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— Ore pînă la ce literă ai ajuns ? m& "treba 
într'o di un bărbat cu vedă în lume. | 
— Hm !.respunsci ei printr'o-'altă întrebare — 

pînă la ce literă ai citit? i 
„Aci, firesce, o mare încurcătură, căci omul met . 

cunoscea cartea: numai din svon. Românul - însă 
nu se pr6 încurcă mai nici o-dată. Preficendu-se 
că n'a audit întrebarea, cl se apucă, cu o măiastră . 
ușurință, a mă lăuda pe mine, a lăuda Etimolo- 

“ gicul, a lăuda Academia, a lăuda câte în lună și 
în sâre, dară — fără un «dară» nu se pte — îşi 
încheiâ acatistul" printr'un adânc suspin și o duisă 
“urare : a a | 

— Numai să'ți dea Dumnedei ani mulți ca să 
poţi isprăvi!.., a _ | tă - 

A"! iată ce-va care trece peste competința mea, 
si chiar peste votul unanim al înaltului Corp Aca- 
demie. Ar fi de minune, negreșit, dacă Stăpânirea 
ar pute să vină în Parlament cu un proiect de 

„lege, prin, care să mă 'oprâscă de a muri pină la
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terminarea 'Etimologicului, Da încă să'mi mai lun- 
gescă dilele -şi peste. litera z pentru ca să "fac un 
suplement. Nu sciti, dacă țera ar câştiga prin a- 
câsta ; cii însă unul aș fi pe deplin mulțumit. Dar 
ferioitele timpuri, când “se potcoviaii purecii, au 
trecut de mult. E fârte cu putinţă ca ci. să mor 
“mâine sat poi-mâine, și într'un asemenea cas, fără 
îndoială, nimeni nu va dice: după ce a murit, 
“câte dile a măi trăit ca să isprăvâscă ?.,. , 

Ceea co mă liniștesce întru cât-va, este că pa: 
guba n'ar fi tocmal: mare. În adevăr, dacă lucrarea * 
mea nu e nici caldă nici rece, așa şi așa, cât duce | 
curul apă, lesne sc. vor găsi mulţi ca s'o urnâscă 
mai departe: dacă însă, din potrivă, ea ar îi cum- 
va: atât de bună încât anovoiă să se găsescă cine- 
va ca să mă înlocuâscă la muncă, atunci, 'ori-cât 
va remânâ. dela mine, un volum, două sai trei, 
va fi un dar bine venit, o pîrgă nu de prisos pen-. 

„tru sciinţa.. în genere. și pentru românime în parte. 
Punându-mă la mijloc între ambele ipotese, eii îmY 
permit a'crede că opera mea, fără a fi ce-va de 
tâte dilele, nu este totuşi vre-o grozăviă peste pu- 
terile ori-cui' va întruni în sine un temei de cu- 
noseințe istorice și filologice &u un dram de bun 
simţ și de bună voinţă. o 
“Cu. asemeni cunoseințe filologice și istorice pe 

de o parte, cu bună voinţă şi. bun simţ pe de - 
alta, nu va avâ cine-va, ca să pâtă merge înainte 
cu desăvîrșirea lucrării, decât să. se pătrundă de 
planul general, de mârginile i în cari el se desfășoră,
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de cugetarca cca. călăuză. pe calea ce “1 duce la: 
capăt, 

1,120 de col6ne, se vede deja destul de linipede 
- chipul de realisare al acelui plan. 

Dar ce dic? Nici acest plan, cu a cărui pater- 
nitate. aș vre să mă fălese, nu este.al met. EI 
resultă apr6pe întreg din starea actuală a Sciinţei 
limbei. De nu T'aș [i zămislit că, trebuia s'o facă -- 
astădi sau mâine un-X sai un Y. Prioritatea este 
aci o simplă întâmplare; iar. zăbava din partea al- 
tora nu e de mirare, de Gră-ce însăși Linguistica 
sa născut abia do jumătate de secol. Câte și mai 
“câte de dres îi mai rămâne de aci încolo! 
„ Dacă sarcina mea ar fi de a lucra un ' Etimo- : 

“logic. al limbei Irancese sai: al celei germane ori: 
italiene, este învederat că aș ave la îndemână un - 

„+ material însutit mai mare, studiat mat "dinainte 
de .o pleiadă de cărturari ; povara, prin” urmare, ' 
ar fi nespus mai purtăreță; dar să nu sc crâdă că 
atunci cit aș procede -alt-fel decât acuma; sănu 
se creqă iarăși că alt-fel aș procede, când mi s'ar da * - 

„ Yre-un grait sălbatec din Africa sati div America, lip-" 
„sit de ori- ce monumente, de ori-ce cultură, de ori-ce 
- măzuinţe literare ; nu alt-fel aș procede, nui și nu, căci 

lanul — încă o dată — nu este o nepregetată nă- 

7 

) 

Al mei, în tâtă puterea cuvîntului, este numai . 2 „acest plan, prin care — după isa d-lui Dimitrie 
"Sturdza — ci isbutiy «ă” cuprinde înţelesul intim 
„al ideci M. S. Regelui» şi pe care din capul 16- 

* cului îl încuviințase Academia. In tomul I, pe cele 

e
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scocire a creevului met stăruitor, ci mi se impune 
vrend-nevrând 'din afară prin Sciinţa limbei. 

- Dela Bopp „și Diez, dela Schleicher sai dela 
Curtius înc6ce, nici chiar un mic manual de gra- 
matică pentru clase primiare nu se mai scrie așa 
cum se scrica altă-dată. Cu atât mai virtos, este un 
abis între cea mai voluminosă gramatică a ori-căril 
limbi de pe la 1800 și între ori-ce gramatică sciin- 
țifică de astăqi, fie ca și mai mititică decât acea 
a lui Brachet. Cum dară se întâmplă, că numai 
Dicţionarul na făcut în principii aprope 
nică un pas înainte? 

Nu vorbin.nemic despre. acele dicţionare e așa (lise 
practice, pe cari Francesul pretinde a le purta în 

„busunar: «dictionnaire de poche», iar Nemţul le 
ţine în mână: «Ilandwârterbuch», unil și alţii ser- 
vindu- -se cu ele pentru a'şi tălmăci bine-reă o frasă 
sau o vorbă străină ; acele vocabulare elementare, 
'cu ajutorul cărora nu este de mirare dacă la noi 
unul din vulgarisatorii romanțurilor parisiene de pe 
la 1850 tradusese pe «plateau de Waterloo» prin 

- «talerul dela: Waterloo», Despre asemeni ABC ai 
* lexicografici nu se vorbesce. Nu vorbii iarăși despre 
acele dicţionare, așa dicend imperative, prin: cară 
un areopâg “oficial, o Academii Francesă sai o 
Academiă della Crusca, se crede în drept a legifera 
asupra limbei curat literare a unei naţiuni, făcând 
din grai un fel. de selecţiune nu. naturală, ci de 
tot artificială, cel mult artistică. Este un gust, iar! 

„despre gusturi nu se dispută Noi avem aci în ve- :



  

9 

  

dere numai Lexica totius “linguac, nu- 
mal Thesauros, numai acele repertorie colo- 
sale, pe cari Littr& le definesce: «un enregistrement 
tr&s-ctendu des usases de la langue, enregistrement 
qui, avec le present, embrasse la pass6.» 

Să luâm excelentul dicționar latin al abbatelui 
Forcellini din secolul trecut și săl punem alături 
cu cea mai nouă mare operă lexicogralică: «A new 
english dictionary on historical principles», pe care 
dela 1884 înece, a început ao publica James 
Murray, după ce în curs de 25 de anio societate 
întregă îi adunase și”! grămădise materiala peste 

„materi ialuri. . , 
+ Inţelegem ca lorcellini să nu ne dea alt ce- Xa 

d decât clasicitatea latină, căci «populus romanus» 
nu mai trăosce ; graiul lui cel viă s'a metamorlosat 
de vâcuri în dialectele romanice de astădi, fără a 
ne fi lăsat mai nici o urimă propriă ; cântecele sale, . 

"poveştile, : ghicitorile, bâcetele, risuri și plânsuri, 
"totul s'a prăbușit, acoperindu-se cu giulgiul uitării. 
Dar 6re în aceiași posiţiune se află Murray ? El are 

„a face cu cca mai jună din naţiunile cele: mari ale 
„Europei, o naţiune. plină de sucul vieței, o. naţiune. 

cării i sc datorâză î insuși cuvintul folkl Ore, care - 
“însenn6ză tote prin câte se manilestă spiritul unui 
“popor, obiceicle lui, ideile "i despre sine și despre 
lume, literatura lui cca nescrisă, mii și mii de tră- 
suri .caracteristice cu rădăcini în inimă şi: cu mu- 

“guri în grai. Er: bine, căirturăria englesă, veche. 
,
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și nouă, se gisesce la Murray, dar poporul - en- 
gles — nu. - 

„Popor! iată, ceea ce deosebesce pe Sciinţa lim- 
bei, născută în secolul nostru,. de acele studie lin- 

„. guistice de altă dată, cari n'ai lipsit pe ici pe co- 
“leă nici chiar în. negura vâcului. de mijloc. Ore 
de ce nu s'a putut: plăsmui acestă sciință în min-, 
ţile cele semi-deesci ale unor uriași ca Aristotele 
sati ca Bacon? De ce? — fiind. -că ori-care naţiune 
ce-va mai înaintată se credea pe atunci a fi .prâ 
superidră celor-lalte mai puţin : desvoltate, și fiind- 
că în fruntea fie-căril naţiuni se păuna câte o clasă 
socială rădicată cu mult mai pe sus:de. straturile 
cele de jos, credându-se datâre a le. despreţui și 
a nu le băga în samă, după cum strălucitul păun 
— se ico— nu se uită nici o dată lă piciorele 
sale, căci sînt. aspre şi întunecâse: Sub o ascme- 

„mea aristocraţiă între națiuni, și sub o asemenea 
aristocrații între clase, ori-ce altă sciință sati artă 
putea să propășescă, dar inguistica,_ al căriia 
material brut. se_allă mal-n -mal-intreg în cătune, în 
colibe, în bordeie, nu în palaturi. 
"so crede, cum că creștinismul ar fi dat r nascere 

Sciinţei limbei. O spuseră o dată Pott și Max.Mil- 
ler; de. atunci:0 tot repetă alţii. In  adovăr,: ne-: 
minea înainte de Crist. n'a șters deosebirea dintre 
om şi om, înfrăţind pe șerb şi pe stăpân, pe Elin 

„şi pe barbar. Dar - vorba Roniânului: Vodă vrea, 
Hâncu ba! una a fost cugetul Mântuitorului, și alta 
a hotărît Papa. In locul -graiurilor celor viue, pe. 

N 
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cară craii trimiși să le învețe" apostolii, eclesia ul- 
-teri6ră a încărcat omenirea, ca un sâiu de mono- 
pol, cu câte-va limbi mârte şi prohodite,. mat ales 
ebraica, grâca și latina ;-în locul frăţici evangelice, - 
cârja Sfintului Petru a concurs'la desfășurarea şi 
crescerea acelui fcudalism, care turtia sub călcâie 
elementul poporan; contra limbilor celor r&posate, 
contra 'nimicirii morale a: elâtelor, dacă protesta 
cine-va, apoi numai dâră ereticii,. numai dâră acel 
pretinși schismatici, pe cari îl spulberaii fulgerelc 
Vaticanului. Este adevărat, de trei ori adevărat,. 

„lui Crist'i se datoreză principiul metafisie al Sei- 
inței limbei; nascerea ei însă, întruparea'i cea 
„pipăită, nu putea fi opera Papilor, ci este . resul- 
tanta spiritului celui egalitar, care de un: vâc și 
„mai 'bine pregătise Revoluţiunea francesă și pe 
care Revoluţiunea francesă l'a transmis înjehebat 

„şi întărit secolului nostru. Și fără a se fi deseropat 
limba sanscrită, deși pâte ce-va ma! anevoia, Lin- 
guistica trebuia să se nască din dată ce ati dovenit 
egale denaintea sciinței limbile cole mai culte cu: 
graiurile cele mai necioplite, iar toți cetăţenii, de- 
la vlădică pînă la opincă, egali pe tărîmul politic. 
Linguistica fusese prevădută abia pe la începutul 
secolului trecut de cătră marele .Neapolitan Giam-: 

„hattista _Vico, care trăsese cel dentâiă luarea 
'aminte asupra literaturei poporane, asupra idiotis- 
milor vulgului, asupra acelei împregiurări că fie- 
care popor posedă câte o enciclopediă a sa, o geo- 
grafiă, o cosmografiă, o astronomiă cto., cari tote 

.
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" constituă o nepreţuită comoră a cugetări sul în- 

vălișul gralului. 

Un mare dicţionar, în care poporul nu este cu- 

prins cel puţin tot pe atâta pe cât so cuprinde 

acolo statul major al naţiunii; în care o odă sau 

un sonet nu primesc în clubul lor un „cântec bă- 

trânese 'sati: o doină ; în care citaţiunile dintr'o nu- 

velă s'ar crede pângărite alături cu cifaţiuni din- 

trun basm ; în care ar [i un scandal nesuferit de 

a se întălni la o-laltă un 'vers din «Vieleem» cu 

o 'strofă dintr'o tragediă, şi'n care se descrie me- 

nuctul, dar nu se pomenesce «ca la uşa cortului»; 

un asemenea mare dicţionar este un anacronism 

astădi,-căci Sciinţa limbei urmăresce cu stărnință 

evoluţiunea vorbei nu într'o samă de capete alese, 

nu în individualitatea cutare sait cutare, nu în cer- 

curi' sociale restrinsc, ci tocmai în popor mai pe 

sus de tote. “7 

Să constatâm însă că Linguistica” este 6re-cum 

ea însăși de vină, dacă Gramatica a mers cu 

mult mai repede decât Dicţionarul. Preocu- 

paţiunea aprâpe exclusivă a coriteilor sciinței a 

fost în trecut, şi nu înceteză încă de a mai fi, cu- 

“xat gramaticală. După așa disa «şcâlă gramaticală 

veche» urmâză așa (isa «școlă gramaticală nouă»; 

dar. «alt-grammatische: Schule» şi «neu-gramma- 

tische Schule» sînt ambele de o potrivă «gram- 

_matische Schule». Mulțumită acestei griji -unilate- 

rale, Gramatica a făcut pași gigantici; Dicţionarul 

însă a remas departe în urmă, profitând întru



  

13 

  

cât-va ahia-abia sub raportul fonetic şi morfologie. 
Lexicografi! ai început a întemeia derivaţiunca 
materială a vorbelor pe corelațiunca regulată - a. 
sonurilor, şi ai început a da loc printre cuvinte 
elementelor. celor formative ca prefixuri sau su- 

" fixuri; dar. atâta e tot. Modelându-se Dicţionarul 
după Gramatică, sa scăpat din vedere că sfera 
Dicţionarului co cu mult mai vastă decât 
acea a Gramaticei. 

Sa dis adesea că cuvîntul resultă din: trei fac- 
tori: quintesenţiali : son, formă şi sens. Când. noi 
rostim «fac», Înșirâm sonurile f. a, c, a cărora 

„unire tormâză un verb la prima pers6nă a pre: 
sintolui indicativ, având sensul cutare. Din cei 

„trei. factori, cu sonul se ocupă în același i grad Gras 
maia i Diana Lel este  rudimentul dre- 
cum zoologie al graiului, prin care limba umană 
nus6i IGBScbE5EE în-prineipiti- de miorlăitul pisicei 
sati -de ciripitul vrabiei. „Rămân _forma... şi sensul. 
Gramatica are a face în specie cu forma, iar cu 
sensul numai întru cât se atinge de „Telaţiuni lo- 
'gice între o formă și alta. Cele dot ramure pro- 
“prie ale Gramatieci sînt morfologia și sintaxa, 
“ambele „având: de obiect forma și iarăși forma, 
căci ori-co cațegoriă, morlologică, bună-6ră «ai. 
dit», este identică în fond cui o construcţiune sin- 
tactică: «ego habeo dictum».: In oposiţiune cu - 
Gramatica, Dicţionarul are a face în. specie cu sen-.. 
sul, obiect al doctrinei numite semasiologiă; însă 
aprope tot pe atâta și cu forma, fără care rare- 

N
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ori se pâte limpedi înțelesul unui 'clement eri. 

Sensul cuvîntului isolat este pururea şovăitor. 

“ce Însemnâză «scap» ? .Î -Nepreşit nu tot „una: în.“ 

«sc ap tefăr din foc» și în «scap căciula în puț»: 

Sensul particular al lui «scap» în casul cutare sai 

cutare se cunâsce numai în frasă, în proposiţiune, 

în întrebuinţareai cea sintactică. “Totuși Dicţiona- 

“rul nu se mărginesce cu atâta, ci sgândăresce mai 

departe. El caută sensul cel fundamental, din care 

să se 'pâtă desfășura divergința între cele doă 

sai mal multe sensuri particulare, şi "| găsesce 

în prototipul latin vulgar «excapare», compus din 

preposiţiunea «ex» şi din „«capa = mană», de. 

unde derivă atât românul «scap», precum și fran- 

cesul «6chappez», spaniolul «escapar» ete. «Ex-. 

capare» însemna literalmente «a eși din mantă», 

adică pe de o parte: «a se desbăra "de ce-va», pe 

de alta: «a lăsă jos»; în primul cas: «scap din 

foc», în cel al doilea: «scap căciula». Dar la 

Stocliholm “sai la Mosova, într'o climă vitregă, 

acolo unde nici chiar cojocul nu ajunge pentru a 

înfrunta năvala crivăţului, - sar fi desvoltat. dre. 

"vre-odată ideia de «scăpare» din acea de «eșire 

din mantâ»? Ea nu putea să se nască decât în- 

to ţâră dela amiai-di, unde, mantaua este bună 

din când în când la nevoiă, dar mai adesea e ne- 

 suterită în toiul căldurei. La Romani «capa» în- 

fășura tot corpul. omului: .«totum capiat ho- 

minem» după expresiunea lui Isidor. O purtaii 

mai ales călătozii plecând la drum; și pe dată 
Li 

* 

N
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ce sosiaii “la cine- va, eră obicei ca „gazda s'o ica 

„de pe umerii 6spelui, să '] scape de o aseme- 
nea belea: «aufertur capa». lată-ne dară, „pentru 
ca să putem înţelege pe al nostru seca p, siliți a 

„ne strămuta în traiul intim: al străbunilor, în da- 
tinele lor, în folllor'ul Romei antice. ȘI aşa este 
aprâpe tot-d'a-una, 
"Gramatica cuprinde o parte dintr'o sferă f6rte 

întinsă, -pe care Dicţionarul o îmbrăţișeză întregă. 
Raportul sinoptie dintre ambele sar put6 repre- 
senta prin următârea figură, din care vedem: tot 

„o-dată că Gramatica nu numa! se intercalză 6re- 
cum în Dicţionar, dar încă — chiar când o consi- 
derâm în deosebi — se întemeiză pe el: 

     
G $ 

i : ata PR | 
„. pp %a 

i . a Morfolilotia Ai 
To.n Pat Pau ica 

e | S 
en i Sens ' | 

Semasitoloia 

     
Folk-iorse 
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“Prin «folklore» se înțeleg aci nu acele, textură 

poporane, cari sînt mu mai puţin trebuinciose 

Gramaticei, fiind o prețiosă fântână pentru - Lin- | 

guistica peste tot; ci se înţelege întregul traii” * 

presinte și trecut al unui popor, vi6ța lui mate- 

rială şi morală în treptatari desfășurare, cu tote ale 

ci, multe și mărunte, Cu cât acest traii ne este 

măi cunoscut, cu cât noi ni-l putem înfățișa într'un 

chip mai intuitiv, mal vădut cu ochii, cu atâta mal 

limpede ne dâm samă de sensul cel mlădios al: 

cuvintelor. Cine ore war pricepe și mai bine na- 

scerea. logică a lui sc ap din «exeapo = cs din 

mantă », dacă ar ave dinainte-i chiar imaginea 

acelei mantale, care înfăşura pe drumeţul. roman 

obosit? Un dicţionar e dator, după putinţă, a și 

“ împinge cercetările pînă la acea margine extremă, . 

căci ţinta Jui, în starea actuală a sciinței, este de 

a ne împărtăși în istoria fie-cărui cuvint genesa 

totală a unci asociaţiuni de idei. N 

Po.lingă «ceapa», poporul roman mai avea și alte 

feluri de mantale, numite «lacerna», «hirrus», «Sa-. 

gus», «mantum» ete. Putem noi re cunosce cu 

deplinătate pe una din ele, dacă nu 0 scim deo- 

sebi de cele-lalte?. Şi nu numai când e vorba de 

lucruri, ci.nu mai puţin și în privința cea “imma- 

terială a simţimintelor şi a speculaţiunilor intelec- 

tuale, ori-ce grai, fie cât de necioplit sub raportul : 

literar, posedă pentru ori-ce categoriă o samă de 

sinonimi, pe cari le distinge unele de altele,. fic- 

“care din: cele având o nuanţă propriă și dând na-
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„scere unor derivate diferite, une-ori chiar diverginți. 
Alt-ceva este «scap» și alt-cova sinonimul «mân- 
tuese», derivat din «mantum», adecă din aceiași 
noţiune fundamentală ca şi «capa». Deminutivul 
„«mantellum» ne apare deja la Plaut (Capt. III, 3 v. 
5-6) cu sensul de «stăpare»: 

Nec mendatiis subdolis mihi usquam mantellum est 
AI [meis, 

Nec sycophantiis, nec fucis ullum mantellum obviam 
- ! (est... 

«Mântuese», care n'are a face cn maghiarul «men- 
teni», este format din latinul «mantum» și însem- 
neză, literalmente «: coptr cu. o mantă», de unde 
pe de o parte sensul 'de «sauver», pe de alta — la 
Moldoveni — acela de «achever», nici o-dată «laisser 
tomber», -căci la Romani «mantum» era scurt şi 
ușor, «breve amictum», nu supărăcios ca lunga 
«capa.» Fără sinonimică, accepțiunea celor mai 
multe vorbe ne apare într'a umbră, în care ochiul 
zăresce figurele, dar confundă fețele. 

Dela Festus pină la Suidas, dela: Suidas pînă 
la Ilenricus Stephanus, dela IHenricus Stephanus 
pînă mai în qilele nâstre, dicționarele cele mari 
se mulțumesc cu ar&tarea sensului immediat vechiti 
sai noi al unui cuvînt prin întrebuinţarea-i curat 
„literară .într'o construcţiune “sintactică. Dar pînă 
şi acestă citare a texturilor este generalmente 
pre trunchiată, uitându-se că adesea înțelesul cel 
intenţionat al “cuvîntului nu se lămuresce fără 

Efymologicum Magnum, 
a.
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un lung: pasagiit reprodus in-extenso. Littr6 cel 

d'intâiti a sciut să: citeze, şi tocmai de aceea cel 

dintâi el a reuşit să indice întro mulţime de 

casuri nu numai sensurile, dar pînă și nuanțele 

celo mai fine ale fie-cărui sens în parte. Graţiă ci- 

- taţiunilor bine alese, bine „cumpănite şi bine clasi- 

- ficate, graţiă tot-o-dată unei pttrungătâre şi inte-" 

„resante sinonimice, opera lexicografului frances. 

esto nu numai un registru de consultat, ci pină 

la un punct o carte de lectură; pe.când publica: 

țiunca Englesului Murray se asemenă mai. mult 

"cu o diagramă: pe una o poţi primi ca pe acel 

tovarăș cu care vorbesci fără să ţi se urască: și 

— după dicătârea română — vorba vorbă aduce ; ; 

cea-laltă este un fel de schelet, un specimen ana- 

tomic, o hîrcă cu oscidre numerotate într'un mod 

forte simatric,: pe care trebue s'o studiezi câte o 

dată, dar cu care unei fini nervâse nu” pre vine 

la socotâlă a rămânâ singură în odaiă. 

Ori-ce. mare dicţionar al unei limbi ar trebui să 

fic cartea de lectură cea mai răspândită, cea mai 

atrăgătâre, căci acolo și numai acolo se află de- 
plinul “9 czaozăy al unci naţiuni: «cunosce-te 

„pe tine însăţi». In loc de acesta; ni se dă mal tot- 

d'a-una o stenografiă de abreviaţiuni peste abre- 

viaţiuni, un nămol de terminologiă scolastică, :un 

__lâconism pe care nu'l întrece nici chiar stilul tele- . 

_gramelor, nisce litere microscopice menite a face 

* economiă de hârtiă şi a da ochilor orbul găinilor, şa- 

poi unul şi același tipic monoton aplicat la biografia
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fie-cării vorbe, deși fie-care vorbă trăesce ca o indivi- 

dualitate propriă. 'TOte astea: sint nisce păcate moşte- 

nite; în cari se resfață de bună-voe Murray, de cari 

înt”o parte.s'a scuturat Littre, şi de cari n'a putut 

să scape ilustrul Iacob Grimm în monumentalul seii 

dicționar german, deşi ne spune el-insuși că ar 

fi dorit săi dea caracterul unci cărți de lcetură, 

ast-fel încât să potă fi citit ca.o petrecere de fa- 

miliă serile pe la gura sobei. "Tocmai acesta aș vre 

şi cii, dar străduința e cam anevoi6să, căci is- 

bânda atirnă nu dela talentul cel problematic al 
autorului, ci mai cu samă dela temperamentul na- 

'ţiunii cu care are a face. Un Engles sati: un German 
citesc cesuri întregi, tără a: moţăi, aceleași pagine 
cari ar adormi într'o clipă pe un Frances, pe un: 
Italian, pe un Român ; iar ceea ce place naturci vioi 
şi neastimpirate a ginţii latino, pâte să se pară 

nu scitt cum și nu sciii ce duhurilor născute și 

crescute îritr'o alt-fel de. atmosferă. Eu unul am - 

_ucrat şi lucrez. între Români.. 
Carte de lectură pentru toți fiii națiunii, un mare 

dicţionar, zămislit și săvirșit după planul de mai 

sus, ar put& şi'n şcâlă să înlocuâscă acele com- 
pilaţiuni adesea insipide, mai tâte indigeste, prin 
cari un spirit, fraged încă, so desgustă de citire, de- 
parte de a se instrui petrecând sai de-a petrece 

instruindu-se. Incepend, dela clasele cele mai elc- 
- mentare și pînă la bacalaureat, fie pentru băieți, 

fie pentru fete, ar fi lesne de a spicui, potrivit cu 
virsta fie căruia, câte un. șir de cuvinte deo
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„varietate extremă, cari nu numai să placă şi. să 

înveţe, dar în același timp să atingă o ţintă cu. 

mult și mai înaltă: a sădi pînă în baicrele inimei 

cultul raţionat al graiului părintesc. ... 

La întemeiarea: Etimologicului, dorul Augustu- 
„luă Suveran, rostit de pe tribuna Academiei, a fost. 
de a mântui din peire: «tote cuvintele vechi, cari 

alumintrelea vor fi perdute pentru generaţiunile 
viitâre. . » 

Ori-ce cuvint oglindesca un lucru, o fiinţă, o 

ideiă, o datină,; aceste lucruri, aceste fiinţe, aceste 

idei, aceste datine, ei m'am încercat și mt încerc .. 
a le apuca câne-cânesce din ieri și din astăqi al 
poporului român; dar pentru ca cle cu adevărat : 

să nu fie perdute, pentru ca să pâtă rodi cu îm- 

belșugare în brasdele cele adânci ale dilei de mâine, . 

mă tem a le da seci, sarbede, retedate, ci m'am 
silit şi mă voiă sili a le aduce palpitânde de vi- 
cță pe ogorul n&mului românesc.
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nainte de Crist | PELASGII 
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Cine sînt Grecii de astădi? 
De unde vin Albanesii ? 

Bulgarii și Serbii sînt ci 6re, în adevăr, înrudiţi 

mai de aprâpe cu Rușii decât cu cei-lalți Slavi? 
Românii din Carpaţi venita ci de peste Du- 

"năre în vecul de -mijloc, după cum ne asigură 
unii ? și dacă n'ati venit de acolo, atunci cari anume 

să fie legăturile lor de nem cu Macedo-Românii. 

și cu Istriano- Românii? N
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In fine, Grecii, Albanesit, Serbii, Bulgarii şi Ro- 

mâniă; erămădiți toți pe aceiaşi Peninsulă Balca- 

nică, sînt ci 6re în realitate nisce deosebite națio-. 

nalități străine una alteia, după cum s ar păre a fi 

la prima vedere?" e 

Acestea sint problemele cele mari de Jimpedit 

în studiul de faţă, probleme pe cari de- mult le-ar. 

fi deslegat sciința, dacă într'una, pe fel de fel de 

câi piezișe, nu 'sar fi silit să le tot încuree po- 

litica. | ” 

Negreşit, politica unui stat pote şi chiar trebue 

să se folosâscă de istoriă la aşedarea înstituţiunilor 

interne și a raporturilor externe ale naţiunii, tot 

aşa precum profită de astronomiă peritru marină 

sat de gcometriă pentru cadastru;. dar o politică 

uneltind falsificarea verității istorice este ca şi când 

ar cere să dispară din spaţii planeta Marte sau să 

se schimbe proprietăţile triunghiului. 

"Ei unul, dacă aş sci că Românii sînt Ţigani 

sati că Ungurii aii descoperit America, "mi-ar pă- 

r6 reii, fârte reii, din punctul de vedere al sim- 

patiilor şi al antipatiilor mele personale ; totuşi nu 

m'aș sfii o singură clipă de a spune adevărul în 

fața tuturora. 

După acestă "profesiune de credinţă, care nu ce 

de prisos, întru d'a-dreptul în materiă. 

Ori-unde istoria ne arstă vre-o ginte temeinic 

aşedată, pretutindenea sub acâstă ginte ea ne lasă . 

a ved6,. sait măcar a zări pe furiș, nisce rămășițe
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“mal mult -sai puţin stăruitâre dinto altă ginte 
mai veche, cucerită sai” cotropită. Ori-ce ginte se 

compune, ca terenurile în geologiă, dintr'un strat 

actual și din substraturi succesive anteridre. 

Pe Peninsula Balcanică, întru cât no putem urca 
ce-va mai sigur pe scara timpului cu ajutorul scrii- 

torilor şi al monumentelor, cinci-ș6se-ş&pte vecuri 

„ înainte de Crist, ne întimpină dot straturi etnice 

învecinate : gintea grâcă și gintea tracică, ambele 

suprapuse unui substrat comun pelasgic. 

Cine anume să fi fost Pelasgii, acei autoctoni 

între Marea-Negră şi Marea-Adriatică, mai presărați 

6re-când în Italia, pâte și în Spania, şi din cari în 
epoca lui Ilerodot abia mai răinânea licărind o 

urmă ? Acâstă întrebare este, fără îndoială, mai în- 

tunecâsă decât aceia despre originea Pascilor de 

astădi; dar cum-că Pelasgii ai existat într'o vreme, 
e tot așa de positiv ca şi existinţa în timpul nostru 

propriă a cenigmaticului element bascic. Ni 
Este probabil. că Pelasgii n'a fost nici Indo-Eu- 

ropci, nici Semiţi, ci mai curând Hamiţi.. Aşeă- 

mintele lor în Asia-mică şi apoi în Europa sudică 
sint. în dreptul continentului african, unde Egiptul 

strălucia ca centru al hamitismului. Zidurile ciclo- 

pice ale Pelasgilor par a fi surori piramidelor egip- 
tene, cu cari le şi asemtna în vechime Pausanias, 

pe când Semiţilor, și chiar Indo-Europeilor, nu le 
plăcea nici odată construcțiunile gigantice: Dacă 
Pelasgil ati fost Harriţi, după cum credem noi, a- 
tunci o personificaţiune mitică a lor pe Peninsula
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Balcanică ar fi Egiptenul Danaos, fratele lui Ac-: 

eyptos, cu vro 1500 de ani înainte: de Crist, —. 

să dicem cu 2000 de ani, — acel Dansos al căruia 

nem clădi minunata cetate dela 'Tiryns. 

Ori- cum, fie Hamiţi, fie Semiţi, fie Indo-Europei,. 

Pelasgii n'a fost. Greci și nau fost Traci; însă 

'Fracii şi Grecii, descălecând în Europa, gășiseră” 

pretutindeni o grosă pătură pelassică și pretutin- 

- deni s'aii amestecat cu ca, ast-fel că ei scicali că 

nu sint Pelasgi, dar scicat tot-o-dată că se trag din 

Pelasgi, de unde aserțiunile cele contradicătore în 

aparinţă la scriitorii antică, cari deosebesc forte lă- 

murit pe Pelas sg, pe Greci și pe 'Traci unii de alţii, 

şi totuși adesea îi împleticesc la olaltă. | 

Cu acest prim raport de' strat și șubstrat se în- 

cepe istoria Peninsulei Balcanice, şi se desfășoră 

apoi de atunci, la intervaluri depărtate, prin alte 

dot raporturi anal6ge: . - 

1) peste cea mai mare parte din stratul tracic, 

devenit la rîndul sei substrat, se -așcă „Latinii, 

dând nascere naţionalităţi traco-latine a Românilor; 

2) peste cea mai mare parte din stratul român, 

devenit la rîndul sei substrat, se așâdă Slavii, dând 

nascere naţionalităţii româns-slavice a Serbilor și 

naţionalităţi româno-slavice a. Bulgarilor. 

„Din prima amalgamare — latinisarca Tracilor — 

se sustrage numai nâmul albanes, unicul supra- 

vieţuitor nemijlocit al stratului ante-latin și acela 

mulţumită căruia noi putom sci astăţi cam ce fel 

de ginto:a fost acea tracică, ceea ce mam sci a-
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prâpe de loc după puţinele date linsuistice și e- 

„tico, împrăștiate pe! ici-colea în. literatura clasică. 

Din amalgamarea a doua — slavisarea Latinilor 

— sait sustras numai Românii din Dacia. Repetâm 
încă odată: numai Românii din Dacia, căcă aşa nu- 
miții Macedo-Români și Istriano-Români, Armânit- 
din Pind și Biomerii din Dalmația, după cum ne. 
vom încredința mat la vale, nu se pogâră din-La- 

tinii de acolo din epocă cea ante-slavică,; ci se trag 

din numerâse cete (le Daco-Români din Car-. 

paţi, trecute peste Dunăre abia în secolul X. 

Pe Greci, din causa înaltei lor culture literare, 

de'naintea căriia se închinaii cu entusiasm Scipionii 
şi Cesarii, Romanii n'aă-putut şi chiar n'a “vrut 

să-i latiniseze. Din ce în ce mal scăpătaţi sub raportul: 

moral: și intelectual, Grecii totuși şi-au păstrat ast- | 

fel străvechea lor naţionalitate, o păstreză şi o vor - 
păstra și de acum înainte. Amestecul medieval cu 

Slavi, cu: Albanesi, cu Români, cu cine mai scie 

cine, — un amestec care făcea pe al-de Fallmerayer 

să tăzăduescă elenismul palicarilor de astădi, —: 

acel amestec grecisa pe cei ce se însoțiaii cu dinșii, 

dar pe dinșii nu i-a românisat, nici albanisat, nici 

slavisat. Ca naţionalitate, Kir-lane se trage d'a-drep- 
tul din Leoniqi și din Aristoteli, din Temistocli și 

din Platoni, din- acea pleiadă de capete sublime și 
de inimi uriașe, a cărora r&sărire pe un petecuţ de 

spaţii întrun petecuţ de timp este un fenomen 
fără păreche în istoria omenirii. Grecii actuali sînt



o continuitate directă a vechilor Elini, tot așa pre 

cum Copţii “actuali, fără graiul cărora nu sar fi- 

putut descifra hieroglifele, sînt o continuitate di- 

rectă a vechilor Egipteni. , 

Numai şi numai legionarii romani ar fi tost în stare 

să desnaţionaliseze pe Greci, şi ci n'aă făcuto. În 

Grecia cea cuceriti — observă Mommsen (Râm. 

Gesch.V. 219) — se învăţa mai puţin latinescc, 

decum se învăţa grecesce în Roma cea cucoritâre. 

Mai mult decât atâta: Romanii îngăduiati de bună 

„voe Grecilor să greciseze întrega parte meridională 

a Peninsulei Balcanice, în care de altmintrelea pro-. 

cesul de grecisare se începuse deja .sub Filip și | 

sub Alexandru cel Mare. La umbra aquilei capi- 

tolinc, acâstă propagandă grecâscă se întindea pînă 

“la Balcani. In "Tracia propriii disă, devenită pro- 

vinciă romană cu un secol înainte do cucerirea 

Daciei, inscripţiunile pînă la “Traian, sub “Traian 

şi după Traian sînt aprâpe tote grecesce; ba chiar 

şi legionarii cei mai curaţi Romani, bună-oră un: 

Auselius Mucianus, cum Sar dice la noi un «Au- 

rel Mucânu», își făceati Îală de a nu serie în Jati- 

nesce, ci: Aigehtos Iovzicebg zrgerooraudz „W60r1S 

zoicrg srgerwglov, etc. (Dumont, Inser. de. la 'Thrace 

p. il ;-ctr. Heuzeoy et Daumet, Mission de Macâ- 

doine, Paris 1864;.0. Anromurs, Ilolsana BB Py- 

mezin, Petersb. 1880). Este arheologicesce absurd 

de a 'crede, că Românii de astădi din Macedonia, 

din Epir, din Tesalia, sai format acolo în acea 

epocă; și vom ved6 mai jos că acâsta este ab-
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_surd.nu numai arecheologicesce. La nord îusă, în- 

tre Balcani și între Dunăre, apoi pe întregul tcri- 

torii iliric, ocupat astădi de elementul serbo-croat, 

“cu atât și mat virtos în Dalmația cea pe atunci 
privită ca o parte a Italiei, cultura latină și numai 

latină se lăţia fără nici o pedecă de-asupra sub- 

stratului tracic, pe care'l metamorfosă și prin care 

se metamoriosă ea însăși într'o naţionalitate româ- 
nâscă trans-danubiană, paralelă cu naționalitatea 

românâscă cis-danubiană din Carpaţi, născândă ce-va 

mai târdiu din aceleași dot ingrediente — din La- 

tini și din ramura tracică a Dacitor. In Epir, gra- 

țiă unor fericite împregiurări topice excepționale, 

Tracii- şcăpati și de Greci și de Romani, însă nu- 
mal. acolo. | 

Românii şi Grecii împărţiati dară atunci, între se- 

colii II — VII, în doă jumătăți aprâpe d'o potrivă 

întinderea Peninsulei Balcanice: unii la nord de 

Balcani, cci-lalți la sud. Grecii mai aveati pe de- 
asupra insulele și fășii grecisate din Asia. şi din 

„Africa, ba încă şi oraşele din Dobrogea și de lingă 

Dunăre, iar Românii, pe lingă Oltenia, Banat și'o 
parte din Ardel, își tindeaă ramure peste Pannonia, 

unde mal în urmă îi găsi năvala maghiară. Cât. 
se atinge de. Muntenia proprii disă şi de Moldova, 
să nu căutâm acolo pe Români în acea epocă, în 
care vijiia pe ţermul nordic al Mării-Negre rosto- 

golirea hârdelor răsăritene spre gurile Dunării. 
Dela Nistru şi pină la Olt era o adevărată vale



a plângeri, de unde nu “scăpal decât numai dâră 
înfundându-te în creerii Carpaţilor. 

E comic, şi totuşi” este forte adevărat, că cel 

mai, vechiu monument al limbei române, un mo- 

numont istoricesce mai preţios pentru noi decât 

însăși Columna lui 'Iraian, se datorâză unui ca- 

târ, «rg fulorw», despre care vorbesc pe larg doi 
scriitori bizantini din secolul VI: 'Theophanes în 

“Iorogâv Bihor 0Ere, şi "Theophylactus Simocatta 
„în “Igrogia otzovuevizn. Incepend dela Thunmann 

şi pînă la Cipariă, începend dela Cipariă şi pînă 

la mine, toți pe rând sintem nevoiţi a încăleca pe 

acel năsdrăvan.catâr, fără care «n'am fi în stare 

astădi a dovedi printr'un text neîndoios vechea la- 
tinisare a 'Iracilor între Balcani şi între Dunăre. 

„Era pe la anul 580, sînt acum trel-spre-dece v6- 

curi. Chaganul Avarilor pustiia Imperiul Oriental. 

Doi hatman: 'romani, Comenţiol ş şi Martin, ascunși 

în codrii Balcanilor, ati năvălit de acolo pe ne- 

așteptate asupra barbarilor. Isbânda era sigură, să 
nu se fi întâmplat catârul de mai sus, care purta 

o povară. Povara alunecând şi cădend de pe ca- 

târ, fără ca s'o bage de sumă stăpânul dobitocului, 
„un alt ostaș strigă, cât îi ţinea gura, să se intârcă 

ca s'o rădice: zâova, râove poăree=tornă,târnă, 
ivatre! Așa dice Teofane, și tot așa povestesce 
“Peofilact, la care însă este forma retârnă: 6e- 

7dova, şi se mai adaugă că aceste cuvinte crai în 

limba ţării, -adecă în graiul locuitorilor din regiu-
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nca Balcanilor : «2zripoogiep ze picorry». Intrâga ste 
a lui Comenţiol și a lui Martin fiind compusă din 

"Români, ţipătul «tornă, fratre !» produse între din- _- 

șii o mișcare de spaimă, căci el însemna retragere: 
întvrnaro sau .re'nturnare. Românii dară: 

ai fugit, însă «tornă, târnă, fratre» ne-a 

remas, încât istoricul trebue să binc- cuvinteze acea 

tugă, datorită unui catâr. i 
Acâsta se petrecea, încă o dată, în a doua ju- 

mătate a secolului al VI-lea. - 

Precum la nord în Dacia peste substratul. tra- 
cic se aşternuse stratul latin, tot așa dară ati dis- 

părut “Tracii sub Latini şi la sud în antica Mesiă, iar 

cu atât mal virtos nu puteau să nu'dispară î in Te- 

giunea lirici, unde elementul tracice fusese col d'in 

"tâi cucerit și latinisat, 

- In locul numerâselor dialecte tracice de altă dată, 

trebuia să se formeze trei mari dialecte traco-la- 

tine; dialectul daco-latin în Carpaţi, dialectul meso- 
latin în Balcani și dialectul iliro-latin. spre Adri- 
atică; trei dialecte cari, dela apus spre răsărit, 

alcătuiaii & prelungire organică a. grupului dialec- 
telor italiene. - *:. 

Afară din Epir, Traci nu mai cra nicăiri, adecă 

nicăiri nu se mai. vedeai pe de-asupra. 

Acum, îri secolii' VI şi VII, se arâtă un noi strat: 

stratul slavic. Intr'un mod sporadic şi fără a r& 

mân6 pe loc, ci numai năvălind, predând, învirtin- 
du-se și apoi întorcându-se, Slavii făcuseră cuno- 

pt



  

scinţă cu' Peninsula Balcanică deja cu mult mai 

- dinainte, mai ales amestecați printre Goţi, printre 

Huni, printre Avari. In deşert însă slaviştii de altă 

dată cu generalul Certhow în frunte, și d. Drinow 

mai încoce (3acezenie Dazanezaro noiyocrpona Caa- 

panamu, Moscva 1873), şi-au bătut și-și bat capul 

de a găsi locuinţe compacte statornice de Slavi în 

Dacia pînă la secolul VI, iar peste Dunăre pînă 

cu un secol mai târdiu. 

Pentru a ajunge -la scopul lor, Certlowii şi Dri- 

nowii sînt siliți a alerga, la următârele mijlâce : 

1. Dinşii ieai invasiunilo momentane de Slavi, 

şi chiar apariţiunile individuale do câte un Slav, 

drept așeăminte etnice permanente, ca și când — 

de pildă — ar.susţină cine-va că România a fost 

colonisată de Germani, fiind-că- armate austriace au * 

trecut pe la noi: nu o dată, sait fiind-că un Win- 

terhalder a fost sub-ministru la Finance, iar un Van 

_Saanen la Externe; 

2. dinşii restălmăcese prin lexiconul slaviei ve- 

"_chea nomenclatură topică și personală a Peninsulei 

Balcanice, adecă nesce cuvinte al cărora sens nu 

se scie şi, prin urmare, e' lesne ork-şi-cul, când 

apucă o vorbă en bloc lără s'o descompună în tul- 

pină şi 'n sufix şi fără a se întemeia pe vro lego 

jonetică, să-i dea tot felul de sensuri cu "ajutorul 

“unor asem&nări curat materiale, de exemplu un 

Hasdeii. prin celo.. trei sonuri h-s-d pote să devină 

latinul Hosidius. sai evreul Khisdai saii olandesul 

Heusde ; - N
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3. în fine, dinşii resping mărturia contrariă a 

„texturilor “celor mai necontestabile, bună-dră a. 
împtratului Constantin Porfirogenet, şi se înteme- 

iază pe vre-o interpolaţiune posteridră dintrun 

„text indiferent, bună-âră pe pasagiul despre cele 
«șepte n6muri slavice» în Tracia la Armânul Moise 

de Choren, scriitor din secolul. V, dar “a căruia 

cronică a fost refăcută în secolul X, când s'a și 

intercalat în ca pasagiul în cestiune, luat din A- 

nastasius Bibliothecarius, scriitor din secolul IX. 

Nică o dovadă seri6să despre aședarea Slatilor 

pe Peninsula Balcanică înainte de secolul VII nu + 
există. i | 

Cele -«șâpte nemuri slavice» ne întimpină pen- 
tru prima 6ră la Bizantinul Teofane sub anul 678, 
o sută de ani după «târnă, târnă, fratre.» . 

„Pe când Românii din Balcani strigai: târnă 
“tornă, fratre,—tot atunci trăia Gotul lornan- 
de, ajuns eniscop al Ravennei în Italia, şi trăia 

Grecul Procopiii, devenit prefect al Bizanțului, cele 
„mai sigure doă isvâre despre începuturile Slavi-. 
lor pe Peninsula Balcanică, cele mai sigure nu nu- 
mai prin aceea că erai contimpurani, “dar, mai - 

ales prin călătoriile lor și 'prin înalta posiţiune po- 
litică a amîndurora. Pe timpul lui Procopiă şi a 
lui lornande, adecă în secolul VI, la mâqi-qi de: 
Dunăre nu se află încă nicăiri nici un aşedămint 

. Slavie, ci numai la nord, şi anume în sus dela 
gurele Dunării. lornande, mai ales, descrie pe căt
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se pote de limpede marginile topografice ale celor 
doă mari ramure slavice orientale de atunci:. 

Anţii și Slavinil. Slavinii — dice cl —se întind dela 

Dunăre pînă la Nistru și apoi spre nord pină la 

Vistula, iar Anţii dela Nistru spre răsărit pină la 

„Nipru. 
Noi am tradus din textul lui Iornande numai 

partea: care se cuprinde în tote ediţiunile şi în tâte 

manuscriptele. Am lăsat: fără traducere pasagiul,. 
pe care slaviştii, cu Schaffarik în cap, îl tăgăduesc 
sub cuvînt că: «n'arenici un înţeles» (Abkunit d. 

Slawen,'î15.) Acel pasagiii însă se găsesce atât 
întrun manuscript fârte important, „precum şi în: 
primele: ediţiuni, și dacă el nu avea nici un în- 

ţeles pentru Schaflarik, l'a căpătat totuși pentru 

Zeuss, iar. dela. Zeuss încâce se mai întăresce 

printr'o descoperire archeologică. Pasagiul. în ce- 

stiune sună întrun manuscript: «a civitate novi ct | 
Scelavino rumunnense. ct lacu quiappel-" 

latur Musianus»; în primele ediţiuni, începând de- 

la a lui Bonaventura Vulcanius: «a civitate nova 

et Sclavino Rumunnensi et acu qui ap- 
pellatur Musianus.» «Lacus Musianus» se scie că 

este lacul Ramsin în Dobrogea. Aci se împacă 
toți comentatorii.. Ceca 'ce nu plăcea lui Schaffaril 

„este anume: «Sclavinum Rumunnense». Zeuss, un 

cap genial ca linguist şi ca istorie tot-odată, acela 

care — după expresiunea lui Râsler (Ub. d. Zeit- 
punkt d. slaw. Ansiedlung, în Sitzungsb. d. wien. . 

Akad., phil-hist. Cl. t. LXXIII p. 96) — «ne minu-.
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neză cu atât mai mult-cu cât mai bine îl cu 
n6scem ;» Zeuss, reproducând pasagiul de mai 
sus (Die Deutschen u. die Nachbarstiimme p. 

593 — 4), constată că «Civitas Nova» se numia 
la Bizantini orașul Nicopole, iar «Sclavinum 
humunnense» — dice el — ar pute să [ie 

actualul sat Slăveni în districtul Romanați, ast-fel 
că textul întreg din Iornande însemneză că: «lo- 

cuințele Slavinilor se întindeau î în jos pînă la gurile 

Dunării și pînă la Olt» 
Şi când dicea. acestea pe ghicite prin puterea 

geniului soi, Zieuss nu sciea că satul Slăvenil de 

lingă Olt a tost în adevăr un punct forte însemnat 

deja în epoca romană. Cu alte vuvinte, Zcuss nu 

„putea să scie ccea ce va vorbi în urmă despre 

Slăveni d. A. Odobescu bună-âră, când — profi- 

tând de săpăturile altora de mai înainte — ne dă” 

în studiul sei despre cÂntichităţile din. Romanați» 
(Scrieri t. II, p. 414, 447) următorea notiţă: «Mai 

«spre nord la Slăveni, alături cu calea lui Traian, 

s 

«este o cetate pătrată cu șanț întreit și cu un turn : 

«lingă dinsa, aședate drept pe malul înălțat al Ol- 
«tului. la ripa de sub cetate şi sub curtea d-lui 
«Murgășenu s'a deschis la 1837 o boltă subterană, 

«din care s'âi scos mai multe tăblițe de pstră sculp- - 
«tate cu ieânele deului Mitra şi cu inscripţiunile: 

«SOLI. INVICTO. MITHRAE., și un altar purtând 
«cuvintele: ARA. SOLIS...» Şi apoi mai jos a- 
daugă: «lată acum informațiunile ce ne veniră 

«dela Slăveni (plasa Ocolului: i în acestă comună 

Etymolozicum Aagnume 8
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«Slăvenii se află în centrul sei ruinele unci zechă 
«cetățu, care, după cercetările făcute prin bătrânii 

«comunei, nu se scie de când și de cine-este zi- 

«dită, ale: căril” șanțuri se văd a fi fost numai: de. 

«pămînt, iar nu de petră sait de cărămidă. Bănuji 

«cu înscripțiuni forte vechi s'au găsit adesea de 

«locuitori pe ruinele acestei cetăţi. Se mai află încă 

«prin acestă comună, ruinat, un dram aşternut cu 

«petră măruntă, avend direcţiune dela misdi- -n6pte 

«spre mi6di-di prin comună, care se dice a [i fost 
«făcut de împăratul Traian (subscr. P. lonescu...).» 

In România sînt mal multe sate numite «Slă- 

vesci», dar—alară de acel sat de lîngă Olt— nici 

o localitate nu pârtă numele 'de Slăveni, în 
câre, se păstrâză atât de vit «Selavinum» al 

„lui Iornande, «Sela vinum, Rumunnense, 

adică «3lă vinul Romă n e sc», marginea cca. 

apusenă a.stăpânirii slavice la noi în secolul VI. 
Sulixaţiunea românescă cea mai obicinuită a no- 

menelaturei de sate fiind în «-esci» şi în «-eni», 

" Slăveni este o formă posteridră analogică în loc de 
vechiul Slăvin, «Sclavinum», în care ne întimpină 

sufixul «-in», un sufix mult mai rar, dar forte 'carac- 

teristie în numiri topice oltene: Severin, Marotin, 

Potopin, Scorcodin, Robotin, Sâmbotin ete., şi în 

- cele personale ca: Tudorin, Florin, Sorin și altele. 

Fie topic, fie personal, sufixul nostru «-in» este ve- 

chiul latin onomastic -înus, -îna, -inum, mai adesea 

numai amplificativ, ca-în «Severinus» din «Seve- 

rus», -«Justinus» din. «Justus», «Constantinus» din
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«Constans», «Paulinuisy din «Paulus» ete. Topicul 
«Slavin» 'cată „dară să se fi născut din personalul 
«Slăvin», o amplificaţiune printr'un sufix curat TO- 
mânesc din numele «Slav>, forte întrebuințat altă 
dată la toți Slavii: Slavata, Slavek, Slavlo, Slaven 
ete. (Moporrir'b, Iluenoezonr, p. 179— 85; cr. 
Benezuurr, Tpamarit p. 348). Românii, .ca şi alte 
popore, imprumutati numi personale de pe la toţi 
vecinii, adesea fără nici o schimbare; pe «Slav» 
însă el lati românisat în «Slăvin». printr'o sufixa- 
iune de tot romanică. Mai este de observat că v 
între dot vocale s'a conservat” în «Slăvin». ca şi 
în «Severin», căci fonetica numirilor topice şi per- 
sonale diferă în acâstă privință. de fonetica. vorbe- 

„Lore comune, în cari un asemenea » tinde ase vo- 
calisa ca în «cal =ital. cavallo». Identificarea între 
Slăveniă. de astădi și între «Sclavinum» din se- 
colul VI, bănuită de Zeuss printr'o interpretare ex- 
clusiv istorică a textului lui lornande, se confirmă 
dară pe deplin prin archeologiă şi prin linguistică 
tot-o-dată. - 

Intregul pasagiu: «Sclavini, a Civitate Nova ct 
«Selavino' Rumunnensi. ct lacu qui appellatur Mu- 
«Sianus -usque ad Danastrum ct in boream. Vi-! 
«stula tenus commorantur; hi paludes sylvasque 
«pro civitatibus habent», însemneză ast-fel: 'aHo- 
«tarele Slavilor se încep în centru dela Dunăro.. 
«în faţa Nicopolei, apol la stânga dela Olt în drep- 
atul Slăvinului românesc, iar la drâpta dela la- 
«cul Ramsin. în Dobrogea, mergând de aci spre -
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ași. păduri. » 
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«nord și: spre. răsărit pînă la Vistula și pînă, la 

«Nistru, pe unde mu sînt oraşe, ci numai „băi. 

Cele. trei puncturi, sudice, lornande le înșiră în 

“ordinea importanţei lor relative: Nicopole, Slăvin, 

„Ramsin; îar la «Selavinum» cl adaogă „epitetul 

"«rumunnense», «românesc», tocmai, pentru: 'a se. 

feri de .confusiune, de Gră-ce în pasagiul întreg 

e vorba de. poporul Slavinilor, cărora «Sclavinum» 

nu le aparţinea, ci aparţinea Românilor. ” 

Acest crumunnensis» ne aduce aminte că su- 

fixul censis» devenise aşa (icend specific pentru nu- 

mirile etnice din Dacia: AlBozivotot, Ihaojvotoi, .! 

Totzogvvotot, Ilocovharirotot, Sa) dijvatot, Davzoiyr- 

Lot, Korijrovor, “Pareeirotot, . Amicenses, Picenses - 

ete. la Ptolemei, la Dione Cassi, la : Ammian 

Marcellin şi la alţii, Cătră aceste «numiri etnice 

din Dacia», după expresiunea lui Pott” (Personen- 

namen, p. 459), se mai adaogă. acum: Rumun: 

nenses,—prima menţiune textuală a “formei . 

" Român:sai Rumân. 
Pe când. d. Gr. Tocilescu scormolesce” cu sapa 

în mână și descopere î în Dobrogea oraşul- rOMan - 

Tropaeum; despre :exisținţa căruia nu mai o -chip 

a ne îndoi, îmi: pare bine de a- descoperi și cu, 

la un alteapăt allumii românescă, orașul oltenesc 

«Scelavinum rumunnense»; totuși, mai 

- puţin norocos decât vechiul mei clov și acuma iu- 

bit coleg, acestă descoperire ei cată s'o împărţese 
. . > ' ÎN 

„cu răposatul Zeuss, ba încă trebue să-i las: lui par- 
DE Au



  
, De- o-cam- -dată să trecem la Serbi.. 
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tea cea mai lrumâsă. Merg cu altruismul și. mai 

departe: îmi pare reă că împărțâla nu s'a făcut 

mai de 'nainte între Zeuss şi între d. A. Odobe- . 

scu, căruia un Zeuss ar fi trebuit să nu-i scape . 

din vedere, când serica toemai despre Săveni. 

La Tornande râmura Slavinilor se întindea dela 

Dunăre în. sus pînă la Vistula, pe “când la răsărit 

de dinşit locuia ramura Anţilor dela” Nistru pînă 

- la Nipru. Acestă preţiosă indicaţiune «Vistula» ar 

- fi ea singură de ajuns pentru-a ne arâta,că Sla=. 

- vinii crai anume Poloni, iar Anţii erati Ruși sai 

mai bine Ruteni. Polonii dară ati lost aceia cari în: 

secolul VI ocupaseră întrega Moldovă cu Munte- 
nia pînă la Olt şi cari— cu câte-va qecimi de ani 
mai în urmă —ss'aii revărsat peste Dunăre pentru 

a da acolo nascere naţionalităţii bulgare. La acest 

polonism al Bulgarilor noi vom, reveni: mal jos. 

Ceca ' ce Procopiti şi lornande sînt pentru înce- . 

puturile Bulgarilor, pentru începuturile Serbilor 

este Impăratul Constantin Porfirogenet. Nimeni nu 
cra mai în posiţiune decât dînsul de. a cunâsce - 

„tot te se petrecea, sati ceea ce se petrecuse într'o 
epocă destul de apropiată, în. marginile şi 'la hota- 

"rele imperiului. Ei bine, el ne spune fârte limpede, 
“că întrega ginte. serbâscă, Serbii proprii diși şi 

Croaţii cu diferitele lor subdivisiuni, s'aii aședat pe 
teritoriul spre Adriatică în secolul VII, sub împt- 
ratul Eraclii, adecă ce-va înainte de anu: 610, şi 

- 4 . a. Î Pi - 
că se pogorise acolo din:părţile Bavariei (Bajifa-



  

  

- 38, 

gala), învecinate cu Franconia (Poayyia== Francia o- 
'rientalis), deci nici de: cum din Rusia, şi nici din 

Galiţia, după cum, unul după altul şi unul dela 

- altul, tot repetă slaviștii, ci anume din ramura cca 
mai occidentală a Slavilor, adecă din ramura bohemă. 

Se pare că însuși cuvîntul Serb a fost într'o. 
vreme Gre-care un nume generic pentiu întrega 

“ramură bohemă. Așa dişii Sorabi din Lusaţia, cati 
"își daă ci-înşii numele de-«Serbi» întocmai câ și 

-„ Serbii din Peninsula Balcanică, vorbesc un dialect 

bohem, amestecat cu elemente polone. Nu e apoi 
fără însemnătăte, că în cronica bohemă rimată a. 
lui Dalimil, serisă pe lu anul 1300 pe basa legen- 
delor poporane, ne întimpină. următorul pasagiă 

despre «Ceh», fabulosul părinte al naţionalităţii 

boheme: «In gintea serbă este o ț6ră, care se nu-! 

mesce Croaţia ; în acea ţâră cra un boier, care se nu-: 
mia Ceh...» Scriind acestea pe Ja finea secolului XIII, 

Dalimil nu putea ave în vedere vre-o altă Serbiă 
_saă vre-o altă Croaţiă decât singurele cari exi- 

stat atunci și cari există pînă astăqi. Prin urmare, 

unicul sens legendar, care se pâte da întrun mod . 

firesc pasagiului de. mai sus, este că la Bohemi 

era încă prâspătă în secolul XIII tradițiunea de- 
spre strînsa lor legătură de nâm cu Serbii și cu 

„Croaţii şi despre vechea 'respândire a: numelui 
«Serb» peste întrega ramură bohemă. Dalimil se îm- 

pacă pe deplin în. acâstă privinţă cu aceea ce ne 

spune Constantin Porfirogenet. *
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Bulgarii priviţi ca o coloniă polonă şi Sorbii ca. 
o coloniă bohemă, iată ce-va cu totul noi, deși re- 

sultă d'a-dreptul din mărturia fântânelor. istorice 

celor mai temeinice. | | 

Acâstă mărturiă atât de positivă n'o vedeai 6re- 
predecesorii mei, aceia cari citeză mereă pe lor- 

nande și pe Constantin Porfiregenet? Negreşit că - 

ei o vedeai, dar se sbuciumait a n'o vede, adecă 

a 0 încungiura sati a o restălmăci prin fel de fel 
de tertipuri, numai și numai fiind-că pe cel ten- 

denţioşi îi nemulţumia că. Slavii. nu sînt destul 

de vechi pe Peninsula Balcanică, iar pe cci nepăr-, 

tenitori îi încurea o teoriă: linguistică cu desăvir- 

- şire “falsă, pe care dinșii o îmbrăţișară fără s'o fi 
cercetat mai de aprâpe. Vom vorbi numai cu a- 

cești din urmă, a cărora rătăcire e de bună credință. 

Dobrowsky împărția pe toţi Slavii. în doă ra- 
mure: O ramură orientală, în care el bagă pe Ruși, 

“pe Bulgari şi pe Serbi, și o ramură occidentală, 

în care el pune pe Poloni şi pe Bohemi. Crite- 

riele acestei clasiticaţiuni, aşa cum ni le dă Do- 

browsliy (Institutiones linguae slavicac, Vindob. 
1822, p. 1), sînt tâte fără nici o greutate. Primul 
criterii este că Slavii orientali dic «razum», pe când. 
cei occidentali «rozum> ; ultimul criterii este că 

Slavii orientali die «desnitza», pe când cei ocei- 

dentală «pravitza»; şi tot aşa sînt şi cele-lalte opt 
din numerul total de dece criterie. După nesce a- 

scmenea criteric, Rutenii trebuese despărțiți de 

„Slavii orientali, căci ci dic «rozum», nu «razumb. 

.
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Nu după deosebiri lexice şi nu „după forme rare 

sait isolate se clasifică dialectele unci familii lin- 

guistice, ci ele trebuese clasificate după trăsurile celo 

fundamentale fonetice. Ast-lol, de exemplu, ceea 

ce caracterisă graiul rusesc. și pe cel rutenese după - 
„tte dialectele și în tote monumentele literare, în- 

tru cât nu s'a furişat î în ele limba bisericescă pa- 

Ico-slavică, este așa numitul pleni-son (rusesce : 
„ nomtoriatie), adecă sonurile liquide 2 și-r provocă 

o reduplicare vocalică a silabei, de cx.: «golovâ» 

în loc de «glova» sai «glâva», «gorod» în loc de 

«grod» sai «grad», «koroli» în loc de «lroli» sati 
” «rali» ete. Acest pleni-son, cu care s'a bălăbă-: 

nit toți slaviştii, începând dela Vostokov şi pînă 
la Potebnia, este atât de esenţial și atâţ de circu- 

lator” în graiul Rușilor și al Rutenilor, încât is- 

„besce dela cea dintâi clipă urechea ori-cărui ne 
Rus sau ne-Ruten. Nici Polonii, nici Bohemii, dar 

nici Serbii, nică: Bulgarii, nu cunosc câtuși de pu- 

țin acest fenomen fonetic, de ajuns. el singur pen- 
tru a construi o' unitate dialectală deosebită Tu- 

teno-rusă.. Aa | 
Unitatea ruteno-rusă este aceia pe care Iornande 

o numia Anţi, «Antes», spunendu-ne că ci stă- . 
pânesc dincolo de Nistru și că sînt. ramura cea 
mai puternică a ginții slavice : «fortissimi corum», 

ceea ce e adevărat pînă astădi. 
Alături cu unitatea ruteno-rusă, fără ca să vor- 

„Dim aci despre dialecte mică, cari lesne își pot 

găsi locul intern sati intermediar din dată ce „se 

N  
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va stabili o adevărată elasificaţiune 'a dialectelor 

celor mari, ne întimpină alte dot unităţi -slavice . 
„dialeetale: unitatea polono-bulgară şi uni- 
tatea bohemo- sorbă. ” 

Po Polono-Bulgari îl caracterisă: 

1. Vocala nasală. In vechea bulgară, adică în așa 

numita paleo-slavică, acâstă vocală se represinta 

prin literele cirilice 4 şi a, rostite-ca on şi evîn 

francesul «bon» şi «fin»; la Poloni ca se seric as- 

tăi prin a şi e cu cedilă: q, c. La Bulgarii ac-" 

tuali vocala nasală s'a păstrat numai în unele lo- 
calități sau în unele vorbe, dar fotuși sa păstrat 

cu o deplină certitudine. Fenomenul a fost indicat 

"de-mult de Grigorovi&, apoi studiat de Miklosich 
(Dic Sprache d. Bulgaren, Wien, 1858) şi urmărit 
de IJattala (Knijizevnik, t. 1, p. 461. sqq.). Intre 
vocala nasală polonă şi între cea bulgară nu există 

cea mai mică diferinţă. Nici Ruteno-rușii, nică. Bo- 
hemo-serbii.nu cunosc acestă particularitate, atât 
de caracteristică pentru fonctismul polono-bulgar. 
Luând exemple din: textul publicat de Ilattala, noi 

vedem bulgăresce «cnuzit» — polonul «jezyk  (len- 
zyk), pe când rusesce, .rutenesce, bohemesce și 

serbesce cuvintul sună ciazyk» sai ciezik» fără 
nici o nasală ; bulgăresce «rdnkă» = polonul «reka 

(renka)», pe când rusesce, rutenesce, bohemesce și 

serbesce: «rula». Vorbele nostre «poruncă», «rând», 
«muncă», «răspintie», «oglindă» ete., noi le-am îm- 

prumutat anume din vechea bulgară, și sub acciași
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formă nasală le-am fi putut împrumuta dela Poloni, 
„numai dela Bulgari și dela Poloni, nici-o-dată dela 

cei-lalți Slavi. La 'cei-lalţi Slavi vocala on şi en nu 

ne întimpină nici în graiul de, astăqi, nici în'mo- 
-numentele lor cele mai vechi, afară numai de dia- 
-lectul sloven, despre-care vom vorbi -mai jos. . 

„2. Sonul dz pe lîngă 2 nu cxistă nici la Ru-: 
“teno-ruși, nică la Bohemo-serhi, ci numai la Po- 

lono-bulgari. In grafica cirilică z se scrica 3 şi se 
numiă «zemlia», iar dz. se 'scrica & și se numia 

«dzialo», fic-tare son pâsedând câte un semn grafic 
deosebit. Câte un semn grafic deosebit ai ambele 

sonuri, şi în alfabetul slavic cel numit glagoliţa. 

Miklosich 'a' dovedit de-mult că, litera s şi cea co- 
respundătâre din glagoliţa exprimă tot-d'a-una a- | 
nume sonul dz (Rad jugoslov. Akad., IX, 11—16).. 

Tot așa în texturile cirilice românesci s se rostesce 

tot-l'a-una da, și este mai cu samă des în cele 

moldovenesci: pasă =— radză, tpăusă = brândză 

cte., dar zar = zălog. Polonesce se serie 2 şi 

dz: «ziemia» și «dzien.» La Bulgarii de astăqi so- 
nul dzca și vocala nasală, nu se mai aude pre- 
tutindenea, dar pe unde -s'a păstrat, acolo sună 

curat polonesce (fraţii “Tzankof, Gramm. d. bulge. 
Spr. 7). In bulgarul dzzăneț «clopoțel» dz sună în- 
tocmai ca în polonul dzzconel; «clopoțel», rusesce 

zuonok, bohemesce zitonec: Nemi analog la toţi 

„ cci-lalţi Slavi,. afară de Slovacă, la cari cătră ele- 

mentul bohem s'a adaos cel polon. Belo-ruşii sînt 
pe jumătate Poloni prin consonatismul lor. La Ru-
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teni dz sună numai în cuvintele împrumutate dela 
“ Poloni saii dela Moldoveni; iar la Muntenegreni 

este -un italienism : az > dolcep ca în razzoo sau. 

«pranzo». _ 
3. In fine, Polonii şi Bulgarii se intilnesc î în so-. 

nul ?a, pe care Ruteno-rușii şi Bohemo-serhii îl 

rostesc Ye. In alfabetul cirilic_ acest ia e represin- 

tat prin „litera *k, numită «lati». Imprumutând ciri- 
lica dela vechii Bulgari, Românii ai conservat 

lui “l; valorea-i cea adevărată, pe care Rușii şi Ser- 
bii ai schimbat'o în ie. Numâi Buloarii și Polo-. 

nii die: «viara = n'kpa», nu «viera», «gmazdo = 

rurka A9», nu «gniezdo», «novtasta = user nu 
«neviesta». .. 

„Tm acest mod, trei particularităţi fonetice de cea 

mai mare însemnitate: vocala nasală on și eu (ă, 
a), duplul 2 și dz (3, 8) şi iatismul în loc de fetism, 
stabilesc o unitate dialectală polono-bulgară în o- 
posiţiune cu unitatea dialectală cea 'ruteno-rusă. 

Unitatea bohemo-serbă, pe de altă parte, se ca- 

racterisă prin: | 
1. Funcțiunea” vocalică a lui r. Bohemesce şi 

serbesce se dice de o potrivă frn, prst, krk ete., | 
acolo unde toți: cei-lalți Slavi trebue să recurgă 
la o vocală proprii disă: tern, perst. Nici Ruteno- . 

rușii, nici Polono-bulgarii nu cunosc acest fenomen. 

2. Din tâtâ dialectele slavice, numai Bohemii şi . 

Serbii posedă . cantitatea prosodică: vocale lungi 
și vocale scurte în sensul cel clasic musical al'
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cuvîntului. O vocală lungă la Bohemi pote [i scurtă 

la Serbi şi vice-versa, după cum este-chiar în unele 

dialecte boheme saii serbesci, dar fenomenul în 

sine e acelaşi, și el deosebesec cu totul unitatea - 
bohemo-serbă de 'cele-lalte doă unități: cea ruteno- 
rusă și cea polono-bulgară. 

Despre accentuațiunea polono- bulgară şi cea o- 

„hemo: serbi no vom vorbi mai jos. 

A pretinde că Rutenii și Rușii au i avut ŞI ci o- 

dată vocală nasală sai vocala liquidă şi le-ai per- 
'dut mai în urmă; sait că Polonii nu avuseseră 

“ dintru 'ntâiu pe dz şi Tati căpătat mai târqii, este 

a confunda noțiunea concretă de un dialect.naţio-. 

nal cu noţiunea abstractă de o limbă primitivă co- 

mună unci” ginţi.. E vorba de Ruteni, de Ruși, 

de Poloni, de Rohemi, de când'Rutenii sînt Ruteni, 

"de când Rușii sînt Ruși, Polonii Poloni şi Bohe- 

mii Bohemi, i iar nici decum nu e vorba de.o teo- 

retică epocă anteridră unitară. 

Ei bine; de când Rutenii sînt Ruteni și Rușii 

Ruși, adecă dintro periodă cu mult mar. veche 
decât secolul VI, — și: numai acest secol ne în-: 

teresă pe noi în studiul de faţă, — că n'a nici o 
urmă de vocala nasală a Polono-bulgarilor, de vo- 
cala liquidă a Bohemo- serbilor, de dz, «de canti- 
tatea prosodică, ete. . 

- Oricare ar fi lost, sub raportul “fonctismului, 
ipotetica «limbă primitivă comună» a Slavilor, ea. 

* se dilerenţiase în câte-va dialecte mari dintr'un 
.



* a 45 

timp immemorial, fie-care mare dialect dobândind 

un caracter propriii prin același.proces prin care 
s'au caracterisat mai încoce Bulgarii şi Serbil: 

-stratilicaţiuno. Acâstă lucrare a substratu- 

“rilor eterogene asupra diferenţiării Slavilor era cât 
paci s'o ghicescă eminentul linouist rusese Bau- 

-douin de Courtenay, elev al lui Ascoli; dar a trecut 

iute pe d'asupra-l 'cu următorea observatiune no- 

- desvoltată şi neaplicată: «Probabil: o înriurire stră- 
«ină, de alt nem, a comunicat deosebitelor. gru- 

«puri de dialecte și sub-dialecte. slavice caracterul 

«cel distinctiv al fie- -cărui -grup.» (Iporpasnră ae 
uiii, Kazan 1881 p. 145. 

Trei straturi de o potrivă slavice. asodându- se 
fie-care în. trei regiuni diferite peste câte un alt 
fel de substrat: etnic, unul a devenit bohem pe 

“ Elba, cel-lalt polon pe Vistula, cel de al treilea 
ruteno-rus pe Nipru saă pe aiurea ; și din acelaşi 
moment fonetisinul fic-căruia din ele este un fo- 

netism a-parte. Substratul Bohemilor va fi: fost tă- 

tăresc sai lines, nu se scie; cu mai multă sigu-. 
„ranţă se pote crede că substratul Polonilor a fost 
anume litvan, și numai asupra acestuia din urmă 

no ne vom opri o clipă. . 
“Litvanii nu sînt Slavi, după cum nu sint nici 

„ Germani, ci o ginte indo- -curopeă separată. Prin: : 
încălcări succesite din partea altor nemuri, că ai . - 

ajuns a fi puţin numeroși, dâr totuși se împărţese 

în dot mari dialecte: cel litvan proprii dis şi cel 
letic, după ce un al treilea dialect, cel prusie, a
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dispărut cu desăvirșire. Leţii sati Latişii sînt ra- 
mura -cea mai. nordică, lingă. Marca-Baltică; Lit- - 
vanii proprii işi, ramura, cea sudică, sînt din . 
vecii: vecilor la costa . Polonilor, în același chip î în. 

"care Bascii sînt la costa Spaniolilor sai Bretonii 

la cesta Francesilor, adecă:: înghițind Spaniolii sub. . 

„stratul iberic, ati rămas ncînghiţiţi numai Bascii; 
înghițind Fraricesii substratul galic, au rămas ne- 

înghițiți numal Bretonii ; înghițind Polonii substra- . 

tul litvan, pe carell cotropiseră la aședarea lor în 

regiunea. Vistulei;: numai o parte. din acel substrat 
a r&mas neinghițită. 

"Acea vocală nasală, po care no ai  Ruteno- -ruşii 

şi Bohemo-serbil, pe care n'o are nici chiar ra- 
„mura cea letică a: Litvanilor, Litvanii propriu dişi, 

„0 ait pe. deplin desvoltată, de- unde dînşii, ca sub-. 

strat, ati dato stratului -polon. , 
» Lăsâm “ca alţii să urmărescă mai departe coca. 

ce noi ne mărginim aci a indica pe scurt, căci nouă 
ne ajunge a constata conformitatea faptului istoric 

cu faptul 'linguistic.: Când Iornande aduce pe Bul- 

gari dela Vistula, iar Constantin Porfirogenct pe 

“Serbi din Bohemia, m mărturia lor. atât de ponderâsă 

- prin sine Însăși, nu numai că nu e în contradicere 
- cu adevărata clasificaţiune a dialectelor slavice, ci 

tocmai se controlâză și se întăresce prin acestă cla- 

sificaţiune. i | 

In invasiunile „Polonilor peste Dunăre, înainte de 

așerarea lor acolo, ai participat une-oră şi cete
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vecine de Ruteni de peste Nistru, adecă — în graiul 
lui Procopiii şi al lui lornande — pe lingă . «Sla- 

"vini» ati fost şi-cAnţi», din cari unii n'a putut să nu 
rămână și ci peste Dunăre. Po de altă parte, la nă-. 

vălirea Bohemilor în laturea suporiGră apusenă a. 

Peninsulei Balcanice, l-ati însoţit o samă de cete 

învecinate de Poloni, după cum ne dă a înţelege . 
însuși Constantin Porfirogenet, când ne spune că. 

„unul din principii serbesci era venit din regiunea 
Vistulei : «es To» moraudv Biohag.» Dar grosul na- 

ţionalităţii bulgare s'a. lormat din Poloni, cu un a- 

mestec pr& mic de Ruteni, iar grosul naţionali- 

tății serbe sa format din Bohemi, cu un amestec . 

pre” mic de Poloni ; în ambele casuri fără nici un 

“ingredient ge Ruși propriii dişi. 

„Aceste "dot strtauri slavice, cel polon de -o parte 
şi cel Dohem de alta, s'a suprapus do potrivă 

stratului anterior românesc, aședat el-însuși dela 

Marea-Negră pînă la _Marea- Adriatică peste sub- 

stratul primitiv tracic, adecă. s'aii suprapus celor 

doă dialecte latine trans-danubiane despărute: cel 

„meso-latin şi cel iliro-latin. Românii de pește Du- 

năre ati fost slavisaţi ast-fel pe de-asupra, ceea co 

vrea să dică că Slavii de peste Dunăre ati fost 
" românisaţi ast fel pe de-desubt: raport de strat și . 

do substrat, 

“Inainte de a trece mai departe, un cuvînt de- 
spre Slovenii cei din Carintia şi din Stiria, cărora 
şedla lui Milklosich, sait mai bine a lui Kopitar, le 

'
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atribuo limba palco- slavică, dându-i numele de 

paleo- -slovenică. 

Strinsa înrudire dialectală a Slov enilor cu Serbii 
„este mai pe sus. de ork-ce îndoială, şi totuși ci po- 

sedă pînă astădi po a-locuri vocala nasală ca Po- . 

lonii și ai avut'o deja în secolul X, judecând după 

textul așa numit frisingian. Vocala nasală nu este 

singura particularitate fonetică,. care-i unesce cu 
Polonii. In același text frisingian, bună-6ră, ne în- . 

timpină contracțiunile tza, me pentru troia, die, 

întoemai ca polonesco, și pînă astădi la Sloveni, 

ca și la Poloni, circuleză de o potrivă &lel: și dlorel: 

= catel; și czluiel. Numele lor medieval «Sclavini», 
identic cu numele 'medieval «Selavini» al Bulga- 

rilor, indică iarăși același dialect polon, 'despăr- 

țit în doă ramure. Epoca despărțirii, cată să fi fost 

secolul VI, pâte chiar secolul V, când dintr'un punct 

comun la nord-ost de Carpaţi, adecă din Galiţia ac- 

tuală, ramura cea mai orientală s'a pogorit spre gurile 

Dunării, unde ni-o arâtă Procopiii și ornande; cea- 

altă ramură, mat occidentală, rămasă d'intâiu în Ga-. 

liţia, a început apoi, prin trecătorile munţilor Tatra 
și Beskid, a străbate în Pannonia, nu înainte de 
finea secolului VII, după ce adecă o ramură a bo- 
hemilor ocupase deja Iliria. Din Pannonia invasiunea 
maghiară împinse o parte din acești Poloni cătră 
Curintia și cătră Stiria, unde ci saă amestecat cu 

„Serbii. 
Slovenii formâză ast-lel un dialect intermediar 

* între unitatea polono-bulgrară și între acea bohemo-
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'serbă. In timpul petrecerii lor în Pannonia —.0 
vom vede mai jos — Slovenii s'au întălnit cu ele- 
mentul românesc, Dela aceşti Sloveni, iar nu de- 
la Bulgari, ai căpătat Ungurii cuvintele lor cu vo= 

cala nasală: pentelk = nNaATAs4, Tend = pai, sze- 

rentse = czpaa, paranes =— nopăuă, ete. Aceşti 

Sloveni, la rîndul lor, dela Românii din Pannonia, 

iar nu dela cei din Dacia, ai căpătat unele par- 
ticularităţi linguistice, bună-oră diftongul nostru oa 

(Miklosich, Lauti. p. 228.) 
Este de observât, că după cum trecerea Polonilor 

din Moldova în Bulgaria în secolul VII a permis 
Rutenilor a se aședa în urmă pe malul nordic al 
Dunării, tot așa Rutenii aă profitat de pogorirea 
celor-lalți Poloni în Pannonia pentru a urma și 

acolo după dinşii, prin aceiași cule a Tatrei și a 
Beshkidului, aşedându-se în unele părți nord-ostice 
ale Ungariei, undei găsim pînă astădi. 
"Cât se atinge de cestiunea, dacă limba. paleo- 
slavică este vechea bulgară saii dacă e vechea 
slovenă, apoi pe noi— întru cât vechea slovenă 

şi vechea bulgară represintă de o potrivi un di- 
alect paleo-polon — ea ne preocupă f6rte puţin în 

 casul de faţă: lăsâm pe slaviști să se certe că-inde-ci. . 

Raportul de strat și de substrat constituă 
substanţa unei naționalități. Cătră acestă substanţă 

se adaogă pretutindeni din când în cânda ccidente, 
adecă o intervenire superficială a unor elemente 
ctnice străine, deja după formarea definitivă a unei 

Eymologicum Magnun, ă 4
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naţionalităţi. Fenicienii ai fost un accident la vechii 

_Eleni. In Tracia occidentală a fost 'un accident 

-.. elementul celtic al. Scordiscilor sati al Tauriscilor; 

în 'Tracia orientală elementul german al Bastarnilor. 

Goţii, Gepidii, Longobardii, apoi Hunii, Avarii și: 
câți alţii, ai fost accidente pe întrega - Peninsulă 

Balcanică. La Neo-latinii din Apus.n'a fost decât - 
un accident revărsarea elementul germanic peste 

stratul latin cel suprapus acolo substratului celtic, 

“iberic, etrusc, po a- locuri chiar pelasgic. Din strat” 

și substrat se nasce organismul unci naţionalităţi; 
prin accidente se prcinoese moleculele acestui or- 

ganism,-se activâză cireulațiunea, dar organismul 
r&mâne același. - 

În desvoltările de mai sus noi n'am vorbit nimic 

despre elenientele cele accidentale turanice pe Pe- 

ninsula Balcanică. Bohemii găsiră în Iliria stoluri de 

_Avari, cari au perit fără a lăsa. mai nimic fino-tătărese 

în naționalitatea serbă. Asupra Polonilor, abia aședaţi 
în Balcani, năvăliră alte stoluri fino-tătărescă, așa nu- 
miţii Bulgari din părţile riului Volga, cari se ark- 
taseră din când în când și mai înainte în imperiul 
bizantin, atâenaţi la hoârdele cele cotropitre ale 
Hunilor (Zeuss, op. cit: 710—727), şi cari do astă 
dată, devenind stăpâni, detară «Slavinilor» lui lor- 
nande și ai lui Procopii pînă și numele de «Bul- 
gari». Un nume și nimie mai mult. Bulgarii. sînt. 

Tătari numai prin nume, după cum numai prin 
nume sînt Germani Francesii: «Franken»; după 
cum numai prin nume «Ânţit» lui Procopiti şi ai



  

lui Iornande sînt Scandinavi, căci «tus» era nu- 

mele Varegilor celor veniţi în Rusia din Svedia..: 

„De aceiași nâtură ne:reală este numele. ile «Ro- 
mâni»,. «Poucâor», -pe care şi-l daii Grecii moderni. 

'Pătărese între Greci, Slavi și Români nu e a-, 
prâpe nimic pe Peninsula Balcanică, afară numai 
dâră de unele fi uri cu nasuri. turtite sati de unele 

căptţine brachy-cephalice, pe cari le studiază an- . 

tropologiștii, dar cari nu' dovedesce nimic, chiar. 

dacă ele s'ar pute supune unui serios control sta- 
tistic. La Serbi, la Bulgari, la Români, pretutindeni 

nemurile turanice se desnaţionalisaii, din dată ce 

“so vedeaii isolate de restul Tătărimii. Ore unde 
mai sînt astădi  Cumanii din Moldova ? 

Pentru Peninsula Balcanică întregă, Tătarii au 

lost ca o vijeliă care trece înainte, iar Slavii —. 
Poloni spre răsărit, Bohemi spre apus — ati fost 

o mănâsă plâiă care, intrând adânc în pămîntul 

cel românese de mai înainte, a lăcut să rodescă 

acolo doă naţionalităţi noue pline de viitor: na- 

ţionalitatea bulgară și naționalitatea serbă. 

Tiind vorba despre numele «Bulgar», pe 'care Şi- 
Vaii însuşit mai târdii Slavinii lui Iornande şi ai. 

lui Procopii, aci este locul de a observa în trecăt, 

că pină în timpii de tot nouf, el era cu desăvirşire 
necunoscut  lomânilor. Moșii și strămoşii noștri 

numiai tot-da-una pe Bulgari Şehiai. Așa, de 

exemplu, despre cucerirea Bulgariei de cătră: Turci 
cronicarul olten Moxa, (Hasdeu, Cuv. d. bătrâni, I,



  

402) dice: «Balazitii prinse pre Șușman domnulă 

Şchiailori de-luta &, ani 1395, atunce luarâ Turcii 

țara Schiailoriă cutotulii.. .» Cuvintul «șchiaii», 

"ca simplu epitet, căpătase în gura poporului român 

înțelesul de «naiv» sai «rustic.» Mitropolitul Do- 

softeiăi dice întrun loc (Synaxar, 1683, Dec. 29, f. 

244 aj: com prostacă și şehiait și cu totulă țără- 

natecii». Să se bage de samă că în «Şchiaii», nefiind 

un nume personal saii topic, ci un termen comun, 

sati păzit cu rigore legile fonetice: «Șehiaii» de- 

rivă din «Selavum» prin acciaşi trecere u lui cl 

: în clă şi prin același vocalisare a lui v între vo 

cale ca în «chee» vechii «chiae» din «clavem», 

«chiamă» din «elamat», «rit» din «rivum» ete. 

Românii dară nu cunosceati decât numele cel pri- 

mitiv al ramurci polone aşedate în secolul VII peste 

substratul meso-latin : « Selavini» la lornandc, 

«SzhaBpob» la Procopiit. Albanesii, al cărora fone- 

tism se apropiă în acâstă privinţă şi în altele multe 
de cel românese, nici dinşii nu numesc pe Bulgari 

alt-fel decât Ştia, Bulgaria —Știinică. 

„Despre rolul substratului românesc în nascerea 

şi în desroltarea Slavilor transdanubiani aii vorbit 
mal mult sai mai puţin unii și alţii, mai ales ră 
posatul Miklosich, și ei însumi în studiul me: 
«O pagină” din sintaxa româno-albanesă» (Cuv. d. 

bătr.. 1 p. 611 — 687.) Va [i mult, mult, forte mult 

de vorbit 'de acum înainte. Aci noi vom atinge un 

singur punct, care va întregi celedise mai sus despro 

polonismul Bulgarilor şi bohemisniul Serbilor.
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Cele trei unităţi dialectale slavice se deosc-: 
bese 'una de alta nu numai prin fonetism, dar şi 
prin accentuaţiune. Ruteno-rușii aii o accentuaţiune 

“de tot liberă: accentul pâte,să caqă pe ori-care 
silabi a cuvîntului. La Poloni şi la Bohemi, din 
contra, accentul este nestrămutat, și anume: la 

Poloni tot-d'a-una pe silaba penultimă, la Bohemi - 
tot-d'a-una pe prima silabă. Aşa, de exemplu, nu: 
mele riului Ialomiţa pâte să fie accentat rusesce 
în patru feluri: Iălomiţa, Ialomiţa, lalomiţa și Ia- 
lomiţă; poloncsce numal: Ialomiţa; bohemesce nu- 

mal: Iălomiţa; — trei sisteme de aceentuaţiune cu 

desăvirşire deosebite, 

De aci urmeză că la Bulgari, după cum este la 
Poloni, accentul ar trebui să cadă tot-d'a-una pe 

penultima, tar la Serbi, după cum este la Bohemi, pe ! 
prima ; şi întocmai așa ar fi fost, dacă substratul “ 

“românesc cel -trans-danubian n'ar fi seuduit accen- 
> 

tuațiunea celor dot straturi slavice de acolo. Ro- 

mânii, ca și Italienii, avend o accentuaţiune pe de- 

plin liberă, ai altoit'o Serbilor şi Bulgarilor. Acâstă 
libertate de accentuaţiune s'a socotit pînă acuma 
la Serbi şi la Bulgari ca un semn de unitate dia- 

lectală cu Rușii, pe când în: faptă Rușii, precum 

am vădut, n'aii avut de loc a face nici cu Bulgarii, 

nici cu Serbii. Insă accentuațiunea românescă n'a 
„putut să distrugă peste tot la Serbi şi la Bulgari 
cele dot sisteme anteridre, ast-fel că sistema pe- 
nultimară, cea polonă, se mai recunâsce pină -a-
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| stădi la Bulgari, iar sistema primară, cca bohemă, 

“se mai recunâsce pînă astă! la Serbi. Şi iată cum: 

„1. Unele sub-dialecte bulgare, bună-6ră Zagori- 

cenii şi Costurenii, accentâză tot-d'a-una pe pe- 

nultima. întocmai ca Polonii:.&dno, mom&e, râkă, 
Zenă, dete, „Ovăar,. umrel, galeno, detiri, zatvorâni, 

napravila, mescina, babiclsă, golemo, kraliţă etc. 

ete., mutând accentul în flexiune iarăși întocmai 

'ca Polonii, de exemplu: din orcar «cioban» ov- 

târhă «ciobancă» = polonesce din. «oieczarz — ow- 

__czărka» (Tzonev, Za udarieneto v bălgarsli ezik, 
în Shornik t. 6. Sofia 1891, p. 9). 

2. La Serbi, sdruncinându-se accentuațiunea bo- 

hemă prin înrîurirea substratului românesc, a r&- 

“mas totuși tendinţa - de a accentă pe cât se pâte 

mai sus, ast-icl că la aud separe ca și când ac-- 

centul ar fi tot-d'a-una pe prima silabă. Din acâstă 
'causă, ca o dovadă de tendinţa. cea generală, când 

un nume se construesce cu o preposiţiune nu- 

mele pâte să devină atonic, urcându-so accentul 
pe preposiţiune, bună-6ră: nă ranu, nă vodu, preko 

brda ete. (Miklosich, Lautl. [, 320), întocmai ca bo- 

hemesce : Ob den, păd nohou etc., ceea ce, lă numi . 

disilabice sai polisilabice, e peste putinţă în cele- 

lalte dialecte slavice. - 
Cunoscutul profesor dela. Bele rad, d. Stoian 

“ Boskovi€, actualul ministru al Serbici în România, 
mi-a observat întro qi, că din toţi străinii, Slavi şi 
ne-Slavi, Bohemii sînt aceia cari înveță mai lesne 

și vorbesc mai bine serbesce. Şi hu e de mirare, 
7
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de vreme ce numai pe Bohemi nu-i pâte încurea 
vocala r, quantitatea prosodică şi accentuaţiunea 
serhescă. 

In acest chip băgarea Serbilor şi Bulgarilor îi 

unitatea ruteno-rusă a fost pină acum că un fel 

de ilusiune optică, datorită împreglurării că “Rușii, 

"-Serbii şi Bulgarii ati același alfabet și acclași limbă 

bisericescă. 

Limba: pisericâscă mai cu deosebire, adecă ve- 

chea bulgară, a servit a formă limba rusescă cea 

literară, dându-i un aspect f6rte depărtat - de gra- 

"iul.rusese poporan și apropiând'o într'un mod ar- 
tificial de graiurile slavice trans-danubiane; şi ace- 

iaşi limbă bisericescă a fost în curs do: secol limba 
oficială și literară a Serbilor, ast-fel că —.]a prima 
vedore — rusesce, serbesce și bulgărosce se pare 

a fi mai-mai tot una, deşi în realitate aceste trei 

"graiuri aparţin la trei unităţi dialectale diferite. 

. Prin fonetism, pînă și prin accentuaţiune, întru. 

cât nu sa amestecat în ele substratul cel româ- 

nesc, bulgara este un vechiu dialect polon, serba 

un. vechiu dialect bohem. 

La Bulgari, fără îndoiclă, înriurirea românescă * 
se resimte mai puternic: decât la Serhi, ceca ce 
însemneză una din trei: o 

1. sati că stratul serbese a fost, în provinciile 
pe cară: le-a ocupat, mai numeros decât stratul 

bulgar în cele-lalte provincii; - -
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a. sati că Meso-latinii ai fost mai compacţi şi 

_mai energică sub Bulgari decât Iliro-latinii sub 

Serbi ; 

3. sati că Serbii n'a încetat mult timp de a fi 
în contact cu dialectele cele înrudite dela Iliria 

în sus pînă -la Bohemia, pe când Bulgarii s'au vă- 
dut de odată despărțiți. de trunchiul Polonilor, așa 
că ecă: d'întâlu aii putut să resiste mai bine decât 
cei-lalţi acţiunii substratului -românesc. 

Câte trele'causele aii putut să concurgă: la pro- 

ducerea efectului; causa a treia însă ni se pare : 
a fi fost cea mai decisivă: prabnica isolare a Bul- . 

„garilor de elementul polon și prelungita comuni- * 

tate a Serbilor.cu elementul bohem. . 

Indată după trecerea și aședarea Slavinilor peste 

Dunăre, fostele lor locuinţe dintre Olt și Nistru 

ati fost ocupate de cătră porțiunea cca mai apusenă 

a Anţilor, anume de cătră Ruteni, cari s'au grăbit 

“a apuca Moldova, unde ai și rtmas în curs de 
"mat. mulţi secoli, luptându-se sait înfrățindu-se a- 

„colo cu Pecenegii, cu Cumanii, apoi cu. Românii. 

Pe lîngă Ruteni, cată să fi fost și stoluri de vechii 
"vecini ai Polonilor Litvani, 'polonesce «Litwa», un 
nem mult mai sălbatec decât Slavii şi a cărora 
„atingere de atunci cu Românii, deşi forte scurtă, 

totuşi ne-a lăsat o amintire suptrăciosă în cu- 

vintul «liftă» sai «litfă»: «diftă rea», «liftă spur- 

" cati». Acestă «diftă» sati «litlă» la Moldoveni și 
la Munteni nu se pâte trage decât numal din 
acea epocă, de Gră-ce cu Litvania propriii ' disă



Românii dela Dunăre „nai fost nici odată în ve- 

cinătate. Prin Ruteni dară și prin cei-lalți, continui- 

tatea între Slavini, adecă vechii Bulgari, şi. între 

“Poloni a fost ast-fel ruptă pentru tot-d'a- una. Sub- 

stratul românesc a putut să lucreze fără nici o 

pedecă asupra stratului bulgăresc, și a: lucrat atât 

de viguros, încât nu numai a modificat gramatica 

și a seuduit accentuaţiunea, dar încă a transmis 

Bulgarilor trăsurile cele mai caracteristice ale vo- 

“calismulul românesc: pe ea; pe oa şi pe vocala. 

obscură mobilă. Despre ea şi oa la Bulgari noi. 
nu vom vorbi aci; despre vocala obscură mobilă 

vom constata numai că Bulgarii, întocmai ca ho- 
“mânii și contra tuturor legilor: foncticei slavice,; 

lasă pe a a trece în & de câte ori a perde accen., 

tul: slătkă şi slătkă, ca la noi bărbă şi bărbat. 

Incepând de pe la finea secolului VII și pînă 

pe la începutul secolului X, adecă întrun interval 

"do cel puţin dot sute de.ani, sait cristalisat na- 

ționalitatea polono-română a Bulgarilor şi naţiona- 

litatea bohemo-română a Serbilor, deja după ce se 

tradusese Sânta Scriptură în vechea. bulgară, de 

vreme ce în limba acelei traduceri nu se recunsce 

încă puternica lucrare a substratului românesc a- 

supra stratului slavic. In acel interval de. timp;, 

la finea; secolului IX, cade năvălirea Ungurilor în: 

Pannonia, — un eveniment care a dat nascere Mo- 

ravo-românilor pe de-o- parte, pe de alta: Macedo- 
românilor și Istriano-românilor. 

Noi înlăturâm cu totul pe faimosul Notarius a- 
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'nonymus Belae regis şi cele-lalte fântâne, în cari se 
afirmă că Maghiarii la intrarea lor în Pannonia 

„ai găsit acolo pe Slavi, mai corect pe Sloveni, 
| și pe- Români. Acele fântâne pot fi criticate, pot 

fi bănuite, pot fi spulberate, pot fi hun falvi- 
sate,— puţin ne pâsă. Ca punct de plecare nouă 

_ne ajunge un text istorie mai pe sus de tote tex- 
turile: existința Românilor în Moravia. Este un 
text, pe care o mie de Rosleri nu vor fi în stare 
să-l răstorne şi nici măcar să-l - restălmăcâscă în 

“felul lor: Acei Români cum sre ar fi putut ei să 
nemerâscă în Moravia, dacă nu i-ar fii împins într" 
acolo din Pannonia năvălirea Ungutilor? 

Sola in urma cercetărilor lui Millosieh: și alo 
lui Bartos (Moravsk& Valassko, . în Osvăta, 1880, 
p. 369—386), nimenea nu se mai îndoesce ci Va- 
lachii din Moravia sînt adevărați Români, eu de- 
săvirşire slavisaţi de nu se mai scie de când, dar 
mai păstrând încă multe cuvinte românesci, unele 
sub „forma românescă .cea mai veche, de exemplu 
«glag == chiag» din latinul rustic «clagum = coa- . 
gulum» cu nemuiarea lui cl în chi, sai “«merenda 
= merindă» = latinul «merenda» cu nctrecerea lui 
e în î. Moravo-românii ai conservat chiar unele 
vorbe romanice despărute din graiul românesc, 
Dună-6ră «tropa» == francesul «troupe» == spaniolul 
«tropa». Un Moravo-român, Benes Kulda, a publi- 
«cat în doă tomuri basmele româno-morave. (Mo- 
rawsk6 nărodni pobâdly, Praha, 1874—75), în
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cari cctitorul se isbesce mereii de asemeni româ- 

„nisme. Epoca slavisării acestor Români din Mora- 

"via este aşa de veche, încât nici un document mo- 

rav nu-l deosebesce de cei-lalți Slavi de acolo. In 

actele morave din secolul XI abia se mai găsesc 

câte-va numi personale românesci, precum «Cri- 

san», «Bulan filius Neg» şi «Kokor» întrun act 

din 1052 (Bocze, Cod. Morav. [. 125), cari însă- 

nici acelea nu sînt pe deplin sigure. Aşedarea dară 

a acelor Români în Moravia trebue urcată cu vr'o 

„doi secoli mai 'sus, întălnindu-se ast-fel din punct 

În punct cu năvălirea Ungurilor în Pannonia. 

Năvălind în Pannonia despre nord şi orient, Un- 

gurii aii trebuit firesce să împing; ză pe Românii de 

acolo în cele doă direcţiuni opuse puncturilor de 

întrare, adecă spre occident și spre sud. Spre ocei- 

dent ai lost împinși Românii pe cari îi gășim apoi 

„în Moravia, cu' totul despărțiți de restul Românimii 

şi slavisaţi fără nici o greutate; spre sud, adecă 

peste Dunăre, a fost împinse alte cete de Români, 

din cari unii, cei din Bosnia mai ales, și-au păstrat 

mult timp naționalitatea şi sati serbisat abia după 

secolul XV (Miklosich, Wandor. d. Rumunen, 3 

—- 6), alţii — Istriano- -românii — ati nemerit toemai 

pe'la Triest, unde at putut să. resiste Dine-reii 

serbisării, mulţumită stăpânirii italiene de acolo ; - 

în fine o samă, numărul cel mai mare, trecând prin 

elementul serbesc şi prin cel bulgăresc, s'au străcurat, 

în Macedonia, în Epir şi în Tesalia, unde nu s'aii 

„ desnaţionalisat din causă că acolo se începuse deja 
7
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lupta între Greci şi între Slavi, ast-fel că nici Grecii 
nu mai erau tari, nici Slavii nu sc întăriseră încă. 

Profitând de acest antagonism, Românii sciură cu 
dibăciă a se însoţi: când cu Grecii contra Slavilbr, 
când cu Slavii contra Grecilor, căutând. mai pe sus. 

de tâte a se consolida ei-inşişi, iar după ce se con- 

solidară, peste. vr'o dor secoli şi mal bine, ci ait 

isbutit a funda imperiul româno-bulgar al Asa- 
nilor. 

Așa dară nascerea Macedo- românilor, a [striano- 

românilor şi a Moravo-românilor dateză de o po- 

trivă din secolul X, nefiind ci toţi alt-ceva decât 

nisce: Daco-români împinși din Pannonia spre sud . 

Și spre apus prin năvălirirea. maghiară. 'Locmai 

acâsla 'resultă și. din cronica rusâscă a lui Nestor, . 

scriitor” din secolul XI, care dice sub anii 886 — 

„898 (ed: Milklosich p. 12): «aă trecut lingă Kiew 
«Ungurii, pe dâlul ce se numesce cel unguresc, și 

«ajungând la Nipru ai aşedat corturile lor, căci: 

«umblă și ci cu corturi că și Cumanii, și venind din 

«părțile răsăritului sati repedit. peste munţi mari” 

«şi ai început a face răsboiu cu Românii și cu 
«Slovenii carilocuiaii acolo, fiindcă d'întâiu locuiseră: 

«acolo Slovenii, apoi Românii ai cuprins pămîntul 
«Slovenilor, de :aci Ungurii -aii gonit pe: 
«Români și au.rămas cu Slovenil, pe: 
«cari i-ati supus, și de atunci se chiamă Țâra-Un-- 

«gurescă, şi aii început Ungurii a face risboiu Gre- 

| «cilor, predând Tracia și Macedonia pînă la Tesa-- 

«lonica, şi ati început a face răsboiu cu Moravii și.
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«cu Bohemii ...» In acest preţios text nu numai 

se constată că Ungurii aă găsit -pe Români în. 
Pannonia («potasa volovati nă Zivuscaia tu Vlahy») 

şi că i-ai alungat de. acolo («Ugri proonasa Vlahy 
i nasltdisa zemliu»), dar se mai constată tot-o-dată 

„că mişcarea cea centritugă a Ungurilor s'a făcut - 

anume în cele dot direcţiuni, spre sud cătră 
Balcani şi spre apus cătră Moravia : prima 'mișcare 

ne-a explicat deja mal sus originea Românilor trans- 

danubiani de astădi, iar a doua mișcare pe aceia 
a Moravo-românilor. / 

In cronica lui Nestor trebue despărțită cu stă- 
ruință partea cea dela început, în care nu se află 

nici o indicațiune cronulogică, de partea cea urmă- 

tore, unde evenimentele sînt înșirate an după an, 

anume dela anul 852 încâce. Prima parte, o stân- 

gace țesătură de legende, n'are aprâpe nici o valre 

istorică. Acolo, bună-6ră, Nestor ne spune dintâi 
că «Vlachii» ai alungat pe toţi Slavii din regiunea 

„Dunării, făcându-i să plece spre nord; apoi mai 

Bi 

jos ne povestesee că apostolul Andreiu a găsit pe 

Slavi tocmai la Novaorod ; de unde .resultă că acea 

alungare a tuturor Slavilor din regiunea Dunării se 

întămplase cu mult timp înainte de Crist, de vreme 

ce pe timpul apostolilor ci erai deja aședaţi la Nov- 
gorod, iar prin urmare numele «Vlachilor» nu-se 

mai pote aplica nici: chiar la vechii Romani, ast- 

fel că şcâla lui Schaffarik se văqu silită a preface 
"pe acei «Vlachi» în Gali şi a născoci o fantasma- 
goriă a unor lupte pre-istorice între Slavi și Celţi. 

' 

1 
1
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Incă odată, prima parte a cronicei lui Nestor e aprope 
o galimatiă. Cu totul alt-ceva este partea cea cro- 

nologică. Aci călugărul dela Kiew, înșirând lucruri 

apropiate de timpul seii și despre-cari el avea in- 

formaţiuni precise, devine unul din isvârele cele 

mai preţiose pentru istoria medievală a Europei 
orientale. De acâstă natură este și relațiunea de 

mai sus' a lui Nestor despre mersul Ungurilor pe 

lingă IKiew, despre trecerea lor prin. Carpaţi, de- 

spre intrarea în Pannonia, despre lupta cu Slovenii 

și cu Românii, despre gonirea. Românilor. Acestă 

relaţiune resistă ori-cării restâlmiciri” rosleriane. 

Primul text, care menţioneză pe Macedo-români, 

este din anul 976, adecă numai vro opt-deci de 
ani după năvălirea Ungurilor în Pannonia.. Acel . 

„text se. cuprinde anume la Bizantinul IKedrenos 

(II, 435) și ne spune, că atunci un principe Bul- 

gar a fost ucis de «nesce drumași români»: 

cezragă Tirw Bhapâv 59.1». Românii cei fugă- 

riți, din Pannonia nu erau încă aședaţi nicăiri în- . 

trun mod statornic, ci alcătuiaii d'o-cam-dată cete 
de bejenari fără adăpost. , 

" Peste un secol lucrurile se schimbă. La Bizan- | 

tinul Kekaumenos, scriitor de pe la: 1070, al că- 
ruia text s'a descoperit abia de vr'o.qece ani, ne 

„întimpină, următorul pasagiu: | 
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Vlachilor nem e necre- 

dincios la culmo şi stri-. - 

cat, nici lui Dumnedcit 

ținând credință drâptă, 

nici împăratului, nici. 

rudei săi amicului, ci 

silindu-se a-i amăgi po: 

toţi. Mari minciunoși şi 

“tâlhari vestiți, cei sînt. 

“pururea gâla a jura pri- 

ctenilor cele mai gro- 

zave jurăminte, și a le 

„călca apoi cu ușurință, 

făcând frăţii de cruce 

și cumetrii, meșteri de 

a înşelă prin ele pe cei: 

proști. Nică o dată n'aii 

fost ci cui-va cu cre- 

dinţă, nici chiar vechi- 

lor împeraţi ai Roma- 

-nilor. Imperatul Traian - 

îi atacase, l-a strivit de 

tot şi I-a robit, ucidend 

pe împăratul lor De-- 

ccbal, al căruia cap a.
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tost înfipt într'o suliță 

în mijlocul orașului Ro- 

ma. EI sînt'așa numiții 

Daci și Bessi. De 'ntâiu 

locuiseră în vecinătatea 

Dunării şi a fluciuluă 

Sai numit astădi Sara, 

unde acum locuesc. Ser- 

Vii, în locuri tari, grele 

de străbitut, pe cari. 

rezemându-se, fățăriau . 

iubire şi supunere că- 

tră vechii împărați, pe: 

când din întăririle lor 

năvăliau și pustiiau pro- . 

vinciile Romanilor, în- 

câtaceștia, perdend răb- 

darea, precum am spu- 

so, i-a strivit. Atunci 

Jugind de acolo, ci sau 

„r&spândit în tot Epirul 

şi Macedonia, cei mai 

mulți s'a aședat în E- 

lada... 

(Vasilicvski, Contriui n paanasur Buoanziiienaro Gonpuna 
"XI via, Petersburg 1881, pag. 106 — 2, 169.)



  

5 

In acest pasagiti, este o. parte, pe care helkau- 

menos a luato din lecturile sale clasice, bună- 

„ră despre Bessi din Strabone (VII, 5 $ 12) şi de- 

“spre lupta lui Traian cu Decebal din Dione Cassiii 
(ed. Gros, IX, 419); este o parte însă, în privinţa - 
cărila cl nu putea 'să aibă decât informaţiuni per- 
sonalc, și anume: 

“1. în secolul XI' Românii locuiaii în Epir, în 
Macedonia, și f6rte mulţi în Elada; -- 

2. acei Români scicaii să ameţescă şi să înșele 

prin vicleniă pe toţi dușmanii lor; 

3 ci veniră acolo, fugind dintro regiune înve- 
cinată cu riul Sava, adică nu. din Dacia, ci din Pan- 

nonia. . - 
De cătră cine luseseră alungaţi Românii din Pan- 

nonia? Acâsta Kekaumenos. n'o scica, și de aceca 

cl o atribue întrun mod vag «vechilor împărați», 
cădend ast-fel în dou& nepotriveli: . 

1. ar fi fost absurd ca «vechii imperațb» să fu- 
părescă pe Români din Pannonia tocmai în inte- 

riorul imyeriului, adică să-l adăpostescă în 'loc de 

a-i goni; 

„ din causa acelei luczăriri Românii veniseră a 

se cada pînă în Elada,, unde iarăși ar fi absurd 

de a-i căuta sub «vechii împeraţi». 
Pasagiul din lelaumenos se pote înţelege pe 

deplin numai întregindu-se prin cronica lui Nestor: 
invasiunea maghiară a lost aceea care alungase pe 
Români din Pannonia. 

Eiymologicum Jlaznum, 

a
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Tuturor istoricilor noștri a rămas necunoscut un. 

preţios chrisov dela împăratul bizantin Basiliă Bul- 

 garoctonul, care — după ce nimicise primul im- 
„perii bulgăresc — ne spune în anul 1020 că: cîn 

întrega Bulgariă : se află împrăștiați Români, iar. 

«lîngă rîul Vardari, “adică în Rumelia, locuesc o: 

«samă de Unguri»: rw. âră srâoav Borlyagiav Bllzow 
rai ză zceoi Tov: Begddeao» Totezo» (LoryGumcriil, 
Mezoin, icpuneli, Moskva 1871 p..263.) 

. Acei Români din 1020 nu erati Meso- latinii cecă 

- găsiţi de Slavint în Balcani în secolul VII și des- 

păruți apoi prin amestec cu dînșii, ci erat Românii 
cei alungaţi de cătră Unguri din Pannonia pe la 

900 — 950, pe cari gonindu i Maghiarii, - -„Totezor“ 

în cronicele bizantine, o samă din acei Maghiiuă 

ai remas și ci în Rumelia.: 

| Menţiunea Ungurilor la un loc: cu Românii în. 

chrisovul împăratului Basiliti Bulgaroctonul e fârte:, 

caracteristică. Pretinde- -va un Hunfalvy, pentru a. 

“nu-și perde procesul cu Românii, cum că şi acei: 
- Unguri locuiaii peste Dunăre tot din epoca lui Au- 
Telian? ca şi colonia cea ungurâscă de lingă Ochrida, 

pe care o menţionâză Anna Comnena: «oi zregi li 
> Azudv oluoîvreg Toieror» ? 

„Despre acești. Unguri vorbesce şi Anonimul To- 

gelui Bela, când ne spune că în invasiunea peste 

Dunăre, perdând pe căpitanul. lor, că din prostiă 
nu sai mai întors în Ungaria: «stultus:populus, 
quia mortuo domino suo viam non dilexit redire 
ad patriam suam.» Dînşii ai r&mas. dincolo. de
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„Balcani din prostiă, fie şi așa, de Gră- -ce nu avem 
„nici o probă contrariă; Românii însă, alungați din 

“Pânnonia de nâmul acestui «stultus populus», atit 

trebuit să rtmână peste Dunăre de nevoiă. 
Năvălirea Ungurilor a avut-o importanţă extre- 

mă pentru istoria Peninsulei” Balcanice în vâcul 

de mijloc. Pe Românii din Dacia, tari prin cetatea 

munţilor, Arpad și urmașii sci n'a fost în stare . 

„să-i sflărâme sait să-i gonâscă, ci chiar din con- 
tra. ai fost aprâpe tot:d'a-una Dătuţi de dinșii; -pe 
Românii însă ccă de pe șesul Pannonici, reit adă- 
postiţi și pote și reii organisaţă, Maghiarii i-ai a- 

lungat,- şi de aci următorele dot consecinţe: 

-dentâru, cătră naționalitatea serbă, plămădită din 
-amestecul Bohemilor cu Iliro-latinii, sa mai. al- 

toit acum un element daco-latin, de astă-dată nu 

ca 'substrat, ci numai ca accident, dar accident 

iorte însemnat prin înrudirea sa cu substratul; 
al doilea, sa născut naționalitatea macedo-ro- 
mână, care în curs de vro dot-sute de ani, de- 

la secolul X pînă la secolul.XII, n'a încetat de a 
sc tot ţi, de o parte pină la. polele Balcanilor, 

„de alta pînă la nordul Eladei., 
Calea fiind odată” deschisă, din când în când 

„puteati a se mai adăuga cătră acei Macedo-românt 
cete ncue de Români, sati din Dacia, sai din cei eşiţi 

cu dinşii tot din Parinonia şi cari se opriseră prin- 

tre Serbi. 
Să nu fi fost năvălirea Ungurilor, nu s'ar fi născut 

acel puternic imperiii româno-bulgar al lui” Ioniță
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- Asân, care dete Bizanțului prima adevărată lovi: 
tură de mârte. 

"Când 'alăturâză cine-va dialectul daco-român sati 
_* al Românilor propriii qişi cu dialectul macedo-român: 

„ al. Armânilor şi: cu cel istriano-român al Iunerilor, 

nu pâte să nu constate următârele: 

„1. Aceste trei dialecte diferă între ele mai i puţin 

decât dialectele provinciale din Italia și din Franţa, | 

iar prin urmare. e peste putinţă ca rumperea con- 

tinuităţit între ele să fie. veche. . Separaţiunea s'a 

operat târdiă, după ce totălitatea unci singure 

limbi românescă fusese deja pe deplin formată, 

crescută și consolidată, ceea ce s'a întămplat anume 
între secolii III — IX, în curs de șâse-sute de ani, 

“în ţera unde. Traian îşi pusese piciorul trecând 

podul dela Severin, și dc unde apol elementul 
românesc s'a întins treptat în Ardeal, î în Banat, în 

Pannonia. | 

2, Dialectul “dacoromân presintă' o desvoltare 
“liniştită organică, în care nu ne întimpină contra- 

stul între un pr6 mar6 conservalism pe de o'parte 

"şi între o pre mare. desfigurare pe de alta, ca la 
Macedo-români şi cu atât mai mult la Istriano-: 

: români. Un așemenea contrast este resultatul unei 
sguduiri. Ori-ce sppuduire desequilibreză. Dialectul 
“macedo-român și cel istriano-român s'ati sdruncinat 
prin colindările lor, pe când cel daco-român sa 

"mișcat, simetricesce, rămânând nestrămutat în ace- 
leași 'condiţiuni teritoriale, climaterice şi etnice, =
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Faimâsa teoriă a lui Ri: ani, 

“linguistică și anti-istorică to E BA 
de vremo ce ca se întemeit -: 

a legilor de formațiunea, dia, i - 

de mijloc se împingeaă dela i 
„odată dela sud spre nord, și uită în spus 

mânii erati atunci ciobani, iar mieraţiunile cioba- 
nilor sînt tot-ba-una iarăşi dela nord spre sud, 

nici-odată dela sud spre nord, 

Când e vorba de începutul poporelor şi-de c- . 

poce întunecâse din viâța lor, ori-ce studii exclusiv, 

istorie duce la încheieri greșite; la încheieri greşite, 

nu.mai puţin, duce ork-ce studii exclusiv lin--. 

guistic. Pentru a' nemeri adevărul, sait încai a «ne 

apropia de adevăr, trebue neaptrat un studii pa- 
ralel istorico-linguistic. Când un text istoric se întă- . .*: - * 

„resce printr'un fapt linguistic sati vice-versa, ambele 

urmărite pe o cale strîns metodică, atunci și nu-, 

mai atuncă adevărul e găsit. 

Isprăvind, mă întreb acuma : isbuțita am 6re a lim- 

pedi problemele cele mari „puso : în capul studiului 

de faţă? | 
Primul strat etnic cunoscut al Peninsulei Bal- 

canice întregi ati fost Pelasgii, o ginte ne-semitică 

şi ne-indo-europeă, simănând la apucături mai ales 
cu vechil Egipteni. 

Peste substraâtul pelasgic, amestecându-se cuel,
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"Asta sedat, cu vr'o 2000; de ani înainte de Crist, 

ot ginţi indo-curopee deosebite: Elenii şi Tracii. - - 

Grecii de '-astădi, cu tâte :irigredientele străine 

primite în cursul vecurilor, sint o continuitate di: 
rectă a anticilor Elcni; iar o continuitate directă -. 

a anticilor Traci sînt Albanesii de astăqi, cari însă 
-represintă numai unul din numerâsele. dialecte 

tracice. | 

Afară de Albanesi, toți cei-lalţi Traci, împărțiți 

"într'o mulțime de popâre mari și mici, ait fost des-. 
naționalisaţi sub dominaţiunea romană, și anume - 

Tracii cel sudică, dela Balcani în jos pînă la Elada 
a fost erecișaţi, Tracii cel nordici ai fost latinisaţi. 

"Latinisarea 'Tracilor nordici, făptuită între secolii 

II — VI, a, produs, trei: dialecte traco-latino:, dia-. 

lectul imeso-latin între Dunăre * şi între Balcani, 

dialectul iliro-latin între Balcani şi! între Adriatica, 

dialectul daco-latin în Carpaţi. 
In secolul VII, aprpe în același timp, un popor 

“slavic de ramura polonă s'ă aședat peste Meso- 
latini, cu „cari amestecându-se, a dat nascere na- 
ţiunii româno- -slavice numite mai târditi Bulgari, 

iar un popor. slavic de ramura-bohemă s'a aşedat 
peste Iliro- latini, cu cari: amestecându-se, a dat 

nascere n&mului româno- -slavic al 'Scrbilor. 

Inainte, şi în tot timpul acelor mișcări polono- 

+ 

boheme, Daco- latinii locuiati neturburaţi î în Oltenia, . 

în Banat și într'o. parte.a Ard6lului, de unde cu 
încetul își întinseră crengile asupra Pannonici, pe 

- când în Moldova și pînă la Olt se învârtiat —
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parte "Tătar, parte Slavi — Pecenegii, Cumanii, 

“Rutenii şi chiar Litvanii. 

Năvălire ea Ungurilor în secolul x. ma' putut să 

nimicescă sai să alunge pe Românii cei din păr- 

ţile Dacici propriii dise, dar a reușit să împingă 

o samă de Români din Pannoniă spre Moravia, unde - 
că nat întârdiat - -a fi slavisați, iar pe cei- lalţi .Ro- 

mâni tot din Pannonia i-a gonit peste, Dunăre, unde | 
dinşii parte s'aă slavisat, parte s'a păstrat în Istria, 

partea cea mai mare a alcătuit sîmburele Macedo- 

românilor de astăqi. | 
In acest mod, după'secolulul X, afară, de Dăco- 

latinii cei vechi" remași în Carpaţi, cari ati păstrat 

„numele de Români, menţionat deja la lornande, sai 

ivit do& odrasle ale lor peste Dunăre: Armâni-la 
sud de Balcani și Rumerii lingă Triest. . , 

* Sînt acum trei-deci de âni şi mai bine de când, 
_print”o monografiă despre Jo- în- titlul Domnilor 
români și bulgari și printr'un' studiii întitulat «Pe- 

ritaqi Dacii 2», cu. începusem un șir ne 'ntrerupt de 

cercetări analitice asupra istorici române. Lucrarea 
de faţă, o scurtă sintesiă a acelei lungi analise, este 

ultimul cuvînt al mei asupra unor măreţe nedu- 

meriri, cari mi'aii sbuciumat peste un pătrar.de se- 
col. Căutând tot- dWa-una adevărul numai pentru 
adevir, tără nici'un folos egoist și fără nici o ten- 
dinţă șovinistă, sînt fericit de a constata că nu m'am 
contradis nici-o-dată în trăsurile cele fundamentale, 
deși mi-a a plăcut tot-d'a-una a mă „completa, Şi n une-
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ori a mă reetilica ei însu-mi, în amărunte. Dar feri- 
cirea mea cea mai mare este, că resultatul definitiv al 

muncci mele nu împinge la desbinare, ci îndâmnă la 

înfrățire. 'Tâte popsrele balcanice, Românii, Grecii, 
Albanesii, Serbii și Bulgarii, ne apar acum ca o 
singură familiă strîns înrudită, ca un oruzzooro» do 
fraţi, de veri şi de cumnați.



  

AJUNG 

(ErymoLocicuu MAGxUt, 7. 5,-p. 611.—6036) 

  

Ajung s. agiung (ajuns s. agiuns, ajungere s. d-- 

“ grungere), vb. ; rejoindre, reunir ; atteindre, saisir;. 

„arriver, parvenir, recourir; devenir, se reduire;. 

suffire, assez. Nu cun6scem pentru acest verb, din 

texturi sati din popor, sensurile : «fournir, gagnor;. 

regagner, passer»  |Cihac); chiar fără cele însă, 
ca activ, neutru, reciproc şi reflexiv, ajung aro o 

mulţime de înțelesuri sai sub-înțelesuri, circulând: 
fârte des nu numal în graiul obicinuit, dar încă. 

în proverbi şi 'n idiotismi. Sensul fundamental este- 

latinul adjungo=ad-+kjungo «unesc la o- 
altă prin capete un ce cu un ce». Dar de aci, 

punctul de plecare aprâpe de tot ștergendu-se; 
pornesc și une-ori se încrucișâză diferite sensuri: 

secundare și terțiare, pe cari nu le are prototipul: 
latin și cari, dintre dialecte romanice, ne întim-- 

pină întru cât-va numai în italianul aegiungere: 
sait aggciugnere, malales în vechea italiană. 

Tote sensurile lui ajung se explică prin corela--
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“ţiunea sa cu întind. Prin intindore, doăca-.: 
„pete se ajung=«se rejoignent»; prin întindere, 

cino-va saii. co-va ajunge = «atteint, saisit» ; prin 

înti n dere, noi ajungem = «arrivons, parvenons, 

recourons», şi aşa mai încolo. De aceea, când ajung 

figurâză într'o frasă legat cu întind, este a-ne- 

voiă adesea de ai lămuri sensul precis. Așa în 

doina : 

Se ntindea și n'ajungea .... 

(Jarnik-bărsan, Transilr. 130) 

-ajung însemnâză tot-o-dată: «rejoindre, atteindre, 
parvenir, suilire.» | | : 

„10, Ajung '“cxrejoindre, râunir.» 
Cu sensul fundamental a d+ jun go, al nostru 

ajung s'a păstrat abia în forma reciprocă: asea-.: 
junge «rejoindre Lun Lautre,» 

Proverb: «Râtele se gonese una pe alta și nu. 

- “se ajung nici o dată» (Pann, II, 80. 
Altul: «Del cu dâl se ajunge, dar încă om a, - 

om» (Conv. lit.. 1877, p. 174), unde ar fi mai lo- 
gic: «del cu del nu se ajunge», după cum 'ește î 
același proverb î în mai tâte limbile [Diiringsfels) ; î în 

dialectul sicilian : «munti cu munti nun si ju n e i. 
mai.» 

Un cântec basarabian blăstemând Prutul: 

, 

+ 

e. 

! Mal cu mal nu se zărescă, 

„Glas cu glas nu se lovâscă, - : , 
Ochi cu ochi nu se aginagă | 
Pe-a ta pânză cât de lungă... . 

” - (Alex., Poes. pop., 252)
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Print'o transiţiune semasiologică immediată : «re- 

-“joindre Pun Pautre = tomber d'accord, s'entendre», 

reciprocul «a se ajunge» însemneză a se, “înţelege 

unii cu alții. - | 

Lexicon Budan: «M & ajung cu cinc-va în ce-va ! 

sau despre co-va, adecă mă așed, mt nără- 

vesc, congruo, convenio, consentio cum n quopiam 

“super re quadam.» 

De aci idiotismij : 

dA se ajunge cu tirgul=— aire un marche.», 

Alexandri, Pâtra din casă, sc. 18: «Ei caută să 

găsâscă cele do sălaşe de Ţigani, pentru care d-v6: 

stră, Ga nisce părinţi buni, nu v aţi putut a gunge 

-cu tirgu... 

Același, Dipuşărtul: dacă Turcu şi Cazacu, Pi- 

, 

lafAga şi cu Moscov Ghiaur, dușmani de morte, ca- . 

“rit luaseră deprindere ași giuca calu pe pămintu - 

nostru, de câte ori nu Sugiungeuii cu tirgu, . 

„Se diceşi: ca se ajunge din preț. Latrian- 

Maxim : «Nu ne-am putut ajunge din preţ =nu ne- 

-am putut învoi asupra preţului. » 

«A s& ajunge din qestr e=— când părinţii pă- 

rechii se învoese asupra destri»» (G. 'Ţuţuianu, 

Muscel, c. Valea-mare; $. Istratescu, Dimboviţa, . 

„com. Cobia). | o 
că'se ajunge la cuvinte». (baron, Limba | 

A 
“ itna însă că atunci când unii sc ajung lără sci- . 

rea 'altora- este mai tot-d'a-una spre paguba sai 

-vătămarea cui-va, expresiunea -a căpătat un sens
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pejorativ, cu care ne întimpină. des în vechile 
"texturi. 

Cantemir, Ist. “Terogl. (Mss. în Acad. Rom. p. 

"135):.. «Deci socotiți binișor, că de nu sînt acol6- 

acâle doaâ jiganii, filul adecăte și inorogul, să nu 

cum-va prin scrisori cu lupul să se ajungă...» . 
N.: Muste, Letop. III, p. 15: «Atunce Petriceico- 

Vodă și cu Grigorie Vodă sau sfătuit să se în- 

'chine la Leși, să stea cu toţii să. bată pre Turci, 

să nu se așeze Pașă în cetatea Hotinului; şi ajun-- 

” gându-se cu Leșii, i-ati chiemat să vie mal 'curănd...» 

Acelaşi, p. 42: «Mazepa Hatmanul Căzăcesc, om. 

și cap a toată ţara Căzăcescă, vrănd să viclenescă. 
"pre Moscal dela care avea milă şi cinste, S'aii ajuns 

cu Craiul Şvedului.. 
Neculce, Letop. i p. 300: «Stătuit'aii “atunce 

[hatmanul Sinavsli) pe Craiul Avgust de s "au agăuns- 
cu Moscul....» 

Același p. 269: «s'ait agiuns hatmanul şi cu Tor- 

dachi visternicul şi cu toți slujitorii să ridice pe: 
Dimitrașco . Beizad6, iectorul lui Cantemir „Vodă. 

Domn înlocul tătăne-său. . » 
Același p. 305: «Ag usi sati Constantin Duca. 

Vodă atunce cu Capigi-başa.. » 
[10 Ajuig «atteindre, saisir». 

Pentru ca să întreci pocine-va care este îna-: 

inte, sai pentru ca să apuci ceca ce nu se află: 

* lîngă tine, ori pentru ca să nimeresci undeai: 

"vr6 să [il, trebui mai întâi să te mișcă ca să a-.: 

fungi, In acest sens, ajung se învecineză cu în--
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trec, cu apuc, cu nimeresc, dar anumeca 

un moment immediat anterior. E: sinonim cu a- 

ting, deosebindu:se în doă privinţe: pe de o parte, 

ating nu presupune ostenâlă, pe când ajung r6- 
'sultă tot-d'a-una,. mai mult saă mai puţin, dintr” o 

mișcare obositâre; pe de alta, ajung nu implică 
ncaperat un contact: direct, fără care nu se pote 

atingere. : 

Din causa elementului . material al lui ating, 

care lipsesce în ajung, între ambit termini pâte fi 

chiar un fel de antagonism. Aşa, de exemplu, «a- 

ting cu cuvîntul» este ce-va dușmănesc: «blesser 

par un mot», pe când «ajung cu cuvintul» exprimă 

noţiunea apr6pe prictenescă de «grăesc cătră cine-va, 

adpello, adloquor, adfor» (Lex. Bud.), mai ales a- 
tunci când chiămâm pe ore-cine de departe și is- 
butim, în'sfirșit, ca să ne audă. 

djun y cu sensul de «atteindre, saisiv»'se nuan- 
ț6ză în circulaţiune: 19. ca termen comun ; 20, ca 

„termen de blistem; 3%. ca termen juridic. - 
10, In accepțiunea ordinară. : . 

a) Ajung  «atteindre». | 
O ființă alergând ajunge pe o altă. 
Pravila Moldov. 1646, f. 66: «i-au căutatii numai 

a da dosiă şau începuti a fugi, fară celalalt Pau 

azunsă şi Tau omorătii.. . - 

- Dosofteiii,. 1673, f. 23 b: ” 
, 

Datu-mi-ai vărtute şi ml-ai lărgit pașii 
„.. Să pot călca Iute să ml-aung pizmașii; 

Deca'l voi agunge, să fac într'inş cărduri.., 

4 
7
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Balada «Fata cadiului»- 

"Sasa bine că fugea 

Mal că mai il agiunugea... 

O doină: : 

Apucai pe drură la vale , 
“Magiunsci, pe Lenan cale. 

(Alex. Poes. Pop. 2,, 237) 

In- sens figurat, dar presupunându- se tot- d'a- -una. 

muncă sai stăruință, dacă nu alergătură materială, 

o ființă ajunge pe alta în sciință, în meșteșug, în 

putere, în bogăţiă, ete. ” 

Tot figurat, personificându-se o abstracţiune saă. 
un ce neinsufleţit, dar susceptibil de mişcare: 

1 : . a 

ME tot uit uitare luncă, 
Dâr norocul să m'agiungă! 
Și norocul nu m'agiunge, i | 
Şi mijlocul mi.se fringe. o , 
De greul păcatelor, 
“De sarcina armelor. .. 

„  (Alex., Poes. pop 2., 255) 

Omiliar dela Govora, 1642, p. 73: «co cuget: 

pre clu "1 va ajunge, cănd mulţi părăși vor pune 

înnainte acelui judecătoriu jeluir€ sa spre cl...?» 
Doină ardelenescă: - 

Serie doi-trel rinduri, 

Sil ajung nişte gânduri; 

"Țipă condeiul pe masă 
„Şi mi se plimbă prin casă... 

| (Jarnik-Bărsanu, 120)
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]. Văcărescu p. 66: 

: Ajunge-o, riule, curgând! 
Fă-o să vie mal curend! - 

Spune'i strizând'o cam remas 
Pe marginea ta fără glas... 

Tot aşa ajun ge o săzetă sau un glonte: «lait 

ajuns togma în inimă= în ipsum cjus cor collinca- 
vit» (L. B.).. 

Ajung «atteindro» se construesce do regulă cu. 

un nume pus: în regim direct. 
Legenda Sf. Parascheve, text din secolul XVI 

„ (Cod. Mss. imiscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov 
p.-65):. «nu vru să mai aștepte mai multii să se: 

chinulascâ, ce toate inpreun lăsâ-le de sc luo de 
fugi, și pustiia ajunse .o a 

„Moxa, 1620, p. 400: dOiimanti) au luat multe ţiiri 
despre răsăritii de le-au robită şi le-au pridâdită,. | 
pănă ce ajunseră cetat6 Brusa...» | - 
Asemenea la Anton Pann, Prov. ], 79: 

r - 

Dol cu piciore olâge 
Mersend ş'ajungend un del, 

„Unu ncepu să se roge,.. 
7 

„Aci aparține ș și: . 

Trimise la maimuţă, vestită vrăjitre, 
"Ce spun că sciea multe şi că proorocia. 
Intâmplările tâte, după cu se trecea; 
Trimise, dic, la dinsa, săi facă întrebare: . 
Cum pote să ajungă sfirşitul ce doresce. ,. 

(Gr. Alexandrescu, Dreptatea dealul).  
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“Lexicon Budan: « Rele tim puriam ajuns = 
îin mala tempora viximus.» ” 

In 'tâte aceste exemple, dacă n'ar fi regim , direct, 
-ajung. n'ar mai însemna «atteindre», ci «arriver». 
-Cu regim indirect, ajung îşi păstreză sensul de 
-«atteindre» numai când arâtă o înaintare în spaţiu 
fără un punct bine hotărit, sai o mişcare a unui 

-ce nensuflețit. 
N. Muste, Letop. II p. 14: «Turcii cum at trecut 

“Nistrul, ati început a prăda și a da foc, căt ai 
„putut agiunge prin ţara Leșâscă.. 

_Doină din. Basarabia : , 

” Moscălesec-otu învăța 

Când cu limba mi-olu uita, Me 
-. Când a cresce grâu'n tindă 

- Şa agiunge spicu'n grindă, 

Când a cresce grâu'n casă Ea 
a agiunge pâlne'n masă!... 

(Alex,, Poes. pop?, 404). 

«Imi ajunge veşmintul la căleâe == mcin Kleid 

“reicht bis an di Fersen» (L.B.. | . 
In proverbi, locuţiuni proverbiale şi idiotismi: 
«Despre un .om nenorocos se dice: nu pote 

- “ajunge la crenga verde» (Preut G. Trailă, Temișăra).. 

«Vulpea dacă n'ajunge, qice că pute» (C. Ne- 
-gruzzi, Scris. SU, — proverb născut din vechea" 
iabulă. 

«Cine plecă de dimincţă, departe ajunge...» (Pann, 
1, 151); în Bucovina: «cine mânecă mai desdimi- 
ncţă.. .» (Marian, Descântece, 7).



  

Si 

Legă sacul pină e rătund, - 
Nu când ajunge la fund. 

i A (Pana, LII, 32) 

Când e omului să” vie 
"YVre un reu fără să'l scie, 

Or zăbovesce 
Pină'i sosesce, 

"Or dă tugă 

Să ajungă... o 
| "CD. I, 146) 

Sub forma reflexivă: 
pr 

" „Cuvintul 
*I ca vintul = . 
Nu se ajunge nică cu armăsarul, w 
„Nil cu ogariil... . - 

| | Ub. 1,20) 

"De la Vrancea (B. Ștefănescu), Sultinica.p. 10: 
«nu d6ră car fi fudulă să nui i ajungi cu stră- 
murariţa la nas... 2 

Se dice cu același sens: «a. ajun ge cu i prăjina la, 

nas.) Ii da i , RER “ 

«Ajunge. cuțitul la os», când suferinţa nu. 
„mal e'de r&bdat. » i 

[. Văcărescu p. 540: 

„  Milă să cer, sint fricos; 

Reul mi-a ajuns la os... 

In balada «Balaurul» : Aa 

Sai, bădiţă ortomane, 
Că m'agiunge la ciolane! 
Sai, bădiţă, de mă scâte 

Că m'apuc fiori de morte!,... 

Ftymologicum Magnum, . . 3 6



. 
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Se 2. 

Idiotismr: 

«Vorbesce fie-care cum î ajunge mintea», sino- ! 
nim cu «cum îl! taiă: capul», în ambele casuri cu 
sensul de: «cum o nemeresce.» - 

Legenda Sf. Parescheve, sec: XVI (Cod. Mss. misc: 
al bis. Sf. Nic. din Braşov, p.-70): ca mârge la 
„lăcuita ceia co.nime cu minte nuopoate ajunge...» 

Alt idiotism: «a ajunge di n urmă» sati: ca ajunge: 
du pă urmă». ! 

]. Crânsă, Cinci pâni (Conv. lit..18$3 p. 485): 
«Tocmai când scoseră pânile din traiste, faca un 
“al treile drumeţ necunoscut îi ajunge din urmă şi - 
se opresce lingă dinșii. 

A. Pann, Prov. IM, 82: 
„Când plecâ.ca să 'se ducă, după dinsul s'a. at, 
S'ajungendul după urmă, ce facă, fine? antrebat,. ... 

Alt idiotism: «pe unde ajunge, geme pămîn- 
tul.» - 

Zilot,: “Oron: p- 85: «era, pociu dice, curată estă 
de tâlhari, că pe unde jungea ş gemea pămîntul...» 

d) Ajung, «Salsir, 

Coresi, 1577, ps. VII: «de să m ân e. amu -dra- 
culu sulletulii micu și să ajungă», acolo unde la Do- 
solteiu, 1680: «ca să gon&scă amu v răjmașul 
sulletul micu și -săl agiungâ», iar în Vulgata: 
«persequatur ergo inimicus animam meam! 

et eomprehendat...» 
Samuil Clain, Invăţături (Blaj 1781) p-:9: «cum 

pentru. tine tot-dâ-una : în nevoi şi în primejdii 
N 

N Ă o.
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mi-am pus viaţa, iară astăzi, ajun gându- mă -nevoia, 
îmi trebue ajutoriu dela tine...» 

Cu același sens de «apucă», ajunge pe cinc-va 
bâla, oboscla, grija etc.: 

Balada «Blăstemul : 

De mergea. ce mat mergea, 
, Grei zăcut îl apuca, Pr 
»* Ostencla "i ajungea 

Şi el,-măre, se culca... 

IN ((&. D. T., Poes, pop, 433) 

“In poesia poporană e mai cu samă des: ajunge 

dorul, în loc. de: «apucă.» 

O doină din Ardel: 

Când m'ajunge dor de ducă, 
*M& duo la del ca pe luncă; 
Când-m'ajuuge dor de mers, 
Mă duc la del ca pe şes... 

Doină din Bucovina: 

Duminecă pe la prânz: | 
„Ma ajuns un dor cu plâns: - 

| Cum am lost și ce-am ajuns... 
_ , „Gfarian, Buc. II, 150), 

unde primul ajung însemn6ză : «saisir», iar al doi- 

lea — «devenir». i . 

20, Ajun Ț] «atteindre, aia în blăstemuri, ju- . 

răminte, ocări. , | ” 

In popor se aude la tot pasul: 
Să n'ajungi Pascile! 

Să n'ajungi slinta di de mâine!



  

St 

N'ai mai ajuige să vedi slintul s6re mâni di: 
mincţa | | - 

«N'ai mai ajunge să'ţi cânte cucul la anul b (L 
Mironescu, Nemţ, ce. Negresci). | 

La a treia „persână: să najungă,. mar mai a- 
unge... 7 

“Din dată ce în loc de a doua șaii â treia se , pune 

prima pers6nă; tâte acestea trec-din blăstemuri în 

jurăminte : să n'ajung Pascile, n'aș mal ajunge etc. 

A. Pann, Prov. III, 84: 

n... | ca să urmez lor și ei, 
„lar: -de nu, sa mă ajungă blăstemul lui Dumnedeii. i 

“In poesia poporană: 

Să te- “ajungă, padeajungă - 
“Dorul lung și jalea lungă...! 

Pa (Jarnik-Bărsanu, Transilv. 265) 

. Bădiţ bădişorul mei, 
-Ajungă-te dorul grei 

„__ Pe.șesul Sibilului, - 

Pe spatele murgului... | 
: (bid) : 

Du-te, bade, ducă-te, 

Dorul mei ajungă-te ?,.. 
- o dbid.) 

Că eii scii de ce nu vine, 
"Că nu'l lasă maică-sa, 

Nar ajunge-a'l însura 
_Nici nepoți a legăna 

. Ş Nici nepâte-a desiierda ... * . 

(Marian, Bucor. n, 169) 

- 
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Mă uscă, mt face iască 

Si m& din bola cânâscă , 

Să n'ajung să mănânc pască!,.. 

Mia. 961). 

. Agiungă-te voe rea 

“ Und'ţi-a fi calea mai grea! 
Agiungă-te ahtul: mei 
Undit- -a fi „Păsul mai greă!... 

(Caranfil, Yalea Prutului, 75). 

Balada «Blăstemul» : a 

Să te-agiungă dorul mei 
Unde-a fi drumul mai grea! 

"Să te bată jalea mea 

Unde-a fi calea mai greal.... 

Balada «AMogoș vornicul :» o ., 

Noă ani să! tot alungi 
Şi cu mârtea să! agiungi!, e. 

«Horia şi Cloșca» : | 

Unguren, mustătă lungă 

Disam morţii să te-agiungă!,. .. 

- (Alex,, Pocs. pop &, 238)! 

Românul 'e atât de obicinuit cu rolul imprecativ 

al lui ajung, încât i se pare că cine-va jură sai 
blastemă pe dată ce resună acest cuvint; bună- 

„6ră în următorea glumă poporană din Moldova : 

Să n'agiung s6rele 
Cu picidrele 
Și luna , 

Cumânal -. De 
(Preot c, Gervescu, Nemţ, com. Roznovu)



s6. 

„De aci apoi, prin antitesă,: «nu ajungă...» se 

“ca ca o apărare de blăstem sau chiar ca o for- 

mulă de bine- cuvîntare. 

Doină avdelonâscăi ; 

Codrule; frundă rotundă, 
Pice bruma, nu te-ajungă? 

Codrule, frunduţă lată, |» . 
Pice bruma, nu te bată!. 

(Reteganu, Poes. Pop. 39) 

n idiotismi : a ajunge pe cinc- va a păcatul, cesul 

„ret, osînda, ciuma, etc. 

Balada «Badiul :» 

'TPurcit săria și fugea, 

Dar păcatu'i agiungea 7.» 

- Care scăpa de stilpun, 
Nu scăpa de buzdugan... - 

Zilot, Oron. p- 113: «primiţi dela Mateiti-vodă 

încocc, mai virtos nâmul Cantacozinilor, pentru 

milostivire a se chivernisi aici, încă și rudindu-se 

„cu Români, ci nu sati mulţumit pe atâta, ci ati 

„âvnit și la Scaunul Domnici, pe carele în cea din 

urmă Vaii şi dobândit, călcând facerile de bine și 

"pâinea Românilor și nesocotind că păcatul nemul- 

țumirii îi va ajunge vre- -odiniâră. „. | 

Beldiman, Tragod. v. 1021: 

Muleri ce avea prin casă, pe tăte le-ati desbriicat ; 
Cea mai mare osândire, la purces ele-ati cercat; 

Pe tâte-ai ajuns osinda, sfirșitul a fost urit, 
Căci câte-aii fost burduhâse pe (te le-ai omorit. .



"
l
o
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"Moxa, 1620, p: 398: «(Isachie Comnenii) domnifa 

înțelepţăşte, “ce curând. Vajunserâ boale grele...» 

Legenda Sf. Nicolae, sec. XVII (Cod. Mss, mis- 

cell. al Bis. Sf.: Nic. din Braşov, p. 166): «nu u faceţi. 
rău, să-nu vă ajungă. Tău...» 

Basmul «Tinerețe fără bătrâneţe» (Ispirescu, Leg. 
3): «blăstemul părinţilor le-a cjuas, și d'aia sai 

făcut: lighioi așa precum „le ve. 

Un cântec poporan: 

A Val Român de capul. tei, 
Cum, to-agiunse cesul reut.. 

(Alex. Poes. - von. ? , 253) 
. 

, Frupqă verde de negară! 

Vai sărmană blată țcră, 

ț Cum te-agiunse focul âră |... | 
- a a "Abia. 205) 

30 Ajung catteindre, saisir»” ca termen juridic. 
* Lexicon Budan:, «ajung pre cine-va cu procesul, 

adică îl înving, causa vinco quemdiam, Jemanden 

den Proces abgewinnen.» 
„E fârte- des în preţiosa Condică de Judecăţi a. 

lui Constantin Brâncovan, 1692—1713 [Mss.f în Arch. 
„Stat.);- de exemplu : d | a “ 

P. 91: «Deci au lost rămas Şerbu cu fii- -său 

Manole de judecată dinainte boiarilor, domnii- mele 
ce scriu mai sus, și au luat Vasilie vel! căpitan și 

cart boiarilor domnii- mâle ce sânt mai sus ziși 

de judecată și de rămas la măna lui şi iar au  



7 

- 83 

stăpănit acâste vii pre scama lui, precum le-au cum- 

părat şi precum Pau ajunsu judecata...» 

P. 151: «cănd sar cevi acâle cărţi veri la ce 

judecată, să se ia dela mina ei și să se d6 la 
măna Neculii Banul și a nepoților lui, după cum 

„au ajunsu judecăţile...» 

P. 211: ciar Lil și Ilie și Matei să'ș ţie numai 

parte lor:ce le-au rămas nevăndută, pentru că 

aşa au ajunsu judecata şi direptatâ.:» 
P. 192: «Ştefan Aprodul ne-avănd putâre ca să 

întoarcă banii înapoi lui Istratie, precum l'au a-' 
 junsu judecata Divanului;..» 

In vechea francesă, același înţeles avea «a tteint 

et convaincu», catint de la justice li roi» ete. 
Tot'aci vine proverbul: «Satul mic îl ajunge 

podvâda des» (A. Pann, 1, 113). 
III0, Ajung = «arriver, parvenir, -recourir». 
10, Ajung «arriver». . 
Când e vorba de mers, deoschirea între a ajung 

“«arriver» Şi. ajutat «atteindre» stă numai în regi- 

mul indirect al celul d'întâit faţă cu regimul direct 

al celui-lalt. Ast-fel: „ajunsă satul =atteignis 
"la campagne», dar „ajunsci la sat =jo suis arrive 

ă la campagne». 

„E sinonim cu.sosesc; ajung însă cuprinde î în 
sine elementul unci dificultăţi, pe care nu '] are 
sosesc. Așa: caii sosit 6speţii» nu este tot 

"una cu caii ajuns 6speţib», căci nurâai în casul din 

urmă se exprimă o îndoială că puteai să lie îm- 
“pedecaţi de a xeni.: | Ie



* 
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lon din Sân-Petru, Alexandria, 1620 (Mss. în: 

Acad. Rom. p. 13):: «merse spre răsăriti 10 zile 

și ajunseră la un cămpii: mare și trumos... » 

Noul Testament 1648, Act. Apost. XXI, 7: 

e d vănslămă |... navig ratione: 

deîn Tiri, agiunsemă În expleta a Tyro, des- 
cendimus Ptolo- Ptolomaida . -. 

a „. maidam,.: -. 

- Balada «Iordachi al Lupului»: - 

. Şi la Eși cât agiungea, 
Jordachi la Domn mergea... 

"O doină: SE ID 

'Tiă, ţiu, ţiă, murgule! sboră 
Pin'la verdea dumbrăvicră, . 

S'agiungem încă cu sore, . 

(Alex, Poes. pop. 2 , 248) 

O frumâsă gradaţiune la Costachi Negruzzi, « «Şa- 

lul negru»: 

„Sbor, ajung, descalec rece ca de m6rte, . 

Si întru la ea... 

i Proverhi: - - 

'Piganul când a ajuns la mal, atunci s'a înnecat 

(Pann, II, 86.) | 

Ai ajuns şi ci săracii - 

După ce-a *'mpărţit colacil. a 
| (Ibiă. 11, 68) » 

* A pornit în cale lungă 

„Și va-"ndață să ajungă. . a 

(Tbid. 1, 82 

7 

7



Na ajuns pin” la piriti . 
Și și-a ardicat polele 'n briă. 

IE (Th: Theodorescu, Iatomiţa, e. Lupșcnu) 

aLa' rît n'a ajuns, și polele și-a ridicat (Baronzi, 
Limba p. 55.) 

Locuţiune proverbială: a ajuns la spartul tirgului 
= pre târdiu, . A 

Figurat : a ajunge la . b&trâneţe, la nevoc, la 
lipsă, ete. 

Inventarul Cotrocenilor 16851 (Ms. Arch. Stat) 
î. 15: «jupănesa Despa ajungăndu la adănci bătră- 
nâțe...» . 

"Constantin Brâncovanu, 1696 (Coma. Ms, - în 
Arch. Stat. p. 190): «mumă-sa: Smâda ajungănd la 
lipsă și la sărăcie, au fost văndut aceste case...» 
„2% Ajung. «parvenir». | 
Neculce, Letop: IL; 395: “Vremea viitore va a- 

„răta; cine-va aghinge. să trăâscă, . .» . 

Urare la cununiă cătră nași: «Cuni ați ajuns să 
cununaţi,. să ajungeţi și să botezați, să vă faceţi. 
hini din hini și să: vă fie chefu deplin...» (A. D. 
Holban, Făleiă, e. Albesci). 

Proverb: «rmăsarul când îmbitrânesee, ajun ge. .. 
la rişniţă 5; saii: simplu : ca ajunge dela moră . 
la rișniţă» (Pann, II, 64; III, 105). Ă 

«Scărăbuș, p'a cui mână ai ajuns » iBaronzi, 
Limba . p. 52), locuţiune proverbială, când. cade 
cine-va în puterea unui om crud sai: nevrednic. 

30. Ajung «recourir».. ' 
Proverbi: .
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«E ancvoe când ajung să cumperi. ord dela 

gâsce» (Pann, III, 72). . 
«Ajungi. în- casa altuia, mu poţi ședă& cum îţi 

place; ajungi la masa altuia, nu mănâncă după cum 

-ţi-e gustul; ajungi în patul altuia, nu poţi dormi 

“cum ţi-e voia» (Ibid. 1, 136). 

Nic. Muste, Lotop. II, p. 20: cajungănd și 'Lur- 

cii cu daruri la Ramadanovski. , .» 
Ibid. p. 31: cAgiunsaă dară şi el la Poartă, și 

au trimis pre Panaitaki Postelnicul şi aii scos ler-- 

man... , 
Did. p. 4L: «și cât cheltuia Basarab vodă, Dom-. 

nul Muntenesc, nimică asupra lui Mihai-vodă nu 

putea isprăvi, ce înzădar îşi cheltuia banii, şi: a- 

jungea pe la toți Pașii, dăndu-le bani să fie întru 

ajutor să mazilescă pre Mihai- vodă...» 

Ib. p. di: «Darn'aii lăsat loc Brancovânul Dom- 
nul Muntenesc să nu ajungă cu piră şi cu: daruri 

pre la toţi Pașii...» | 
IVo. Ajung «devenir, ctre reduit».. 
10. Ajung «devenir.» ae 

“Balada «Movila lui Burecl»: 

* De-atunci n'am ce să m& fac, 

Cam aziuns un biet sărac... 

* Beldiman, Tragod.. v. 557: 

Se deşteptă boierimea, incepe-a se sfătui, 

Ce chip să 'ntrebuințeze răul spre a '] lecui, 
C'acum agiunsese rana cansrenă desevirşit, 
Nu se mat aștepta, alta decât un cumplit stirşit... 

. 
N 7



  

A. Pann, Prov. I, 62: | 

Lăsându'i intra lor voe, pină se fac mari prengari 
Şajung în cele din urmă destrinaţilor stegari. « 

In proverbi : : 

Tiganul când a ajuns impăraţ, 

Întâia pe “tată-sei a spindurat. . - 

. | (Pann, III, 28). |. - 

Ajunge din cal măgar. 
s Şi catăr din armăsar, - 

Ba Ir, 70). 

Mai adesea se dice simplu: ojhonge din cal mă- 
gar» (ib. II, 61.) 

«A ajunge la sapă de lemn= cu totul lipsit» (. M.) 
Vai când ajunge coda cap! (Pann, II, 55.) 
Vai când ajunge lupul sameș la oi! (ib. II, 52.) 
Omul pînă nu slujesce, stăpân: nu. ajunge (ib. 

II, 47.) 
Stăpân nu poți ajunge, dar sluşă când vei vre 

ib: 1, S6) 
Să nu te blesteme cine-va S'ajun gi slugă la: cai 

albi (ib. 1, 52) 
In locuţiuni proveibiale: | 
A ajunge de poveste în ţâră (Pann, III, 120) 

Zilot, Cron. p. 117. 

Săracul vultur românesc, cum s'amăgi de vulpe: , 

Cutbzorul lui cel strămoșesc în gura el să surpel. 
Pre t6t% hlara şi pre lei lăcutu-le-aii să crape, 
Iar dale vulpii linguşeli nu ai putut să scape! 
O ascultă la sfat viclen aripele să "șI tac, 
Iată acum că ai ajuns al ei de joc bătae!... 
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Ibid. p. 118: csură a tot şi ajunser ă batjo- 
“cură Grecilor . . .» 

“Idiotism : «ajunge tre pb a= es so weit lkommen, 
daraut ankommen» (Dr. Polysu). ” 

A. Pann, Prov. II, 144: «Să n'ajungă trba sin- 
ur cu paraoa să 'mi găsesc bel6oa. . A 

AIE idiotism: a ajunge cal de poștă=a nu 
“mal av odihnă. 

Alexandri, Barbu. Lăutarul: «Sărmane bete Bar- 

bule! al agiuns cal de poştă împregluru horii . » 

A „ajioige o Joimăriţă: 

' Foiă verde peliniţă! 
Mărită-mă, mălculiţă, , 
Cam agiuas 0 Jol-măriţă. . . 

” - (G p. T+y: Poes. pop. 337) 

, cdjung bino, ajungdepa rte=weit lkommen, 

es weit bringen, Fortschritte machen; ajung re: 

= ins Ungliick gerathen, verarmen, sich zu Grunde 

'zichten» (Dr. Polysu). 
Cu acelaşi sens, ajung fără determinare: : 

„Vai 'de mine, ce-am ajuns! 

Ă „arnik- -Bărsan, Trasily, su 

Reduplicat pentru mai multă energiă, la. Zilot, 

p. 12: a - 

N'ai gândit,. sărace, n'ai gândit, ei sciă fără a'mi da 
[respuns, 

Că de al fi găudit” în i: adevăr, D'ajungeai cum al ajuns... 

2 Ajung «tre reduit». e
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Locuţiune proverbială: cam ajuus să ne ea Co- 

piii în picidre» (Pann, Provy. II, 150). 

filet, £. 56: | 

Aceşti doi ticăloși, din butcă, din odihnă, 
Din aşternut cu pul, din veri-ce altă ticnă, 
S'ajungă — 0, ce. foc!— călări pe 'deșelate, 
Să dormă pre pămint, vei acum de se pote! .. 

Vo. Ajuag = «sullire, assez.» - » | 
Pravila Moldov. 1646, î. 34: «de va fi om.bun 

şi cu nume bun, agiunge glurămăntulă, iară de'nu, 

“trebue altâ arătare mai bună...» 
*10. Proterbi: - : . 

Ajunge un ciomag la un car e de Șle (Pann, III, 133.) 

Jocă danţ pe mămăligă 

Și "1 ajunge cât câştisă . . | 
- Cbid. 1. 206) 

Bună e mâneca lungă, 

Dar pânza nu va S "ajungă... 
, (b. 1, 161) 

Intinde-te cât îţi ajun ge plapoma; adecă : “trăesce 

după mijlâcele tale. 

Jipescu, Opincaru p. 132: «P& “câți nu mi k-aă' 
vădut ochi în slava corului douo-trei lini, şi pă 
urmă dară totă ghiaţa dă codă 'n vale, pîntru că 

“Sai întins mai mult dăcât lo ajungea ţolu...» 

"92, Locuţiuni proverbiale: 

a) Ajunge de glumă, ajunge de șagră, — când 
gluma sai șaga se prâ-lungesce ori nu mai place: 

Balada «Mănăstirea Argeş»: - 

 Agiungătţi de şacă, 
Că nu'i bună, dragă...



  

b) «Cale lungă să ajungă» «despre o forte lungit 

călătoriă. . 
|. Crensi, Pov estea lui Harap- alb (Conv. lit 1877 

p. 178:) «Si mere ci şi merg cale lună să le 
ajungă, trecând peste nout mări peste nouă Țări „o 

De la Vrancea (B. Ștefănescu), Sultănica p. 958: 
«ăpoi cale lungă săi ajungă, întălni un călugăraș,. 
îi dădu veștmintele ci şi în luâ rasa și caucul lui;. 
plecâ înainte . . ». 

c) “Tot așa despre o > luptă forte lungă: 

7 - Se luptară 
Di de vară 

Pinn sară: 
Luptă lungă A 

Să li-ajungă... ICR 
+ 

N 

(Marian, Bucov, IL 167) 

30, Imperativul ajunge saii ajungă, întrebuințat i ine. 
locul adverbului destul. 

Cantemir, Ist. Ierogl. (Mss: în Acad. Rom. p. 35): 
.„.nici în Ritorică tropul îndestuli rii au 

ascultat nici în Gramatică sralul fără chip Şi cu- 
vintul agiunge au învăţat. . | 

Costachi Negruzzi, Alexandru Lăpușnânul», II: 

«Ajungă atâta sânge „vărsat, atâte văduvii, atâţia. 
sărimani . . .» i 

A. Pann, Prov. 1, 102: 
. 

Mă roz, biirbăţele, d ă puţin cu milă, 
Că nu sciă.bătae de mică copilă, 

Aoleo, ajunge ?... : o



90 

1. Văcărescu, p. 62: | 

Ah! ajungă dar, ajungă - ai 
“Atâta mâniă lungă !... ! 

40, Forma roflexivă: a se ajunge. E 
Lexicon Budan: «el nu so ajunge cu. I6fa sa = 

non sufficit ei salariu.» Laurian-Maxim: cel 
nu se ajunge-cu venitul ce are.» . . :- 

Impersonal: | o 

- Caragia, Legiuire 1818, p. Si: «cât nu să.ajinge . 
din avere muflujilor spre plata împrumutătorilor...» - 

z. 
Un.ban pe di de ne vine, 

„ Cheltuim cinci şi mai bine; 
» Pe unde nu se ajunge, 

”, Scim şi cu vorbe a unge... 
(Pann, Prov. II, 154) 

-Zilot, Cron. p. 41: «şi. fiind-că ostașii se îmul- 

țiseră în urmă după ce s'aă ars Craiova, şi ludele 

țării se împuţinaseră, măcar de şi era dăjdiile grele, 
dar iar nu se cjungea cu venitul visteriei a se r&s- 

punde lefile...» ; 
VI. Particularităţi fonetice şi morlotogioe. 
10. Istorice. . 

-q) -n- în ajung se -rostră ca vocala nasală fran- 

cesti; de aci une-ori scris prin.p: a:$. MS alte- -ori 

- vocalisat de tot: 4:Sr$. 

Pravila dela Govora, 1640, î. 109 b: «era și 

“tineri amăndoi, şi ajuinseră (ass. herpă) pănă în 

sămbăta c6 mare... -
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Act- oltenesc din 1591 (Cuv. d. bătr, I, 56): ca- 
 jugăndu! (a:kSranASa) vrâme de lipsă şi de novoc,. 
a se-au dus încătroo au putut...» 

-b) La perfect simplu se conjuga: [cu] ajinșu sat 

ajunşi (= lat. adjun xi), [noi] Sjuisenu [= lat 

adjunximus). . 
* “Legenda SI. Mariă Egiptenă, sec. XVII (Cod. Mss. 

miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 371): 

«mâ prinse un cutremură și “frică, “ deca ajunşi la - 

ușa ce mi se închid6 mainte și dră de greţă intrai 

în lâuntru.. .»; şi mai jos,:p.'373: «iară apuindii 

„soarele, ajunșă la besereca sfântului... ». - 

Coresi, Omiliar 1580, quatern. III, p. 6: ceătrâ 

ușa postului ajunsemăl și nevoinţa sullotescă înnainte 

ZAC...» ! 

Pină astădi așa se conjugă la Macedo- români. 

20, Poporane. 

In limba poetică; ajung pâto să și asocieze pe d, 
<a în «dalb = alb », a IE 

| o baladă din Ardâl: 
Dec'acolo dajungea, 
Străjile nu'l slobodia, 
Mâna'n buzunariu băga, 
„Galbeni jos le arunca.., -  - 

„(Reteganu, Poes, pop. 72.) 

"O colindă muntenescă:..  ..* 

De departe ce'mi vedea? 

Etymologicum Magnum. N
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Pe arhangelul Gavril 
„Și pe sfintul Mihail 
Căi venia, mereu venia 
Şi la mesă dajungea ...: 

Ă (G. D. T., Poes. pop. 33)



  

“ALBINA 

„(ETYMOLOGICUIL MAGAU, 7. 1 P. 74l—702) 

bi 
  

Albină (plur. albine), s. £.; abeille. O gângă de fe- 
lul celor hymenoptere, care produce miere și eră, 

trăind in cete compuse fie-care din câte o,singură 

albină iemeiă și din-mai multe aline lucrătâre și 

,nelucrătăre, aceste din urmă bărbați, cele de'ntâiu 
neutre. 

Omul dumnesticesec, îmbunătățesce şi intrebuin- 

țâză pentru folosul sei pe albina, care altfel ar fi 
remas numai în stare selbatecă. | 
Un text din secolul XVII (Cod. Mss. miscell. al 

Bis. St. Nicolae din Braşov, p. 280): «... miiare 

sălbatecâ, zic, car6 fac albinele sălbateci, car6 se 

află în l&mne şi în pietri...» | 

O frumosă descriere poporană a dumesticirii 

albinei, la 1. Crângă. Povestea lui Ilarap-alb |Conv. 

lit. 1877 p. 186): «Şi mai mere el cât merge, și 

- numai €câ se aude o băzăitură înădușită. Se uită 

el în drepta, nu vede nimica; se uită în stânga, 

nici atâta; și când se uită în sus, ce să vadă? Un: 

7



“100: 

roiu de albine se învirtia în sbor pe deasupra câ- 

pului sei şi'umblai bezmetice de colo pină colo, 

neavând loc unde să se așede. Harap-alb -vedân- 

du-le așa, i se lace milă de dinsele, şi luânduși 

pălăria din cap, o pune pe rhbă la pămînt, cu gura 

în sus, și apoi cl se dă într'o parte. Atunci bucu- * 

ria albinelor; sc lasă! jos cu totele şi se adună. 

“ ciotcă în pălăriă. Harap-alb aflându-se cu părere 
de bine despre asta, âlergă în drepta şi în stânga 
şi nu se lasă pînă ce-găsesce un buștihan putri- 

găios, îl scobesce cu ce pote și “i face 'urdiniș; 

după aceca așâdă nişte ţepuși întriinsul,. îl frâcă 

pe dinăuntru cu cătuşnică, cu sulcină, cu mătă- 
“ciune, cu p6la-sântă-Mărici şi cu alte burueni mi- 

-rositore și prielnice albinelor, și apoi luându'l pe 
-umăr, se duce la roiu, restârnă' albinele frumușel 

din pălăriă ă în buştihan, îl întârce binişor cu gura 

în jos, îi pune deasupra niște căptălani. ca să nu 

resbată sorele și ploia înlăuntru, şi apoi lăsându'l 
acolo pe câmp între flori, își caută, de drum: Și 

"- cum mergea cl mulţimit în sine pentru acestă 

facere de bine, numai €că i se înfăţișeză înainte 

crăcsa alinclor .. . 

| Din acest pasaglu se vede , deja, „că "crescerea 

albinelor are în popor o bogată terminologiă pro- 

„priă, care 'câte-o-dată: se deosebesce după localităţi. 

Aşa: o 

„Albina în genere. se “chiamă” mu's că, și “când 

sporesce bine: «are multă muscă» (laşi); iar în



. 

. 

Banat se qice: biză (com. 

(com. Bouţar) ; ; 

albina femeiă: mate ă, po a- locuri albină Lu- | 

cr6e'(Drăila, e. Cecâruj împărătesă Blehe-. 
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hedinţi), albină împărătescă (L. B.); 

Jar figurat: Li ăutar, 

fiind că nu face altă trâbă decât. bâzăe, cântă și 

albina bărbat: trântor, 

jocă- (lași) ; 

albina selbatecă — bânz ar (Cov urluiu) saii bă ă r- 
zăun (Buzei); 

vasul sati butucul găurit în care se odipostese 

«binele: ulelu, stup, ștubeiu sai ştiu-" 

beiu, matcă, co sniţă sai cușniţă; 

“bortecica î în-stup pe unde întră și es albinele: 
urdiniș; 

ceea ce se pune pe stup ca str apere de ploiă Ă 
Sati de arșiţă:-o 

stratele. unde 

iptar, căptan, căptălan; 

se așclă mierea şi din cari se: 

lace ccră: fag ur, peste Carpaţi lagor, „la Co 
resi 1577 ps. oxvia: 

| încungurarâ- 

mâ ca «albinele 

diia... 

chiliorele î în cară so reproduc albinele: be o. teă 

(Nemţ, Sacev a); 

str e- | 
circumdede- 

runt me sicut a apes fa - 
vum... 

ţepușele de lemn prin cari” se susțin guri: 
trepee, în Oltenia preci (Alehedinţi) ; 
"locul. unde se ţin stupii vera: prisacă său EI 

ue 

Visagu) „sau bâză 

. 

.



102 

s tupi nă.oră stuchină (Ialomiţa), erna: te m- 
nic sai tcvnic; 

păzitorul albinelor: stupar sai prisăcar; 

„scoterea mlerii şi a cerel din stup: re t ezare 

sai'rotozat; , g 

 oxterminărea. trântorilor: trân to rit sai pă ă = 

t u t; 

instrumentul cu caro «se retezi»: custură; 

îmmulţirea- albinelor eșind pentru a căuta un 

un noi locaş: ro irc, rait, cese.musca» 

| (lași); 

stupul vechiu cu' albine — voi lu sai matcă 

ori părvac, r noul stup căpătat din cel vechiu 

— parotu, de unde apoi verbii: roosce șip a- 

roescoe sali rocșesce; 

„stupul care nu roesce: buhaiu las); ; 

un mic stup purtăreţ, În care se prinde noul 

roiu—roiniţă; 
"un mic roiu—sfirlac (Dorohoi); 

oul Sai puiul de albină —căţel, iar produ- 

cerea lui: căţelit, căţelesce; 

materia visc6să din care se nutresce cățelul — 

păstură; - 

materia din care se formâză cățelul: plă madă ă; 

" fagurul fiert din care se scosese câra—hoștină, 

jintiţă, băbaş (Tutova); E 

apa prin caro a trecut micre—mi d sai nira 

(Nemţ). . 

Despre sonul care . 1 scote albina, gcneralinente 

"se dice: bâzăe, uneori: bombânesce sai
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bombâesce (Transilv,, Sibiiu) ori b ombăn 6ză 
(Deva), zuză e (Făgăraş, Huniadora), vijăesce! 
(Banat), sb ârnăe. (Teleorman). 

Albina so resfaţă printre flori, pe al- cărora suc 

îl preface în faguri. 

„Coresi, Omiliar 1580, quatern. XVII p. 9: «Căţi 
amu toemelei lu Dumnezeu cu dragoste nevoc- 

'scu-se,. rudei ela draga a albinelor închipuescu-se, 
că cum zboară acâle pre cămpure şi dein toate 

erbile şi deiîn toate florile adună care e.cu frâm- 
scțe. şi 'cu folus, așa: și: acește. . .» E 

Legenda SI. Vineri, text din sec..XVI (Cod. Ms. 

miscell. al Bis. Sf. Nicolae din Braşov, p. 71): «ea 
o albină strânge deîn toate florile primâvârie , 

In colinda «Plugul: . | 

Şi. se legă de feciori | 
Ca albinele de flori; ..: 

- (Aloz., Poes: FI pop. 391) 

“Donici (180), I, 1: 

„Vulturul pe o alină 
Au zărit'o în grădină - 
La răvărsatul de zori :,. 
Biziind pe lingă flori... ” 

In -proverbi și locuţiuni proverbiale: 

«Ca albinele la fag sadună» (Iordachi Golescu, 

“Conv. lit. 1874 p. 73. - 
«dlbina în gură ţine mierea cea mai dulce, şi. 

în codă acul cel. mai otrăvitor. .-> 3 (ibid, p. 69). 

- Li o.
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Vine binele 

“Ca albinele. . . 

(Pann; Pror. E, 21). 

«Alina. vine încărcată de câră și miere pe pi- 

ciore, pe spate, pe burtă; de accea se dice des- 

pre om stringttor: vine încăreat a: casă ca o al- 

bină. ..» (S. Stănescu, Dimboviţa, e. Bilciureseii). 

«Aduce „ca o'albină, sai încărcat ca o "albină, | 

se dice 'de omul care ingrijesce bine de casnicii 

sei, îndestulindui de nu le lipsesce nemie. . -» D. 

Georgesot Ialomiţa, e. Coşereni). > 

„ „ harnic ca albina, stringător ca furnica. . 

(3. “Neszoeseu, Rîmnic-Sărat, c. Bogza; Gr. Gheo 

ghii, Botoșani, e. Călinesci). 
«Unui om ce “umblă de colo 'n colo, i se dice: | 

"ce. umbli, mă, ca un roiu. fără matcă? Unui: 

leneș: mă trântore, ce nu te apuci de tr. 

băi... (5. 'Tacu, Covurluiiu, e. Braniștea). - 

„0. înjutătură cătră” cai la Alexandri, Suriagiul : 

„ «Perire-ar” albinele. care or stringe câra de făcut 

lumînare celui 'ce vă are!... 

- “In eosmogonia: poporană romanii “albina + și ari-. 

elul j6că un rol.forte interesant, care nec aduce 

"a-minte că în. “mitologia elenică albinele, uzura, 

sînt 'dădacele lui Zeus, âr după Virgiliă: 

Esse apibus partem divinae mentis. . . 

= Iată o narațiune în graiul din Vâlcea: 2 
«La început când a zidit D-dău lumea, a “făcut 

înăi întâi ceriu şi pă urmă pămintu., Dar când.a:



  

„i . 

“făcut pimîntu a avut de ajutor. pă arici. D- iu a 
destiișiurât după un. ghem aţă cât crea țancu câ: . 

răului -și pă urmă a“dat ghemu ariciului. Aricu 

șiret, vrind să facă pă D- -dău să greșescă,. când : 

„vedea că D-qău să apropie “de cl cu zidirea pă: 

mîntului destășura câte puţin câte “puţin aţă după 

ghem; aşa că-tomnal la urmă când D- -ău a vă- 

ut că pămiîntu ieste.măi mare decât ceriu,: a pri- 

ceput că ariciu i-a stricat țancu. Atunci ariciu a 

fugit și s'a pitulat în iarbă. D-Qău după ce s'a gân- 

dit și răsgândit: și n'a“aflat nici un. mijloc: ca să 

facă pămintu să pu fie măi mare decât geriu, a 

-trimes albina ca'să caute pă arici şi sa'l întrebe. 
ș- 

Albina găsind pă. arici Pa: întrebat, : dar el a dis 

că -știe şi nu vrea să spună. Albina, şi ca şiretă, 

s'a prefăcut că plecă. Lia însă depărtându-s să pu- 

țin s'a ascuns într'o Îl6re. Ariciu credend că e sîn-.. 

gur, a dis: clei! nu să pricepe D-qău atâta lu- 

„ceru! Săia pămintu în mâini pe margini, s%l stringă, 

și aşa o să să lacă munţi, văi și. deluri». Cum 

aude albina: lucru, : sbâră din flore, şi ariciu au- 

dind'o i-a dis: Fii... ! aci aj fost, hâţo! mânca-ţ-ar 

ce nu se mănâncă cin "te-a trimes ! — Si de atunce 

albina face tiiiere în loc de alt-ceva...» (. Nisipenu, 

e. Nisipii). - i 

Tot aşa se povestesca de'ncâce de Olt . Dia. 

conescu, Muscel, c. Godeni; D. Basilescu, Prahova, 

e. Drajna de sus; P. Michăescu, Brăila, e. Câcârul. 

“ In âcest mod poporul își explică, pentru ce nu- 

mai. la albine se mănâncă «ceca ce nu sc mănâncă»,
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fiind-că blăsternul arietialur silia tocmai pe Dura 

„ nedeii vrând-nevrând so mănânce. - Ra 

Fiind că se pituleză atât de mâlcom întro-flâre 

și apol .sbâră băzâind numai după ce-o: supsese .! 
bine, albina caracteriseză adesea în legendele po 

poranc pe iscâdă. 
Basmul „« Tugulea» (Ispirescu, „Legende p. 315): 

". priponi caii, apoi dându:se de trei ori peste 

cap se făcu o albină şi plecâ înspre” m6qă- -nâpte 
încotro şedea Smedica pămîntului. După ce ajunse 
acolo, sbârn! în sus, sbârn! în jos, intră în casa 

Smeoicel. şi ascultă ce vorbia cu'Smeii...» 

„Pe însă numele sei de .iscâdă, albina mal aro 

și po acela de o gângonă rcutăci6să, 

“ Se „scie că'albinele cele lucrătâre înghimpă lârto 

dureros cu, așa numitul a e, pecarel are şi matca, 

deşi ea nul întrebuințeză nici o o dată, astfel că po- : 

“- porul 'crede că dinsa nu'l are - 
O legendă din Ardâl: . 
«Când a făcut Dumnedeii tâte victăţile,: a între- 

bat pre fie-care ca ce putere voesce să aibă. A: 

Vina a respuns că: pre cine volu împunge cu a-. - 

"cul mei, să și moră. Atunci . Dumnedei a dis: 
mai bine să mori tu! Și aşa so vede pină în Qiua | 
„do-astădi, că îndată ce înghimpă cu acul scă al- 
Vina pre: cine-va, mâre ea-însăși...» (G. Dobrin, S$. i 

Gila, I.: Muntânu, Făgăraş şi Huniadâra). 

+. De asemenea se povestesce în Moldova (V. Mir- 
cca, lași, e.. Copoii; Dumbravă, Nâmţ, c.: Uscaţii)
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şi *n Țera-Românâscă (p. Georgescu, Prahova, c. 

Protița ; N. Călinescu, Brăila). 

Si totuși pe, acestă reutăci6să isedd penorilo, 

privesce ca sfântă. - - | 

«Dracul se pâte preface în ori-co fără sai do-. 

bitoc, -numai în 6iă şi'n albină ba» (L. Iancu, Ba- 

nat, c. Visagu; I. Vişoianu, Muscel, c.. Măţâu; L. 

Bădescu, Muscel, c. Botenii.cte.). aa 

«Albina e privită ca sfântă, căci ea face câră 

pentru luminări de dus la biserică. Poporul crede 

că este păcat a da cu câră pen case, la podelă 

saii ceruit, după cum unii din boieri ai obiceiu...» 

- (Stareţ G. Theodorescu, Galaţi,. Mavromolu ; M. 

Rădulescu, Dimboviţa, e. Finta; Cărare, Iași, e.- 

Cucuteni; P. Pintea, Banat, e. Nevrincea ete.). 

O rugăciune poporană din Banat: 

Sânta Vineri a avut un fecior, * 
Ca un mândru domnişor ; 
Din ochi lacrăini îi mergea, 

Din inimă sânge curia, 
Nimen lume nu sciea,. 

Fâr de Lină . - 
: Magdalină 

. Și surorile lui Lazar, 

Cari se duseră pe câmpul lui Iordan, 
Culegând flori de amin, 
Și deteră cu picloru "n spin; ia 

- Ci acela nu iu spin, i 
Ci fu alin, 
Din alini. se făcu mierea, 
Mierea făcu ceră, ia



- Ceră s'a aprins, +: 
„“Ralul s'a deschis...” | 

AS. Liuba, Banat, e. Maidan). 

„Din “Transilvania: 

„Am plecat pe-o'călicea, 
» ME 'ntâlnii co alehinea, 

Alghina a făcut ceră, . 
- Cora s'a făcut lumină, 

“Lumina s'a aprins, 

Raiul s'a deschis, 

“-Pomete i 
- Influerete, . 

" Dumnedei sânt să no Yerte... 

Q. Floca, Sibiă, e. Sina) 
Lă 4 

„Din: Dobrogea: 

„N Albina face miere, 
-"Miereă se face ccră,: 

„Gera, se face 'ăcliă, 
Făclia s'aprinde, 

.. Balul se deschide, 

Matea. Domnului pe toți în braţe ne coprinde... 

e. Ladorie, ec. Niculiţel), 

In Occident sa dice căn năptea Crăciunului al- 
“Vinele cântă o: minunată colindă despre nascerea - 
Mântuitorului, şi că ele nu înghimpă cu acul lor : 

decât numai :pe 6meni desfînaţi și pe: femei :per- 

dute (Rolland, Faune pop. III, 268); se mai dice 
că „patria albinelor e “paradisul, şi. alte: legende a-. 

„nâloge (Gubernatis, Zoologie. Mythol. II, 218); dar 

numai la "Români, printr'o : imagine do i cea. mai, 
| înaltă „poesiă, poporul ne asigură că: 

. îi , N - _



  

«Albina este făcută din lacrimile Maicol- Dom- 
nului...» (Dumbravă, Nemţ, e. Uscaţi)... 

De aceea e mierosă, dar şi te dâre tot-o- dată 

In finc, nu lipsesce o legendă comică: . . 

. «Poporul (ice că la început albina a, fost a Ti. 
- ganilor, şi 6menii aă făcut schimb cu dinşii dâri- 

'*du-le în loc nisce bărzăuni mană, cari trăese stlbateci - 

și de cari s'aii bucurat Țiganii,. credându se câș- 
tigaţi, căci albina e mult mai mică...» uzat, 

com. Boziorul). : 

Cuvîntul s'a păstrat în tâte dialectele române: 

” macedo-român alghină, istriano-român albiră, la noi 

* după localităţi: albină, alghină, albghină, şi “chiar 

" albgină (Năsăud). Este latinul: musca alvina,li- 

teralmente «mouche de ruche», de unde pe de' d 
» parte simplul muscă «abeille», după cum se - 

aude adesea pe la ţeră,.pe de alta— albină, 'sub: 
stantivându-so adjectivul ca în: «fântână = [aqua] 
fontana», «armasariu = [equus) admissarius», «ernă 
= [tempus] hibernum» cte., saă precum în latina 

lui Plaut se dicea bună-6ră: «nclina = [erumena] 

melina». Așa dară albină: este în cea mai strînsă în-- 

rudire cu albii (=—lat. alveum), după cum se 

numia dentru'ntâiu stupul sau ștubeiul (Cihac). Mas- 
culinul alin în poesia poporană din Banat ar putâ 
să ne amintâscă că la vechii Romani tocmai-albina- - 

femciă era privită ca bărbat: «rex» sait «regulus» . 

(Virgil., Varr. etc), astfel că albin ar fi «[rex] a l- 

vinu s», «regele-stupului»; e mai probabil totuși 

că, după ce cuvintul. albină fusese dejă format,



Î10 | . 

poporul la “apropiat apoi printr'o asociaţiune de 
„idei de adjectivul al bi n== lat. albinus, nu cu sen- 

“sul de «blanc», ci cu acela de «candide». -Prin a- 
eciași asociaţiune de: idei. s'a născut. torma feme- 

&scăalbiniţă în loc de albin6ţă înte'o doină . 

din Ardel : - 

Tot mă mir, mă mir drăguță, 

Cum poţi fi aşa mândruţă ? 

Nu sciii cum poţi fi, leliţă, 
Chiar aşa de albiniţă? 

şi moi jos: | 

Prunquliță dalbiniţă. ... | 
, (Familia, 1836 p. 2 2 . 

ca şi când ar fi deminutivul albiniţă din albină. 
Cu mult înainte de colonisarea romană, Dacia 

„era vestită prin albine tul seti, căci deja pe tim- 

pul lui Erodot Tracii spuncaii cu emfasă Grecilor 

-că pe aci hu poţi străbate de mulţimea albinelor: 
«oş Vă Opjjizes PE Votat, utlrovu zarEzoLoi Tă mt. 

er o ”Iorgov, zi bird robruv 004 sira Ouldeiv 

TO zre0owrew...» [Herod. V, 10; ce. Aelian. d. nat. 

anim. II. 7). Sub doininaţiunea Romei acestă în- - 

dustriă n'a încetat de a se desvolta. Pe lingă a/bină, 

_termenii miere,ccră,fagur, păstură;că- 

țel etc. doveilese temelia latină a apiculturei ro- 

mâne. Peste acâstă temeliă însă, fără a pute so 

ascundă, s'a aşeda it în vecul de inijloc un gros cle- 

ment slavic: stup, uleiu, prisacă,matcă,: 
trântor şi altele. Causa e că vecinii nostri Slavi,
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mai ales acei din Polonia, s'ai îndelctnicit tot-d'a- 

una mal mult decât noi cu crescerea albinelor 

"(Hehn, Kulturpfl.2., 516). E interesantă în acestă 

privință legenda poporană despre descălecarea Mol- 

- doveă, povestită do Evstratie Logofătul, Letop..I, 

Apend. 5: «[Maramurășănii], mirosindu-le fum de 

foc şi fiind locul despre apă, cu pădure măruntă, 
s'au pozorit pre mirodenia fumului unde este acum 

mănăstirea Eţeanii; acolo pre acelaş loc ati găsit o 

prisacă cu stupi şi un moșnâw bătrân pri- 

sacariu, de seminţie ati fosthu s şi lati chic- 

mat Jaţco; întrebându'l acei teciori .de Domhi, ce 

“fel de omul şi den ce țară”, cl ai spus că este 

din ţara leşâscă :. .» 
Dot județe, Vasluiu în Moldova. şi A Mehedinţi î în 

Muntenia, privindu-se- cu drept sati cu nedrept ca 

cele inai bogate în stupi, pârtă imaginea albruei în 

chiar marca districtuală; dar nu numai ele, ci Ro-.. 

mânia întregă avusese altă dată un nume ceuro-. 

pean sub: raportul albinăritului. Cel-mai 

bun cunoscător al ţerilor nâstre din secolul trecut 

dicea : «Una delle piu pregevoli e ricche produ- 
zioni delle due Provincie sono 1 Api, pereche la 

cera che danno & senza dubbio la piu bella e ri- 
cercata di tutta VEuropa....» (Raicevich, Osserva- |. 
zioni 1188, p. 8"). | 

Din a/bină se lormeză cinci deminutivi. leromo- 

nahul Macarie, 1778, Dicţionar slavo-român (Mss. în 
în Bibl. Centrală din Buc., v. neaga): calbinuţa 
or albiniţa, albinica, albinioara..», 

N i IN



- afară de cari mai este albinea, ca într'o rugă- 

„căund poporană de mai sus. Augmentativ nu există, . 

ci numai colectivul «a 1bi n e t, eine Menge Bicenen, 

lauter Bienen» “(Budai-Delenu,, Dic. Mss. în Muz. 
istor. din Bucur.) «o mulţime de albine», căruia 

"corespundealbini ş «ein Ort voll Bienen» (ilid.),: 

«loc plin de albine». Cel ce trăesce din: crescerea 

albinelor este albinar, tar însăși îndeletnicirea 

albinăriă (Budai-Delenu), sai mai bine al- 

binărit (Pontbriant). 
„Mai multe localități în România se chiamă Albină: 

un munte în Argeş, un sat în “Tutova, vro trei 

“insule în Dunăre: (Frundeseu, Dicţ. top. 4). Satul 

„Albineosci în, Argeș presupune un nume per- 

“sonal Albină.. Numele cătunului Albinarii în 

Buzsi ne spune că locuitorii lui vor fi fost dedaţi 
re-când eu. crescerea' albinelor. ŞI 

*



ALEG 

(ETYMOLOGICU MAGNUM, 7, 1, P. 799—809) - 

7 

Aldg (ales, alegere), vb.; 19. «) 6lire, choisir, d'ou: 

d) preterer, opter; c) favoriser, âtro: partial; 2%. a) 

discerner, distinguer, d'oii: d) decider, trancher ; 

-.c) dâlimiter, dâterminer; 30. a) ressortir, rester 

-apres, dou: b) paraitre inopinement, surgir ; c) ta- 

quiner, importuner. A alege este a lua o parte din 

mai multe, cele-lalte fiind înlăturate, ceca ce pre- 

supune de "ntâiu, o judecată a. minţii pe cât timp 

se face alegere, apol sedterea la ivelă a lucrului 

celui ales. De aci 'cele trei sensuri. fundameutale : 

 «clire = discerner == ressortir», cari se împleticese 

împreună și.din cari. se desfâșoră numerâse 'ac- 

cepţiuni secundare. | 

10, aj aleg =.«dlire, choisir». . 

Moxa, 1620, p. 350: «ei răspunserâ: nice tu nu 

veri dotani de acum, şi-şi aleerâ pre o slugâ,a 

„lui Solomonii. pre nume lerovoamii de şi-l puseră 

domni...» - E 

Neculce, Letop. ÎI p. 212 : ceşind boierii înaint6 

Etymologicum 2lagnuni. . i , i 8.
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Vezirului, se ținea cela de, cela săi. alegă de Dom- 
ni0...>, Ida 

Dosoticră, 1673, . 79 b: 

" Direpţăi să vor aliage 

„Dintre cel fără de liage... 

Beldiman, Tragod: v. 247 

” Şi“băeţi de prin dughene acei ce marfă purta, 
Eteria nici pe unul n'alegea nici depărta ; 
'Tuturor le dai cocarde, pe toți îi împodobesc: . 

„Uniforma Eterici dându-le, stait det privesc... 

7ilot, Cron. p. "3: «de volu av€ greșcli,. d-vâstră 

Yertând, alegeți cs este bun, și ce 'este re în- 

dreptaţi. . .» 
L. Văcărescu, p. 120: 

Cu vină, fără vină, ia 
„Cerul acum n'alege: 

„Tulbure colcăesce, 
Arde și prăpădesce.. 

O doină, în care se cuprinde 'o ciudată :«electi- 

vitate a magistraturei» : 

Lăsa-m'olu de rezeşie 
Să apuc in halducie, 

Ca să'mi fac sfinta dreptate - 
Cu cea ghiâgă de pe spate, 
Să'mi aleg gludecători .-- 
Cel stejari nestrâmbători.. . 

„Câler., Poes. pop. 3, 297) 

Proverbi şi locuţiuni proverbiale: SI 
«Oile grămadă merg, iar caprele se aleg» (Pann, 

. . A | 

2
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II, 28);-adecă: cei buni toți, iar din ceiret numai 
cine e mal puţin deochiat. ” 

Și pentru alegere, cată să scim a o face la timp, 
căci : 

Mălura din grâă 
S'alege la riă.... 

(bila): 

«Alege pînă culege» însemnâză a se păcăli din: 
lăcomiă de a apuca ce-va. prâ-bun, saii din despreţ 
pentru cele ce se pot lua mai cu ușurință. -. -? 

IL. Crengă, „Stan Păţitul (Conv. lit. 1877 p. 29): 
«Apoi dă, măi Chirică; în dioa de aqi, nu sciti 

- de care a mai fi cu crucea 'n sin, cum cauţi 
tu. Eă gândesc că tot om „alege, om alege, pîn' om 
culege...» 
"* «Multe ltiţo or aleg pînă culeg, or stati pînă 

“ le-alege moșu ăl din gropă.. .» (Jipescu, 128). 

Fivurat, «vintul alege= le vent emporte»,. 
când se spulberă numai o parte din .ce-va. | 

Balada «Mareu Vitâzub: -. -: 

Ose ce mai remâneca, 

EL în piuă le pisa | , 
Si în vint că le sufla: :*  . + 
— Na, alege vintule, | 
Ingraş-te pămintule, 
Că din ce n'alege vintul 
Mi se ingrașă pâmintul. 

- G. D. Ta Poes. „POP 662) 

10, » dp =prătărer, optera
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Costachi Negruzzi, „cAprodul Purice» : - 

Nădejde de măntuire de nicăiuri așteptând 

„Și decât traiu” cu ruşine, morte mai bine- -alegtnă «+. . 

: ştimii că 

derept ziă și înveţ, și. 

"nu alegi a ţ a, co într'a- 

„devării calia lui Dum- 
nezău înveţi. . .. 

"Tot acolo, Paul la: Ro 

. nu iaste la 

„Dumnezău alegere de 
faţă... 

unde grecesce: 000% 

„10, 6) aleg! “faţa = «favoriser, „tre partial». 

Nos Testament din Băigrad, 1648, Luc. 2 XĂ, 2: 

. .  scimus quia 

'recte diois ct doces, 

et non accipisper- 
sonam, sed viam Dei 

in veritate doces... . 

m. II, 11: - 

„ non est ac- 

ceptio'persona- 

rum apud Deum...   
7 p 

mo], 7 ta. 

Pentru idiotismul: aleg din resbotu, aleg. 
cu-flori ete. sc va: vorbi - la cuvîntul alost- 

tură. 
Il0,. a) aleg «disecraer, distinguer». A 

': Lexicon. Budan: .caleg ce- va price, 'adecă desfac, 

așed, au$machen»,, | 

„ Dosoftelu, 1680, ps. Sta: -. 

Yudica me, Deus, et 

„di scer n e 'causam 

| - meam ... ! 

Lo Grudecă- mă,” Dum: 

nădzăule,, Și i alage pâra 
mia... 

î unde i în contextul grec: di 1206 a 
* i
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Ureche, Letop, 1, 9%: «Lâtopiseţul mostrw cel 

moldovenesc așa scrie de. pe scurt, că nice de: 

vilața Domnilor” care au fost toată cârma nu aldy je, | 

necum lucrurile den” lăuntru să alegă ;. .» 
Glosar slavo-român cirea 1600 (Cuv. d. băte. |, 

26$, 301): «aleg.cu cuzetul, semues 6, j u d ec, 
-socotosc:.. " 

Moxa, 1620, p. 364: cadună să stborii în Nichei 
“de aldse lege creştinescâ ... . | . 
A „Văcărescu, p. 280: » 

Ale muterii voind s'aleyă, | s 
Ce “duh, ce fire să le 'nţelegă? 
Subţire forte e a-lor minte - 
Şi pe om lesne femela minte . + 

Descântee bucovinen' de «Spălarea urci»: . 

- Să mă alegi dintre tote cele-lalte fete, . 
Cum se alege păunul din pene. 

Şi busulocul din burulene... 

1Col. 1 Tr. 1582 p. 331) 

Jipescu, Opincariu p. dl: «Puleana a audit cu 
urechili iey-dăla un boier bătrân, că parte din ghi- 
suri sînt adevărate, parte niu, ca şi vorbili: unili 

seci, altili pline. Dumnedei salegă!... » 
In, Moldova «Dumnedei» e înlocuit printr'o fiinţă 

mitologică | Bălanu l. Aşa lal. Crengă,. «Stan Pă- 

ţitul» (Conv.. lit. 1877 p. 25): «Balan sâţi aligă 
din gură ce spui, dacă nu vorbesci: deslușit .. .» 

Proverb: «Nu: se alege câștigul din pagubib 
(Pann, II, 85), când folosul 'e cu îndodlă.- - 

il, 4) aleg == cdâtider, trancher». | 

, 
.
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O veche divttâre : «la tâte urma alege» (Pann, 
II, 87) = «linis coronat opus». 
„Dr. Polysu: «a se alege la un fei, într un fel 
= ein Ende nehmen. _ 

. Nu ne putem înțeleg, 
Un fel-nu ni sc alege... 

. _ (Pana, II, 153) 

" Yotu prin judecată ca or eii or cl, 
Să ni se alegă dreptul la un fel... 

„Und. 7,199). 

.î Tarii bolnav scracu; hat să chemâm niște. 

poclit să” facă nişte: masle, că pe urmă oră s'a în- 

drepta, ori a muri, încalea să i se alfgă din doă. 

una...» (Gorelovi, Tecuciu, e. Răchitâsa). 
O doină: SR 

" Arde-mi-te-al,- codri des! 

Văd bine că s'aii ales , 

Din tine să nu mal es!,,. i. 
: (Alex., Pocs. pop. 2., 252). 

Donici, «Lupul la peire» : 
"Lupul cinchit într'un „colţ î 

Cu ochi crunți, cu păr -pe dos; clănţăia din dinţi la toţi; 

N 

Dar vădend că nu'i de șasă, că peire'[ s'a dles: 

" — Omeni buni! le zisă, staţi! + 
- Şi vol cânt ce 'mi siuteţi fraţi . .. 

Pravila Moldov. 1646, [. 86: «căndă.să va în: 
părţi mulaiia de. bărbatu'ș pentru frica vrâjmâșşie- 

lui, cade-sâ giudeţului să întărâscâ acestii lucru nu 

numai cu zapisă sai cu chizeșii, ce încâ trebue



  

19 

  

să o pue la un loci ca acela cu credinţă, să șadză 
acolo cu cheltuiala bărbatului, pănă să va altge 
ce cum va fi...» 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. Rom. p. 
26): «Cu toţii priimiră mărturia brebului, şi cu toții 
într'un sfat aliasără, ca vidra dintr amândoă MO- 
narhiile afară să se gonâscă. . .» 

Ibid. p. 138: «și așa or-ce au poruncit şi au ales, 
bine au poruncit şi înţelepțeşte au -ales. . .» 

Constantin Brâncovan, 1695 (Cond.. Mss. în Arch, 
Stat. p. 113): «det judecata și Divanul aşa s'au 
ales: rămăind el platnic, au dat satul - Săleuţa la 
măna fetorilor Mantii Vistier., 

Il*. c) aleg = «dăsigner, dliritory. 
A alege în scris= «preciser, dâterminer», de ex. 

în Pravila Moldov. 1646, f. 33: «de vor lăsa cui- 
va dreptiă sufletă, nu va putia el săngură cu vofa 
sa să ia, ce trebuiaște ispravâ dela giudeță i, alegăndă 
acelă lucru “au lăsată dreptă ! sufletii: iaste în- 
vățătura să lacâ bessrică, sau bolniţă. sau ospătârie 
ce se dzice casă de streini, sati grobiinicii, sau altă 
asemenia acestora? pentru că. atunce poate să ia 
săngurii cu voia sa și nu-i trebue nice unii giudeţiă, 
şi incă poate să fa săngurii căndu-i va aldge stă- 
pănuli în zapisi; ară de va fi într'altă chip 
ete.» 

E mai-cu-samă des în vechile procese teritoriale 
«a alge partea cul-va» saii «a alege moșia», fie după” 
0 hotărniciă do r mai "nainte, fie după mărturia veci-
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nilor sau prin operaţiunea gcometrică la faţa locului, 

fără care pămîntul remâne «nc- -ales».: 

Act muntenese din 1606 (Cuv. « d. bătr. 1, 155): 

“«parto “lu Streze câtă se va: alege de peste: tot ho- 

tarul... 

-Moise- vodă Movilă, 1631 (A. IL. R.I, 72): _acăte 

părţi să vor altge pre.zapise în satu Săpoteni... 

“Act muntenose din 1638 (4.1. R. 1. 23): udă: 

niţa lui, cătă să va alge parte | lui, den câmpu, 

den pădure, den apă...» - 

"Act moldovenese din 1675 (ALR. TA 250): 

«să mârgeţ acolo la acel lo și să socotiţ cu oa- 

meni buni dinpregur precum va hi cu dreptate, 

pro cătă va av6 dumnelui parte. de ocină acolâ 

într acel sat, săi alege din tot locul cu tot ve-. 

nitul.. .. 

“Invettarul mănăstirii Cotroceni! 1681 Ass. Arch. 

Stat.) £. 13: cau luat din Divan 24 de boiari pre. 

| răvașe domneşti şi cuom domnescu înpreună 'de 

“au mersu toţi lă,acest sat Pictrile de au ales toată 

part Doamnii Elinii şi o au hotărăt dă cătră Nica 

“ slugilarivl de Grădişte... 

Antioh Cantemir, 1706 ALR. In, 270) : săi 
aibă Lupaşco a'ş ţine 'moşie cu bună pace despre 

ginerii Stroescului, pănă or veni. la Divan, și a-: 

tunci precum va alege Divanul aşa va hi.» 

“ID, Ase alege = «ressortir, surgir, importer, 

Mai nici o dată nu se întrebuințâză sub forma 

activă, afară numai de «lăpturi» sati «brânşeturi»,
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când aleg are: sensul causativ de «faiie ressortir» : 

aleg unt, aleg zăr, aleg urdă cete. a 

I1I0.. a) aressortir, rester apres. 
: Dr. Polysu:. «a se alege cu ce-va = einem ctwas 

“ iibrig bleiben».: 
“Lexicon Budan: «se alege == se arată, se "vede, 

de ex.: la slirşit so va a alege = în fine adpare- 

bi pr Ă o 

„Pann; „Prov. II. 115: | a 

Unde vede vr'o figură, vr'o tînără, vr'un pantof, 
„Stă, se.ultă, cască gura, și se alege cu of! 

Jipescu, Opincaru p. 143: «Românu cu -ce portă 

şi cu ce bagă 'n gură, cu ala Salege pă lumea 

asta...» - - 

Doină muntenescă : : 

Firicel de arbă ncâgră, 
Dintr'atâta lume largă. - 
Malesei c'o puică dragă. . . 

n. „(6 ». T.; Toes. Pop. 325) | 

Act moldovenesc din secolul XVII (A. I.R. I, 

105): cagasta el o au văndut dumizale lui Drăgân.. 
“din Filipești fezorul Nechitei-dereptu cinci-zăci ta- 

leri bătuţ bani gata, ca să-i fie lui dirâptâ ocină - 
şi cumpărătură în viaci, lui şi cuconilor sii șia » 
tot:rodul său cine să va alege...» 

- Zilot, .Cron. p. 103:-câșa dar tu săvirșirea a- 

cestei răsmiriţe a Rosilor cu Turcii,. care ţinu 5 
ani şi. 10 luni; şi din tâtă ostenâla, vărsarea de 

sânge și prăpădenia, so alese Rosii cu 5 judeţe 
din țera Moldovei pînă la Prut şi cu Basarabia, 

-
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iar “Țera Românâscă, săraca, [so alese] cu titlul 
Domnului el ca să fie de aici și cu primirea Ro- 
sei...» Me , ” 

I. Crângă, Moș Nichitor Coţeariul (Conv. lit. 
1877 p. 878): «,.. cti sei ce seiti că: degâha 
mai baţi apa "n chiuă să saltgă unt, că nu s'alege 
nici o dată...» j ” 

«Zărul să ferbe și să alege din cl urdă dulce; 
din acesta, băgată în bădâu sat hurdoiu, să alege 

"untul; din zărul ce rămâne după alegerea untului, 
se face urdă bătută...» (R. Simu, Transilv., c. Orlat). 

Intr'un descântec bucovinân de lingâre:  -. 
. Lungâre de noă feliură, ! 

“ Laungăre de noă nemuri, 
Alege-to, 

Culege-te 
Din crierii capului, . 
Din faţa obrazului, : 

Din auzu urechilor; 
Din viriu degetelor, 

„Din inimă, 

De .sub inimă, 
Din tote ciolănelele, 
Din tote 'nchefeturelele ; 

Alege-te, 

Culege-te, 
"Că căi nu te-olu alege, 
Nici nu te-oiu culege, o 
Ci cu secerea te-oiu, secera... 

. (ălarian, Descântece p. 145) 

unde «a se alege şi a se culege» însemnâză:: 
«ressortir et disparaitre un aprăs Pautre jusqu'au 

" dernier».
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E f6rte poporană mai cu samă locuţiunca pro- 
verbială: «nu s'a ales nemic», «s'a ales praf» Și O 

mulţime de alte varianturi, 

«Când din întâmplare va întra.. năptea în casă 

o brâscă, atunci femeia sai alt cinc-va degrabă 

o caută la gură şi la partea de dinapoi, ca să vadă 

dacă nu e'cusută, căci se crede că brâscele:se 
prind de fermecători şi, după ce le c6să gura și 

partea de dinapoi, apoi le menesce şi le trimite 

la cine are ciudă pentru a'i face de urit; deci gă- 

sindu-se brâsca cusută, o arde: în” foc, şi cenuşa 

o asvîrle în vînt dicând: cum nu se alege nimica 
de acâstă cenușă, așa să nu se alâgă nimica de 

cel ce te-a trimes...» (Vasluiu, d. Laza). 
Basmul «Inşir'te-mărgărite» (Ispirescu, Leg. 71): 

«Apoi -legâ pe Țigancă de câdele cailor împreună - 
cu un sac de nuci şi le dete drumul să se ducă 

în lume, şi unde cădea nuca, cădea și bucăţica, 

pînă ce nu se mai alese nici pralul de dinsa...» 

Jipescu, Opincaru p. 25: «pă unde răsbica 6s- 
„tea. streină, nici praf, pârjol şi cenușă nu salegea .... 

Zilot, Cron. p. 7: 

Precum curat se arată într'al ţerel hronograf, 
Că de toți Domnii aceștia nu sanii ales stur și praf... 

Alexandri, Haimana: «... regia tutunului, din 

care s'a. ales numal fum și scrum... .» 

Ile. d). «pa raitre inopin6nient, surgir». | 

Dosofteiu, 1673, î. 23 a: ” 

, Cu pre cuviosul 'cuvios ti face,
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"Gu nevinovatul ţ' va fi vfaţa 'n pace, 
„Iară cu aleşil-bun te vel aliage... 

Dr. Polysu: «Tocmai tu te- -a ales să. „ge 
„rade du willst. . .»: Să E 

In graiul țeranului din Prahova:, «Păi cum nu, 

„tu iești măi breză! 'Pe-aleseși mal moţată?..» (Ji- | 

pescu, Opincaru p. 43).. 

ile. c) «taquiner, importuner». 

In Muntenia se aude adesea: «te alegi de mine» 

saii «te alegi de cutare» cu sensul de «up eri 
"pe cine-va. ” - 

Intre înjurăturile din Moldova: « Alegă-se B a- 

lanu de capul lui !» (Iași, e. Sipotele). - 

IV, Originea şi formele. 

Paralelismul între. aleg ==lat. eligo și «culeg» 
„lat. “«colligo» înlătură ori-ce îndoclă asupra deri- 
vaţiunii celui dentâiu, în ambele casuri accentul 

“latin suferind de o potrivă o scădere, ca şin «în- 
ţelte = intelligo (intellăgo)». Acelaşi paralelism ne! 

explică tot-o-dată -netrecerea Jatinului -l-: între vo- 

cale în -r-, după norma foneticei române. Inrudi- 
rea ambelor cuvinte remănând. bine simțită de că- 

tră popor, acţiunea legii fonetice „asupra - unuia | 

singur din ele cra împedecată, căci ea nu putea 
să se întindă și asupra celuia-lalt, în care grupul 

latin -lli- trebuia să trecă la Români în -le-. E cu-: 
ri6să, în orl-ce cas, coincidința românului alig cu 
grecul dle, cu caro se 'ntălnesce şi'n unele ac- 

cepţiuni. - . 

Periectul , Organio pentru ag este. ah = lat.
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vule: ol€xi (elass, clâgi), alisemu =e18 xi m us. 
(elegimus), Yar participiul:. alept=—lat. elcetum; 

în loc de actualele forme analogice: alesci, aleserăm 

şi ales. Perfectul aliși ne mai întimpină une-ori în 
vechile texturi, de ex. la Coresi, Omiliar 1580, 

quatern. XXXIII p. 13: «care e acesta, derep-ce. 
căce'mi sinteţi soți ? derep-ce că aşa aleşii (da€tun) 

pre voi...» hadu din „Mânicesci, 1574 (Mss. IHarl. 

6311 B. British Muscum) în alăturare cu Noul 
Testament din 1648 : i i 

Io. XV, 16: eu aleși cu amii alesii pre 
(acu) voi. și puşi . | - voi și ami rănduitii pre 

voi, . voi, . 

Macedo-românesce sc dice alepșu, latinul fi ind 
tratat nu ca în «eșire = exire», ci ca în «CcOpsă 

= coxa». La plural, în Codicele Voroneţian cirea 
1550. (Ass. în Acad. Rom. p. 34): «abia alesonu, 
margir€ ==. udiig 78 cae? eyâuevou .. 

Participiul: alept se mai conservă numai la Macodo- 
români, cari die de-asemenea aleptor=lat. 

elector în loc formațiunile. daco-române ana- * 

logice: alegător şi alesător. > 
*



AMNAR 

“(erwmoLoGIctt MAGNUM, T. Lp. 1089—1098) 

  

Amnăr s. amănăr (plur. amar), amănari, s. am- 

nare, amânare), s. f. ou m.; 10. fusil â allumer, 

fusil ă aiguiser, 20, t. de 'Tissanderie: partie du 

meâtier ă tisser servant ă ctendre ou â dâtendre 

la toile; 30. t. d'Agric.: une partie du soc de la 

charrue; 4%; une partie' de la ridelle du chariot; 

„50 t. d'Archit.: poutre verticale soutenant aux an- 

gles la toiture dun bâtiment, solivâu horizontal 

reliant les solives du plancher. 

Afară de Dr. Polysu, care cunâsce forma amânar | 
și alară de Costinescu, care indică amiiare în ar- 
chitectură, celor-lalți lexicograli ai noştri at fost - 

cunoscute pînă acum numai forma amnar și nu-! 

“mal sensul de «briquet», astfel că et toți pe rind 

“mai pregetat-a trage cuvintul dintrun prototip 

latin igniarium «instrument pentru foc». Ne- 
greșit, latinul -gn- trece la noi în -mn- ca în «lemn 
= lignum» şi 'n'altele ; dar nici o dată grupul -nia- 

nu devine-na-. Un igniariu m, din causa celor
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doi î urmaţi de vocale, a cărora proprietate după 
fonetica română este de a muta consânele înveci- 
nate, ar fi dat românesce pe un: «ai», cel mult 
un «lar» sai cilar», câtu-i lumea pe un amnar. 

„Dar acâstă imposibilitate curat materială nu este 
singură. Sub raportul:logic, cum re dela «ienis» 
Să ajungem la noţiunea de nesce stâlpi ai casci * 
sau al morii, cari tocmai de foc trebue să fie leriți ? 
Afară de tâte acestea, se scie că cignis» n'a trecut 

„Micăiri în'vre-unul din dialectele neo-latinc, pretutin- 
deni fiind înlocuit prin «focus». In fine, lătinesco 
«igniarium», în graiul vulgar «focale» sait «lecaris», | 
se chiăma nu amnarul, ci .cremenele: «petra quae 
ierro percussa scintillam emittit» (Du Cange). 

T6te sensurile cuvîntului amnar și tote dificul- 
tățile fonetice se împacă din dată ce plecâm dela 
forma amiănar, fârte întrebuințată în popor şi de 
unde amnar vine prin aceiași scurtare ca în: destul 
= desătul = lot. desatullo, Macedo-românesce amm- 
narul se dice numai mânar şi mânare (Dr. 
Obedenaru, Dicţ. Mss. în Acad.. Rom., | p. 16). 
Este latinul manuale sat manuarium, tot 
ce e la mână sai îndemână sai camâna. 
In latina vulgară (Du Cange, ad. voc):manaria 

 “faucille, serpette, quod a d manu m tacilis»; m a- 
nuales «forcipes ferrarii, longum ferrarii»; m a- 
nualis cinstrumentum medicorum sic  dictum 
quod manu astringatur, dum plurima continet 
ferramenta». De aci lesne putem urmări tâte înţele- 
surile cuvîntului românesc, cari nu sînt puţine.  - 

;
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10. Amânar sai amar de scăpărat şi de ascuţit. 

Este un oțel care, lovind în cremene peste 6scă, 

scapără scântei și aprinde, sait 'care prin Îrecare 

ascute un briceg, un cuţit, o aramă. In cusul de- 

ntâlu se dice: a da în amnar; în casul al doilca:, 

-a da pe amnar. 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (ss. în “ Acad. Rom. p. 

19): «Au nu pricepi că scănteiă amnariului,, până . 

a nu să stinge, fasca aprinde, iară Stinsândursă, a. 

doa şi a triia lovitură polteşte?.. | | 

Ghicitârea despre «6scă, amnar și cremene» : 

«Mirâsa 'n pădure, ginorelen Țari grad! și 

nuna'n gârlă» (G. D. Teodorescu, Poes. pop. 226), 

ceca .ce presupune că amnarcle ni se aduceau 6re- 

când de peste Dunăre. 

« Hora vinului» : 

Răgal mâna n posunare, 

Găsit cremene ș'amnare.. 

(6. D. 7, 333) 

Balada * Eneiu- Săbienciu»:. 

Dar şi Enciu ce 'mi făcea? 
Din amnari că scăpăra, 
Ciubucul și! aprindea... 

(Burada, Dobrogea, 120) 

Puscele cele vechi, de cari se mai 'găsesce i0ă- 

colea pe la eră, în loc de piston” aveai cremene 

și amnare. | 

_ Balada «Busuioc»: 

Dar. Busutoc ce făcea? 
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Mâna pe durdă punea, Ă 
De amvare m o 'mtindea, 
Cremenea că "i potrivia, 

„0, Drept afară că mes 
Potera se spăiminia., | 

(9. D. T, 605). 

Locuţiunca prov crbială «cât ai dai în amar» în- 

semneză : într”o clipă. . , 

Basmul «Yoinicul cel cu carte» (Ispirescu, Le 

gende p. 104): «li dete și pe vizitiul Curţii, om 

vechiu, credincios şi lute la slujbă, care să nu so . 

deslipâscă de stăpânul sei nici.câtai da în 
"Car a a - 

De la Vrancea (B. Stefâneseu), Sultanica p. 83: 
«N'a trecut nici câtal scăpăra din am- 

nar “ - 
Dțestea «Vlad și Catrina» (Tribuna dela Sibitu, 

1885 p.8I8): «Cât-ai da o dată de doăori 

cu amnarul, puteai s'o ducă cu loc cu tot...» 

Un idiotism: : 
«Zama acră se dice la not zamă de dinar 

„..» (D. Pop; Transilv., Făgăraş, ce. Copăcel) ; pe 

la Năsăud: «zamă de cute» (i. Pop, e. Sân- 
Georgiii); în ambele casuri, ca ce-va sec, ca și când 

ar fi fiert cu fer sati cu pâtră în loc de carne. 

Amnarul de ascuţit pâte să fie același care servă 

la scăp&rat, orl este ce-va mai: mare, mai ales când 

e vorba de a ascuţi o sabiă; cânil însă e de petră, 

atunci nu s6 mai dice amar, ci cutesaigresiă. 

I. Crengă, Moş Nichifor Coţeariul (Conv. lit. 1877 . 

p. 331) : «[Stricându-se un capăt dela căruță şi nea- | 
Lymo'ogicum 2laznuta. S Ă 9 

za
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vend secure ca si taie un gârneț, moș Nichifor] 

“sc6te bulicherul din tâcă, îl „d pe amânar şi în- 
1 cepe a căocărti un: gârneţ.. - 

Balada «Balaurul» : 

- Când tinăr Iluscn, 
“Puiu de Moldoven, 
Vitez şi hiclen, , 

Paloșul scotea, 

„Pe amnar îl da - - 

De șil ascuţia.:. 

| (G. D. 'T., 456) 

Balada «Mareu Vitezul»: 

Paloş din tecă scotea, 

Pe anina căl ascuţia... >: 
(Ibid. 663; cfr, 668) - 

Balada «Rusalin»: 

Rusalin ce mi'şi ficea?, 
- Bavă mâna "m busunarlu, 

" Seote micutel amnariu, 

Bagă mâna pe turce, Ă N 

Secole cuţit de casap, - - 
Și se punc -al ascuţi. .. 

„(Beteganu, Does, pop. 25) - 

«Cuţit "de casap» este acela pe care Italienii îl. 

" numese mannaja, la Sicilieni mannara (Tra- 

ina), adecă mânariu, fiind că măcelarul îl portă 
tot-Va-una cu sine, avendu'l purure la mână, 

după cum ţeranul român nu se desparte de amnar. 

«Ceea ce port ă ciobanii la brâă, sînt: cuţit, fluer,. 

amnariu, escă şi cremene» A. Iliescu, Dimboviţa, 

;6. Sârdanuj).
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* Acestă enumeraţiune ne aduce aminte dintr'un. 
text medio-latin:- «accipiens de domo manna- 
riam, asciam ct cutellum, ascendit in montem - - 

"ubi cedrina ligna eaedebat» (Du Cange), unde m a n- 

naria nu pâte fi topor, dar. nici cuţit, căci ambele. - 

se menționeză alături, ci numai dâră amnar. 

După expresiunea Românului,. culmea sărăciei . 

este atuncă când remâne cine-va chiar fără amnar. 
O doină din Bucovina: - 

Să nu mai ajungă nime | 
-Să bee n crișmă ca mine! 

„Că “s fecior de gospodariu, 
Sam remas fâr'de amnariu; 
Si's fecior de gasda bună, . 

S'am remas cu bâta 'n mână... 

” (Aurora români, 1881 p. 16) 

In adevăr, servind în același timp a scăpăra foc 
și a ascuți arma, amnarlul este pentru ţeran unâlta 

cea mai folositâre, mai ad manu m, mai trebuin- 

closă și mai purtăreță tobordală, mal amânar. 
112. Amâuar sai amnar la ţesut. 

"Termenul ce fârte respândit la toţi Românii din 

Dacia lui “Traian. Nu scim dacă nu cum- va îl va 

fi avend şi dialectul macedo-r -român sub forma de 

mânare. 

«latre unelte de țesut, ca părțiale ro s be oiu lu Y. 

una se chiumă amnar» (A. Copuzen, Ialomiţa, c. - 

Cupuzu; R. Simu, Transilv., e. Orlat; A. Bunea, 
Fagăraș, c. Vaidareeea ; Î. Crișianu, e. Cugieru, etc). 

«La resboiu, amnariu se dice acea parte cu
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. care se întinde j pinza, b, Popescu, B Duzcii, e; Chioj- .. 
du-Bâscaj:  -- , . 

«Amnarul dela ro s boiu se mai numesce câte. 

6 dată și întindător, E lung dela una pînă la 

__doă palme. Prin cl se fixeză întinderea natrei, 
adecă a spaţiului dintro cele doă suluri. Spe- 
t6za servă de ajutor amnarului...» (O. Negoescu, 
Rîmnic-Sărat, c. Bogza). 

„ «Amnavul dela'resholu stă în tot timpul ţe- 
 sutului în una din cele patru găuri a sulului 

"de "nainte, în partea drâptă spie acela care ţese. 

Prin „ajutorul amnarului se: ţine întinsă partea ţe- 

_ săturei dela sulul de dinapoi pînă la cel de dinainte. 

„Dacă partea ţesută s'a pre lungit, atunci o strin- 

gem pe sulul de dinainte, învîrtind sulul cu anuarul. 

„Are forma. unui diapazon: sai camerton, dar cu. 

cele dot extremităţi de sus unite. E de lemn...» 

(3. Mironescu, Nemț, ec. Dobreni). 

In Dolj, amnarul dela resboiu se chiamă î n- 

torcttorul, fiind-că «prin învîrtirea lui se ţine 
pânza întinsă», A: Guran, Craiova). 

- In dialectul sicilian se chiamă «mânuţă» o parte * 
a  rosboiului prin care cl se întinde sai se . 
stringe: «m anu z Z a,:regoli che scrvono ad allar- | 
gare e stringere îl telajo» (Traina), fiind-că facul- 
tatea. de a stringe și -a întinde aparţine mai în 

specie, m ânei. Tot dela mână și din aceiași 

causă o parte a resboiuluise dice românesce. 

- amar, adecă.amânar, unde: noţiunea fundamentală 
“nu mai i este acea de ad- manum ca în „unelta ă



„de scăptrat 'şi de ascuţit, ci aceia de manu: co- 

va care reproduce instrumentalitatea mânci. 

Aprope în același sens se chiamă : 

IIL0 Amânar sat amnar la plug. . 

«La plug ferul lat este cel ce umblă prin pă- 

miînt, iar amnariu se dice o bucată de fer,saii un 

fel de cuiu prin care. se afundeză, ori se rădică 

ferul lat...» (S.. Liuba, Banat, e. Matdan). | 
„„„andrea sc chiamă un fer lung, care prinde 

rorul- lat de grindeiu, având în capul de 
sus uri „alt fer dis amnar..» (Preut R. Popescw. 

„Mehedinţi, e. Isverna). | 
Pentru a afunda sati a ridica terul-lat, plu- 

garul întârce sai învirtesce cuiul numit amnar, - 
după cum se întorce sati se învîrtesce amnarul dela 
resboiu pentru a'da pânzei trebuinciosa în- 

tindere. | 

Intre, lucrarea ambelor amnare. este o deplină 

analogiă. - . | 

“Tot ca imitând instrumentalitatea - mâneci, so 

dice amnar sat amânar la căruţă o spoteză care, 

fără a se asemăna câtuși dv puţin în formă cu 
un6lta de scăpărat și de ascuţit, cu lemnul în- 
tindâtor dela resboiu sai cu ferul cel mișcător dela 

plug, este un băț ce ţinesaisusţine capetele 
loitrelor: 

1V0 Amânar sati amnar la căruţă 

«O căruţă aro dot părți de căpeteniă: coș şi 
drie. La coș sînt patru druci: doi d'asupra și
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doi dedesupt; drucii de asupra sînt uniţi cu-eci 

de desupt prin opt spetez e, cari formâză dra- 
ginile; cele patru speteze dela extremităţile 

. draginelor se chiamă amnari...» (Preut N. Sando- 

vici, Dorohoiu, ce. Tirnauca). o 
" «Deosebitele părţi ale carului, una câte dna, se 

numesc: rote, osil, perinâce, inimă, amânare, chise, 

splină...» (G. Balaban, Putna, c. Răcăciuni). 

Prin capetele de jos ale celor patru: amare, la 

„unele căruţe numai doă, loitrele sai draginele sînt 

aşedate; pe dricul căruţei. 
Pe la Năsăud aceste amnare se chiamă mă - 

nu şe; far spetezele' loitrelor în genere se numese' 
*brăţare (A. Pop, e. Sân-Georgiu). » 

Cele patru amnare dela căruţă susţin loitrele, 
formând din acestea ca dot -parduri sati doi pă- 

„reţi. Un rol analog de su sţină &tort, cam tot 

în une de patru, distinge pe: - 

0, Amăânar sau amnar în architectură. a 

to Ionescu, Calendar 1845 p. 115: «Stogul 
„clădit Şi păluit bine opresce răshaterea aerului în- 

tr'insul, și aşa nu se smintesce finul. Nemţii fac 

acoperișuri de pae, în alte: locuri .se lasă un ogeg 

„în mijlocul stogului, pe aiurea vixfurile de pae a 

stogurilor se rădică și se pogoră cu scripţi, pe une 

locuri acoperișurile sint puse po 4 amnare;, pea- 
„iure numai pe unul în mijloc...» 

I. Crensă, Danilă Prepelce Con lit. 1876. p. 

456): «Am să durez o mănăstire pe pajistea asta, 

să se ducă xestea în lume; dise cl. Şi de o. dată - -
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se și apucă, Face mai întâiu o cruce şi o înfige 

în pămînt, de însamnă locul. Apoi se duce prin 

pădure şi începe a chiti copacii trebuitori: ista”i 

bun de amânare, cela de tălpi, ista de grinqi, cela 
de tumurugi, cela de costorâbe...» | 

«La mori, ca și la case, una din părţile de că- 

peteniă ale clădirii sînt amânare sati amânari. A- 

mânare la moră se numesc acele lemne, cari sînt 

în colțuri în număr de patru, fiind “dăltuite, Jar . 

prin dăltuitură întră paianturile. La casă, amânare 

se numesc azele lemne cari se pun în colţuri, dos 

„în față, do& în dos, apoi câte unul la coste, cu' 

partea de jos. fiind îngropate în. pămînt, iar pe 
virfuri asupra se rădică acoperemintul casci» 
(C. Melinte, Covurluiu, ce. Gânesci). 
«Casa morii.se.compune din opt tă pi, 

pe cari se pun mai mulți amnară dăltuiți la doă 
părți, pentru a pute sta scândurile co formeză pă- 

reții : în capătul amnarilor se pun opt costo- 

r6 ve, pe cari se -face acoperemiîntul 'cu stuh sa 
șindrilă...» (Preut $. Vrâncenu, lași, c. Bivolar). 

«În anmnarele morii sînt băgate arepile, înţe- 

penite prin nesce icuri ce senumesc pence...» 

(R. Simu, Transilv., e. Orlat), 

«amânare la moră sint un fel de furci, pe cari 

sc formâză corpul morii, şi sînt înfipţi pe răseru- 
cea dela babaluc...» T. Qoate, Covurluiu, Tirgu- 
Beresci). 

dAmnarele în sensul de mai. sus sînt verticale ; 

tot amare se chiamă la zidari nesce bârne ori-
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zontale, «lemne. scurte « cu cari se prin d grin- 

qile. unui tavan» (Costinescu). 
Ceca ce a concurs a da în 7idăria românescă 

"unor asemeni bârne numele de amânare, este a- 

cea particularitate că obicinuit ele se fac în fu r- 

că. Şi la Sicilieni o furcă se dicom a nuzza (Tra- 

ina). Din aceiaşi causă macedo-românesce se chiamă 

mânar sleșnicul cel mare dela biserică (Dr. Obe- 

“ denaru, Dicţ. Mss. II, 500), care în mână nu 

se portă, dar este făcut «ă Drancheă». - 

“Vote sensurile cuvîntului anuar derivă dară de 

o potrivă dela mână, dar se pot clasifica în doă 
rubrice: 10 obicete îndemânatece, ca amna- 

rul de scăpărat şi de ascuţit; 20 obiecte în felul 
mâneci,-va amnarul dela resboiu, dela plug, dela. - 

"căruţă, dela' casă, dela m6ră și — la Macedo- -TO= . 
mâni — din biserică.



NTINA. 

(erwmoroaicuar iesit, 7. ip. 1236-—1243) 

Aatina, 5. îÎ.; t dW'Archâol, : 10, ruines romaines 

pres de Caracal dans la Petite-Valachie; 20. bri- , 

que 'quo „on retire de ces ruines. În district ul 

Romanați, la satul Reşea sai Reeiea lingă . riule-” 

țul 'Tesluiu, se află urmele unui oraș din epoca 

Romanilor, pe cari poporul le numesco' Antina. 

Dejă în secolul trecut generalul rus Baur (Mem. 

sur la Valachie 1778 p. 198), menţionând Recica 

«village avec une €glise et un pont sur le Teslui», 

ne spune că: con y trouve des debris des anci- 

ens 'retranehements»: Mai târdiii, o menţioneză la 

1818 Fotino (t. 1 p. 153). Nemine însă n'a făcut 

cercetări co-va mai seri6se la fața locului înainte 

de” colonelul Vladimir Blaramberg, care la 1836 

a descoperit” la Antina într'o movilă un sarcolag. 

După aceea, ruinele ai fost studiate pe rînd de 

- Laurian şi Boliac, de dd.. D. Sturdza, Papazoglu, 

Gr. Tocilescu şi V.. A. Urechia; în fine de d. A»: 

. : ” Ă ţ
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'Odobescu, care a resumat la 1878 în următorul 

mod tote datele relative la cestiune:, «Comuna Re-", 

cica sati Antina. Movila lui Alexandru și alte nu- 

"mer6se movile. Ruinele aparente ale unei întinse 

cetăți romane, cu ziduri de pâtră şi cărămidă, cu 

-url6e de lut pentru apeducte, cuptore pentru că- 

rămidă ete. Câi romane cu diferite direcţiuni. In sar- 

colage, pe lîngă schelete, sînt vase, remășițe de 

veşminte și. Ornamente, şi monete romane dela 

Antonini pînă la Sever. Altar votiv al Nemesidei, 

al lui Jupiter tutator, al Dianei Latoide; stele fu- 

nerare -Claudici Amba, lui Antonius Nicanoris» 
(Analele Acad. Rom. t X. secţ. Il p. 332—5), 

- Ceca ce dovedesce mai cu deosebire marea în- 

semnăfate în vechime a acestui punct geografic, 

este că tocmai aci sc uniati ambele câi romanc, 

cari plecaii dela Dunăre spre Carpaţi, una din Ce- 
lciu, cea-laltă din Islaz, astiel că Antina formă un 

centru de comunicaţiune, «Șanţurile cetăţii “cari: 
se văd— dicea reposatul Laurian (Magaz. ist. II, 
96; — formeză un poligon cu opt laturi, al cărui 
diametru mai lung face aprâpe la -o mie de pași. 

Rîul 'Lesluiu curge prin mijlocul cetăţii; în unele 

locuri ale lui se ăflă un strat de cărămițți, ceea co 
făce să credem că a fost constrîns întrun canal, 

dară acuma curge după bună plăcerea sa fără, vre-o 

silă artificială: Românii. noştri nu sint Gmeni cari 

să mal constrîngă riurile. Chiar-la podul cel zidit. 
peste rii se uniaiă cele doă drumuri de pâtră, unul
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care venita dela Islaz și cel-alt dela Celciu, și du- 

ceaii cătră micdi-nopte la Rimnic. .» 
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O asemenea -stațiune centrală mu putea. să fie 

uitată po Tabla Peutingeriană, itinerar oficial al 

tuturor stațiunilor Imperiului Roman în secolii III- 
"1V; şi s'a' bănuit de de-mult, în adevăr, cum-că
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anume aci a lost stațiunea Romu la, care se men- 

-ţioneză sin Goograful Ravennat sub forma de R. o- 

mu las (Tocilescu, Dacia p. 450, ed. Acad). A- 
câstă bănuclă s'a şi verificat .prin descoperirea la 

Recica a unei inseripţiuni din timpul lui Filip Arabul, . 

unde localitatea se nuniesce «Colonia. Bo mul a» 
şi se arată că cîn anul 248 s'a construit un val- 
lum în giurul zidului oraşului» (Anal. Acad. Rom. 

Seria ÎI t. 8, 1886, p. 44). Din Romula sait 

Râmulas, prin trecerea lui Î în p ca în «sâmăn 
“= similem» şi chiar lătinesce «Ph uminalis = Ro- 

mularis» : 

Rumina nunc ficus, Romula ficus erat.. 

(Ovid., Fast. 11, 411) 

sa ficut Romun a, de unde apoi numele. dis- 
trictului Romanați, în vechile documente Î.o- 
monaţi, literalmente «locuitori din Romuna», cu 

același sufix -aţi = ates prin care se formă lătinesce 

numele etnic din numele unui oraș cu finalul -na-, 
de ex. Casinates Arpinates, Ravennates, Antinates- 

ete. Romonaţi=Romunates, cuun sulix 

etnic :curat latin nctrecut în graiul românesc, pro- 

beză existinţa formei Romu na sait Romunas 

deja în epoca romană, pe. lingă primitivul ; «Ro- 

“mula» cu etnicul seă «Romulenses»: - «ordo Ro-: 

mulensium» în inscripţiuni (Mommsen). Dar de unde 
vine numele Antina? 

Fotino susținea că pe Ing Antina ar fi locuit 
poporul slavic-A ntae sai ”A4vras, despre ale 

N
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căruia lupte cu Imperiul Roman Oriental vorbeste 
„ Iornande, Procopiii, Teofilact şi alţii. Schalarii 
(Slowanske starofitnosti p. 459, 462) a demonstrat 

însă prin - analisa tuturor făntânelor istorice, cum 
că tribul' A nţilor, cunoscut numai în secolii VI 

— VII, era aședat pe ţermul Mării-nogre în regiu- 

nea Niprului, nu de meoce de Prut, cr cu atât 
mal puţin la capătul apusân al Daciei. Afară de 

acesta, chiar dacă Anţii ar fi înaintat într'un mo- 

ment pînă aprâpe de Olt, totuşi din termeni etnici 

limba. română nu formâză nici o dată numiri to- - 

„pice prin sifixul -ina. După cum nu există «Ser- 
bina», «Bulgărina», «Turcina», «Grecina», “«Ungu- - 

rina» ete., tot: așa din An ţi nu sc putea nasce 

Antina. - 

* Cuvintul sună i de tot lătinescc. Tieceni cu ve- 

dere peste derivaţiunea propusă de Vaillant: Anina 
=Constantina (La Romanie, 1; 88); dar ne 

vom! opri.0 clipă asupra uncă alte ctimologii mai 

- discutabile. Incepând dela Blaramberg, wencral- 

mente se crede că Antina este Antonina, după 
numele împăratului Antonin Caracalla (Xenopol 

în Tocil,, Rev. II, t. 1 pag. 292—3). Netrecerea 
silabei _an- în vocală nasală obscură n'ar fi toc- 

mal o pedecă fonetică, căci în. numiri topice latine 

„ inițialul a- derivă une-ori din preposițiune, ca în: 

Ad- mediam, Ad-pontes, Ad-aquas cte., adecă: Ari- . 

tina = Ad: anton inam,cuo contracțiune cam 

violentă, dar nu peste putință; există însă o altă 

dificultate mai specifică. Latinul Antonina tre- 

4
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buia să devină la Români Tila, după cum din! 

«Vidin» sa făcut «Diiu»; şi localităţi numite 'L ii a 

se și află în lomânia, ba chiar în Romanați, toc- 

mai pe calea romană dela. Islaz spre. Hecăca. Fo- 

tino confundă pe dntina cu Tila: ?dvriva 3) Tia, 

după cum le confundă şi Vaillant: cântine ou 

'Tia», deși sînt doă punsturi geografice fârte de- 

părtate unul de altul. Tita pote fi «ântonina»; 
dar Autina — nu. Numai printr'un duplu inna 

sar explica conservarea finalului n în Antina. EA 

bine, în regiunea unde 'Tabula Peutingeriană pune 

pe Romula, tot acolo la Ptolemeii, care ne dă no- 
menclatura din epoca dacică, se allă "4 ezivva, 
Arcinna. Unii archeologi o caută în Dolj (Rev. 

Română 1861 p. 421), alţii în Gorj (Goss, p. 
51), dar de o potrivă fără nici o probă, recuno: 

scend însă unii și alţii că cra în Oltenia. Antina, 

adecă Antinna, fi-va 6re numele cel vechiu 
dacic al Romulci, latinisat de cătră legionară ? Se 

scie că în latinitatea vulgară -ci- şi -ti- se cunfundaiă; - 
iar la Românii din Banat aceste grupuri fonetice 

se confundă pînă astădi. Prin Antina=Artinna 
sa justilică atât conservaţiunea finalului -ina, pre- 

cum şi: nescăderea iniţialului a la vocală obscură, 

de 6ră-ce denaintea lui 7 el se păstreză tot-d'a- 

una intact, fie tonic sati netonie. Mal rămâne o 

singură întrebare. De ce 6re -r. a trecut în -n-? 

Ar fi forte legitimă “influința finalului -a- pentru a 
preface pe Artinna în Anina, după „cum sa - 

. prefăcut 7 în n în «cunună= coronam», «seniu=
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serenum», «minune» ete.; forma Autina totuși pare 

a.se fi născut pe o altă cale. Colonii romani își 
mal aducea a-minte de stribuna cetate Anti 
num în Italia, astădi «civită VA ntin'o», nu de- 

parte de Roma în țera Marsilor, şi astlel numele o- 

raşului dacie a fost modelat după o reminiscință 

italică. In scurt, Antina din Artinna nuco 

transițiune curat fonetică datorită Românilor” din 

“epoca post-latină, ci este o ]atinisare din acele tim- 

puri primitive ale colonisarii, când cra încă pro- 

spetă în memoria legionarilor nomenclatura topică 

din Italia. 

Așa dară aceiași localitate. se chiăma la Daci, 

Arcinna sai Artinna, latinesce Romula 

sai lomuna. Din termenul latin supravicţuesce 

«lromanaţi = Romunates», ca. nume al districtului” 

întreg; din cel dacie - Autina, ruine ale vechiului 

oraș, la câstele cărula ma: trăesce abia un sătuleț - 

numit mai tărdiă «Riuşor», slavoneste Reciea,. 

- de unde se scot pină astădi— ne spune d. A. Odo- 
bescu — «acele late şi masive cărămidi, cărora di- 

alectul local al Romanaţenilor le-a însuşit denumirea 
topică a Antine, Qicându-le cărămi(i don 

tina». Ba ce-va mai mult; în Romanați se dice cu - 

acest sens chiar simplu cărămidă-antina, la 

pluralcărămidi-antin a,fără adjectivalul «de». 

(D. Radulescu, e. Amărescii de jos), cuvintul autina . 

ajungând a exprime o cărămidă de calitate su- 
peridră și funcţionând i invariabil ca adverbul agata 

în: lucru ata, trehă gata, bani g gata.
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Rom Anaţi ș și Antina ar fi de ajuns ele sin-, 

gure pentru u a dovedi nestrămutata stăruinţă a Ro- 

„mânilor în Dacia lui “Traian, spulberând așa nu- 

mita teoriă a lui: Măsler. Daci nâmul' românesc 

ar fi venit de peste Dunăre abia în secolit XII sai 

XIII, vro dece vâeuri în urma lui Aurelian, atunci 

dela cine 6re ar fi căpitat elo nomenclatură daco- 

latină atât de .pipăită ca .Aatina și Romanați?



  

APUC 

(ETYMOLOGICUS MAGAUM, 7. II P. 1389-1416) 

Apic (apucat, apucare), vb.; saisir, empoigner, 

ravir, surprendre, atteindre, commencer, s'y pren- 
dee, s'acheminer, s'engager. Pe lingă tea îi, caro 

este expresiunea cea mai generală, s se grupâză no- 
țiunile- mat mult sati mai puţin speciale de prind, 

dobândesc, capăt, răpesc, înhaţ cte, 

sinonimi cu apuc, dar de cari cl se deosebesce- 
mai ales prin nuanţa” fundamentală de ce-ta ne- 
isprăvit, pe când în cele-lalte tâte acțiunea ne a- 

pare ca terminată. "Tocmai de aceea ele își pot 
prepune pe apuc, când noi voim să arătâm anume 
că este abia un început sait p parte din lucrare 

apuc a lua, apuc a p rinde, apuca dobân di 
și așa mai încolo ; dar nu se pote dice: joai a 

apuca sai prinda apuca. De aci se desvoltă 
apoi o mulţime de sensuri secundare, Prin cară 

„apuc se tot depărteză din ce în ce de sinonimii 

scă șiși capttă pe deplin —nu apucă a căpăta 

—o individualitate ine delinită, Intr'unul și a- 

Zipmulogicum Magnum * Pa _ 10 *
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celași pasagiu, ' apuc, pte. fi întrebuințat în tret 

sai mai multe sensuri diferite; bună-6ră la Anton 

Pann, Prov. I, 62: 

Ca în loc să se apuce de negoţ sau meșteșug, 

“EI, p'alţi asemeni cu _dinşii găsind, tac prieteşug: 
Și apuc prin mahalale impreună inhăitați, 

Umblă, mirsă pe uliţi, ca nişte învierșunați: 

Or-ce zboră, li se pare că il vor:put€ mânca, 
Intind felurite curse în mână a'l apuca... 

Cundscem trei derivaţiuni propuse pină acum 

pentru apuc. Cea mai veche: «per mcetathesin a 

verbo o ecupo» (Lex. Bud.), a fost susținută do 
„Cihae:prin următorul paralelism . semasiologic in- 
genios: «spalma apucă inimele=pavoroccupat 

animas ; a se apuca de ce-va=occupari ali- 
_qua re; a apuca pre cine-va= occupare ali- 
quem». A doua etimologiă apropiă pe apuc de ter-: 
menul juridic teodosian' a pocho din âroyi) «en= 

caisser» -(Cipar). A treia, cea mai,nouă și mai: ar- 

gumentată, trage: pe apuc, prin forma metatetică 

intermediară aupuc=aucup, din latinul au-. 

eu p o (Burlă). Lăsâm la o parte ipotesa dela mijloc. 

Din cele-lalte dot, prima admite trecerea iniţialului 
netonic o în a şi tot-o-dată o metatesă; cea a treia, 

corectă sub raportul vocalismului (apue :: aupuc 

= ascult :: ausculto), necesitză şi ea totuși o me-, 

tatesă nejustificată pe tărîmul specific românesc, 
de 6ră-ce din cele dot exemple citate, unul— «ru- 
guma» [=it. rugumare) lîngă «rumega» (== lat. 

rumigare) — este latin rustic, nu românesc; er altul:
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" «aştept adspecto», chiar dacă ar fi sigur, nu cu- $ p , 
prinde o metatesă, ci numai o equaţiune. fonetică 
disimilativă, căci din «adspecto» se faco românesce . - 
«aspept», «de unde «aştept» prin disimilațiunea «sp * 
-+-p=st4+-p». Nol respingem dară câte-trele; și . 
lo respingem - cu atât mai. vîrtos, cu cât aceiași ră- 

dăcină ca în apuc nise presintă în , datinul api- 
scor. Aşa la Plaut: 

Tace sis modo, sine me » hominem apisci. 
, (Epid. V,2v.3), 

"este românesce:, «Rogu- to să taci pînă cel volu 

apuca!» Acelaşi rădacină se regăsesce în sanscritul 

i p (ăpati, âpnoti) și zendicul a p (apaiti) «atteindre, 

„obtenir, acqusrir» ; apoi în „grecul ăzro, de ex.: 
«dzrreodai a Yecizov mwâs=apisci hominem». 

Acum, fără a mai vorbi despre formele sanscrită 

și zendică, să constatâm că latinul apis o or, gre- 

cul &zczo și românul apuce se 'desbină numai prin 
elementul sufixal. De unde însă vine al nostru -u e 

în apuc? Pe de o parte, apuce se află atât în dia: 
lectul daco-român, precum și'n cel macedo-român; 
pe de alta, sufixul verbal -u c. nare o existințăi 

propriă la Români. Prin urmare, forma întrâgă apuc, 
&e nu 'nurmal rădăcina, ap, trebue să se tragă din- 

trun prototip italic. In adevăr, latinul apisci: 

derivă din”simplul ap&r e: «comprehendere an- - 
tiqui vinculo ap &r e 'dicebant» (Paul. Diac.). Din 

"acest âpere se desvâltă o formă latină derivată 
apicare, întoemal după cum din mândere 
vine man dăcare şi după cum din latinul vul-, | 

4
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gar battăre s'a. născut battăcare, de unde 

. portugesul batucar, în. cari -iic- servă numai 

la întărirea noţiunii celei. lundamentale. Raportul 

este matematicesce exact: 

apiăcare ::apâre 
== mandiicare :: mandăre 

= battiicare  :: battăre. 

Intru cât nu se pote rădica În acestă privinţă 

nici o obiecţiune fonetică sai morfologică, româ- 

nul. apuc! reconstituă dară o vorbă italică rustică 

perdută ap îico, strins înrudită cu clasicul api s- 

cor (ad-ipiscor, ind-ipiscor, red-ipiscor, înd- -episci, 

ind-epto). : 

„Diferitele sensuri i ale lui apuc, mai mult sai mai 

puţin, se desfășoră şi se înlânţuesc cam în urmă- 

torul. mod: | | 

saisir == empoigner ; . 
empoigner, = Tavir; 
ravir = suwprendre; 
“surprendre = atteindre ; 
atteindre == commencer, 

commencer = sy prendre; ! 

s'y prendre = sacheminer; 

__ Sacheminer = s'engager. 

10. Apuc cempoigner». 
Proveri. și locuţiuni proverbialc: 

Despre cei făţarnici, . şi mai. cu samă despre fe- 

„mei ipocrite: «Dioa fuge de bivol, şi nâptea apucă 

pe dracu de. cârne (Pann, III, 65). 

7
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Ameninţare pentru cci şoviilori pe calea cea 

bună: «Când te-a scăpa Dumnedeii, dracul te și 

apucă» (R. Simu, 'Transilv., e. Orlat). 

«Despre un om sgârcit: la acela nui apucă ș6- 

recele sfărmitura de pe masi» (R. Simu, Trans, 

„e. Orlat). 
* Despre morţi: «Ce apucă pământul, Iese se urtii» 

([. Călugărânu, 'Tecuciu, c.. Movileni). 

Din lordachi Golescu (Conv. lit. 1874 p. 71): «Ai 
apucat pisica de c6dă, învirtesce-o să nu te-sgârie 
= pe vrăjmaș cândil supui, să te îngrijescă de cl». 

- Proverb juridic: «Pină nu apuci pe cel drept,-cel 

strimb nu ese» (Pann, II, 30). 

Despre cci nenorocoși: 

Ce apucă, 

Se usucă. 

(ilinţezcu) 

Pentru francesul «te-toi de lă due je m'y mette»: 

De ar muri socrul Ei 
Ca săi apuc locul. 

(Pann, ], 195) 

Cu același sens: «De ar muri moşul, san apuc 
toiagul» (ibid.). 

-Doina «Florica» : 

„Cin'o să'mi apuce locul 
Să și fericescă norocul?. . 

(Alex., Pocs, pop. 2. 218)



CA apuca cap de fine = trouver un point de 

_d&parb». o 

. Cantemir, "'Chron. 1 p. 17, după ce citâză un 

„pasagiu din Iornande, urmeză : «de: aice vor unii 

să apuce cap de fune și să-arăte, că acești O- 

 strogothi rămași să fie lăcuit pre locurile Dakici...» 

„Altă locuţiune archaică: «apucă ca gaia maţul» 

" (Cantemir, Chron. II, p.. . 8) = «sans discernement». 

G. D. "Teodorescu, Proverbe p. 83: «Românul 

_gice:,pentru asta aș pune mânan foc!.saă: nu 

pot să'mi pulu mânam foc pentru: dinsul! In Mol- 

_dova se 'ntrebuinţză cu același înţeles expresiunea: 

apuc foc cu gura! 6r în Muntenia: icaii foc în 

"sur. | 

- “In loe de «apuc cu gura», în n gratul vechiu: «a- 

puc cu rostul», literalmente «cu ciocul», .«rostra», 

" ccia 'ce este mai potrivit. .. * | 
„Dosolteiu, 1680, ps. XLIX: 

Si ea 

+ drep-ce tu pă- „+ quare tu enar- 

“xvesteşti îndereptările | ras justitias meas, et 

miale și aput liagia assumis testamen- 

mia cu rostul tău...? | otum meum per ostu- 

um...» 

unde la Coresi, 1577: «priimeşti.zisa me», 

iar la Silvestru, 1651: căai legătura mia». 

A apuca pe-a- -mânele = a se sili să ica care mai 

de. care». - 

Il. Grâng, Moş Nichifor Coţeariul (Conv. dit. 187% 

p. 375) : «pe “vremea aceea cra bine să fii hara-: 

..
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baeiu i in rul Nâmţului, că to-apucaii pe-amâ 
nele...» 

«Cât apucă piciorul = în fuga mare». 
Alexandri, «Românii și poesia lor»: «Cui nu” 

place să vadă alergând pe un șes întins o-poştă 
"românâsci cu opt cai? Cail alârgă cât le apucă 
piciorul...» 

In agoniă, i se pune bolnavului o luminare în | 
mână. Așa fiind obicctul, nu e bine să mâră cinc- 
va fără lumînare. De aci, în balada «Corbea» : 

Arnăuţi că trimetea! 7 

Pe roșul a'ncăleca; 

Dar cine'l încăleca, - , 
La pămint trântit cădea: 

„Luminare n'apuca... 

(G.D.T, „Poes pop. 630) 

«Când cinc-va so silesce la mâncare, dice: apte . 
ce-oiu apuca, și fug la trâbă...» (1. Rugescu, lași, 
c. Bădeni). 

Intre locuţiuni proverbiale, „se mai aude în 
“popor: 

«Parcă a apucat pe Dumnedeit de pi= 
cior!b când arctă cine-va o bucuriă riecumpătată 
saii când se, îngâmfă de o dată, credendu-se pr6- 
mare, pr&-fericit ete. | 

«Te apuc de cuvin i = să. nu uiţi e ce spui; 
să te ţii de vorbă. 

«IL apuc de scurt» = stăruese să facă fără ză- 
Dbavă- sai fără șovăire.
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«Apue pe .cino-va de och i» — vrei săl fac a 

crede ce-va ce nu este... 

 “Dosoltelu, 1680, ps. LAS: 
: 

. “alergaţ del a- . „. „persequimini et 

pucaţ, că nu faste cine "| comprehendite 

izbăvi.. cum, quia non est qui 

E ia eripiat... 

unde la Goresi, 1501: «goniţi şi prinde ți cl. 

Desolteru, 1673, î£. 13b: - 

'Tapilă s'apuce și sk căpulască, 
Pre mișel să tragă'n laţ și săl smerescâ.., 

“Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. Rom. p. 

920): asabila zavistiii mănunchiu: nu are, şi or- 

cine a-mână ar apuca 0, nerânit și i nebetejit să ră- 

mâe nu poate...» 

„Nie. Muste, Letop. WII, p. 17: «. Pai îmbrăcat 

pre dănsul (Dimitraşco Cantacuzino) cu caltan de 

- domniea ţării în locul lui Petriceico Vodă, fiind 

Impărăţica la Obluciţă, şi i-ai dat poroncă să strico 

„toate cetăţile de aice din țară, să nu le. apuce Leșii 

cu oști...» 

Zilot,-Cron. p. 31: : ade mulţi ani întrând supt 

jugul birului și al supunerii, și ne mai apucând 

arme, vursul anilor şi: împilarea ce aii avut în tâtă 

vremea X-a desbrăcat [pe Români] de mărimea 
N
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vu A 

inimei, care nasce vitejia și îndrăznela, și. i-ai îm- 
„brăcat cu spaima şi cu Îrica... 

- Beldiman, 'Tragod.: v. 139: 

Unuia îl sbâră mâna, pe altul in cap lovesc, 

Si pe altul undo-apucă; mâriea căt pot prelungesc... 

A. Pann, Erotocrit, Mp. 86: A 

lasă amindoi stătură pe cai ca nisce volnică, 

De care se imbunară toţi câţi privia, mari şi mică 

Apucară alte suliţi, și s'a repedit pe loc, .. 
Căutând să se lovescă tot la primejdios loc... 

- Dalada «Mihu Copilul»: 

Codrul mil lăsaţi, 
Giugul apucați, 
Că nu sinteţi voi, 

Nu sinteţi ca noi 
Omeni de mândrie, 

„Buni de vitejie... 

Figurat: «apuc: sborul = prendre Pessor». 
Gr. Alexandrescu, «Meditaţii» : 

Vara "ȘI apucă sborul spre ţermuri depărtate, . 
Al tomnci dulce sore se plecă la apus... 

«A apuca pe cine-va pentru datorii, pentru bir, 

pentru pagube ete. = al trage la respundere». 
Dr. Polysu: «iam apucat să'mi plătâscă = ich 

packte ihn an, “mich zu bezahlen...» 

Constantin Brâncovan,1694 (Cond. Mss. în Arch. 

Stat, p. 63): «au fost apucat datornicii și pre ju- . 
pănesa Mara sora lui Mihai Drosul...»
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Același, 1694 (ibid. p. 89): capucăndul. Iorga 

Caușul pentru acești bani ce scrie mai sus,- ca să'i 
d6, şi el neavănd banii să să plătescă...» 

A. Pann, Prov. III, 46: 

” Apucase pe ciobanul 
Paguba săi împlinescă... 

In acest sens, apuc se. pâte construi cu de: a- 

pue de datoriă, apuc de chiriă, apuc de pagubă ete. 
Cântec din Moldova: 

Că te-a zări vr'un panţir 
Si te-a apuca de bir 
Şi d e posne ce-al făcuţ 
Din Vasluiu şi pinăn Prut!.., 

(Caranfil,: Valea Prutului, 1) . 

«A apuca Dom ni a» sai ca apuca S caunu l» 

este a ajunge la tron prin. mijlâce piezișe. 
Moxa, 1620, p. 376: «după Costantinii apucă 

Martini domnia...» 

Ibid. p. 391: «se râdică ună fetorii a lui Anăro- 
nici Duca de adună voinici şi se ispiti si apuce 

domniia, ce mainte'lii apucâ arma și i se vărsâ săn- 

gele..» . 
Zilot, Cron. p. 116: «mişcările Porţei ș și ale Gre- | 

cilor fanarioți, carii vîna de mult a apuca şi Scaunui 

Țerei Românesci cum apucaseră- al Moldovei cu 
ani: mai nainte...» Si 

Din activul apuc «empoigner», una și accia-și 

formă «a se apuca» funcţionâză în patru chipuri, pe 

cari nu trebue să le confundâm: 19, ca verb ro- 

flexiv, de ex.: «mă apuc de ptr»; 20. ca verb re-
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ciproc: «et se apucă unul pe altul»; 3% ca verb: 

deponent: «ei mă apuc de cutare»; 4%, ca verh 

pasiv: «el se apucă = este sai “pâte fi prins». 

_- a) Reflexiv: «s'empoigner soi-mâme». 

„Costachi Negruzzi, «Alexandru Lapuşnnul», III: 
«Ah, co foc simt că mă arde!— strigă bolnavul, 
apucândut- -se cu mânile de pântece; .» 

5) Reciproc: «empoigner. l'un Vautre». 

Balada .«Mihu Copilul»: 

Ianuș Unsguren, 
Mihul Moldoven, . au 

* De-o parte se.duc, 
La luptă s'apuc.. . 

Balada «Vidra»: 

Ei de brie s'apucară * 
Și la luptă se luară,. - 

Di de vară 
Pinăn seră, 

Balada «Păunașul Codrilor»: 

Ei de brăe S'apucaăă' 

Și la luptă seluaă... , 

„ Balada «Tudor»: 

Ei de brâe s'apuca , - 

Şi la luptă se'ncleşta... . 

IE (arian, Buc. I, „150 

6) D cponent: «a se aputa „de= = = empoigner, ă 
ne pas laisser tranquille». 

_ Pravila Moldov. 1646, f. 11: «de va avia neştine 

“un dulău tare și dărz şi va mănca pre toții dulăii,
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și de să va apuca de vre. unii dulău mai slabi | 

şil va birui... - 
Nic. .Muste, „Leto. III, p. 13:- «Boierii sati apu- 

cat de Stefan Petriceico, ce era Clucer mare, fiind 
hătrăn și boter de ţară, numai sil ridice Domn... :» 

Enachi Cogălnicânu, Letop. III, p. 198: «Goa: 

“stantin Vodă în Moldova domnia cu. pace, apucăn- 
du-se do'capul preoților șă'i înveţe carte . . :» 

4) Pasiv: «se laisser empoigner». 

L Viicăresou, p. 64: 

Când s'o apuc, sbâră; 
Când stau, se scoboră; 

Nici va să se ducă, 
Nici nu se apucă... 

10. Apucwavin. 

Dicţionar Mss. bănăţen circa 1670 (Col. LI. Tr. 
1883 p. 424): «Apul. Rapio. Apprehendo». 
Despre omeni lacomi se dice: «apucă ca lupul» 

(D. Negoescu, Dimboviţa, c. Pietroșița). ' 
ciii! ala e scil ca lupul: umblă numai s'apuce!» - 

(D. Georgescu, Ialomiţa, e. Coşereni). 
Varlam, 1643, 11 (.:45 a: «să ne oprimi ure- 

chile de-a ascultar& căntece lumeşii de Yuboste, 

mănule” de-a apucaria și de-a prâ da ria..o 
_ Indreptarea legii, 1652, p. 360: catuncail apu-. 

cară diavolii deîn mănile pinilor lui și perirâ 
cu dinsuli.. 

Dosolteu, 1680, ps CUL: A
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Țâncii leilor scân- | Catuli lconum rusi- 

cindii să apuce... entes utrapiant. 

unde la Coresi, 1577 :crăcăila să răpescâ,. .» 
" Arsenie din Bisericani circa 1650 (Mss. în Acad. - 

Rom), ps. LXXXI: 

„. . apucați pre cel „. „cripite pau- 

mâser și pre cel mișel perem ct 'egenum de 

diîn mănule păcâtosu- „| manu peccatoris. . . 
lui... | 

la Coresi, 1517: «luaţi mescrulu și mișelul»; la 

Silvestru, 1651: «scoateţi surmanulă și lipsi- 

tă o . 

Dosolteiu 1673, f. 10 b: 
”* Dobitoc sălbetee de câmp și de luncă, 

! Jigânii siriape ce strică papură . . 

III. Apue «surprendre». 
Când voim a apăsa asupra elementului de «ce- 

va neaşteptat», se dice: apuc fără veste. 
Pravila Moldov.: 1646, f. 89: «de.va lua Dărba- 

tul pre muiare numai cu voia sa, ce să dzico să 

o apuce fără devi aste cu arme sau şi fără 

de arme...» - 

Când e orba de a prentimpina pe alt cine-va, 

„se (ice: apuc inainte,'o expresiune care se 
întrebuințeză, mai adesea întrun alt sens, după 
"cum. vom ved& mai jos. 

Biblia lui Serban-V odă, 1688, f. 625 (Tudi. 
VII, 19. 

. 
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Şi sau rădicat ta; Et promoverunt ca- 

bira fiilor lui Amonă | stra filiorum Ammon, 

şi înpreună cu ci 5000 “|. et cum eis millia quin-. 

den fiii lui Asură, şi “que filiorum Assur; et 

s'au tăbărât în vale, și castrametati sunt in 

au apucat înainte a- valle, etpracoccu- 

peleşiizvoarăleapelorii | paverunt aquasct-, 

fiiloru lui Israilu .., - fontes aquarum filio- “ 

.- rum Israel ... 
7 

“al: obicinuit însă se întrebuințăză simplul aplic. 

A. Pann, Prov. 1, 108: 

“Sin sat la zapcii se duce. 
Grăbind din somn 'săl apuce .. . 

Balada «Codrânul» : IE 

Vrun creștin del intălntam, 
"Averile "1 impărțiam: . 
Cu doi cai del apuca, 
Unui dam, unui luam... 

I. Vă icărescu, p. 198: 

Al nostru câs şi cl sosesce; 
Ori-cum îl vom apuca, | 
Indrăznela izbutesce a 

Cât cu minte vom umbla . 

Dosofielu, Liturgiar 1674 Moto la platdestat 
î. 115 aj: «carele ni-al șpodobit, pre neşte păcă- 
toșii, şi la atastâ dză să apucă cu ispovâdanie şi 

cu rugă faţa sfinţiei tale . . .» - 

Şepte-taine, 1644, p. 17: Pentru pruncul de 

“să va prileji spre moarte, și va vre preutul săl 

x
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botâdze, şi să va teme 'că nul va apuca cu su- 
fletiă să-l cetâscâ molitvele . : .» 

Despre locuţiunea «apuc Dom nia», care pâte 
să însemneze: «surprende le. trâne», veţi maj 
sus. - 

Cu- sensul de «surprendre», apuc se întrehuin- 
țeză mai ales în privinţa bolelor celor năprasnice 
şi a tot felul de dureri sau suicrinţe, 

A. „Pann, Pruv. III, 68: 

Te miri ce îşi fac nălucă 

Și frigurile "i apucă. 

“Tbid. 1, 121: 

Ki mă venineză cu spirtosul duh, 
Și pe loc m'apucă tusea cu năduh.. 

Balada «Năluca» : 

Inshiţia de doă ori 

ȘI apuca reci fiori... 

I. Crengă, Capra cu trei edi (Conv.I lit. 1875 p. 
341): Si bocesce el, şi,bocesce, pină îl apucă 1e- 
şin...» 

Tot așa despre factorii cei mitologiei ai bolelor, 
de ex.: «îl apucă I ele e» sai: «îl apucă din] e e». 

Alexandri, Haimană: «..am ajuns a fi nervos 
de când mă aflu în serviciul Statului. Scii că mă 

"apucă năbădălce le când văd un „plic mMini- 
sterial, . „i. a 

«Intre blăstorno se aude: săl apuce Rusa- 
“liileb (G..Mator, “Tutova, e. Plopana). 

A
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Tot așa, ba încă mai pe neaşteptate, apucă pe 

om mârtea. 

Balada «Balaurul»: 

Sa, “bădiţă or tomanc, 

Că m'agiunge la ciolane! 

Sii, bidiţă, de mă scote, 

Că m'apuc fiori de morte!.. 

„Psaltirea Șeheiană circa 1550 (Mss. în Acad. 

Rom.) XVII: 

.. apucară- -me cur- |. pracevene 

sele morţici... , “ runt me laquci mor- 

, “ tis... 

unde la Silvestru, 1651: «l.u ar &-mâ pre dinainte», 

iar la Dosoftetu, 1680: «înainte mă să rguirâ»,. 

şi numai în Biblia lui Şerban-vodă, 1088: «apu- ! 

„ catu-m'aii». | LL 

Moxa, 1620, p. 360: «zicia toţi: pănă nu vomi 

vedia faţa înpăratului (Tit), să-nu ne întoarcemii 

întristaţi și măhniţi; cel apucă moartia mainte de 

'wveme, numai ce domni doi: ai...» 

In acelaşi mod ne apucă irica, spaima, 

groza, tot ce ne speriă. | a 

Costachi Negruzzi, Zoe, III: «Uneori. un tre- 

mi r fioros o apuca, alte-ori radica frumoşii sci 

ochi spre cer și suspinând își Irângea mâinele...» 

A. Pann, Prov. Il, 67: 

C'un 'cuvint, e o nălucă: 
-S'o vedi mroză te apucă...
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De la Vrancea, Sultănica p. 229: «şi tot răcnia! 
do:apucai erozele, mai ales când serișnia din 
dinţi și învirtia sabia...» 

Balada «Doncilă» : 

„Dar un plâns m'ati-apucat, 
“ Că pe fetele din sat | 

Grea urgie au picat... 

„ Despre suferinţe mai mărunte: 

M'aputcă dor și suspin... 

i J.B. 31): 

Intrumn casă, oaud, OC» 
Și m'apucă dorul crud... a 

- „a Alex Poes. pop, 2, 503)" 

„Intr'un. sens glumeţ: 
Alexandri, Florin și Florica, sc. |: «de când nu 

mai am pe -nime în capu mei ca să mE silescă 
la trebă, no apucat o sfântă delen e de mi 
se rup fălcile...» 

Ca.o necesitate fatală, cu voe sati fără. voc, no. 
apucă somnul. 

Palada «Corbea»: 

De când, matcă, am intrat, 
„Pic de. vin n'am mal gustat, 

„Somn nu m'a mal apucat... 

. | “(G. D, T,, Poes. pop. 598) . 

Ftyraologicur Afanuta. 
og a0ă | | ao.
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_ Mânia fiind privită ca un “fel de bâlă, când 

vedem pe cine-va supirat, mai .cu samă fără te- 

meiu, qicem cu ironiă; «l'a apucat P» sai: «Crăși 

îl apucă ».oră îl întrebâm în băţae de joc: «când 

te-apucă, mult te ţine 2» 

_- După bsle, dureri, suferințe sai alte neajunsuri, 

o mare sferă în care se întrebuinţeză apuc «sur- 

prendre» sint schimbările timpului ; ast-fel. se dice 

că: ne:apucă Qiua, ne apuci nâpte a ete., mat 

| ales însă atunci când ne temem de o asemenea 

apucare. 
Balada «Chira Chiralina» : 

Marfa ce-o avem 

In curţi s'o bigâm, 
Căci dioa ne-apucă, 

Potira ne'ncurcă... 

(Burada, Dobrogea, p. 110) 

Doina. «Decât ruda şi vecinul»: 
. 1 

Fie noptea cât de mare, 

Că tot mică mi se pare: 

Trece 'ngrab ca.o nălucă, 

Dioa'mn braţe! te apucă... 

A (Alex., Poes. pop.2. 336) - 

Zilot, Cron. p. 33: «zăbovindu-se 6re şi-co şi 

apucândui Qiua, l-ai vădut unii-alți..» 

Ibid., p. 141: «când se apropie de dio, începând 

a cânta cocoșii des și jiganiile temându-se să nu 

le apucelumina qilei prin locuri primejdiâse 

pentru dinsele, pe unde ele noptea umblă de'şi 

agonisese hrană, tug de se ascund în vizuină...» 

Ri ,
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«Primăvara 6menil qie: hat la plug, că ne-a a- 
pucat ciocirlia tot în sa» (P. Mihăescu, Braila, 
c. Cecâru). 

Doina «Drum la del»: 

Ostenit mereu de ducă, 
ÎN6ptea 'n codri mă apucă... 
- (Alex,, Poes. pop. 3, 277) 

Altă doină: o 
NGptea 'n drum o apuca, 
Ea mergea, calea'și perdea 
Si "'ntr'un riă adine cădea... 

! (Ibid, 43) 

A. Odobescu, Dâmna Chiajna, p. 97: «Or fică-! 
lători' și i-o apucat nâptea pe drum...» 

In Dolj, în loc de «ne apucă nâptea» se dice: 
«ne coprinde nâptea» (N. Guran, Craiova).. 

Balada «Darie și potira» : 

Căci pe mihe m& vor duce, 
Scra ca să nu m'apuce, 
Sus la locul de pierdare, 
Locul de spindurătore. . 

Gtariaa, Bucov. Î, 15) 

Cantemir, Ist. . 1erogtit. p. 253: «într'acia dzi pănă 
în sară călătorind, unde întunârecul îl apucă 
acolia popasul și masul își făcu...» 

Nic. Muste, Letop. III p. 54: capucăndul vr e- 
mea acolo tăbărit, nai cutezat să 6să...» | 

Din apuc «surprendre» so desfășâră dela sine 
apuc «atteindre», ambele sensuri contundându- -se 

une-ori, de pildă: 

-
.
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Nic. Costin, Letop. Il p. 103:. «cănd atit sosit 
boierii la Țarigrad, mai apucat pe Vezirul acolo, 
fiind acum cșit și purces la Odriku,. .» 

Balada «Blăstemul»: 

De mergea ce mai mergea, 
Greu zădul.il apuca, 
Ostencla |' ajungea 

PR Și el, măre, se culca... 
_ (G. D. 1., Poe. pop. 455) 

IV, A puc «atteindre». 
Sinonim cu ajung, dar numai în timp, anume 

la viitor sati: la trecut, nici o dată în spaţiu. Se 
construesce cu relativul. «de», cu acusativul, cu 
«pină», cu «din» sati «dela». : 

10. Cu «do»: Ă | 

Pravila Moldov..1646, £. 15: «el va apuca ma- 
inte de toţii de.va ţinia acelit locit... 

Ibid. f. 92: «apucă de le află firia, şi de-: -acila le 
scoate den: minte...» 

Miron. Costin, Letop. Ip. 240: «Schindir-pașa 

"tot cu acea năvălă aă lovit la bașca cea den jos, 
„şi îndată au întrat Enicerii în bașcă; sărit'aii Leșii 

de lingă șanțuri, și aii apucat de ai scos o samă 
de pedesttimo ce cra în bagei, eră mal mulți au - 

perit. ..> 

Nic. Costin, Letop II p. 13: «Leşii apntease de 
pusese oaste de a lor prin cetăţi : Ii a „Nâmţ, | a 
Suceva...» : 
„Ibid. p. 83: «Inchisăse pe Rugină Sulgerul și 
pe Ştolan Luca Visternicul pentru banii năpăștilor 

e 

N



„în Visterie; ce Nugină apucasă d de grabă de întor- 
săso oamenilor. 

Neculce, Letop. II p.267: Deci cl [Dediul Spătar] 
“într'o noapte a îmbătat pre Siimeni, pe: străjăriă 
ce'l păzia, şi s'aă slobozit cu o frânghie pe o-fe- 
restră din turn pănă gios, şi ati apucat de ai in- 
călecat pre cal şi cu doi feciori și ai fugit... 

Același, -p. 280: «[Constantin Vodă Duca] ai tri 
mis noaptea un steg de Lipcani să ia pe Turculeţ 
din măna oamenilor Caimacanilor să! ducă la Iași; 
jar pănă a merge Lipeanii, Turculeţ ati apucat de 
“ai scăpat...» 

20. Cu acusativul și cu «pină»: 
«Intre juraminte: să n'apue Pascelc! să n "apuc 

Crăciunul!» (G. Poppescu, Ialomiţa, e. Brosceni- 
noi); r ca blăstem: «să nu apuci «+ » «să nu a- 
'puce. .. 

Cu acolasi sens: «să n'apuc pînă la, a dă 
cum se dice: «se n'ajung pînă la...» 
"Dr. Polysu: «bolnavul n'apucă pînă mâine == der 
Kranke erlebt nicht die Nacht», ceea ce și maj 
bine se exprimă prin acusativ : «bolnavul n'apucă 

„dliuaă de mâine». | | 
Tot noțiunea. de «atteindre» este atunci când, 

vorbindu:se despre un om din trecut, de caro nu 
mulți își mai aduc a-minte, dar care ne fusese 
cunoscut întru cât-va, noi dicem: «lam apucat 

încă». | . . a 
Jipescu, Opincaru p. 53: «Tâica bietu — că voi
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„mu l-aţi apucat — era Rumân dă 88 dă ani fără 

doi. ..» . * 

"Tbid. p. 132: «Nevoia duce pă Rumân mai mult 

cumnu vrea iel. Cum a fost şi i sintâmplă ră- 

posatului Barbu Pisăti — că par'că știi, or Lai apu- 

cat? — ţăran dela munte, dincolo . . .» 

“ De asemenea se pâte dice: am apucat un lucru, 

am apucat un obiceiu, am apucat: un port, când 

e vorba despre ce-va vechiu, care nu se mai în- 

trebuinţeză. 

Miron Costin, Lotop. I p. 28: «chivere, care am 

apucat şi că şi la boierii ţării noastre...» 

Pravila Moldov. 1646, f. 59: «cino va îngropa 

pre morti co va fi otrăvit, și nu va socoti toate 

lucrurile și obyătele ce sait apucată într'accl loci 

de să, fac, face prepusii cum să fie el otrâvitii ...» 

Proverb : 

Fie-care cum apucă, 
»Astelel trebue s'o ducă... 

: : (Pann, I, 72 

” N 

A. Pann, Prov. II, 12: 

ee eee «premult o răzgăiat: 

E! de vorbă nu se bate, ţine ce a apucat... 

De la Vrancea, Sultănica p. 217: «;..le spu- 

neaii câte în lună şi în sore: ba de Turci, ba de 

'Tătari, ba de Calmuci, ba de căpcăunii cu doă 

guri, ba de Muscali, ba de Nemţii cu câdă; mă 

rog, din câte omul apucă și vede, aude și nu 

vită...
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Se dice mai ales: apuc din bătrâni eto., în gra-: 
Yul actual mai adesca: apuc dela... 

30%. Cu «din» și «dela»: 
„Act moldovenese din 1656 (A. 1. R. II p.233): 

-cni€ lati țănut [acel sat) Stoian ușcriul ni& dă- 
năoară, ce l'au apucat încă den părinții lor c'au 
fost domnescu pănă la Stefan-vodă Tomșâ. . .» 

Altul din 1657 (ibid. p. 238): «să caute acei 
“oameni buni cu sufletele lor cum or ști cu dreptul 
de rindul acelui sat Mihalciul, a cui au fost, şi 
cum au apucat ci din moşii lor şi din parinţii 
lor. . .» | „ 

“Cantemir, Chron. 1 p. 292 «pre malul Oltului să | 
să [ie văzând nişte temelii ca de cetate, cărora 
țăranii de pre acolo lăcuitori, din bătrânii lor a- 
:pucând, le zie Curțile lui Ler-împărat .. .» | 

Același, Ist. Jeroglif, p. 25: «Poveste Vidrii noi 
Brebii din moșii-strămoșii noștri așa am apucat'o, 
așa o. mărturisim și așa o întărim...» | 

Neculce, Letop.' Il p. 203, vorbind despre o tra- 
diţiune istorică: «letopiseţul de acesta nu serie ne- 
mică, Gră oamenii așa vorbesc că ati apucat unii 
dintru alţii...» | 

De la Vrancea, Sultănica p. 9: «Părul lins, cu 
unde albăstrui, îl pârtă ?n tâmple; aşa a apucat 
dela mă-sa și mă-sa dela mă-sa: obiceiu adus 
de pe obârșia Ialomiţei...» - 
„Când însă apuc se construesce cu: "o locuţiune 

infinitivală, noțiunea de «atteindre» se plecă cătră 

.
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acea de «commencer», fără totuși ca trecerea să 
._v ? ț Ma 

fio deplină. | 
De aci: ss 

Ls 

Ve. Apuc «commencer». 

Exprimă ce-va mijlocii între încep și ajung. 

ast-fel că adesea e aprâpe peste putinţă a deosebi 

nuanţa cea hotărită. 

A. Pann, Prov. Il, 83: 

Ca doă 6ă când s'alergă 
Si a se ciocni. apucă, 

Un' din ci o să se spargă 
“ Și trebue să se ducă... 

Ibid. III, 79 

Vădena dar Ovreiul, stând, se socoti 

Cu înşelăciune dulap a'nvirti ; N 

_ Apucă și tico unui. alt hamal: 

Voinice . | : 

, 

„ Jipescu, Opincaru p. 27: «Uni dul, măgulitori. 

lingâriţi domnești, nici n'upucă să să crape bine 

dă diuă şi merg la Dorin. cu zîmbiet prefăcut, cu . : 

-teupu "mlădiat către la pămînt, și” tocă la urechio 

Domnului câte ale tâte...» Ia 

Doina lui Petrânu: 

+ N'apucai s&mbuc' o dată, . . pa 
a. _.v . bă 

Ciocolul înii face plată 

Şi mă Te la schingiuit | . 

Că nimic nu l-am cosit... 

, | « | (Alex., Poez. pop. 3. 259) 

' Moxa, 1620, p.376: «domni numai: unit ani şi 

nu apucă să facâ ce-va ca să se cunoască .,.»
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Pravila Moldov. 1646, f.-1: «de va fi apucat 
celalalt să fie sămănat pămăntul .. » 

Ibid. f. 37: «cela ce să va svătui să ucigă pre 

„vro un diregătoriu dela: vr'un tărgii, și de nu va 

fi apucat să facă moarte, să nu să certe ca cela 
ce suduiaște domniia, iară numai să i să i ie ca- 
puli .. .» . i | | 

Miron Costin, Letop. Ip.957: cât căutat Radul 

vodă la boieri și.le-ati zis: ati nu vam spus că 

acest om de boierie nu este? lară cătră dănsul. 
ai zis: eii, măre, încă pe boierie n'am apucat a'ţi” 

zice; și aşa au zis Armașului: ici Sirbaelul şi aii 

pus de i-ait dat 300 de toicge ... 

"Act moldovenesc din 1680 (A. L RI p. 140): 

_«ne am învoit şi ne am așăzat tot pre atasta toc: 

mală să -ţio. dumnialui locul dela mine carele serie 

“mai sus, și cu să ţiiu locul acesta pre lăngă locul 

micu, giumătate de locul Ciutei ce-i dispre femeia 
lui Antimiia; şi cu n'am fost apucat a face „zapis 

ca să hie de credință...» 
„Constantin Brâncovânt, 1695 (Gond. Mss. în 

Arch. Stat. p. 177): «pentru că lui întimplăndu-i- 
“se moarte de grab, n'au fost apucat să laso şi să 

d€ danii și mile... o 
Neculce, Letop. i p. 283; «[Antonie Rusăt] zi 

ditait şi la mănăstirea sfăntul Sava zidul împregiur, 
ce n'ati aputat să'l istovescă.. 

Nie. Costin, Letop. Il p. zi «Doamna Ducăi 

Vodă venise la lPocșeni ca să mârgă şi ea la Dom-



TO 

meşti, ce n'aii apucat a trece, că €tă Și ai venit 

perirea. .. - 
„Nice. Stuste, Letop. III p. 8: «și acolo la Leva 

ati bătut Nemţii pre Turcă și i-aă răsipit, că n'a 

mai apucat să dea ajutor Vezirului. . .» 
Zilot, Cron. p. 25: «n'a apucat să % căpătuâscă 

pă toți...» 
Ibid. p. 49: «sai sfătuit cu ministrul fii-seă 

Grigorie Beizade îi ati luat sfat fârte — n'ar fi mai 

"apucat să- -l facă!.. 
Caragea, Pravila 1815, p. 5: «Orice lucru nu 

este al nimunui, acela să face al celui ce va a- 

puca să "] ia înainte... 
Costachi Negruzzi, “Alexandru Lăpușnânul», III: 

“Puţini care scăpară cu vi ai apucând a sări peste 

ziduri... 
Acolza, «O alergare de cat, III: «n'am culcat, 

însă de abia apucasem a adormi, și un vis fantastic 
veni și'şi puse asupră'mi negrele sale aripi...» 

A. Odobescu, Mihnca-Vodă p. 20: cabic apu- 

“caseră si lea în gură şi s'amestece...» | 

I. Crengă, Povestea lui Harap-alb (Conv. lit. 
1877 p. 185): «Parcă dracul vrăjesce, de n'apuc 

bine a scăpa din una și dait peste alta. Se vede 
că m'a născut mama într'un cias re. 

'Doină oltenescă: 
| “ Frundă verde mir ereţesc, 

Stai în drum să mă gândesc: 
" Ce s'apue? ce să muncesc, 
”-Pânea să'mi agonisesc ?.. 

(Alex., Poes. pop. 2. 235)



  

  

„Sub forma roflexivă, apuc «commence» capătă 
nuanța do «sy prendre», pe care une-ori o are, 
şi sub forma activă; de ex. A. Pann, Prov. III. 60: 

Dacă e așa, respunse bărbatul ei, bine dar, 
Apucă de te gătesce, ştergeţi ăl cojoc murdar... 

unde însă pote să fie o „disimilaţiune sintactică - 
pronominală în loc de: «te apucă de te gătesce». 

VI*. Mă apuc «s'y-prendre». 
In acest sens, alături cu noţiunile de aj ung 

şi de încep, ba mai pe sus de ele, figur6ză no- 
ţiunea de încerc, care exprimă căutarea sau gă-- 

sirea unui mijloc de a face ce-va. 

Fabula lui Donici: 

* Racu, brâsca şi o știucă 
Intr'o di sai apucat 

De pe mal in faz s'aducă 
Un sac cu grăi încărcat... 

Proverb: «Când te apuci la vro trâbă, n'o lisa 
fără ispravă» (Pann, II, 48). 

«A se apuca de sănătosa», une-orisub forma 

activă: ca apuca s ăn ăt 6 s a», însemnâză: «a lugi». 

Dionisie Eclesiarh, Cron. (Papi, Monum. Il p. 

177): «Mavrogheni prin cerectare. vădend cum-că 

Nemţii fără apestire vor să între în ţâră, și ordii * 
de Oste a mai face nu putea, că Turcii se spăi- 
mintase de popara Nemților, s”a îi apucat de să- 
nătâsa, măcar-căii era cam rușine, dar rușinea 

ai dat'o într'o parte şi ati trecut Dunărea...» 
Ibid. p. 179: «sait apucat de sănătâsa la 

fugă, ne mai stând dea se împotrivi cu răsboiu. .»
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Ibid. p. 213 (cfr. 206, 208): «vădend nevoia, ait 

cşit din cetate po supt cumpăt 'cum ati putut, și 

ai apuca sănătâsa de ai 'răsmat'o la cetatea 

Buda... 

Urschi Letop. I p. 120: «ek nefiind tocmiţi de 

răsbou, neinică do arme nu sau. apucat, ce „de. 

fugă... | | | 
ia. p. 153: «[Albu-Sultan] sai suit pin la 

Serbanca, den sus de- Ștefănești, și sai apucat a 

prădare ţera...» | 

Ibid. d. 05. «și măcar că să află și de alţii în- 

semnate lucrurile țărăi Moldovii, apucatu-mm'am - și 

cu -a scriere începătura și adaosul, mai apoi și 

'scăder& care să vede că ai venit în zilele nostre...» 

Cantemir, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad.. Rom. p. 

315): «da aciasta uleul cu ochii a clipi și din gru- 

„mazi a. adii începu, dulăii coada între picoare 

şi urechile pe spinare a'ş ciuli se apucară ...» 

“Nice. Costin, Letop. Il p. 21: cacâstă toată chel- 

“tuclă Sati apucat Duca Vodă să o scoată tot din 

spinarea țării...» . - 

„ Balada «Niţă și Petru»: 

Turcul vesel s'apuce .. 
Galbeni a număra, * » 
lar nevasta suspina... 

“VPompilii, Sibilu, 60) 

“A. Pann, III, 83: 
S'apucară să mănânce, vorbe vesele spuind, 
ȘI cu înzimbite feţe unit la alţil privind...



  

118 

Ibid. 1, 66: e a. 
” Dând bătatul socotela, ei pe loc s'aii apucat 

ȘI fiesce-care mina în buzunar ai băgat... 

Mai” adesea se construesce cu genitivalul «de». - 
Indreptarea legii, 1652, p. 291: «Do să va apuca 

neștine de vre o curătură striină părăsită, să fie 
mărăcindsă și plină de pădure, de atasta devreme 
ce să va afla că iaste a altui luorătoriu, "atunce 
pentru truda ce va fi pusti âcolo de o.va fi cu- 
răţitii, trei ani să se hrănâscâ cu roada cl...» 
"A nu sci saianuavre de ce se apuca= man- 
"ucr de ressourees; a se apuca de ale sale= 
revenir ă ses propres aflaires. o 
-Enachi Cogălnieânu, Letop. III p. 247: «avănd 

„mare trebuință de bani ca să dee la Poartă pen- 
tru Domnie, fiindcă din ţară cșia banii cu grei, 
şi încă nu putea cuprinde cu banii ce eșia nevoile 
ţărei, şi datoriea se înglotia, se mira de ee se 
"Va apuca... 

Nic. Costin, Letop. II p. 27: «unii sai făcut 
„oameni răi și tălhari, de mare nevoc ce le cra a- 
Suprăe că nu maiavea de co se mal a-- 
Duca... 

Ibiă, p. 32 ;: «Duca Vodă dela Trotuș au trasa 
Domnești la casele soacră-sa a Doamnei Dabijoaei, . 
și Sati așezat acolo, și aștepta din zi în zi să mergă 
la Iași să se apuce d e ale lui.. 

A se apuca de lucru în genere: | 
Cantemir, Ist. Ieroglif. p. 169: «Muscele dar, 

ca nisce lighioi spurcate, niojicâse şi în samă ne-
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băgate, lasă-le s să înble, iară noi de lucr rul în-. 

ceput apitcându-ne, la stirșit al. duce nevoițori 

să fim... 

“A. Pann, Prov. I, 19: 

Nu'mi venia să șed în casă, 

Nici de lucru să m'apue... 

Alexandri, Scara mâţei, sc. 3: «Ii, de-acum, Mă- 

rinaș dragă, destulă vorbă, și mi te apucă de lu: 

Cru.» | | 

Balada «Movila lui Burcel»: 

La Tătari că mă dusci, 

Un plug mare că prinsei, 

Și cun boi il ingiugai 
Şi de lucru mapucai... 

A se apuca de vre-o meserii anume. 

Enachi Cosălnicenu, Letop. IL p. 285: 

Acâsta de na le vine 

Și vor'să trăscă, binc, 

-Apuce-s' de băcălie, 
Căi mai mare boierie... -: 

Costachi Negruzzi, «Aprodul Purice» : 

Plugariul cu hărniciă s'apucase de arat 

-Pămintul ce cra incă dal seii sânge rourat.. - 

Colinda «Plugul»: 

Si curând s'aapucat 

„Câmpul neted de arat 

” In lungiş 
Sin: curmediș; 

Sa apucat într'o go 

C'un plug cu dol-spre'ce bol... | 

(Alex., Pocs. pop. 2. 337),
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A sc apuca de resboiu, de vrajbă, de dușmă- 
niă cte... a 

Nic. Muste, Letop. III p. 58: «[Carol XII] se 
apucasă de răsboiă din casele de unde şedea cl, 
să nu se dea 'Tureilor săl ducă la "Țarigrad ... »- 

Neculce, Letop. Ii, p. 321: «Şvezii ati purces să. 
se: suie în vărvul delului: Cernăuţilor să se apuce: 
de bătac, ce văzănd că este mulţime de oaste, 
nu s'aii mal putut apuca de bătac...» 

In Pravila Moldov. 1646, î. 37: catastă vrajbă 
ce s'au apucatii cu acel omii domnescă, nu s'au 
apucată de căndă au losti cu slujbă domnesc, 
“au fostii mai de multii învrăjbiţ, derept acâia lau 
suduit...» — construcţiunea : «vrajbă ce s'au apucat: 
cu...» este un cas de atracţiune sintactică în loc: 
de: «vrajbâ de care s'au apucat cu...» 

Tot așa în Indreptarea legii, 1652, p. 39: «a- 
castă vrajbă ce s'au apucat cu acclii om domnescii, 
nu s'au apucat de căndă au fostii cu slujbă dom- 
nescă, au fostă mai de mult învrăjbiţi...» 

A se apuca de vorbă. 

A. Pann, Prov. II, 8: i 

Că ei dacă s'apucară de vorbă şi de lung sfat, 
De sluga lor iși uitară că slujesce nemâncat.,. 

Ca archaism juridic, este interesantă locuţiunea = | 
«a se put6 apuca de lege ca să jure», care ne în- 
timpină f6rte des în Condica Logofeţiei de sub. 
Constantin  Brâncovânu (Mss. în Arch. Stat) cu. .
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sensul de ejusjurandoma dare» sai «jurejurando 

stare». | a 

lată câte-va pasage: 

p. 94: «am dat domnila. me Radului “Stirbeiu 

lcg6 ţărăi cum să jure el înpreună cu frate-său 

Constandin vel .clucer și cu văru-său Cernica biv 

vel armaș, de cătră boiarinul domnii mele Șerban 

vel comis, că n'au luat nicun ban dela soacră-sa 

llinca vornictasa pentru atastă moşie Negienii ; 

det jurănd într'acestaș chip, el să'ş ție moșiia, şi 

fiind ispravnie la jurământ sluga domnii mâle Hai-. 

„vaz vel portar, și după judecata domnii mâle; iar 

Radul Știrbelu cl nit cum nu s'auputut apuca 

de |Sss ca să jure cu aceşti boiari ce scriu mai. 

sus...» | 

-p. 203: «domniia m6 vriind ca să descoapere 

lucrul, să nu sc facă acestor „oameni înpresurare 

de rumănie, domniia me am judecat cum. să jure 

“Oltat şi nepotu-său Nistor cu 6 megilaş lingă dănșii, 

cum nu săntu rumăni mănăstirii, ce săntu oameni 

slobozi megiiaș și bărseni den ţara ungurescă; , det 

„acești oameni nic cum nu s'au putut apuca de 

lege casă jure, ce rămăindei de judecată...» 

_p. 246 : '«domniia me am judecat înpreună cu 

toţ boiarii cei mari ai divanului domnii mâle, cum 

să jure Mihail “Săpunariul cu' doi oameni lăngă 

dănsul- străini, anume Stancul Bujor i Radul sin, 

în sfinta bescrecă cu măinele pe sfănta evanghelie, 

cu sufletele lor, cum cind au cumpărat Iane: aceste 

vii n'au fost pre en știre lor, nig pren știre rudeniilor



  

lui nic nau știut pănă acum, de& jurând într'a- 
cestaș chip să aibă a întoarcere lui lane Danii Îna- 
poi și săș ţie ci viile, Yar. neputănd jura să'ş ție 
Iane viile cu bună. pace, precum le-au cumpărat, 

„și după judecata domnii mole; Jar Mihail cu ru- 
deniile lui ni& de Cum nu s'au putut apuca dă 
lGge casă jure, ce au rămas dă lege și dă 
judecată .. 

In «m & apuc» se apesă asupra omului însuși ca 
instrument de a face ce-va: «apuc pemi no pentru 
a—»; înlăturându-se elementul” reflexiv, avem în 
vedere mai ales ţinta instrumentalității : «apuc dru- 
mul cutare» sati «apuc spre». Ambele nuanţe! 
sînt atât de apropiate, încât lesne se pot conlunda, 
bună-6ră în următârea - doină : 

„_ “Staă în codru și gândesc, ri ss: nos 
„1 Ce să fac ca să trăesc? fue o 

„Să nvapuc de plugărie, Di 
Oi sapuc in haidueie? ,,    

re 
ppm di 

VII*, Apu e «s'acheminery. 
Prin irancesul «s 'acheminer » nu se traduce toc- 

mai bine acest sens al românului - apuc, care în 
fond este transitiv, ca în «prendre» când îi urmâză 
«le chemin», «la dircction», «la ligne» ete. . 
"Poenar-Aaron-Ilill: «Pren d relechemin 

"des coliers = a apuca drum ul cel mai lung». 
A. Odobescu, Domna Chiajna p. 57: «Chiajna, 

în fruntea' oştirei sale, apucă drumul înapoi că- 
tră Bucuresci ...» - Pi 

Basmul” «Tinerețe fără bătrâneţe» (Ispirescu, Le- 
Emo togicuza Magna. | 

12 a, 

  

tu
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-gende' p.. 4): «şi apucând calea cătră ă mosu sa 

dus, s'a dus trei dile şi trei nopţi... 

A Pann, Moş-Albu, | p. 66: 

. din vot fio-care câte un drum apucând 

şi i in trei părți ale lumil tot-lo-dată toţi. plecând .. 

Balada «Voina»: 
„Eu trebue să m& duc, 

Cale lungă să apuc... . 

(Pompiliă, Siviru, 76) 

Enachi Cogălnicenu, Letop. UI p. 229: «de Mi- 

_niștrii Mării tale nu săntem mulţămiţi, căci n'- 

pucasă drum bun...» 

De aci, lăsând «drumul» sait «calea» în sub-în- 

- ţelegere, simplul a apuc însemneză «p rendre telle: 

direction». 

"Construit cu spre: 

-Zilot, Cron. p. 99: ciar Veziruil cu Murahazi şi 

Beizade Dumitrașcu Moruz abia scăpând, apucară 

“spre Sumla...» a . 

Pann, Prov, Il, 108: : - | 

. Spre Giurgiu a apucat, A 

- Şi fusă! fugi ! posoră! urcă!.. 

Balada «Iordachi al Lupului»: 

Si de drum să ne. cătâm, 

Spre Bugtc să apucâm, 

Pe lanul săl ridicâm... 

Construit cu «în», mai rar cu «la» 

“Doina oltenescă: 
-Iu noptea sântel Mării 7
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S'aă vorbit vro trei copii 
S'apuce'n codru de tei - 
Să cerce des voinicei.. A 

(Alex. Pocs. pop. 2, 239) 

au într*o doină Jiarducâscă :- a 

Si S'apuc in codrul mare, 

Pe când mugurul resare.,, 

(vid. 312) 

Balada «Holera» : 

Și pe-cal încăileca, - . 
Drumul la vale-apuca, 
Apuca n călătorie / 

Să facă negustorie.. 

Nic. Muste, Letop. III p. 16: «Ruptu: S'ail și po-_ 
dul pre Nistru de năvală; câţi ai apucat în cela 
capăt de pod, : aceia au hălăduit, fugind la Came: 
niţă > A 

„I. Văcărescu, p.148: | 

Cu totul m'am prăpădit, 
Minţile: mi s'aă zmintit: 

ls din casă să mt duc, 

Nu sciii în cotro s'apuc,.. 

"Î. Crengă, Stan Păţitul (Conv. lit. 1877  p. 21): 
«nu mai scica ce să facă și încotro să apuce.» 
şi mai jos (p. 22): «a dat [dracul] poroncă tuturor 

« slugilor sale, casă apuce care încotro a ved6 
cu ochii, și pretutindene, De mare și pe uscat, să. 
vire vrajbă între: 6meni...» 

Balada «Mierla şi sturdul»:  
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Et de guia ta - Ma 
Ă „Și de-a „maică-ta, 

= 0, Unde să mă duc? 
Pa | ncotro S'apuc ?.. + 

a i (Hurada, Dobrogea p. 129) 

| Apuc- «5 fathemineirv, fie cu acusativ ul, ficîn con-: 

strucţiune preposiţională, e, l6rte des la cei vechi 

în descrieri. topografice. 

0 hotărniciă moldovenâscă din 1644 (A. LR. i 

Si). «am început dila petrile-albe în stănca ca 

ir, şi pogori suptă piscul în dreptul locului î în 

-matea dărăului ce vine despre hărcul, şi de acolo * 

-dreptu în gro apa mălatului ce Iaste: în dreptul s curi 

valii și de acolo suptu margine în capu chitorului din 

mijloc lingă mocirla într'o moviliţă care aste suptu | 

- gropa- -boului alăture cu vale, și acolo s' au ficut boor. 

întrun gugastru . lingă cel.. vechiu, 'și apucă chi- , 

torul din mijloc la dâli-în pădure pănă lasă, în » 

făntăna ” lui Vărlan, şi din fântăna lui Vărlin în | 

dreptul „locului :în. fântăna Rogozăi, -şi din făn-- 

tăna' Rogozăi în lacul-porcului, şi din lacul cuime 

- A6lului Bănilă pănă întrun ştejar unde am "ailat - 

"boorul cchiu, şi do. acolo tot culme în os păn. , 

tun plop. întru carele am aflat boorul. vechiu şi păn 

în Dălcul, lui Balhic, şi -upucă chi&orul din mijloc 

și pogoară în gura părăului-răchiţii, și apucă părăul” 

„în os pân în mitoh și până în matca Almașir 

po 

lui în sus: şi “Yasă în gura drumului .. 

Grigorie Ghica. 17531 (Cond! Mss. 4 Vierogului” 
1780, în Arch. Stat. 1. 221: moșia Căpăţăneni
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|. . | despre Corbeni « cipucă din apa Argeșului spre, apus 
pre viruga din sus de cireș pen pietri pre lăngă 
“sălașul” popei,. şi apucă vălecoa în sus...» . 

Act, „oltenesc, din 1775 :(Cond.. Mss. a Cororcă 
No. 1 1; în “Arch. Stat. p. 334); «am, mersu dreptu î în 
nucul costeliv, care Yaste în matca Orgovii- -seci, şi 
de aci dreptu în' pitatra care faste (sic) să notă. 
raște 3 hotară, însă hotarul Siliștenilor i hotarul 
slintei miiniăstiri i hotarul Dedoviţa.al dumnelii 
“căpitan Mihai Ştiucă, și din pilatră au apuicat imatea 

“api în jos pă lingă drumul bătrăn pănă în gura 
„Orgovii-seci...» 

„Construit cu pe: 
_ Doina «Lena»: 

ERE 

Ss 

Apuca j pe drum la vale 
| Ş'agiunsci pe Lena n cale... ai 

. , , ” (Alex, ocs, pop. 2. 3 7) 

| Balada «nelu și nătrama»: o. 
E Le cal a “ncălecat NE ă 

Și pe drum aă apucat... 

Balada «Vulcan»: 

-Făcea mă-sa cum dicea, 

În calic îl prefăcea, » 
„El pe ulițe-apuca 

N =. Crismele „de lo” cerca. 

Alexandri, Boieri şi: ciocoi, act II sc, 17: «Dacă 
nu te-aș iubi, nu mi- -ar păsa nici de: cum, să te. 
văd apucând pe cărări unde : nu trebue să calce pi 
clorul unci fete .. .» pi N  



  

In descântece: . , 

Și apucat pe cale , 
Pe cărare... . 

“Apue lucrul spre: | . , 

Cantemir, Ist. leroglif. (Mss. în Acad. Rom. p.. 

25): «mai multă sfadă şi voroavă strânciunată s'ar 

fi scornit, și mai multă ocară s'ar fi lucrat, de 

mar fi fost Brâhul lucrul cu un &as mai înainte 

spre descoperirea adevărului apucat...» 

Apue d'a-lung: | 
Pann, Prov. 1I, 90: 

Ei vrind să caut comdră 
Șin deșert si, nu muncesc, 

Cumpărai o moşioră - 
- Dorinţa să'mi izbândesc, 

Și 0 apucai dalunceul. 

In balada «Dolea», ciobanul cătră cânele sei: 

Inainte. să apuci 
Și la furi drept să mt duci, 
Pe urmele oilor, : 

„Prin pajiștea florilor!... 
Dolea vesel se scula, 
Câmpul de-alung apuca; 

Botul prin crbă virind, 
Urmele tot mir osind . 

+ 

pute e câm pir: a 

I. Crengă, Amintiri din 'copilăriă (Conv. „lit. 1881 

-p. 10): «dac'ai sta să facă: voe rea de tote, dei « ar 

trebui dela o vreme s'apuci câmpii...» 

„Cu acolași sens apuc în lume:
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"Cântec din Ada: 

Cucul “cântă, mierla dice: 
„Nut be banii, măi vojnice, 

„. Că ţii carul tot stricat, * 

“Ri plugul neferecat, 
Și pâmintul nelucrat, , . 

Iar tun lu m c-ai apucat... 
(Familiă, 1654 p. 691)! 

spue pe uşă: -. i 

Pann, Prov, |, 20: | - 

Sare îndată cu berea 
apucă pe usafară, . 

Ape altă vorbă: - 
Hristachi Pitarul, Istoria lui Mavroieni (Duciu- . 

mul 1863 p. 28): 

Acum dar să mai lăsâm, 
Şală vorbă s' > apucâm 

„Apuc înainte: _ | 
Neculec, Letop. II p. 270: «mergănd veste la 

Poartă că ai murit Cantemir Vodă, Brăncovanul 

Vodă Domnul muntenesc ait apucat înainte şi 

aii isprăvit Domnia lui Constantin sin Duca V odă 

“celui bătrăn ... ' 

Costachi Nceruzzi «Sobieski» : cati trimis pe loc 

pe Căpitanul Tureuleț c'o strajă de călăreți, care 
pueând înai nte au scos toți Omenii de prin: 

sate , 

ipcscu, Opincaru -p..29: cAleserilaşi. s streini at 

apucat îinăinte la al noştri, și uni câștigă și se 

rumenesc, alţi pierd și s&ngălbinesc. . „» 

e
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| Coresi, Omiliar 1380, quatern. XXVII p. 14: anu 

aşteptă pre judele gloateâi să rispunz ce apucă 

înainte de zise lui: nu-to tâme... 

I. Ruset, Sgâreitul de Moliere Buc "is30). p. 

10: «de aceia apucai înai nteycasănute mai . 

încerci să mă îndupleci . 

„1. Crengă, Capra cu tre edi [Conv. lit. 1875 

p. 339: 
„«—Pot să am nădejde în voi? 
«—Să mai nici o. grijă, mămucă; apucară cu 

sura înainte ecă mai mari...» d 

Din apuc «prendre une direetion»-se “ destășără 

dela sine'și «mă apuc=s'engager», când direcțiunca 

se resfirânge mai. cu diuadinsul asupra celula ce o 

- Xea. 
VIII, Mă apuc «s'engager». 

„Neculee, Letop. Il p. 258: «Cantemir Vodă n'ait 

ținut parola, cum sai apucat cănd Tai pus 

Domn: să omoare pre Iordachi Rusăt,. » 

Același, p. 363: «Aai cerşut'aii Pure Azacul, 

„şi-sat apucat Moscalii să'l dee cu tot venitul și 

hotarul lui...» N 
Ibid. p. 338. «pe Stolnicul Constantin îl credea 

Duca Vodă, că! era cumnat şi se apuca că va în: 

târee pe frăte-săii dela Dieu înapoi, și așa ai a- 

măgit şi ei pe Duca Vodă...» 

Ibid. q. 214: «Constantin Stolnicul Sai agiuns 

cu o slugă a lui Grigorie Vodă pre anume lonaşcut 

„Cap-de-ghindă şi -Paă scos martor înaintea Diva- 

mului Impărătese. de ati mărturisit cumcă lati o- 

+
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morit stăpănu-săit Grigorie Vodă. liră de nici o 
vină-pre Constantin Postelnicul ; deci Grigorie Vodă 

„dacă ait văzut că mărturisește așa: sluga lui, n'aii 
avut ce m'al răspunde, că: se aputasă, pe cap. 
înaintea Divanului că este astă 

Nic. Muste,. Letop. II p. 17: «at vcnit Domn 
țării Dimitraşco Cantacuzino, ce ati fost Capichi- 
hac lui Petricelco Vodă la Poartă,. apucându-se &l 
să strice cetăţile țării, să nu între Leșii într'însele...» 

Act: moldovenesc din 1703 (A. LR. IL: p. 269): 

. 

«Izvod de -pre zapisul lui Toder Moţoc, cum s'au - 
legat să â6 unchiu-micu lui Murguleţ părcăla- 
bul pentru vitele carile zice unchiu-mieu c'au. pe- 

apucat Moţoc: că va da doi boi şi doaă vaci...» 

Dialog ţerănese din Moldova: 
« — Ci mai faci cumătru Vasile? “Tot răii? 

_— Tot; cumătre! Nu'i mergi spri ghini di felu. 
Nu. A mai adus acti o babă, cari s'a apucat că: 
Va'ndrepta...» (C. Mironescu, Tutova, c. Ibănesci)., 
„Doina «Cucul»: | n 

“Ba! în curte” tr n'olu intra, 

Slugă nu m'olu apuen, 
Ci mai bine m'olu ţine 
Cu hrana ce mi-a plăcă... 

| (Atarian, Bucor. II, 75) 
7 - 

De aci: «mă apuc . cu! cine-va pre:reimas, 
mă prind == paciscor, pactum ineo, pignore certo» 

IE (Lex, Bud.). 

rit pentru pribegiia tătăne-micu, să so ştie ce sa u.
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Un cântec din Moldova : 

lată mări cum ci beat, 

Remăşag că Ss'apucaă: 
Că celui ce s'a 'mbăta 
“Frumos cap i s'a tăia... 

> (Caranfil, Valea Prututu!, 34) 

Costachi Negruzzi. Cărlanii, sc. d: | 

«Terinte: Te'nșeli, cumătre! Ba căi m'aș apuca 

că dacă coconașul ar îmbla, Domnica... , 

«Miron : Domnica? E, cerce D-lui, şi vide: 

mi ți La lua cu prăjina. Dar Voichiţa... ha, ha, ha 

«Terinte: Ha, ha, ha. Dacă ţii așa povestea, 

pun rămăşag.. 
IX. particular ități: 

“10, Este a-nevoe a “clasă în-vre-una din rubri- 

cele de mai sus pe apue'urmat de partitivul la, 

bună ră într'un cântec satiric din Ardcl: 

Doă reţe şun rățoru, 
Să mi apuc şi că la boi; 

"Do reţe potcovite, 

„Să mi apuc și ci la vite... 
(Tribuna din Sibiu, 1835 p. 210). 

"unde «apuc la boi», «apuc la vite», adecă «apuc 

„la avere», însemneză:” e apătpuţin ce-va. 

In același sens, dar cu o:nuanţă morală, deja 

la Miron Costin, Letop. 1 p. 269: «de atunci cei- 

alanţi boieri ce era închiși, şi cci ascunși, mai ai 

apucat 1a suflete cu nădejde de viaţă...» unde în 

alte manuseripte (ed. Urechiă, t. 1 p..527): «au. 

apucat la suflet» şi caii apucat la fire».



  

E CAE 

“Tot aci vine locuțiunea poporană : «lui îl apucă 

“mâna la tâte», când cine-va se pricepe în multe 
lucruri măcar. câte puţin. . 

20, Compusul ai n te-apuc «prevenir» ne întim- 

pină la: Coresi, 1977, ps. LVIII: A 

Dumnezeulii micu, Deus meus, mise-! 

meserâre lui aint o- ricordia ejuspraceve- 

" aputcâ- mâ.. “ -- nict me... 

şi aprope tot așa, în Psaltirea Șeheiană cirea 1550 

(Mss. în Acad. Rom): «Dzeul micu, mesereră lui 
ainte apucă-me.. 

„Ibid. ps. LIXVI: 

.. „ ainto-apu- «. „anticipa- 

cară strajă... veorunt vigilias... 

30. Apuc pe cine- va cu făgăduinţe, cu lingușire, 

„cu vorbe: . 

Varlam, 1643, i 213 a: «cu. cuvente bune a- 

puca-i, și daruri mari le da, și domnii le guruiia, 

pentru ca să sâ lâpede de Ilristos... 

4%, Forma poetică dapuc, cu d ca în «dalb = 

alb», într'o colindă din Ialomiţa: 

Malca de veste prin dea, 
Filu n braţe căşi lua, 

Cărăruia apuca... 

(G. D. '[., Poes. pop. 25)



ARICIU 

(eresorocIcru MAGNUM, 7. 11 P. 1645—165$7. ” 

, 

1.'Ariciu (plur. arici), s. m:; t. de Zool.: herisson. 
Mie mamiler ingectivor, acoperit în loc de. peri cu 

țepuşe. lungi și tari. Lat. hericius=zital. ri 

cio= span. erizo ete. (Cihac). Pe: alocuri. 50. 
rostesce aspirat : “haricău (Transilv.;; Făgăraș, c. Co-: : 

păcel). La Macedo-români ajiciu și -aritău [ăgiztov). ! 

„Când îşi ascunde sub sine capul și pieiorele, 
"ariclul ne apare ca un mare ghem" spinos, pe'care 

nu poți: pune mâna şi de care se crese ânimalele, . 
De aci: | E 

Proverb : «briciul cu meșteșug se prinde și Vra- 
bia cu meiu» (Pann, II, 195). 

Loeuţiune' proverbială : «s'a _freut ghem: ca 
ariciul» (Negooscu, "Dimboviţa, c. Pietroșița). 

Cu același sens: . , 
«s'a: sgulit, ca un arici R. Simu, Transit, 

e, Orlat); | . | 

î-as"a stâreit ca un ariel» sai «s'a. 
sgârito, A a



  

„ -Descânțec de «vătămătură» : 

IL : "Nu rage ca buhai, - - . 
i Nu necheza ca cail, - 

"Nu te svârei ca aricii, - . 
"ss Nu te sbate ea chiticil. . 

. 
(Albina Carpaţilor 1379 p. 326; Marian, Descânt. p. 25). 

Basmul «Piei, 3 ramură» (Stiinceseu, Basme p..17): 
«la spune și tu, măi "ciobănaș, o poveste. Ce stai 
stârcit ca un ariciu, ucolo?.:.» 

__«Parcă'i un ar ielu, se (ice despre cel sfiiclos; 
care vorbesce fără a se uita în ochii omului» (S. -. 

- Stăneşcu, Dimboviţa, €. „Bileiuresc]). E 
e "Gâna ariciul păşesce, încet şi mândru, nemic. 

nu'l zugrăvesce mai bine ca ghicitârea Poporană: 

„Merge pasa pe uliţe 
Cu trei mii de'suliţe.. 

. 
(evis ta populară, 1554 p. 45) + 

„In: Bucovina aceiași: ghicitore: 

e Hanţul e: 
| a Sbanţul ” 
Da Cu o mie de suliţi, 

a n. : (Sbiera, Povesti p, 321) 

Alei ghicităre despre ar icău.: : 

Am uh unchiaș mare 
| C'o sută d'araci în. spinare.. 

Lt 7 ' . - (G. D.,T. Poes, Pop. n 

să: cam | un i moș bătrân. şi urcă aracil la del 
“Ispirescu, Pilde, p. 43j. ea 
„Destul de apărat prin puternica” armură, ar -iciul 
caută să se asigure Și mal bine î în cuibul ce'și sapă |
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printre buruleni sub pămînt, unde _pare a fi atât 

de mulţumit cu al seii și numai al sei, încât pro- 

verbul dice : 

“Te resiaţă intral teii 
Ca ariciu 'm culbul scă. .. 

7 
_ | | ” „ (Pann, I, 136) 

Țepuşele aricYuluă se chiamă g hi m p i, mai pro- 

prii însă arice. e 

«Poporul crede că, dacă se împunge cine-va cu 

ghimpil ariciuluă, carnea cea rânită câce de 9 

„oră pină ce se vindeci» N. Ghiţescu, Teleorman, e. 

Pirlita). . | 

In basme, matahala numită Mama-pădurii se de- 

scrie în următorul mod: «ea avea număi un ochiu 

cât un talger, capul ca o căpiţă, codile ca .mătu- 

„ râiele, părul ca aricele, dinţii ca secerele, de- 

_getele ca țepsiele, unghiile ca câsele, piciărele-ca | 

răşchitore ...» (G. "Teodorescu, Galaţi; Mavromolu). 

Ariciul scâte un glas, despre care se dice că 

p ufnesce (G. Chisencu, Dobrogea, e. Satu-noă, . 

Dumbravă, Nemţ, c. Uscaţii) ori forcăescell. 

Ciobanu, Tutova, e. Fruntișenii; Făleiii, e. Iepure 

ni) sau forcotesce (Carare, Iași, e. Cucuteni). 

“Tot așa se chiamă glasul. viedurelui: sau bursucului, 

cu care vechile texturi și poporul. confundă une- 

„ori pe: ariciu: 

Glosar slavo-român circa 1600 (Cuv. d. bătr. |, 

310: «vupsrena, viezure, arid». 

«driciul şi văedurele sint piez reii» (|. D. 

Spinenu, Severin)— —o evedinţă poporană, | care  din-
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tru'ntâlu trebuia să fi privit numai pe viedure, 
căci despre! ariciu în specie se dice, din contră, că: * 

o cdricăul la o casă e cu noroc» ||. Neculai, Nâmţ, 
c. Serbenii). , | 

Românii nici 6 dată nu omâră pe ariciu, nu nu- 
mai pentru că el stărpesce unele insecte și prinde 
chiar ș6reci, dar mai cu samă fiind că j6că un 
mare rol: în cosmogonia poporani.. Deja -la vechii 
Greci ariciul era privit ca cel mal sciutor din tote 
vietăţile : ir0/P0l0 dlui, "07 2pivos îv uta (Gu- 
bernatis, . Zoolog. mytholoey, II, 11; cfr. Hahn, 
Alban. Măhrehen, 11, 103), încât nu e de mirare 
„dacă Românul îi atribue; cel puţin i în parte, zidirea, 
lumii. . - 

cdriciul a ardit pămîntul împreună cu D-dei» 
"MI: Ştefănescu, Teleorman, e. 'Tratan). | 

«D-deă a trimes pe ariciu da urdit pămîntul» 
(P. Dobrea, Muscel, e. Dirmănesci). Tr 
„wdricăul se dice că ar fi urdit pămîntul cu D-deti» - 

([. Georgescu, Dolj, c. Bodăescii). a 
“«Ariciul a fost întrebat de D-deii la facerea lu- - 

miă, și pentru aceca e picat să se omâre» (C. Der- 
monescu, Prahova, c. . Pilipesci; G. Voiculescu, c. 
Mailăesc]). 

«Pe ar ion reni. nul omâră, căci e de când, 
cu urdirea pămîntului» |[. Radescu, Dimboviţa, c. 
Titu). . 

«Piind că ar ariciul a ajutat la” urdirea pămîntului, 
este un păcat al bate sati al omori, ca și pe om»
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(P. Michăescu,. Brăila, e.  Cecâru ; 1. Bujoescu; c. 

Tătaru, i 

_p. Ispirescu, ”Snâve p; 92:, «Spun, măre, că Dum- 

nedeii, după ce a urdit Dimintal cu. ariciul, av u 

poltă să facă şi Omeni...» 

- Despre chipul acelei irdiri a pămîntului, legenda 

„se desbină în mai multe varianturi. 

«Poporul povestesce despre ar ici că, atunci când 

a făcut Dumnedeii pămîntul, el a umblat cu un. 

„Shem și a urqit pină unde trebue să fie uscat şi 

„pînă unde trebue să fie ap A Popescu, Buzeii, 

e. Mărăcineni). . 

“aSe dice că a sicăul dintru *ntâlu mergea în pi- 

-cădre. Când însă, la urdirea pămîntului, cl a în- 

văţat pe Dumnedeii: să facă. vâi şi munţi, ca să 

nu fie pămîntul neted, atunci Dunanedeiă l-a dat 

avicăilui să se pâtă face ghem, şi la vale să se dea. : 

de-a-rota» (Mironescu, Nemţ, c. Frumosa). 

«Când a făcut Dumnedei pâmintul, nu se pri- 

cepea cum săl: așede ca săi făcă loc, căcă pămin- 

tul era mult grozav. Aşa i-a is albinei să se ducă 

Ja ariciu. ca să'l întrebe pe cl: ce este de făcut ? 

" Când a sosit albina la ăricău, l-a dis: Bună diua, 

“cumetre! Ar ieiul a respus: Mulţumim d-tale, cu- 

mătră ! Da ce vînt a bătut? — Am venit să ți eciu 

un lucru. — Ce? — Ma trămis Dumnedeii  să'mi 

spui, 'cum să așede pămîntul, că e mult grozav 

şi nu se pricepe cum sl puie. —.Da bine, cumt- 

tră, cu un Diet ghiem ce să sciti?.... Albina și-a 

Inat diua bună șa „plecaț. Remas singur, ariciul



  

. a 1 * 

dicea: Veqi! Par'eă el nu scie să facă vâr adânci: 
şi munţi înalţi!... Când a isprăvit ariczul vorba, 
albina sbărrr dup'o flsre de lubenc, unde se pilisc 
ca saudă ce va dice, şi s'a dus drept la Dumnedeii : . 
săi. spuie...» (D. Basiloscu, Prahova, o. Drajna- 
de-sus). 
Jipescu, Opinearu p. II: “caniciu icra "voinic, 

cu „barba mare,-când “urdia Dumnedeă pămintu, şi - 
chiemându'l să-l ție doo ghiemuri, unu dă urqiclă: - - 

"altu dă bătătură, arictu s'a 'nhiorat d5 faţa Dom- * 
“nului, a scăpat un &hiem din mână: din astă pri- -- 
cină pămîntu din lat și șes cum Yera să hilc, s'a 
scovirdat'şi s'a prefăcut în măluștânuri, văi, vă: 
găuni, colnice, piscuri, munţi, rîpi; mătcei, şi Dum= ..: 
nedeiă. s'a neciijit și Ta blestemat să rămâie ghiem, 
asa stă d'atunci...» a 
„0: paralelă a legendet cosmogonice de mai sus 
se găsesce şi la Bulgari (Dragomanov, Malorusslsija - 

. 

| ăi predanita, Diev 1876 p. 431); dar acolo persona: 
vele nu sînt Dumnedei, albina și aricud, ci Dum- | 
nedei, albina. și dracul. Dracul este acela dela 
care albina află pe furiș și apoi destăinuosce lui 
Dumnedeii meșteșugul .de a aședa pămîntul. Ari-.. 
ciul dară ține la noi locul demonului dinti'un mit 
dualistie despre zidirea lumii ; un mit al cărui Ur-, 
mărire metodică ne-ar duce, pote: în Persia, ur-, 

-“cându-ne: pînă în epoca zoroastrismului. Remânea 
se cerceta, - . 

Din legenda despre batriineţea Și pricepere aa 
, 

. 
- Lrmotozicua, Jiag PT, ” 

13
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"_iciului sati născut la noi unii idiotismi forte ca- 

racteristici. - 

căsta'l ca: arichul. de când. a urdit Dumnedei 

pămîntul, — se dice de omul mic de stat, dar mare 

de vriştă» (D. Georgescu, Ialomiţa, c. Coşereni).. 

Alexandri, Concina, sc. 2i-«scii cu ce sameni de 

o Gră de când te sbuciumi ca un &re-care fost ora- 

“tor la tribună? Cu un ariciu de 60 de ani, ce sar 

rostogoli şi şi-ar înfige ghimpii sel. în tote încer- 

cările timpului de faţă .. .» . 

Basmul «Dot spre-ţece fete de. impera (spi- 

rescu, Legende p. 210): «Fl Jăcăiandrul î însă se furișă 

şi de astă dată de intrâ-în cărnara fetelor ca să 

asculte la sfatul lor. Pare- căi spusese ariciul la 

ureche .că are să se petrecă între ele ce-va pentru 

dinsul . . 

Basmul uCopiit văduvului» (ia. p. 333): CĂ! 

fost o dată un: om. El avea o fată și un băiat. Si 

remâind văduv de muina copiilor, î îndemnâ a: 

_picăul să se însore de a doua 6ră . 

In, ultimele doi pasage, «spusese “ied și cîn- 

demnă ariciul». însemneză întocmai ca: spusese 

dracul, îndemnă dracul. 

-Dintr'un alt punct de vedere, înţelepciunea ari- 

_căului este lăudată chiar de Sfinţii Părinţi. 

Antim, Predice p. 119: «să facem cum face ari- 

chil, că după ce merge la: vie, întâiu se 'satură el 

“de struguri, şi: apoi scutură viţa de cad. brobânele 

jos, și se tăvălesce pre dinsele de se înfig în ghim- 

pi lui, şi duce şi puilor...»
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Totuși Biserica numără pe ariciu între vietăţile 
cele spureate. 

Pravila dela. Govora 1610 f. 49: «cine va minca | 
lupă sau vâlpe sau căine sau pisică sau ariche- 
sau pâlșă sau nevăstuicâ sau veveriță şi ș'altele 
altele căte săntii necurate. . .» 

Șin medicina poporană, ar iciul ține- un loc de- 
stul de însemnat. | - 

«Pielea de arictu se pune pe botul viţeilor ca -. 
să nu sugă» (P. Oltenu, Haţeg). n 

«Decă se tund ghimpil. de pre ariciu şi se dati 
la oi în sare, oile nu mai căpiază» (același). 

Intre termece este și unul: «fapt cu sânăe și cu 
maţe de ariciu (G. D. T, Poes. pop. 374). 7 

Pe lingă sensul seii proprită zoologic și pe lîngă 
cel mitologic, .ariciu a dat nascere la o numerâsă 
familiă de cuvinte, despre cari a se ved& la 10- 
curile cuvenite, precum: ariciu ca bolă la om, 
ariciu'ca bâlă la cai şi la vite, ariclu ca 
bolă la plânte, de aci verbul aricese cu ad- 
jeetivul.a ri cit, apoi ariciu ca joc copilăirese 
şi ca danţ jerâneso ete, etc. 

. Ariciu, s. m.; t. de chortogr.: 10 jeu enfan; 
tin; 20 sort6 do danse populare, imitant les mou- 
vements d'un herisson. 
Ariciul fiind simţitor la zingănitul metalului, 

care pune în: mișcare ca și când ar danţa, copiii 
leaii un clește și un vătraiu sau o tingire, le lo-, 
vesc cu sgomot şi cântă:
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Ariclu, ariciu, 

Pogoniciu, 

Du-te la moră . 

Si te'nsoră 

Şi ea fata lui Cicoră, 

Cu cercel 

De ghiocei, IR 

Cu salbă de noă lei, 

Și Tea zestre 

Noă ţeste 

Şun ogar 
După car... 

Pi (G. D. T., Proverbe p. 97), 

ande d. Teodorescu explică forte bine pe «Pogo- 

niciu» prin: «care măsoră pog6nele». Să adaugâm 

însă că acest epitet face alusiune anume la rolul 

cel ecsmogonic al ariciului, caro — după cre- 

dinţa poporului — umbla cu ghemul la urqirea pă: 

„mîntului de cătră Dumnedei. 

In loc de «Cicâră». în. unele varianturi se dice: 

Și Tea fata lui Necoră... 

(1. "Teodorescu, Ialomiţa, e. Petrolu) 

Din acest joc copilărese de-a ariciul (|. Ma- 

ior, Tutova, e. Plopană) s'a născut între cei mari 

petrecerea numită ariciu, mal ales articulat ariclul, 

| cunoscută pe la ţâră în România întregă. 

«Intre danţuri din popor este și ariciul» (|. Stă- 

:mescu, Teleorman, c. Odata; G. loachim, Covur- 

luiu,, c. “Tulucesci; G. Alesandrescu, Vasluiu, c. 

“Tangujii; preut C: D. Gheucă, laşi, e. Galata). 
1
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Descrierea cea mai amânunţită a acestui danț 
” ţerănesc o avem din Oltenia: 

«alriclul se jOcă în doă feluri: 10, Flăcâii și, fe- 
tele îl j6că în chip de horă. 20. La nunți, ariciul 
este un danţ comic: dănțuitorii, după ce prind pe 
chef, fac pe.unul dintriinşii a riciu, care se în- 
tinde imitând întogmal mișcările acelui animal, far 
lăutarul cântă aria și: cuvintele, toţi cer-lalţi pri- 
vind și făcând haz...» (|. Popescu, Dolj, e. Bă- 
ilesci). | 

lată și aria oltenâscă a acestui danţ: 

a = == RE 3 
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Cuvintele acestei arie sint: 

Ariciu, arici pogonici | bi . 
IE Ce-ai cătat pe-aici? | 5 | 

Dracul te-a adus pe-aici, |-: 
Ariciu pogonici! ] bis 

Frundă verde sălcidră pis 
Ariciu pogonici! J 

Piccă ariciul la moră, bi 
is 

driciu pogoniciu! ] 

Apoi, cu același refren și cu aceiași „vepetiţi- 

une, urmeză:, 

| Plecă astăqi că sensoră | 

Şi liea fata lui Cicoră; 
Frundă verde trei oglici; 
Cu plântiei de stire de biciu; - 

Frundă verde dedeţei, 
„Cu cercei de ghiocci, etc. 

(P.D. Ciocditelu, Dolj, e. Găliciuiea) * 

"Acest, cântec învedereză pe deplin nascerea dan- 

țului poporan din jocul cel copilăresc. 

In Moldova, o varianţă coreografică forte inte- 

resantă a ariciului, însoţită de acciași ariă, se-chiamă : 

șubet (. Speranţă) o 

3, Azictu, s. m. t. de MEd.: 10. herpts, une cs- 

pece de dute; 3 20, verruc, durillon. O bslă de 

pele, care, dâ acesteia un. aspect soldos. 

Lex. Budan. 31: «ariciu, O sgrăbunță primej- 

dios». | . 

La Macedo- -români ariciu îinsemneză neg saii ne-
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gel, care prin lormă, in adevăr, se asemănă cu 
un ariclu. 

- De aci adjectivul aricit «couvert de dartres» 
“sai «couvert de verrues». 

_ Areta, s. m.; t. de Vâterin, : 16. mules, arc- 
tes, qucue de at (des chevaux ct des bâtes â cor- 
„nes). Un fel de Dâlă de picidre la cat și la vite. 
Sinânim-cu aric6lă, cu acea deosebire însă că 
prin acesta se înţelege bola in stare acută şi care 
se vindecă, pe când arictu e cronic, părul ne mai 
crescând pe piciorul cel bolnav. 

«Ăriciul la cai vine din sudâre. Când calul a 
sudă tare, stând în loc, sudorea curge pe piciore 
pină la copită, acolo se stringe și, fiind (ârte tute 
Și sărată, intră prin pori împregiurul copitei, apoi 

“se umilă piclorul la copită, pelea crapă și dă sânge, 
carnea se cangrencză. Ariciul -la vite cornute se 
lace la iia picidrelor și la pântece, de'ntâtu ca o 
nucă, apoi cresee ca un pumn. legat de picie nu- 
„mal printr'o. grosime „de un deget; se vindecă . 
lesne. Când la vite cornut6 se face ariciu la co- 
pită ca la cai, e mai primejdios «io, Constantiniii, 
Nâmţ, e. DOmna). . e 

«Când calul se rănesce la picldre, se ice că 
are ariciu» (|. Demetrii, Vasluiu, c. Mircesci); 

«Ariciul e o umflătură. co o fao boii co. umblă - 
mult la -cărăușiă. Se face la câte un. picior» A. 
Lupescu, Sucâva, c. Broșteni). 

* «Aricău la -+ito este un îel de sgaibă crescând
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„jos lingă copită, & ca un vureteo (S. IAuba, Banat, 

e. Mada), 

Să se observe că şi. Getrhani aii în veterinăria - 

lor cuvîntul «lgeb = ariciu; ba şi italienesce . 

aceiași Dolă la cal. se chiamă «ricciolo»;- iteral- 

“mente-aric el. N 

Un cal bolnav. de ariciu este aricit; o. vită 

—ar icită; Yar ca verb, calul sai vita se a- 

ricesce. _ 

5, Ariciu, s. m.; t. dAgron.: sorte de maladie .. 

vtsdtale; sil, surtout de lavigne. O bâlă a 

plântelor, nuinită încă tăciune și b urete. 

__ «Aricău pe butuci de iii = der Brand an Reben» | 

- (Sava Băreianu). 
„De aci apoi. verbul: a so-arici şi- adjectivul 

aricit, când o plântâ: capătă acestă, DOlă sait — 

altfel qicând—so bureţesce. 

" G. Seulescu (Archiva Albinei, Suplem. la Gazetă 

- - No. 41, 1817): «Ciorlani, ciriteie, tulari se dice când 

arboreii mâncaţi de vite asiung aso areci (ean- 

| grenă): .: 

6 Ariciu, s. m.ş t. de Botan: „Echinops, poulette. 

„Nume de plântă, întrebuințat mai în speciă la Ro-. - 

mânii din Banat. 

D. S. Mangiucă (Botanica, românâscă, î în Familia - 

1814, p. 586) . constată existinţa şi explică e originca 

acestei numiri : - 

„«In 23 sept. 1 1871 fi ind că întro comisiune an
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bulatâriă de piidure în procesul urbarial al comu-. 
nci Gheeliște, şi ajungând comisiunea. la punctul 

mal înalt în pădure la liveda numită Polumb, vădui - 

în livedă un loc plin de acestă plântă. Deci între- 
bai pe.6 locuitori din Gherliște, cari aşteptau a- -- 
colo, cum se chiamă acea plântă, la ce ci răspunseră: 

„Ariciuj de Gră-ce este învălită' ca un ariciu şi 
dacă "i rupi câda nu scii unde'i este capul. De faţă 
ai fost d. At. M. Marienescu, I6n Popovici, Ivașcu - 

parocul, apoi Pavel Lepa judele comunal din Gher- 
liște.. La vre-o dos dile după acesta venind înapol 
la Oraviţa, am căutat în vorbariul' etimologie bo- 

tanic: ce însemnâză grecesce echinops? şi spre 
mare surprindere a mea am aflat, că echin însâmnă 

ariclu și ops prospect, formă. Drept accea nu- 
mirea românescă de ariciu a acestei plânte trebue 
să fio forte veche și tradițională, do ' Gră-ce core- 
spunde conceptului vechiu” grecesc, şi nu pote fi | 
numire de întămplare.. .» - | 

Să se noteze că şi (ranţusesee acestă plântă se 
chiamă «âte hârissonnto.



-ATEC 

? (ezyrooareu. MAGNUM 7. 11, 7. 2046-2049) 

atec, -ătecă, suffixe serv ant ă “former des ad: 

jectifs, rarement des substantiis, dont: le sens est 

g6ncralement un peu pejoratif. Derivă din latinul. 

-aticus, “sufix. compus din participialul -at- şi. 

“deminutivalul -i e-, exprimând o noţiune mai mult . 

„sat mai puţin pejorativă, astlel că «volaticus» este - 

mal reii decât «volatilis» sati «volucer», «silvaticus» . 

mai rocă decât «silvestris», «fanaticus», «lunaticus» 

ete. Românesce -atec rare-ori se acaţă la tulpino' ne--: 

latine, bună-oră : prostatec;posnatet, pă- 

lăvatec, spăinatec. Mai tot-d'a-una: cuvintul 

e luat întreg din lătinesce, sau cel puţin sufixul 

-atec se asociază cu clemente-latine nominale: sel- 

batec, lunatec, umbratec, molatec, 

_vinturatec, tomnatec, văratec, ier- 

natec,bătrănatec,surdatec,r oșiatec, 

„.nebunatec, fluturatec. sai fluștura- 

tec, muieratec, îndomănatee etc. Sulix 

pi
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„adjectival, numai. prin excepţiune. -atec formezii 
une-ori substantivi, de ex.-iern natec, care pre. 
supune însă pe latinul neutru - âticum: «hiber- 
naticum = fr. hivernage» ; iar de aci, prin analogiă, 
'dintr'o tulpină slavică: jeratec. O lormaţiune 
de asemenea analogică este bura tec în loc de 
«brâtec =brotăcel», ca şi când s'ar trage din «bură», 
pe când în realitate cuvintul «brotae» este înrudit 
cu vechiul grec feroayog. . 

Dot vorbe cu sufixul -atec merită 0 deosebită 
atenţiune. | 

- Moldovenesee strulubatec sau sturlu- 
batec, alături cu formele «strulubat» sai «stur- 

* lubat>, însemnâză «âcervele». Cihae (IL p. 37%) îl 
trage din paleo-slavicul «strâla = săgâti», fără 
aşi da ostencla de a explica sufixul. Este in. 

„vederat că acest sufix s'a acăţat la sturlub 
prin analogiă cu selbatec sai cu ne b u- 
natec, cuvinte având un înțeles apropiat de 
strulubatoc. Dar tulpina 'vorbei'să fio. re 
«strela =. săgtă»? Mat întâru, sub raportul sen-. 
sului, ce are a face sturlubatec cu no- 
țiunea de «săgtă»? Un «săigetatec» ar însemna 

„pe cine-va Yute, energic, mergând drept la “ţintă, 
iar nică decum pe un om ncastimpărat. Apoi, sub 
raportul morfologic, Românul nu pote asocia 
pe --atec cu vorba slavică - „«strâla», de 6ră-ce 

„acestă vorbă n'a trecut de loc în' limba româ- 
nescă. In fine, sub raportul fonetic, din. «strâla» 
ar trebui să fie «strălatee»; ce să' facem dară ' cu



204 
  p 

elementul constitutiv 2, care  figurâză în tote va- 

riantele cuvîntului? S t u rlubatec, cu: meta- 

tesa.luf I'ca în «culbee». din vechiul «cubele»» 

nu este decât tulburatec.: In latina vulgară 

aceiași noţiune se exprima prin «turbaticus» (Du | 

Cangc), acăţându-se sufixul - a ti cu s la «turbo». 

Din . amplificatul  «turbulo»,: de unde al nostru | 

«tulbur». şi francesul «trouble», trebuia să.resulte 

„prin aceiași sulixaţiune. adjectivul «turbulaticus». 

Lîngă «turbo» există o formă mai energică «ex- 

turbo»; prin urmare, lingă «turbulo» — «extur- 

bulo», far de aci —exturb ulaticu s,romă- 

nesce stulb urate e. Varianturile strulu- 

bat'sai sturlubat în loc de stulburat . 

vin apoi din forma participială e x t u- xbulatus. 

Este şi mai interesantă vorba . zănatec: Cihac . 

(IL p.-'713) o. traduce prin «lunatique» şi o trave . 

„din grecul gelartez6s, de unde ori-cine vede că s' ar 

fi putut -nasce selenăo», fie «senelâc», fie «seiac», 

dar numai zănatec-—nu. In privința sensului 

zănatec. nu este: tocmai «lunatec», de sră-ce - 

chiar: în proverbul din Anton Pann (UI, 142) citat 

de Cihac: Da 

E nebună, lunatică; ! 

| Umblă ca o zănatică... 

se stabilesce o deosebire. do. nuanţă între «ză 

natec» — «nebin» — «lunatee», o nuanţă pe: 

care Pann. o maj  lămuresce prin urmitârelo dot 

“versuri :
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„De rea, câmpii nu o "cap, 
Iși iea pâlele în cap... 

Nuanţa propriă lui zănatec relese și mal bine. 

„din cel-lalt pasagiu din Anton Pann (Moş-Albu, II 

-p. 38), citat trunchiat de cătră Cihac,. dar care în 
întregime sună așa: 

Dacă amindoi sint crăşi ză nate ci, năbădiifoși, - 

Se bat apol ca nebunii şi trăese tot, mânioși... 

“De aci se vede că un ănatee p'are „consci-. 

ință de co face, ca și lunatecul, dar pe când acesta 

din urmă, c€ liniştit, cel de “ntâiu ne apare, din 

contra, năbădiios, zurbagii, bătăuş. Fă bine, acest 

zănatec esto pe de 'ntregul, din punct în punct, 

latinul d ianaticus, nu teoreticesce restabilit, 

ci 'existinte într'un text forte preţios, o predică a 

episcopului italian: Maxim din secolul V, și anume: 

«Cum maturius vigilaveris ct videris saucium vino 

rusticum, scire debes quoniam, sicut dicunt, aut 

Dianaticus aut aruspex est; insanum enim 
numen insanum solet habere pontificem : talis 
enim sacerdos parat se vino ad plagas Deae suac, 
ut dum est ebriuș, poenam. suam miser iste non: 

sentiat. — Nam ut paulisper describamus habitum' 

vatis hujusce, est ei adulterinis criniculis hirsu- 

tum caput, nuda habens pectora, pallio crura se- 

„micincta, et more gladiatorum paratus ad pugnam 

ferram gestat in mariibus, nisi quod gladiatore pejor 

est, quia ille adversus alterum dimicare cogitur, iste 
contra se pugnare compellitur» (Muratori, Anced. Lat. 

,
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IV p. 99 — 100), Zănatee dară, adecă diana- 

ticu ss, era la vechii Romani un individ câre, pre- 

tinţând a serba pe deiţa Diana, se schimonosia 

la faţă, se despuia la pele: și, îmbătându-se, învăr- 

tia în mână o armă și se lovia pe sine însuși. Pă- 

strarea acestui termen mitologic la Români, și pote 

numai la Români din tote popârele nco-latine, este 

de o mare însemnătate. i



” * 

- AESC 

(EzvtoLocicuu MAGST%, 7. 1 p. 9208—2219). 

-ătsc (-ăit, ăire), sufiixe servant â former 'des 
verbes pour exprimer une! action diminutive et 
(r&quentative ă la fois. După cum sufixul -u e sc 
în 'vorbe ca «legiuese» se deosebesco- numai prin 
elementul -z- de verbii obicinuiţi în - e sc, și to-: 
tuși capătă prin acest -u- o funcţiune specială de 
a formă verbi denominativi, în același mod su- 
fixul -desc,. deosehbindu-se crăși de simplul -e sc . 
numai prin elementul -&-, are restrinsa specialitate 
de.a formă verbi cu un sens deminutivo- -lrequen- 

„tativ, mai ales dela nesce tulpine curat onomato- . 
poetice. Ambele aceste sufixe verbale: -uo se şi 
-ăesc,. sint de o lrte mare însemnătate. în Inorlo- 
logia specifică românâscă. 
Vom înșira aci numai 0. mică parte din verbii 

în -desc, anume din cei mai siguri. și e cei mal res- 
pândiţi tot-o-dată: | 
bălălăescsaibă ănănă esc «balancer, brim- 

baler»..
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behăesc «bâler». 

bălbăesc «balbutier». 

băzăesc «hourdonner». - 

blehăesc «japper, clabauder». 

bombăesce sai bo m bă ănesc «noiurdonnei, 

grogner». , 
. * 

bon căesc «bougler». ea 

horfăesc «dâvaliser, filouter», 

cărăese, cărcăesc, chiorăese, ghio: i 

răesc, tâte însemnând «grouiller,- gronder».. 

chelăltăesc sai schil ălăese «glapir.. 

cârţăesc sai scâr $ desc «grincer, crisser, ." 

craucter». 

chiţăesc cerier comme une souris». 

coviţăesc «crier comme un pourecau». 

“eiofăesc și clefăesc «faire du bruit avec 

- la bouche en mangeant». -: - Ă 

ciorovăesc «disputer pour 'des riens. 

cloncăesc sai eloncănesc «glousser». 

_cotrobăesc «fureter». Ă 

dănănăesc atrainer en chantan». . 

dă ărdăesc ctremblotter, - . . a 

făllăgesc «voltiger, flotter». | 

Liţăesc «remuer la queue, dandiner», 

lăsăesc “cronfler». 

i ileorcăesc sati Ileoncănese «habler, 

jaser». a 

lorăesc sati sforăesc , aronfier, haleter». 

găgăese «caqueter, cricr comme une oie». 

măcăesc «crier comme un. canard»,
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măcăcăesce «erier comme une ehâv re, “che- 
vroter». 

gălgăesc «glougotter», ' 
gă s desc «siffler comme une vie». 
găfăese «haleter, panteler». 
grohăesc sai grohă ne sc «grogner». 
hă ă m ăesc «japper, clabauder». 

“horcăese «râler, ronfler». 
hupăese «sautiller». 
le hdesc «jaser, jaboter». 

leopăesc «patauger, laper». 

- leorbiăesc «bavarder, caqueter». 
Mormâăese «marmotter, marmonner», 
miorlăese «miauler». 
miorcăesc «geindre, coasser»,. 
moţdesc «tomber de sommeil». 
ocăcăesc «coasser». 
pălpăesc «flamber, crâpiter».” 
pipăcesc «tâtonne». 
p'les căes Cc «gargouiller, clacuer des mains». 
pospăese «replâtrer». 
răsgăesc «mignarder, dorloter». 
ricăesc. «gratter la terre (en parlant des a- 

nimaux)». ăi 
rigăese «roter, avoir des ronvgisw. 
ronț desc «gruger, croquer». 
sbăr n desc «tinter, r6sonner». 
sgâl ță ese «braniler; „SeoGusr, remuet», | 
sicdese «taquiner».. NE Ei 

Erymotogicum Magnum, . DN . , 
i - ” 14
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ţocăesc «faire du bruit avec la bouche en 

| baisant>.. + 

țirăese «ruisseler». 

tropăesc «trepigner». , 

„ troncăesc sau tron inesc «radoter, ba- 

varder mal ă propos». | 

visgăosc «retiller». 

vîj ăesc «tinter, bruire, siffler (en parlant du 

vent)». , ă 

zornăesc «tinter, (du tambour)». - 

zuzăese «bourdonner, gazouiller» .. . 

Majoritatea acestor verbi şi a altora de aceiași 

formâăţiune sînt de tot onomatopoetice. Numai Cihac 

a_putut .să susțină că, pe bălbăese, pe chiţăese, pe 

_ cloncăesc, pe măcăesc, pe găleiesc, pe găfăesc, pe 

hupăesc, pe mormăese, pe ţocăesc, pe zuzăesc ete. 

ete., Românii aluat dela Slavi saii dela Unguri, 

deşi rădăcinele cele onomatopoetice ale unor ase- 

_menea se găsese' împrăștiate pe întrega suprafaţă 

a pămîntului pînă la Trochesi şi pînă. la Hotentoţi. 

Brâscele lui Aristofan o căcălai întocmai așa 

ca şi brâscele.din Dimboviţa. Luat'aii 6re şi Elenii 

poal lorzoă Eu o â tot din rusescul k v akati? 

: Varrone, când dicea că oiţele sale beh ă.cesc: «vox 

earum b e e sonare videtur», va fi având în vedere, 

după Cihac, pe polonul beczec! 

„Deja între exemplele de mai sus noi am vădut 

că'se dice de o potrivă : bombăesc şi bombănesc, 

grohăesc. şi .grohăn e sc, troncăesc şi: troncă- 

nesc, fleorcăesc și fleonc inesc, cloncăesc și



  

cloncănesc. Sufixul -ă nesc funcţioneză apoi 
întocmai ca -ăese în: i | 
bodozănesc «grommeler» ; 
cond ăn esc «se disputer pour des riens» ; 

-dăndăn ese «brandiller, balancer»; 
torocăn esec «jaser, babiller»; 
țică n ese «craquer, cliqueter» ; 
zing ă ne s c «tinter, resonner» ; 
ete. . Sa 
Intru cât 2 între vocale s'a perdut în «frii = 

* frenum», în «grâii = granum», în «brâti la plural 
- «brâne» și «brââ» ete, se pote conchide că sufixul: 
- nostru verbal -ăesc „s'a desvoltat dintr'o formă mai 
* veche -ă n e sc, care tocmai de aceea s'a rărit apoi 
"în gralu, astfel că astădi un verb cu -ănescne 
"mai întimpină abia o dată la qece verbi cu -ăesc. 

"Pe de altă parte, cu același ' sens : deminutivo- 
frequentativ, dar fără element onomatopoetic, ne 

"întimpină mai mulți verbi cui sufixul -lesc, pre- 
cum:. | Pe 

ciug ul es c «beequeter»; 
coc olesc «nignoter, mignarder»; 
gugulesc «idem»; | 

+ jumulesc «plumer, peler» ; 
mânz ele sc «barbouiller, mâchurer» ; 
măzg ă le sc «idem»; | o 
“mozolesc «mâchonner, travailler lentement» ; 
scorb o le sc «fouiller, farfouiller» ; i 
scorm 0] e sc «idem» ; i 
serib ulesc «trembloter de froid» ; 

7
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svîre olesc «tortiller»; 

etc. . - 

Căutând acum pentru -ăesc = -ă n e sc și pentru 

-(ă, e, o, ujlese paraleluri romanice, nol con- 

statâm că: Aa 

- a) ui tropăesc îi corespunde francesul «trc- 

pigner» — vechiu «trâpiner», lui fi ţdesc “fran- 

cesul «dandiner», lui. grohă esec «grogner» — 

vechiu «groigner» — ital. «grugnire», lui pipe sc 

«tâtonner», lui sîcăcsc «taquiner» — ital. atac- 

cognare»; lui b ăzăesc şi lui zuzăesc «bour- 

donner»; adică întrevedem la Neo-latinii din Oc- 

cident existinţa unui sufix verbal cu -n: corespun- 

dător românului dese = ă n es c, dar remas acolo 

fără desvoltare. - | E 

V) cât se atinge de sufixul verbal deminutivo- 

_frequentativ” cu -Î-, apoi cl. se află deja în: latini- 

tatea clasică: «cantillare», «sorbillare», «vacillare» 

etc., propaginându-se apoi cu belșug în graiurile 

“ neo-latine: fe.«sautiller» — vechiu «sauteler» — ital. 

«saltellare», «grommeler», «hareeler», «chanceler», 

«babiller», «tortiller», «brandiller», «ruisseler», «ga- 

zouiller», ete... Ia a 

Nu aducem exemple din italiana; provenţala, 

spaniola şi celelalte dialecte romanice occidentale, 

căcă ele se apropiă de graiul nostru mai mult de- 

cât francesa, și. prin urmare cuprind ă-fortiori ele- 

mentele linguistice cele comune nout şi rance- 

silor. j Z 

Cuvîntul românesc cel mai” remarcabil. cu su-
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fixul -ăesc este: molfăesc, nu numai pentru că 
nise presintă tot-o-dată sub forma mortoles c, 
adecă cu sufixul colateral -lesc, dar pentru că 
pote. fi urmărit pînă șia latinitatea rustică. 
„Forma mo rfolesc,.uitată în dicţionare, este 

tot atât de poporană ca şi forma molfesc. Vlă- 
huţă o întrehuințâză figurat: 

Nevoiașii noştri critici, spadasinii damblagii 
Carit neputend să musce, morfolesc arta 'n 

„gingii ... 

Mortfolese și molfăesc se trag do po-. 
trivă, prin cele do& sufixuri sinonimiec, dintrun . 
prototip mo rf, în molfăesc trecând r de'nain- 
tea labialei în întocmai ca în «tulpină = trupină».! 
Laurian și Massim (Gloss, :383) ne asigură că : «se 
aude forte des cu rînlocdel,morfăir c,mor- 
făesc, morfăitor etc., având sensul de mol- 
lăire cu adaos de a strica neteditatea - veșmin- 
telor, ședând, călcând pe ele și strîngându-le în 
tot modul..:.» Acest «adaos de sens» este închi- 
puit. Negreșit, s'ar pute dice «a morfoli sati a 
molfăi haine», atunci când le cocoloșim fără a 
le rumpe, după analogia aceluia care morfole sce. 
sau molfăesce bucate. Dar în' privința hainelor 
-cuvîntul românesc cel obicinuit este mototolâsc. 
Dacă Laurian și Massim ţineaii atâta la pretin- 
sul «adaos de sens», acâsta a fost.numai și nu- 
mai. pentru ca prin noțiunea de «diformare» să 
pOtă ajunge la etimologia dela grecul 00 «formă». . 
Ei nu sai sfiit, cu acest scop, chiar de a plăsmui
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substantivii mor fu şi smor fu, aducând drept * 

specimene de întrebuințarea” lor nosce fraso ca: 

«mortul fustelor nâstre e de plâns», «sm orful 

pruncului face să crape țiţele mamei» etc. Laurian. 

şi Massim ati amestecat aci pe grecul uoopij «formă» 

cu italianul smorfia «grimasă», cari ambele au pu- 

tut să se furişeze la noi în limba cărturarilor din 

“epoca fanariotică și din acea'a Văcărescilor, dar 

poporane mati tost câtu-i lumea. Cihac, ca și cei- 

„alţi lexicograii al noştri, cun6sce numai variantul 

moltăese, pe carel traduce (Dicţ. II p. 202) 

prin: emurmurer, mâchonner, grignoter, piznocher». 

Sensul «murmurer» figurâză pe prima liniă. Dar 

m olfescnu însemneză nici o dată «murmurer». 

Neapirat, prin analogiă cu m olfăirea bucate- 

lor, se pote dice metaforic :a molfăi cuvinte, 

“ franţuzesce «mâchonner ses paroles»; însă Româă- 

mul are pentru acâstă figură o mulţime de termeni 

“proprii: a mormăi, a puigui,abombiăni, 

a bălbăi,a bolborosi, a găngăni etc. 

După cum Laurian şi Massim ai “născocit un «a- 

daos de sens» pentru ca să dea cuvîntului o pa- 

ternitate grâcă, tot așa Cihac a închipuit şi el un 

alt cadaos de sens», cu ajutorul căruia sil potă 

slavisă. Inţelesul de «murmurer» îi trebuia cu ori-: 

ce pret, căci rusesce mo Iv iti însemnăză «parlei». 

Printr'un adaos la.ureche, din cal se face măgar; 

printr'un mititel achiftoner» sati „«murmurer», a- 

căţat la. înțelesurile cele adevărate ale cuvîntului 

morfolesce sati molfăesc,îl faceţi grecesc 

y 
+
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saii rusesc; procedura este aceiaşi. Se înţelege de- 
la sine că «adaosurile de sens» sînt rele nu nu-' 
mal când ne duc la Greci şi la Ruși, darși atunci 
când ne. împing cu de-a - sila la Roma. Nu mai 
puţin vinovat decât Cihac este episcopul Bob), 
când în dicţionarul seu din 1822 adaogă la mol- 
id ese sensul de ca mută», prin “care! identifică. 
cu latinul mollefacio. 

De unde dară vine mortolesc sati molîd: 
esc? Nici cu grecul pogpi, nică cu rusul molviti, 
nici cu latinul mollefacio, nu se potrivesce. Am 
spus că lexicografii noștri cunosc numai varian- 
tul molfăesc, pe care! explică în următorul 
mod. Lexicon Budan: «langsam essen, lente vel 
tarde edo»; Sava Barcianu: «langsam kauen, lnau- 
peln»; Costinescu : «a mânca fără dinţi, a mânca: 

"încet fără poftă»; Pontbriant: «grignoter, ronger, 
pi&nocher, manger lentement» ; ; Polysu: «naschen, 
knaupeln, langsam essen» ; Polenar și Aaron: «pi- 
gnocher, a ciuguli, a mo Ifăi, a mânca fără poltă, 
luând bucățele fârte mici în gură». Așa dară sen-" 
sul primar al cuvîntului este mănânc; sensul 
secundar: mănânc a -lene sai a-ncv o e; or- 
ce alt sens e figurat. 

Alături cu al nostru m or te olesc: și mol- 
făesc ne întimpină în vechea francesă trei va-: 
rianturi: «morter, morlier, morfiailler», tâte cu 
sensul primar de mănânc, din cari la Littre 

"nu s'a strecurat decât: «Morfer: 'Terme hors d'u- 

A
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_sage.  Manger gouliiment», cu o citaţiune din Char- 

les de Sorel, Ilistoire de Francion, Paris 1622 

Afară de un pasagii din Rabelais cu emnorfiail- 

le, Godefroy (Diet. de Tancienne langue ivan-- 

gaise, V, 408) citâză altele de prin diteriţii scriitori 

din secolul XVI, şi tot-o-dată substantivu L «morfe - 

— mâncare», hună-6ră : 

Tout se faict pour la morte; on a beau estre 
accort, 

Sans ocla tout n "est rien, le plus vil semble 
mort ... 

Godefroy a scăpat din vedere numai pe medie- 

valul «morfâe-== îmbucătură» întrun" -act al mă- 

năstirii “de Pipriac: «Morphea panis ct pintaphus 

vini=une bouch 6 de.pain et une pinte de 

vin» (Du Cange, Gloss. Lat. ed. Carpent;, IV p. 

550). 
Cel mai vechiu mare dicţionar al limbei lran- 

_cese, publicat de Randle Cotgrave în London la 

. 

“rivatelor sale, anume: 

1611, este forte important prin amăruntele pe cari. 

ni 16 dă asupra sensului lui «morfiailler» şi al de- 

«Morfiailler, a mâneca 'cu lăcomiă, a mânca sait: 

a D6 cu grabi, -cu gura ne 'ndemâna- 

“tecă a mestecașia înghiți | with the 

-mouth illfavouredly in chawing, orin sw allowing); 

. «AMorfiaillic,. mâncare lacomă, ne'ndemâna- 

tecăsai nemestecată (ill-lav oured or hastly 

devouring)»;
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«Morfiailleres, bucate mâncate lacom şi nc'n- 
demânatec [ill- favourodly talen în).» . 

Prin ne'ndemânarea mâncării, cill- favou- 

redness», asupra cărita Coterave insistă atâta, fran- 
cesul «morfiailler» se identifică cu românul m o r- 

lolesc nu numai în sensul primar, dar și în 
cel secundar. Ambele sensuri se păstrâză și mai 
bine pînă astăqi în unele dialecte francese. Iată, 

de exemplu, ce dice Godefroy din dialectul dela. 
Hainaut în Belgia: «morfelier, mâcher une 

chose ă demi en la mordant de tous les: 
sens.» De: asemenea în dialectul dela Franche- 
Comte «mourfiller» însemacză a mânca des, dar 

câte puţin: «manger peu, mais souvent», tocmai 

funcțiunea cea deminutiv-frequentativă-o românului 
morioles c, care pină și prin. sufixul -l- se în- 
tălnesce cu francesul «morislier, mourfiller, mor- 
fiailler». 

Dacă Littre ar. ce cunoscut vechimea; respâniditea 

curat poporană şi nuanțele lui «morfe» cu deriva- 
tele sale în limba francesă, ba tocmai în dialectele 
cele nordice ca Hainaut sai Franche-Comt, el nu 

„Par fi credut împrumutat din Italia, de unde îm-. 

prumuturile francese. s'aii făcut tote mai târdiă și 
prin canalul literar, Italienii, în adevăr, ai şi că din 
vechime verbul «morfire» şi substantivul «moifia», 

dar în nesce condițiuni mai puţin caracteristice de. 

cât acelea pe cari le-am vădut în varianturile fran- 
cese,. i Da - , 

In dialectul . venețian « morfir» însemneză .a
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“mânca, iar «morfia» gură (Boerio, ed. 1867 
p. 426). Ambele cuvinte sînt şi mai familiare în - 
“Poscana. Din limba literară ele aă perit de-mult, 
conservându-sc însă în vechile texturi. Ast-fel la 
Mattio Franzesi, Rime burlesque (Firenze 1555, Il, 
194), noi citim: | 

Mercore stemio in Viterbo : amorfi re, 

"E dopo pranzo alquanto dormire..., 

iar celebrul istoric și poet florentin Benedetto Var- 
chi (L/Hercolano, Vinetia 1580, p. 52) dice: «chia- 
“mano i Firentini Berlingaiuoli e Berlingatori coloro, 

i quuli si dilettano dempire la morfia, cioâ la 

bocea, papando e leceando...> 
Tealienia dară ai reţinut în Tarianturile lor nu- 

mal sensul primar «mănânce», perqând pe cel se- 
cundar «a-lene»,:care a remas la Români și la 

Francesi. Dacă n'ar fi cunoscute decât tipul italian - 

şi tipul românesc, identificarea lor ar remânt o 

„simplă ipotesă nedovedită.. Numai varianturile fran- 
cese, mai ales acelea din Cotgrave şi din dialectele” 

nordice, aș6dă o'temeliă sorissă şi aduc o demon-, 

“straţiune sciinţifică. Când o vorbă, sub acelaşi formă 
și cu același sens,-ba încă cu cel prinfar și cu cel 
secundar. tot-o-dată, trăesce în gura poporului, 
cu totul afară din sfera literară, în Dacia și 'n 

Galia, chiar dacă” n'ar fi lăsat.o urmă adâncă şi 

n Italia, acesta ne-ar ajunge pe deplin pentru a 
constata că se trage dintr'un „prototip latin rustic. 

Ce-va mai mult; noi putem afirma că prototipul 

a fost. anume din dialectul umbric, care con-
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scrva pe f. după 7, pe când dialectul latin pro- . 
„pri dis îl schimba în 3, de exemplu: latinul «ver- 
bumo»==umbricul «verf»; dar acesta ne-ar duce pre 
departe, și—fiind-că latinul d și.umbricul f core- 
spund ario-curopeului d/,— cine scie dacă nu ne-am 
urca pe nesimţite la radicala sanscrită mardh 
«humidum esse, humectari», care în dialectul vedice 

exprimă tocmai noțiunea de un act lenevos: «liissige 

werden» (Grassmann, Wtb. z. Rigveda p. 1060). 
In prima jumătate a secolului AVII, atât la I-. 

"talieni «morfire» şi «morfia», precum și la Francesi 
«morier, morfiailler, morte» ete. ai despărut din 
limba literară şi din stratul cel burges. Atâta a- 

 șteptaii pungașii pentru ca să introducă aceste vorbe 

în «argot». sai «gergo». Astlel în gergul italian 

m o ri a însemnsză «fâme»,m o r fia «gurii», mo r- 

fezzo «mănâne» (Fr. Michel, Dict. d'argot p. 279, 

431); iar în argotul frances: morte «mâncare», 
“morfante «farturiă» şi morfier «a mânca». 
Chiar în Franţa însă pungașii ati uitat saii ai no- 
socotit sensul cel secundar al cuvîntului, lăsând . 
numai pe col primar. Furtișaoul nu c vechiu. E- 

poca lui se pote urmări. Intr'o carte fârte curidsă, | 

întitulată: «Le jargon ou langage de largot râfor- . 

m6, tir€ et recueilli des plus fameux argotiers de 
ce temps», publicată la 1634 (Nisard, Hist. d, livres 
populaires, II p. 404), nor citim: «Manger, c'Etait 

brifer ou gouffier, ă present c'est mor- 
fier». Prin urmare, pe când scrica Rabelais şi
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chiăr Charles de. Sorel, noţi nu întrebuințaii Î încă 

acestă vorbă, | “ 
Diez (Etymol. Wib II p. 46), cunoscând numai 

„forma italiană și pe una singură din cele francese, 

"le trage din olandesul medieval m o r f e n «a mânca 

cu lăcomiă», pe care ?] găsesce şi 'n medio- -%er- 

manul murpfen. Faţă cu formele francese dia- 

„lectale și cu cele dot forme române, este învederat 

că Olandesii din vecul de mijloc împrumutaseră 
acest cuvînt curat romanic dela Francesii din Bel- 
gia, și Pati dat atunci şi Germanilor, dar unii și 

alţii Vai perdut în urmă. Să amintim în trecăt, că. 

dacă vorba ar fi fost germană din baştină, ca nea- 

părat trebuia să sune la Olandesi «morpen», nici 

odată «morfen», căci se scie că, după legile fonetice, 
un fi sai pf a cerman propriii dis nu. pote să co- 

xespundă. unui F olandes.



TRECEREA LUI „Bl“ IN „GHI* 

“ (ETYMOLOGICUS MAGACM, 7. 11 7, 2228—2242) 

'Tâte dialectele române cunosc, mai mult sati 
mai puţin, trecerea labialelor în guturale de 'na- 

intea lui i, fie când labiala este iniţială ca în: 
ghine din .bine, shic din vie, kicior din picior, hire 

din fire, nic (nic) din mic, — fie labială "medială 

ca în: alghină din albină, cokil din copil, trandahir 

din trandafir, dornire . din dormire, — fie. labiala 

urmată de finalul i scădut la 7 ca în: cerghi din 
cerbi, luki din lupi, dorni din dormi, — fie, în 
slirşit, vocala î trecută în i şi apoi despărută.. ca 

în: kotră = lâtră, herb =— hierb ete, cari în 

vechile texturi sc scriii : nuarpă sati chiar nitaTpă, 

" duege$. Trecerea cea mai importantă este a celor 

_doă .labiale explosive, b şi p, fiind cea mai răs-: 

pândită_în graiu prin numărul cuvintelor în cari 

ne întimpină și. ceă mai variată tot-o-dată prin 

complicaţiuni fonetice ulteridre: di-ghi-bghi-bgi, . 
pi-ki-phi-pei (bine = ghine = bghine = bgine;. pi- 

[i
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cior = kiclor = pictor = poiclor = ciotor). Ajunge | 
„dară a supune unui studii critic pe ghi din di, de 
care nu putem despărți pe fi din pi, pentru ca - 
prin însăși acesta să se limpedâscă cestiunea celor- 

lalte labialo- guturalisate, cari sînt de o importanţă 
„secundară. . 

Despre acest fenomen, întru cât îmi pot aduce 
a-minte, aii scris mal pe larg Miklosich, Lambrior, 

Onciul și Şăinenu, din cari primii trei n'aii cu: 

noscut în privinţa preţiosisimul text al lui Can- 
„temir, Yar câte-patru nu puteaii să cunâscă adevi- 

răta măsură de circulațiune în totalitatea dialectelor 
„ românesci a formelor cele guturalisate. Lipsindu-le 
"ast-fel punctul istoric de plecare, și mai ales sta-' 

: tistica fenomenului, nu e de mirare că conclusiu- 
nile lor sînt cu desăvirşire subiective. . 

Miklosich (Lautl. d. rum. Spr. Cons. II.p. 14 
sqq.; cfr. Schuchardt, Litteraturbl. f. german. u. 
rom. Phil. 1892 No. 9) în deșert caută pentru gu- 

: turalisarea. iabialelor române paraleluri neo-latine 
occidentale. E cu totul alt-covă când. Neapolitanii 

“sat Sicilianiă die «chianta» pentru «pianta» sait 

“ «ghianco» pentru «bianco», căci neapolitano-sici- ! 

lianul ghi și ki nici o-dati nu represintă pe pri- 
- mitivul bi şi pi ca la Români, ci tot-d'a-una pe 81 
- și pl: ghianco = blanco, chianta = plantam, chiaga 

= plagam, chiano = planum, chiantu = planctum, 
: chieno = plenum, chiu == plus, chiummo = plum- 
- bum ete. Guturalisarea grupurilor consonantice bl 

și pl, ba şi l, este romanică occidentală, fie italiană, 

N
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fie” chiar spaniclă, dar tocmai Românii .n'o at de | 
loc; pe când guturalisarea. erupurilor consono-vo- 

"calce pi, di; fi pe care o aii Românii, e tocmai 

ce-va cu totul necunoscut dialectelor romanice oc- 
cideatale. Apoi” Miklosich se înșelă (elr. Rumun. 

“Untersuch. II, 7) când atribue Românilor rostirea. 
«diine» pentru «ghine» sai «tlicior» pentru «licior», 

după cum se rostesce numai acolo unde elemen-. 
tul românesc este amestecat cu Ungurii, pe când 

Moldovenii, Muntenii şi Macedo-românii rostesc forte 
lămurit ghi şi hi, nu dii, nică bi: 

Lambrior (lomania 1877 p. 4146) -nu se sfiesco 

„a ne asigura, că Românii nai pe ghi=di .şi pe 

li==pi decât de pe la finele secolului trecut: «ils 
«n'ont pu commencer que 'dans la seconde moiti& 

“«du XVIIIe sicele». Cu alte cuvinte, numai după 
1750 toți Macedo-românii și toți Moldovenii ai în- 
ceput de o-dată a dice ghine și lictor / Apoi Lam- 
brior scica că acest fonetism nu este numai mol- 

„ dovenesc și macedo-românesc : «Ce phânomene 
«s'observe danstout ledomaineroumain, 

” «mais îl n'est pas partout 6galement dâveloppe;, 
«en Moldavie, en Bessarabie et en Boukovine, c'est 
«l'etat normal du parler populaire ct memo: 
«de la conversation familitre;. on le trouve spo- 
«radiquement en, Valachie et en Tran- 
«sylvanie ct il est constant dans le dialecte. . 
«macâdo-roumain...» Şi tâte astea abia de un secol! 

D. Onciul (Conv. lit. 1885 p. 594) își pune în- 
"trebarea, dacă nu 'cum-va: o samă de colonii ma-.
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cedo- române, un «adaos de populaţiă română din 

peninsula baleanici», va fi altoit Daco-românilor 

guturalisarea labialelor; şi acâstă ipotesă suride de 

asemenea d-lul Şăineanu (Ist. filologiei p. 10—12), 

ambii credând că. fenomenul e specific trans-da- 

nubian şi. necunoscend faptul statistic că pină şi 

între Macedo-români sînt unii cari nu guturaliseză 

labialele, anume sub-dialectul macedo-român din 

Meglen [WVeigand, Vlacho-Meglen p,: 16), unde se | 

dice: bine, corbi,. picior, lupi, Yar nu: ghinc, cor- 

shi, kickor, luki. 

Din puctul de vedere, curat fisiologic, “trecerea 

lut di în ghi saă a lui pi în di, palatalisate apoi 

în gi şi ci, putea să se 'ntâmple în orl-ce limbă. 

Aşa, bună-6ră, o ai în extremul Orient 'Tibetanii, 

la cari «pia se pronunță ca (tchaj, bia— ia (dja)» 

(Abel-Râmusat, Recherches sur les langues tarta- 

res p. 3:10). Alt-ceva însă este o posibilitate abs- 

tractă, şi alt-ceva rcalisarea concretă. În Europa 

întrâgă, întru cât am putut. cerceta, alară de Pe- 

ninsula Balcanică nu se găsesce nicăiri ghi=tbi și 

lipi. Nu'fisiologia dară, adecă nu elementul an- 

tropologic trebui să ne preocupe, ci urmărirea cau- 

sei locale etnice. 

„ Cantemir (Descr. ! Mold., ed. Papii p. 151) dice: 

«Mulieres quoque moldavae peculiarem a.viris pro- 

«nunciationem habent: Mutant enim syllabas bi ct 

«zi în gi, ut: bine (bene) =—gine, vie (vineaj=gie; 

«pi în i: pizina. (invidiaj=kizma, piatra (petraj= 

«kiatra. Mi initiale in ng literam, vix aliis pronun-
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«ciabilem, ut: mie (mihi) = ngio eta. Qui semel e 
«viris ctiam ei pronunciationi asvetus fucrit, vix 
«ac. ne vix quidem ab ea liberari potest, et ccu 
«sorex sud ore semper prodit se nimis diu in ma- 
«tris sinu moratum fuisse, qua do re ctiam tales 
«vulgo ficior de baba, filii vetulae, „per contemtum 

-«dicuntur.» | 
Cantemir dară constată, că atât ghi = di şi hi 

= pi, precum și ni == mi, era la Români. un fo- 
“-netism străin graiului bărbătesc, caracterisând în 

specie graiul femeiesc, așa că. bărbații cari rostiai 
ast-fel erati porecliți cu despreţ: «feciori de babă»; 
Și aserțiunea lui Cantemir se întăresce pe deplin 
prin faptul positiv, necontroversabil, că nu se află 

„nici un vechiu text românesc, fic din orl-eo pro: 
„vinciă și fie de o.proveninţă ori-cât de rustică, în. 
care să ne întimpine ghi pentru bi sai.ki pentru 
pi, ba nici ni pentru mi. Sint “texturi cu rotacis- 
mul 7 din 2, sînt texturi cu duplul 2 (3 și 8] sau 
cu r și rr, sint texturi cu li: pentru fi, sînt tex- 
turi cu y şi ry, dar texturi cu ghi, hi sau ni pen- 
tru di, pi și mi —nu există, căci letopiseţele, za- 

„pisele, cărţile bisericesci, pisaniile de pe morminte 
- etc. ati fost scrise tote de bărbaţi, nu de fenici, nici 
„de «feciori de babă». 

Una din prâ-puţinele excepţiuni este actul mol: 
dovenesc din 1644 (Arch, ist. 1, 1 p. 87),în care 
sînt descrise hotarele unei moșii: «și de .acolo 
suptii- margine în capu kiciorului din mijloc 
lângă mocirla. într'o moviliţă, cari iaste suptii 
„emotogi cum Maznuzn, - e E 7 13
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gropa boului alăture cu vale, și acolo sau făcut 

our într'un.iugăstru lănuă cel vechiu, și apucă 

kiciorul din mijloc la dâlii în pădure...» Să 

se observe însă că în acest text: kicior nu. 

este un cuvînt comun, ci-s'a stercotipat ca termen 

“topic, încât trebuia.seris întoomai, chiar dacă lar 

fi scris însuși Cantemir. | Aa 

Datele statistice,: culese prin învăţători și prin _. 

preoţii de prin sate, probâză pe de o parte marea 

respândiro teritorială a acestui fonctism, Yar pe de 

alta: originea lui coa femetscă pre- 

tutindenca o ii 

In districtul Brăilci: peste tot (comunele Cazas, 

“Naziru, Slujitori- Albotesci, Lacul-Redii, Cotu-lung, 

_Ruseţi, 'Tichilesci, Sutesci, Filipesci, Viziru ete.) 
v 

se dice: ghine, kicior. În unele locuri - lenomenul 

mai conservă caracterul seti femeese, iar bărbaţii, . 

printr'o reacțiune, prefac vice-versa pe Ti în pi 

"- Aşa învățătorul I. Păişescu din comuna Stăncuţa 

ne serie: «La noi ghi pentru bi. se rostesce mai 

cu samă de femci când ocărese copiil: săl mă-. 

nânco corghii! Apoi: fi se amestecă cu pi dicendu- 

se nu. numai kept. pentru pept, dar și înpide pen- 

tru închide, pin pentru chin, pirie pentru chirie.» In 

comuna Latinul bărbaţii ai învins pe ki, încât toți 

qic picior, dar femeile la rîndul lor ai învins pe 

Vi, încât toți die ghinc, nu bine. | 

In districtul Ialomiţa dela un capăt pînă la cel- 

lalt (comunele Dudești,: Perieţii, Coșereni, Ograda, 

_Borănesci, Reviga, Grindu, Cosumbesci, Larga;Pioa- -
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“Petrii, Poiana, "Broșteni, Ciochina, Copuzu, Gâr- 
bovii, Slobozia, Pribegii, Lazu, Petroiu. etc.) se (lico 
&hinc, kicior. O mustră de: graiul țărănese de acolo, 
comunicată . de învățătorul . Th. “Theodorescu din 
comuna Lupșenu: «Da ghine, Marito! tu Ștai şi că 
«nu mal pociu- dă fome. Du-te Și [ă ce-va dă mân- 
«care; hierbe niște carne Mala dă Grec cu var(ă ; 
«da s'o hierg]ă Jhine că-i cam bătrână. — A cum- - | 
«părat arândașu nostru, niște cai negri ca corghi. 
« — Când am trecut lacu, ni-a vinit apa pîn'la 
“afept, Ș'o scoică ni-a- sgâriet Helea dâla ficioru 
«stâng. As- nopte a întrat luchen zăvadă . „vi 
Nici aici totuşi lupta între rostirea bărbătescă şi 
între cea femeescă nu s'a isprăvit încă de tot. In 
unele comune (Socariciu, "ândirei etc.) circuleză 
de o-potrivă la plural: lupi și lui, popi și poli, 
dar tot-o- dată reacţiunea” Dărhătescă a înlocuit pe 
“ki prin pi în rapi (rakiă) sati pirie (lirie).. In co. 
muna Cecu se aude de o potrivă kicior şi picior, 

"kept şi pept cte., dar se dice numai bine, nu, 
ghine. In comuna Malu, după cum îmi serie În- 

„ vățătorul Ion Canciu: «cicior die numai fem e- 
«il e, când își mângâe copilul, iar Gmenii mari 
«nu întrebuințeză decât forma  kicior», adică fc- 
meile, după ce altoiră bărbaţilor pe ki, s'a di- 
lrenţiat ele î înseși apoi mai departe palatalisându l 
în ci. 

In distri ctul 'Polcorman rostirea bărhătâscă a în- 
vins aprâpe. pretutindenea pe. cea femeâscă, dar 
lăsând urme de: luptă. Sint unele comune în cari 

e.
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“at biruit femeile. Așa învățătorul Cr. Voiculescu 

din Viişora no seric: «Pe. la noi se dice: este 

"“«ghine se to duci cu ghioliă,. corghi sînt negri, tu 

“ «sorghă ciorbă, ulii mănâncă “un kicior : de cal, 

«pokii Ceresc, leptenele mei este rar». | 

În districtul Rimnic-sărat. (comunele. Seârciţii, 

 pBalăcânu, Obilesci, Corbu, Jiriât, Dedulesci, Buda, 

“fâmboesci, Vișani etc.) guturalisarca labialelor e 

mai generală decât chiar în districtele Buzeii şi 

Prahova. In adevăr, în Buze sînt multe comune 

: (Săgâta, „Petrosa, Gheraseni, Lipia, Stâlpu, Fundeni, 

“Zernescii-Călnâii,
 “Tăbăresci, Boldesci, Pogonele, 

Cilibia, Sărulesci, Giăvănesci etc.) în cari pe lîngă 

formele ghi şi -li se aude tot-o-dată bi și pi. In 

Prahova de asemenea; ba chiar pe a-locuria (Scă- 

| ieni,. Mălăiesci etc.) nu se află de loc ghi pentru 

„vi, ci: numai ki pentru pi a | 

In districtul Muscel formele ghi şi li sint fârte 

respândite (comunele, Cetăţeni, Rădesci, Valea-mare, 

„.. Nămăesci, “Ţiţesăă, Poienari, Voinesci, pălilesci, 

Cotesci etc), dar în acelasi timp se aud -și for- 

mele bi și pi, Lat în unele locuri (comunele Bă- 

jescă; Măţâti, Văleni etc.) există numai Ii, nu și 

ghis apoi. la plural nu se „dice. mai nici o dati 

“cerghi, lulsi, ci cerbi, lupi. În acest district, câ 

și "m nordul Moldovei și în partea răsăritenă a 

'Pransilvanici, lupta între elementul părbătesc și 

între cel femeiesc se manilestă mai cu deosebire 

prin forme de compromis, prin ăcel «syllexis? 

despre care cit am vorbit cel. demntâii „altă dati
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(Cuv. d. Dătr, I[ p. 218, 240). și am “găsit apoi 
o confirmaţiune la Weigand (Olympo-Walachen. . 

p. 44). Cireulând în același timp femeescul ghi-ki 
lingă bărbătescul. bi-pi şi ambele fiind de o po-: 

trivă tari, din amestecul lor, ca un fel de îm- 
“păcare, sa născut bghi şi pki. Invăţătorul G.: Țu- . 

ţuianu. din comuna Valea-mare: «P'aicea- se. ro-" 

«stesce ghi în loc de Bi în multe cuvinte, aşa se... 

«dice shine în loc de bine, cerghi în loc do cerbi, 

«corghi în loc de corbi; dar mai ales se aude și 
«b înaintea lui g, cari contopindu-se” sună amin- 
«doă slab, precum: bghine, cerbghi, corbghi, 

«orbghi, neghiobehi ete. “Pot asemenea se întâmplă 

«și-cu ki în loc de pi, aşa se dice licior în loc 

«de picior, kimniţă în loc de pivniţă, kept în loc 

«de pept, okincă în loc de opinci, dar mai ales se 

«pune p înaintea lui £, spre ex.: pkicior, pkimniţă, 

«oplinci ete. La plural: poplă, lupli, vulli.» 

In districtul Dimboviţa ghi pentru di se aude 
„numai la căobani (comuna Pietroșița), dar ki pen: 

tru pi se aude adesea și din gura ţăranilor. Dea- 

semenea numai fi pentru pi se găsesce în districtul. 

Romanați. Inveţătorul Marin Stănescu din comuna 
Leul ne serie: «Poporul din acâstă localitate dice 

«kept, kepten, dar nu lui sait poli, ci lupi şi 
«popi». 'Tot așa în districtul Dolj (comunele Ce- 

tatea, Vela, Ciuperceni, 'Ținţăreni, Băilesci, Risi- | 

piţi, Dobridor, Poiana, Coţolenii-din-faţă, Maglavit, 

Gubancea, Plosca, Pelesci, Bresta, Adunaţii-de-Ge- 
ormane, Pleniţa, Sâca-de-câmp ete.) Alături cu ki
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cireuleză însă forma cu pi şi cea silectică pfi: 

piatră, plept, pleptene. 

Din districtul Vâlcea, preotul Istănescu din Re- 

„cea ne scrie; «âică păstorii de oi dic ghine în loc 

-«de bine, cerghi pentru cerbi etc. In glume (ic şi 

_asătenii kept pentru pept, „licior pentru picior». 

Adecă — după vorba lui Cantemir — bărbaţii i își 

bat joc de «leciori de babi», a cărora rostire fe- 

medscă a lost învinsă pri cca bărbătescă. 

lormele "cele: de compromis bghi și pli, adesca 

palatalisate apoi în di şi pei, cari vesultă, după 

cum am spus, din neputinţa formei fomeiesci de 

a goni cu totul pe cea bărbătescă, sînt respândite 

mai cu, deosebire în'. districtele: Susâva şi Nemţ 

(comunele“ Faărcaşa, 'Fătăruşi, Broşteni, Borca, Bo- 

tesci, Bodeştii-Precistei, Ș Saru-Dornei, Dorna-Gura- 

Neagrii etc), unde se aude: behine și bgine, corbghi 

şi. corbgi, cerbghi și cerbgi „pkicior și peicior, op- 

lkincă şi opeincă, piatră și pciatră, pkept şi pepe 

Yar în unele vorbe labiala sc perde: corgi, cerg 

cicior, ciatră, cept; de asemenea. lupci şi popcl 

: Cât se atinge de lupti, popki, cophkil, stuplină, a- 

pol așa se rostesce în Moldova întregă. E „ 

Acelaşi fenomen ne întimpină șin Transilvania, 

nu numai în regiunea Năsăudului cea învecinată” 

cu Moldova, dar şi în părţile Făgaraşului (comu- 

nele Voila, Vistea, Lisa ete. A unde se dice : bghine, 

albghină, corbghi, cerbghi,” pkept, pkicur, pkele, 

pkerd, popli ete: Tot așa și în Maramurăș, în Se- 

lagiu, în. așa numita țcră a Oașului, unde. totuși 
4
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guturalele tind a se palatalisa : bginc, peictor (preut 
E. Bran, Selagiu, com. Bârscul-de-jos).. In regiu- . 
nea Sibiiului (com. Sina, Orlat, Vestem ete.) se. 
aud numai formele nesilectice și nepalatalisate 7; 
și ghi, ca și 'ntr'o mare parte din regiunea Iăgă- 

„Tașului (com. Vaidarecea, Ohaba, Mărgineni, Co: 
păcel ctc.).: Pretutindenea însă, cel puţin într'un 
mod sporadic, se aud și formele cele Dărbiitesci 
Vi și pi. : . 

In multe localități, după cum am v&dut'o deja . 
mai sus, femeicscul ghi pentru li n'a putut. să se 
împună, der s'a împus totuși femciescul ji pentru 
pi. Faţă cu acest fenomen, se nasce o: întrehure 
livâscă: de ce Gre Ji a fost mai tare decât hi? Res- 
punsul se cuprinde și se dă pe faţă dela sine în 
următorul şir de fapte decisive.. E 

+ Into mare parte din districtul Dolj (comunele - 
Drăniciu, Gogoş, Comoșteni, Bulzesci, Galiciuica,: 
Vela, Işalniţa, Murgaș, Șimnic, Căpreni, Bodăesci, 
Calopăr etc.) nu s6 aude deloc ghi pentru di, nici 
pi pentru ki, afară de un singu r cuvînt: 
kept, une-ori pkept.. Ma 
"În comuna Ploiesciorii din Prahova labiala se 
guturaliseză numai în trei cuvinte: kept, 
kipotă și leptene, far în comuna Măliiesei numai 
în dot: kept și keptene.. 

In comuna Bălţaţii din Telcorman numai în 
singurul kept. | 

De asemenea în comuna Micloşani din Muscel. : 
Dialectul istriano-român nu cunosce de loc pu-
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turalisarea labialelor, afară numai și numai 

în dot vorbe: kicpt şi ciaptere = kiaptene 

(Miklosich; Rumun. Untersuch. |, 93—4). , 

Același guturalisare este cu desăvirşire necuno- » 

scută sub-dialectului macedo-român din Meglen, a- 

fară iarăși de cele dot vor b e: kiept şi kiap- 

_tene (Weigand, op. cit.) 

Nemic mai femeiese ca noțiunile de «pept> și. 

de «peptene», şi tocmai mulțumită lor, în lupta 

cea seculară între fonetismul bărbătesc și între cel 

temeiesc, ki sa arătat aprope pretutindenea mai 

forte decât ghi, iat vorbele isolate liept și kicp- 

tone at isbutit a se lurișa pină şi la Istriano- 

români. i e 

Do aci resultă că: Da 

1. Guturalisarea labialelor există în tâte dialee- 

tele române: cel daco-român, cel macedo:român . 

şi chiar cel istriano-român: 

2. Ea este fârte veche, de 6ră-ce să urcă mai 

sus de tormarea acestor diălecte, a cărora despăr- 

ţire nici întrun cas nu pote fi.mal nouă de se- 

colul X;. 
e 

3. In tâte aceste dialcete ca ni se înfăţișeza ca 

un element de tot femeiesc, persistând 'în cele 

doă cuvinte kept şi keptene chiar. acolo unde nu 

sa putut încuiba în restul graiului; 

4. Or-unde sa întrodus la noi și sa propagat 

acest eloment de tot femeiesc, el a întimpinat o 

crâncenă resistinţă din partea elementului celui 

birbătesc a conservării labialelor.
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Dar cum ore să se explice o asemenea  restră- 

bunâscă desbinare linguistică între cele dot se- 

xuri în sînul unci singure naţiuni? 
Pretutindenca unde o naţionalitate s'a născut 

prin cucerire, elementul cuceritor cel bărbătesc 

vorbia la început o limbă cu totulalta decât ele- 

mentul .cucerit cel femeiesc. Dintre copiii născuţi 

din căsătoriile cele bilinguice, băieţii se deslipiat 

mai curânid «a matris sinu» după expresiunea lui 

„Cantemir, sustrăgându- -se asttel înriuririi mumclor, Ă 

pe când fetele, remănend tot-d'a-una sub acestă 

învâurire, conserva cu stăruință tradiţiunca gra- 
iului femeiesc, pe care vecurile o puteau şterge 

numai treptat-treptat, așa că la urma urmelor — 

după ce se plismuise deja din amestec o singură 

limbă “pentru bărbaţi şi pentru femei — trebuia 
totuși să mai trecă mult timp pînă să dispară ori- 

„ce deosebire fonetică. , : 
O diverginţă. între graiul bărbătesc: și gralul fc- 

mciesc se constată pînă astădi pe o scară forte în- 

tinsă' la Caraibi, a cărora naționalitate se născuse 
sînt acum câți-va secoli prin cucerire, bărbaţii din 

tribul Galibilor căsătorindu-se cu femeile din tri- 
“bul Arruacilor; şi Adam Lucien (Revue de Lin- 

guistiquc, XII, '275—304) observă: «La science 
“ «saisit sur le vif, dâns le double parler ca- 
«raibe ramenă â ses origines, lo phenomene în- 

«structif “de la formation d'une langue par Leflet 
«une conqutte qui, dune partie des hommes de 

«la nation conqusrante et dune partie des fem- -
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«mes de la nation. vaincue, “fait une > nation nou- 
, «velle». . 

Dintr'o causă analogă la Eschimoşii din Grcen- 

landia numai fomeile schimbă pe F în ng și po t 

în n (Saxce, Introd: to the: Science of language, 
205). 

"rar naționalităţile latine extra- italice saii ză- 
mislit din amestecul bărbaţilor romani cu femeile. 
barbare. Despre Spaniol, naționalitatea extra-ita- 

„lică cea mai veche, noi avem în acestă privinţă . 

un text special categorie la 'Tit-Liviti SLI 3): 

«Et alia novi generiş hominum exIlis- 

«pania legatio venit. Ex militibus romanis et: 

«ex hispanis mulicribus, cum -quibus connubium 

«non esset, natos se. memorantes, supra quatuor” 
«millia hominum. . . 

La Români —p6 cari Tit Liviă l-ar fi numit 
«novum genus hominum ex militibus romanis ot 

dacicis- mulieribus» — la Români elementul cuce- 

ritor, adecă cel bărbătesc, fiind Latinii, iar elemen- 

tul cucerit sait femeiesc fiind Dacii, fenomenul lin- 

“guistic ghi=di, ki = pi, ni = mi, întru cât el este 
jomeiese, nu pote să fio decât o: remâșiță dacică, 
nică decum latină. 

Și aci ni se presintă o dilemmă: | 
1. sai că în limba dacică labialele se guturali-'. 

sati i de maintea lui i; 

2. sai că în fonetismul latin grupurile Vi, pi, 

mi se rostiat altiel decât aceleași . grupuri în fo- 
. 

nctismul dacic, adecă sc rostiaii in așa fel încât
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pentru au(ul Dacilor ele cuprindea un element 
diferenţial eutural. i 

Prima ipotesă trebue înlăturată cu desăvirşire, 
dle vreme ce în nomenclatura personală, în cea 
locală și în cea: botanică a Dacilor-ne întimpină 
iorte des labiale neguturalisate de maintea lui i, 
bună-cră: - | „1 

Berebistes,, nu u Beregistes; 

picilis, nu Gicilis; 

Picporus, nu Kieporus ; 

„Clepidava, nu. Clelidava ; 
“'Tibiscum, nu 'Tigiscum ; | 

apoi Capidava, Pi iroboridava, Pinum, caropithla, 
vhathibidu cote. | | 

“Tracii de peste Dunire, despre cari noi scim 
că ci numiaui tesaurul «pitu-», nu «kitu-» (Schol. 
Apollonii Rhodii 1, 933: Opăzes râr Syoaugo» 'zr- 
zi JEpovor»), de asemenea nu guturalisati labia- 
lele, după cum nu le guturalisâza nici posterita- 
tea lor actuală Albanesii. 

Remâne dară în piciâre numal ipotesa a doua, 
și anume: Dacii rostiau, pe latinul Vi, pi, mi ca 
ghi, ki, ni, un pseudo-fonetism cam aşa după cum 
Creolii. prefac sonurile francese, spanisle și. por- 
tugese (Schuchardt, Kreol. Studien, passim), sati 
după cum Alsacienii, chiar când ai învățat în școlă. 
franţusesce, totuşi pronunță : 

+ 

Mon beti Vrancois 

Toi fouloir due che tappreune 
Gomment audrefois.
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Che falsais ă la Prussienne 

Ou pienă la 'Pyrolienne... 

CXisard, Mist. d. livrea popal. Î, 73). 

Fonetismul latin nu era toemai ușor pentru 'o 

ureche ne-romană. Așa vechii Greci aveaii pe îi 

(ri, şi totuși po latinul i îl rostiaii “tai: coptzimus 

= optimus». Aşa Celţii aveaii pe 7, dar pe latinul 

p.îl amestecati cu f: «vulgor =— fulgur», «figil == 

vigilia» (Sittl, Verschiedenheiten d. lat. Spr.p.5l 

sq... | | Mă 

Intrun singur punct, sub raportul guturalisării - 

labialelor, tonetismul dacic se întălnia întru cât-va 

cu cel latin. Se scie că Romanii confunda pe J 

cu Ji: faedus — haedus, fordeum — hordeum, folus 

— holus, fariolus — hariolus etc. [Corssen, Ausspr.2 

1, 159 sqq.). Iată de ce Ji pentru Ji era „nu numai 

dacic, dar şi 6re-cum latin, încât a putut să se in- 

troducă fără resistință în graiul românesc: el fi- 

curâză adesea în vechea nstră literatură și nu sc 

atribue de cătră Cantemir «feciorilor de babă». In 

fond însă acest fonetism nu este la Români latin, 

ci dacic, după cum fonetismul analog la Spanioli 

în «hierro — ferrum», «hacer == facere» ete., nu 

este latin, ci iberic (efr. Ascoli, Due lettere p. 29). 

Concordanţa latino-dacică într'o parte, ca şi con- 

cordanţa latino-iberică în cea-laltă, a fost o simplă 

înlesnire de propagandă fonetică. Sa 

Aplicarea Dacilor, sati mai bine Qicând a 'Tracilor 

în genere, de a guturalisa pe labialele latine de 

""naintea lui i pote ea singură să deslege o enigmă 
r



237 

din IHesychius. Acest culegător de glose din sc- 

colul IV aduce pluralul: «serghi» în loc de latinul 

acervi» sati «cerbi» : «oegyol — 2hapoi», întocmai ca 

Ja Români în «cerghi», moldovenesce «şerghi». El 

“nu ne spune de unde u luat:o, dar nefiind nică 

wrecescă, nici italică, este învederat că acestă glosă 

nu pâte să fie decât tracică. Tot de proveninţă tra- . 

cică, directă saii indirectă, ni separe a fi gutura- 

lisarea labialelor de 'naintea lui i în dialectul nco:- 

grecesc așa numit tzaconic, pe care însă aci noi 

ne mirginim al menţiona numai.



(ETYMOLOGICUI MAGNUM, 7.111 Pb. 22422251) 

Ba, ady. ct con). ; ; 10 non, pas, point; 20. mais, 

d'autant plus. In ambele sensuri du. exprimă o 

oposiţiune, dar în primul sens oposiţiunea este ne- 

gativă, în sensul al doilea restrictivă, iar o re- 

stricțiune este o afirmațiune tot-o-dată.. Din; acest 
punct de plecare tste accepţiunile lui ba se pot re- 

duce la patru :.10. «—'Te duci? — be» este o ne- 
gațiune simplă. 20, «Te duci acuma? — da mă voit 
duce mai târdiii» estă o restrioțiune, în care se - 
negă ducerea «acum», dar se afirmă ducerea «mai 
târdiii». 80. «Te duci?— ba nu», este o negaţiune 

"duplă. 40. Contrariul: «nu te duci? — ba da» este 
o duplă afirmaţiune, care însă, cuprindend în sine 
un element de oposiţiune, e mai puţin categorică 

decât simplul da. 

„L. Negativul da e tot-d'a-una mai energic decât 
sinonimul n u. Când e vorba de o alternativă, el. 

se l6gă de afirmaţiunea ce'i precede prin conjunc-
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țiunea a ît în graiul vechiu, prin ori în cel de a- 
stădi, rare-ori prin sai. 

Biblia Șerban-vodă, 1688, Genes. NĂXVII, 82: 

„„ „cunoaște de ee.  Agnosce si 
iaste - haina (ecorului . tunica filii tui est, an 
tău au ba... non... 

Ibid. Numeri XIII, 2 

.. de sântiăîntr”- a. si suntinea 

ănsulit copaci ati ba. . .: arbores an non... - 

“grecesce în ambele locuri: )) oi. 
Șapte taine, 1644, p. 15: «va fi lucrul cu pre- 

„pusi, oare botedzați sămtii au ba...» 

Pravila Moldov. 1646, |. 87: «stă pre sama giu- 

"deţului să giudece acel lucru și acia vină de caria 

să teme muiaria, poate să fie de chizeşicau ba...» 

Cantemir, Divanul lumii, 169$, f. 27 b: «au 

putia-vii acasta tăgădui? sau putia-i -vii că acasta nu 

iaste așia să dzici ba ?...», unde în contextul gre- 
cese lui Va îi corespunde «du». 

Același, Ist. Ieroglif. (Mss. în Acad. Rom) p- 

140: «Şi cum cu singură numai tăceria spre robie 
și suppunere vecnică ne vom lăsa? Ba, fraților, 

odată cu capul lucrul acesta ncizbândit să nu lă- 
sim . 

Costachi Negruzzi, «Sobieski şi Românil : 
« — Încă o dată ve întreb, vă închinaţi ori ba? 

&— Ba... . 

Alexandri, Buica şi ciocoi, act. III, sc. JI: Aojicul 
Di



nu pâte să qică da, când poruncesce guvernul...» 

Basmul «Porcul fermecat» (Ispirescu, Legende 

p. 50): «de unde o să seie tata, daca noi am în- 

teat au ba...» | 

In basmuri, când e vorba de ce:va peste măsură 

frumos, fie om, fie femee, fie lucru, este sterco- 

tipă locuţiunea: «La sâre te poţi uita, dar la dinsul 

sai la dinsa ba». i 

“Balada «Cucul şi turturica» : 

Pentru dumneta 

Eu n'aş dice da, 

- “Dar dic şi dic ba 
„Pentru malcă-ta... 

Doină din Ardel: Sa 
Strigă mârtea la ferestră: 
Spoveditu-te-ai, nevestă? 
— Ce-a! tu, morte, a "'ntreba, 
Spoveditu- -miam ori ba? 

S, Laba, c. Matlan). . 

„Domni din Banat: 

Pin” eram la matea fată, 
Câţi voinici me& intălntaă, 
Imi zimbiau și mă "'ntrebaii: . 

Mai sugi tu ţiţă ori du? 

Domne, albă ţi-i fața! 
De când m'am înstrăinat, 
Câţi voinici m& intălnese, 

Cu toţii mă jeiuesc, 

Cătră min! aşa grăesc: 
Cari tu petre, dei, ori ba? 
Domne, nâară:ţi-i faţa!... 

Ă (, E. Teaus. 177).
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Il. Da ca o restricțiune, prin care ce-a se măr. * ginesce într'o sferă determinată. 
Gavril Protul, Viaţa lui Nifon, 1652, cd. Erbi- 

cenu, p. 58: «Doitrii nu se putia voi pre cine vor pune domni, că unii zicia să fie cesta, Jar alţii ba cela, și cra găltavă ...» Aa 
Biblia Șerban-vodă, 1688, Genes. XIX, 2; 

„+ +. ahateţi-vă la „se e declinate in casa slugii voastre și domum pueri vestri, et odihniţi și spălaţu pi- divertite,etlavamini pe: coarele voastre, şi mâ- des vestros, ctmanesur. necândii veți merge la i &entes abibitis in viam cal6 voastră ; și ziseră: | vestram. Et dixerunt : ba în uliţă: voma „Neg uaquam, sed: odihni... in platea divertemus., . 
în contextul: grco: cât. 

A. Odobescu, Scrieri I, 162: 
«— Dar ce, măre, să „mal fie și asta? strigau unii din. drumeţi, nencereaţi la sama cailor, Or că strechia a: dat într înșii ? - | 
«— Ba așa's bahmeţii dela noi; — răspunse. „cu mândriă un bătrân lipean tătar din Bugiac..» . 
Laurian-Massim: cAst om nu pre vede. Bu e orb cum se cade. — Furii te pradă. Ba te și o- moră. — Nu'ţi respunde datoria. Ba te și bate...» 
Același sens are repetatul da: «da așa, la alt-- lel», forte ohicinuit în graiul poporan și prin carein lucrul nu se: mărginesce într'o singură steră -<me, în mai multe sfere Posibile, tote însă determ” 

Zi pmolojicum Sagniun. - 
.



„1. Crengă, Scrierile Ip. 109: «aveai mușterci 

de nu erai bucuros: ba săi duci Ja Petră, ba la 

Fălticeni, ba pe la iarmarsce, ba la mănăstirea 

N&mţului, ba la Secu, ba la Nișca, ba în tote păr- 

ţile. pe la hramuri...» | 

„Ibid. p. 139: «slujind cu credinţă, ba la unul, 

ba la altul, pînă la vrista de trei-qecă şi mai bine 

de ani...» 
E 

Jipescu, Opincaru, p. 115: «pă dracu lait zărit 

omeni ca o nălucă, ba ca o mogândeţă, ba că era 

cu cârne, ba că şedea în casă pustiio cu spahiile, 

“cu muma păduri, cu joimăriţa. ..» 

Th. Speranţia, «Ițic gândesce» : 

Ba căi trecă, ba căi morgă, 

Bu căi asta, ba cutare, 

Ba chiar Ițic o să fie. 

Un bancher, un lucru mare... 

Basmul «Aleodor împărat» (Ispirescu, Legende 

-p. 43): «Aleodor voi să se codescă &re-cum, ba că 

trebile împărăției nul iârtă să facă o călătorie așa 

de luncă, ba că nare călăuz, ba că una, ba că 

alta. ..» 
| 

Basmul «Inșiră-te mărgăritar» (ibid. p. 64): 

«—— Iată, stăpână, ce făcuși d-ta! 

« — Cum se pote una ca asta ? îl răspunse domna- 

«Și pângara de căoră începu a se corovoi cu 

dâmna sa: ba co fi, be că no fi...» 

IIlo, Ba servind a mal întări o negaţiune: bz 

nu, da nici—da da... |
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Costachi Negruzzi, «Gelosia» : 
Scii pentru ce? — Ba n u. — Ah ! trebur să ţi-o spun, 
Destul e de când chin în sufletu'mi adun!... 

„Acelaşi, «Cărlanii», se. 4: a 
„«Miron : Ia! am înțeles. Îți temi nevasta ? 
«Terinte: Eă? Ba nici gândesc. . .» | 
Basmul «Trei fraţi împărați» (Ispirescu, Legende 

p. 270): | 
« — Poţi tu să citosci ce dice aici? 
«— Ba nici b6bă...» ; 
Ţichindel, Fabule 1814, p. 928: «Dară ce se 

adună cu Hristos? bani? 'Va, ba, că el nică au a- - 
dunat, nici au avut bant,..» | 

Balada «Cucul şi turturica» ; 
Ba, cucule, da, -: N 
„Nu te-olu asculta.,, 

A. Pann, Povestea vorbei 1, p. 83: 

Și altul are cap, da, | 
Dar ca-al mei ba-ba-ba? ' 

Basmul «Ciobănaşul cel isteţ» (Ispirescu, Le- 
gende, p. 246): «Mai văduse el cal buni, înșelaţi 
și înfrînați frumos; mai văduse și fii tineri de bo- 
icri îmbrăcaţi cu haine scumpe;. audise că unii 
dintrînșii sînt limbuţi, desmerdați, luători în ris şi 
înlumuraţi de nu le ajunge cine-va cu strămurarea 
la nas; dar ca și aceştita, ba, ba, ba!...» | 
„IVe. Ba întărind o afirmaţiune, mai cu samă în 

ba încă sai ba și sat ba chiar «et mâme,
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mais encore», şi în bu să: qicisailacă să dici 

«bien plus» cete. In genere însă, tocmai din causa 

caracterului seii fundamântal restrictiv, ba dă afir-- 

mațiunii pe care o însoțesce o nuanță ironică : ba 

tocmai, ba cum nu, cte. | 

“ Costachi Negruzzi, «Ai mai păţito şi i alți: «se 

deprinde a b6 calea tureâscă și.a fuma dintr'un 

ciubuc lung, be încă află multă poesiă în forma 

“șlicului și a hainelor lungi...» 

Ținchindel, Fabule 181, p. 339: «pentru acâia 

nu m& munceşte cugetul, ba încă din protivă mă 

bucur. 

id. - p. 18: «au văzut strâgoae pre ctăcându- se în 

găini și strigoni în pricolici, apoi âșa se duc noapte 

şi mâncă inimele oamenilor celor adormiţi, baincă 

să auzim ee povestâşte și baba Socolana. . .» 

I. Crengă, Scrierile I p. 4: «nunta se făcu, și 

baba îsi luâ. cămeșa de. soră, ba încă netăiată 

la gură...» “ 
! o 

Doină din Arde]: N 

Când eram la mama fată 
M& culcam destul pe vatră, 
Pe vâtră și pe cuptoriu, 
Ba şi jos a-uncori... | 

(. D., Trans. p 145). 

N 

Cu şi sait încă sub-înțeles: 

Frundă verde sălcidră, 
„.„* “'Trage-o cătană să moră, 

- Sașa trage de cu milă
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"Că more "n ţcră străină; 

Ba more fără lumină... 
* 

(vid, p. 320) 

«Ins locuţiuni” particulare ba să dici, ba sămal 
diei, cine-va adaoge Ja cele spuse, afirmând că 
acestea's și mai pe sus de ce spune. Ex::: Coom 
învățat! Ba să dici, lrate.— Ret mai este domnul! 
Ba că să dici, det b (L. M.. In aceste „locuţiuni 
se sub- înţelege : «şi mai mult». 'Pot așa, cu sensul 
de că. fortiori», î în doina-din Ardel: 

„Eu pe del, mândra pe vale, 
Frică mi-i să nu mă 'msale; 
Inșela-va pe dracul. .. 
Ba pe badea săracul ! 

UI. B, Trans, p. 95) 

- In idiotisnul le căchiar, forte respândit mal 
ales în Moldova, be dă afirmativului «chiar» o ac- 
cepțiune ironică: '«ă d'autres W 

Costachi Negruzzi, Cărlanii, sc. 4: «Miron: Par! 
căi numai Vochiţa în tot satul. 
» «Terinte: Vochiţa, lemeea mea! ba că chiar...» 
„Alexandri, Chir Zuliaridi, se. 1: 
«ălrodita: Dumnelui care se culcă o dată cu 

găinile și se trezesce o dată cu cucoșii! 
«Măndica: Ba că chiar!... Mai dinioră s'o 

trezit și. dumnelui...» 
Același, Iorgu dela Sadagura, act. I sc, 4: 
«Gahiţa: “Du-te -de vedi paveoa cea. nouă. 

„„«Damian: Ba că chiar! hodorone-trone. ..» 
Cu același sens se aude în Muntenia exelama-
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ţiunea : da.ce! scurtată din: la ce.se p otri- 

vescc. . 

«Ţi-e frică de mine. — Za. e e!» (L. M.). 

E de asemenea ironic afirmativul ba în construc- 

țiune cu subjonetivul : 

«De când am tăiat copilului bine nasul, be să 

mai facă ce mai făcea, de atunci ba să mai dea. 

pe la'mino». (L. MM). 

„ Aceiași accepţiune ironică în legătură, cu afir- 

mațiunea ne întimpină în «ba aja'i vorbă d. 

Basmul «Numai cu vitele se seote sărăcia» (Ispi- 

rescu, Legende p. -209): i 
« — Da unde să mai mt dau? respunse sărăcia, . 

« — Eși afară, dacă n'ai loc, şi te du în oțelele 

- «pusecă vrunui vînător, că acolo ţi-e locul. 

« — Ba aia vorbă! mai puneţi polta în cuiu!...». 

De asemenea afirmațiunea «ba dei e numai 

pe jumătate seri6să, unc-ori de tot olumeţă, mal 

ales când se pune în formă interogativă. 

„Doină din Arde: | 

Cât de marei i pămintul, i Ls 

Ce'1 mat reii ca uritul? 

Bă d&ă, mal.rea'i dragostea, îi 

„Care uscă pajiştea... 

; . B., Trans. p. 9) 

Alta: 

Suflă vintu ?n paie udc, 
Eu strig, mândra nu m'aude. 

— Ba dei, bade, aud bine,. 

Dar nu pot veni la tine! 
(id. 56). * ”
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Filimon, Ciocoii vechi și noui p. 111: 

«— Hei! dacă e așa, lasă-mă pe mine; o săle 
fac să mănânci un miel fript hoţesce. 

«— Ba Qtu! și co fel frie hoţii micii2...» . 

Alexandti, «Iorgu dela Sadagura», act. 1 se. 1: 

«Damian: Nu vei că cucona Gahiţa "1 d amă de 

moda nouă, care cu cât îmbătrânesce, se socste 

mai tintră?. . „Ce dracu "i vorbesci toț de 
Iccuri ? » | e | o 

«Gângu: Bu deti?... Iaca dracul...» 
In Bucovina, pote întru cât-va și po. aluri, sînt 

familiari idiotismii: 

ca mai ba «pas du tout»; 

nici mai ba timpossihle 1» ; 

ba cam da «tout de memo», 

Basmul «Ilargatul năsdrăvan» (Sbiera, Povești 

p. 213): «Preutul sări îndata-mare, și unde nu mil 

înhaţă pe lupul de -morariu cu un par de pe cup- 

toriu, şi mil frecă aşa de tare încât abia ati scă- 

-pat numai cu un pic de sutlet din mânile mor: 
ţilor, și de-acui înainte ca mai ba să se iubescă 

"el cu-cumătri-sa...» ” 

Basmul «Sfinta Vinere» (ia. p. 309): «După 

acesta, bita fată nici mai la să zolescă, ca spre 

diua de Vineri... 

Basmul «Cei cai tălhari» (ibid. p. 269j: «Ospe- 
iii lui Petrea se cam, pricepură ce făcu el, și de 

„aceea disc unul din ci cătră celalalt : 
«a— Nici mal ba! | 

« — Ba cam da! Tot om păpa-0...»
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La Macedo-români be se întrebuințeză, deşi mult . 

mai rar decât: la Daco-români -(Dr. Obedenaru, 
Texte p. 133); cuvintul însă, ori-cum ar fi, nuc 

de loc romanic, şi h'are a face nici cu italianul 

'oi bo, nici cu lrancesul pa s, cu caro îl alătură 

deja Lexiconul Budan; tot așa mare a tace cu la- 
tinul vah și cu francesul hah, de unde îl tra 

“ Laurian și Massim. EL este din. punct în punct 

slavicul da, conjucţiune și adverb, cunoscut Rute- 
nilor, Bohemilor și Polonilor (Cihac, II, 3). La Po- 

« loni şi: la Bohemi, mai cu deosebire, el funcţioneză 

întocmai ca la noi. Iată câte-va exemple polone 

după Linde: ba bez mala nie prawda = de puţin 
lipsesce ca să fie adevărat; ba latwo to m6wic, 
ale trudno czynic = ba: e.ușor so spui, dar e 
grei s'o facă; nic wie, ba i viedzice nic chee=. 

„mu scie, da nici nu vrea să scie; nowy smutel, 
ba nic nowy = întristare nouă, be nu nouă ; ba 
toc si nic 'godzi == ba asta nu se cuvine; ba pra- 
wie!=ba ţi-ai găsit! Exemplele boheme se pot 
vede la Jungmann, care compară pe slavicul ba 
cu latinul va h, cu grecul £ „B& şi cu ganscritul ba, 

"tote pre depărtate prin sens: așa sanseritul bă, 
mai corect: vă, nu însemnâză alt ce-va decât: 
«sai. 

Pe” lingă simplul ba, Polonit mal aut pe com- 
pusul bai: «bai bardzob» «bai prawie!» între- 
buinţat ironie cu sensul de «ce spui!» sai «ce 
are a face!» Acest bai a trecut și el la Români, 
în specie la Moldoveni, devenind negativul bâiu,
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dissilabic, care funcţionâză ca un fel de verb „cu 
înțeles de «nu pot» sai «nu vrei». 
Basmul din Bucovina «Dâlul roșu» (Sbiera, Po- 

vești p. 201): , 
! « — Hai, întră de grabă în lăuntru! îă dise dracul. 

«—Baiu! nu vreti, ca să nu mă vadă.» 
Basmul tot de acolo «Cucoșelul și miţa» (ibid.: 

p. 295): «Dar baba n'ait vrut, ci taă dis baiu!» 
Costachi Negruzzi, Cârlanii, se. 12 
«Lionescu: Ia stii puţinel, dragă Vochiţo! 
«Vochiţa: «Baiu, batu, nu se pte...» 
Acest baiu se aude pe a-locuri şi la Munteni. 

sub forma bâleii, pe care Dr. Polysu a luat'o 
drept composiţiune din bu şi ei: «hu cii=ich 
nicht. ”



BABA-NOVAC 
m. 7 

(ermoroarcu MAGxt, 7, 1u p, 2256—2262) 

  

Babă-Novac, n. pr. m.; „19 heros legendaire de 

“Pepopte populaire roumaiic, serbe et bulgare; 2 

personnage historique, general roumain sous Mi- 

chel le Brave. Baladele poporane române aă a; 

mestecat la un loc, ca şi când ar fi o singură in- 

dividualitate, pe halducul Baba-Norac și pe gene- 

ralul Baba-Norac, între cari, în adevăr, este nu nu- 

mai identitatea” de numi, dar și alto puncturi de 

„asemănațe: amindoi Scibi, amindoi dușmani ai 

păgânilor; .dar unul personagiu curat legendar, 

care în ork-ce cas va fi trăit.cu mult înainte de 

anul 1500, Iar cel-alalt un personagiu de tot istoric, 

braţul drept al lui Mihaiu cel Vitez în luptele con- 

tra 'Turcilor, contra Polonilor şi contra Ungurilor, 

prins și ars de vi de cătră acești din urmă la 

1601. 
Balada «Novac și corbu: 

N Fosta, cîtă, un Novac, 
Un Novac, Baba-Nocac,
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Un vitez Val lui Mihalu 
Ce săria pe scpte cal 

“De striga Craiova val! 

El un fecioraş avea 

Și tot astefel îi dicea: 

Yecioraş Gruiuţul mei, Î 

Ascultă de cetţi die că! .,, 
” 

Lăsâm la o parte pe Baba-ANorac cel. istoric, .. 

despre care se pote citi mai ales la contimporanul 

seit Spontoni ([listoria della 'Transilvania, Venezia, 

1638), şi ne vom opri o clipă asupra lut Bala- 

„Norac celui legendar, care numai cl aparţine pe 

deplin literaturei poporane la Români și la Serhi, 

pînă la un punct şi la Bulgani (Miladinovtzi, Bâl- 

garsli narodni piesni, p. 209—11), tot-d'a-una în 
însoţire cu fiiul sei Grue, Nici o baladă românescă 

despre Baba-Norac nu este o traducere și nici 

măcar o imitaţiune a vre-unci balade slavice trans-. 

danubianc, deși aceleaşi sint caracterele celor dot 

eroi și motivel$ epice, adecă un fond comun pe 

care Serbii, Românii și Bulgarii lau utilisat pe 
trei câi ncatârnate una de alta. Să luâm, bună- „Oră, 

următorul fragment din balada română: 

In munții Catrinului, 
- In pădurea Pinului |. 

" Odihnia Baba-XNorac . 
La umbra unui copac, 
Și prin vis el tot vedea . 
Pe feciorul sei Grufa. " 
Iatun corb că se ivia 
Și pe crengă se punea



Chiar d'asupra capului, 
” Capului Novacului. 

Corbuleţul ușurel 

Avean ciocu-t un inel, j _ 

Care jos cădea din el. a - 
Chiar în barba lui Novac, 

Lul Novac Baba-Norac, 

Adormitul se trezia, 
Și inelul cât vedea, 

- Scotea haine novăcesci 
De punea călugăresci, 

" Scotea cuca de Novac 
„Şi punea un comanac... * 

p 

și apoi purcedea la scăparea lui Gruc. Să aliturâm 
acuma și un cântec bulgăresc din Macedonia, în 
care motivul și caracterul sînt aceleași, dar cu totul 
alt fel este modul utilisării: «Infloresce de timpuriiă 

florea trandafirului ! Sub trandafir se 'așterne un 

„covor, pe covor este pusă o perină albă, pe pe: 

rina albă șede moș Novac, bea şi mănâncă, 

mielul rumen e iript, vinul galben ce turnat. Iată 

însă că sosese trei porumbei, se lasă din sborul 

lor pe trandafir, cade jos fl6rea trandafirului, iar 
ei vorbesc așa: Ascultă, ascultă moş Novace! 

'Pu bine mănânci şi bine boi, miclul rumen e 

ivipt, vinul galben e turnat, pe când piere scum- 
pul tei fiu, scumpul tei fiit de 'mpreună cu cea 

de 'ntâiii a lui iubită, de 'mpreună cu băieţelul 

lor...» (Verloviâ, Pesme Makedonski Bugara, t. I 

p. 205). Caracterul lui Baba-Aoeac — căci fie-care 
eroi din epopeea poporană presintă o figură ti-
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pică a-parte — se zugrăvesce cu o deoscbită pla: 
sticitate în următorea baladă serbă: «Novac și la- 
divoce bei vin la recâre lineă fluviul Bosna la ane- 
zul Bososlav, iar după ce htuscră în voc, ctă că 
acesta începe a grăi așa: Spune'mi drept, lărtate 
moş Novacc, spune'mi pe faţă, de ce re te- 
ai apucat tu, irate, tocmai la bătrâneţe, când nu 
se mai cade, aţi frânge gâtul, a rătăci pe dâluri, 
a. duce traiul mișelese de hoţ? Bătrânul Novac îi 
răspunde: ascultă-mt, fârtate eneje Bogoslave, săţi 
povestesc cu dreptate cruda mea nevoe, de vreme 
ce mtntrebi. Precum scii șiță aduci aminte, când 
Irena zidia orașul Semondria, atunci ma pus și 
pe mine la muncă de i-am argățit trei ani, cărând 
lemne și potre tot cu căruţa mea și tot cu boii 
mci, jar la sftrșitul celor trei ani nu aveam nici 
un ban în pungă, măcar ca să'mi pociu cumpăra 
nesce. opinci. Acesta n'ar fi: fost nemica, dar mai 
este ce-va, fate. După ce isprăvise cetatea, ca în- 
cepu a mai' zidi și turnuri, cu porţi și cu lcrestre 

“tot aurite, aruncând bir asupra Omenilor câte trei 
litre de aur de fic-eare casă, iceca-ce face, frate, 
câte trei sute de galbeni! Cine avea bani, îi da; 
cine da, remânea; numai ci, sărmanul, neavând 
co săi dai, mi-am luat tămăcopul cu care argă- 
țisem, și Inând 'tărnăcopul mă dusei în haiduciă,: 
căci nu mai era chip a mai rămâne în tera afu- 
risitei Irene. Şi fugii spre Drinul: cel rece, apoi" 
spre Bosna cea petrosă, și când mt apropiai de 
muntele Romania, iată că întâlnii acolo în - cale 

| 
|



nuntaşi 'Turci, ducând o fată Turesică. Toţi nun- 

taşii trecură în liniște, numai 'Turculeţul mire, care 

călăria pe un mare cal cam muro, nevrând să mă 

lase în pace, sc6se un biciu întreit, ferecat la trei 

capete, și m& lovi peste spate. De trei ori i:am 

spus chiar ca la un frate: m& rog ţie, Turculeţule 

mire, să aibi norce şi vitejii, bucuriă și fericire, 

dar plecă: înainte, cată-ţi de drum, căci dâră mă 
vedi bine că sînt om sărac. Turculeţul însă nu vru 
să mă asculte, ci m& bătea din ce în ce mai tare, 

pînă ce a început să mă cam d6ră,și atunci furia 

mă cuprinse, apucai târnăcopul de pe umăr, lovii 
pe 'Turculcţul ce mi. se gurguța călare, şi] potrivii 

atât de bine, încât cădu. “jos la pămînt. Apoi m& 
repedil la dînsul, îl mai lovii de vr'o doi-trei ori. 
pînă cel despărţii de: suflet, băgat mânile în buzu- 

narele sale, scosci trei pungi pline, le aședai la 

mine în sîn, îl descinsci sabia dela brâu, lul-i-o' 

descinsei și mie mi-o încinsci, îi pusci la cap târ- 
năcopul mei, ca să aibă Turcii cu ce să'l îngropc, 

încălecai. pe murgul sei, şi-plecai drept spre mun- 
tele Romania; iar nuntașii Turci se uitai la mine 
şi nu volau să mă ica la gână, ori că nu voiaii, 

ori că nu cutegai. De atunci, frate, sînt âtă patru- 
deci de ani de când petrec pe muntele Romania 
mâl bine decum petreceam a-casă; stai aici. de 
pândese calea din del în vale, aştept pe tinerii 
'Turci ce vin dela Saraievo, le răpesc argint și aur, | 
catifea și mândrul: postav, cu care mă îmbrac apoi 
pe mine și pe tovarășii mei; sciii când să atac, 

y
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scii când să fug, sciu când să mă bat, şi nu mă 
fem de nimeni, afară numai de Dumneqeii...» 

'Naradzic, Spsko narodno pjesme, ed. 1846, III p. 
1—4.) 

La Români, ca și la Serbi « şi la Bulgari, Baba- 

Aocac este un lip de haiduc-patriare, un 

haiduc pater-familias: 

La grădina cu cerdac 
_Lul Iagi- Baba-Acrac 
Care portă comanac, 
Lungă mesă e întinsă 

a „Și de Gspeţi mulţi cuprinsă. 
” Dar la mâsă cine șede? 

„Pe "nprejur cine se vede? 

Şede bătrânul Novac 
Ce trăesce-acum d'un vec, 

2 Cu cinci-deci de finişori, 
"Tinerci mândri bujori, 
Și cincl-deci de finişâre, 

Tinerele garofiore. 
Toţi cu bine petrecea, 
Pe Novac il fericla... 

_Vechiu de dile, dar de o putere gigantică; lung- 

rebdător, dar groznic la mâniă; drept, dar răsbu- 
nător. 

O particularitate interesantă este că numele de 
Babă, turcesce «tati», se dă lui Novac numai | 

la Români, și nu la toţi Românii. In baladele serbe 
îi ţine locul epitetul Starina, care e. sinonim | 
cu Babă, de vreme ce însemnâză chătrân». In.
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“baladele bulgare ne întimpiiă Debel-Novalk, 

adecă «Novac cel gros». Acesta dovedesce că re-. 
dăcţiunile actuale ale baladelor române despre Daba-. 
Norac, și 'n specie cele publicate de Alaxandri, 

- sînt tâte posteri6re epocei lui Mihait-Vitezul, căci 
numai atunci s'a putut face o fusiune între lewen- 

* darul haiduc și între Baba-Norac cel istoric. Pină 
la acea epocă . trebuia să fi fost în- epopeea nv- 
stră poporană numai Novac fără Babă. Sar: 
putâ bănui că pe Babă Pa adaos dela. sine Ale- 
xandri, dacă n'am găsi acest epitet şi în excelenta. 
colecțiune Ducovinenă a lui S. [. Marian (t. 1 p. 
142): | 

La grădină, la cerdac : A 
Lui Ila i Paba-Norac. ... 

lără Babă totuşi sînt varianturile de peste Car- 
paţi, “cele mai multe din Banat, ceca ce lesne se 
explică prin vecinătate cu Serbii. De. At. Maric- 
„nescu a cules peste 30 de balade cu Novac, în 
cari tote lipsesce Ba bă. Una se începe așa: 

Plecata Dâmne! plecat 

Un fecior de împărat 
"Și de viţă de vitez, 

Cel.N o v a ce.ca porcăraş 
In cel codru 'mtunecat 
Și de nime ncumblat, 
Porcii dinapoi minând, , 
Codru 'ntreg cutrierând. 
Naumblat o qi sai doi e 
Ci-a umblat el, dă, și noă
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Dile mândre tot de veră, 
Şi a noua din de-scră 
Cel Novac mult sa mirat Di 

Că-in codri el a dat 
"De un lac cu lapte dulce, 
Ce tot cresce și nu curge, 

Unde şoimil sc adapă, 
Unde inele se scaldă 
În tot anul de trei ori 

Când aă ele sărbători!... 

- (Col, 1. Tr. 1852 p. 354). 

Chiar în unele varianturi din “âra- -Românescă ne 

întimpină numai Novac, bună-6ră în acele din 
Brăila : 

In vremile de de-mult 
N'ai fost pușcă nict săbii 
Pe Novaca'l prăpădi: 
Sus la munte, la cerdac, 

La cerdacul lui Novac, | 
lia mesă de os de pesce . . : : 

- Bea Novac și libocesce, 
Numai Gruia "1 supărat, 

Nebăut și nemâncat ... 

"(Ședătârea 1593, p. 103). 

In Oltenia, de asemenea, se consertă în eraiu 

„simplul no v.ac cu înţeles de «uriaș», un înţeles . 
pe care .cuvințul nu'l are în limbile slavice, unde - - 

„el însemneză «tînăr», ereaviaz», tocmai antitesă cu 
“Babă și cu serbul Starina. In districtul Ro- 
manaţi circulâză pînă astăqi legende despre.un 

E pmotogicun Îagnum,
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gigant numit N o.v ac, care cu un plug având în- 

jugați doi bivoli albi a tras o brazdă chiar prin 

"Olt, «mai adăugând. că Oltul face şi acum valuri 

“pe unde a trecut acâstă brazdă» AA. “Odobescu, 

Scrieri, Il p. 420). |



BACÂU 

(eryuoLoGICUM MAGKUS, T. ur e, 2288—2294) 
N 
  

* Bacâă, n. pr. m. loc.; ville en Moldavie, chef-: 
lieu du district de mâme nom. Capitala districtu- 
lui cu același nume în regiunea nord-vestică a Mol. - 
dovei. Se rostesce tot-d'a-una cu primul a clar: 
Bacâi, în documente scrise în limbi străine: Ba- 
netA, Balow, Bacov, Bacovia, Bacovium e Dee 
la 1341, exista în Serbia un saţ cu acest nume : * 
Barere (Danicic, Riecnik iz kniizevnih starina, I 
p. 22); de asemenea -în Ungaria sînt o mulţime - 
de localităţi numite Bak o, Ba ka, Bă k, Bakov 
(Hornyanszky, Geogr. Lex. d. tina), dintre cari 
«elaustrum de valle Bak o w a» se citeză deja la 

„1411 (Fejâr, Cod. Diplom. Hung. X, 5 p. 207);cu-.- 
tote acestea vorba nu e de loc slavică, ba nici ne- 
apărat. „ungurâscă, dar tot-o-dată n'are a face nici 

“cu deul Bacch us, cu care o înrudiaii la noi 
latinomanii de altă dată. Silaba hac sc găsesce 
în ori-ce limbă, și întru. cât semnificaţiunea Ba- 
câului nu e cunoscută, o ctimologiă sizură e peste



„putinţă. Singura ipotesă plausibilă sc, pote rădema 

„pe următorul fapt istorie. La 1400 Bacăul cra deja 

un oraș însemnat. Nemic nu arată și nu e proba- 

bil că el se va fi întemeiat în scurtul interval de 

“jumătate de secol după descălecarea Moldovei în 

1350. Inainte de. venirea Românilor din Maramu: 

răș, aci stăpântaii Cumanii, pe când în partea orien- 

tală a Moldovei se întinseseră Rutenii. Bacăul dară 

ar pute să fi avut ca oraş o origină cumanică, și. 

atunci numele lui s'ar-expliea prin dialecte turce. 

A se compara în acest cas oraşul Bali de lingă 

Marea-Caspică. | . 

Prin Bacâă se înţelege nu numai orașul, dar și 

districtul întreg, bună-6ră la Ion Neculce, Letop. 

II p. 246: cai văndut un sat la Bacăă anume 

Făntănelele.. >. ă E 

Crisov dela Ştelan Vodă 'Tomșa din 1614 (Con- 
„dica Doljescilor No. II p. 188 .în -Areh. Stat. din 

Buc.): «cămpila lui Dragoş voevod la Bacău» — 
o câmpii despre care a se vede crisovul lui Ale-. 

xandeu cel Bun din 1419 (Arch. ist. |, 1 p. 111). 
La 1616 episcopul italian Marco Bandini (ap. 

Itemâny, Das Bisthum zu -Bakov, în Iurz's Ma- 
gazin, IL p. 14) deseriea Bucâul și regiunea lui în 

“următorul mod: «Oraşul Bacâă a fost într'o vreme 

reşedinţa Domnilor Moldovei, mai ales atunci când 

-_ trăia Margareta, fiica voevodului unguresc Stefan 

din 'Transilvania şi soţia lui Alexandru-vodă (mortă 
la 1410). Pe atunci se înălța în partea sudică a 
orașului un palat domnesc, care acum zace în ce-



nușă. Posiţiunea oraşului e cca mal desfătată, scăl- 
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dat la resărit de riul Bistriţa, care se reversă cu 
„violență din munţii. Ardâlului, la medă-di privind 

o întinsă câmpiă acoperită cu dese sate românesci, 
despre crivă&ţ pînă la Carpaţi având vestita vale a 
Bistriţei, numită asttel după rii, și "n fine despre 
apus, la o depărtare de o legă, munţi şi deluri, 
întrerupte prin vâi, cale de trei dile pînă la Tran- 

„silvaniu. Acrul e cel mai sănătos; păduri feumose 
prin natură și prin artă, stejărișe, fere stlbatece şi 
pascră mulțime, riuri pline de pesci delicioși ne-. 

„ cunoscuţi în Italia, apoi belșug de vite, do grâne, 
de pâme, unt şi miere...» 

„Despre Dâmna Margareta, prima nevestă a lui 
„Alexandru cel Bun şi aceia sub care Bacâul ajun- 
sese pe la 1400 la apogeul înfloririi, sc vorbesce 
la cuvintul Baia. | 

Un alt moment important în storia Bacăului 
a tost episcopatul catolic de acolo, «episcopia ce 
ungurescă din tărg din Bacâi» după cum îl nu- 

„mese Duca-vodă și Antonie Ruset (Fia pentru 
minte, 1815 p- 25, 37), un episcopat fundat la 
1401 de cătră papa Bonifacii IX și despre care 
pe la finca secolului. XVII Miron Costin (Arch. ist, 
I, 1 p.. 169) ne.spune: «Biscopul de Bacâi are 
titlul: al bisericelor catolice din .tâtă țera Moldo- 

„Xe. Autoritatea lui se întinde şi asupra Bugiacu- 
lui, unde locuese nu puţini catolici, anume în Ce- | 
tatea-albă, în 'Teghinea și în cele şepte sate hă- '



uesci.„.» Lista episcopilor catolici dela Bacâă se 
pote vede la Benkă, Milcovia, II, 24 85. 

Ia. secolul XV Bucdul mai avea încă o altă în- 

semnătate, cea mai mare. din punctul nostru de 

„vedere, fiind-că, după cum vom ved& mai jos, ea 

a lăsat pină astădi o urmă în graiu. Pînă la ane- 

xarea cătră Moldova în 1475 a districtului - Putnei 

(Letop. | p. 128), Bacâul era oraș de.hotar de- 
-spre Muntenia şi chiar despre Ardel. Aci trebuia 

si so vămucscă mărfurile. In tractatul comercial 

cu Polonia din 1407 Alexandru cel Bun dice Arch. 
ist. I, 1 p.'131): «Exportaţiunca- postavurilor la 

Unguri şi la Munteni este slobodă, anume. pentru 

exportaţiunea muntenâscă se va plăti în Suceva 
dela 1 grivnă 3 groși, și la fruntariă iă la Ba- 

câi dela 1'grivnă 2 groși, şi apoi la întârcere din 

Valachia cu-marfă de acolo, fie piper, fie lână, fie 

ori-şi-ce, se va plăti în Bacâii dela 12 cântare !/, 

rublă de argint..:»; şi mai jos: «importaţiunea ce- 
rei muntenesci și brașovenescă e liberă, plătindu- 

se vamă dela o pâtră de câră în Bacii 1 groș...» 
Tot astfel sună tractatul comercial cu Polonia din 

1434 dela Ștefan-vodă. (Kaluzniacki, Dokumenta 
moldawshkie, Lw6w, 1874 p. 25) şi dela Petru- 

„vodă din 1456 (ibid. p. 37). Despre depositul: măr- 
iurilor străine în Bacâi vorbesce un crisov al lui 

Stefan :cel Mare 'din 1460 (Arch. ist. 1, 2 p. 7): 
-«ori-care” neguţitor va veni fie de ork-unde şi-şi 
“xa depune mărfurile în Bacâz, să dea călugărilor 
(dela 'Tazlâii) vama cea mare de grivnă, lar de
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mărlurile trecătâre să se ica după lege vamă de 

car...», adecă o vămuire mare după val6re şi o. 

vămuire mică după greutate. Un alt. crisov dela 

Stefan cel Mare din -1459 (Arch. ist. ], 1 p. 114) 
ne arată în Jacâă o autoritate judiciară, compusă 
din judecători (sudtzi) având la disposiţiunca lor - 
«globnici, și «slugi», agenți pentru oxeonțtarea | 
sentințelor. - 

Din acea epocă s'a născut şi a rimas în gralul 
românesc o locuţiune proverbială forţe interesantă, 
pe care Cihac (I], 477) o scrie: «ași găsi băcă u», 
o traduce prin: «trouver son diable» și o trage 
din cuvîntul unguresc bal: 6 «bourreau». Tot aşa, 
d. Şăinenu (Dicţ. germ. 30):- ca'şi . găsi băcăul 
= seinen Meister finden, ung. bak6, călăi», pre- 
cum şi d. Mândrescu (Elem. unguresci p. 134). 
Acestă locuţiune, care nu însemnâză nici odată 
«a peri Sail ca, murit», ci numai «a păţito»; «Și-a 
găsit cine-va omul care săl pună la loc „și săi! în- 
veţe minte, a cădut cine-va într'o nevve din care 
învâţă minte» (Laurian- -Massim, Gloss. p. 38), n'are 
a ace de loc cu nici un fel de «calâti». Apoi nu 
se rostesce «băcâul», ci tot-d'a-una «bacâul», cu 
« clar. Este o locuţiune de aceiași natură ca și: 
«orbul cu întrebarea a nimerit Brăila» (Pann, 
“Povestea vorbei II p; 4), a nimerit'o adecă mă- 

- car-că e orb și măcar-că «Brăila» e departe, ceea 
ce Cihac ar fi trebuit să 'scrie cu inițiala mică «a 

- nimerit brăila», apoi să'i caute originea bună- 
dră în germanul “«Brille = ochilari», tocmal ceea 

7 . ” VL
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co caută un orb! «Si-a găsit Bacăul», nu «băcâul», 

vrea să dică pur și simplu: a mers pînă ce a dat 
de hotar, a ajuns la vamă, a lost oprit și scoto- 

cit, n'a putut să mai mârgă înainte. Născut în se- 

colul XV, când pe călători și mai ales pe negu- 

“stori îi îneroziati cele doă vămi, «mi-am găsit /iu- 
câul» este un adestrat monument istoric. 

. Chiar după ce Bacâul încetase de de-mult a fi 
oraș de "margine cu cel doă vămi, totuși apro- 

pierea acestei regiuni de hotar și posiţiunea” cea 

lorte muntâsă, care înlesnia hoţiile de tot 'iclul, 

făcea ca districtul întreg în curs de mai mult timp 

să fie .organisat curat milităresce, cu sate scutite 

de dări și însărcinate a ţine strajă. 
lată în. acestă privință un act inedit din 1633 

(Doc. “Rom. I No. 88 în Arch. Stat. din Bue.): «lo 

Alexandru Iliiaș voevoda etc., scriem domniia me 

tuturor slugilor domniei mâle, căți veţi înbla cu 

“slujbele domniei mele la ţinutul Bacăului, dămu-vă 
ştire, decă veţi ved& cart& domniei mâle, fară voi 

să aveţi a lăsa foarte în' pace de toate angheriile 
“satul Burlești, numai să aibă ci a'şi plăti cisla lor 
căt vor hi scriși la catastiv în visteriul -domniei | - 

mele, nici iliș să nu d6 nici suleiu nici unt nici 
tară nici lup, nici o angherie căte sint pre alţi 

mișci a domniei mele, pentru căci domniia me 

“i
 

i-am lăsat să ţie strajă pre. apa Taslăului celui - 
mare, cum ţin și: alte străji, și de toate să li sc 
ție în samă de! căte se ţin şi altor străji, și nime 

„întru nimic. să nui în văluiască preste carte „dom-
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nici mele, inak ne bădet. Sam gospodin vedel. Io 
Alexandru Iliiaș voevoda. (L. $.). u las Îât 7141 
mart 15. — Potanni». 

Bine scris şi întrebuințat aprâpe-aprâpe în sen- 
sul sei cel adevărat, acest preţios idiotism ne în 
timpină la Costachi Negruzzi, „Serisârea XXVIII: 
«Cahin-eaha am trecut prin Roman, am găsit 

Bacăul, şi am înaintat spre 'Tirgu-Oenci. ..» No- 

rocul lui Negruzzi că la Bacâi nu mai craă va: 

moșii de altă dată, ba nică măcar străjerit lui A- 
lexandru-vodă Iliaș, căci 'atuncă el n'ar fi dis: «am 
găsit», ci: «mi-am găsit Bacâul». 

«Ă'ŞI găsi Dacâul» este ceoa ce în lolkloristică 

se numesce «blazon populaire»:: porecle satirice 

„sau ironice ce se daii de cătră popor diferitelor 

localităţi şi a cărora origine. se” perde une-ori în 

vechimea cea. mai depărtată. Un alt blazon al 
* Bacâului, care n'a isbutit a se respândi și a de- 
veni proverbial, se cuprinde într'o colindă «a plu- 
gului» din Moldova (Ghibănescu în Analele literare 

„1888 p. 414): 

Unii sintem dela Baciă, 
Unde mămâliga e un leii, 

Cea de fâcăleţ 

Un sorocovâţ, | . 

Cea de pe căldare „a 
“ Du&-deci de parale! .., 

“.



BALŞ 

(rrrmoLocicusi MAGNA 7. 111 7. 9392—2395 şi, ADDENDA) 

__ Balş s. Bălșe's. Bălșa (plur. Bali și DBălsesci), 
10, n.. pr. pers. m.; 2%, une ancienne famille noble 
moldave. Vom vorbi dentâiu despre nemul boie- 

“rese al Bălsescilor. Se rostesce nu numai monosi- 
labie Balş, dar și dissilabic Bale sati Bulșa; bună- 

Gră: 
Intr'un act din 1615: «Ghiorghio Balşe (Baa) 

„torii logofet» (Arch. ist. 1, 1 p. 158). 
Intr'un crisov dela Grigorie Ghica din 1737 

(Condica Mss. Asachi în Arch. Stat. din Buc. t: 
II f. 55 bj: «vornicul Ion Balșe»; de' asemenea 
într'un zapis din 1667 (ibid. f. 78 b): «Măricuţa 
fata Lupului Balşe sulger». | 

Nicolae Costin, Letop. II p.: 10: «a trimis Pe- - 
triceico Vodă pe Neculai Răcoviţi logofătul și pe. 
Ionașco Balşia (Baawa) vornicul...» 

După o tradiţiune, care: circula în secolul XVII, 
„ Bălşescil ajunseră la boieriă mare pe la 1564.
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Ion Neculce, Letop. II p. 202: «Dela a doua 
domnie a lui Alexandru vodă Lăpușnenul aă în- 

ceput Domnii.a se aşăza mai cu temelu în scaun 

în lași; şi cănd ai purces dela Poartă cua doua 

domnie, zic. să fie învăţat “Turcii să taie boierii 
să'i slăbescă, şi pe cuvăntul Vezirului aii tăiat a: 

tăta mulţime de boieri, şi ati trimis și ai ales din 

curteni de ţară pre Racoviţeşti și pre Stur- 

zești și pre Bălşești şi pre alţii, mulţi...» 

Ca «curteni de ţară», adecă boierime districtuală, 

“ Bălşescii ne întimpină deja sub Stefan cel Mare, 

care la 1490 întăresce unuia din ci satul Drăgu- 
șanii : «nsTapaAnan cASzk name Baa». | 

Genealogia regulată a Bălșescilor nu se 'neepe . 

decât dela 1598, când trăia marele vornie Cristea 

Balș, din ai căruia doi fii, Lupul și Gheorghie, 

Sai tras cele doi ramure cunqscute lui Cantemir 

(Descriptio Mold. ed. Papiii p. 115): «Dalszestii,. 
duplices». 

Din prima! ramură cra vornicul Ionașco Balș, pe. 

a căruia f6tă o ţinea unul. din fiii lui Brâncovân. 

“Ton Neculce, Letop. Îl p. 315: ciară în anul 
"7214 (1706) făcutai nuntă Brăncovanul Vodă 'cu - 
un fecior a lui anume Dinul în târg în Bucureşti 

do ati luat o fată de aice din ţară dela noi din 
Moldova -a lui Ioan Balș: Vornicul, şi ai i dus” o a- 

"colo la București...» 

Dupi genealogia. autentică, pe care ne-a împăr- 
tăşito d. Mihail Bal, toți Bălgescii de astăqi so tra 
din ramura a doua, și anume din însoțţirea lui
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Vasile Balş cu Maria fâta păharnicului Stelan Hasdeii, 

pepta “lui Petricoicu-vodă' (cfr. Arch. ist, |, 1 
p. 52). 

Jată acestă parte a genecalogici: | , 

N Vasilie - 

” vel-logofăt, se -mărturi- 
sește prin împărțala din 

1721, s'au însoţit cu Ma- 

„__xie fata păharnicului Ste- 

__ fan Hâjdeu. “ 
== 

  

Andreu * 

vel-spatar, se adeve-. 

xete prin cartea gos- 

* pod din 1536. 

Ecaterina 

a avat cu însoţire po 

* Toader "Cuza, după 

cum te încredințeză 

prin impărțala : din , 

a Roxandra 

s'au însoţit cu Ne- . 

culalu Cucoranna ma- 

rele jicnicer, precum 

se aderereşto prin 

  

1751. impărţala din 1751. 

- Yasilie Grigorie Sandu 

marele stolnic, - s'au 

Snsoțit cu Marie fata 

etolnicului Toader 

Cantacuzino, “ 

marele patar, ea 

însoţit cu Zoiţa fata . 

spatarului "Toader 

Costachi. 

s'au însoţit cu Ana 
fata Jogofâtului Con- - 

stantin Catargiă. 

Nemul Bălșescilor este, negreşit, unul din - cele: 

„mai vechi și mai istorice în Moldova, fără-aave 

nevoe de ași căuta un fantastic legin nici în ve- 
chea familii 'contală ungurâscă «Balassa de: 

“ &yarmath», nică în ilustra familiă provențală «de 

Baulx», din care o ramură se stabilise în se- . 

„colul XIV pe teritoriul ilirice şi este cunoscută în 
istoria serbă sub. formele Baaura și Baoma. Cu
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i6te sbuciumările unora (cfr. 'Nanitz, Neue freie 

Pressc'.1888 No. 8583) a trăge pe Bălșesci din «de 
Bau x», acâsta este tot așa de arbitrar ca şi când 

i-ar aduce cine-va din orașul portuges Balsa! 

Istoricul serb Miiatovic, întrun studiti publicat 

englesesce (The castern and western Review, 1893 

January p. 96), ne spune că în archivul particular 

al Dălșescilor se află următârele trei acte: 10. un 

chrisov moldovenesc din 1493, în care se qice că 

„că sint «principi veniţi din Serbia»; 20. dot scrisori 
din 1490, prin-cari împăratul Frederic II reco-. 
mandă Domnului Moldovei şi Dormiului 'Țerei- 

Românescă pe «principii ” serbesci “Teodor şi Ivan 
Balşa». Putem asigura pe d. Miiatovic că aceste 
trei acte -sint cu totul imaginare. De aceiași na- 

tură este împregiurarea că Balșii din Serbia 

purta în. marea lor nobilitară o stea, și că toto - 

stea ne întimpină pe pecetea Pălșescilor, dar — 
numai dela anul 1800 încoce: , 

Balș, cu formele colaterale Bale și Balş, este 
un, nume curat românesc, derivat din vechiul nume 

IGrte respândit Bală sai Bale prin același sufix: 
onomastic - șa ca și în numile proprii «Lupșa» | 

„din «Lup», «Popșa» din «Popă», «Capşa» din «Cap», 
* «Comşa» din «Coman» ete. Intre Moţii din Arde] 

există pînă astăgi numele de familiă Bulșa (Frâncu- 
Candrea,. Munţii apuseni p. 117), care mare. a face 

» cu Bălșescii din Moldova. Tot așa nare a face | cu” 
dinșii satul Balş din Romanați. 

Zapis oltenesc din : 1636 (Doc. Rom. I No. 316
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în Arch. Stat. din Buc): «Radul căpitan din Făr- 
caș și Stan clucer din Balși.. 

Altul din 1645.(Doc. Rom. 1 No. d p.23 i în . 
Areh. Stat. din Buc.): «Dumitru postelnicul ot Balși 

i Preda postelnic ot Mileşti .. 
„ Serban-vodă, 1689. (Cond. ss a i mănăstirii [u- 

mezi în Arch. Stat. din Buc. 1754, f. 427): «precum 
au fost avut, și -mumă-sa Nidelia pără de față cu 

Var io omelu sluj. la conacul domniei mâle la pod 

la Balși.. E 

O altă formă colatorală « a aceluiași nume este 
Baloș. 

La 1433, între boierii lui Alexandru cel Bun era 
"și marele p5harnie Baloş (Ulanitzii, Marepisu 

aaa ucropiu p. 89). 

O hotarnică din 1689 pe. mal multe moşii din 

Fălciu (Condica Mss. - Asachi în Areh. Stat. din 

Buc. t. IL f. 240 D): «Loghin fitor Cărstei nepot 
lui Baloș și cu nepotu-siu Iordache fitor.lui 

„Gheorghie și cu nepotu-său Ion fitor Ulechii, cum 

au văndut parte, moșului lor lui. Baloş giumă- 
“tate de sat. 

O altă torii veche Bala șin sc cuprinde în 
numele satului B a la șinești, menţionat întrun 

„crisov moldovenesc din 1442 (Arch. ist. |, lp. 74). -



BAN 

' . i SI 
ÎFTEMOLOGICUM MAGNUX,: T. ar e, 2403—2415) 

Ban (plur. Bani), s. m.; 10. dabord prince ou - 
«ouverain de -la Petite-Valachic, plus tard vice-roi 
de la mâme province, enfin le premier des bo- 
yards de la Valachie; 20. dignitaire moldave, in- 
termediaire entre le grand-porte- -pâe et le grand- 
chanson. Se dicea generalmente vel Bau, sla- 
vonesce ntanitiit Bana adecă «mare Ban», şi așa 
deja îni documentele cele mai vechi. . 

In Moldova boteria Bau sai vo l- Ban sc întro-. 

duse abia pe la începutul secolului trecut sati cu 

puţin înainte. 

Gheorgachi Logofăt, 1762, | Lotop. Ju p. 292 

«... vel Postelnie, vel Spătar, vel Ban. Insă acâstă. 

boieric a Băniei în vechile vremi n'aii fost, și 

nu de mult s'aii adaos și acestă boteric, ficându- 

i-se şi venit un ban de drobul de sare dela ocnă.” 
- După vel Ban,-vel Paharnic, vel Vist, vel Stolnic 

și vel Comis. Şi fieşte-care boierie se păzia și se 
cinstia la rănduiala sa.
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" Introducerea cea statornică a boiarici de v cl- 
Ban în Moldova „datâză din anul.1705, cu a doua 

„venire la .Domniă a lut Antioh Cantemir, despre 
care Ion Neculcea, Letop. II, 313, dice așa: «pre 
“Lupul Bogdan iar Vaii pus IHatman, pre Maxut vel. 

„Postelnic, pre Ili6 Cantacuzino vel Spatar, pre Savin 

Zmucilă vel-Ban; şi de atuneca se așăză acestă 
boerie cu temciu în Moldova de este așezată la 

rând, că mai înainte vreme, deși cra la vre-un 

Domn, une-ori şedea mai sus, iar alte ori mai gios: 

dupre cum-le fusăse alte boierii, aşa șede și cu: 

Băniea la divan; iar de aci înainte i s'aii așezat 

răndul după Spătarul cel mare, și i s'aii făcut şi 
venit boferici câte un. ban de drobul de sare. dela 
Ocnă..» 
“Era o imitațiane nominală forte scădută a treptei 

do mare Ban din Muntenia, unde acâstă boieriă” 

a fost în adevăr «mare» și n'a încetat nici odată 

de a sta în fruntea tuturor celor-lalte. 
- Cantemir, Iron. II p. 372: «până astăzi Banii în 
țara Muntenescă; măcar că supt ascultars și voia 

Domnului sânt, însă după privileghiile — poate fi 

— carile d'inceput au fost având, și la boierio sânt 

mai de irunte, și altă putere au peste Olt, nu 

numalagiudoca,ceşicumoarteapre 

“vinovaţia căzni, și tot acel vechiu titlu de 
„Ban, își ţân.. 

Inlăturându-se innovaţiunea din Moldova, istoria 
Băniei ne înfăţișeză patru periode:
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10, Pină pe la 1300 Banul Severinulut cra 
singurul suveran al Oltenici . 

20, De.pe la 1300 pînă la 1600, de 'ntâtu Ban 
al Severinului, apoi Ban al Cralovei 

(Ist. crit. 2. 1 p. 81 $ 21), unc-ori Banal Mehe- 

dinţu Lu ul ca în actul latinesc dela Vlad-vodă din 

1511: «Radulo Bano deMehedince» (Marien- 
burg, Kleine Siebenb. Gesch. Pesth 1806 p. 224), 
câte o-dată Bau al Jitului ca întrun crisov din 

1533 (Condica Mss. a.mănăstirii Govora 1753, în 
Arch. Stat din Buc. p. 111; cir. Venclin, p. 164), 

* Banul scădu la a doua trâptă după Domnul 'Țerei- 
Românesci, dar era mai tot-d'a-una din! dinastia 

Basarabilor, rudă forte de aprope al Domnului, 

care 11 numia și lăsa să fie stăpân peste cele 

cinci judeţe ale Oltenici, avend o curte a sa prin- 
ciară deosebită la Craiova, o judecată, o armată etc. ; 

3%, De pe la 1600 pină pe la 1700 Banal Cra- 

iovel=un fel de vice-rege al Olteniei, numit 
de cătră Domn dintre 6menii căi mai de frunte, 

mai ades dintr'o veche familiă boierâscă, rar din 

străini, exercitând în marginea celor 'cinci judeţe 

o autoritate administrativă și judiciară aprope su- 
verană ; 

do, De pe la 1700 încâce pînă la stingerea vechii 

organisaţiuni icrarchice, Ban al: Craiovei= 

primul boier al 'Țerci-Românesci, une-ori Fanariot, 

figurând în fruntea sfatului domnesc, reședend 
"tot-V'a-una în Ducuresci şi bucurându-se de o au- 

Ziymolozicum JMapnuine 
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toritate curat nominală asupra Olteniei, unde ad- . 

ministrau de fapt cispraxnicib de judeţe sub su- 

premaţia unui «caimacam al Craiovei». 

Cu totă scăderea treptată a importanţei politice,: 

Banul remase pînă la urma urmelor un personagiu 

atât-de mare, încât chiar în ultima periodă- dede 

nascere la locuţiunea - proverbială:. «voia la dum- 

„neta ca la Bănul Ghica» cu sensul de: poţi să. 

facă tot coți place. 

„O colindă munten6scă, în care se închipuesee 

vorbind un «Lisandru- vodă» : 
. 

“Slujesoca ni, lujesce 
„Pin! la Sân-văsil 
"Să ?mpart boferii, 

Că te-oiu ridica 
-- Ban la Cralova, 

Şi tu căt băni 
De tei ferici... - e 

(G. D. T., Poes. pop. 48) , / 

unde ce forte interesant verbul bă n e s e corespun- 

dător lui «domnesc». 

Balada Radu Calomfirescu» : : 

„Banii Suverinului, 

„Caimacanii Oltului 
Si boierii tirgului 
Staă la drepta Domnului 

Cam în faţa cortului; 
Iar la stânga Domnului, 
„Domnului şi Banului -. 

- Sed -Buzescit 
Si Căplescii... 

- (Tbid. 473)
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Sint casuri când ai fost tot-o-dată doi Bani de 
Craiova, de și nu se scie cam ce fel anume să fi 
fost între dinșii despărțirea de atribuţiuni. Așa sub 
Vlad-vodă "Ţepeş, la 14S6, erai Bani. «jupan Di- 
mitru Ghizdavăţ» şi «jupan Detco» (Col. 1.:'Tr. 
1876 p. 469). Aşa crăși la 1602 sub Simeon=vodă 
Movilă Oltenia cra administrată în același timp de 
«Voda logofăt» şi de «Sidor», amindoi de o po- 
trivă Bani de Craiova: «Rau Bpaaionenii» (Cuv. 
d. bătr. [. p. 195). Este probabil că acâstă redu- 
plicare a Băniei se făcea numai în timpuri e grele, 
atunci când unul din Bani trebuia să fie concen- 
trat asupra administraţiunii | ostășesci a Olteniei, 
„pe când cel-alalt remânca cu administraţiunca ci- 
vilă, adecă cam în acelaşi mod cum 'se rîndulati 
în Moldova câte doi părcălabi la districtele cele. 
importante din punctul de vedere militiirese.: 

Un specimen de «carte de - judecată» dela un 
Ban de Craiova; - pr 

«ț Jupar. Dragomir vol Ban cralovsti Seriim 
carte noastră sfintei mănăstiri 'Tismânci și părin- 
telui Stefan igumenul, ca să aibă a ţine pre Ra- 

“dul de Tismana rumănă să fie sfintei mănăstiri și 
cu toţ feăorii lui,-pentru că acest rumin Radul 
ce scrie mai sus au fost: de moșie al sfintei mă- 
năstiri, Yar Vintilă post den Glogova și Ghin6 post 

_den'Cătun ci au zis că iaste rumăn al lor den 
Bac; de-acia s'au părăt acești boiari ce serie mai 
sus'cu părinţii den mănăstire înnainte Hri- 
zei Banul, Dumnezeu "1 pomenâscă, de. faţă, și
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Sau adevărat că taste rumăn sfintei mănăstire; 

far de-acia lau tot ţinut mănăstir6 cu pace; Yar 

acum îar s'au sculat acești boiari' ce scriu mai sus 

de-au venit înnaint& noastră cu pără de 

faţă cu părintele Stefan igumenul, zicănd' că iaste 

rumiinul lor, iar noiamoăutat şi am ju- 

decat pre lege derâptă și .am adevărat. cum 

“aste rumăn sfintei mănăstire şi da t a fi rumăn 

şi de Hriza Banul; noi încă am dat să fieru- 

min Radul și fetorii lui și tot nemul' lui sfintei 

mănăstiri în vâeii neclătit, șau rămas Vintilă post 

şi Ghinâ post de l&ge și de judecati, ș'au zis și 

_ci înnainte noastră cum si nu mai scor: 

„mâscă, părâ, ce să fie ruminii Radul sfintei mănă- 

stiri, cum serie mal. sus; jar cine va mai scorni - 

piiră de acum înnainte să nu se crâze. Acasta 

scriim, inak de n6st po nasemu recenilu. Pis u 
'Tismanâ un 12 lât 7151 (1643). (L. S.» (Doc. 

Rom. Il No. 11 în Arch. Stat. din Buc.). 
Nevesta sai văduva unui Ban sc dicea Bă n să. 
Un zapis din 1656 (Doc. Rom. No. 125 în: 

Arch. Stat. din Buc): «scris'am eu Ilena D ăncesa 

"Buzasca Împreună cu filu-micu' Matei acosta al - 

mieu zapis ca să fie de mare crediînță la. măna 
Vladului spătar ot Oteteliș, cum să se ştie că au 
botezat, fitu-mieu Matei un cocon al dumnialui de 

- șau pus numele lui Matei, deci cindu au: fost 

la tunsâre” hărăzit'au coconului partia - noastră de 
moșăe den Ciuperceni den vadul Diiului, moșăia 

p-
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noastră den moș den strimoș al nostru dela 'Ba- 

nul Vladul...»: + e 
Un zapis din 1699 (Doc. Rom. I No. 190 în 

Arch. Stat. din Buc): cAdecă cu jupănâsa Marita. 
Bănesa, care au fostu a 'răposatului Barbului 

biv vel Ban Milescul:. ..» | 
De aci mai multe localităţi în România nuriite 

Bănesa, precum şi satul din Teleorman Storo- 

bănesa, mai bine Stara-Bine să «Bănesa 

cea bătrână». 

Ierarchia curţii princiare la Români era modelată 

întregă după tipicul bulgar din epoca Asenilor, 

adecă după ierarchia bizantină slavisată : logoltt — 

10709trrs, vornic = Atepniuunta, spatar = oza9corg, 

stolnic = croatia cete. Numai Ban se sustrage 
acestei ierarchii, fiind o demnitate supra-ierarchică 
cu mult mai veche. - 
„+ Intre anii 1350—1450 titlul de Dan al. Seve- 

rinului fioura câte .o-dată în titulatura Dom- 

nilor 'erei-Românesci; bună-6ră: 
In crisovul din 1360 dela Vladislav Basaraba,. 

păstrat în archivul înunicipal din Brașov (Marien- 

burg, p. 189): cVoyvoda'Transalpinus ct Banus 
de Zeurino», iar pe pecete: «WVEYVODA 
“TRANSALPINUS BAN DE ZEVRINO DUX DE 
FVGRVS», adecă «Banul de Severin» mai pe sus 
de «Duce de Făgăraș». 

“In dot acte din 1390 și 1391 Mircea cel Mare 

sc, întitulâză: «YVoyuoda 'Transalpinus, Ffogoras 
et Omlas Dus, Severini Comes) Yar pe pe-
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cote: «WVAIWVODA 'TRANSALPIN BANDE CZ- 
WRINIO » (Docum. IHurmuzache p. 822, 334), 

unde este interesantă traducerea! lui Dan prin «Co- 
mes» (cfr. ibid. p. 374). | 

Pe un alt sigil al marelui Mircea din 1411: 
«BANI SEVERINIENSIS» (ibid. 473)... 

Tot dinsul, într'un crisov slavie din 1406 (Ve- 
nelin, Vlacho-bolgarskiia gramaty p. 22), își dă tit- 

lul: «stăpân al Băniei de Severin (G'keepnu- 
- cnems hancras$ Toenoanuz).» 

La 18 luliă 1387 istoria ne arâtă pe un mare 

demnitar unguresc Stefan Losonczy întitulându-se 
«Banus Sewrinensis», fiind-că administra regiunea 
Mehadici și a Almașului din Lemeşiana actuală 
(Nemâny în Nurz's Magaz. II, 304); și-?n același 

an la 27 Iuliu, aprâpe tot atunci, Mircea cel Mare 

"hărăzia saă întăria mănăstirii Tismâna mai multe 
proprietăţi în Oltenia proprii disă (Arch. ist. III 

p. 191), adecă era «Banus Sewrinensis» în tâtă 
puterea cuvîntului. Noi am explicat deja altă dată 
(Ist. critică | $ 11) că întregimea stăpânirii Banii- 
luă de Severin inainte de 1400, și chiar ce-va mai 
încâce, era Oltenia și porţiunea orientală a 'Teme-: 

şianei cam pînă la rîul Caraş. Rare-ori însă, bună- 

-6ră în ultimul pătrar al secolului XIII și ?n pri- 

mul 'pătrar al secolului XIV, apoi în al-treilea pă- 
trar din secolul XIV şi 'n primul pătrar al seco- 
lului XV, afară de intervaluri de tot scurte, Ba-. 

sarabii reușiati a cuprinde întregul acest teritoriu. 
Cele mai de multe ori regiunea Mehadici şi mai



7 219 

ales al Almașului remânea sul stăpânirea Ungu- 
rilor, cari îndată rînduatt acolo pe un «Banus Se- ” 

„wvrinensis» din partea lor, pe când altmintrelea di- 
- ceati în diplomele lor că «honos. Banatus Sewri- 

nensis” vacat». - N: 

Primul. «Banus Sewrinensis» de acest,lel al Un- 
gurilor, întru cât se pâte constata prin documente, 

a fost un «Leukus» la 1933; şi aprope la același - 

timp se releră următorul pasagiit din cronica ori- 

entală a lui Fazel-ullah-Raşid (D'Ohsson, Hist. d. 

Mongols, I p. XXXV): «In primă-vera anului 1240 

„principii mongoli trecură munţii Galiţici pentru a 

întra în ţera Bulgarilor și a Ungurilor. Ordă, ca: 

„rele mergea spre drepta, după co'a trecut ţâra 

Oltului, îi ese înainte Bazaranbam-cu o ar- 

mată, dar e bătut...» Adecă: dint?o parte spre a- 
pus era Banul do Severin cel unguresc Leulus, 
iar de altă parte spre resărit era Iomânul Ba- 

saraba-ban. 

Negreșit, nu atunci pe la 1230 în ajunul năvă- 

lirii mongole, -ci cu mult mai de 'nainte se vor 

fi înființat «Banii de . Severin», şi anume cei ro- 
mânesci, de 6ră-ce cei unguresci n'ati fost nici o- 
dată decât un fel de reacțiune contra Basarabilor, 
un “titlu așa dicând de contrabandă. Nu este oso- 
cotelă încărcată de a crede că Bănia cea olte- 
nâscă trebuia să fi existat deja cel puţin de vr'un 

secol, cam de pe la 1100—1150.  .. 

. Intre 1189—1378 principele E Bosniei își dedea titlul 

de Ban și de mare Ban: Ban Bem. Pe la 1253
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- ne întimpină un Ban la Ragusa (Danicic, Rjetnik 

I p: 25). In Slavonia, Croaţia şi: Dalmația Bani: 

apar pe la 1150; în Serbia, așa numiții Ban de 
„Maciva, «Bani Machovienses», pe la 1270 (Fejer, 
Cod. Diplom. passim). Temeșiana n'a fost nici o 

dată Băniă, ci numai din causa legăturei sale 

cu Oltenia, cării îi aparținuse în parte din timp 

în timp, șk-a căpătat numele cel modern de Ba- 

nat, pentru prima Gră abia în secolul XVI sub 

forma de «Banat de Lugoș și de Caransebeş». 

„In Arde], de asemenea, m'aii lost Dani; Româ- 
nil de acolo cunosceaii însă pe cci unguresci po. 
de o parte, bună-6ră la 1275 «Alexander Banus 

Comes . Scibiniensis et de Doboka» (Pejer, Cod. 
dipl. V, 2, 298), iar pe de altă parte cunosceati 
pe. Banii Basarabi din Oltenia, ast-fel că suvenirea 
"Banilor, ca şi când ar fi existat chiar în Arde], 
Sa păstrat în poesia poporană, de exemplu : : 

Eu sint Niţa Banului 
Din țara Ardelului.. 

ME „ (Pompiliă, Balade p. 61). 

«Banul din “Ardel» e cunoscut șin poesia: po- 
porană epică a Serbilor: - 

:„ bana Hrdeliica, 

Ilerdeliskoga bana... 
(Bogisit, Narodne ptesme p. 93) 

La Serbi însă titlul de Dan se putea aplica întrun 
mod onorific la ori-ce „principe sau om puternic, 
iar în Ragusa și'n Muntenegru cl se întrebuinţeză - 
pînă astădi cu sensul de «scigneur» sai «monsi- 
cur» (Karadzic, Lex. ad voe.).
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Bulgarii n'a avut. pe Bani, dar ati cunoscut 

pe cei din: Oltenia și pe cei din Serbia, încât în 
poesia cpică bulgară Ban e aprâpe sinonim cu 
Cralu, bună-oră: 

Se sobrale, st nabrale 
Do tri Bana, do tri Kralla, 

S Vo grad Solun na Solunsti 
Ă Na Solunski sedum kuli.., 

(Ailadinovtzi p. 246) 

Sednala te Kraliovitza, 
Kraliovitza Banovitza | 

| -Na visoki-te palati... 
Nu (ibid. 268) , 

adecă: «sati adunat, s'aii nemerit vr'o trei Bani, 

vr'o-trei Crai, la orașul “Pesalonica, la cele șepte 

turnuri de acolo»; și: «şedea Crăcsa, Crăcsa 

Bănesa, în cele nalte palaturi..» : 
Dan Basarab, fratele, marelui Mircea, trăesce pină 

astădi în poesia poporană bulgară, mai ales în co- 

linde, sub numele de «Dan-Ban, Dan-V odă»: 

Dane Banc, Dan Voivodo... 

. (Sboraik, Va 12, ete... | 

Din cele de mai sus resultă că înfiinţarea Bă- 

niilor peste tot se urcă istoricesce cel puţin la 
secolul XII, între 1100—1200. 

Schafarik, și alţii după dinsul, pretind a găsi pe 

„Ban la Croaţi deja în secolul X în fodyog și foscros 

din Constantin Porfirogenet; dar elementul vocalic 
“în aceste do& forme indică învederat pe slavicul 

. =
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ROIE: ÎN KOIE-RATUI «pugnare», ou 1 miles», ROIEBOAa 
«belli dux», de unde Botan = fodroş, fozâvoş este 

o formaţiune serbescă tot aşa de corectă ca Botan 

«bellator» dela seu «pugna». O observațiune ana- 

lgă o făcuse deja Dicfenbach (Kuhn's Zeitsch. XI, 
„28%: «foeâvoş, foâros, . deutet cher auf sl. vojan 

"-xgl, ner. fo2f8d903».) Să mai adăogâm pe bohemul 

volan «ostaş» (Junamann, v. Wogan). Constantin 

Porfirogenet dară nu vorbesce de loc despre Ban, 

deşi de altmintrelea Banul putea să: fi petrunis deja 

la Serbi de pe atunce. Ă 

La Bizantini, prima mențiune despre Ban la Serbi 
ne întimpină abia în secolul XIII la . Cinnam (Ma- 
tzenauer, Cizi slova p. 10:) sub forma usrâroş,. sin- 
gură care corespunde lui Ban. RE 

De 'unde re vine cuvintul? | 
Pentru a'] latinisa cu ori-ce preţ; Laurian şi Mas-" 

sim (Gloss. 58) pe de o parte explică pe foedvoş 
din Constantin Porfirogenet prin bo uan «avut în 

turme de bob», iar pe de altă parte se acaţă de 
. glossa lexicografalui alexandrin Hesychius din se- 

colul IV: «Bf avva s, Bacilsis sapă Irahuwreus, d 08 

unoros ăoyuwv». Ei. uită. că: 1. dintrun latin b o- 

vanus trebuia să se. facă la Români bouân, 
nică o dată bouan; 2. foecvoş din Porfirogenet, 

după cum am  constatatio mal sus, este voian, 

jar nu Dan; 3. crapă Irahureug» la Hesychius în- 
„semneză pe Grecii 'din Italia sudică, nici decum 
pe Latini; 4. între epoca romană şi între prima 
apariţiune istorică a Banului este „o multi-seculară 

. . N
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întrerumpere, care nu pâte fi nesocotită pentru sim- 

plul hatâr al unei ctimologii de tot arbitrare. 

Dan—latin nu este și nu pâte fi. E adevirat însă 

că Serbii lau primit dela Români, dar po o cale 
cu totul alta. - ” 

Cuvintele curat persianc, ca «cfoban» bună-oră, 

„Străbăteai în vâcul de mijloc în regiunea dunărenă 
mai cu -samă prin mijlocirea celor dot mari popâre 

turanice năvălitâre, Pocenegii şi Cumanii, cari ve- 

niai în Carpaţi după o lungă ședere la câstele 

Persiei. Un vocabular cumanic din seculul XIV, a- 

juns din fericire pină-la noi, este plin de persia: 

-nisme. (Ruun, Codex Cumanicus, passim). EI bine, 
- nemic nu pote fi mai porsian ca Dan: bân (= 
„zendicul v an) «possessor, dominus, vir maenus, 

illustris» (Vullers, 1, 184). Dela Persiani ban, a 

trecut la taţi vecinii lor, Turani și ne-Turani. Așa 

la Armeni compusul marz-b ăn era titlul capului 
oștirii (De Lagarde, Abhandl. p. 64). -Alanii din 

Caucas, când ati inaintat în Europa împinși de Huni, 
unul din principii lor se chiima «Sangi banus» 

(Jornand.).. 

Continuitatea teritorială dela. Oltonia prin Serbia 

pînă la Adriatică este învederată. Pe acest spații 

" geograficesce nentrerupt, pecenegul sai cumani- 

cul Ban «Domn» nu putea să călătorâscă decât 
plecând din România, prima stațiune balcanică a 

Pecenegilor şi a Cumanilor, ast-fel că după mine 
nu este nici o îndo€lă că Oltenii avuseseră pe Bank 
înainte de ai fi căpătat Serbii. Ce-va mal mult;
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gonită prin invasiunea maghiară, ramura româncscă 

cea așeqati de vâcuri în Pannonia, după cum am 

arătat'o aiuri, se revărsase în parte în secolii X—XI 
tocmai asupra Bosnici și Dalmației, adecă acolo unde 

ne întimpină cele mai vechi Bănii ale Serbilor. 
De aci resultă că în acea epocă — o epocă în care o 
mare parte a Românici era cuprinsă de Pecenegi, 
ast-fel că contimporanul Suidas qico: «era, oi 

„vă Ilortyaxirai Îeyouevo, — în acea epocă Oltenia 
avea deja Bani, titlul pe care prin Românii cei din 
Pannonia ea- Pa transmis Serbilor. 

Pe lingă titlul Ban, Românii ai avut din acciași 

vechime numele personal Ban cu derivatele Bă- 

nilă, Bănică, Bănâu, Banciu, Băncilă, 

Banş ete., despre cari se vorbesce deosebit.



BASARABĂ 

(ETYMOLOGICUL MAGNUM, 7. 111) 

  

DPasavabă, articulat Dasaraba (plur. Băsărăbesci, 

„modern Dasarali); n. pr. pers. m..; 10. nom ancien 

. gâncral de la caste nobiliaire dans la Petite-Va- 

lachie ; 20 nom special de Vancienne dinastie prin- 
cicre. | 

Basarubă este cuvîntul cel mai important din 
“întrega limbă istorică a Românilor. 

Dacă ne va fi dat a lămuri cu deplinătato : 
cine aii fost Lasa "ali? 

de unde? 

do când? 

„o întinsă lumină se va respândi asupra - periădeă 
celei mai lungi și tot-o-dată celei mai întunecâse 
din trecutul naţionalităţii române.
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"1. BASARABII NAU FOST O FAMILIA, CI O COASTĂ. 

„ Cantemir dicea că pe timpul sei nu mai existaii 

de-mult Basarabii (Gesch. d. osm. Reichs, 608). 
Cantemir greşesce. 

In adevăr contimpuranul scii Constantin Bran- 

covânul nu cra Dasarabă în „linia bărbătescă, mă- 

car-că, după expresiunea cronicarului : «şi-aii pus 

nume de domnie Constantin DasaraVă-vodă» (Nic. 

Costin), măcar-că pe medalia sa grayeză cu litere 
mari: CONSTANTINVS BASSARABA, măcar că . 
înjurătura trivială muntenâscă cu «Basaraba tatei» | 
sai «Basaraba mamei» pare a se referi la dinsul, 

- şi măcăr-că sub acest nume se memoreză el -pină 

astădi în jocul copilăresc IIalea-malea din Moldova: 

— De-a halea-malea 
Incotro ţi-i calea? 

„- — Deschide porţi! 

— A cui porţi? 
'— A lui Basarabă. : Sa 

„— Ce'i dal vamă? 
— Un căţel 

Sun purcel' 
Si pe N. de-un picior... 

(Tu. Stamati, Alixandria 109); 

în unele varianturi chiar cu numele de botez: 

«Costea Basarabă»” (G. D. Teodorescu, Poesii po- 
pulare p. 197). Tot așa de puţin Basarabă era cel- 
alalt contimpuran al lui Cantemir, Şerban Canta- * 

cuzin, măcar-că își da numele de: icatn wzpBanh
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"BANTARoanue Bdcapanz. Şi mal puţin Pasarabă 
"este astăqi o ramură a Bibescilor, măcăr-că 'şi cro- 

esce o fantastică genealogiă tocmai dela Radu- 

Negru în ridicula carte a contelui Amedec de Po- - 

ras: «Notice historiquo ct gencalogicue sur les 
Princes Bassaraba»! Prin urmare, se pote dice că 

pe timpul lui: Cantemir nu mai existat urmași ro- 

cunoscuţi din acea ramură a Pasarabilor care, în- 

cepend dela Mircea cel Mare şi dela frate-seii Dan, 
își monopolizase, fie ca «Dănesci», fie ca «Drăcu- 

lesci», tronul Munteniei; dar a dice că nu mal: 

existânemul Băsărăbescilor e fals, fiind- 

că acel n&m cuprindea nu o singură, ci o mul- 

țime de, ramură, unele rămase în ființă pînă astădi. 

In secolul XVI numai dintre Dasarali se nu-: 

miau Marii Bani ai Craiovei, căci numai Basarabii 

aveai dreptul ereditar la Băniă, ca unii ce crai 

Banoveţi, Bani ereditari, Bani «de moșie», 

după cum ne-o. spune. lămurit pe la 1530. bio- 
„graful contimpuran al patriareului Nilon (ed. Er- 

bicânu p: 60): cun nâmii carele era mai alesu și 

mai temătoriu de Dumnezci, căruia cra num ele 

de moșieBanoveţi, adecă Disărăbeşti». Aşa 
dară Buzescii, bună-6ră, pogoritori din Marele Ban 

Vlad de pe la 1535, erai Basarabi; de asemenea 
"Pasarabi sînt Creţulescii,. pogoritori din Marele Ban 
Dobromir de pe la 1565. Chiar Mihnea Turcitul: 
când numise p6 la'1587 Mare Ban al Craiovei pe 
Grecul lane (Venelin p. 225), putea să pretexteze 
mu fără temeiu că numesce pe unul din Băsă: |
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răbesci,.căci acel lance își măritase pe soru-sa 

după Petrașcu cel Bun și cra unchiu al fiilor ace- 

stuia (cfr. Walther în Papiii, Tesaur, Ip. 9:cma- 
tris frater gente Graccus, qui cet ipse antea dicto 

"Bahni officio functus erat»), deci nu un om străin 
nâmului Banoveţilor. Cel de 'ntâiit nepotul 
de soră al acelui Iane, Mihaiu Vitezul, tăcend Mari 

Bani pe Grecul Manta şi pe Sorbul George Raț, 

îndrăznise a nesocoti pe. deplin datina de-a da 
Bănia Craiovei tot-d'a-una pe mâna Dasarabilor. In 
acest chip, ork-ce familiă de. astăqi va putâ dovedi 
prin acte autentice,. ca Buzescii sait Creţulescii, 

- aumcă străbunul ci fusese Mare Ban al Craiovei ” 

înainte de anul 1600, este o familiă din «en&mul - 
Băsărăbesc». - 

Alto ramure de Dasazali craii aședate de ve: 

curi în “Transilvania, anume în era Hațegului. La 

1398 un «Bassarabe» este acolo chinez la Riuşor 

(Fejâr, Cod. Dipl. Hung. A, 8 p. 447; cfr, îb. XI 
p. 504). In colecţiunilo documentale ale lui Ic- 
meny, păstrate în Biblioteca Universităţii din Cluj, 
ci. am găsit sub anul 1592 la marginea haţegană ' 

a Banatului pe nobilul «Franciscus Dazarala de 

Karansebes» (Kemâny, Cod. Dipl. MSS. literalium . 

instrumentor. t. VI p. 111 —118), iar la 1686, chiar 
pe timpul lui Cantemir, în orașul Hunyad trăia 
nobilul «Stephanus Bazzarabai» (Kemeny, Regestra 

MSS. archivorum, t. IE p. 263). Tot acolo un sat 
pînă astăqi se chiamă DBasarabesa (Windisch, Ge- 
ogr; d. Siebenb. 138), — şi forma femeâscă Dasa-
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rabesă, analogă cu «băn6să», «vornicâsă» ete. „este 
forte remarcabilă prin aceca că presupune numele 
Dasârabă: a licao demnitate sai 'un rang, pe 
când femininul dela numi proprii de fimiliă se 
formeză obicinuit „prin .-Giă:: Bălșoe, Sturgoe, etc. 
După datele oficiale adunăte de cavalerul de Puş- 
cariu (Familicle române p. 49 — 50), pînă astădi 
există dot familii nobile române Basajala în Ha- 
ţeg, una in comuna Pescâna, cea- laltă î în comuna - 
Cornssci. * - , ! 

In fine, nu mult înainte de Cantemir, | la 1649, în 
oştire ea căzăcâscă, printr”o mulţime de Români 
cari își făceaii acolo tot-d'a-una ca un fel de scâlă 
militară și unc-oră i ajungeait polcovnici sai hatmani, 
serviaii cinci Basarabi, fie din Muntenia, fie . din 
Haţeo (Pecer pă Beero noiicua sanopomenaro, ed. Bo- 
“lianski, Moscva 1875 p. 73, 142, 148, 187, 208), 
şi anume: Sava -liasaral în regimentul de Kaniew 

"Şi Marcu Pasaraba în regimentul de Kalnica; apoi 
Vasile Dasaraboi în regimentul-de Umani şi Ion 
Pasarabii în același regiment, a cirora formă no- 
minală cu -0i și CL nu este decât maghiarisatul 
Dazzarabai de mai sus, cu finalul -i nobilitar; în - 

„siirşit, Teodor Jjasarabenco în regimentul de Kiev. 
Se scie că Rutenii acăţaii pe atunci sufixul. demi- - 

„nutival -enco la numele unui tintr care trăia pe 
"lingă tată-seă sati o rudă mai mare, aşa că Jasara- 
"denco presupune pe un bătrân Basarabi venit la 
Căzaci o dată cu tînărul. : 
In scurt, crengile «n&mului Băsărăbese» erati 
Zarivtogieam dAlagnum. IEI . 19 * ,
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forte întinse în afară din dinastia proprii disă: nu 
cra o familiă, ci o colectivitate de familii cu tra- 

diţiuni comune, un fel de castă care "şi avea cui-, 
bul în Oltenia și. în Haţeg, nu mai departe, adecă 
“cuprindea, Dacia lui "Traian în sensul cel restrîns- 

al cuvîntului, acea Daciă unde se petrecuse lupta. 

între 'Traian şi Decebal şi unde s'ait păstrat mo- 

numente din epoca cuceririi romane. Din acest- 

cuib oltenesc şi circum-oltenesc, unii Basarabi în ” 

cursul timpului .emigrai în diferite direcțiuny, dar 

tulpina lor rămânea curat oltenescă. Intr'un alt loc 

(ist. crit., 1, 83 sqq.), eu. am dovedit. că dinastia 

Muşătescilor din Moldova. a lost și ca o ramură a 

Basarabilor ;- un fapt pe care astădi nul mai con- 

testă nimenea. Pâte să fi fost tot Basarabi și A- 

senii; dar acâsta nu ne intereseză de'o cam dată. 

Dacă Basarabi! ar fi fost numai o familiă, ar 
nu'o întrâgă. clasă predomnitore, -atunci Oltenia, 
şi 'Ţera-Românâscă mar fi căpătat numele «ţerei 

Basarabilor», pe care Ta purtat deja în secolul XIII. 

Sub anul 1259, vorbind despre o invasiune a. Mon- 
golilor spre Carpaţi, cronicarul polon contimpuran 

(ice: «MODLIX. 'Thartari subiugatis Bessare- 
benis» (Sommersberg, Siles.. rer. script. II, 82;. 

cfr. Ossolinski, Vincent Kadlubek ed. Linde, 622). 

In «Istoria critică» (ed. 2 p..62 sqq.) sînt grupate: 
mai multe texturi din secolii XIV și XV,. în “cari 

Țera- -Românâscă e: numită «a Basarabilor» sau 

Basarabiă: tzarul serbesc Stefan Dușan, (1330: 
21386) papa Grogoriăi : XI (1310— — 138), impera
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tul Sigismund [1366—1437), regele Vladislav. Ia- - gello (1350—143-4), annalistul Dlugosz [1415—1480), - 
annalistul Micchowski (1450—1523), annalistul'Thu- 

„rocz (1450—1490) cete. Astăgi se mat pot adăuga alte făntâne de prin documente publicate mai în- - 
coce (Ulianitzki, Marepiazuu AL Heropiu, Moscva, 
1887). Așa la 1429 marele duce litian Vitold, vor- 
bind despre certele dintre Munteni și Moldoveni, 
(ice : -«difterencias pro quibus inter Bessara- 
bitas et Moldwanos oriuntur quescioneş», iar la 
1430 ambasadorii poloni vorbesc despre: «woy- 
woda Dan Bessarabie, adunatis sibi: exerciti- 
bus gencium Bessarabicorum..» Insuși Mir- 
cea cel Mare, la 1403, în doă acte de alianţă cu 
regele Vladislav ÎȘI dă titlul de: «mare „voevod 
și domn autocrat a tâtă țra basarab escă». E 

„mu mai puţin “caracteristie că Domnii Moldover, 
cu Alexandru cel Bun și Stefan cel Mare în frunte, 
numiait și ci 'Ţera-Românâscă Basarabiăsau și mai bino-o numiati cu plurălul: Basarabi, ca 
și când ar fi:fost Pasaradă toți locuitorii. | 

O causă -frte curi6să a concurs a face ca nu- 
mărul cel :mare al Basarabilor să lie -așa dicând 
învăluit începând chiar din secolul: XIV. Se pare 
'că- ca un obicclu, ca în fie-care farhiliă din acest 
n6m -nimai unul din fraţi sau veri să, porte nu-:, 
mele Basarabă, şi încă săl pârte în locul .nume- 
lui sei de botez. Acest obiceiu se învederâză mat 
întâi la Basarabii din Haţeg, cari apar în istoriă 
în secolul “XIV și — după cum am. vădut măi sus - 

îs.
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— există acolo pînă astiqi. In secolii XIV și XV 

ci stăpâniaii, între altele, în însușire de «chinezi» 

satul Riuşor. Actul din 1398 numesce trei irață:: 

«honestos viros Janustinum et fratres suos Ba s- 

sarabe ct Custoe Knesios de Riusor», și mal 

jos: «saepedicti Inesi Janustinus, Bessarabe 

et Custa» (Fejâr, Cod. dipl.Ilung. X, S, 447-—8): 

numai fratele al doilea portă numele de Dasarală, 

fără mici o indicaţiune a numelui de botez. Actul 

din n constată că chinesii de atunci din Riu- 

„ Costa, Stanciul şi Volcul popă, ai trădat Un-" 

| varia trecând îni Moldova, şi transmite 'chineziatul 

în partea «Nobilium Michaelis et Bia zarad ac. 

Joannis filiorum quondam Joannis de dieta” Ry U-. 

sor» (Pejer, XI, 504). Toţi. cei menţionaţi, trei fu- - 

giți și trei remași, crai din aceiași familiă chine- 

zială a Dasaralilor din Rîușor, frați și veri; totuşi 

“numai unul din șâse se numesce Dasarală, şi .6- . 

răși un frate al doilea, al căruia nume de botez. 

- ne remâne necunoscut. Fără. îndodlă, avem de 'na- 

_întea hostră un obiceiu; un obiceiu pe care întru 

cât-va îl putem urmări în aceiași epocă şi la Da- 

sarabii din TȚera-Românâscă. | 

- După mortea primului Dan-vodă la 1386, apu: 

când tronul fratele scii Mircea cel Marc, se pre- 

-gătisc pentru. viitor o "crâncenă luptă între cele 

dot :crengi domnesci;-o luptă care sa trăgtnat 

pînă “departe în secolul XVI. O crengă numită, 

«Drăculesci» după numele lui Vlad Dracul, fiiu. 

al lui Mircea și tată al lui "Țepeș, se credea în drept 
. . . . . , > .. N
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a domni prin laptele adevărat eroice ale membri- 
“lor sei; posteritatea î însă a lui Dan sait «Dănescii», 
de câte ori isbutiati pe o clipă a apuca Domnia, 
pretindea că dinșii singuri se put numi Pasarabi. 
Primil dot «Dănesci, Dan 1 şi fitul scă ja slava 

"se mulțumiaă cu numile. lor de botez (Arch. i 
„I, 1 p. 19, 78, 142). Dar fată că firul acestui Va 
 dislav nu se mal scie ce nume de botez va fi a- 
vut, căci el se întitulâză : «tînărul Dasaraba vVoe- . 

„voda fiiul bunului Dasarada voevoda», ca și când 
Busarală ar fi fost numai el și-tatăl seti (Venelin 

;p. 111, 121). La 1476 domnesce filul lui Dan II, 
Ne și numele tot așa: «Dasarala voevoda» (ibid. 
..118). Cel mai celebru dintre «Dănesci» a fost 

artistul Nâzoe Și el de asemenea, din dată ce a- 
jurige Domn la 1512, nu vrea să mai scie de nu- 
mele seii de botez «Negoc», ui începe a sc serie 
pretutindenea: «Pasa ala voevoda fiiul prâ-bunu- 

„lui Dasarubu voovoda» (in. 137 etc.). Fenomenul 
este cam același ca şi la Dasarabii din Haţeg; ba 
este chiar același, daca vom judeca după crisovul 

“lui Dan II din 1428, în care «sînt numiţi, ca fii 
_ai domnitorului, Danetul și DBasaraba» (Odobescu, 
Scrieri 1, 393), adecă este Dasarabă numai . fiiul 
al doilea, întocmai ca În Iaţeg. 
“In Ţera- Românâscă urmările acestui fenomen 

" aă-fost mult mai însemnate decum puteai ele să 
fie în Ilaţeg. Din dată ce “stăpânul ţerei monopo- 
lisă: numele Dusurală, boierii din «nemul Bă s ă- 
răbesce» crai siliţi a lua alte porcele, din ca- 

,
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isa cărora cu timpul li: se uita originea şi putea 

să se pară că “Basarabii cei fârto mulți de altă 

dată s'au stins aprâpe cu totul. Era şi mai ret 

când veniaii la. putere «Drăculescii» : atunci ori- 

cirie și-ar fi. dis Basarabă era expus a fi privit ca 

din ramura cea Yrăjmașă a «Dănescilor». Ast-iel 
s'a întâmplat că în secolul XVII căuta pe adevă- 

raţii Basarabi şi nu'i-mai găsiai, căci Basarabii — 
după cum observă forte bine patriareul constanti- 

nopolitan  Dositeiă în prefața la Biblia din 1688: 
«când era bofari, pentru zavistiia stăpânitorilor 
celor tirani să chema cu altă nume». 

„_* Obiceiul dea reserva numele de DBasarabă unuia 

dintre frați sati veri în fie-care dincele multe fa- 

“milă de Basarabi, obicciu surprins de noi în Haţep 

și în "Țera- -Românescă de o potrivă, a 'avut drept 
efect treptată împuţinare aparentă a Dasarabilor ; 

dar acest obicciu fusese el-însuși la început efectul . 
unei cause. Si care causă? Nu putea să fi fost 

“alta decât toemai acea mulțime a Basarabilor, care . 
„făcea ca toţi locuitorii din 'Ţâra-Românâscă să”a- 

jungă a fi priviţi de cătră străini ca «Bassarăbeni», - 

«Bassarabitae», « Bassarabici», ba la, "Moldoveni - 

chiar. ca Basarabi. Fiind prâ-mulţi, Basarabii ati 
căutat un mijloc de a nu se confunda cu poporul; și 

"acel mijloc Vai găsit. în obiectul de mai sus, care era 

"un fel de majorat sait mai bine de minorat 
nominal: G” concentrare nu de avere, ci de poreclă. . 

Aci este locul de a vindeca un' text, po: care 

„ret Vaii. îmbolnăvit unii istorici al noștri, deși în
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fond cl este tot ce pste_fi mai sănătos. XVestitul 
împărat serbesc Ștefan Dușan, vorbind despre coa- 
lițiunea tuturor poprelor învecinate cari năvăliseră 
asupra tatălui scit Ștefan Milutin Ja 1330, numesce 
între dușmani: «SlacăenApa iapa Danrapoata ui Ba- 
scapaS Iana rara Slacăru Apa Iapa cveateri iit- 
Sapun pruniia “Tarapa 1 PECROACTEO Cartit:9 
i HpONIHȚa cAitiitMn roenoAa», adecă : cAloxandru | 
ţarul Bulgarilor, şi Ivanco Vasaraba socrul țarului: 

"- Alexandru al: învecinaţilor Negri-Tătari, şi domnia 
Săsescă şi alți domni cu dînşii».: In palcogralia - 
cirilică lesne confundându-se grupul ca cu grupul 
1, fiind-că în acesta din urmă i este legat cu « 
printr'o liniuţă care'l asâmănă cu cirilicul s, in loc 
de «roensacrao: catuie» editorul Novakovi (7a- 
lonik, 1870-p. XXIII, citise: APOCNSACTEO Iauk9», 
ca și când ar fi vorba despre Iașii din Moldova * 
sai cinesmai scie despre ce, pe când sînt în joc 
“numai Sașii din "Transilvania, «dominium Saxo- 
num», cauntini fiind în vechea serbâsei un adjectiv 
dela caen, de ex.: «cauninatn: NSE = viă Saxo- 
„num» (Danicic, Rjeenik, III, 81). Acestă alianță a 
Sașilor cu Bulgarii contra Serbilor merită a (i ur- 

„mărită în fântânele istorice săsesci; în ori-ce cas, 
“ea este un fapt. Mergem mai departe. Pe «Ivanco 

- “ Basarabă» istoricii ati pretăcut în Domn al Țerei 
- Românesti, pe când! el cra numai socrul: Dom- 
“mului: cracr SlarăenApa apa», tar acel Domn. 
nu cra-Alexandru din Bulgaria, menţionat deja deo- 
sebit în acelaşi text, ci era celebrul Alexandru Ba-
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sai ală; pe care Ştefan. Dușan îl numesce aci: țar 
al Negrilor 'Tătarb», înțelegând prin. acesta «Ni- 
.gra "Cumania», după cum numiau atunci Ungurii 

“România (Ist. erit. 1, 99). Se scie că tocmai la 1330 
„Alexandru Basarabă cra în luptă” contra regelui 

unguresc Carol- Robert; și Jată de ce în ajutorul 
aliaţilor sei Bulgari. nu putea să mergă peste Du- 
năre el-însuși, ci le-a: trimis pe socrul seu, 

- Când d. Xenopol dice ([st. ltom. II, 77): «lvancu ! 

«Basarab, 1310 — 1320, este urmașul și probabil 
«fiul lui Radu Negru sai 'Tugomir Basarab. Des- 

«pre acest. Ivancu-se spune în legile :sîrbesci ale 

«lui Stefan Dușan 'că el ca Domn al Valachiei, ar 

«fi. ajutat țarului bulgar Mihail (1323— 1331) în 
- «lupta acestuia contra imperiului. bizantin. Ivancu 

«Basarab, urmând exemplului dat de tatăl sei Radu 

«Negru, mărită pe fata -lui după Alexandru, ne- 

«potul și urmașul în tonul bulgăresc a lui Mihail 
«ete. ete.» — în tâte bcestea ne surprinde aritmetica 

" autorului, în puterea căriia un Domn mort la 1320 

merge - totuși la „resboiu. între anii 1323—1331, 

după ce de demult murise, “dar nu ne surprinde de . 
„loc mulţimea de greșeli, mai multe greșeli decât | 
"cuvinte, impletite asupra unui text slavic, pe câre 

“d. Xenopol nu la vedut: nici o “dată, și care nu 
e altul decât-cel de mai sus. Este însă [orte de 

“mirare că același text, aşa de lămurit, așa de lim- 

“pede, n'a fost. înţeles de prolesorul: rus Brun (ih. 

Mun. Hap. Ilpoc.. t. 200, 1878, scet. 2 p. 237) și de. 

Bohemul Jireăck (Gesch. d.. Bulg. 290, 293, 298).
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Așa dară într'o căsătoriă. a sa.înainte de 1330 

Alexandru Basarabi, puternicul Domn, al erei. 

“Românesti, ținca pe fâta unui Ivancu Post, 
membru și el.al n&mului Băsărăbescilor, Bano- 
veţ şi cl, din aceiași „castă și cl, dar nu rudă cu. 
principele, ceca câ ar fi împedecat căsătoria, ci 
numai un boier mare, pe care ginerele sc la 

trimis în capul oștirii contra Serbilor. o 

Acuma dară, după. ce noi scim cine ati fost Da- 
„sarabii: nu o dinastiă, nu -0 “familiă, şi o nume- 

rosă grupă de familii, constituind o castă în totă 

puterea cuvintului, mai ales înainte de secolii XV 

şi AVI, să ne: întrebâm : de unde vine numele Pa: 

savală ? Si . 

II. BASARABĂ ESTE O COMPOSIȚIUNE DIN TITLUL 

BAN ȘI DIN NUMELE DI FAMILI. Ă SARABĂ. 

In prima 'ediţiune a «Istorici critice», începător 

atunci în studii linguistice, et credeam [t. 1 p- 

166) că: «Basar ab este de acciași, origine cu ele- 

nicul. faorzig. principe» şi am căutat a mă urca 
“pînă la radicala sanscrită bhas: «briller» ; dar: 10, 
"radicala cea indo-europeă nu e bhas, ci "ha; 20, 

Vh, după legi lonetice, cunoscute, trebue. să trecă, 

la Greci în g, nu în £; 30. forma cea organică a 

cuvîntului românesc este nu Pasarab, ci Dasarală ; 

„4%. în ori-ce ce cas finalul nu sc. explică de loc 

prin grecul faces. Deja în a 2-a edițiune a «Is- 

torici critice» că renunţai cu totul la: acea etimo- 

„logiă, și o mai citez astădi numai doră ca o lasă
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forte trecătâre în. cronologia cercetărilor. mele a- 
supra lui. Basarabă. 

„ În cronice, în unele texturi mai nou, rare- -ori 
în acte oficiale, ne întimpină  trisilabicul Basarab 
în loc de 'totrasilabicul Basarală. Acesta, se. pâte 
privi în parte ca o scurtare poporană prin ana- 
logiă cu celo-lalte numi bărhătesci: așa eă-însumi 
scricam altă dâtă Basarab, iar d. Odobescu, chiar 

“atunci când traduce un text slavic dela. Năgoe- 
„vodă, unde do doă ori e pus forte clar. nomina- 
tivul Bacapana, îl preface de dot ori în Basarab 

* (Rev. Rom. 1, 816—817). Mai obicinuit însă acest 
„asarab în loc de Basarală este din partea edi- 
torilor de cronice şi de .vechi texturi o lectură: 
greșită și o greșită transcriere a graficei cirilice, 
în care finalul Bi sc. scrie. de-asupra rindului cu 
„un 'singur B, dar prin consâna cca supra-serisă se 
sub-întelege tot-d'a-una și vocala ce o însoţesce, 
adecă nu. «Basarab», ci «Basarabă. Apoi nu o dată 
în texturi se citesce: Păsărabă sati Dăsă ab, cu-cei 
doi a netonici trecuţi în ă, prin analogiă cu fone- 
tica. normală a limbei românesci, și tot-o-dată prin 
înriurirea pluralului celui poporan Dăsărăbesci, unde 

„toți a scad la d. Forma însă Băsărabă este forte 
rară în texturile cele vechi și aprope fără”. exem- 
plu în-cele oficiale, mai ales pînă la anul. 1600, 
unde scricrea. cea tradiţională nu e alt-fel decât 
articulatul Bacapaga sai nearticulatul Bacapasă şi 
Dacapatz. Ast-tel în colecţiunea de cris6ve slavice, 

” muntenesci a lui Venelin:
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1472: Bacapaca cu genitivul Bacapane, nu cu | 

genitivul Dacapanti, după cum cere gramatica sla- 

vieă; 
476: [acapana; 

1480. hacapaca cu genitivul Dacapaue; 

1514: Bacapana cu același genetiv fârte întere- 

sant, căci nu e slavic, ci esto genitivul românesc 

nearticulat, care nu pote să provină decât dela: 
un nominativ cu—d, nici o dată cu—ă: babi — 

(unci) râbe, bubă — unci) bube, 

tată — tate(i), popă — popei). 

Forma cea organică este dară Dasarabă, şi în 

acestă formă totul arată că ca sa compus din: 
dot cutinte: o 

de 'ntâiu, lungimea Ba—sa—ra—bă e ncobici- 

nuită în numi proprii cari nu sînt formate prin 
sufixele . onomastice—€nu saii—escu și cari tot- 

dWa-una sînt monosilabics, dissilabice, cel mult trisi- 

labice, afară numai de străinul «Cantacuzino», scur- 

tat şi acela la Moldoveni în «Canta» ; 

al doilea,. patru a, din „cari primii tret sînt 

pururea clari în vechile monumente : Ba—sa—ra—, 
nu se pot explica decât prin fusiunca a dot cu- 
vinte deosebite fie-care cu tonicul a, coca ce a: 
făcut ca asimilarea vocalică Dilaterălă să mân- 
ţină clar pe a cel dela mijloc, prin urmare: bă— 

sa—ră—. Pi 
Resultă dar că iniţialul Ba aparţine 'în com- 

posiţiune unui alt cuvînt decât finalul rălă, me- 
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dialul —sa— putând să aparţinti unuia sau altuia 
din cele dot cuvinte în composiţiune. 

Ajunși aci, lucrul se limpedesce dela sine. 
“Fiind vorba despre nâmulcel bănesc din 

_ Oltenia sai despre .acca castă nobilitară a Ba- 
n oveţi lor din care se alegea Banii, com- 
pusul Dasarabă este Ban-Sarabă ă; și acâsta se 
întăresce pe deplin prin sintaxă și prin fonetică 
în același timp. , 

Românesce titlurile se pun înainte de nunie sati 
se pun după nume, nu însă arbritar, nu de o po- 
trivă, nu fără nici o deosebire, ci urmând unei 
xegule statornice. După nume se pun titluri indi- 
xiduale: Ion- -vodă, Ștefan lo gottt,Petru-stol- 
„nic ete.; înainte de nume se pun titluri car apar- 
ţin unei clase de indiviqi: jupânul Stetan-lo- 
golăt, boierul Petru-stolnie,cuconul cutare, 
“În Dasarală=—Ban Sarabă titlul figureză I6rte co- 
rect înainte de nume,.căci acest titlu distingea pe, 
toți membrii castei nobilitare din care se alegea 
capul țerci, pe toți Banoveţii. Ast-iel întrun 
crisov dela Vlad "Țepeș din 1491 figurâză patru” 
Doieră purtând toţi de o potrivă titlul” de «Ban», 

“deși nici unul din că nu era «Marele Ban» : banul 
Dâteo, banul. Dâdiu, banul - Diieu și banul Dra-- 
somir (Venclin, 130). Era patru Ban o veţi, 
adecă patru Basarabi. o 

„ Ca.titlu de bieâslă, nu'de _persână, graiul cerea 
dară ca Ban să se pună "de 'naintea numelui: 
«Ban Sarabii». Tindend apoi a se aglutină ambele
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elemente, de vreme ce Ban era inseparabil de 
Sarabă, o lege fonetică imperi6să în limba ro- 
mână împunea. mai departe dispariţiunea lui n 
de 'naintea lui s din Ban-Sarabă. Trebuia: să 
devină DBasarabă după 'cum din, «mensa» s'a făcut 

. «masă», din «densus» — «des», «pensare» — «pă- 
sare», «pinso» — «pisez», «mansum» — «mas» eto:, 

„_căcă n de 'naintea lui s n'a dispărut numai în flexiu- 

nea verbală cu tematicul d şi g: tind-tins, plâng 
— plâns, ung — uns. Fenomenul a fost în parte 
cunoscut deja î în latina și ne întimpină şi în alte 

dialecte romanice ; la noi însă cl formâză o normă. | 

"Aşa dară, din punctul de vedere şintaetic, 'ca și | 
din punctul de vedere fonetic, Basarală este Ban 
Sarabă; şi deci, înainte de a se fi putut intro- 

duce la Români titlul Ban, adecă înainte de' se- 

“colul X, marea castă oltenescă, din câre a isto- 

rit dinastia "Dasarabilor, se numia: Sarabă. 
Aglutinarea lui Ban cu Sarabă pentru a 

“forma Basarabă trebuia să fi fost completă deja 
în secolul XIII; cel puţin străinii nu mai dcose- 
“bla de pe atunci în composiţiune elementul cel : 

titular «Ban», de vreme ce cronicarul Fazel-Ullah- 
Rașid, descriind sub anul 1240 năvălirea Mongo- 
ilor asupra «ţerei Oltului», numesce pe capul a-: 
cesteia: din urmă «Bazaranbani» (D'Ohsson, Hist. 
d. Mong. II, 627—8), adecă * «Basarabă-ban», mai 
adaugend o dată titlul în coda numelui, după u- 
sul oriental. Cu tote acestea, primitivul Sarabă, 
„dacă nu în memoria poporului, încai în tradiţiunca
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„propriă a Basarabilor cată să fi rămas multă vreme 
cunoscut ca numele cel primitiv al castel. In „adevăr, 
în secolul XIV nu se accenta DBasarăbă, ci Dăsa- 
rală, unde accentul pe Ba arată că în acestă si- 
labă se simția încă titlul B an. Pe mormîntul. lui 
Alexandru Basarabă din 1364; descoperit de cătră 

„d. Tocilescu în interiorul bisericol mănăstirii Câm- 
pulung, se citesce: 

Ari noceia Si Ai II fct TABIIGĂ B6 

Anti N GĂNOAPLRABIL TAPh. -100- NUL 

"ROAd ANGS dA PI BROSBOAd: Cith B6. 

AUar o. BĂCAILĂ B06BOAX- Bat: | 

Ş: 6 Or sir E. abvtda GAS RAMAT”: 

(4 luna Noembre 16 dile a reposat marele: Și 

autocratul DomnElo. Nicolae. Alexandru voevoda, . 
fitul marelui Băsarabâ voevodă, în anul 6873, in- ” 

. diction 3, fieă, eternă memoria). - Si 
In acâstă înscripțiune Răcagână e > prețios ni nu-! 

mai prin iniţialul Bă= Ban, dar și prin. finalul 
„cel nearticulat: Basarabâ= Ban: Sarabiă. NI 

Inainte de a păși mai departe, a parentesă. Ase-. 
mtnarea fonetică între elementul — sa rabă din 
numele Dasarabă și între Sărb fiind fârte mare, - 
unii din ctonicarii noștri s'a apucat de timpurii 
a face pe Basarabi de origine. serbâscă.. In. cro-: 
nica pe care, ori-câte ar spune d. V. A. Urechia
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" (Tocilescu, Revista an. Ii vol. 1, fasc. 1; cir. Sircu: 

în SR. Mur. Hap. Ilpoez, t. 239 secţ. 2, p. 315),ci 
"persista o atribui lui Nicolae Milescu, se qice despre 
boierimea românescă: «Unii sînt din Sârbi, alţii 
din Greci, alţii din Albănași, alţii din Frânci, alţii 

dintralte limbi, că și Domnii încă mai mulți din 

străini aă stătut; cum și. Dasaralii se'tr ag din 

nem sărbesc» (cfr. Istoriă critică, cd. 2, t. 1 

p. 81). In cronica lui Zilot Românul (ed. asa. p- 
113): «Acest nâm al Cantacozinilor rudindu-se de 

aprâpo cu nemul Dasarabescilor, care aii stătut și 

stă cel mai slăvit nem aici în țeră, și pentru căci 
se trage despre tată din sângele împăraţilor Ser- 
vi ci, iar despre mumă din sângele împtraţilor 'Ța- 

rigradului, și pentru căci cel Mintâiti Domn al ţerei, 

de când avem istorie, ai stătut Basarab, și pentru 

căci ci cu vrednicia lor stătură destoinici a înfrîna 

pe. Turc pe acele vremi când el dedese grâză în 

tot pămîntul şi cădeau supt dinsul împăraţiile și 
crăiile, precum pică pmele când se coc, abia miș- 

când pomul la rădăcină; iar mai vîrtos Mircea-vodă 

- cel Bătrin și Laiotă-vodă, amîndoi Basarabesci., .» 

In așa numita Cronică Cantacuzinescă, la Cantemir. 
și în gencalogia Domnilor Românesci cea publicată 
de Pray (Dissert., 140) noi vedem urmele acelefași . 

confusiuni între Basarabi -și Serbi; o confusiune 

“care, cu totul necunoscută cronieclor serhesci şi 

făntânelor slavice în genere, este datorită în fond 

numai numelui celul primitiv: | 
" Sarabă.
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- Dar ce este acest Sarab ă? De unde vino? De 
_când se începe? 

Am vedut că e vorba.nu deo; familiă, ci de o 
castă întregă, de-un fel de breslă, o colectivitate 
tradiţională, lormată prin secoli și: ale căriia rădă- 
cini sint înfipte în istoriă cu mult mai adânc decât 
se “pare la prima vedere.. -: > 

- Sînt acum vr'o 20 de ani, pe la 1874, intro 
„notiţă pe, care o dedei d-lui F. Dame (Annuaire . 
gencrale de la Roumanie 1879, p. 41); că diceam: 
«La caste nobiliaire, du sein de laquelle on -tirait 
par 6lection les princes et les pontifes, s'appelait 
chez les Dacos Bassarabi, nom tronqud en Za: 
ra bi dans Jornandăs». Astadi nu -voiă av decât.. 
a modifica pasagiul în următorul chip : «sappelait 
chez les. Daces Sarabi, nom amplifi€ chez les, 
Roumains en Basarabi». 

Să vedem. 
PE 

“AIE. s. Ă R ADI ESTE NUMELE CASTEI NOBILITARE 

LA DACI. 

“La Iornande, după tâte cdiţiunile cele “vechi, 
dintre cari vom pomeni pe cea de 'ntâlu din 1515 
„a lui Conrad Peutinger, apoi a lui Bonaventura 
Vulcanius (1597), a dominicanului Jean Garet (1679) 
şi .a lui Muratori (1723), se. citosce urmitorui pa- 
seelu | 

_ . ut relert Dio, qui historias « corum  (Getarumi 
annalesgue graeco stilo composuit, qui dixit pri-i. - 

Y
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mum Zarabos-Tereos, deinde vocitatos Pi- 
- leatos hos, qui inter cos generosi exstabant: ex 
„quibus eis et reges, et sacardotes ordinabantur...» 

In nouele: ediţiuni, dintre cari avem de maintza 
nostră pe a lui: Closs (1866) şi pe'a lut Holder 
(18S2), afară de a lui. Mommsen (1882), în loc 
de «Zarabo s Tereos» ne întimpină « Tarabostes 
eos». In codicil. manuscripți, așa cum i-a colaţionat ” 
„Mommsen, se găsesce: 

"Cel Ottobonian : «tarabostereos» ; 
Cel Berlines: «thorabostes cos»; 
Cel Laurenţian : : «strabostes cos» & 
Cel Breslatian: «zarabostereos». 

„Puțin ne pasă în casul do faţă, dacă pasagiul 
de mai sus Iornande aluat d'a- -dreptul din Dione 
„Crisostom sati numai prin mijlocirea lui Cassio- 
dor. Nu este de loc important, pe de altă parte, 
de a se sci, care din codicii manuscripți e mai 
vechiu și care e mal noii, de Gră-ce o copiă mai 
veche; după același original pote să [ie mai puţin | 
corectă decât o copiă mai nouă, Singurul lucru de, 
'căpeteniă, tocmai acela po care neminea nu la 
„băgat pină acum în samă, este concordanța pasa- 
glului în' cestiune cu.un alt pasagiu tot din dor. 
nande, și anume: 

«Elegit namque (Dicencus) ex cis tuno nobilis- 
-simos prudentioresque viros, quos theologiam in- 
struens, numina quaedam ct sacella venerare sua- 

„sit fecitque sacerdotes, nomen illis Pilcatorum 
contradens, ut reor, quia 'opertis capitibus 

„Etymologicua Jagnum, E ae 20 - 

7
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tiaris, quos “pileos' alio - nomine nuncupamus, 

litabant; voligquana vero gentem Capillatos dicere 

jussit . . .» i 

Se scie că Iornande, ca și prototipul sei Cassio- 
dor, confundă pe Daci cu Goţii; în pasagele' însă 
de mai sus este învederat că se povestesce nu- 

mai despre Daci, căci în cel al doilea e vorba în 

specie de marele legislator dacie Decenei, amic 

al regelui 'dacie Bercbista din epoca lui Cesar, 

ambii bine cunoscuţi din Strabone (VII, c. 3 $ 5, 

11; XVI, e. 2 $ 39); ş apoi, direct sati indirect, 
relaţiunea e luată din Dione Crisostom, scriitor 

din epoca lui “Traian și autor al unei opere per-. 

dute despre Daci, nu despre Goţi. 
__ În pasagiul al doilea este forte interesantă men- 
țiunea tiarelor ca acoperimint de cap la nobilii 
Daci. «Tiara» nu este un cuvint grecesc, ba Gre- 

cii nu scicaui nici măcar la ce gen să'l pună, dicând 
«1) zidgo» şi 6 riceas». Pentru copistii cei latini 
al lui IQrnande, acestă vorbă era atât de. neo- 

bicinuită, încât în manuscriptele consultate 'de 
Mommsen fie-care o serie altiel: «tyaris», «thyaris», 

„«thiaris» și «tiaris». Tiara cra o căciulă curat! 

tracică, pe care Servius în scoliele la Virgiliti (Acen. 
247) o explică prin «pileum. phrygium»..Ea se în- 
trebuinţa și la vechii Persi, dar De Lagarde (Ab- 

handl. 206) n'a putut să 1 găsâscă vre-o etimologiă 

eranică. | 

La Daci dară exista o clasă .nobilitară și sacei- 
dotulă, care nu umbla cu capul sol ca poporul,
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ci purta pe cap tiarc, de unde lătinesee ci se nu- 
miau «pileati», iar în limba daciei se diceaii «7a- 
rabi Terei» sati «Tarabi Terei». Care din aceste 
„do& lecturi este 6re cea mai corectă? | 

Să presupunem că la Daci sa raba însemna 
«cap»; 0 presupunere „provisoriă, pe care mai jos 
o vom verifica pe calda positivă..Nobilii daci um- 
blai cu capul acoperit cu tiara, adecă erai ca-! 
p ote tiarateo: «capita tiaris operta» la Iornande 
în pasagiul al doilea, întocmai așa și la Dione Cri- 
sostom (Or. LXXII): «zr î2.0vc ai Tai; zepalai e 
tzovres». Intru cât Sar abi ar. însemna «capete», 
a doua parte a numelui: Torei, cată. neapărat, 
să cuprinqă o noțiune privitre la tiară: un ad- 
jectiv «tiareus = couvert d! une tiare» esto din punct 
în punct tot așa de tracic ca şi adjectivul recu- 
noscut tracic «bașsareus, faooapertg = couvert d une 
pelisse de renard» din cuvîntul tracie Bagoiec | 

- «pelisse de renard» (De Lagarde, op. cit. 278). Este 
un raport fonetic” și morfologic perfect : 

, 

tiareus: tiara : : bassareus : Dassara, 

Pentru a demonstra că, textul “lui Iornande nu 
pote fi citit şi înţeles alt-fel decât așa cum lam 
citit și înţeles noi, să luâm ipotesa contrarii,. în- 
temeiată pe lectura '«Tarabostes- cos», şi lesne se 
va vede că ca duce la absurd: 
„In acâstă ipotesă «Tarabosti» se explică (Toci- 
lescu, Dacia înainte de Romani p. 657) prin «neo- 
persianul tărbus, căciulă ascuţit, pileus», i deci
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“so referă la «Pileati». Insă «eos» care urmeză după 
«Tarabostes», în antitesă cu «hos» care precede 
pe «Pileatos», vădesce că. «Tarabostes» în acestă 

ipotesă nu pâte fi clasa 'ccu nobilitară care purta 

căciule, ci numai restul poporului dacic, cei ple- 

toși, «Capillati» din pasagiul al doilea, cătră cari: 
nu se potrivesce de loc «căciula», căci tocmai ci.- 
umbla cu capul gol. Pe lingă acestă absurditate 

logică, vine apoi absurditatea etimologică de a a- 

“tribui Dacilor un cuvînt neo-persian, fără a dovedi 
că el a existat la “Traci saii măcar la vechii Pers. 

“Am pute să nu mai vorbim despre etimologia 

cea gotică a lui.«Tarabosti» din «tharbâstai, was 

zwar egentes, necessarii, vielleicht aber auch sa- 
crifici, sacrificantes heissen kann» (Grimm, Gesch. 
d. d. Spr. 820). Astădi neminea nu mai amestecă 

pe Daci cu Goţii, una la mână; șapoi al doilea, 
«tharbâstai» însemnând «săraci», este absurd ca 

să fie.un nume tocmai pentru casta cea domni- 
târe. -: a 

Numai prin lectura «tereos == tiareos» dispare 

acel «eos» care încurcă ori-co “ipotesă contrariă. 

Dar culmea demonstrațiunii este că numai prin 

lectura «Sarabos» noi ajungem Ja un cuvînt curat 
dacic, asupra căruia ne vom opri acuma o clipă. | 

Mai sus noi ne-am mărginit a bănui că în limba 

dacică saraba însemna «cap», după cum se 
admit presupuneri provisorie chiar în matematice, 

cu condiţiunea însă, neapărat, ca să le verilice. și 
să le confirme apoi consecințele. In casul de faţă. 

N
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consecințele ai justificat bănudla, şi am av drep- 
tul din parte-ne de a ne mulțumi cu atâta. Din 
fericire, avem material îndestulător ca să mergem 
may departe. | 

Pentru noţiunea de «cap», cuvintul indo- -curopeiă 
primitiv cel mai comun era gara (Pauli, Benen- 
nung d. Iârpertheile, Stettin 1867 'p. 8), scădut 
în sanscrita la cira şi din care d'a- “dreptul sau 
desvoltat: 

cu &: | cu se 
gr. 4000, com, 4doş zend. cara; 
lat. vulg. cara, de unde “cara armen sar; 

la Sardi, Provenţali, Spanioli și | pers. sar, ser. 
Portugesi, vechiu frances chicre Pa 
(Kârting, Rom. Wtb. 171). 

„Se află o mărturiă textuală din epocă lui Cesar 
cumcă Tracii, Yar prin urmare și Dacii, aveai pentru 
«cap» același nume, 'dar cu 's ca Eranil, nu cu 
ca Greco-italii, anume la Strabone (XI, 14): «Dag 
„0E zai Oorezâv TIVUG, Toto r000aogevoutvovg Sa- 
oarioas, oiov zepai orouovg...», în tra- 
„ducere : «nesce Traci porecliţi S a ra-pare, adecă 
ca p-tăiători...» (cfr. Lassen în Zeitschr. d. d. mor- 
genl. Gesellsch., X, 367). - 

La Daci în specie sara «cap» ni se înfățișeză 
în nomenclatura topică la orașul «Sarmizegethusa», 
capitala Dacilor, «eaput Dacice», după cum Tit-Liviă 
numesce Roma «caput Italice» saă Larissa «caput
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'Thessali», ast-fel că acest nume trebui descompus 
în Sar-mizegothusa. Apoi peste același sar noi 

dâm la «Sargetia», rîuleţ ce curgea lingă Sarmi- 
zegothusa şi care. tocmai prin acâsta căpăta impor- 

tanţa. de a fi şi el «eaput», descompunându-se în 

Sar-getia. In restul Daciei sara se găsesce tot în 
„ composiţiune, întru cât îmi aduc a-minte, numat la 
finca unor numI locale:. Germi-sara și Deu-sara, 

peste Dunire Sapri-sara, unde Germi-, Deu- şi Sa- 

pri- trebui: să. fie elemente adjectival, | ” 
Alături cu gara:se constată în limba îindo- -eu- 

ropeă primitivă o formă amplificată qarabha,cu 

un 5], care se scie că trece la Greci în g, la Erani 
și Latini în D. Așa sînt: 

la Greci :.z00upy «cap» cu nasalisatul 6ovufoş; 
„la Latini: cerebrum .«erier», adecă. ce- 

„reb-rum «aparţinând capului», nici decum ce e- 

r.e-brum' «purtător de cap», ceea ce n'are nici 

un sens, de vreme ce nu crierul pârtă capul, ci 
vice-versa; 

vechea formă persică la Isidor: « «sarabarae 
quzedam capitum tegmina nuncupantur qualia vi- : 

demus in capite magorum'picta» (De Lagarde, A- 
bhandl. 206), adecă sara ba-ra «căciuli», literal-: 
mente iarăși «aparţinând capului», cu acelaşi sufix, 
adjectival -ro- ca. şi în latinul cereb-rum; 

în fine, zendicul căravăra «căciuli», cltopt: 

hedeckung» (Justi, Handb. 291), urmeză și el a fi 
îndreptat în gărabăra. 

Așa dară Tr raci, pe lingăsara trebui s să fi avut
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și ci pe amplificatul saraba, și tocmai pe acesta 
noi îl vedem la Daci ca nume al castei celei no- 
bilitare în preţiosul pasagiă din 'Dione Crisostom. 

Prin urmare, din tâto punturile de vedere, cea 
mai corectă lectură a primului pasagiu din Ior- 
nande remâne aceea din ediţiunea lui Peutinger : 
«Zarabos 'Tercos = Sarabos tiareos», şi mai bine: 
«Sarabas tiarcos». Intregul pasagiu va suna ast- 
fel: «ut refert Dio, qui “nistorias corum annales-! 
que grzco stilo composuit, qui dixit primum Sa- 
rabas tiareos, deinde vocitatos Pileatos hos, 
qui inter cos generosi exstabant : ex : duibus, cis et: 
reges et sacerdotes ordinabantur.... 
„ In acest pasagiă . «primum» se vapârtă la cu- 
vintul original dacic: „«Sarabas», jar „«deinde» la 
traducerea lui, fie grâcă, [ie latină : “ cazehorpăgoL» 
la Dione Orisostom, «pileati» la Iornande. Sensul 
dară este: «Dione, care a scris. grecosce istoria 
Dacilor, ne spune că la: dînșii se numia Sarabi.. 
tiarei, pe lătinesce pileati, clasa cea do sus, 
din caro se alegeaii regi și „sacerdoți». 
Saraba însemnând «cap», este învederat că - 

și lără epitetul tiareus acest cuvint caracterisa 
deja în deajuns casta cea nobilitară, ast-fel că mai 
adesea sait chiar tot-d'a-una €l urmă să se între- 
buințeze singur în gura poporului de câte ori cra 

- vorba de «pileati» sai «zrtlorpdgor», şi de aceea 
tiareus trebuia dela sineși să dispară, deve- 
nind de prisos. . e A ,
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1V.0 URMĂ A DACICULUI SA RA BA IN GRAIUL 

ROMÂNESC DE „ASTĂDI. 

Noi. am vădut că la Dact saraba cra nu nu- 
mal un titlu, dar circula tot-o-dată cu sensul co- 
mun de «cap». Ca. titlu, forma cea dacică, ori-care 

să fi fost, lesne putea să se conserve intactă la 

Români, după cum se conservă. intact un nume 

propriu prin tradiţiunea. familiară, deși tendinţele 

fonetice ale, poporului supun în restul graiului a- 

celeași sonuri la diferite "modificări succesive. In 
- compusul Basarabă = Ban-Sarabă dacicul sa - 

raba ajunge pînă la noi cu vocalismul 'ne'ntune- 

cat și cu b între vocale. Este adevărat. că în ace- 
_Xași posiţiune, după silaba tonică -ra-, d s'a păs- 

„trat în «scărăbuș», deminutiv din «scărâbu = sca- 

“rabeus, *scarabus». Ori-cum însă, conservaţiunea |. 
acelui -b- şi a vocalismului era cu mult mai anc-. 
voe pentru dacicul saraba cu sensul comun de 
«cap». Aci trebulai să'şi reia deplina lor putere 

"tendinţele cele fonetice ale graiului. Precum din 
«strabus» “s'a făcut românesce “«strâmbu», italie- 
nesce «strambo», deja în epoca latină, tot așa s a- 
raba ar fi căutat de pe atunci a da:o formă na- | 
salisată sărâmbă. EI bine, acest sărâmbătră-: 

6sco la noi pînă astăqi î în gura. poporului, și tră- . 
esce iarăși numai într'o. composiţiune: năsă-. 

râmbă=no-sărâmbă, lucru fără minte, fără 
cap, dripalov, ârderipov, «minus-caput», | 

Miklosich (Slav.. EL. im Rumun. 46) t trage pe
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„românul uzezpăia din slavicul cpaata «pudor», 
ca şi când ar însemna «impudentia». Cihac (II, 
215) îşi apropriază acestă etimologiă, traducând pe 
«năsărâmbă» . prin “«impudence». "Vom. vede mai 

„jos, dacă acesta se potrivesce din punctul de ve- 
"dere al sensului; nu merge: însă de loc sub ra- 
portul. morfologie şi sub' cel fonetic, căci: 
„19. Românii puteai să adaoge neg gaţiunea nu- 
mai la un cuvînt slavic trecut în limba română, 
pe când nu este nici o urmă la noi de slavicul: 
«sramii», iar prin urmare nu se putea forma: o ne- 

„_Bațiune pentru ce-va ncexistinte ; 
20, E peste. putinţă a presupune că Românii ai 

împrumutat dela Slavi cuvintul cu negaţiunea cu 
tot, adecă «nesram», fiind-că acestă formă substan- 
tivală negativă nu se află la Slavi, și este cu to- 
tul excepţională la dînşii chiar forma adjectivală 
«nesramini = impudicus»; | 
„8% Slavicul «srami» ar fi rimas la Români 
«sram», după cum «hramii» a rimas. «hram», 
«gramada — grămadă», «păstramă — zraoreauâe», 
«dram — dedu», «eramă — krama», «năframă — 
maqrama» ctc.;- i - 

40, Chiar trecerea masculinului «sram» “în fe- . 
mininul. «sărâmbă» ar fi ce-va anormal, de vreme 
ce limba română feminineză numai pe ncutrii sla- 
viei, de ex. «baltă = blato», nu însă pe masculini. 

Dar derivaţiunea lui năsărâmbă din slavi- 
“cul «sramii» este nu mai puţin greșită din pune: | 
tul de vedere al sensului.
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Lexiconul Budan din: 1825, 'singurul pe care 7] 
cunoscuse Miklosich, vede de asemenca în năsă- 
râmbă o negaţiune, însă anume din latinul «si- 

„remps»: «Siremps prorsus obsoletum apud Lati: 
„nos; denotabat omnimodam rei similitudinem, et . 

” hine negatio apud Valachos Nes?r2mbă.» Ă 
Adjectivul latin «siremps» era un termen exclusiv 

juridic, „contras din «si-rem-ipse» şi însemnând: 
«partaitement âgal, absolument semblable» ; deci 

forma negativă nu'i putea d'a un alt sens decât nu- 

“mai d6ră acela de «tout-ă-fait difiârent», de unde nu 
„ajungem la năsărâmbă, chiar dacă trecerea Ja- 

tinului -p se în românul -bă n'ar fi o imposibi- 

litate tot așa de mare. a _ 
Cum 6re se traduce năsărâ â m bă în cele-lalte 

vocabulare? 
La Budai- Delenu; „care observă f6rte bine că a-.. 

_cest cuvint este numai ţerănese: «năsărâmbă, der 

Possen» (Lex. MSS. circa 1820 în Muz. ist. din 

" Buc.), adecă «farce,. bouffonnerie, arlequinade». 

La Sava Barcianu (Wtb. 1868 p. 153) «năsărâmbă» 
se explică prin «neghiobiă». 

La Laurian-Massim (Gloss. 406) enăsitâmbii» 
este: «stulteţă, nebuniă, incpţiă»., 

Prin urmare, năsărâmbă» nu e de loc «im- 

pudence» a lui Cihac.. . - 
Ne 'noredător î în vocabulare, cii am făcut o an- 

chetă în graiul poporan, și lată 'resultatul: 
«Năsărâmbă însemnâză: prost prostovan, 

meteleii» (avocat P. Călciunariu, Banat, Orşova).
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«N ăsărâmb se întrebuințâză cu înţelesul de: 
prost, hăbăuc, tîmpit la minte, fără socoti» (Dr. 
I. Roșiu, Banat, Biserica-albă). | 

«In graiul poporului, a face năsirâmbă în- 
scmnă a face un lucru nepotrivit, slab, prost» (preot 

".D. Popovici, Banat, Lugoș). 
«Năsărâmbă însemnâză în Transilvania, de 

ex. în comitatul Alba-Iulia şi pe la Braşov: om 
prostănac, într'o ureche; iar cu sensul ruşinos se 

„dice numai în privinţa calului, ca și când sar dice: 

prostia calului» (N. Mănărădianu). | 
Cumcă năsărâmbă nare în fond alt.sens 

decât acela de nerod sait neghiob, probă este că 
poporul îl amalgamâză une-ori cu- «nătâng», pre- 
făcondul în năsărângă, şi cu «nătăreii» pre- 
făcându'l în nătărâmbă. 

«Nătărâmb șinătărâmbă se aude în Ba- 
nat și pe Lipova. Nătărâmb este un om care 
lace o prostiă, nătărâmbă o mulere care nu 
îngrijesce de afacerile sale. Se mar: dice și ca sub- 
stantiv, de ox.: acest oma făcut onătărâmbă ă, 
sa îmbătat şi și-a bătut muierea» |(L. Tuduceseu, 
Banat, Lipovaj. 

| «Năsărâng ă, “la plural năsărânguri 
însomnâz ă ce-va re, de ex.: acest argat numai 
năsărânguri îmi face ori-unde îl mâiu» |. 
Pop Reteganul, Transilvania). 

«Cuvintele năsărâmbă şi nătărâmbă se 
întrebuinţeză în înţelesul de a face d'ale nefăcute, 
adecă un non-sens, un “lucru reă, gâlcâvă, potcă,
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ce-va nebunese. Apoi năsărâmbă “mal însem: 
n6ză a face o față urită cui-va, a încreți îruntea», 
(avocat P. Rotariu, 'Tirhișra). Si 

Afară de substantivul năsărâmbă și adjec- 
tivul năsărâmb, Lexiconul Budan ne mai dă 
adjectivul năsărâmbos. Ambele forme. adjec- 
tivale sint însă învederat posteridre și sporadice, 
ca şi formele analogice nătărâmb și năsă- 
rângă. Forma cea primitivă, singură răspândită 
în popor, este cea substantivală, mal ales în locu- 
țiunea: a face o năsărâmbă. Cuvîntul se des- 
compune dela sine-și în ne-sărâmbă= «ne- 
cap»,:o composiţiune prin care s'a tradus literal- 
„mente în Dacia latinul rustice minus-ca put,. 
conservat pină astădi în Occident. -Acest minu s- 
caput «ne- cap» era tocmâi ceea ce însemnâză 
substantivul nesărâm bă, adecă o pagubă sau 
„0 neplăcere făcută prin lipsă de judecată, de unde 
spaniolul menoscabo «dommage, dâtriment, 
atteinte», apoi portugesul : menoscabo «mâpris, 
dâprâciation», în fine provenţalul mescap şi 
irancesul mâchef «fâcheuse aventure», nuanța 
logică - cea mai apropiată de românul ne-să- 
râmbă, astfel că, bună-ră, în vechea francesă 
versul lui Gringoire în «Les folles entreprises» : 

. N 

: Tu mas fait meschiet 
En me cu dant faire tres grant service... 

se traduce perfect românesco: vrând să'mi faci un 
pr&-mare bine, mi-ai făcut o năsărâm bă.
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Aşa dară dacicul saraba, «cap» şi tot-o-dată 
numele membrilor castei nobilitare, s'a păstrat la 
"Români în ambele sale înțelesuri: ca vorbă co- 
mună în ne-sărâmbă «minus-caput» şi ca 
nume în Dasarabă=Ban-Sarabă. 

După ce am constatat modul de desfășurare a 
Dasarabilor din Sarabi-al lui Dione Crisostom, 
să ne oprim acuma cu tot dinadisul asupra unor . 
fase din istoria lor între secolii II şi XI. 

v. C APU L NEGR U ESTE EMBLEMA ERALDICĂ - 
Â BASARABILOR. 

So; scie că în vâcul de mijloc o mare parte din. 
mărci nobilitare crai ceea ce sc numesce în eral- 
dică «armes parlantes», «figurae paronomasticac», 
adecă pe pecete saii pe stâg figura lucruri al că- 
rora nume, peste tot sati măcar întru cât-va, adu- 
cea a-minte de numele familici nobile respectiv e 
Așa, bună-6ră, dinastia regală a Plantageneților” 
avea în marca sa o drobiţă, modestă plantă nu- 
mită latinesce «genista» și, din care se fac mături. 
Aceste figure paronomastice nu crai o 
invenţiune a feudalităţii, căci ele ne întimpină și 

“la selbateci: nu este în fond alt-ceva decât așa 
numitul «totem» al Picilor- Roșii din America, o 
asociațiune de idei propriă minţii omenesci în ge-.. 
mere. In acest mod, marea Basarabilor, din causa 
elementului fonetic arad, — trebuia să fi fost un cap 
negru, adecă un cap de Arap. Ori-cine cundsce
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istoria blazonului medieval, pote să afirme; ă- pri- 
ori pe acest trebui, chiar dacă n'ar exista ici 

un document în sprijinul afirmaţiunii.. 
” -Olandesul Levinus Hulsius a publicat la 1597 
„o marcă a 'Țerei-Românesci cu trei capete ne- 

"gre, şi tot-o-dată- o marcă a. Moldovei cu dot 

capete negre puse în viriuri a doă ramuri. 
încrucișate, Jar ramurile, «les ramaux», se scie că 
"însemnăză în limbagiul eraldie derivaţiune, adecă 
marea Moldovei derivând din aceia a 'Ţerei-Ro- 
mânesci (Ist. crit. 2 I, 95). 

lată cele dot mărci: e 

VIALACHIA  AMOLDAVA 

  

IHulsius se ocupase în specie cu ţerile româ- 

nesci, scriind chiar o carte intitulată «Descriptio 

Transylvaniac, Moldaviae ct Valachiac»- (Engel, 

Gesch. d. Wal. 69).. Acele mirci dară cl le-a luat 
de unde-va dintro fântână consultată. Oricare să | 
fi fost însă acea fântână, în casul de faţă o întă- 
resc doă fapte positive: 
„10. Preceptele blazonului, după e cari. numele Ba- 

sarală urmă, să aibă ca «armes parlantes» un cap 

negru; 
20, Impregiurarea că. dinastia Maștoscilor d din 

A
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„Moldova era în adevtr o ramură, o derivaţiune 
din Basarabi. - | ARIE 

In Cosmografia lui Sebastian Miinster (1541), în 
«lilyricum» al lui Du Cange (1746) și pe aiuri 
cele doă capete negre, pe cari Hulsius le pune 
în marea Moldovei, sînt atribuite Bosniei: 

  

Să fie 6re printr'o conlusiune între Ban și Ban, 
fiind-că în vechea Bosniă principii purtaă titlul de: 
Ban ca şi în Oltenia? | 
Sai nu cum-va printr'o confusiune de o altă 
natură între iniţialul B o s- din «Bosnia» și iniţi- 
alul Bas- din Dasarală? - 

Sai pote va fi fost în adevăr așa Gre-când marca 
Bosniei ? a „o a] 

Ar trebui studiată: sigilografia specială a acestei 
feri. Să nu s6 uite în ori-ce cas că, din tâte re- 
giunile serbesci, Bosnia este aceca unde s'a con- 

„servat mal mult timp un 'clement românesc fărte. 
puternic, immigrat din Pannonia cam în secolul
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X, după cum noi am arttato întrun alt studii 
(Strat şi sub-strat, p. 28), şi cuprindând nu numai 

ciobani, dar şi căpetenii, bună-6ră acel «enez Mar- 
lkul», adecă «Marco» eu articlul românesc -l, de 

care se plângeau la 1401 Ragusanil că a apucat: 
cu forţa și nu lasă din mână orașul dalmatin Al- 
missa (Putzic, Cnomeriuu eprOeru, t. IL, p. 35) 

La 1373 un district întreg al Bosniei se 'numia 

«România-mare», «Major Vlachia» (Miklosich, Wan- | 

der. d. Rum. 5). 
Dar să nentârcem la marca Basarabilor. | 
In Biblioteca imperială din Viena se află într'o 

traducere germană anteridră secolului A VIII o co- 
" lecţiune de blazonuri făcută de unul riumit Rubtic, 
care își dă titlul de eraldist (YVappenherold) al 
“împăratului serbese Stefan Dușan (lanko Schaffaril 

în Taaenur, £. 9, 1857 p. 348). Dacă acestă indi- - 
" caţiune cronologică ar fi așlevărată, atunci noi am 

ave a face cu un monument eraldie tocrnal -de pe” 

la 1340. In acea colecţiune, marea Ţerei-Românesci 

este din punct în: punct. ca la Hulsius. 

"“Tâte acestea, neapirat, :sînt deja ce-va; dar în. 

cestiuni de o asemenea natură se ccro-cu ori-ce 

preţ un isvor forte autorisat, când e vorba mai 
ales nu de o marcă particulară, ci de blazonul unei 

„eri. Prima confirmațiune oficială ne oferă numis- . 
matica maghiară. Ma Ă 

La 1363 Vladislav Dasarabă recunoscuse 'suze-- 

ranitatea Ungariei asupra "Țerei-Românesci (Fejcr, 

1X. 4, p..148,.210). Din acciași epocă există mMo-
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nete dela regele Ludovic, de diverse mărimi, pur- 
tând pe. o parte cap negr u: 

N 

  

  

Pe alte monete -dela 'regele Ludovic, asupra „cărora mi-a atras atenţiunea amicul meă, d. D.A. Sturdza, același cap-n ceru nu ocupă scutul : 
întreg, ci se allă numai lao parte sai de-desubtul 

„efigici regesci, caca ce represintă şi mai expresiv. 
triumiul cel jubilat al Ungariei asupra lui Va 
dislav Dasarală : Dă 

  
Ziymologicum AMajntumi, 

, 

9
 

= . ,



  

Acest cap negru nu pâte-fi marea Siciliei, 

care va fi avut a face cu familia Anjou a regelui 

Ludovic, dar în ori-ce cas 'nu avea'a face de. loc 

cu Ungaria; cu atât -mai vîrtos un cap fivurând 

alăturea cu efigia regâsciă, saă chiar ocupând scu- 

tul întreg, nu pote fi marca vre-unui fabricant de 
_„monetă. Singura explicațiune seriosă remâne dară 

«subjeetio Valachiae», după cum presupuneati deja . 

în secolul. trecut archeologiă. unguri: -«hot esse 

Mauri caput, coque subjcetionem Valachiace notari 

autumant» [Sehonvisner, Notitia Hung. rei num. 

p. 206). | 
Numismatica maghiară ne dă o  mărturiă ofici: 

ală preţiosă, dar numai externă, nu internă, . adecă 

nu din partea Basarabilor, şi de aceea ca tot încă 

nu ne-mulțumesce pe deplin. 

Confivmaţiunea, pe care o dorim noi, ne vine - 
pe o altă calc, grațiă unei descoperiri făcute de 

d. D. A. Sturdza. -, 

Mai întâiu, o observaţiuno preliminară. 

Ori-cine a avut în mână crisove muntenesci, n'a 

putut să nu fio isbit de împregiurarea că sigiliile 
lor presintă nu o singură marcă a ţerei, ci doă .
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mărci” diferite : una cu “vulturul, cea-laltă cu sfin- 
ţii Constantin și Elena, întechuințate: când uns, 
când -cea-laltă, când ambele în composiţiune. 

Faţă cu acestă duplicitate, lucrul cel mal natu- 
ral este de a admite că o marcă cra a Statului, 
cea-laltă a dinastii. A Statului fiind vulturul, care. 

"singurul figurâză ) pe sigiliile cele mari atîrnate, pe 
sama dinastică remân sfinții Constantin”: şi Elena. 
Dar, sfinţii Constantin și Elena ce au ci a face cu 
dinastia Basarabilor ? Să se bage de samă că este 
tocmai o dinastiă, care pînă la a doua. jumătate 
a secolului XVII n'a avut în curs de cinci secoli 

nică un membru cu numele «Constantin», ast-fel 
- că nu sfântul Constantin ar fi fost dispus s'o pa- 
„troneze. 

Acuma vine descoperirea d-lui Sturdza: un act 
„dela Vlad Dracul și doă acte dela iratele seti Ale- 

„xandru, ambii fii ai lui Mircea cel Mare. Actele 
sînt anteriâre anului 1444, iar cele: dela Alexan- . 
dru' sînt anume din 1431, 

Pecctea lui Vlad Dracul este: 

 



d'a-una noțiunile mai rare sai mai puţin cuno- 

scute prin noțiuni mai familiare: boul e mai- fami- 

iar decât zîmbrul, corbul e mai familiar decât - 

vulturul, sfinţii cei sărbătoriţi mereă sînt mai fa- 

miliari decât A rapili. 

Evoluţiunea mărcii Pasarabilor cată dară să se 

fi operat cam în următorul mod: 

dentâiit un singur cap negru ca pe - „monetele 
regelui Ludovic, ceea ce cra suficient pentru car- 

mes. parlantes» ;: 

apoi doi capete negre unul lingă altul, -adecă. 

ce-va ca în marca: Muşiitescilor ;- 
apoi trei capete negre ca la Hulsius şi la Rubeic; 

apoi capul al treilea. transformat intr'o râmură 

înflorită între: cele-laito dot capete, tâte perdând 
„tipul nceritân, ca pe sigiliele din 1403—1431; 

apoi sub capete adăugându-se o parte din corp, 

iar ramura cea înflorită prefăcându-se în copăcel, 

ca pe sigiliul lui "Ţepeş; ” - 
apoi corpul lungindu-se cete. ete. pînă la figu- 

rele sfinţilor Constantin şi Elena. 
In ori-ce problemă din archeologia figurată lip- 

sa unei. verigi dela mijloc împedecă nu numai de 

„a lega ambele capete ale lanţului, dar chiar de a 
vecunâsce că acele capete aparţin unui singur lanţ. 

“Intr'un asemenea cas fie-care capăt se studiâză în 
deosebi ca ce-va străin unul altuia, găsindu-se pen- 
tru fie-care în parte multe analogii, cari totuşi perd 

oră-ce valâre din dată ce, prin aflarea verigei co-. 

lei dăla mijloc, se reconstitue totalitatea lanţului. 
,
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Dot figuri în felul sfinţilor Constantin. și “Elena 
de pe. sigiliile - românesci so văd pe monete și la 
Bizantini, şi la Serbi, şi la Unguri, şi cine mai 
scie pe unde; în același mod în Portugalia, în Si- , 
cilia, în Polonia şi pe aiuri se nemeresc. pe mărci 
capete-negre; ast-fel dintro parte. şi “din cea-laltă 
se puteau face cu multă cerudiţiune „nesce apropi- 
eri forte -ingenidse, a cărora lipsă de temeiă se 
„îndeverâză însă pe dată ce regăsirea verigei ce- 

"lei dela mijloc restabilesce la Români în specie 
strinsa filiaţiune intre capetele cele negre şi între 
cele dot figuri. “Acâstă filiațiune ar fi remas'a- 
scunsă fără descoperirea d-lui Sturdza, o descope- 

„ite în așteptarea cărița sfinţii Constantin și Elena” 
erau o nestrăbătută eniomă în marca Basarabilor. 

„ Post-scriptum. Celo do mai sus erati tipărite, când 
„d. Dim. Sturdza, în ședința Academiei Române din 

12 Novembre 189, a comunicat o carte care — | 
(ice d-sa — «din câmpul îndoclilor Pa făcu: să între 
în acel al realităţii» întru cât privesce capetele de 
Arapi din Levinus Hulsius. Este anume descrierea 
Conciliului dela Constanţa, făcută de cătră Ulrie de 
teichental la 1417, nu numai ca martur Gcular; 
dar încă după o însărcinare expresă din partea mu- 
nicipalităţii de acolo, în archivul căriia s'a şi depus 
atunci manuseriptul original. . După 1450, adecă 

"după descoperirea tiparului, opera lui Reichental 
lu tipărită-la Augsburg; dar acea ediţiune devenise 
în scurt timp atât de rară, încât la 1536 a retipă- 
rito tot la Augsbure Enrio Steiner, in-tolio sub - 

-, 
7
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titlul: «Das Concilium so:zu Constantz gehalten.. 

„ist worden». Acâstă a doua edițiune, devenită, și 

ca forte rară și forte scumpă, este aceia pe care 

“d. Sturdza a dăruito Academiei Române. În cartea 

“Iu Reichental: numile proprii: sînt mai-mai tote 

desfigurate, cel puţin în textul cel tipărit; adevărat 

importantă însă nu este nomenslatura personală, ci . 

partea cea figurativă, în care nu încăpeati nici erori 
„de pronunciațiune, nici acelea detipar. Intre mai.» 

multe steme, copiate de cătră Reichental la 1? 

- de pe stâgurile celor veniţi la Constanţa, se află 
și dot steme princiare pe cari le aduseră cu sine 
representanții oficiali ai României: «die Walachie». 
Ambele sint sub o e6ronă ducală și 'n ambele ne 
întimpină de o potrivă capete.de Arapi, cu: 
deosebirea -număi că pe. una sînt. tre capete negre . .. 

întorse spre'stânga, -pe cea-laltă dot figuri» aprâpe 

întocmai ca cele publicate de Boliae (Daco-romane 

No. ANII), care nu 'arctă de unde le-a luat, şi a- 

nume: «doi 'Arapi întregi, goi, fără lewătură, întorși 

"cu spatele unul cătră altul, braţul stâng al fie-căruia 

fiind rădicat, în sus, ast-fel: că ambele se unesc în- 

” erueișându-se în nivelul .. capetelor, iară . braţele .. 

drepte sînt lăsate în jos și picidrele ai acrul de a. 
danța» (v. Etymologicum magnum î. 2 p. 1460 

În acest mod cercetarea nostră despre .blazonul. 
Basarabilor primesce o nouă strălucită confivmaţi- 

_unc,. printrun document, autentic din. epoca “lui . 

„Mircea cel :Mare şi-a lui. Alexandru cel Bun, do-. 

vedindu-se tot-o-dată: că atât. numărul capetelor
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"precum și “proporțiunile cot puluă erau supuse la 
variaţiuni. chiar în sînul dinastiei, iar cu atât mai 
virtos | în totalitatea castei Basarabilor. 

VL. SAR A BIIAUE os CUNOSCUȚI! vV ECISILOR 
“SUB PORECLA DE ARABI. 

«rab» este un element eraldic al numelui 
Dasarală, dar mai ales al formei celci vechi. Sa- 
rabă; de care se deosehbesce printr'o singură * 
consonă. Inainte dară de a deveni Dasarubi, “adecă 
înainte «de aşi fi alutinat titlul do «Ban, Sa. 
abii cată să [i avut deja pe pecetea și pe stegul 

lor e capete negre. sai un cap negru: Numele şi - 
emblema trebuia de o potrivă să le dea în ochii 
tuturor vecinilor. un aspect de Ă rapi, și tocmai. 
acesta o constatase cel d'intâiă d. Bezsonov în poesia. 
poporană epică serbă şi bulgară, unde forte adesea 
Românii sînt numiţi A rapi (Ay bnilsov, Hapo;tuast 
Guam p. CCCANX sq.). 

Nu voesce a reveni aci asupra celor desvoltate 
pe lare în «Îstoria critică» ; voiu serhnala însă ce-va 
nou. 

Căzacii cei ruteni din Ucraina nu puteai să aibă 
a lace cu Basarabii dela Olt; dar începend din. 
secolul XVI ci ai fost. mereti în contact cu acea 
parte a Moldovei, căriia din timpul stăpânirii mun- 
tenesci acolo în secolii XIV. şi XV, de pe când 
Mircea cel Mare şi Vlad Dracul erai Domni pină 
la gurele Dunării, îi remăsese numele de «Basa- 

4 ” -
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rabiă», după cum o spune deja Miron Costin în 
poema sa polonă: «Giurgiul şi Brăila sint eterne 
suveniri ale acelor: domni muntenesci Basarabi, 
cari stăpâniseră o parte a Bulgariei şi peste țermul 
Mării unde s'a lăţit numele Basarabiei» (Arch. 

„ist. 1, 162j 

Dd. Antonowicz şi Dragomanov ati publicat în 
dece variante o baladă poporană rutână de pe la 
finea secolului XVI, întitulată «Alexe . Popovici și 
furtuna pe Marea-nceră» (eropurrecnis rea Ma- 
sopyeexaro uapoaa, |, 176—208), unde este vorba 
anume despre -acea Basarabiă dela Nistru. 

Primul variant se începe așa: 

“Acolo pe Marea-negră, pe o pctră albă şăde un șolm 
«luminos şi suspină cujcle, privind îngrijit la Marea- -negră. 
«Nu va fi bine pe Marea- -nâgră, căci furtuna 'cea rea -se 
arădică, imprăștiând în trei părți luntrile cele voinicesci 
«ale Cazacilor: o parte din clesprețâraBilarapâscă 
ațu Bilarapsiliu zemliu), a doua parte i în girla Dunării, a 
«treia parte în mijlocul Mării.negre . | 

"Variantul al optulea : 

«Acolo pe Marea cea vinită, pe o pâtră albă, șede lu- 
aminosul şoim cu ochii strălucitori; el iși plecă in jos 
«capul şi suspină cu jale, privind la sfântul cer, căci în- 
«tunericul a acoperit jumătatea sorelui, jumătatea lunci, și 
ase începe furtuna pe Marea cea vinătă, se rădică valuri 
«din fundul mării și împrăștiă în trei părți luntrile căză- 
«cesci: duco parte din ele in Dunărea cea liniştită, imping: 
«a doua parte spre ţra Arabescă (v Arabslku zemliu), 
ainnâcă a trefla parte în mijlocul Mărif. ,
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Variantul al şâselea: 

«Acolo pe Marea-ngră, pe » pâtră albă şede luminosul 
«şoimuleţ, trist şi jelitor, privind departe la luciul Măril- . - 
«negre, căci. nu va fi. bine pe Marea-ncară: se rădică din 
afundu'1 valuri dușmănesci şi împrăştiă în trei părţi lun- 
atrilo căzăcesci, asvărlind o parte din ele în girla Dunării, 
«impingend pe a doua parte spre, ţtra Orabâsci (u : 
<zemllu Orabsiku), & pe a treia parte, + nasciind ce- să'i- 
«mal facă, o innâcă în mijlocul Mării. 

- Variantul al șeptelea se incepe ca cel al optulea, - 
"cu deosebirea numal că. în loc de «țera Arabâscă» 
este «țâra Orabâscă» (u zemliu Orabsikuiu) ca șin 

" variantul al șâselea. - | | i 

Variantul al treilea : 

«Pe Marea-negră, pe o pâtră albă ' suspină cu jele lu- 
«minosul șoim; e trist şi: privesce îngrijit la Marea-ncgră, 
«căci nu va fi bine pe Marea-negră; s'aă întunecat pe cer 
atâte stelele, ati acoperit norii jumătatea lunci, și din jos 
«suflă vintul cu furiă imprăştiând în troi părți luntrile 
«căzăcesci: a dus o parte sprețera A garâscă [vzem- 
«lu Agarsku), a doua parte a înghiţit'o girla Dunării, a 
«trela parte — unde să fie? — se'nnecă în Marea-ncgră . ..» 

2 

In fine, în variantul al patrulea «ţâra agarâscă» 
este amplificată în «țâra Agaranâscă» (v Agara- 
nisku zemllu). - Se - 

Precum vedeți, naufragiul se întâmplă pe Marea- 
„negră, aprâpe de _gurele Dunării, faţă cu țermii 
Basarabici. , 

* Din «Basarabiă», prin o schimbare onetică ne
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“simțită, balada de mai sus, după primul sei sa 
xiant, a făcut «Bilarapiă», ccia-ce însemneză «Alba- 

arabii»; din acestă «Bilirapit», omiţendu- -se iniţia- 
lul di], considerat ca un simplu epitet de alb, a. 
remăs în variantul VIII numai «Arabii», de unde 
apoi în variantul VI și VII a eşit o formă mai. 

“coruptă «Orabia»; în 'slîrșit, numele «Arabilor» a- 
* mintind imaginaţiunii poporane, prin asociaţiunea 
de “idei, pe al câgarilor» sait «Agarenilor», ambele 

aceste numi aplicându:sc d'o potrivă la păgâni și! 

mal ales la mahometani, fată că în loc de «Arabia» 
sati «Orabia» ne întimpină în variantele II și 1V 
«Agari ia» și câgarania».. 

- Este o procedură identică cu aecia “prin care, 
înti'o epocă mai veche, Serbii. Și Bulgarii ara- 

bi.zai pe asarabii dela Olt; o “procedură însă ” 

pe care balada rutână, grațiă numeroselor sale 

variante, ne permite, ca să die aşa, a o pipăi de 

astă-dată cu. degetul, urmărind pas la pas tote fa- 

'sele succesivei sale transflormaţiuni. Dacă o scurtă 

cunoscință cu Basarabia cea dela guvele Du- 

„nării at permis Rutenilor a o preface în A rabiă - 

și apoi chiar în Agariă, cu cât mai vîrtos Ser- 

bii și Bulgarii, puși în contact cu Basarabii și 

mai întâiu ca Sarabii del Olt în curs do mai 
mulţi secol, trebuiaii neapărat să urdâscă asupra 
acestor Arabi din Dacia o vastă țesătură de com- 

plicaţiuni ! ! Bezsonov ne-a indicat abia câte-va punc- 
tur; restul urmeză săl studieze alții. 

Ceea ce sa întâmplat. Rutenilor, ceea. ce. sa
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întămplat Serbilor şi Bulgarilor, nu putea să nu se 
întâmple şi mai de'nainte tuturor nmurilor : în- 
vecinate cu Basarabii, adecă tâte trebuiai de a- 
semenca săi arabiseze mai mult sati mai puţin; 
și întru cât începutul Sarabilor sc înfundă în 
epoca dacicii, de pe atunci deja ar puts să ne fi 
romas în istoriă vre-o urmă de acest fenomen. - 
Sarabir lui Dione Crisostom, ca: şi Pasaiabii 

posteriori, își aveati cuibul lor în munţii Iaţegu- 
“lui și ai Olteniei, căci-aci, în giurul Drobetei şi 
„al Sarmizeetusei, fusese centrul Statului lui De- 
ecbal, iar” prin urmare şi al castei celei nobilitare. 
Ilaţegul și Oltenia sînt tocmai regiunea pe care, 
sub raportul idrografic, o represinţă „rîul Jiu, is. 
vorind din Iaţeg și străbâtând apoi pe lîngă Vulcan” 

“pentru a șerpui în lung prin întrâga Olteniă. Ei 
” bine, în geografia lui Ptolemei Jiiul n 'are alt nume 
decât: zar” Agdfor srorațdg, literal «de Arabibus 
fluvius», adecă : «riul care se pog6ră din ţera A - 
rabilor», pe când Dunărea este alevotfiroş sro- 
'Cau5s, Oltul — lotras. zroraţtd3, Temeșul — Ti- 
0403 7corauds etc, 

lată secţiunea corespondinte din: atlantele lui 
Ptolemei, luată după preţiosul manuscript din se- - 
colul XII, cel mai vechiu din cele cunoscute pină 
acum, descoperit de Sevastianofi ia Vatopedi în 

- Atos (Gâogr. de Ptolemec, 1867, p. XXVII) 

.
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Îi A 

Viind-că editorii lui Ptolemeu tipăresc toi-d'a- 
una: ară “PaBâros zrorapod, cată să facem urmă- 

târele observaţiuni paleografice asupra manuseriptu- 

lui: 10, De câte ork preposiţiunea zar& nu se unesce 

prin elipsă cu vorba cel urmeză, manuseriptul îi dă 

regulat accentul, pe când în casul de faţă accentul lip- 

sesce pe chartă ca și'n text (p. AXXIII), ceea ce dove- 

dlosco că nu pote [i «rară Pu8-», ci este «zar Agap-». 
* Atât în text precum și pe chartă se vede -for 

fară obicinuita abreviaţiune suprascrisă pentru fi- 
nalul -og, astfel că este arbitrar de a' citi -fovoc.. ” 

32. In text acest -fu» nu e accentat de loc, iar pe 
chartă accentul este dubios, căci copistul trage de 
'ntâiu o liniuţă din vîrful lui spre a forma un: 

oşis pe'a din ga, și după aceea se resgândesce şi 
se întâree spre w' accentându'l cu un lung far, 
o nedumerire care probâză că în original lipsia 
accentul. Lectura dară cea mai corectă este: zar” 
edu scoreudg, unde noi completâm 'pe zor prin 
nominativul zcoreydg, după cum tot la nominativ 
sînt puse și cele-lalte rîuri, 

Ptolemei scrica pe la 170, peste +r'0 50 de ani 
„după Dione Crisostom. Dione Crisostom fusese el- . 
însuși în Dacia, unde cunoscuse casta cea nobi- 
litară a Sarabilor. Ptolemeii, trăind departe în 
Alexandria, putea să culâgă numai nesce informa- 
iuni indirecte, extra-dacice, dar tocmai de aceea 

"noi îi. datorim cunoscinţa ceici mai vechi transfor-. 
Va 

mâţiuni a Sarabil or în Arabi. Gura Jiului 

“ Gind pe Charta lut Ptolemcă faţă cu Misii din -



"oraşul Ratiaria : “Peuragla Meoây, este probabil că fântâna” lui Ptolemei își luase pe ”4gaSes din Ol- tenia dela Misi, cari, ocupând regiunea Slavilor meridionali de. astăqi, vor fi numit, astfel po Sa-. rabi cu mai mulţi secoli înainte de Serbi și de Bulgari. In 'ori-ce: cas, numâi prin Sarâbi din Dione Crisostom se pote înțelege «zar "4 od fu» 7ror&uds» din Ptolemei, și acesta este punctul cel esenţial, dela care Putem trece d'a- “dreptul la una din cestiunile cele mai interesante î în istoria /a- arabilor. 
| 

VI. MPERAȚII FILIP ȘI LICINIE AU FOST DACI DIN 
CASTA SA RABI LOR. 

Despre împăratul roman Filip dintre 244249, acela sub care Roma își serbase jubileul de 1000 de ani și care a fost cel întâiu împărat. creştin, fântânele istorice sînt forte puţine. toţi se unesc ai da porecla de cârabs», Arabu 1; dar de „ce «Arab»? ce fel de «Arab» și de unde? a Bizantinul Zonara ne spune că Filip era din re- giunea Bostrei în Palestina, unde a şi fundat ora- șul, Filipopole. Cedren însă dice că acea Lostră, de unde era Filip, se afla- nu în Asia, 'ci în [Eu- - Topa, adecă Filipopole din “Tracia Cedren trăia în secolul XI, Zonara și mai târdiii cu un secol. Despre turidarea Filipopolei de cătră împăratul Fi lip mai vorbese Cassiodor din secolul V și Iornande din secolul VI, amindoi însă o pun în Europa:



  

s 

„«Philippus urbem nominis sui în “Thracia coistriz- 
xi»; ba Iotnande (Summa temporum, 283) mai: 
adaoge- şi numele cel curat. tracic al acestui oraş:. 

” «Pulpudeva». “Toţi însă de o potiivă uită că  oră- 

şul cel” pretins fundat. atuncea, fie Filipopole: din - 

Tracia, lic Bostra din Asia, existaseră cu mult mai 

denainte. - . : Da pi 

Fântâna cea mai i importantă, întru cât e scrisă 
e 

numai cu un secol după mârtea lui Filip, este Au- . 
"relius Victor. In capitolul 28 din cartea. sa' «De 

ă Caesaribus» el qice: «MI. Julius Philippus' Arabs: 
Tr achonites, Sumbto în consortium Pnilippo ” 

“filio, rebus ad Orientem :compositis, conditoque. a: 

pud Arăbidm Philippopoli oppido, Jtomarm venit. 

Deci orașul, cel: fundat era în Asia, dar nu Bo- - 

„stra, 'ci o altă localitate, pe care se pare căa şi.des-: 

coperito d. Waddington în ruinele satului Şehebe 

din Hauran (Sur Pemplacement de Philippopolis 

d'Arabie, “în 'Rovu€ numismatiquc, X, 56 sqq... 

-. Deşi satul, Şehebe nu 'se. află :tocmai în regiunea 

numită, la cei vechi «| Trăchonitis», Tous riş, Tgat- » 

* veovirau ” AQuBeg la Ptol&mcii, totuși 'areheologul 

irances crede pe deplin € confirmată prin acestă'des- 
coperire originea. lui Filip anume. din acea provin- 

ciă, adecă crede că așa trebui să, fie înțeles textul - 

lui Aurelius Victor: «Arabs Trachonites», 

Mai întâi, «Trachonites» sa atrachonites» — 

majusculul 'T aparține editorilor moderni. far' nu 

; paleografiei — pote să nu însemneze alt- -ceva. de- 
„ 

. 

* 
Fiyjmologicum “oăgmura
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cât «hoţ» sai «fecior de hop, «n&m de haiduc» ; 

și socata în dot feluri: 

„ Locuitorii. Trachonitcă craii vestiți departe - 

“prin hoţiile lor, după cum ni-o spune Strabone 

(AVI, c. IL: $ 20), şi prin urmare numele lor pu: 

tea să fi devenii un simplu cpitet pentru -ori-ce 

bandit; . 
20 Din grecul Toagb» se formase în latinitatea 

vulgară tra chones. cu sensul de ascundături: 

sub pămînt şi chiar cu acela de balauri. Vilhelm 

de Tyr, vorbind despre regiunea Trachonitei, Qice: 
«Videtur nobis a traconibus dicta; tracones enim 

dicuntur occulti ct subterranei meatus, quibus ca 

regio abundat...» Intr'un glosar din evul medii: 

«Traco. idem est quod via subterranea, vel ubi 

habitant dracones fantastici.. .» (ap. Du 'Cange, ed. 

Carpent. VI, 625). 

Deci, prin «Trachonites» Aurelius Vi ictor nu irc: 

“buia neaptrat să aibă în vedere ţera "Prachonită, 

ci putea să înţelegă originea cea hoţescă a lui Fi- 
lip; sai mai bine, profitând de porcela «: Arabs» 
el putea săi acaţe un cpitot în "legătură cu hoţii 

din Arabia propriii qisă.. Noi dicem de o cam dată 
«putea», fără a afirma că așa a şi tost. Pentru a-: 

firmaţiune se cere o probă; și o asemenea probă 

cine 6re pote să ne-o dea mai cu temeiu. decât , 

însuși Aurelius Victor? 

„Noi am vădut mai sus că pasagiul din Iornande 

ma fost înţeles numai şi numai fiind: -că nu se pu- 

sese în alăturare cu un alt pasagiu corespunditor 

-



1 

“fost în realitate Dac. 

tot din Iornande. Pasagiul din „Aurelius Victor, de 
asemenea, nu pote fi înțeles decât alăturându-se 
cu un alt pasagiu corespundător tot din Aurelius 
Victor, şi anume capitolul 28 din cartea sa «De 
vita et moribus», unde despre originea împăratu- 
lui Filip se dice: «ls Philippus humillimo ortus 
loco fuit, patre nobilissimo latronum duc-i 
torc...» Ie , . | 

Iată. dară în loc de: «rachonites» — «latronum 
„ductoris filius», «fiul unui căpitan de hoţi.» 

In acest pasagiu ne mai întimpină un «nobilis- 
simus» fârte caracteristic: Cum putea 6re să fie 

, «nobilissimus» un bandit? Şapoi fiul unui '«no- 
bilissimus» cum 6re să fi fost «humillimo ortus 
loco»? Esto învederat că pasagiul întreg trebui să 

- fie tradus: «Acest Filip a fost născut în obscuri- 
tate, fiind-că tatăl scă, deşi de un n6m ilustru, to- 
tuși se făcuse căpitan de “hoţi». Şi atunci «nobi-: | 
lissimus» din pasariul al doilea ne va da o cheiă. 
pentru cârabs» din pasagiul întâit, dacă în ade- 

„văr cărabs», după cum ne vom încredința în dată, 
nu este alt-cova decât numele «Saraba» al castei 
celci aristocratice din Dâcia, «virorum nobilissi- 
morum» din Dione Crisostom. i e 

Pină aci noi am stabilit numai posibilitatea ca 
- Filip să nu fi lost de lo2 «Arab» în sensul Bco- 
grafic al cuvîntului; dar o pură posibilitate. De 
aci înainte urmâză. argumentațiunea cumeă ela 

7 

Rolul acestui împărat în privinţa Dacici n'a fost 
,
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încă destul da studiat. Usurpând tronul imperial 
după măcelul lui Gordian, III în r&sboiul contra. 
Persiei, Filip nu'şi “mai bate capul cu Asia, cedză 

Perşilor Mesopotamia, - “le-ar fi cedat la nevoe şi 

Arabia, se: 'ntâree în Europa, serbâză în Roma ju-: 

bileul cel mare şi apoi... apoi sar păr că-nu se 
Ina. gândesce: decât numai la Dacia. După ce per- 

“duse cu nepăsare o "mare e provinoiă asiatică, -el ţine 
ca Dacia să nu fie nici măcar turburată de bar- 

„:bări. La cea de 'ntâiă ocasiune Filip lasă, în Roma 

“pe fiiul “sei numit .de asemenea Filip, înaintâză 
„_CU.0 armată în Dacia, se luptă cu 0 invasiune 

germanică, mai ales cu Carpii, învinge şi liniștesce ; 

„provincia. Ac&sta n-o spune Zosima ([,-20), dar și - 

mai cu autoritate: monetele cu legenda «Victoria : 

Carpica»” şi -cu titlurile «Carpicus Maximus». şi 

" «Germanicus Maximus», urmate la 248 de un tri- 

uml..Nu e încă tot, La 247 Filip înfiinţăză în Da- 

'cia o monetăriă propriă, ceea ce.este o, mare gra: 
“ţiă: imperială şi dovedesce tot-o-dată o stare co- 

mercială inflorită â provinciei. Pe aceste «monete 

dacice» figureză Dacia ca o lemciă între 6 aquilă 
şi un.leti, cu “numerele: Legiunilor V și “XUI, ji 
-nând într'o mână sabia dacică cea încovoiată în- 
tocmai ca pe bas-relicturile Columnei Traiane, iar în 
cea-laltă un stâg. abia cea dacică nu se vede de: 
cât numai pe aceste monete ale lui Filip. Pe unele 
"exemplare Dacia portă tiara sati bonetul cel fri- 

„ gian, simbol de libertate. Pe altele, noi citim :.«Da- 

“ăia Felix». Locuitorii .Dacici. își creaseră chiar 'o.-: 

7
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eră propriă dela împărăţirea lui Filip, numărând 

anul 247 ca cel întâiii, şi acestă eră a durat acolo 

cât-va timp şi sub urmașii lui Filip : Deci, Va- 

lerian, Emilian și Galien (Katanesich, Istri geogra- 

phia, 1], 347). Eră un fel do. renascere a "Daciei, 

operată sub Filip în scurtul interval de vr'o trei ani. 
Ce îndemn să fi avut un Arab din Asia dea 

face tâte acestea 'pentru Dacia? Intrebarea e cu 

atât mai legitimă, cu. cât pentru restul Imperiialui 

Roman Filip n'a făcut nemic, saii nu 'va fi făcut 

"decât acel oraș din Ilauran despre care vorbesce .: 
d. Waddington, deşi însuși d. Waddington ne face 

“a bănui că orașul în cestiunc, negreşit sub unâlt 

nume, existase acolo deja sub împtratul Marc-Au: 
relii (161—180): «sur les dix inscriptions (ue j'ai 
«copi6es ă Cheheb6,. il y en a une dune “poaque | 

incertaine, une du r&gne de Mare Aurele... 

(loco cit. p. 692). Incă o. dată, de unde 'o asemenea 

dragoste exclusivă a lui Filip pentru Dacia? Fiind-că 

acel A ra'b nu cra din Asia, ci era un Sar aba, 

un «nobilissimus» din Dacia, din. provineia lui 

Traian ; şi despre acesta, ca ultimul argument de- 

cisiv, vom da acum un text, care a scăpat” cu to- -. 

tul, din vedere d-lui Waddington și celor-l alţi i is 

torici ai împăratului Filip. i 

“ Dintre împărații pe cari l-ai luat Râma din Da- 

cia, «cel mai celebru a fost Liciniit; cumnatul lui 

Constantin cel: Mare şi înverşunatul dușman al cre- 

ştinilor. Fântânele sînt unanime asupra originii sale: 

" «Licinius . „imperator est factus, Dacia ori un-
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du s»-(Eutrop.); «dz daia Gououevog» 
(Socrates Scholasticus). Şi se mai adaoge că era 
un barbar, un om crescut și născut departe de orașe: 
«agraribus plane ac rusticantibus, quia ab co genere . 
ortus altusque erat, satis utilis» (Aur. Victor). De- : 
spre -Liciniă dară este necontroversabil că a fost 
«riatione Dacus», ca să vorbim: în stilul inscripţiu- 

_nilor. Ei bine, acest Dac Liciniti dicea că se trage 
din n6mul lui Filip Arabul; tar prin urmare una 
dn doă : saii Liciniă a fost Arab din Asia, ccca 
ci peste putinţă, saii .Pilip a fost: Saraba din 

Dacia: după cum am: "vădut că]: artă și faptele 

Julius Capitolinus trăia sub Constantin cel Mare, 
căruia I-a şi închinat scrierile sale. In visţa lu, 
Gordian III (e. XXXIV) la sfirşit, tocmai în pasa- 
Siul unde se adresâză cătră Constantin cel Mare, 
Capitolinus vorbesce despre o inseripţiune în care 
se menționa că Gordian fusese învins de: Filipi, 
adecă de. împărații Filip Arabul și [iul sei Filip II; 

„apoi adaoge. că se dice cum-oă Liciniă, când a- 
junse împărat, a distrus acea inscripțiune, fiind-că 
el, Licini, «pretindea a se trage din n&mul celor 
doi Filipi» : «Quem titulum cvertisse Licinius 
dicitur 'co tempore quo est nactus imperium, quum 
se vellet videri a Philippis ori g ginem 
strehere». 

Acest text este nec- plus- -ultra categorie. Tâtă lu-, 
ineă scica că Liciniii cra Dac, bai încă barbar din 
Dacia; dar toți trebuia să scie nu mai puţin că 

Bu
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cl își urcă originea nemului la Filip Arabul, pe 

care însuși Julius: Capitolinuş îl numesce «Philip- 

pus Arab s»; şi trebuia ş'o scie mai ales Con- 

stantin cel Mare, când îi deduse pe soru-sa în că- 

sătoriă. Inrudirea însă între Liciniă şi între Filip - 
nu putea să fi fost în fapt decât identitatea de 
castă: amindoi Sarabi. Elementul cel mai resis- 

tinte contra dominaţiunii romane în Dacia, Sa- 
rabii, flârea Dacilor de altă dată, par a sec fi 

ţinut tot-d'a-una retrași, departe de cultura cea cu- 

rat latină a oraşelor: de aci tatăl lui Iilip ne este 

descris ca un hoţ de codru, iar Liciniui 'ca un ţe- 

„rănolu. N6m barbar pentru. urbanitatea romană, 
Sarabii se destingeaii totuşi prin trăsura carac 

teristică de a fi toţi forte mândri : «superbus», dice 

Capitolinus despre Filip. Asupra acestei trăsuri ca- 

racteristice noi vom reveni mai jos. 

Originea dacică a împăratului Filip șisensul pore- 

clei sale «Arabs» fiind lămurite, nu ne va fi greii - 
acuma de a explica greşcla acelora cari îl aduceaii 

din «Bostra», o greşelă fârte instructivă prin aceea: 

ca pină și ca, bine înţelesă, servesce-a confirma 

adevărul. Ca Dac, Filip era un «Traianonsis», era 
din «Provincia Traiana», şi o alusiune la acesta 

cată să fi fost în vre-o fântână cunoscută încă Bi- 

zantinilor înainto-de Cedren și de Zonara. Din. 

dată însă ce porecla «Arabs» era luată în sensul 
geografic, Bizantinii trebulaii vrnd-nevrând să caute . 
anume în. Arabia vre-un oraș cu numele lui Traian, 

și 'n'au putut să: găsâscă acolo decât "numai unul 
.
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singur, căci numai unul singur există Nova Tra- 

“iâna Bostra», .care pe monctele sale portă legenda: : 

NEA IPALANUH. "BOSTPA (Mionnet, Deser. d.. 

mâdailles, V, 579 sq; Eekhel, IM, 500 sq). Fără 
“acesţ CTPALANII» nimenui n'ar [i venit în cap 

să aducă pe Filip din. Bostra; ci Var fi lăsat simplu 
„cu porecla sa de «Arabs», Orl-ce poreclă însă să fi 
avut, stăruința lui Filip de! a-rădica Dacia şi pre- - 

“țiosul text al lui Capitolinus, demonstrez că „el » 

era Dac, . a - | 

Confusiunea între doă regiuni: traianense 

“ca. «Dacia» şi «Bostra» ne amintesce ce-va absolut 

"de: aceiaşi natură la Ammiân Mareellin. "Dacia era, ! 

«provincia ul - “Trăian» ; Spania cra «patria lui 

“Traian» ; de aci unul şi acelaşi « Traianensis», Pau. 

"lus notarius, personagili important sub. împăratul 

Constanţiii, este numit la- “Ammian Marcellin . în. 

cartea XIV: 'cortus in Hispania», Jar în cartea AV: 

«natus in Dacia». "Un alt qui- pro-qug câm de a-.: 

“celași fel ne întimpină . în „privinţa, împăratului 

.Carus, despre care nu se scica dacă a fost de 0, 
rigine din: Pannonia sati “din Africa, fiind. -că se 

“confundaseră termenii * «Pannonius». Şi  «Poenus» 
 Wopisea, Car. 1V)... 

-D. Waddington susține că tatăl iinpăratlui Filip, 
«nobilissimus Tatronum ductor» al lui: Aurelius 

-Vietor, —0, expresiune care, fie dis”, în” -parentesi, 

- me amintesce „cuvintele "lui. Vopiseus despre. îm- 
ptratul. Proculus: «domii . nobilis, sed .. majoribus 

latrocinantibus» W Tyr XI, a,  NVaddington
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susţine că, acei: tată se numia «Marinusc« și că, a 
fost apoteosat în Filipopole cel din Hauran. Lucrul 

„e cu „putință, cu atât mai mult că tocmai acolo 
nu se. scica că. el fusese bandit. Noi lăsâm dară. 

„+ În picidre tot ce: spune d. Waddington. despre. 
"monete și inseripțiuni: cu OEQ MAPINO, deși | 
. argumentaţiuncă, ie departe . de a fi suggestivă. 
“Marin sait ne-Marin, “tatăl lui Filip a fost un Sa- 
ra b a din Dacia, „după cum unSâra ba din Dacia. 
'a fost ȘI. tatăl cel necunoşcut al lui Liciniă, ambii 
din regiunea” cea carâcterisată de cătră Ptolemcii 
prin «zar A. pd fo w roraţids».. 

: Var Ali SARABI INBERAŢI ROMANI. 

/ . . , 

Dominaţiunea romană în urma cuceririi Daciei! * 
nu. exterminase acolo nici : poporul de jos, pe cei “ 
«pro», «capillatos», nici casta cea aristocatică a. 
«căclulăţilor», «Sarab as», ba nici chiar în sînul 
acestei caste dinastia cea regescă a lui. Decebal. 

„kilip,un Saraba ordinar, adecă ne-dinastic, apucă 
„sceptrul imporial. la 244. Peste 17- ani, la 261, pe 
fostul tron al cuceritorului Daciei se urcă un 
alt. Dac,.dar nu Sarabă ordinar, ci tocmai din 
dinastia lui Decebal, anume Regillian :, «gentis- 

”. Daciac, Decibali ipsius, ut fortur, affinis» '(Treb 
Pollio, XXX Tyr. IX): Acesta învedorâză pe deplin | 
puternica persistință a Sarabilor în Dacia un 
secol .și jumătăte după :mârtea lui „Traian. Ce-i. i . 

. * 
-. 
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mai mult; peste vr'o dece ani după Regillian îm-. 
păratul Aurelian retrage din Dacia administraţiu- 

- nea romană şi legiunile, lăsând pe ceilalți locuiţori 
în voia furtitnelor; dar elementul cel nedomolit al 
Sarabilor rămâne nestrămutat acolo, și, după 

„ce Roma perde cu totul Dacia, doi dintivinşii mai 
isbutese a deveni împărați Romani : la 307 Liciniă, 
despre care s'a vorbit deja, iar la 305 Galerii. 

Se repetă mere că împăratul Galerii a fost. 
născut în Dacia cea nouă sau a lui Aurelian nu 
departe de Sardica, adecă aprâpe de Sofia, în Dul- 
garia actuală, fiind-că Eutropius (IX, 22) 'dice:. 

- « Maximianus . Galerius in Dacia haud longe a: 
„ Sardica natus». In privinţa lui Galerii, o făătână 
mult mai sigură decât kutropius este Lactantius, 

" contimporan cu acest principe, nu posterior ca 
cela-lalt, şi carele ne spune fârte lămurit că Ga- 
leriă cra din Dacia cea veche sai a lui Traian, de 
unde mumă-sa fugise cu dinsul trecând Dunărea 

« de'naintea unei. invasiuni a Carpilor, şi prin urmare 
putea să fio crescut în Sardica sai pe aprâpe, dar. 
nu fusese născut acolo. Lactantius mai adaogă că 
Galerii nu era Latin, ci barbar din Dacia cea 
veche, și anume indigen, adecă dac, de vreme ce 
fugia de'naintea năvălitorilor străini, Iată chiar 
textul: «Inerat huic bestiae naturalis barbaries ct 
feritas a Romano sanguine .aliena. Non mirum, 
cum materejus Transdanu viana infestantibus 
Carpisiin Daciam novam transiecto amne confugerat» 
-(De mort. persecutor. IĂ).. De aci se explică ami-
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cia sa cu Liciniii: «veteris contubernii amicum 
ct a prima militia familiarem», pe care dînsul La, 
ajutat a se urca pe tron, ast-fel că în același timp 
Roma avea doi Daci împărați. 

Despre Liciniă noi scim că a fost Sarabă ă, de. 
. Gră-ce pretindea a fi din. nemul lui Filip Arabul. 
I'osta re tot Sarabă şi- Galeriu ? 

A-priori se pote răspunde că da, căci este de 
credut că în secolul IV, faţă cu agera sistemă ro- 
mană de, desnaţionalisare în curs de doi secoli 
trecuți, din întregul popor dacic de altă dată numai 
d6ră elementul cel nenduplecat al S arabilor, 
cu tradiţiunile sale de veche mărire, a” putut să! 
păstreze acea atitudine autoctonă pe care Romanii .! - 
o: numiaii «barbaries». Poporul de jos, «pletoșii», 
«capillati», afară de cel adăpostiţi î în creerii mun- 
ţilor sub îndatinata căpeteniă a Sarabilo r,cată 

“să [i devenit de de-mult o singură apă cu colonii ro- 
mani. Dacă dară Galerii ar fi fost. dintre aceştiia, 
Lactantius nu putea săl numescă barbar «a Ro- 
mano sanguine alienus». 

" A-posteriori, Galerii era fârte mândru de ori- 
ginea sa. Pe când âlții îl porecliati «cioban», «ar- 
mentarius», după cum .iceati lui Filip «haiduc» 
și lui Liciniă «bădăran», însuși Galerii pretindea 
a fi dintr'un nâm deeso: «diis oriundus» ' după 
Lactantius, sai, un nâm de balaur: «matre com- 
pressa dracone» după Aurelius Victor.” 

Consideraţiunile de mai sus ar fi ele singure 
„destul de ponderâse pentru a ne îndemna să cre-
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20. De vreme ce Sarabii înainte de secolul V 
și Basarabii după secolul, XII constituia nentre- 
rupt o castă nobilitară, deci: tot o castă nobilitară 
"ai fost ci și între secolii V și XIII; , 

30. Do vreme ce Sarabii înainte de secolul 
V ati fost dat Dacilor pe cci mai mari regi cu De. 
cebal în frunte şi deteră apoi Romei cinci împă- 
rați: pe doi Filipi, pe Regilian, pe Galerii şi pe. 
Liciniă, toţi de o cenergiă mărturisită chiar de că- 
tră * dușmanii lor, și -de vreme ce după. secolul 
XII Basarabii ai dat Românilor un lung şir de 

"crol ca Alexandru, ca Mircea, ca Vlad Dracul, ca 
"Țepeș ete.; decă:: același rol conducitor în capul 
n6mului românesc contră furtunelor din afară a 

 vuseseră ci și între secolii V și XII. 
In acest mod, pentru intervalul dintre secolii 

V și XIII ne lipsesc texturi, ne lipsesc documente, 
ne lipsesc numi proprii, ne lipsesc amărunte, dar 
perspectiva istorică nu ne mai lipsesce de astă | 
dată: în Oltenia și în Haţeg, luptându-se contra 
năvălitorilor și revărsându- -se din când în când a-. 
supra regiunilor de prin pregiur, trăia pe atunci 
“poporul românesc având Domni din casta Sar a- 
bilor, ascuns în munţi ca o comoră depusă de 
Traian și păzită de urmașii lui Decebal. 

lată cine, iată de când, iati de unde sînt Da- 
sarabii.. | 
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