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man cumcă «Plocoanele mici fac ca prietenia să dăi- 

nuiască», cu mare plăcere le dăruesc persoanelor pe 

cari le socotesc de alari sau la al cărora halâr râv- 

nesc, ici colea câte ceva din cele scrise de mine, fie 

chiar şi numai nişte articole de prin reviste sau jur- 

nale, cu alle cuvinte sufăr de mania separatelor. Aslă 

daiă am avul de gând să relipăresc numai cel dinlăi 

arlicol «Bejia de cuvinie», am mai adaus însă alle 
două arlicolaşe mai scurie părându-mi-se că lusirele 

se fin lanj, făcând un fel de inireg. 
Dacă cumva broşurica încape în mânile unora ca- 

ri-și dau cu părerea că nu plălea să iasă în vileag 

chiar o singură dală, necum să se relipărească în bro- 
șurica de față, mă rog să arunce vina pe singura vino- 

vală, dragostea mea de graiul român, care s'a pus slă- 

până pe inima mea, făcându-mă să indrăsnesc de a 

păşi înaintea publicului cu aceleaşi nimicuri. 

DR. ION URBAN JARNIK 

Praga, în luna lui Noembrie 1912



NIN NINA 

BEŢȚIA DE CUVINTE 

Dorind să stau cu stimatul cetitor la taitas, nu găsesc pen- 
tru cele ce am să spun o denumire mai potrivită, decât cele 

trei cuvinte de mai sus, Se'nțelege că sensul lor este cu to- 
“tul deosebit de cel ce le fusese dat odinioară de către d-l 
Maiorescu ; de unde cel din urmă s'a folosit de ele ca de 
un fel de dojană, va să zică în sens peiorativ, eu din con- 

“tra, nu mă sfiesc să mă laud cu această însușire a mea; ba ce 
“e mai mult, scopul rândurilor următoare este să ademenesc 
:şi pe alții să se îmbete de cuvinte la fel cu mine, 

Să vedem înainte de toate ce înțeles dau eu acestui soiu 
de beție. 

Indeletnicindu-mă cu o limbă străină, bună oară cea româ- 
nească, pe care doresc s'o cunosc cât se poate de desă- 
vârşit, aşa în cât să mă pot folosi de ea atât în graiu viu, 

cât şi în scris, asămuindu-mă întru cât aceasta este cu pu- 
tinţă unui străin de neam cu Românii neaoşi, iată ce-mi tre- 
bue. Să am la îndămână, de câte ori vine vorbala adecă să 
scriu românește, cuvinte şi frase corecte şi precise şi nu nu- 
măi câte unul sau câte una pentru câte o idee,ci mai multe, 
aşa în cât să pot urma povaţa latinului «variatio delectat.> 

Vrând să ajung la un oarecare grad de perfecțiune în a- 
ceastă privință, nu-i destul să scot din nişte dicționare la fel 
de îel de cuvinte, ci cuvintele aceste trebuesc însoţite de niş- 
te citate mai lungi ori mai scurte din autori buni sau din 
graiul viu al poporului, fântâna nesleită a unei limbi curate, 
înzestrate cu vlagă şi cu tărie. Numai lucrând așa, înțelesul 
cuvintelor şi fraselor cu pricina esă precis şi limpede la ivea- 
lă întocmai ca uleiul pe apă.
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Ce să fac acum ca să ajung cât mai degrabă şi cât de 
bine la ţintă ? leau niște țedule şi peele, ţinute în rândueala 
cea mai strict alfabetică, scriu cuvintele şi îrasele ce mi se 
par interesante şi importante din vre-un punct de vedere. 
Mă folosesc de țedule și nu de caete, de oârece numai ast- 
fel și chiar în cursul lucrării, este cu putință ca fără pierde- 
re de vreme să se deslușească înțelesul cuvintelor, alăturân- 
du-se pasajele unul la altul. Numai atunci când materialul 
astie!l adunat s'a prelucrat, a sosit vremea ca resultatul pre- 
lucrării să se scrie în niște caete, mai cu seamă atunci dacă 
e vorba ca lucrarea să fie tipărită, 

Aşa am adunat şi prelucrat materialul din care s'a alcă- 
tuit un glosar complet la colecțiunea d-lui Bârseanu şi a mea, 
Doine şi strigăiuri din Ardeal, dată la iveală de Academia Ro- 
mână. Tot așa am lucrat acum câţiva ani, fiind însărcinat 
ca vreme de doi ani să lucrez la adunarea materialului din 
produsele Musei poporane române pentru dicționarul Acade- 
miei Române. Prelucrarea materialului nefiind treaba mea, 
îl trimiteam din vreme în vreme în nişte lăzi la adresa Acar 
demiei. Vrând să arăt bogăţia limbei române cu privire la 
iraseologia unor verbe des întrebuințate, am înjghebat un ar- 
ticolaş în limba germană, «Zur Phraseologie des Verbums 
a da im Rumănischen.» 

Tot aşa am adunat materialul pentru indicile atât la dic- 
ționarul etimologic al limbei române de Cihac cât, şi cele cu 
“mult mai mari la dicționarul etimologic al limbilor romanice 
de Frederic Diez. " 

Să mi se ierte dacă amintesc aici şi migălosul şi lungul 
“meu glosar la legenda sf. Ecaterine d'Alesandria în vechea 
limbă franceză, prelucrată de mine şi dată la lumină de că- 
tre Academia Boemă din Praga. | 

Intemeindu-mă pe niște asemenea colecțiuni de cuvinte fă- 
cute chiar atunci când textele tipărite erau însoțite de glo- 
sare, am putut să. scriu nişte dări de seamă, cari întregeau 

şi chiar îndreptau lucrările altora despre dialectele macedo- 
român şi istroromân ale lui Miklosich, Weigand şi ale şco- 
larilor celui din urme. Cu privire la dialectul macedoromân, 
mult m'am ostenit cu materialurile date la iveală de Papa- 
hagi, mai cu seamă am studiat temeinic colecțiunea lui de 
basme aromâne. O parte mică a materialului ţiindu-se de 
ivirea aşa numitului anacolut, am tipărit-o subt titlul «Spicu- 
iri aromânești» în volumul iubilar al Convorbirilor Literare
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oferit lui Titu Maiorescu cu prilejul aniversarului său de 70 

de ani. 
--“Dacă nu pun decât aici lucrarea mea prin care am înce- 
put să-mi arăt interesul pentru graiul poporan român, no 
fac de aceea că nu mi-aş aduce aminte cu drag şi cu um 

fel de duioşie de opşorul tipărit acum 35 de ani: Spracâlf- 
ches aus rumănischen Volksmărchen. Doară acesta a fost cel 
dintâi plocon oferit din parte-mi minţii agere şi înțelepte a 
poporului român într'o vreme când abia trecuseră doi ani de 
când începusem a mă îndeletaici cu studiul limbei române. 

Mai este o lucrare a mea dastul de neînsemnată, înteme- 

iată pe un studiu amânunațit, asemenea celor amintite mai 
sus. Vreau să vorbesc despre darea de seamă a mea asu- 
pra Dicţionarului universal al limbei române de Șăineanu. 
Vrând să vorbesc cu temei despre lucrare, am comparat în- 
tregul material limbistic din el, întru cât nu-i vorba de cuvinte 
de obârşie străină, atât cu materialul din Cihac cât şicu acel 
al colecțiunilor mele şi resultatul i-am transcris în 12 caete de 

vre-o 400 pagine, aşa încât se găsesc acolo ca la 10000 cu- 
vinte atât din limba literară cât şi din graiui poporului. 

Cetind acum 36 de ani Analectele lui Cipariu, nu mă pu- 
team opri să nu scot din ele toate cuvintele ce mi s'au pă- 
rui oare cum interesante și însemnate şi tot așa nam pre- 

getat să-mi fac un indice şi la Gramatica aceluiaș autor, vo- 
lumul |. Apoi ca să sfârşesc pomelnicul acesta cam lung, 
amintesc şi cele ce în Drumul pe care am mers (Convorbiri 
Literare din anul 1909) am spus despre glosarul meu com- 
plet manuscris li Chipuri și graiuri din Bucovina ale lui Ema- 
nnil Grigoroviţă. 

Dovada cea mai bătătoare la ochi a acestei însuşiria mea, 
eare multora nu li se va îi părând prea de pisimuit, datează 
din vremea cea din urmă, începutul însă cade într'o vreme 

cu mult mai îndepărtată. Să mi se ierte deci dacă înainte de 
toate spun câteva cuvinte despre- acest început care până a- 
cum a rămas nefolosit. 

De odată cu publicarea dicționarului lui Cihac îmi veni 
gândul să în'gheb nişte liste de cuvinte rânduite după idei, 
țiind în aceeaşi vreme seama şi de limbile din cari după pă- 
rerea lui Cihac cuvintele aceste se trag. Aveam de gând 
ca întemeindu-mă pe aceste liste, să-mi dau seamă despre 
înrâurirea popoarelor, cu cari Românii în decursul vremuri-
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lor au venit în atingere, asupra vieței şi limbei celor din urmă. 
lată titlurile celor 25 liste : administraţiunea, arta şi ştiinţa, 

biserica, boalele, casa, gospodăria, inima, îmbrăcămintea, me- 
seriile, mineralele, mâncările şi băuturile, mobilele, natura, 
navigațiunea, pământul, plantele, răsboiul, rudenia, trupul, 
uneltele, vasele şi vârsta. 
„Văzând însă, că de o parte materialul limbistic este departe 
să fie complet în lucrarea lui Cihac ş'apoi născându-se oa- 

re cari îndoeli des; re autenticitatea originei cuvintelor citate, 
planul meu rămase baltă şi numai acum, după ce trecuse a- 

țâta amar de vreme, am să mă folosesc de mormanul aces- 
a de cuvinte spre întregirea lucrării celei mari despre care 
numai de cât am să vorbesc. Tot zşa îmi vor îi binevenite 
nişte culegeri de locuţiuni în cari intră vre-unul din verbele 
des întrebuințate. lată lista lor: bate, băga, cădea, căta, cer- 
ca, curge, duce, eşi, face, îi, fugi, intra, lăsa, lega, lua, mer- 
ge, peri, pierde, prinde, pune, purta, rămânea, răspunde, ru- 

pe, scoate, sparge, spune, şedea, şterge, tăia, trage, trece, 
turna, ținea, uita, umbla, vedea, veni, vrea, zice. Şi ca lu- 
crul să fie desăvârşit, mă pot folosi şi de câteva sute de 

proverbii puse cu anii mai înainte tot pe ţedule rânduitedu- 
pă ideile exprimate. 

După preambulul acesta cam luag, iată-mă ajuns în sfâr- 
şit la lucrarea mea cea din urmă, dovadă învederată a unei 

însuşiri pe care am botezat-o prin cuvintele de mai sus: Be- 
ţia de cuvinte. 

Imboldul la așa ceva mi-a venit în urma călătoriei mele 
de acum un an ia laşi. Se ştie că m'am dus acolo fiind în- 
sărcinat din partea Universităţii boeme din Praga s'o repre- 
sint la iubileul de 50 de ania!l Universităţii din laşi. 

Cetind acolo în şedinţa festivă adresa de felicitare a lI]ni- 
versității din care fac parte şi ţiind lv prânzul oferit delega- 
ților străini din partea domnului ministru Arion un toast pri- 
mit cu simpatie din partea celor de față, ce-mi plesni prin 
gând ? Să tipăresc amândouă într'o broşură m 'niatură, trimi- 
țând-o spre aducere aminte celor cari mau auzit rostind a- 
ceste cuvântări ca şi altor persoane despre care presupuneam 
că le vor ceti cu oarecare interes, 

Când ce să vezi ? O urmă de tot neașteptată a acestei 
broşuri fu că mi s'a cerut, direct sau indirect, să colaborez 
la niște reviste româneşti. 'Trezindu- mi-se astfel pofta să-mi 
îmbrac gândirile în haina românească, aţăţată de cunoscu-
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tul cusur al moşnegilor vorbareţi, iată-mă, în ciuda vorbei 
ăluia, «vorba lungă, sărăcia omului», îmbiindu-mă la dreapta 
şi la stânga altor reviste cu nişte articole de puţină valoare. 
Aşa sa întâmplat că în vreme de câteva luni peste 20 de 
articole ale mele românești au văzut lumina zilei. 

Şi atunci, aducându-mi aminte cât mi-ar fi fost bine venit 
să fi avut pentru casurile când stam la îndoială neștiind cum 
să fac, cum să dreg, ca să-mi spun gândul eât se poate de 
precis.şi încă variat şi aceasta nu numai cu privire la arti- 
colele amintite, ci şi acum trei ani când scrieam seria de ar- 
ticole autobiografice în Convorbirile Literare și mai cu seamă 
acum 28 de ani când înighebam traducerea unor lucrări din 
limba mea Strămoșească în cea română, «Bunica» şi «Pavel 
Catană», cea dintâiu pentru foiletonul Tribunei lui Slavici, 
a! doilea pentru Convorbirile Literare. 

Gândindu-mă la toate aceste ca şi la nişte lucrărice poate 

voiu mai scrie în restul vieței mele, m'am hotărit ca în ciu- 
da bătrânețelor şi cu puterile trupeşti şi sufleteşti slăbite, să 
mă apuc de un lucru foarte ostenitor şi costisitor de vreme. 

Pasă-mi-te m'am hotărît să scot tot materialul limbistic 
român, întru cât mă vor ierta puterile şi-mi vor sta la în- 
dămână isvoarele de lipsă, pe ţedule în modul arătat mai 
sus, rânduindu-l după materii. Va să zică ceva ce cam adu- 
ce cu listele făcute după Cihac, cu deosebire însă că în loc 
de 25 de categorii, o să fie mai multe sute, unele umplute 
mai mult, altele mai puțin. 

Ceea. cea contribuit să duc la capăt planul făurit de mult, 
a îost ceea ce urmează. Imi căzu în mâni un dicţionar cure 
cu toate că nu e voluminos, conține o mulţime de lucruri, 
ce în zadar le-aș căuta în alte dicționare. 

Este dicţionarul portativ român-german al profesorului 
“Ghiţă Pop din Bucureşti, cunoscut şi ca prelucrătorul siste- 
mului Toussaint-Langenscheidt pentru limba română. 
Nam de gând să spun aici tot ce-mi place în acest dicţio- 

nar, mă voiu mărgini la aceia ce priveşte lucrarea despre 
care am să vorbesc. | 

Răsfoind cartea, văzui spre plăcuta a mea surprindere, că 
se gâsesc acolo niște cuvinte şi locuţiuni curat populare. 
Apoi că autorul n'a pregetat să primească şi un număr oa- 
Tecare de cuvinte dialectale sau să zic mai bine, nişte pro- 
vincialisme însoțindu-le de niște prescurtări ca Be, Bn, O, 
M, T, V, cari spun în ce parte cutara cuvânt este cunos-
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cul şi întrebuințat. Şi ca hotărirea mea să fie şi mai tare, 
iată: găsesc acolo desluşirea câtor-va cuvinte chiar din limba 
literară, ce degeaba le căutam în alte dicționare ce-mi stau 
la dispoziţie. 

Lucrurile stând aşa, toate îndoelile au dispărut şi' la sfâr- 
şitul lunei Aprilie de ăst an m'am apucat de treabă şi iată 
cum. 

Luând cartea de la început, scoteam toate cuvintele româ- 
neşti câte se găsiau acolo, transcriindu-le pe nişte țedule de 
jumătate octav. Sus în mijloc se găseşte pe fiecare ţedulă 
un îei de lozincă (nemţeşte Stichwort) în limba boemă, va să 
zică cuvântul care spune ideea cea mai largă, de care se 
țin toate cuvintele sinonime sau cari se ţin de una şi aceeași 
lozincă şi cari au să găszuscă loc pe câte-o țedulă sau dacă 

nu încap, pe mai multe numeroiate. 
- Tineam să fac o deschilinire între cuvintele bâştinașe şi a- 
cele de obârşie străină, de aceea deocamdată însemnam nu- 

mai cele dintâi, căutând ca în privința aceasta să fiu cât 
se poate de complet. 

Aşa de pildă dacă cutare cuvânt are mai multe înțelesuri, 
trebuea transcris pe atâtea ţedule câte înţelesuri are. Toate 
cuvintele scoase şi toate înțelesurile lor însemnate au căpă- 

tat în carte câte un cârtiguț drept dovadă că sau şi scos, 
rămâind ca acele cari din deosebite motive au fost deocamdată 
trecute cu vederea, să se scoată mai târziu. 

Isprăvind astfel cu o parte din cuvinte, cea mai numeroasă 
se'nțelege, m'am întors iarăşi pe urma mea, scoţind şi cu- 

vintele de obârşie străină. 

Căci trebue să spun, vrând să mă feresc de vre-o neînțe- 
legere, eu, cu toate că mă spun dușman înverșunat al unei 
împestrițări de prisos a limbei literare române prin îel de 
fel de cuvinte. străine, nu merg şi nici nu pot să merg atât 
de. departe, să osândeșc toate cuvintele străine, toate neologis- 
mele să fie isgonite din ea. Nu este nici o limbă literară pe 
lume care ar putea să se lipsească cu totul de cuvinte teh- 
nice străine şi nici:nu pot sămă unesc cu acei cari se căz- 
nesc să născocească îel de îel de tălmăciri pocite şi pentru 

nişte cuvinte întrebuințate mai în toate limbile. 
A- fost şi.la noi în. Boemia un period în care s'au făcut 

încercări. de felul acesta şi câte odată din cale afară de exâge- 
rate, de care acuma râdem cu hohot. Nu tăgăduesc însă că 
afară de cuvintele tehnice se ivesc şi la noi adeseori nişte
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cuvinte străine, de origină francesă, latină ş. a. chiar acolo, 
unde avem cuvintele noastre băştinaşe. Dată deci o aseme- 
nea împestrițare neplăcută se poate vedea într'o limbă slavă, 
se poate. pricepe cu atât mai lesne aşa cevâ intr o limbă 

romanică, cum- este cea română; zic se poate «pricepe», în- 

să nu îrdreptăți. , 
Atâta insă fâcui că cuvintele de otârşie străină, din cari 

dicționarul lui Ghiţă Pop dă o alegere destul de bogată, le 
“am scris e alte țedule. Asifel cele două straturi de cuvinte 
le-am ţinut separate unele de altele năzuind ca de câte ori 
îmi vine să scriu rumâneşte, să întrebuințez cele băștinașe și 
numai acolo, unde nu-mi ajung acestea, mă apuc să aleg 
din celelulte. | 
Acum să ru gândească nime c'am să mă mulțumesc nu- 

mai şi numai cu cele aflătoare în isvorul amintit. Nici de 
cum. De câte ori găsesc la vre-un scriitor vre-un cuvânt ca- 
re mi se pare vrednic de o băgare de seamă deosebită, mă 
uit mai înțâi la Pup: să văd: oare se găseşte acolo ori 
ba ? In casul înțâi, de câte ori înțelesul cuvântului cu pri- 
cina este cu totul limpede şi neîndoelnic, irec mai încolo, da- 
că nu, îl caut pe ţedule şi adaug pasajul în :care se află: 
negăsindu-i însă la Pop, îi pun împreună cu citația pe 
țedula respectivă şi aşa dicţionarul meu de pe țedule are să 
aducă o sporire față cu dicţionarul care a Slujit de temei. 
Aşa bună oară tocmai în zi'ele aceste am pus la cale așa 
ceva cu nişte cuvinte luate din novelele lui N. Gane. O sea- 
mă din ele nt; se găsesc în carte; vor fi nişte moldovenisme 
despre cari autorul dicționarului a crezut că nu-i de lipsă 
să le ice în seamă pe când mie unele din ele erau cu- 
noscute de mai înainte, 
__De mă întreabă acum cineva dacă am de gând să dau la iveală o asemenea lucrare, trebue să răspund cum urmează. Eu nu mă ţin de numărul acelora cari chiar într'o vârstă 
şi mai înaintată de cât este a mea. făuresc la nişte planuri mârețe pe cari nădăjduesc c'o să le ducă la capăt bun. Dia contra €U, Socotind vârsta mea destul de înaintată şi starea 
de sânătate nu tocmai îndestulătoare, mă mulțumesc cu cele ce pot, biet, înjgheba de azi pe mâne. 

Astliel stând lucrurile, iată cum am de gând să mă folo- 
înde de lucrarea aceasta, săvârşită acum vre-o două săptă- 

Dacă de acum încolo am să Scriu ceva româneşte, o voi
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“face tot aşa cum o făceam mai înainte. Gândindu-mă la trea- 
bă, ceea ce fac mai bine plimbându-mă la aer liber, aş- 
ttern pe hârtie cele ce vreau să spun şi aşa cum fără nici 
-o osteneală mi-au venit în minte. Câte odată scriu o ciornă 

"altă dată fac îndată manuscrisul gata spre tipar. Siirşind odată cu 
scrisul, mă pun să mai citesc odată şi atunci a venit vre- 
mea să trag folos din rodul unei munci ostenitoare de mai 
:multe luni de zile: unde nu mi-a venit cuvântul de am lă- 
sat loc gol sau unde cuvântul întrebuințat nu mi s'a părut 
mulțumitor ceea ce însemnam prin un semn de întrebare, sau 

“unde cetind îmi venia gândul! că cutare cuvânt este prea o- 
bicinuit și c'ar fi bine să-l înlocuesc cu unul mei rar, mai 
pitoresc, hai Ja țebulele mele unde fără o pierdere mare de 
“vreme, dau de ceea ce-mi trebue, câte odată îmi vine chiar să 
mă chibzuesc cum să aleg mai bine din belşugul de cuvinte 
Sinonime adunate la un loc şi îmbiindu-mi-se toate pe'ntre- 
«cute să mă slujască. 

Și acum Stimate cetitorule, dacă ţi se întâmplă să găseşti 
în cele scrise de mine cât: odată nişte cuvinte si locuţiuni 
cu privire la cari nu te poți mira indestul cum de pot să fi 
încăput unele ca aceste în căpăţina unui Boem de neam, 
iată deslegarea enigmei : n'ai de cât să te gândeşti că nu e 
te mieri ce, găsindu-le eu de-a gata în dicţionarul meu ma- 
nuscris de pe țedule, alcătuit de mine în cele trei luni, Maiu, 
lunie, lulie şi o parte din August ale anului de la Nașterea 
Jui Hristos o mie nouă sute douăsprezece.



Din «PRINOS DE DRAGOSTE ŞI ALTELE» * 

Pentru îmine însă de când mă lăsasem de planul îndrăz- 
neţ să alcătuesc o carte mare, mare, în eare să se treacă 
toate motivele din toat colecțiunile tipărite ale produselor: 
populare de ori unde ar îi venit, un alt interes a ieşit pe de 
asupra : importanța ce acest soiu de literatură o are pentru 
limba română literară. 

Sânt cunoscute scăderile cari cu privire la felul dea scrie 
se găsesc cu duiumul la unii Curi scriu româneşte. Din în- 
trebuințarea de fe: de fel .de cuvinte străine, mai cu seamă 
iranțuzeşti şi latine ei n'o mai slăbesc, împestrițând astiel 
limba în mod foarte neplăcut. | | 

In aceşti 37 ani din urmă de când mă îndeletnicesc cu 
Studiul limbei române, am auzit destul de des nişte străiăi 
cari aveau la îndămână vre-un ziar român, dându-şi cu pă- 
rerea că nu e tocmai greu ca cineva să înveţe româneşte: 
aici iată un cuvânt cunoscut lor din limba franceză, acolo: 

„unul curat latin. Atunci eu în loc să mă fi căznit în zadar: 
să-i desluşesc ce deosebire mare este între limba aceasta 
meşteşugită, artificială şi cea adevărâtă a poporului, le pu-. 
neam Înainte câte un text popular, fie în proză, fie în ver- 
Suri şi îndată îşi 'schimbaseră părerea. 

Am vorbit despre desiătarea sufletească ce mi-a venit din. 
articolele autorilor citați mai sus. Să spun adevărul, o mare: 
parte din bucuria. ce am simțit-o, mi-a venit din limba curat: 
tomânească în care le văd scrise. Eu într'adevăr nici odată 
n'am să mă procopsesc într'atât ca scriind româneşte, să mă. 

  

* Retipărit din revista „Ion Creangă“ num. 4, anul V (Aprilie 1912)
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apropiu de măestria cu care-i văd mănuind limba lor stră- 
moşească, îmi. pare. rău, dară n'am. ce. să fac. Alta însă este 
să fac_ deosebire-fhtre felul cum se rostește poporul. și. între 
cel când scriitoşii desprețuind bogăţia nesleită a mijloacelor 
proprii, merg:să-'le împrumute de la străini. 

Să întrebe -cei cari cerşesc de la Francezi, pe cei din ur- 

mă, dacă şi ei fac asemenea ca nesocotind materialul lim- 

bislic moştenit de la strămoşi, să caute a înlocui cuvintele 

străbune prin nişte cuvinte luate de la fel de fel de neamuri 
străine, Nemţi, Englezi, italieni ş. a. 

Nu irebue ca naţiumle celelalte văzând asemenea apucă: 
turi ia Români, să fie aplecaţi de a se uita la ei ca la o 
națiune atât de întârziată cu privire la cultură, încât să nu-şi 
fi plăsmuit încă unealta: de căpetenie-a culturei, “limba ite- 

rară ? Și ce să spun despre nebăgarea in seumâ'a împreju- 
rării că între felul de vorbire al ltomânilor eari locuesc "în 
diferite părți, nu este o deosebire atât de mare ca să fie în- 
dreptăţit-să se vorbească despre nişte dialecte ? Căci'dacă într'a- - 

adevăr lucrurile stau aşa, ce însâmnătate mare aceasta ar avea 

pentru. limba literară română, dacă aceasta dia urmă poate 

să fie aproape ilentică cu limba poporului! i 

În alte ţări, bunăoară în Germania, în. Franţa, în Italia, 

copiii skenind la şcoală, trebue înainte de toute 'să se desbere 

de -diălectele. lor .cari se -deoscbesc într'atât unul de altul, în- 

cât locuitorii din diferite ținuturi nu se înțeleg unii pes alții. 

Școlarii-din aceste țări:trebue să învețe. limba:. literară” :în- 

tocmai cum o învaţă strănii, pe când în țările locuite de ro- 

mâni. afară. de dialectele .macedo- şi istro-român, “ce înles-: 

nire şi ce folos pentru luminarea poporului! . : 

Văd că-condeiul mă iea pe dinainte şi că articolul meu 

amenință să se întindă din cale afară. aa 

De aceea -mă grăbesc să ajung la siârşit şi ca să nu vor- 

besc nişte banalitâţi, pun stimaților cetitori ai revistei între- 

barea următoare luată din. realitate, . - 

Câţi dintre Români .cari în loc să se folosească de mijloa- 

cele cari le Stau la dispaziţie, înlocuind cuvinte” neaoşe-'ro- 

mâneșşti prin nişte neologisme, de prisos, Șimt că în frasa ur- 

mătoare, nu născocită de mine, ci. tipărit într'o- revistă - ro- 

mână, se :gâseşte ceaya ce n'ar trebui să se găsească: <Nu 
se poate tâgâdui cada tânărul acesta sârguitor poate “să: se 

realizeze odată un învățat de treabă.» Nu transcriu raza: în- 

tocmai, cum am ajlatzo,. ci. iâurez după „calapodul ei “alta 

schimbând numai cuvintele dară cu acelaş înţeles. - 

pu
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N'au oare Românii la îndămână nişte cuvinte potrivite, de 

pildă ca se face» <a deveni», dacă nu le vine să întrebuin- 
țeze popularul ca se alege,» ca să trebuească a se îolosi 
aici de cuvântul «realiza»? Și să nu gândească nime că eu 
aş vrea să gonesc cuvântul acesta peste tot din limbă, cu 
toate că şi în a'te sensuri sar găsi cuvinte neaoş româneşti, 

bunăoară “ca împlini», <a pune în iucrare», case învedera» 
ş. a. Dacă insă îmi spune cineva că e.tot una să te folo- 
seşti în proposițiunea citată de. neologi : crealiza» în lo- 
cul vreunuia din celelalte cuvinte românâşiti, apoi să mi se 

ierte dacă îmi vine în minte călătoria lui loan Maiorescu în 
Istria. Auzind d-sa de mai multe ori întrebuințându-se un cu- 
vânt slav, croat, în lozul unui latin moştenit de la strămoşi 
care se auzia cel puțin pe alocuri dacă nu era cunoscut 
chiar acelora cari mt se folosiau de neologismul slav, iată 
ce i se răspundea; «Şteso !» (din italianul <stesso» va să 
zică «<acelaşi.») - 

Acest «şteso» auzit în asemenea împrejurări, trebue să îi 
sunat în urechile lui Maiorescu ca glasul unei cobe rău 
vestitoare, că simţul pentru limba moștenită era pe cale să 
se piarză, sau cum zic Românii atât de frumos cera pe ducă» 

Lucru foarte întristător ar îi dacă şi cu privire la limba 
literară română sar întinde ca pecingenea părerea că tot 
una este să se intrebuințeze un cuvânt fie chiar de obârşie 
străină, care însă de mult s'a împământeait sau un neolo- 

gism luat de curând din vre-o limbă din cele moderne ori 
din cele vechi, 

Şi fiindcă Gorovei cu atâtea jertie şi cu atâta râvnâ a în- 

grijit să pună la îndămâna tuturora nişte comori nesleite ale 
graiului poporan, cari sânt de cea mai mare însemuăiate pentru 
străinii cari doresc să învețe româneşte, de aceia eu care 

mă socotesc de numărul acestor din urmă, an îndrăznit să 

mă alătur acelora cari în numărul din luna lui Martie al 
revistei «lon Creangă» i-au adus prinosul lor de recunoştinţă 
și consideraţiune. 
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VORBIRE 
rostită cu prilejul serbărilor iubilare de 40 ani ale societăţii academice so- 

cialiiterare „România Jună= din Viena. la şedinţa festivă 
din ziua de i Ianuarie 1912 st. v, * 

Onorată adunare, 

Doamnelor şi Domnilor ! 

M'am întrebat adese-ori pe mine îasumi, de unde vine că 
limba română într'atât am îndrăgit-o, încă începând odată s'o 
studiez, nu mam mai dat înapoi aflând în studiul ei o plă- 
cere din ce în ce mai mare. 

Era farmecul nespus ce avea şi mai are pentru mine gra- 
iul curat al poporului însuşi. Şi în graiul acesta lucrul care 

1 Stârnia interesul meu, era măestria, cu care poporul a ştiut 
să cpntopească elementele străine primite de la alte neamuri 

Dă —şi erau multe de acele—cu cari în decursul veacurilor a 
> venit în atingere, să le contopească cu cuvintele din limba sa 

2.  Strămoşească, limba mumă latină. 
, Acei dintre învățații români de odinioară, cari nu vedeau ” cu ochi buni amestecul acesta, 'nu şi-au dat socoteală c'alta Cr este, dacă cineva de dragul unei teorii anticipate întroduce 

cuvintele străine fie chiar şi latine în limba română, şi alta, dacă cuvintele aceste au intrat în ea pe cale naturală. Ce rătăcire a minţii şi ce păcat, că un Laurian şi Maxim în loc să fi primit în dicţionarul lor român o sumedenie de cuvinte curat latine, Ssurghiunind într'aceeaşi vreme multe cu- vinte de obârșie străină, cari de mult îşi căpătaseră dreptul de cetățenie, în aşa numitul glosar; ce păcat, zic, că râvna cea mare, de care au dat dovezi netăgăduite, ei n'au  între- buințat-o ca să ne deie o icoană credincioasă a limbei curat poporane de pretutindeni unde răsună graiul românesc! 

* Retipărit din revista 

   

    să num, 5, anul V (Maiu 1912).
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Dacă nizuinţele lor cu privire la alcătuirea limbei române 
literare ar fi isbutit, atunci dir graiul mlădios, tare şi armo- 

„uios al poporului s'ar fi ales un fel de volapiik sau un es- 
ato; o limbă făurită în mod artificial pe un calapod oare- 
i nu o ființă vie, organică, capabilă de o desvoltare din 

ce î 4 mai desăvârșită. 
AROL I-a română cea adevărată, luând întocmai cum a fă- 

cut-o estitul poet dramatic francez Molitre. binele său unde-l 
Ve fă (Sa deveuit printr'o adaptare dibace a elementelor stră- 

n€ la cele băştinaşe o unealtă minunată pentru oameni ge- 
niali, prin care să-şi spue simţimintele, obțiind nişte nuanţe 
de sens câte-odată și mai fine decât aceasta are loc în unele 
limbi din cele mari, cu literaturi bogate. 

De aceea eu cu umilință mă închin geniului limbei ro- 
mâne şi al poporului, care se pricepe de minune să îmbrace 
în ea nişte producte de toată frumuseţa ale minții sale agere 
şi ințelepte. Doresc din inimă să se găsească mulți din aceia, 
cari să se priceapă a se folosi de unealta aceasta neîntre- 
cută, îerindu-se cât se poate de mult de cuvinte sau locu- 
țiuni nouă Străine, fie franceze, latine ori maghiare. Şi dacă 
nu ajunge pretutindeni limba literară de astăzi, nu este oare 
câmpul vast al graiului poporan, din care scriitorii româri 
pot să ieie ca din averea Jor proprie în loc să cerşească la 
străini ? 

Vorbind astfel în contra împestrițării stricăcioase a limbei 
române prin fel de fel de neologisme, mă găsesc Doamnelor 
și Domnilor, într'o societate din cele mai alese. Pasă-mi-te 
viteazul Rege al României, Carol însuşi a pornit o luptă 
crâncenă în contra acestui balaur care ameninţă să inghiţă 
pe fecioara nevinovată, limba curat poporană. Fie ca nizuin- 
tele aceste nobile ale augustului luptător să fie încoronate 
cu laurul unei isbânde strălucite asemenea celei, pe care cu 
35 ani mai înainte a câștigat-o pe câmpul de luptă. 

«România Jună» însă doresc să devie şi în privința aceas- 
ta focar al unei direcții sănătoase în cultivarea limbei stră- 
moșşeşti, a unei limbi, care păşeşte falnic prin lume în pito- 
rescul port naţional al său. 

Lozinca tuturor Românilor cu iubire de neam, privind lu- 
crul acesta de o însemnătate afară din cale mare, să devis 
cele trei cuvinte bine cunoscute: «Prin noi înşi-ne !» 
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