In limbile ario-europee, din contra, nu ne apare nicăiri cea mal slabă
umbră de armoniă vocalică.
Ba, da; însă tocmai înta”un grup, al cărui amestece primordial cu 'Tura-

nil "a putut de-mult să nu atragă asupră'şi atențiunea, linguistilor : grupul celtic. 2
Deja Pictet,
ţilor, însemnase
siţiunile : cune
«qui peut faire

cel de'ntăi luptător serios pentru ario-europeismul Cella dinşii în composiţiunea, pronumilor personale cu prepoanalogie trăs-curieuse avec les langues finnoises, analogie
presumer d auires rapporis avec ces idiomes dans la por-

«tion non-arienne du celtique» 5
Aşa, de exemplu, irlandesul romham (de'nainte'm)) i se părea a fi morfologicesce identic cu maghiarul Pozzam (cătră mine).
Benloew, observând cu drept cuvint că o composiţiune analogă se pre-

sintă de asemenea, în limbile semitice şi 'n cele malaice, dice că ce-va
cu mult mal remarcabil este întălnirea între Celţ şi Turaui în armonia
vocalică.

Armonia, vocalică — după Benloew — se chiamă la Irlandesi : «cal re

caol, îs leathan e leathan», adecă : «slabă cu slabă şi forte cu forte», consistând în acela că, dacă în doă silabe consecutive se află doă vocale eterogene, una slabă sait «îngustă», cea-l'altă forte saă «largă», atunci se intercalâză la mijloc o vocală de natura celei din prima silabă, precum : din
dagh (ardere) se formsză dagh-a-im (ard) în loc de dagh-im; din fil) (îndoi-

re) — fill-e-og (îndoitură), 6r nu fill-og ete.“
Nefiind celtist, nu sciit întru căt de solidă pâte să fie observaţiunea

lut Benloew, care nici el nu e special pe acest teren; doi celtişti însă de

prima ordine, Lottner şi Whitley Stokes, a căror autoritate în materiă
e necontestabilă, ne procură din limba irlandesă nesce exemple de o armoniă vocalică curat turco-finesă.
Aşa, se dice :
anma (a, numelui) — b6me (a rănei);

anman (numi) — b6men (râni);

druad (a preutului) — filed (a poetului).
(5) Fr. Lenormand, La langue primitive de la Chaldie, Paris, 1875, in-8, p. 112—3.
(2) CE. Pr, K, Meyer, Die keltischen Volkerschaften, Berlin, 1863, in-8, p. 12 ete.

(3) Pictet, De Paffinit des langues celtiques avec le sanscrit, Paris, 1837, in-8, p. 171.
(5) Benloew, Apergu de la science comparative des langues, Paris, 1872, in-8, p. 140.
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Apoi în cuvinte irlandese împrumutate din limba latină :
testemin — testamentum;
carachtar — character;

carcar — career;
carpat — earpentum;
sacart — sacerdos;

abstanit — abstinenţia;
martar — martyr ete,

Paţă cu acest fenomen s'ar put6 nasce întrebarea, : nu cum-va, Resianil

să fie nisce Celţi slavisaţi,

cu atăt mar mult că totnordul Italiei a

fost «Gallia» sai Kedexi ?
După cumpănirea tuturor raţiunilor pentru şi contra, no! ne-am oprit

asupra negativel.

Resianii nu pot fi Celţi slavisaţ, căci :
1. Gintea, celtică n'a transmis rudimentele sale de armonii vocalieă

nici unela din naţionalităţile cărora le-a, servit de substraţ etnografic saă

cu cart fusese într'un secolar contact, de vecinătate,
Spania, Italia;
2. Armonia vocalică la, Resianl este cu mult mai
tică de natura armoniei vocalice la Turani, astfel că
dela 'Turani prin Celţi la, Slav este absolutalmente
tr'un asemenea cas fenomenul resian S'ar asemena,
celtic cu fenomenul turanic.

în Francia, Anglia,
aprâpe decăt cea, celprovenința'i mediată,
imposibilă, căci înmal puțin decăt cel

De aci urmâză că Celţii şi Resianii, pe o cale nedependinte unii de

alții, a moştenit directamente dela 'Turani acestă categoriă fonetică;
însă
Celţii înta”o epocă mai veche, immemorială, contimpurană primei lor
stabiliri în Europa?, 6r Resianii fără alăturare mai tărdiii, în nesce condițiu
ni

mal prospete, probabilmente în periodul mişcării din vâcul de mijloc a
popsrelor turanice dela Caspii pînă la Adriatica,
|
D. Baudouin de Courtenay ne spune întrun loc (pag. 121),

că o in-

slitutrice din valea Resiei, d-na Giusti dela Sul-Prato, îl dicea că ortografia maghiară ar fi cea mai potrivită pentru fonetica, resiană.
In'adevtr, Ungurii posedă nu numai același vocalism, dar pînă şi cons6nele cele caracteristice dă şi îi, pe cari Resianii le at în comun cu întrega,

ramură serbo-slovină şi cari în limba maghiară se transeriti prin g9y şi
by.

(£) Lottner, Die altirischen Verbalclassen, în Kuhn, Beitr., IE, 325
: <Um so merkwiirdi«ger ist die aceite Verbreitung dieser Erscheinung im Irischen,
to man in vielen Făllen gană
<entschieden an die finnische Vocalharmonie erimnert
wird.>
(2) Sehleicher, Compend., ed. 3, $ 74, 2, n'a înţeles carmonia
vocalică» la Celţi,

î3

Să nu uttâm 6răşi cera-ce am spus mal sus, că ia Unguri, ca şi la Resiani, silaba cea, accentată este aceia care armonisză pe cele-l'alte.

Sub raportul curat istorie, vom mai adăuga în parentesi, că valea de
Resia se află tocmai în acea pante a Lombardiei spre resărit, de ziul Ta-

gliamento, unde deja un document din anul 888 menţioneză «calea Ungurilor» (via Ungarorum).!
Să nu fie 6re Resianii nesce Unguri slavisaţi?
Îată o ipotesă, pe care noi cutedâm a o propune acelora ce se vor ocu-

pa de aci înainte, graţiă căil ce le-a aşternut cu atăta seriositate d. Baudouin de Courtenay, cu cestiunea dialectului resian.
Ori-cum să fie, sciința linguistică căştigă de pe acum faptul forte important al unui grai amestecat, slavo-turanic.
% Ps %*

|

Amestecul turanismului cu slavismul la Resiani este organic, căci ar
fi peste putință a le despărţi, fără a distruge în acelaşi moment însuşi
dialectul resian; există însă la. Resiani un alt amestec, un amestec de o
importanţă secundară, un amestec ne-organic, şi anume vorbele împrumutate din limba italiană.
D. Baudouin de Courtenay constată (pag. 120-1), că nică prin armo-

nia vocalieă, nici prin fonetică , nici prin fisionomiă, Resianii nu se as6mână căt de puţin cu Friulaniă sait cu cei-L'alţă Italiani nordici, în mijlocul cărora sînt stabiliţi, cu alte cuvinte, elementul resian şi elementul
italic, deşi geograficesce limitrofe, pote chiar confundate, aii remas totuşi
etnograficesce cu totul străine.
Contactul de vecinătate cu Italianii s'a resfrânt însă în lexiconul resian.
Aci el este forte pronunţat şi — cela-ce m'a, isbit cu deosebire — forte
imstructiv pentru istoria limbei române.
In adevăr, cuvintele italiane din glosarul resian al d-lui Baudouin de Courtenay corespund mattâte prin sens cuvintelor slavice din limba română.

Dâm o listă de o sută de vorbe.
Alăturâm pe cele române numai cu formele paleo-slavice, deşi ele se
as6mănă mal bine cu cele bulgare şi serbe, căci şi d. Baudouin de Courtenay compară italismele resiane numai cu limba toscană, măcar-că ele

se apropiă mai mult de formele veneţiane şi fiiulane.
(*) Sickel, în Forschungen zur deutschen Geschichte, t. 9, p. 497,

Îată paralelismul :
Ronîn:

amabil (it. amabile);
amal (it. amare);
GmOr0us (it. amoroso);
aug (it. avviso);
autirităt (it. autorită);
Dandin (it. bandito);
bandonat (it. abbandonare);
Deiat (it. Deato);
Dinidini (it. benedetto);
bramat (it. bramare);
koluni (it. colonna);
karităt (it. carită);
Klaramentri (it. chiaramente);
kălăr (it. colore);
kolpa (it. colpa);
komandamânt (it. comandamento);
komparat (it. comparere);
Romnungin (it. comunione);
kompaniya, (it. compagnia);
konfeşaân (it. confessione);

ivire (8l. ragu);
obştiă (Sl. osu'rn-);
câtă (sl. ura);
spovedaniă, (Sl. canog'kaanuie);

kânfoesăryii (it. confessore);

duhovnic (Sl. aoYkoBrnuna);

koncedat (it. concedere);
kondanat (it. condannare);
konsăy (it. consiglio);
kragat (ii. creare);
kreşimint (it. crescimento);
kuntra, (it. contra);
degn (it. degno);

(în)gădai (3. roaoari);
Osândare (SI. ocămn-);
sfat (sl. can'kra);
zidire (sl. 3an-);
spor (Sl. cnopz);
protivă, (sl. npornax);

dishonorat (it. disonorare);

necinstire (sl. neibern-);

dişepul (it. discepolo);
diştent (i. distinto);
dolăr (it. dolore);

azhâm (it. esame);

prieten (slav. nputarean);
iubire (sl. mon-);
drag (sl. apara);
veste (sl. g'kern);
cărmuire (Sl. kpam-);
42gonit (sl. ugrou-);
pustii, (Sl. noyera);
blăjin (3. Bnamenz);
blagoslovit (sl. gnarocno-);
răvnire (Sl. prennu-—);

stălp (Sl. craana);
milă (Sl. muao-);
aievea (sl. ms);
văpsea (Sl. ganncuno din gr. Bănro);
vină (Sl. anna);
poruncă (Sl. nopaka);

destoinic (sl. aocroranz);
ucenic (Sl. ovuenunz);
osebit (SI. oconn-—);

Dolă (8l. Rons-);
aspitire (Sl. nenniru-);

a aan
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REsSIAN:

34. ezhercitat (it. esercitare);
35. etern (it. eterno);
36. facilmentri (it. facilmente);
37. farco (it. forza);
38. ferm (it. fermo);
39. fiesto (it. festa);
40. figurra (it. figura);
4i. finabmentri (ît. finalmente);
42. fladzelat (it. flagellare);
48. gloria (it. gloria);
44. hâzzha (it. causa);
45, infalibel (it. infallibile),
46. inimig (it. nemico);
47, instituit (it. instituire);
48. în pont (it. appunto);
49, înteres (it. înteresse);
50. invidat (it. invitare);
51. învichidus (it. învidioso);
52. laygtra (it. lastra);
53. lac" (it. legge);
54. hberat (it. liberare);
-»
53. libri (it. Horo);
56. merit (it. merito);
57. mister (it. mistero);
58. memăryi (it. memoria);
59. miniştar (it. ministro);
60. necesar (it. necessario);
61 . ufindinat (offendere);
62.
63.
64.
65,
66.
67.
68.
69.

onorat (it. onorare);
oracaiin (it. orazione);
dro (it. ora);
oservat (it. osservare);
paravis (it. paradiso);
perfet (it. perfetto);

pine (it. pena);

pinitinca (it. penitenza);
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(în)delețnicire (sl. ataar-); ) |
L—,.

vecinic (sl. B'Eunna);
lesne (Sl. Ancno);
silă (SL. cuaa);
traănic (8). 'pataru),
praznic (sl. npazahnuka);
obraz (sl. oxpa3z);
(în)sfărgit (Sl. czepaun-);
iciuire (5. auw-);
slavă (sl. caaga);
pricină (3. npnmuna);
negresit (3. ne-rp'tum-);
vrăjmas (Sl. spam-);
rânduire (pa);
tocma, (3. 'makzmo);
dobândă (sl. aosxa-);
poftire (sl. noxor't'rn);
zavistie (sl. zaBnern);
p doscă (sl. Acta);
pravilă (sl. npagnno);
slobodire (sl. ceoxomn-);
buche (Sl. soyken);
vrednic (Sl. apasa);
taină (sl. maiina);
pomenire (sl. nombn-);
ispraonic (Sl. nenpabuuka);
trebui (sl. pet);
ocărâre (Sl. onapra:ru);
cinstire (sl. uneru-—);
moliftă (sl. moan'rBa);

cs (SI. Mac);
păndire (sl. năa-);
raiu (3l. pai);

(de)săvărşit (5. cazpuenia);
caznă (Sl. ka3un)
căânță (Sl. waramuie);
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70.
71.
72.
73.
14.
75.
16.
77.
78.
79.

plazha (it. piace);
premi- (it. premio);
preparat (it. preparare);
precyăus (it. prezioso);
pritihat (it. praticare);
prokurat (it. procurare),
pront (it. pronto);
proşim (it. prossimo);
kvatri (it. quattro tempora);
rimyec (it. rimedio);

80. ricovat (it. ricevere);
31. sakrifukat (it. sacrificare);

82. şaat (it. salvare);
33. salăt (it. salute);
34. sarviat (it. servire);

85. cence (ii. senza);
86. sepulkr (it. sepulcro);

vesel (sl. Becenz);
răsplată (sl. pa3=naa'Ta);
gătire (sl. roroaw'ru);
scump (3. cxănz);
trudire (5I. 'rpova-);
stărui (sl. crapa);
iute (sl. ato'ro);
rudă (3. poa-);
post (Sl. nocrz);
l&c (Sl. nkka);
primire (sl. npunmaru);
jertvire (Sl. wparau-);
izbăvire (sl. nzgaanru);
spăseniă (Sl. canacennie);
slujire (3l. caoyan-);
Dea (3l. Beza);

grâpă (sl. rponz);

87. zmudat (it. mutarsi);

emenăre (Sl. uamtuurn);

S8. speranca (it. speranza);
89. superbidus (it. superbo);

nedejde (Sl. Haga);
mândru (5l. mapa);
ispită (sl. nenrira);
comdră (Sl. Komopa);
groză, (5. rpoza);
vreme (3l. apkma);
mumcire (Sl. mavun'ru);
troiță (sl. 'rponua);
falnic (5. YBaanna);
vlădică (31. Baaghika);
denie (5. aza&umie);
smerit (Sl. camupru=);

90.
91.
92.
93.
94.
95,
96.
97.

tentacyân (it. tentazione);
tazhaur (it. tesauro);
timâr (it. timore);
tâmp (it. tempo);
tormentat (it. tormentare);
trinitat (ît. trinită);
trionfânt (it. trionfante);
veşkul (it. vescovo);

98. vitiye (it. vigilie);
99. umiltăt (it. umiltă);
100. uştufavat (it. stufarsi);

năcaz (Sl. nakaz-);

Am mai puts trece şi peste o sută, precum :

101. fimbi (it. limbo);
102. att (it. atto);

iad (3. raza); |
zapis (sl. zannca), ete.

Să nu uitâm că glosarul resian întreg al d-lui Baudouin de Courtenay
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consistă abia din 22 pagine, din caut not am mal lăsat la o parte o mulțime de elemente curat italice lipsite de termini corespundători între elementele slavice ale limbei române, precum : almanco, altri, antik, bambin,
basta, bontat, etc. ete.

Negreşit că din vorbele aduse nu tâte se aud la Resiani în graiul vulgar, fiind unele din ele de o întrebuințare exelusivamente teologică; dar
să ne aducem a-minte tot-o-dată că de acelaşi speciă bisericescă sînt și cuvintele române ca : duhovnic, spovedaniă, molitfă și altele.
Mal pe scurt, luând în consideraţiune î6te acestea, italismele la Resiani sînt fără comparaţiune mai numer6se decăt slavismele la Români.
Afară de cuvinte isolate,, dialectul resian a mai împrumutat dela Ita-

liani — dice d. Baudouin de Courtenay (Karexnssrs p. 25) — mai multe
particularităţi sintactice, dintre cari cele
numelui demonstrativ în loc de articol
ca articol nedefinit, usul substantival al
nativ pentru acusativ ete,, tote fără nici
Slavi.
La Români, din contra, nu există în

mal remareabile sînt : nsul prodefinit, usul numeralului cun»
infinitivului, usul casului nomio umbră de analogiă la cer-l'alţi
sintaxă absolutamente nemic slaa

vic.

De

a

aci tată ce urmeză :

Dacă italismele la Resiani nu provin dintr'un amestec etnografic cu Izalau ci numai dintr'un contact de vecinătate, apol cu atăt malvir:
II
P>> tos nu provin dinti” un amestec etnografie cu Slavii, ci numal din contaci
Sa de vecinătate slavismele la Românr.!
Ba încă contactul a fost de 0 natură mat-mai identică în ambele caN suri, de Gră-ce Resianii a luaţ, vorbe italiane şi Românii pe cele slavice
(J pentru a exprime aceleaşi noţiuni sati pentru a numi aceleași lucru...
%
XR

D. Baudouin de Courtenay își încheiă « Fonetica, Resiană» prin căte-va,
tese (noxoxenia) relative la linguistica generală, pe cari le emite fără

a le demonstra, cela-ce ne lasă a bănui că le va consacra pe riitor un şir
de studie monografice.
EI se pronunţă categoric contra teoriei așa numite geografice a „lut Johannes Sehmidt, o teoriă care contestă împărțirea familiegz ep
E Epropee,
(:) Cf. a mea Istoria Critică a Românilor, î. 1, ed, 2, p. 276, 806;

|
.
i
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în limbile asiatiee şi europee, 6r a acestor din urmă în ramura greco-italică, slavo-leto-germană ctc. şi care admite numai o transiţiune nesimțită dintr'un grup în altul prin verige intermediare, astfel că — de exemplu
— Grecii se confundă pe de o parte cu Erani, pe de alta cu Itali ete.
Respingând însă acâstă teoriă, d. Baudouin de Courtenay nu este nici
pentru cea opusă, aşa numită genetică, pe care astădi o represintă cu
multă dibăciă August Pick; nu este nici pentru ea, de vreme ce nâgă

„0 învudire maă apropiată între Leto-slavi și Germani, numind'o <o super+ stiţiune sciinţifică» (yuenză npempazey nos).
|
Pănă astăgi — dice el — o clasificaţiune seriosă a limbilor ario-europee nu există,
Noi credem că acâstă sentinţă e pr6-aspră.
Adevărul este, după opiniunea, n6stră, că nici Pick, nici Schmidt, n'aâ
fie-care deosebit o deplină dreptate, dar o at ambit împreună : o clasificațiune linguistică solidă a familie! ario-europee trebui să fie geografică
şi genetică tot-o-dată.
E

E

E

Aci ne despărţim cu regret şi cu speranţă de cele doă opuseole ale
d-lui Baudouin de Courtenay.
Cu regret, căci sîntem departe de a le fi utilisat pe deplin.

Cu speranţă, căci vederile cele noue pe cară ele procură şi conclusiunile la eari conduc, ne fac a aștepta cu o viuă nerăbdare cercetările ulteri6re ale autorului asupra dialectului resian.

