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“prin simpatii saă ântipatii n 

Calea cercetării este deschisă, fe numai "cercetarea adevărat scientifică, neîntunecată 

ştia de-s bune în politică 
mai adesea proaste, 
copilăria minţii. 

B P. Hasdeu, Rev 

» dar în istorie! sint 
„totdeauna un semn de 
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* Tatreagăi Iucrareă. de faţă, “care tractează” câteLvă ces- 

o "tiuni din loponitizia românească; era, destinată să îie 'Tesă 

jo _- ” de Licenţă în Litere şi ca atare, după usul Facultăţii de . 

ţa Si - Litere, ' avea să! fie cercetată prealabil de doi -:d-ni pro-. , 

d - iesori, în a căror „competenţă, intra” mai dadreptul. E 

jo. “Lucrarea, prin caracterul ei mai mult linguistic de 

cit istoric, intra în primul rînd în. ; competenţa dlui 

ÎN profesor. de” filologie 'compaiativă de la Universitatea 

> din Bucureşti, “B.P. Hasdeu, care'era, spte : a zice e ast-iel, 

PI primul presumptiv . examinator.. 1 . 

Spiaei O lipsă de încredere . în imparțialitaiea omenească 

Aaaa m'a îndemnat . să present - “ca tesă numai primele irei 

"+. capitole din lucrare, deşi şi al patrulea. era scris, după - 

părerea mea, cu, aceeași iubire de adevăr cu care e erau | 

„î” serise şi primele” trei. 

a Cînd D-. Hasdeu, 

  

“dintevur un explicabil sentiment: dă ă - 

în. care, știe: că sînt puse în discuţiune, pe ici! 

“unele din. ideile sale, aș fi "vrut să alătur și; . 

trei, dar: nu mai avea cînd,: > 
II 

lucrare, . 

pe colea, 

capitolul al patrulea, Ja: primele 

  
pes 

delicateţă, mi-a. declarat în fine, că nu poate : cerceta pi:



VI îs 

. “Lucrarea, în starea ei. de acuma, :cuprinde toate 
patru capitolele“ originare, dar numai la primele trei se „relere raportul adresat, de d-nii profesori Gr. G. Tocilescu şi G.. [. Frollo, către Decanatul Facultăţei de Litere. - Fiind-eă ce e. drept nu-i păcat, nu mă. stiesc a repro- duce aci, amintitul raport: ... 

LI E 

Domnule Decan, -:. . ; R . 1. 
” _ . Di 

r a - D-l Dumiteu Dan a presentat,, pentru obținerea dreptului de a trece ultimul exaren de licenţă, o lucrare întitulată; Din To- "Ponimia Românească, studiu 
118 pagini. E IER , In întroducere, ;care ocupă vre- însemnătatea linguisticei_ şi în special garea cestiunii privitoare. la. originile părerea 'că fonetica numelor, proprii ar fi deosebită ae fonetică celor-l-alte categorii gramaticale, şi, după ce-şi” aşterne principiile „Care-l. vor călăuzi În. opera sa, alege, ca cestiuni din toponimia Olteniii: ay minate în —ddia, —didia şi.—e şi Mehedinţi. aa | 

Ia ce priveşte prima cestiune, “tînărul candidat nu se îm- pacă cu părerea, . că sufixul. amintit. -adia ar' fi italic, ține că ar fi cun compus din finalul. romi lul topicului maghiar, la 'câre s'a aninato, | a) că d-+-i latin ar fi trebuit: să dea 2; b) mincşti în -ja stat formate ai lativă; c) Menadia mar & d 
ad + îa;' d) judeţul. Mehedinţi, 
lui Herodot, ar fi egal cu Meheaq Pponentul locativ -ce. 'Toate: aceste „ci mente citate, ar dovedi lăcuința N 

o 59 pazini, autorul „arată 
a topononmiii pentru „desle- 
noastre naţionale, combate 

a) numirile topice . romineşti „ter- dia; şi b) Mehadia sau Aehedia 

ci sus- 
nesc -ja. şi! din fina- 
Argumentele aduse sînt: 

Iaghiatilor în Tegiune a occiden. 
tală a Olteniii în cursul evului mediu, ... SE - . 

| Ori-ce valoare 'ar avea resultatele la care ajunge canâidatul 
nu i se 'poate tăgădui: metoda în investivațiu libertatea în dis- să în argumentare, : Cunoştința limbii un. mare ajutor, şi de sigur, trebue făcut „Un pas înainte, . dacă nu 

gureşti i-a fost şi-i 
să constatăm . cu plăcere, ' că s'a 

N 

:o- 

istorico-linguistic, un eaet în 4-0, . . ă 1 

ca aplicațiune a lor, aouă:



  

, 

4 

“vii” 

poale primul pas, în studiul topobimiii noastre prin) lucrarea d-lui o 

. 

Dan, căruia credem. că i se poate permite a se presenta la ultimul 

examen de licență. . Se 

Bine-voiţi, vă rog, Domnule Decan, a primi sentimentele mele 

prea deosebite. Aa 

3 Tunie, 1896. - | „Gr, G. Tocilescu. 

. ” : a 

Am citit tesa d-lui Dan şi mă unesc întru toate.cu părerea 

" d-lui coleg Tocilescu. . A 

: Bucureşti, 4 Tunie, 1896, 
ex 

G. 1. Frollo. 

: 7 

" "în fine; o vorbă despre mulţimea. citatelor. 

Ar greşi ' cine ar crede că “prin mulţimea: 'citatelot 
, 

din-lucrarea de faţă aș fi vrut să „speriu lumea. . Nam. 

- avut acest gind, ci am avut numai gindul de a pro-. 

“duce. mai ușor convingere în spiritul cititorului; spunind;,. 

“ adese-ori cu, cuvintele altuia, cutare idee, pe care'aș îi : 

- putut so spun și numai cu, cuvintele mele.: Am crezut, 

vorba poetului, că: -. -: E pr 

pi pa - . Ă RL) , ia , 

i „Unde-i unul nu:i putere. - - 
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i îi . A N De - - i Ă J: 

Bucureşti, 1%/, Novembre 189%,  : | 

a a Du Dane. 
pi E 

+ ”, 
| . | _ | N _ 

. 

Sa , : 

: ” - . s ” : A j 

p a „ “ / | 

. m UT ' 
. 

7 , 

„N



DIN TOPONIMIA ROMÎNRASCĂ 
  

IL 

INTRODUCERE 

"Astăzi e: foarte - greu, “dacă nu imposibil, să mai 
scoată cine-va la lumină. ce-va nou și serios cu privire 

_la civilisațiunea greco-romană, care-a fost studiată, spre 
a zice ast-fel, mai pe toate feţele. Prin urmare, în această 
direcțiune, repetițiunile sînt “inevitabile de cele mai multe” 
ori şi de cele nai multe ori cu totul nefolositoare. 

- Dorinţa de a nu „spori şi eu numărul lucrărilor fără 
_pic "de originalitate; m'a îndemnat .să las la o parte cla- 

- sicitatea și să-mi îndreptez privirea spre Romini, în. tre- 

cutul cărora. ştiam că trebue să mai fie destule probleme- 
nedeslegate.. 
“Nu-mi venea a crede bunăoară că va fi dispărut cu 

totul din istoria: Rominilor “deplorabila stare 'de lucruri, 

pe care d-l Tocilescu o descria la 1884 zicînd “că <ceea- ” 
ce ni sa dat pînă. acuma “ca istorie — cu una 'sau- două 

- excepţiuni parțiale — se poate caracterisa în două « cu- 
--vinte: cea mai mare neexactitate chronologică cu cea 
mai mare posibilă falsitate istorică. . De ps înălțimea ca- 
tedrelor, de pe tribunele ateneurilor; prin fruntea revis- 

- _ , 
| | ) 

N
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- telor literare, în cărți de şcoală sub pomposul titlu : k 
: Istorie a. Rominilor, s'au susținut și se susțin ca fapte Ș 

: istorice: cele mai lipsite de ori-ce scintee de adevăr afir- [ 
„maţiuni, fără nici un „procedeu . de. raționamente, fără | invocarea. vre-unei fintine, pe simpla fantasie a autorului. | 

„2 . “<Roiuri, peste! roiuri . de tineri de 20 de' ani și.mai | ii. -..” - bine; care trec"prin şcoli, Se hrănesc cu asemenea: nca- 2. „devăruri, Şi eroarea se. scurge cu dinșşii şi se toarnă în bronz în societate . . . ci 

“Un . singur : mijloc ne rămîne de a eși din acest chass,. din această stare intelectuală imposibilă şi vătă-. --. | mătoare: acela de a ne reintoarce la fîntine originale, la - |! - documente, inscripțiuni, cronice şi a le utilisa serios, critic, „cu penetrațiune și iubirea adevărului 1)». 

...: .: . . ..:. . ie... . Hi 

| 
Nimeni nu poate zice: că de atunci încoace -istorio- . | ! grafia rominească ma făcut progrese însemnaţe. Partea - Sr „+ controversatului şi a necunoscutului s'a micșorat. S'a | „-făcut - destul de mult, dar mai e: mult de făcut de aici - : „încolo. | Ai i e 

] - ... - Am început prin "urmare să mă gîndesc și eu la o: , problemă "istorico-linguistică ' pe - care d-l Xenopol o. nu: pa mește cu drept- cuvînt! «o întrebare de. tot: întunecoasă, i anume originea subîmpărțirilor adrhinistrative ale ţărilor i "romîne 2)». De unde 'să încep'?- Pînă unde să merg ?.Să . » Merg pînă unde- voiu merge, dar: .să încep. negreşit” cu „judeţele din “Oltenia. '- a EN 
: : „Intr'adevăr, "partea cea :mai atrăgătoare. din această & 

| < ntrebare de. tot intunecoasă>! trebuea: să fie, pentru un. „TOMiB, Originea: numirilor de judeţe. de. peste Olt, pen- . 
tru-că județele - acestea “formează. inima - Tegiunii, despre - 

| care, de e puatăi Se vreme încoace, mulți cred. împreună - sasdeu,. că a cetat. niciodată, dar niciodată „de a fi rominească 3)». | ÎI a A - 
- 2) Gr.. G.- Tocilescu, 

a croiticeloy române. “în Oa eroarea Pula era e 38 P, Hasdeu, Din , sp. sti 1890, v. IL, p. 595 
pig. 26.. ai “storia Jimăei. “7omineşti, Bucureşti, 1553, 

  

asupr 

E pr . , E | i



-, Anal, Acad. Romine, 1385—1886, p. 24 
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Aşa cred mulți, dar ralţi nu cred aşa. Mie mi-se pare, 
-că! cine ar- putea deslega în mod adevărat: scientific ori- 
:ginea numirilor de: judeţe din Oltenia, ar contribui prin 

* -aceasta şi la “lămurirea întrebării dacă regiunea aceasta 
-a fost sau n'a fost totdeauna romînească. . SE - 
"-.* Căci, cu toate cercetările: de pînă” acuma, «pe lun- 

eul. „period de ani 900 'computaţi. de la 300 până la 1200, 
“în istoria - Daciii mai domneşte pină astăzi o-tristă întu- 
necime, prin. care străbate numai ici-colea cîte-o rază de 
:lumină, câre şi. ea adesea -ne seduce sub formă de tra- 
-dițiune, de cîntec misterios, sau de cite o- ruină a cărei- 
-origine este. foarte problematică pentru adevărâtul istoric ' 
decis a serapăra din răsputeri de conjecțuri Și! bipotese _ 
visătoare 9 E - 

“Cu privire la originea gtografică a Rominilor de la 
. nordul Dunării de jos s'au ivit pe rînd mai multe păreri, 
": care,'în fond,-se reduc la două diametral opuse: zeoria 

» continuității Rominilor. din legionarii lui” Traian și teoria î 

reemigrării numită de obicein a Juli. Râsler. 

Ca alte cuvinte; uriii învățați, romiîni şi străini, cred.- 
“că rominimea și-a luat începutul unde-va la nordul Du-. 
:nării «de jos ; alți învăţaţi, străini și .romini, susțin” că- 
leagănul tuturor Rominilor trebue căutat unde-va î în penin- 
'sulă balcanică. Apărătorii ambelor hipotese se sprijinesc - 
pe: două categorii. de probe: „texte istorice și Fapte, „din 

Petstice: i . . 

Urmind calea de înijloc, între aceste două mari teorii 
-opuse, d-l Nadejde a formulat, î în cele de pe urmă, o . 

- “teorie înlermediară, care să împace adevărul istoric cu cel 
linguistic, adică. «formarea. limbii: şi naționalității elemen- 

“tului : romanic dincolo. de Dunăre şi continuitatea ele- 
_mentului romanic pe pămîntul, Daciii Traiane 2);. Noua - 
“teorie” presupune existenţa unui Popor romanic în Dacia 
“fără. întrerupere _ de, la colonisarea” ei; un popor, poate nu 
"tocmai numeros, care va fi fost absorbit de Rominii- 
“veniţi „din peninsula balcanică. In această <hipotesă 7e- 

E «dovedită. încă», după cum.o numeşte însu-și autorul ei, 

3) G. Barițiu Agruluie, Alba: Julia, Belgrad în Transilvania în 

2) IL. Nădejde. Contemporanul, an. V., p. 431 |



„. Mulat teoria îndemnat, între altele, de 
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-“elementul roman din Dacia este, din punct de vedere- 
linguistic, termenul: necunoscut, iar cel venit din peninsula “balcanică termenul cunoscut. Fireşte că dacă va fi existat „ întradevăr starea de lucruri presupusă de noua hipotesă, atunci din limba dispărutului “popor romanic trebue să fi rămas urme în limba învingătorului, în limba. noastră. La întrebările. unde. şi cum S'ar putea afla urmele lin- „guistice de care-i vorba, d-l Nădejde dă următoarele în- drumări generale: <AVoz ave are: încredere — zice dinsul — îz2 aairile de localități și mai ales încă într'o cercetare stăruitoare a elementelor străine în limba de aie. Trebue descoperit “în ce locuri sau așezat Rominii ma- cedoneni pe lingă poporul romanic cel vechiu și unde . pe lingă popoare neromanice. “Trebue văzut dacă între cuvintele slavone nu S'ar' putea despărţi o grupă 'care ar - — fi. suferit. prefaceri neexplicabile în limba romînă actuală . “Și pe lingă acestea 0“ cercetare îndărătnică a graiurilor “locale din Transilvania, poate ne-ar dovedi existența . 

dar nu e mai puţin adevărat că numai așa se vor împăca resultatele cercetărilor Zstorice cu “al celor ingutstice și teoria -lui Rosler va fi prefăcută cum se cuvine, nesupă-: - rind pe 'nici-unii din Șoviniști: nici pe cei romini, nici pe cei străini 1)>.- a : Aşa dară istoria poporului romîn e destul de încur- cată și mai. ales epoca veche este o adevărată enigmă, a cărei bună deslegare se poate aștepta numai după des-: legarea unor întrebări mai mărunte. . „Cind .e vorba. de începutu popoarelor şi-de epoce : - intunecoase din vieața lor — zice minunat de bine d-l. asdeu — ori-ce studiu exclusiv istoric duce la încheeri greșite ; la încheeri! greșite nu mai "Puțin duce ori-ce "studiu exclusiv linguistic. Pentru a nimeri adevărul, sau .- , . încai - a: ne apropia de adevă ;. trebue . neapărat un 
_ 

_ 

îi Bi / II, Nădejde Cuntemporanul an. IV e lemn 
artea îstori, in: i -lui 

D. Onciul. publicat îa Convorbiri Zitesaf, re ace fina Studiul d-lui 
feoriii lui Aoster de A, DD. Aznopol. 

re an, XIX, sub titlul de: Critica -. 

» Pi II. D-l Nădejde și-a for- . 
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„studiu pâralel istorico- linguistic. Cind un text istoric se.. 
“întăreşte printr'un fapt linguistic sau vice-versa, “ambele 

“urmărite pe o cale strîns metodică, atunci : şi numai atunci 
adevărul e găsit 1)», -. - 

“Se întîmplă însă une-ori că asupra cutării “punct 
- obscur.nu se poate îndrepta cu egală intensitate lumina: 
„ambelor specii - -de argumente,- de aceea cred că. trebue 
lămurită înainte de toate întrebarea următoare : Care din. E 

-două, argumentul istoric sau cel linguistic, merită” mai 
“mult crezămînt cînd e vorba de originea - geografică a 
"Rominilor?. - 

“Textele istorice nu pot inspira incredere deplină, 
- >pentru că unele — cum. e textul lui Kekaumenos, scriitor. 
„bizantin de pe la 1070 — sînt curate non-sensuri,: altele - 

- sînt atît de lipsite de precisiune, . încît comentatorii pot .- 
> „scoate . din_ele, şi -într' adevăr . -Şi scot, înţelesuri. peste 
-" înțelesuri.=- 

„Iată o probă de elasticitatea textelor istorice. 
Impăratul Bizanțului Constantin Porfirogenet (912— > | 

:-959), care avea” la îndemînă informaţiuni destul de sigure 
despre cele.ce se petreceau înlăuntrul și la marginile 
împărățiii sale, spune. cite-va cuvinte, din care, între 

„altele, s'ar vedea că Bulgarii de pe vremea lui;-. stăpîni. 
-şi pe malul stîng :al Dunării, erau vecini răsăriteni ai- 
: Maghiarilor (Toopaw).: Profirogenetul .zice textual: 

<Ilamorătov st ez zols Tobgtaurg” ps pă Td vaze) 
uEpos oi Bobiţapa, îj 4 za dvarpopițet adrods 6 “orgos - 

d za Azvobpos )eţăuevas! morauds, mpoc 6 To fpe 10 ci, 
Ilartuvaziraty mpbs 65 să „BOTLA0)TEp0y "oi Dpăriot, apbs 8-7 
ueorăprvby o Xpofarzor 2), Adecă «vecinii Ungurilor sint : 
Bulgarii în partea de răsărit, unde-i mai desparte pe unii 

- de alții fluviul Istru sau Danubiu, Pacinații la miază-noapte, 
Francii la apus, Croaţii la miază-zi». 

Cei ce admit stăpînirea bulgară în provinciile 
“Daciii lui Traian, — căci “ sînt și “de cei ce nici nu > 
“vreau să audă de acest lucru: — nu se înțeleg asupra 

BP, asdeu, Sirat şi Sudstrat î în  Zomotegizun. Afagmun; 
„-Romaniae, Y, TI, p. XXXV. - 

„ ..2) De administr. împer, cap. 40: 

De i
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“elementul roman din Dacia este, din punct de vedere- linguistic, termenul: necunoscut, iar cel venit din peninsula „balcanică termenul cunoscut. F ireşte că dacă va fi existat ! întradevăr starea de lucruri presupusă de noua hipotesă, atunci din limba dispărutului popor romanic trebue să fi rămas urme în limba învingătorului, în limba noastră. La întrebările unde. şi cum s'ar putea afla urmele lin-. : „ guistice de care-i vorba, d-l Nădejde dă următoarele în- drumări * generale: <A „avem anare: încredere — zice dinsul — î72 mumiile de Jocalități şi mai ales încă întro -- Cercetare stăruitoare a elementelor străine în limba de aie. Trebue descoperit “în ce locuri stau așezat Rominii ma- cedoneni pe lingă poporul .romanic cel vechiu și unde. pe lingă popoare neromanice. 'Trebue văzut dacă între cuvintele slavone nu S'ar putea despărți o grupă 'care ar - _ fi. suferit prefaceri neexplicabile în limba romînă actuală . Şi pe lingă acestea 0“ cercetare îndărătnică a graiurilor “locale „din Transilvania, “poate ne-ar dovedi existența . 

teoria -lui Răsler va fi prefăcută cum se cuvine, nesupă-: rind pe 'riici-unii din șovinişti: nici pe cei romiîni, nici pe cei străini Ii : Așa dară istoria. Poporului romîn e destul de încur- cată și mai. ales epoca veche este o adevărată enigmă, a cărei bună deslegare se poate aștepta numai după des-: legarea unor intrebări mai mărunte, Ne : . _«Ciînd „e vorba de începutul popoarelor şi-de epoce - - intunecoase din vieața lor — zice minunat de bine dl. asdeu —— ori-ce studiu exclusiv istorie duce la încheeri greșite ; la incheeri greșite nu mai "Puțin duce ori-ce ! studiu exclusiv linguistic. “Pentru a. nimeri adevărul, sau .: incai - a: ne, apropia de adevăr,. trebue „neapărat un - 
ai _ 7 _1) L. Nădejde Crzemporanul au TV, p: na: Di Năăeida « 

Nădeje i 7 . p: Hi. D-l Nădejde și-a for. . 
| mila teoria îndemnat, între altele, de partea îsforică din auzi alui 
„» Onciul. publicat îa Convordiri Ziterare an, XIX sub titlul de :. Crizica. 
feoriti Ju Aostey de A. D, Aznozol, -! ' a
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„studiu păralel istorico- linguistic. Cind un text istoric se. 

i 

“întărește printr'un fapt linguistic sau vice-versa, ambele 
“urmărite pe o cale. strîns ; metodică, atunci - şi numai atunci 
adevărul e găsit)». 

Se întîmplă însă 'une-ori că asupra cutărui “punct 
-obscur.nu se poate îndrepta cu egală intensitate lumina 
--ambelor specii - -de argumente, de aceea cred că. trebue 
lămurită: înainte de toate întrebarea următoare : Care din  - N 

- dovă, argumentul istoric sau cel linguistic, merită” mai 
mult "crezărăînt cînd. e vorba de originea - geografică a 
“Rominilor?. . 

“Textele istorice nu pot inspira incredere deplină, 
“pentru că unele — cum e textul lui Kekaumenos, scriitor- 
"bizantin de pe la 1070 — sînt curate non-sensuri, altele - 

. sînt atit de lipsite de. precisiune, încît comentatorii pot. 
„ „scoate . din_ele, şi -într'adevâr și scot, înţelesuri. peste 
-" înțelesuri.-.- 

„Iată-o probă de elasticitatea textelor istorice. o 
Impăratul Bizanțului Constantin Porfirogenet (912—. Îi 

:-959), care avea: la îndemină informațiuni destul de sigure * 
despre cele ce se petreceau - înlăuntrul și la: marginile 
împărăţiii sale, "spune: cite-va cuvinte, din care, între . 

„altele, s'ar vedea că Bulgarii de pe vremea lui;-. stăpîni 
“şi pe malul stîng -al Dunării, erau vecini răsăriteni ai - 
- Maghiarilor (Toăpzw).: Profirogenetul zice textual: 

<Tlmotătovat ct zic Tobzurs” poe Ey 7 parohii 
p&pos ot Bobhpapor, 2 d usi ăvarpopițet abrobs 6 "Isrpos o 

d al Azvodptos 2 efăusvos moraus, îpog 65 rd pe ty oi. 
Iartivazicar, zpăs 63 ză „GDTLATEpOY "oi Pg, Tpos 65-70 
ueonuăptyby o Xpofaro! 2), Adecă «vecinii Ungurilor sint: 
Bulgarii în partea de răsărit, unde-i mai desparte pe unii 

-de alţii fluviul Istru sau Danubiu, Pacinaţii la miază-noapte, 
Francii la apus, Croaţii la miază-zi». 

Cei ce admit stăpînirea bulgară în “provinciile 
*Daciii lui Traian. — căci sînt şi “de cei ce nici nu» 
-vreau să „audă de acest lucru — nu se înțeleg asupra 

DB. PP, Tasaeu, Slat şi “Sizbstra î în  Pomolegizun Aesrum 
--Romaniae, v. Ul, p. XXXV. 

„ 2) De administr. înper, cap. 40; 

Dati
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linii de despărțire dintre * Bulgaria. și Ungaria veacului- 
al X-lea. . , as 

- «După cum ne putem” încredința pe chartă — zice. 
- d-l Onciul, comentind. rîndurile de “mai: sus — această. 
„graniţă dunăreană dintre ambele ţări, poate fi: căutată 

“numai “între gura Poracicăi (din jos de Milanovatz) şi 
Orşova” nouă, unde Dunărea curge drept -de la miază-zi 

„spre miează-noapte, formînd ast-fel,. în deplin acord cu. 
"textul Porfirogenetului, întocmai marginea răsăriteană a 
Ungariii 'către Bulgaria. “ Aici '-mai ales 'se mărgincau: „Ungurii spre răsărit cu Bulgarii, şi pe lîngă- aceasta întră şi (zoi) la Dunăre, ceea-ce, adauge autorul numai în mod “secundar, fiind granița dunăreană dintre. Poracica şi Or-. șova de mai- neinsemnată întindere, cam 40 km.! > - - Alții au înţeles alt-fel şi de-aceea d-l Onciul, nemul- - „fumit cu interpretările acelora, adaoge: «Piz (Abst. der. Rum. p.'77, n., 71). zicînd. cu nedrept. -că "Dunărea nu. poate fi granița răsăriteană a Ungariii, comentează textul „ast-fel că fluviul despărțea pe Unguri de Bulgari între „Belgrad şi. Turnul-Severinului. ! Prin aceasta autorul îşi- strică însu-și noul său argument, căcj dacă Porfirogenetul putea să pună Dunărea. dintre. Belgrad şi Turnul-Seve- -rinului ca: margine. răsăriteană a Ungariii, atunci nici "spusele: lui: despre megieşia răsăriteană a. Bulgarilor nu. _Ppot fi invocate pentru stăpînirea bulgară: din stinga Du-. _nării, Tar d-l, Xenopol (Teoria lui Râsler. p. 74), puniînd "* granița, dunăreană spre răsărit. între Turnul-Severinului. și Vidin,.uită că aici nu mâi este Ungaria 2)». i „- Sprijiniți, între altele, pe acelaș-text istoric, istoricii. „maghiari Fessler-Klein întind: Ungaria: veacului al X-lea spre sud pînă în Dunăre, spre răsărit pînă la Olt. <Graniţele- 

» Şi indicațiunea lor 'se mai întărește și: prin. , «alte monumente. Spre răsărit, statul ungar. era despărțit: - - Prin Carpaţi ŞI prin O/z de țara Pecenegilor, care co-: 
N - — - - „i Ma 

a 
-3) D. Onciul „Critica  teoriii lui - Po de Xzzapol, i ai Comoordini Ziterare aa, XIX, 2 sa i Răsler de d D.. Atnapol, ui 2) D. Onciul, Critica reoriii lui po IE i IN 

Coma di aa: Xe aa dă lui Răsler e A D. Xenopol, io, 

a. 
, .



prindea în sine aproximativ - Bucovina de, 'azi, 

  
Ia: DIN -TOPONIMIA ROMÎNEASCĂ . ....- 7 

7 - NR Ni a - - 

şi o-parte. din Valachia. Spre 544, granița statului ungar, . 
mai ales față de -Bulgari, . era formată de Dunăre, îuce- -- 

pîud d la Olt şi pînă la Beloradul de asi, de-aci în colo, 
față de Serbia şi. Croaţia, ea era formată, de Sava 1).. Da 

'E greu de hotărit care dintre comentatori va fi avind drep-? 
tate şi. greutatea va înceta. numai - atunci,: cînd se: vor 

scoate la lumină fapre noră,: care, prin ivirea lor, să pre- 

"ciseze textul istoric. Fapte nouă. se: pot aştepta atit de. 

la scormonirea -archivelor” de documente istorice, publice . 
“şi private, cit. și de la cercetarea limbii, totuşi mai mult. 

de la cercetarea limbii... 
Superioritatea faptelor linguistice fată de textele îsto- 

rice au scos-o: în. relief fruntașii celor _trei hipotese -ce -. 

“ pretind a explica ' originea geografică a Rominilor. In 

“această privință d-l. Hasdeu 'este în' deplină înţelegere cu... 

adversarul -său istoric. Hunfalvy,. despre care zice că care. 

“ deplină dreptate declarînd că numai prin studiul limbii 

se poate ajunge la' o deslegare serioasă relativ la istoria 

Rominilor,' deoarece în” această. privinţă textele: sau lip-. 

sesc sau nu-s de âjuns 2) 
'- Tot ast-fel d-1: Nădejde a strigat de. multe-ori către 

istoricii noștri: «zadarnică: înuncă, numai de -la limbă 

se poate aştepta lumină în privința chestiii, dacă au 

rămas Romini, și după căderea Daciii în miinile barba- 

rilor,. pe locurile 'acestea,; ori cel puțin. în munţi. Dar . 

n Yessler-Klein, Geschichte con. Ungarn, „2-te Aufl., Leipzig i 

-11867—1874 v. Ii, p. 95—96:; '«Die Grenzen-des ungarischen Reiches 
unter den Herzogen geben der Zeitgenosse, Kaiser . Constanţinus : Por- 
phyrogenetas und Anonymus ziemlich genau an, und, ihre Angabe wird : | 

„. noch ausserdem durch (andere Denkmiler bestătigt. Im Osten wurde .: 
“durch die Karpathen und durch die Alt von dem Lande der Petsche-, 
“neger getrennt, das beiliufig. die heutige Bucovina; Moldau und einen - 
“Theil der Walachei umfasste. Gegen Siiden, von der Alt angefangen, 
wurde die Grenze bis zu dem heutigen Belgrad durch die Donau haup- .. 
siichlich den Bulgaren gegeniiber, von da gegen Serbien “und Croatien  . 
“durch die Save gebildet>.. . , . Ia - PE 

| 2; B. P. Hasdeu, Sur /es'€lements: turcs dans! la langue . rou- 
maina, Bucureşti. 1886, p. 7 : «il touche entitrement juste en' disant 
que ce n'est que par bâtude de la langue que Pon peur .arriver A'une >. 
solution serieuse concernant histoire des Roumains, les textes ă cet -. 
Epard faisant d€faut ou ctant insuffisantsai ; 

ai , 
. + 

Moldova |. 

N
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| pentru a putea scoate asemenea lumină de la limbă tre. 3 
bue.să o cercetăm după metoade scientifice şi nu în mod 

-poetic ori fantastic ori trăgînd lucrurile de urechi ca să 
3-cea-ce ne-ar trebui nouă 1)». | 

it “In ce stă metoada: scientifică. şi în. ce stă metoada | 
„fantastică, e lung de spus prin cuvinte, dar e uşor de 
“arătat prin exemple. Deci, un exemplu, dar numai unul, 

"In. Ardeal, şi probabil şi într'alte părți romiîneşti 
din “Austro-Ungaria, copiii de țăran, cînd văd pe vre-un 

“străin îmbrăcat. în haine domneşti: sau nemțeșşti, strigă 

„măsură foarte neînsemnată. Urmind mai 

după el în bătae de joc: 

| - Neamţ; Neaniţ, - 
Cotrofleanţ 

" Bagă miţa'n şanţ. | 

= O înțeapă” 
A =. Și-o adapă Lu a _ | " Și-o mincă cu ceapă,. E a 

Sa bănuit că versurile acestea, în special 'cuviătul „cotrofieauf, trebue să coprinză o 'amintire din trecutul Rominilor. Ce amintire? Părerile. sînt” împărțite în două. _„D-I 1. Georgescu, crede că versurile citate amintesc Introducerea cartofilor la Românii: din Austro-Ungaria, «La. noi în Austro-Ungaria —- zice -d-sa — cârtofii au început a fi cultivați “cam de-pe'la anul 1730, dar î 
l mulți ani nero- ditori, împărăteasa Maria Teresia a dat cele mai aspre porunci pentru cultura lor, împărțind locuitorilor pe multe. ” locuri chiar_pe nimic sămiînța de lipsă. Mae : «Iatîmplîndu-se foametea cea mare la anul 1816 şi 1817, Transilvania şi Ungaria au suferit în urma aceleia, aşa încît împăratul Francisc s'a văzut . din nou silit a 'da cele mai părintești învățături şi 'po-. veţi prin comandele militare şi dregătoriile politice pentru „cultura cartofilor și a cucuruzului (porumbului), care încă numai atunci a început a fi cultivat mai. cu dinadinsul, — împărțind iară pe multe locuri sămînţa pe_ nimic locui- -torilor, >. . NED aie a 

- 1) Nădejde, Contemporanul, an. III, (1884), p. 5778. ” 

- N 
N 

in
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0 parte a  dregătorilor politiei, care” erau a adăși de 
prin “țările nemțeşti și aveau oare- -care” cunoştinţe prac:- - 
ttice despre cultura: acelor bucate, erau însărcinaţi într'a- 
-dins ca să povăţuească pe locuitorii. țărani la înmulțirea 
acelora; încercările lor bine-voitoare nu prea. erau băgate 
„aşă în seamă, şi unii locuitori 1& ziceau în ris: Neamţ,. 

" Neamţ,. co/? oleanţ (Kartoffel-Pflanzer), care cuvinte se mai 
pot auzi pină astăzi pe cite un-loc, la adresa străinilor, 
care se încearcă a-i povăţui și îndemna la vr-un lucru nout)». . 

-. D-l B. P. Hasdeu crede că versurile de mai sus ar. fi. 
amintind afngerea Românilor. din Bdnat, dar. numai 
din Bănat, cu neamurile barbare din prima jumătăte a 
evului modiau | «Din cele două cuiburi“ale Rominismu- 

„lui, unul la Olt şi cel-l-alt la Timiş—zice d-sa—Oltenia a 
fost scutită aproape cu desăvirşire de invasiuni străine. . 

şi totuşi nu se- poate zice că ea şi-a păstrat naţionali- 
tatea mai bine decit Bănatul, unde Rominul a fost ne- 
„contenit în contact cu tot felul de neamuri barbare, 
Cei mai plugari dintre taţi Rominii prin însă-şi: natura 
"unui pămînt roditor peste măsură, Bănăţenii, se împăcau . 
„cu Hunii, cu Gepizii, cu Avarii, cu Slavii, cu Ungurii, 

_. hrănindu-i pe' toţi rînduri-rînduri și lăsînduri -apoi pe toţi 
să plece înainte, pe cind. Romînul rămînea „pe loc, ade- 
văratul aușoniu al ţării de la Atila și pînă astăzi. Neîn- 
“trerupta atingere cu străinii l-a făcut pe de o parte. mai  - 
gelos de propria sa naționalitate și mai conservator de 
frică de a'n'o pierde; dar totodată, pe de altă parte, 
memoria 'acelei atingeri, s'a petrificat pe nesimţite, ca . 

„nişte straturi” suprăpuse, în graiul și în legenda Romini- 
lor din Bănat, ast-fel că numai la dinşii noi mai găsim. 
unele trădiţiuni etnice medievale, pe care în deşert le-am 
căuta în Oltenia, cu atit şi mai puţin în Ardeal. 

„ «Vom da.un exemplu sau două. N 
_ «Am vorbit mai sus despre Gepizi, care nu erau decit 
o ramără de Goi. După aceşti Goţi, precum îi numește | 

- “Priscus, Bănatul a fost cotropit de Avari, pe care însă" 
i-au nimicit Francii, anume Carloman prin fu său Pipin, 

-) ]. Georgescu, fetori ia Cartafilor, tn Foaia de Duminică, Ti . „znişoară, an. LI LI (1595), No, ge. pe
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“ gonindu-i din regiunea Tisei: <trans Tizam fluvium fu-. 
-gatis>, după expresiunea. contemporanului Eginhard (cf..: 
„Zeuss, Die Deutschen, p.: 738); Bănăţenii dară cunoscură 

" “acum două mari popoare germanice : pe Goţi şi pe Franci. 
: «In Banat pînă în ziua de astăzi '— zice Simeon Man- 

“«giucă (Albina din Viena, 1866, -No. 88) :— cînd. vine 
«vre-un Neamţ. prin sate -romînești, se iau copii după el 
"«şi strigă drept. semn de batjocură: „Neamţ! “Neamţ! . 

« Goto-Freanţ 1 şi tot aşa mai departe, făcînd versuri. de 
"batjocură, parte ruşinoase, la. fie-care sentință. de două 

„7 «versuri ;în cadență . repeţesc: “Neamţ! Neamț! Goro- 
„* „«Preaut!> Din generaţiune în generațiune mumele romînce 

"din Bănat âu făcut:pe copiii lor să urască pe vechii 
asupritori “Goţi şi franci, 'care vorbeau de o potrivă 

„„nemţeşte, și ale cărora nume, întrunite în singurul Goto- . 
-Treanţ, au ajuns acolo pînă la noi ca un archaism supra- 
viețuit în graiul cel .copilăresc 1)». . 

Cine 'are dreptate, d-l Georgescu sau d-l Hasdeu? 
Asta 'se vede cit de colo. :. . Lc . 

„Am fost. zis că limba romînească,; studiată * în -mod 
scientific, poate-lămuri trecutul romînesc. Și nici nu poate: . 

"pentru că limba poporului romînesc, şi în ge- : 
„„nere a ori-cărui popor, precum bine zice Cipariu .«se. 
„naşte odată cu el, creşte și se desvoltă, înfloreşte şi se. 

„:. veştezeşte, îmbătrinește şi moare odată, cu poporul. Toate- . 
peste vieața ' unui popor, toate. 

țile ce. întîmpină :o .națiune, toate - 
pra. limbii: 

fi alt-fel, 

„evenimentele cîte trec. 
îmbunătățirile, calamită 
fasele prin . care trece, toate se r varsă .asu 
„acelui popor, acelei națiuni 2). ; - 
„... Din constatarea legăturii înti 
ale limbii ori-cărui ' popor,. 
istoria propriu-zisă şi linguistica oricărui. 

- completa una pe alta și se : 
Istoria, vorbeşte Linguistica:  . - : 
în a Languistica pură — 
„Precum /lofauica! pură, ' studi 

_. mărginindu-și obiectul în 
N 

me dintre fasele vieții şi 

  

1) B. e. Hasdeu, Romînii Pănăţeni, . 2) T. Cipariu, Archiv pentru filologie şi istoriz, Blaj, 1867, p. 162. 

“urmează. în mod natural, că .. 
popor se. pot: 

Şi completează. : Cînd tace - 

zice d, Hasdeu — studiază limba. 
ază  vegetaţiunea, fie-care: 

_ cîte 0... sferă bine determinată: 

București 1896, p.. 66—67.. | 
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"din manifestaţiunile “naturii. Botanistului în specie puţin 

îi 'importă, dacă o plantă e bună pentru cultură, lingu-: 
istului în specie, de asemenea, nu-i pasă dacă un cuvint. 

„poate avea său'nu vreo însemnătate. istorică, juridică, 

a economică și aşa mai încolo. Fenomenele și legile limbii 

pe de o parte, fenomenele şi legile vegetaţiunii pe de alta,. 

“iată unica grijă a' Lzngw/sticei pure şi a Dotanicei> pure. 

| «Precum însă Botanica medicală, care“ studiază er- 

-...* burile -din purictul de.vedere terapeutic sau fărmacologic; 

„şi: Botanica! agricolă, care 'se consacră. plantelor. celor: 

“utile agronomului, sînt Botanică aplicată față” cu Botanica. 

-... pură. tot âșa Linguistică aplicată se, chiamă. ori-ce între-- 

- buinţare a datelor -Linguisticei -pure în afară de cercul 

propriu al limbii. Și Linguistica, după cum vom-vedea 

altă dată, poate fi medicală „sau agricolă, dacă se apucă „ 

""„'cine-va a trage din : analisa cuvintelor conclusiuni . rela-. .. 

1 tive la istoria medicinii sau a agriculturii. Cit de inte- - 

resante sînt, de exemplii, 'studiile medico-linguistice ale: 
lui Pictet! Cit de instructivă. poate fi, ca să dăm un alt' 

"Exemplu, urmărirea. termenilor. plugăreşti şi păstoreşti în 

- limba romînă, cei de. întiiu în mare parte post-romani,. 

cei-l-alţi aproape toți 'romani şi chiar ante-romani!. 

<Ori-cum însă, asemeni cercetări, fie cit de preţioase, | 

“nu aparţin Linguisticei în sine ci numai, Linguisticei în- 

  

    
  

      

aplicaţiune. .. ..: Sa II N e ta 

» “«Raportul între Linguistica pură şi Liuguistica apli-" . -. 

_* -cată se resumă în următoarea figură: n -p.- 

e ep 
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i | nguistica pură, începînd de la punc- turile a-3 poate cineva să treacă Ja Linguistica aplicată, pu- “nîndu-se aci, prin. puncturile a,4,-c etc., în comunicaţiune - cu diverse ştiinţe învecinate, ale. căror probleme. aș- . „ăi teaptă o soluțiune de la Știința limbii; probleme atit de "numeroase. și - atit de variate, încît-corpul Linguisticei apli- „cate e mult mai voluminos decît al Linguisticei pure 1). +  Linguistica „dispune de mai multe mijloace spre a ră- i; „Vărsa lumină asupra părţii celei mai întunecoase din istoria i --: Rominilor -şi a răspunde Ja întrebarea, dacă, la nordul | i „Dunării: de jos, au "fost -unde-va sau n'au-fost nicăiri Ro- “mini în prima jumătate a: evului “mediu. Unul din aceste -mijloace este Zoponimia, 'adică cercetarea originei actua- lelor noastre ăiurniri. de localităţi. In adevăr, Gris loca- litate- cuprinde chiar în nutiăle-ce-l poartă primul capitol din istoria sa, “Toponimia este dară o colecțiune de do- -  -cumente prețioase, la care .nu. puteau să. nu recurgă atit „teoria lui Râsler cit și a continuității. Teoria continuității însă — lucru destul de significativ — n'a avut pînă acuma, după Cum, se va vedea îndată, decit. înfrîngeri peste în. i fringeri pe terenul toponimie. Ea. mai poate avea nă-: Y 
dejde numai în toponimia regatului romîn, unde, după zisa unui scriitor german, ce reservat viitorului un cimp „intins de cercetare plină de succes 0) LD aa „„- Despre modul. Cum se argumentează. cu toponimia. 

o «Numai prin Li 

cred a-l putea invoca în favoarea tesei lor, ar fi cel al lipsei: in ţările. locuite “astă-zi de Romiîni, a unor numiri geo- “grafice de obîrșie romană. sau dacă. Intr'adevăr, se în- -. 
o _ . . | Ă . . Ă . 

55 ID B.P. Hasdeu, Gramatiia comparativă în' Columna lui 7raia 
I 2 

. 
- . . - o . = 

, p. 20-21, E , . să - 
s? 1 raugott amin, Ueber den Urspruug der Rumăneu, Bonn 1S9r, - 

p- : hier ist der Zukunft ! ein weites: Felăd erfi i : 

> Port apele „Cukunţt, ein we Feld rlolgreicher Forschung | 3) A. D, Xenopol, Zeoria lui Răster, la -același Une nigme fistorigue etc, Paris, 1883 
și 1884, p. 175.—Cf, de 

>
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„timpină, şi nu tără cuvînt, că dacă: Rominii “ar fi locuit: 
-în Dacia fără întrerupere, „această țară ar fi trebuit să 
păstreze “urmele unui asenienea fapt; căci un popor lasă 
în totdeauna întipărirea individualităţii sale” pe locurile 
-care au dat adăpostire. traiului său. Dacă deci Rominii 

mar fi părăsit cu totul Dacia, la începutul năvălirii bar-. 
bare, s'ar găsi în numirile geografice -ale țărilor astăzi. - 

- locuite “de ei, termini de obirşie romană sau dacă, ceea-ce: 
nu -are loc. "Toate țările care: au fost supuse stăpinirii 

„romane, -au păstrat, pentru a zice ast-fel, pecetea roma- 
“nisării lor în denuiirile geografice. Dacă Dacia face sin-— 
"gură. excepție de la o asemenea regulă, aceâsta. s'a în- 

- “tîmplat numai din pricină că este mai singura țară care: 

” 

a fost. cu totul părăsită de Romani. De aceea și toate nu-- 
mirile geografice ce se află în vechia Dacie sînt de obirşie 
sjavă, maghiară sau germană ; terminii latini sau daci au 
fost cu totul pierduţi, „pentru că Dacia n'a păstrat pe: 
nici-unul din copiii săi; care să-i transmită posterităţii 1. 

” D-l Xenopol recunoaşte că <întîmpinarea ar fi în- 
tradevăr gravă dacă ar fi întemeeată_2)» şi, convins că 
-Rosler susține un: lucru cu totul neadevărat, zicînd că. 

«nu există. în Transilvnaia şi Banat nici-un singur oraş. 
- cu nume de obirşie romariă 2, încearcă să-l Com- - 

bată înşirîndu-i cite-va: numiri de localităţi, pe care Ro-. 
minii le-ar fi moștenit de-a dreptul de la Daci și de la 

" Romani. Incercatea aceasta, după cum au arătat de mult 
- oamenii cunoscători, este cu totul fără valoare scientifică 4) js 

. a) Râsler, Rumânisehe. Shidien, p. 129.— —Huntaley, Die  Rumânen- . 
"und îhre Anspriiche, p. 39 > 
__2)A, D. Xenopol, Zeoria ui Răster, aș, 1884, p. 175 —156 * 
* «3)' Rosler,; Rum. Stud, p. 1302... E 

4) 4, Taverney, în Pomania, an XIV, (1585). 
—L. Nădejde, Teoria lui Răster de Xenopol i in Contempor. anul, an. 

1V, (1854). 
PP. Hunfalvy î în Uugaria, an. TI, (1893), p. 255 “(traducere). 

— N. Densușianu, Ave critice, etc., Bucureşti 1885, p. so. a 

— B, P, Hasdeu (Apa. Acad. Romine, 1884 — 1855, p. 182), ju-.. 
decind după partea linguistică din Teoria lui” Râsler de A. D. Xeno- . 
pol, zice” cu drept cuvint că autorul ei «nu e nici fărimă de. lingiuist, 
și chiar fuge de linguistică, iar cînd” culează'a se apropia de ea comite: 
erori ne mai pomenite». E destul de trist, că d-l A. D. Xenopol + nw 

= Di . - i .
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„Spre a culege. urme toponimice daco-romane, d-l Ne- 
'nopol' aflase. cu:cale să cutriere cu gindul „toată Dacia 
lui. Traian, ceea-ce au desaprobat, nu numai Roslerianii, 

*dar “chiar și apărătorii cei cumpătați ai continuității. Unul 
„dintre aceştia. de pe urmă,-d-l D. Onciul, a spus fără 

2 

“astupe lacuna,. 

a
 

„un sprijin pentru continuita 

“anterioară a d-lui Xenopol .4). 

_. Doi învăţaţi-de ai noştri, 

„completează în Zs/oria 

“ocolire că «despre o continuitate a! vechii nomenclaturi 
“topografice în : părțile răsăritene rale Daciii “Traiane, în 
“Valachia, Moldova şi partea răsăriteană din Ardeal) prin mijlocirea elementului roman, “nu poate fi vorba nicide- “cum 1)» și «continuitatea elementului - roman, în* Dacia poate fi susținută numai în regiunea dintre Olt şi Timeş 

puternice rădăcini şi pe' unde. și toponimia vine în. spri-, „jinul continuității 2). - a 

“cu partea apuseană a' Ardealului, unde romanismul a prins . . 

„ “Apoi, imputînd d-lui” ,Xenopol că ar fi trecut “prea “ușor peste regiiinea dintre Olt 
căreia ar fi putut afla «un argu 
sprijinul continuității 3)», 

și “Timeş, în toponimia 
ment, cel mai puternic în 

d-l Onciul se: apucă însu-și să 

„.. Critica a dovedit însă, că nici încercarea d-lui_On-. -ciul de a - face măcar- din toponimia: limitatei regiuni. . «dintre Olt şi Timeş «cu, partea -apusană a " Ardealului», - 

"mai multă valoare. scientifică 

„Nu pot trece cu vederea peste un lucru -destul' de -ciudat, care s'a ivit de curînd în Linguistica romînească... 
de o valoare diametral opusă ca linguişti, -susțin în deplină “înţelegere, că fonetica “numelor proprii ar fi deosebită ce “categorii gramaticale. Formulare 

PI II 

oduce și-și ichizr' 
„ P. 292 —.g'2 gi în, 

bagă în“seamă  criticele oamenilor competenți şi-şi srepr 
Rominilor, Iaşi 1883, v. 1 Jlistoire des houmains, Paris 1896. v. 1 

JI5toire Oua i 3. P+ 103—no vechile,.. copilării „.lioguistice. Qaidyuid atligeris, ulei esti - - E P E ;" 1) D. Onciul, Critica torii. lui Răster de A. D -Zortiri Literarej an XIX, p. 382, Ra . 2) D. Onciul, ibidem, p. 18. 7 3) D. Onciul, ibidem, p. 1S2. N 4) 1. Nădejde, 0 socoteală cu: di Onciul, . . a N 

Aznofol, în' Cow» 

în Contemporanul, N, 

te. n'are, la_ urma urmelor, - 
de cit . analoaga. încercare. 

de, fonetică celor-l-alte iN 
a şi motivarea acestui | | 

N
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. - 

“principiu linguistic se datorește . d-lui, A. D. Xenopol i 
„aprobarea lui d-lui B., P. Hasdeu. : 

- .Care:s împrejurările şi faptele din „care sia născut 
“principiul ? Jată-le:: | n 
-”  D-l Xenopol, spre apărarea etimoloşiii topicului 

:« Sever» din personalul -<Sezeras=, :a _găsit cu cale :să 
-dea de știre pur şi simplu 'că <argumentele linguistice >. 
„aduse contra derivării'acestui nume din acel al împăratului Ă 

. Severus (loan Nădejde, « Critica tcoriii lui Răsler» în Con-".- . 
-Zemporanul», - an. IV, p. 252) nu au -nici-o valoare, căci 
- regulele fonetice ale schimbării sunetelor nu se aplică la 

: numele proprii, care. 'zieavînd înteles, urmează niște” regule 
deosebite 1)», apoi d-l Hasdeu, încercînd să derive numele 

. satului romanaţean < Slăveni> din « Scladinum Rumuncnses?) : 
al gotului Jordanis, de -pe la mijlocul veacului al Vl-lea 
după Chr... afirmă că «y între două vocale s'a conservat 

„în <S/ăvin» ca. şi în „« Severin», căci fonetica numirilor 
“topice. şi personale diferă în această privință de fonetica | 

n A. D. Xenvpol, “Istoria Romiitor, Jai „S88, v.1Î,p. 209, nota 6, - 
7 '2) lordanis nu ' pomeneşte nicăiri de «Sclavinun Rumunense». 
Antr'unele, dar numai într 'unele, manuscripte ale operei sale De origine 

"-p  actibusgue Getarum etc. se află vorbele «a -civitate Novi et Selavinoru- 
_munense et acu. ]n acest «Sc/avirorumuneusenr d-l Jlasdeu -vede 
ablativele «Sclavino + Rumunenseg, învățații străini -văd însă genițivul 

* Zlur. «Sclavinorum -ţ- zepse>, După Schafarik (Sfavische Aherthiimer, 
Leipzig 1843 —1844, v. 11, p. 660),. aci s'a făcut o încurcătură iătroducîn- 
-du-se în: text, între jumătățile cuvîntului c Voviezunersea "o glosă mare 
„ginstă «Sclavinorumi», Lucrul s'a petrecut astfel; .. NI 

o 

“ 

Textul. | fasă: Glosă marginală :- 
. <a. civitate ovia — Sclavinorum, |. 

> „.unense et lacu», a 

| a. 3: “Textul, II fosă : 
” Nea: civitate Aozi ct Li 

“Selavinorumipuzare et lacu2, - ” 

"D- V. 'Oblak (în Iagid's: Arch far Srăvischi Phitologie, a an, x! 
. (1894),-p p. 3u)izice în privința aceasta: «Hasdeu hatte sogar .das Gliick -- 
einen Beleg fâr die Rumiânen schon'bei lornandes zu . finden, was Ă 

„-allerdings das glănzendste Zeugniss fiir die Autochtonentheorie wâre. An 
"der! bekannter ! Stelle des: Jornandes liest er a civitate Nova et, Sclavino 
Rumunense 'et lacu, Es ist dies eine rein willkirliche Reforzugung einer 

“Lesart, die ungemein selten ist und den massgebenden Handschriteă 
-starck abweicht Die neueste Ausgabe des: lornandes (Mommsen) hat 
hier. a a  civitate Aovietunense st lacu5, . 

  

i 

.



16. - "DIN TOPONOMIA ROMÎNEASCĂ. 
  

vorbelor. comune, în care un asemenea tinde a se. - „„ vocalisa ca în cal=zital. cavallo po Aa ” Un principiu este admisibil dacă este o conclusiune generală trasă din fapte: multe și bine observate.: Intru-. 
nește condițiunea aceasta principiul linguistic, legat de «numele d-lor Xenopol şi Hasdeu? Nu. ” Sa Pe deo parte, originea cuvintelor — înțelesul. lor etimologic, —. categoriile. gramaticale sînt lucruri pe care | - nici-un popor nu le cunoaște şi prin urmare. n'are- cum le ţinea în samă; pe de altă Parte, schimbările fonetice: „din _ori-ce limbă za se fac voluntar ȘZ arbitrar, ci încon- scient și sigur. De cînd veacul nostru, și numai: veacul nostru, a constatat acest fapt, studiul limbii s'a trans- format într o -adevărată știință, în care nu mai au ce căuta excepfiunile vechilor filologi sau zpzzzu7447e. * "A crede însă cine-va că fonetica numelor proprii ar „fi: diferită. de” fonetica celor-l-alte vorbe din limbă, însem- „nează a crede implicit în existența excepţiunilor sau * minunilor. 

- Numele proprii din limba romînească au, şi n'au de- ce să n'aibă, o soartă analoagă cu soarta numelor proprii: dintr'alte limbi. Intr'alte limbi nu-s dispense fonetice pentru numele proprii. „Să fie oare li noi? Se. înțelege. că nu.- Și-apoi, de-ar fi să aibă. vre-un. privilegiu numele proprii „ romineşti — pentru că-s nume proprii. — ar avea “foale,. nu numai 0/7; toate categoriile de nume. proprii și toate numele proprii din fie-care categorie. _ _„: După ' obiecţiunile logice, - cite-va obi cite-va nume proprii romiînești - „romînești comune: aa = I. De.la legea disparițiunii lui. Z sim cind a doua -vocală era i-- vocală, ca î muiere, milium==meiu, sau în slav. boljar==boier, -poljana „poiană, etc. n'a făcut. excepțiune nici numele propriu "topic, de origine slavonă Kra/zzwa (Kralieva), în Craiova, o: | a „12: Della legea prefacerii lui Z sim 

ecțiuni ' reale, 
supuse legilor fonetice: 

n lat. :mulierem = 

Sa € plu intervocalic în ': 7, cind a doua vocală nu'era i-- vocală; ca în fel:cem—=. a _ , _ Na i 1) B.P. Hasdeu, Star şi Sudstrat în Etpmol. Mag. Bop vi. III, p. XIV.. 

nplu intervocalic,. - 

ci s'a schimbat ..! 

e
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- a 

ferice, gulam=gură, solem=soare, salire==sărire, ete. ma. 
făcut excepțiune nici. numele propriu "personal de” origine —. 

“grecească Wicolos, ci sa schimbat în AWicoară.. 
_+-3. De la legea prefacerii lui a--a în în, ca în an- . 

gelum=—înger, anellum-Zînel inel, animam=înimă—inimă 5 
antanium iîntiniu—întîiu, etc, n'a făcut excepțiune nici. 
“numele propriu de popor Romanum, care s'a făcut Romin, 

; nici numele propriu personal de origine grecească Andreas, 
care 'S'a făcut” romînește JJHAPEH 1, : - 

. 4. De la legea prefacerii grupului consonăntic sc/— - 
- în șehi—, ca în; „musclum=muşchiu, etc. n'a scăpat nici 
“numele de:popor Sc/avun (format la. noi, ca şi în cele- 
l alte, limbi romanice, din slavus prin intercalarea guturalei 

„e în grupul consonantic s/), ci s'a făcut romineşte Şehiaii.: 
„75. De la legea prefacerii silabei 7 în 74, ca în'sub- 

- tilem==subţire, tibi=— ție, pretiun preţ, hospitium= ospăț _- 
etc., ma făcut. excepţiune nici Darts” (subinţeles dies), 
genetivul numelui propriu personal “Mars, :ci sa „făcut 
_raminește Marţi. - - 

6. De la legea vocalisării și dispariţiunii lui sau az. 
intervocalic, ca în novum==nou, tardivum= tirziu, saebum= - 

- său, câballum==—cal, etc. n'a scăpat nici numele propriu 
- de, popor. «Sclavitiia, ci s'a făcut romineşte | Șchiau, nici - 
Jovi. (sub. dies), genetivul numelui - propriu personal 

” Jupiter, ci să, făcut romîneşte Joi, 

So 7. De la legea după care un e latini deschis și ac- 
= centuat s'a diftongat romineşte in.7e, ca îni decem=zece, - 

fervet=fierbe, medium= miez,:septem——șapte, terra==țară, -.-. 
etc. n'a făcut. escepțiune nici Mercurii (sub dies), genă-. > 

"O tivul numelui propriu persopal „Mercurius, ci:sa făcut 
româneşte Miercuri 2 de 

ia: 

- Di) - 

  

A - . ” , 
1) AM Gaster, Orestomatie romînă; Bucureşti, 1891, 1, p. 93» 

Documentul cu „AM APEH “este dia anul 1642, :-- 

„2) D-1 M. V, Burlă (Locilescu, fev.. Ze Is, Arheol. şi Bitolog. 
„an. IL. (1852), p. 337) scoate la iveală faptul că cuvintul rominesc A/izr=. : 
curi are accentul tonic pe silaba iniţială și crede. că poate răsturna 
cu el cunoscuta și admisa accentuare latină a cuvintelor Mercurius, - Va=, 
lerius, Vergilius, Tiberius, etc. D-l Burlă n'are dreptate. Genitivul: latin 
Mercarii (sub, dies), făcînd parte dintr'un' sistem”de. cuvinte intonate., 
pe prima silabă :- numele zilelor din săptămînă —, înatiiza “și-a mutat 
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"8. De la legea după care lat, generem s'a făcut 
-romiîneşte ginere, teneri—tineri, etc. n'a făcut excepțiune 
nici Veneris (sub. dies), genetivul numelui propriu per- 
“sonal Venus, ci s'a făcut romîneşte Vineri. | = 

Obiecțiunile. de pînă aci 7— unele a priori, altele a 
posteriori — sînt de ajuns “spre a dovedi, că este inad- 
misibil în: Linguistica romînească principiul . formulat de 
-l Xenopol, pe un fapt. problematic, și aprobat de d-l 

Hasdeu, pe alt fapt mai, mult: decit. problematic,— prin- 
cipiu în numele căruia se pretinde: că fonetica numelor - 
proprii, topice” şi personale, ar fi deosebită de fonetica 
celor-l-alte :categorii de: cuvinte. Nu-i adevărat principiul 
acesta și, prin urmare, eu nu voiu ţine seamă .de el. 
„-  Eu— pentru studiul de față — mi-am făcut urmă- 
torul program, de la care nu mă voiu abate : E 

a) Voiu urma calea indicată de linguiștii scientifici, 
care pleacă de la principiul fundamenta! că, în natură în „genere şi în linguistică în specie, nu există: nimic arbitrar, „__:.d) Voia căuta, cînd voiu da peste cine -ştie ce ex- „ Cepțiune, să-i găsesc explicarea naturală, plecînd dela 
principiul că .«o lege fonetică ori este, ori nu este, ter- tium non daturi)>. . | e o —__„ +6) Voiu avea înaintea ochilor, principiul linguisticei „Scientifice, care, între altele, spune că <a face o- etimo- logie scientifică nu însemnează .a arăta într'o doară în- rudirea ce “poate fi între doi termeni: etimologia scien- „'tifică trebue să întrunească ceea: ce Littre numeşte zszoric “Şi filieră, adică'să „desfășure din fir în păr istoria formării unui cuvint. restabilindu-i toate intermediarele prin care: a trecut 2)». E 

  

accentul pe prima silabbă—per analogiam —; apoi după o lege fonetică „Cunoscută a schimbat pe e deschis și accentuat în diftongul 2, atit . și- nimic mai mult. 
“1 V, Henry Grammaire comparie. du grec et du latin, q-e ca. Paris, 1892, p. 16: <une loi phondtique est ou n'est pas, îl n'y a pointde milieus, 2) M. Br&al 'cMelanges de Mythologie. et : cd. Paris 1SS2, p. 274: «l'ctymologie scientifique - si indiquer vaguement l'affinite qui. peut exister. entre deux termes : îl faut qw'elle satisfasse ă 'ce que Littre apelle Phistorigue et la flicre, c'est- â-dire' q'elle retrace, letire pourtettre, histoire de la formation dun mot, en rctablissant tous les intermediaires par lesqueis i-a pass€, 

ra 
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„. 

4 Voiu da dreptate cui o are, nu cui mi-ar plăcea i 
“mie so aibă. . 

e) Cind se va întîmpla - — ceea-ce e cu putință | — 
“să n'aibă dreptate nici-uhul din predecesorii mei, :atunci 
-voiu încerca să astup lacuna cu explicarea mea și ast-fel 
“voiu completa” critica negativă cu cea positivă. 

. . : .: Ă p . 

IL 

, - Topicele rominești terminate in -ddia -ddia şi -edia 

- D-l Hasdeu,. isbit de o samă "de numiri de localităţi | 
-rominești terminate în -dia, sa încercat în. două „rînduri . 

„să le lămurească originea. La 1874.mai mult făgădueşte 
decit dă o explicare. « Aiurea — aşa sună -promisiunea — 
ne vom încredința pas la pas că tot atît de anteromane, 
fie” dacice, fie agatirsice, sînt numele . . . . . , 

- Arăaradia și toate riurile sau localitățile cu' aceeaşi: inte- 
-_resantă finală -gia : Ciocăgza, Cisnedia, Cernăia, Arpăda, 
“Crevedia, etc., e formaţiune nominală absolutamente ne- 
cunoscută in Dacia orientală. şi chiar în Transilvania mai 

-sus de Sibiu m. 
, Mai tirziu, autotul Jucrării lexicografice Btyrnolo: 

o -gicum Î “Magnum-Romaniae» se încearcă să-și împlinească - 
promisiunea, dind următoarea explicare numirilor topice 
romineşti terminate în -4dia, -ddia şi -edia. : 

 c—dadia;. sufixe de certains nomă propres topiques, 
Mulţi cred că Mehadia, numele renumitelor. băi, aşezate. 
la margine între Bănat şi Oltenia, n'ar fi decit o corup- 

„“țiune din Ad-Mediam, după cum se chema aceeaşi .lo- 
calitate in epoca “Romanilor (Tab. Peuting). Nici - prin. 
legi. fonetice normale, nici prin "vre-un fel_ de . analogie 
sau de etimologie poporană,. < Ad-Mediam». nu putea de-. - 
veni <Mehadias.. Asemănarea între ambele nume, dacă 
"vom admite chiar .că ele „se aseamănă întru citva, este 

- 7 

  

1) B. P, Hasdeu, Istoria Critică a Rominilor, Bucureşti, "15755 E 
ed. 2 p. 277. . ?
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o întîmplare,” nimic mai mult. In Mehâdia, finalul  -4dia- 
e. sufix, și încă un- sufix foarte interesant. a - | «Să alătureze cine-va numirile locale ca: : .-- ” «Arnarddia, rîu ce trece prin Gorj şi Dolj, Vărsindu-se. - “în Jiu şi dînd numele -său la: două plase, la o vale, etc.;. Ciocâdza, un pîriu şi un sat în Gorj; „ Arpddia, un cătun în -Doljy i Apddia, un sat romînesc în _Bănat, lingă Lugoş;.- „Vărddza, un sat rominesc. în Bănat, lîngă. Verşet; Mănărddia,: nemţește Donnersmarkt, şi Cinddia. nemțeşte Scholten, sate_rominești în Transilvania ; afară „de altele, pe care noi nu le știm sau “nu ni-le aducem. : „aminte. . .. - a N, „„.. «Apoi să se compare forma Mehddzia cu forma Me-. . hedia, de unde resultă că acelaș sufix, cu scăderea pos--_ „terioară a accentului, ne întimpină în : ii Ea | " Cernadia, două sate în Gorj ;: i Cisnâdia, nemțeşte Heltau, orășel î „Crevedia, un pîriu în Mehedin 
tăți în Vlașca şi în Ilfov, etc, . - - «Care va fi dară prima conclusiune? : «Existența unui vechiu . sufix rominesc topic -4da,: păstrat mâi cu persistență în regiunea olteană, foarte rar - în Ardeal, de tot excepțional în partea - răsăriteană. a... „ Munteniii şi cu” desăvirșire necunoscut în Moldova. „:<Acelaș sufix ni se presintă la Sirbi:în:. * e Grăadita «Grecime, “mulți Greci; ” „.. Srbadzia, «neamul sîrbesc»; CC Tutadiza, «neamul turcesc, turcime>; | - momcadiza,. «tineret, mulți tineri»;  : a - piesad:7a, «<cinime,! o' droae de Șumadiza «numele unei Provincii»; etc... -. . <Sufixul -d/ia nu este Slavic la Sirbi, după cum .nu-. e latin la Romiîni. Luatu-l-au Romînii delă Sirbi ? dar. atunci rămîne deschisă - cestiunea: de undei âu- Sirbii ?-. Luatu-l-au. Sirbii de la Romini? aceeaşi cestiune îşi mută .... numai doară locul, dar.nu se desleagă.. -- «In forma -ddia Și în variantul lează. E1 trece însă în s pe dată-c o vocală mai jos de ş Așa 'din A 

ui n : Transilvania ;. 
. . -a bi . 

ți - şi. cite-va locali-. 

-ddia, d nu se asibi-. ,. e accentul scade pe: 
marddia vine numele. . 

. NR | n La. a . E A 
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a. “părului Amoărăzaae:=A maradidne, iar din Șiocădia” po- 
_ 'recla Ciocăsan=Ciocadianu 1)». 
a _-  """Temeinicia explicării date de d-l Hasdiu” topicelor. 

:.-” *. romineşti terminate în -ddza -ădia şi -adia a fost contes- - 
“tată de domnul N. “Putnoky într'o disertațiune, "despre _ 
«Etymologicum - Magnum  Romaniae şi. starea actuală 
a Filologiii comparate din_Rominia», pe care-a citit-o" 

-- “"întruna din. şedinţele Academiii” maghiare.” «Dacă vom - 
= 'examina—zice d-l' Putnoky— numirile maghiare corespun- - 

„zătoare- a comunelor înşirate, vom afla că aproape foate 
:numirile acestea sînt împrumutarea numirilor maghiare, - 
"precum :-' Vărădia : - Vârad, Cinadia : Csanâd, Cisnădia : 
. Diszn6d etc. şi că "accentul. nu-i pe -ddza, după. cum zice 

nâneşti vine înainte sufixul locativ -maghiar -72), al 
cărui rol:e.destul de cunoscut în numele locale maghiare, 
precum: Buzd, Parajd, Csanâd, Disznâd, Gerend. V.. 

-..Hunyad, Tusnăd, Tasnâd, Nasz6d, Homorod, Enyed, N. 
“Vârad, Bând etc,, etc. Existenţa și justificarea acestui -,.- 

N o „- “sufix întrebuințat. la formarea numelor locale în limba 

maghiară, a „desvoltat-o. sistematic şi destul de lămurit 
1". în t. SVIa: “Nyelvăr-ului * "fasc. 3, pag. 112—I114 loan . 

ai : Frecskai 3), unde aduce mai mult -de 500: de exemple 4)». 
„ D-1 Hasdeu, 'autorul teoriii istorice, după care: «re-- 

 giunta destul*de întinsă «de la Severin pînă /n Haţeg, 
-«de la munţii “Temișanei pinăn Oit 5); adică întreagă 

i ““Oltenia cu făşiile învecinate din Bănat și Transilvania, 
IRI ma încetat niciodată, „dar niciodată, de a fi rominească a) , 

  

- DB, P. Hasdeu, Zroăiat. Dag. Rom. v. 1. pe. 338.” „ 
: „ou. 02) AyOr, t EI, se ocupă cu această întrebarea. e 

PN 08) După. Frecskai toate numele locale prevăzute cu “sufixul -Z se 
îi „pot împărţi în g'clase, şi anume, după:cum se derivă din nume per- , 

:sonale, de obiect sau dintr'alte nume, precum : 1) din nume de botez, 
__2) din nume. de animale (Diszn6d), 3) nume de naţionalitate, 4). Dume 
"de plante (Parajd), -5) nume > personale, 6) alte nume de obiecte, 7) adiec- 
tive, 8) participii şi în urmă g) multe nume, a căror rădăcină e obscură». * 

sa -"4) Patnoky Mikl6s, Az Erimologicuna * Aagaum Romanide. '€ as. 
-  deszehasonlită npeloâszet elene . Româniăban, Budapest 1887, p- 25 cf, 

„7 “revista Uugaria, aa. L, p 189. 

i Etym. Magnum, ci pe -adia. In. Zoafe “numele” locale ro 

i 

15) B Ș, „Hasdeu,. storia Critică a Rominilor, Bucureşti “1874 ă 

„7 i Pag. 306. - 
6) B, P. Hasdeu, Din, Zeoria Zimdii romii, București 1883 3,p.26. 

. - - « PI Di _ A Pi



„că. toate -numirile cu -adia derivă din: numiri 

  

“22  :DIN TOPONIMIA ROMÎNEASCĂ. 

„are o. credinţă, neclintită în <existența unui vechiu sufix: rominesc topic. -ddia, păstrat -mai cu persistență în re- iunea olteană, foarte rar în Ardeal, de tot excepțional 

noscut în. Moldova 1)». Această credință îndeamnă pe d-l Hasdeu să facă o hipotesă italică despre originea numi- „rilor locale romînești, terminate în -4dia, -ădia și -edia „Şi. să respingă, mai mult! ironic decit cu argumente, ex-. „Blicarea propusă “de d-l Putnoky.'. ” ă |. “Fără â ne rosti peritru sau contra—zice d-l Hasdeu—. - atragem atențiunea linguiştilor asupra sufixului onomastic * __-edius şi -edia: în dialectele cele antice ale. Italiii sudice, un sufix despre care Mommsen: (Unterital. Dialecte p.. | 347) zice : <Die Namen wie Atiedius und Anaiedius.. - <gehăren ebenfalls zu. den Eigentiimlichkeiten -der mar- «sichen und: abruzzesichen Distrikte, es finden “sich auf: - » «dortigen_Inschriften -Z, B. Amaredius (cf. Amaradia), “ <Appaedius (cf. Apadia), Decumedius (cf. Mehadia), Mu- «sedius, Novelledius, Namiedius, Pappedius, : Paquedius, . "«Pescennedius, Petedius und Petiedius, Poppedius, Staedius, „«Statedius, “Titedius, „ Veredius,_ (cf. "Varadia), Vettedius 
«schlechsnamen, wie z..B. neben - Anaedius auch - Anaius. „_. «Yorkommt». Să nu uităm forma « Meh-edia> lîngă. <«Meh-. „adia>, Crev-edia ete, -. e pr „2 <Adaog totuşi. încăodată, că. aceasta nu este decit "o simplă -hipotesă, originea romiînului -4dza neîncetind de 

anticele dialecte ale Italiiii —-a se ve d-lui Gr. Moldovan, 1, p. 189. El ne asigură că. « Mehadia», 

» Prin urmare şi la Serbi—mai “Ştii dacă nu -şi în 

„ «Ciocadia», < Amaradia», etc. trebuesc accentațe pe i; o fi-. “trebuind: Pentru: etimologia d-sale, dar” nu “este așa. Inte- „meindu-se pe. această eroare fundamentală, el susține apoi 
gureşti cu -a2 (Csanâd, Disznâd: etc.) prin ada "4 pe cind în, «eMehâdia», “< Ciocâdia», „«, 

1) B. P. Ilasdeu, Ep mol, AMagn, Rom, v, - a | . “ N 
I, p. 339. .: 

= | - -. 
a 

osul sufixului . 
„« Amarădia,. încă. - 

Di 

dea în «Ungaria» -



_ o N , « a 
. - 

odată; nu există 1 nici-un sufix tonic -ia:. Mai nostim de- 
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“cît toate este că, pentru - a-şi întări părerea, dl Putnoky - 

„citează pină. şi sufixul':4a în grecul Mazovia ! I-ar fi fost. : 

mai lesne de a cita pe romînui «nerodia», în care însă, 

tocmai din causa lui -îa, -s'a făcut trecerea lui d în 5, 

pe cind în <Mehâdia» acest Z se ţine ţeapăn. Ungurii, 

cu tipicul lor accent pe prima silabă, puteau. sf facă un 

-ad sau -od din. romînul -ddia, dar din maghiarul -ad sau 

-od e foneticeşte- peste putință de a ajunge la. rominul_ 

-ddia, ba nici măcar la -adia, al căruia -d-. ar fi trecut în 

[ză Așa dară mai trimetem odată pe d-l Putnoky la «ne- 
rodiăs în .loc să alerge la: Mawsâovia Dă a 

- Unde este adevărul? a 
| Cine vrea să deslege controversa“ de faţă nu trebue 

-să. uite că metoda; dar numai metoda, a făcut din studiul 

limbii o adevărată ştiinţă 2). Metodic : trebue luată, prin 
urmăre. şi controversa numirilor topice. romineşti, termi- 

nate în -ddia, -ădia şi dia... - 
-Ori-ce limbă -vie trece: printr'o infinită serie . de. 

schimbări fonetice, despre care, în momentul. producerii 
lor, 'nu-și pot da samă indivizii -ce. vorbesc limba res- 
pectivă, pentru că 'ele nu depind de voința omenească, 
'ci de' modificările fisiologice produse în” 'organele :Voi- 
birii” “de influențe încă nu bine determinate, „«Schim= 

_bările “sint: după legi, -pentru că. “îndată-ce din vro. 
'schimbare în “organele vorbirii vre-un sunet se -ros- '--:: 
tește într'un- fel. în anumite grupe” tocmai din causa -. 
acelei: schimbări în organe tot așa trebue să se. ros- 
teacă: în  ori-ce cuvinte unde se află înconjurat de. -.. 

aceleași sunete. Tot de. aici vedem că Schimbarea nu ---. 
poate să se aplice decît la acele “cuvinte care erau -pe 
vremea cind a început prefacerea, cele venite mai tîrziu | 
vor răminea neprefăcute., Altă urmare. este că : schimbă- 
rile se fac încet: şi că: au început şi închecre în “timp, 
adecă la un timp încep, se. desvoaltă. şi apoi : se 'sfi irgesc 

BP Vrasdeu, Beymol. Aaşn. Bom. vu, addenda, p. Vii: 

Bucureşti 1886, p. ro: «ce n'est que parla methode” que în linguistique 
Sest dlevce' au rabg d'une science presaţie positive», 

5 B.P. Ilasdeu, Sar /es Elimizts fures dans la langue rouniainie,



a , - 

24 . . + "DIN TOPONIMIA ROMÎINEASCĂ, .. _ 

"ajungînd sunetele la alte forme statornice, măcar pentru “un timp, 
Na - - Intre diferitele 'fase. de evoluțiune străbătute de cu- tare limbă se poate stabili,o cronologie relativă, - cu aju- torul căreia, cînd. se, cere, se poate controla gradul de' vechime al 'cutărui cuvînt. sau al cutărei clase: de cuvinte - din limba respectivă. Atare cronologie s'a fixat de cătră cercetători și- între fasele prin care a trecut limba noastră. „Şi ast-fel, spre a lua un „exemplu de actualitate, e cu „putință. 'să se încredinţeze „cine-va, de la prima vedere,” de vechimea relativă a numirilor topice romîneşti termi- nate în' -ddia. '-ddia şi -edia. lată pe ce cale, a Unul din, cele „mai vechi. fenomene. fonetice din „limba romiînească este prefacerea lui Z 7 în s: audire= - auzire, 'cald/==calzz, dicere==zicere, mezium=mies, me-_ ” diam=miasă, prandium=—prînz, tardivum=tirera, și așa: “mai departe. Vechimea fenomenului: se deduce din faptul „că prefacerea lui di în 2 sa petrecut numai în ele- mentul latin al limbii noastre, despre care se ştie. în „mod istoric, că este stratul ei “cel mai vechiu.“ | "A". Numirile topice romînești terminate în -ddia -ădia: --Și -edia nau prefăcut. pe. Zi în 4. Căre. să fie pricina ?* “Mai demult sar fi răspuns la ast-fel de întrebare cu „vorba excepliune, dar astăzi vorba - excepţiune ..este. o vorbă goală. Nu-s și nu. pot fi excebtiuni adevărate, ci Huwat aparente, . onetica  sînătoasă - „explică excepțiu- nea cutărei vorbe de la cutare “lege fonetică -bine constatată întrunul din următoarele două moduri : sau, vorba respectivă nu 'era încă în limbă pe: vremea prefa- - „ Cerii fonetice, la care nu se supune, “sau, dacă era,: nu intrunea, toate condiţiunile cerute. spre a se modifica. Se. înţelege că întrun cas ca Şi în cel-l'alt, excepțiunea este numai aparentă, nu reală, Deci, spre a reveni la obiect; - adevărata” pricină că numirile topice romînești teriminate „AN -ddia -ădia şi -edia mau prefăcut --pe di în s nu „ “Poate fi alta decit împrejurarea că ele au intrat în limba "rominească sau — ceea ce-i tot una — limba romînească "a dat peste ele după 'ce trecuse epoca prefacerii lui da-i 

. —— 

_ 
- 

- - . > î în DI. Nădejde, Gramatica Zimbei, Romina, laşi; 1884, -, 6. - . 
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s. “în z, Prin urmare, originea lor, ca tin 2, nau poate fi nic. o 
" decum epoca ante-romană, nici măcar 

* 
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cea romană, ci - - 

'vunai şi numai evul-medeu. Mai -rămine- de determinat 
limba poporulti_ medieval, : -de la care vor-fi avind Ro * 

minii aceste numiri de localități. Pină. atunci: însă, mai- : 

„trebue. luată: o precauțiune: spre a nu cădea în greșală. 
- Oare nu cum-va numirile „topice, romineşti terminate 

în , -ddia -ădia şi -edia. vor fi vechi în realitate şi păs-.:-- - - 5 
trarea lui iz se va fi justificind prin posițiunea accen- : - ... 

„.. „tului? Un audzre, “medium, dzcere, prandium, tardivum, | 
"- rotindi, și așa mai departe, răspund “că accentul mare: i. 

„aici-un 10] în această prefacere fonetică ” şi - că greşala 
d-lui - Putnoky cu privire la întonarea topicelot rominești. - 

„terminate în -ddza -ddia și -edia mare” proporțiunile. ce 
i-le atribue d-l Hasdeu. 

D-l Hasdeu crede că z din zerozia ar fi provenind. - _ o 
din Z din nerod şi încă «tocmai din, causa lui îa-> „ Aşa 

„să fie oare? Nu. cred şi cred că voiu: putea: face și pe 
„alţii: să nu creadă. Deocamdată iată cite-va deripate der 

minate în -ta, precedate fie- -care de plur. și apoi de sing 
numelui de la care se derivă: 

a 

DT... Maiorescu, 

m 

Sing. Piur. - Derivat, terminate înia i 2 d. 

„om oamenz “omenie (aj 
drac draci . » drăcze E IN e 
Sărâc săraci sărăcie o | 

pribeag . pribegi pribegie, o» o. 
„vitreg. vitregi - vitregi? -»-. 
nerod ” aerozi _  *sHerozie a , 

_sSlobd sloboz. - slobozi _». - 
-  mișel  “mişe// (azi înişei)  mișelze  ». a 

vesel .. „vese/ - Ă vese/7z. > 
“duios -' duioși : duioșze -», 

-- ticălos ticăloșz - ..,. . :.ticăloșie. » : 
“beat: bezz . befiz a , 

= „bogat bogaţi.» -. bogăzie - ». _ 
frate frazi .. -: “fă i» îi o 

„ fată feo 1 fete. o. - 

"prost - proști - prose) >» _ 

Critice, Bucureşti, 1593, ed, 2 v. UI, p. 243, .
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a 

Z 

- E: de ajuns o aruncătură de ochiu peste tabeluk-de | “mai sus spre-a vedea, că derivatul “Zermăinat "în -ia de- Piude fonetic de plur., nu. de Sing. nuiclui de la care se derivă: Cum se. explică: această dependență fonetică ? „> Răspunsul nu-va fi greu, după ce se va. lămuri ori- | ginea_și natura finalului romînesc --za. 
Ce e și de unde e finalul romînese da? 
D-l A. Philippide se- gîndește deadreptul la un «-ie =lat. Za pentru 242 1)». - | 
D-l W. Meyer-Liibke răspunde că «le christianisme _ surtout fit 'passer du grec. dans le latin €crit et Ja langue usuelie des lettrs quantite de mots en -fa accentues sur la finale, comme astrologia, monarchia, Philosophra etc, On 'en' detacha” fa et, comme Paccentuation «de I'7 en faisait un. suffixe productif, „il ne tarda pas ă: devenir un * "des -plus „employes dans la derivation -adjective des noms abstraits. Ainsi trouvons-nous en roum. ajutorie (aide) _ amaruicie (violence), aspriz (apret€), -avuzze (richesse), - “ beție (ivresse), Zrcupze (joie), dazorze (dette),: g/re/osie (ja- lousie),: Slăbie (faiblesse),. zărie (force);2)». Limba romi- nească înfluențată de «le latin ccrit et la langue usuelle des lettres»! Credat Judaeus Apellal = ” ” 

observă, în flexiunea Şi. deriva! a ţiunea ” romînească, legea „eufonică, după care în. pronunțarea romînă nu s'au putut suferi lîngă olaltă două su-. Hete şuerătoare, precum sînt « ȘI 4.-- De aceea înmuearea lui £ înainte de ; s'a aruncat înapoi asupra lui » făcîndu-l *pe acesta Sar: fa ră- mas neschimbat D..e.: „aces/-aceş/i; onest-oneşţis. In ce condițiuni, în flexiunea! și derivaţiunea romineescă, trece grupul consonantic s7 în ş2 - Din este (pres. ind. 3 p, sing.) vine. eşzi (pres, ind, 2 p. sing.) > fost , 
» foşi. 

Ea > .povesre >  Poveşi, dara poveszi, povesâire, >  prosz „> Proşi, > a pros Prostie, prostime - 2 Veste 
2: veștii . >a vesti, vestite - 

>  starosze 
> 

a | E „Staroşii, » a stăros/i,-'stărostie. ne Se vede dar că la prefacerea grupului consonantic 's4 în: șI, în aaa Şi derivaţiunea rominească, lucrează "Împreună - of factori : ul ŞI o "ze 
E “ ă i i 

eee şi oc ad: S'ar putea formula o lege care să sune ast-fel : în 
xiunea și $erivaţiunea Tominească, gru şi — de “cite ri este preces de ton şi urmat imediat de vocala î, . 2 A, Philippide, dstoria .Zimăii Romiue, Iași 1894. p. 61 | 

2) W. " Meyer-Liibke, Graur gues “ Romanes.. Pari 
1503, RR li , Gra pmaire des ÎPnsues Romane, Paris, 

pul consonantic — s/—trece în
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La finalul : -daco-romînesc -fa - corespunde finalul ” 

macedo-rominese -//ia şi vice-versa. 'Unul trebue:să se - 

explice printraltul! Care prin care? D-l W. Meyer-Liibke 

zicînd. că «en -macâd, frăzile (fraternit€) kurvarzle (adul- 

tere). îmbuguțile  (richesse)” ont le . suffixe -za,- et- non - 

dia 1) par car vrea să reducă pe m.r. -zlia. la d. r. . - 

«ia, pe cînd d-l H. Tiktin, alăturînd vorbele afrăf-te (-îq) -. 

m. r. frăț-ilye (-ilia 2) Bruderschaft 2)» .arată -direcţiunea 

contrară. j > - pe 

In. m. v. frățilya sint, cred eu, trei. elemente :. plur. 

fraţi, artic. masc. plur. -Z- și sufixul latin (sau slav 2) 

aton -7a. Primitivul fraţi-li-ta se va fi modelat, cu privire. 
la întonare, după vorbe ca blanditia, credentia, „potentia, 

tristitia etc. şi se va fi făcut astfel'm. r. frăfi-liia şi 
mai-pe urmă d. 7. frăfia A 

. Aşa dară finalul d. r, -fazfinalul m. r. --/zia, e un: 

“aglomerat de trei clemente.. Dacă “prmele două elemente. -- 
-i-li — din aglomeratul -/i-Ya sînt comine pluralului “zii 
melui de la care se făce dertvatul în -ia'și numelui deri- 
vat terminat în -ia, mai e oare lucru de mirat 'depen- 

denţa fonetică a numelui derivat terminat în -a de plu- 
- ralul numelui ce-i. serveşte de “basă ?. Se înţelege“ că nul 

Dincolo de externa înlănțuire forietică din acest 

fenomen linguistic (singular — plural— colectiv și abstract) -* 

este o paralelă înlânțuire logică, . în care de asemenea 
ideea de' pluralitate-şi colectivitate -se află între ideea de . 

singularitate-și cea de abstracțiune.” . ._. - m 
- Mai toate, dacă nu chiar toate, derivatele romîneşti - 

terminate în '-ia sînt_-nume' aâstracte. “Inainte de “a fi 

abstracte au fost -'colective. “Din ideea de cantitate, de 
colectivitate, Sa desvoltat ideea de calitate, de abstrac- 
fiune. In această privinţă iată un “exemplu împrumutat din 

«Aista/ didah'ie alu :ayu Antonius, un dialog între sfintul: 

„. Antonius şi dracul 3). Acesta “spune unde-va aceluia, că 

  

"pp, Meyer-Liibke op. cit. v. Ip 530 „- 

-2) H, 'Tiktin, în Grete. Gruadpi5s der “Romanischen Phila age 

1, 475 ÎN N , ÎI ” 
3) Aista didahie ali “apu Antonie formează un capitol din Codex 

Dimoniu va manuscript  rominesc anonim, „probabil de pe la În, 

ceputul veacului nostru, descoperit de d-l Weigand în 1889. la fraţii 

=: i a ' - -
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_: „păcatele și păcătoşii se împart în șapte grupe, că într'a “șaptea grupă se află și cazrvârta. E N - „„„* Autorul fără: nume zice (Iahresbericht,' p. 42): - „_ «Mia la Sapte Skori tsone „50 kurvoril'a, tsi son 
-mistikâts ku soia , 

- Editorul, 'd-t P, Dachselt, traduce (Jahresb,, p. 43): «In der : siebenten “Abteilung ' befindet. sich auch ie Flurerei, [solche],' die sind gemischt mit Geschlecht, | (Familie, Art. d. h; die Bluschande getricben)». i D-1.: G: Weigand observă. (Jahresb , p 55): „a Kurvorilia ist hier 7icht die dlurevei, sondern die; zvelche sie zreiben; iiberhaupt sind vohl immer die - „mit den: angefiihrten Eigenschaften Behafteten gemeint»: > „După această digresiune, cam lungă, dar indispen- 

- zisă a numirilor topice romîneşti, terminate în -dd/a-ădia. 
. Prin “fonetica bine înţeleasă sa putut afla zechimeă “elativă a numitilor topice rominești terminate în -dadia, . „"ădia şi -edia. Toate-s de origine medievală? Atita însă nu-i de ajuns. Pe. cît ar fi de absurd a presupune că ele au. - 

- „Putut fi date de: Romînii evului-mediu,. de vreme:ce în - 
limba. romiînească nu însemnează nimic, -pe atit este de' “Datural a crede că-s date : de poporul edieval, în a că-: rui limbă cele” mai multe, dacă nu toate,.vor fi avind o însemnare, un înțeles etimologic... Care-i Poporul:..de la. „are au primit: Rominii ast-fel de numiri topice d Ă In părțile sudice ale patriii noastre — zice istoricul -. 
i filologul maghiar Frideric Pesty — numirile maghiare de -locuri Primesc de multe-ori în graiul romînesc adao- .. 
Sul -72 sau “a, prin lepădarea căruia “se poate”. restitui 
topicul maghiar, Bunăoară . Homosd azi, e Homosdia, 
Vârad azi Varadia; Mihald, azi Mehadia ;- Sosd azi Șoş- --: 

- dia; Racasd azi  Racasdia; Farkasd azi Farcasdia; Ilesd 

bă 

. . - . . . 

- i 

Iancu și Mihail Dimonie.. din Ochrida în „Macedonia 
Veigand's Erster Jehrestericdt des Jnstitut s Fir Rum 

Leipzig” 1894). Pi i pr 

vestică . (Gustav : - 
dnische Sprache,
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azi Illadia ; Vizesd azi Vizesdia; Apâd azi Apadia; Se-- 
lind azi Șilindia;  Kovesd azi Cuvesgdia şi Gavosdia; -- 
Nâdasd azi Nădeşdia; Kezd azi Kizdiă; Tolvajd azi Tol-. 
vadia ; Terem azi Teremia.. Mai departe Peterd azi .Pe-, 
terda; Ivând azi Ivanda-ș Berend azi Berindia; Bărând - 

azi Barandia ete.1. e Ri 
Așa este. Prin deslipirea lui -zz.de la foarte- multe: 

numiri topice romîneşti terminate în -4dza -adia şi -edia 

rămîne un nume topic evident maghiar, fie de origine per- 

sonală “ca Arad-din Aradia, Bernâd. din Bernadia, Csanăd: 

din -Cenadia, fie de provenienţă apelativă ca Arpâd din-. 
“Arpadia, Korpâd din Corpadia, Mehad sau Mehed din. .. 

Mehadia sau Mehedia, Vârad din “Vărădia, Varodia sau « - 

Oradia. Prin urmare -ddia -ădia sau -edia. este un'compus- - » 

din finalul romînesc «za şi din finalul topicului maghiar. . 

la care s'a aninat. - „- “ 
„+ * Las la o parte numirile topice maghiare formate din: 

“Tiume personale și stăruesc numai asupra celor de origine. 

apelativă. Acestea sînt mai evidente decit acelea.-. -.. 

“” Unul și acelaş 'apelativ maghiar poate da naştere 

la mai multe nume topice prin. adaosul unor sunete sau 

silabe. Derivaţiunile topice maghiare, de origine . apela-- 

tivă, terminate în — s;— d. şi — sd sînt, după observarea -- 

mea, corelative. Am format un tabel de numiri topice - 

* din -Ungariă, spre a se vedea în ce stă corelațiunea amin- 

tită 2). Înțelegerea tabelului cere cunoaşterea următoarelor” 

două "particularități ale limbii maghiare. 

a) Vocalele finale a, e se lungesc, în d, € înaintea. 

ori-cărui sufix: . Ma a a 

“a fa = arborele az eke = plugul - , 

>» fânak = a arborelui .»> ek/nek = a plugului 

> fâk =— arborii >” ekek = plugurile. 

"- 2) Sufixele, cînd sînt dintruna Sau mai multe silabe;. 

  

| 1 Pesty Frigyes Magyarorsadehelynezei, Budapest 1888, PA PL 

“140. Cf. de acelaş A szărenpibânsăg îs szărăny vdrmesye tărtine d i | 

-pest, 1878, v. 1, p. 325. - Se 5 a 

pest, 2) Țahos Tănos “A dlagyarkorona orszigai Ss Bosznia es Jere at 

" “-povina helysdgndotăr
a, - Budapest 1888, .passim. 

; 

Pi
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trebue. să cuprindă. vocale înrudite sau. chiar identice cu vocala sau vocalele cuvîntului a . 
X - 

a hal == peștele 
-> .halnak = 

Acum iată. şi tabelul despre 

— 

Din ulma (măr) almis > apa (tată) — 
> ărpa: (orz)  âr îs 

uza (griu) _buzăs . Csoka (cioară) esokis did (nucă) “ diss diszn6 (porc) diszn6s er6 (tărie) . — erdă (pădure) — 
fark (coadă) farkas (ea coad: îirom (trei) hirmas hamarii (rezede) — - hamu (cenași) hamvas . - 

v
y
v
v
o
v
l
i
v
:
v
v
u
 

kapu (poartă) kapus KomI6 (lemeia) komlâs . korpa (tăriţă) korpăs Ă ES (piatră). kâves apa (găvan, lapis . concavitate) 
lap (Irunză) lapos 16 (cal) lovas lua (siscă) ludas magyaro(âlnă) magyaros- ” meh (albină) mehes Năd (trestie) nâdas._ - 

V
v
u
y
v
u
i
 

Tom (ruină)  — 'Toka (vulpe ; — 'Szilva (prună) szilvis vad (fiară) vadas va) (unt vajas văr (cetăţue) văras 

V
y
v
i
v
u
v
u
v
y
v
v
u
v
v
v
u
w
 

I
I
 

8
 

5
 

N
 3 e [i
 5 3 0 3 o u 

, _Lopicele romineşti, formate de to origine apelativă, prin alipirea finalului 

a peștelui » halas = Cu peşti (lac) a 

+ 

„e 
; Ip) 

- — (sau - %) 

” irpăd (cf, Arpalis) 
buzid 

" kapud 

. magyarod magyarâsăd 

primitiv: 

az” dh = foamea 
dhnek = a foamei 
ehes =— flămînd. 

care-i vorba : 

— sf 

halmâsy " almiisd apigy (cf. Apadia) 2 — 

| buzisd 
—, (ef. Ciocadia) — di6d (azi £y98y) didsd 

-diszadă (ef, bisnsdia) disznâsd 
.— 2 erosa 

TĂSĂ . Ira = farkasd (ef. Fărcâşiia) — (ef Hărmădia) — honorii (ef, Anaradia) _ — — hamvasd (et. 
Nomeșdia, Asehsa) - 

. Komlâa -. - komlâsă Ă korpid (ef. Coralia) — -. „. Kăvepy. - Kovesd (cf (aşi) ” lapăd (cf, Loșalia) lapiizd - 
— (et, Lupodia) — lovad - ..: lovasd ludad. — 

— (el-Slekedia, Vehadla) . : 
dădast (ct, Azd:șiis) Denegye (rened <- i) nemesă | i “râkosd (cf. Re:şiia) i TOomogy.- . ” — 

. 2 rOkâsd (et, Re pda) Szilvâgy 
.vadad vadasa . - 

vajasd (cf. Deşiiay- | „Vinul Gesta, ri) văz ( 

pice maghiare de 
-Za, se pot împărți
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după. posiţiunea accentului în două clase! una întonată 

pe penultima (Cisnădia, Vărădia), alta pe antepenultima . 

(Corpdădia, Orddia). Xinalul romînesc: -24, este tonic de: 

felul lui şi, prin urmare, în clasa topicelor cu -za  atorr 

sa petrecut,.nu scădere, cum crede D-l Hasdeu, ci-urcare 

de accent spre începutul cuvîntului : . resultanta întonării 

maghiare şi rominești, Vdrad +, Vărădia = Orddia. - 

| TI a 

Mehadia sau Mehedia! şi Mehedinţi. D= 

Dintre toate humele topice romiîneşti, terminate în— 

ddia—ădia şi—edia, Mehadia sau Mehedia merită o 

deosebită atenţiune, fiind că mulți au umblat şi, după con- 

vingerea mea, nimenea ma putut să-i afle originea. Păre- 

“rile învățaţilor despre locul unde a fost staţiunea.romană . 

Ad-Mlediam şi despre originea numelui de astăzi Mehadia, 

se află strinse la un loc în [storia Bănatulut Severinului. 

şi a comitatului Severin Şi, mai pe scurt, în Zoporina 

Ungariii — amîndouă de istoricul şi Glologul maghiar Fri- 

deric Pesty1),. 
E 

"> Tată; în traducere romînească, capitolul din. Zopout- 

viia Ungariii relativ la Mehadia: - -: 

" «Mehadia, localitate balneară cunoscută în toată 

Europa, se află în actualul comitat al Severinului. n 

„ apropiere este satul Mehadia. ÎImprejurimea băilor— în vre- 

mea Romanilor Ad-Mediam—este însemnată prin desco- 

perirea de monumente romane. In: pieţele- şi pe, stradele 

“băilor se pot vedea și astăzi “multe monumente le-ace ca, 

altele sînt în Viena, unde împodobesc galeria biblio ecei 

Curţii. Nici-o inscripțiune din cite s'au găsit aici nu spu 

dacă în epoca 
- 

cipiu sau f olonie. Se ştie numai că a fost. un caste Și 

încă unul din cele mai strălucite. Renumele băilor lui tie 
- 2 - i nN- 

„cules, după un trecut plin de mărire, â fost cuprins, de i 

  

ă ; 1 zărduyi dusă, î- szărduy vărmezye 

1) Pesty Frigyes, «d sz0rc A)! bâusăe cs szăreny mes). 

Buaapoht 152%, v. Sp p. 309—366' și Magyarorszâg helynevei, 

1888, v. i, p. 205—211. IS 

Budapest 

- Ă - , _ _ , _ 

Romanilor Ad-Mehadiam va fi fost muni-. 

zărtinelei *
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tunerecul mai multor veacuri. De cînd au părăsit Roma- | „.„ „nii această. provincie nu se ştie nimic de soarta băilor, „nici de nume nu li-se aude în- toată epoca barbară, şi - 

de la. Mehadia! ar-fi fost” necunoscute şi neîntrebuințate. Intreagă regiunea -Mehadiii, ca: si cele-l-alte : părţi ale > - țării, a. fost stăpînită de nobilime feudală; familiile de - Proprietari, raporturile lor de posesiune, sînt cunoscute, - ȘI, prin urmare, în acest răstimp, . e peste putință să - fi fost dată uitării vestita localitate balneară. Acest loc în- "Cîntător a. trecut de la Maghiari la Turci, care” în veacul XVIII, cînd apuse steaua lor, au lucrat din. toate pute- rile-ca să-l poată păstra şi mai departe pe seama „lor. * «Teritorul, dar numai. teritorul, stațiunii balneare Tomarie. de lîngă Cerna, poate servi ca punct de plecare istoric pentru Mehadia. de astăzi; Nici numele, nici istoriă. „.. actualei Mehadia, nu este continuarea numelui Și istorii -. i foastei Ad-Mediam. - - ii <Ei bine, tocmai aci “au greşit. nenurnărați scriitori de ” merit. Cum s'a numit, pe vremea Romanilor, această sta- țiune balneară ? Mulţi cred 'că aici trebue să fi fost co-. lonia ad Aquas ; Griselini “spune lucrul - acesta: cu tot . dinadinsul şi completează ast-fe] înțeleşul -nurielui. -de localitate: ad, Aquas "Herculi devotas. Sulzer însă con- 

„ Sau Egeta pe 'teritoru] satului de astăzi Cladova, aşa dar tot pe teritorul Fetislan-ului. în dreapta . Dunării, şi prin - 
Ad-Mediam înţelege Mehadia (Uber. Trajan's steincene 

„= Donaubriicke, P- 4 și 11); după cum a. făcut de curînd şi Paul Hunfalvy (Ethnographie, 85), care totuși mai pe . 
urmă şi-a schimbat părerea și a Primit. argumentele. care 

2 
' . . . : pi



DIN TOPONIMIA ROMÎNEASCĂ . | 33 
  

vorbesc despre originea. maghiară a numelui Mehadia. 
(Neuere Erscheinungen der rumănischen Geschichtsschrei- 

_bung, 127—128). Mommsen de asemenea crede că prin 
Ad  Mediam trebue. înțeles Mehadia, are însă opi- 
niune divergentă despre stațiunea ad Aquas, pe care 
în harta lui o pune la satul sîrbesc Praovo, în dreapta. 
Dunării, spre sud de la Egeta (care la el nu-i Cladova, 

"ci Brza-Palanka). Nu trebue uitat că Romanii aveau obiceiul: 
de a întrebuința cuvîntul «aqua», nu la numele coloniilor 

» de Jîngă rîuri, ci la al celor din apropierea isvoarelor 
termale. Ast-fel se pot cita :Aquisgranum (Aachen), Aquin- . 
cum (Buda-veche), Aquzx Sextize (Aix), Aquse Volate- 
ran, sau ad aquas volateranas (în, Italia. la Monte Cero 
lingă satul Libiano), cel mai mare din cele 12 oraşe vechi 
etrusce; Fontes Mattizei, sau Aquze Mattiacae, astăzi Wies- 
baden,—și multe altele.: Prin urmare părerea, lui Griselini, 
nu se poate lăpăda uşor, şi nici opiniunea celor-l-alți în- 
vățați cum că Ad Aquas ar fi fost lingă Dunăre nu se 

poate primi aşa de ușor.. Mai cu seamă pluralul <aquz» 
arată. cu siguranță că este-vorba de ape termale. Matei 

Be! face şi presupunerea, în care de altminteri nici el nu 

"crede, că localitatea aceasta va fi fost consacrată cine ştie 

cărei zeițe : Mea Dea, de unde ar veni numele topic Me- 

hadia. Mannert vrea să citească acest nume de localitate 

pur şi simplu J/adiz -spre a-şi face ast-fel. plausibilă argu- . 

mentarea că din topicul Media sar fi născut Mehadia. 

«Nu-i mult de cînd s'a ivit un scriitor: romîn, A. 

D. Xenopol, care pretinde că Mehadia. derivă din Ad- 

Mediam. Scepticii — zice profesorul de la Universitatea 

„din Iași — fac obiecţiunea. că Mediam sar fi făcut romi- 

nește. «Miează», după cum <mediam noctem» a „dat 

<miează-noapte», mediam. diem=—miează-zi. Ei uită însă 

— le răspunde Xenopol — că preposițiunea ad a putut, 

forma prin metatesă un cuvînt cu totul nou : A -me- 

. diam Me:ad-diam, de unde. prin .contracțiune Mehadia 

şi în fine Media (Les Roumains au moyen-âge, p. 135) 

Noi ceşti de aici nu știm. dacă Rominii din Ardea ar îi 

numind Mehadia Media, cum afirmă Xenopol, ştim însă 

că zic Mehedinţi districtului vecin din Țara Romiinească, 

'dar de aici de bună seamă nu urmează nimic. , 

>
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o « Topicul Mehadia nu e de origine. romană, ci ma- 
ghiară.. Asemănarea-i de sunet cu numele Ad-Mediam și . - „necunoaşterea - geografiii maghiare medievale au dat naș- _ „tere la numeroase rătăciri care au ținut în loc deslegarea problemei. De la începutul veacului XIV. pină la Sfirșitul veacului XVII documentele maghiare pomenesc într'una castelul. și satul Mihald ca proprietate seniorială. In timpul „ui Carol Robert, anume. în anul 1323,. mareșalul regal (agasonum. regalium: magister) Blasius este și castelan de „Mihald.- Documentul este -din 29 Martie 1323. In acelaș an, la 8 April, stolnicul regal (dapiferorum regalium magister) Dionisius este. şi castelan de Mihald, calitate - în care se. află și la. 1324 şi 1327. Numitul Dionisius în 1323 este și "castelan de Zsidovăr. Probabil că Mehadia va fi existat şi în timpul regilor din casa lui Arpad, deși în această privință lipseşte ori-ce document scris. E lucru Sigur că băile de lingă Cerna, castelul și satul din apro- piere, în documentele „întregrei- epoce maghiare, se nu- „Mesc . numai. și “numai Mihald și chiar harta lui Iacob Tandrart, apărută la Niirenberg în 1664, pune liagă Or- şova, unde-i Mehadia de astăzi, topicul Mihald. Abia pe la sfirșitul veacului XVII sa simțit influența străinilor în - modificarea sau transformarea numelor de. localităţi, — atunci s'a ivit numele actual. Mehadia, care s'a răspîndit aşa de mult încit a scos din limbă „pe Mihald aruncin= . du-l aproape cu totul în uitare, o RI -. «In Ungaria, foarte. de multe ori se formează nume “topice din nume de persoană, alipindu-li-se sufixul -d. Bunăoară din Imre s'a făcut Imred, . din Istvân Istvând, din Ivân Ivând,- din lânos Iânosd din Gâl Gâld, din Peter Peterd, din. Pâl Pâld,—şi tot ast-fel din personalul 

naturală. Să ne aducem aminte că compatrioții noștri. - Tomini au lungit de „Obiceiu. cu -7a-. sau -a. topicele maghiare nu „numai cind sîmburele numelui. de loca- litate era nume personal, dar Și cînd era. apelativ. Ast- fel din topicul Sosd ei au făcut Șoşdia (sat în comit, Temes), din Vârad Varadia (sat tot în comit, -Temes), | din “Tolvajd Tolvadia (sat în comit, Torontal), din Ilcd,
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Xlladia (sat în comit.. Caraș), din “Vizesd Vizesdia (pustă 
în Torontal), din -Peterd Peterda, din Ivând.Ivanda (sate - 

„în comit. Torontal). Poporul, care este aplecat spre: 

-ast-fel de transformări, a format şi din Mihald numele 
“ Mihaldia, din care-a dispărut curind litera: / confornmi re: .. 

_gulei după care bună-oară fo// (petec). a/c (dulgher), .. 
oltalom. (âpărare, ocrotire) se rostesc fo, des și otalorm. 

Şi astfel din Mi/a/dia s'a făcut în fine. Mehadia». :. 
Să fi deslegat oare filologul. maghiar. originea topi-! 

“-cului numit de Maghiari Mehadia, de Romiîni Mehedia? Nu. 

„. «Marea dificultate — zice. un romanist - de -frunte,. 

vorbind despre originea numelor “de locuri din : Franța— 

marea dificultate în studiile de felul celui ce ne. ocupă; 

cu privire la forma: cuvintelor, este a deosebi, în grafia 

„nestatornică şi contrazicătoare a textelor din evul-mediu, 

iceea-ce are o valoare reală; şi ceea-ce:este pur: şi simplu 

productul 'vre:unei false . tradiţiuni; vre-unei : confusiuni, - 

vre-unei ilusiuni sau vre-unei' pretențiuni etimologice. Spre : 

a isbuti, există numai o cale: să te ţii de legile stabilițe: 

ale- evoluțiunii fonetice şi să le aplici inflexibil, rămînînd 

să cercetezi, dacă. socoteşti că merită . cercetare, -causele 

deviaţiunilor ce le..presintă forma scrisă a cuvintelor. . 

„Grafia,. interpretaţiune "expusă la mii - de. posibilități de”: 

-greşală, înşală „şi .se înşală într'una; fonetica nu.se'înșală. - 

niciodată (bine înțeles, nu tot ast-fel stă lucrul cu fone-: 

'tiştii, care se înșală, „vai! prea adese-ori)> De 

Fonetistul maghiar 's'a înşelat! Ra " 

“Documentalul Mad, -la „Maghiari, . nu 

E 

s'a putut 

a ă . 7 . Net | i „a - 

1) G. Paris, Romania, an. XIX (1890), p. 471:. «La grade dif- | 

-ficulte” dans les. &tudes du genre qui nous occupe, €n tant - qu elle - 

“touche la forme des mots, est de discerner, dans la “graphie flotante 

-et zontradictoire des „textes du moyen-Âge, ce qui a une valeur: reelle et, 

-ce qui mest que le: produit soit d'une fausse tradition, soit d'une con - e, : 

fusion, soit. d'une-illusion ou d'une prâtention - ctymologique,, Pour 3 

arriver, il n'y a qwun moyen: s'en. tenir aux lois ctablies de | &volution 

phonstique et les appliquer inflexiblement, quitte â chercher, si cela en 

“vaut la peine, les raisons des deviations que presente „la forme €crite 

„des mots, La graphic, interprâtation sujette â mille, chances d'erreur, 

“trompe et se trompe sans cesse; la-phondtique ne se . trompe jamais 

- (bien entendu, il.n'eb est pas de mâme des phonetistes, qui se trom- 

„pent, helas! trop 5ouvent)>. .. - . : o. 

Î 
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= + schimba în Mehadia, pentru că. în limba maghiară, silaba. md: nu se schimbă în -pie- şi; la adecă, nici 'silaba -Ha/d-. „în “had. (cf. topicele Găld=—Gâla,  Fofeld=Făfeld etc.). 
„2 * Documentalul Mfhald, la. Romini, nu s'a putut'schimba 

în Mehedia, pentru că. în limba rominească, silaba = 
nu se schimbă în -zze-, nici silaba -/a/d- în -fea- (cf. to- picele Gâld=—Galda, Fofeld=Fofeldia, etc.). o . „Aşa - dară, documentalul Jfiha/d, aplicîndu-i-se cu „rigoare legile fonetice maghiare şi romiîne, nu poate da, și, prin urmare, n'a dat nici Mehadia, nici Mehedia. Cu „toate acestea cuvintele 1///ra/d, Mehadiă. şi dichedia sînt. 

„înrudite 1), - a | o - De unde vin aceste cuvinte şi care-i adevărata filia- ; “iune dintre ele? “Desfăcînd. din Mehadia sau Mehedia "finalul rominesc -7a sau -îa rămîn trupinele - J/2/ad- şi „„. Mehed-, derivate din maghiarul w4/, (= albină). care la rindul” lui se află în mai multe numiri topice din Ungaria. Bunăoară: - . ' A E 
„+ Mehesz în comitatul Abauj-Torna, 

Mâheszhăz - » .: Somogy. .. 
“Mehkerek ** >. Bihar (Bihor). - „= „Mehtelek. . > Szatmâr (Sătmar). „0 “:Menhkertelk (Bienengărten; Stupini) lingă Braşov. - Mai departe: .> . i E „AMthesvălgy în comitatul Fejer. _ 
aa "Somogy. d 

A ies e Zala ] > 0 > Bihar (Bihor).” i a >. Torda-Aranyos (Tanda-Arieș). , Alhes,- un „adiectiv derivat din zu2/, însemnează «piu de albines. a -- Cum S'ar putea afla care din două, Mehad: sau Mehed- " este. forma maghiară primitivă ? Uşor de tot. Ea ) AMehad.. nare păreche maghiară terminată în -s, el - însu-și nu-i derivat după spiritul limbii maghiare. * 

    

, “ 1) In documente se vorbește de Nagy-Mihâld şi de Kis-Mih4ld,, Vargo Afihădtd-ul este 1/ehudia sau Aehedia, -Kis-Afihdld-ul este Aehadica * sau Mehedica, ortografiată îu documente : :Mehedyla, Mehadyka, Myhe-.. dyka ( Pesty, A ssărdiiyr băusăg. îs. Scărâny vâ”megye fărtinete, Budapest,.! "1575, v. II, p. 366—g69,, SI AR n
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Mdhed- are păreche. maghiară terminată $ în =s, el în- 
'su-și - este. derivat după - firea limbii” maghiare.. Prin 'ur- 
mare J/ehed- este forma primitivă şi corectă, iar Mehad- şi 
documentalul 4/7/a/4- sînt nişte 'alteraţiuni ' ulterioare ușor” 

* 

de explicat. Intr'adevăr, 'poporul maghiar — la care '5e .- 
poate observa 7eudiuza de a închide Ze e închis (€) şi de 
a deschide pe e deschis (e), -ast-fel, că, spre exemplu, li- 
terarul <cs6kolom kezet» 'sună, în graiul maghiar popu- “ 

„lar, aproape «cs6kolom kăzzt> — va fi modifcat pe pri- 
“mitivul şi corectul J//hed- în Mhdd-, pe:care-l va fi pus 
în legătură cu personalul J///dlp pretențiunea” etimologică 
a. 'copiştilor din evul-mediu.: Ast-fel s'a născut, după” pă- 
rerea mea, documentalul Jfiila-, — ions, et. origo mali. 
pentru istoricul și. filologul maghiar Pesty. | 

- Trupina J/had., „pe câre limba maghiară n'o .re- 
cunoaște, lipsește, şi cu drept cuvint, și din. limba romînă, 
care cunoaşte numai pe Med. Aceasta se vede din cu-. 

"vintele <Megia și. Megica cu acc. pei, (Media şi Medica,, 
numirile ce ie dă poporul localităților cu: numele oficial. | 
“Mehăâdia şi Mehădica 1)». Evident că Media Mea 
dlehedia, AMeaicaălecaiee>ehediea, după ci cum pl : 
maală=mahală.. ” 

“In județul” Vasluiu, a cărui. inarcă:: este un stupi.a 
fost mai de mult un sat numit: Jlchedia, nu. diehadia. 
“«Despre satul “Mehedia că a existat încă în anul 1726, 
„se vede dintr'un .... hrisov al lui Mihail Racoviță-Voevod 
cu. data din 7234 (1726) prin care se :spune că Vasile + 
Vasilicăi, din satul Mehadia de pe apa Telejnâi,: se învo-. 

seşte a-dâ lui Dumitraşcu Racoviţă boerul, partea de pă- 

'stăpinului său, în calitate de prisăcar, pentru că. ar fi luat: 
dintr'un boloboc miere de stupi de o palmă şi o şchioapă; 

„.măsurîndu-se în urmă s'a găsit în boloboc numai 23 ve- 
„dre; mierea se plătea 7. orţi oca 2). 

Un cătun ce se ţine de: comuna Podenii-noi din j ju- 
„“dețul Prahova se , numeşte Mehedinţi. r 

3 

1) E. Hodoș, Pocii populare din Banat, Caransebeş, 1892; p. 4 

_mint, din Mehedia, pentru vicleşugul ce a făcut în bucatele : 

- 2] C. Chiriţă, Dicţionar gcogr. al jud, Yostuin, Bucureşti, 1559, pas. 

"e 

"224225,
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Di 

„O fîntină din apropierea: comunei Urşi din judeţul 
„ Vilcea.- se: numeşte AMeedinţi. a 

„. Aproape de Mehadia sau Mehedia Bănatului” este 
„_. judeţul romînese Mehedinţi al cărui nume începe cu ]/2- . 

-- hed- şi a cărui emblemă este o a/fină, ungurește 47. 
_; Asta. nu poate fi întîmplare. Ştim cu toții, mulțămită cer- 

„cetărilor făcute de d. Hasdeu, că Bănatul şi Oltenia erau 
“vestite prin mulțimea “albinelor încă de pe vremea cînd 
în primul locueau Siginii, într'a doua Agatirşii. Ne 'poves-. 
teşte d. Hasdeu că: . e | i „+ *Nu, aurul singur înavuţea pe Agatirşi șipe samsarii.. 

- lor Sigiini, | DN a i | 
„.„. «Mai era'o altă. ramură comercială foarte productivă. 
„i «După ce. descrie traiul Siginilor,. Herodot urmează. mai departe:  .. 
„a. €€ 2e 88 Oprire hăvooot pehoaat waztyavat să zeptw 205 « Iozpov, vai bd roby cz, etvat Dehdiiv 1 TpocwTEpo. . > «Eno uăv v5y robra. MEyovee oasava Diyery cb oidza mă. „„“Tăp Ga rabta catarat: eîvat Bboptyae Ghhă pot ză Dzd ri. *  săparav dotamra donde eta Gră, ze, Vbyea. "Tadra păy văv ris: <Jbpms rabrns zept XEerai D PD aaa Adică: Na Se 

„:. „ *Mai zic Tracii că: peste Dunăre sînt atitea” albine, „incit nu-e chip a străbate: mai încolo, Acei ce. o spun: - nu mi se par. a avea dreptate, căci se știe că aceste: insecte nu sufer. frigul, .ci eu: cred mai cirind că” din: causa frigului sînt „nelocuite: părţile nordului.. Acestea ! sînt cele 'ce se povestesc», .- Pa O ««Peste Dunăre nu' încapi de albine Il»! ziceau lui: - “Herodot Traţii din „.« Cîmpia Tribalică»,- care, ocupau „anume malul danubian' sirbesc- opus . Olteniii şi Teme-. Șanei, locuind în: vecinătatea " Agatirsilor. și a Siginilor. „«Părintelui' istoriii nu-i venea la socoteală a da cre-. . Zămint acestei aserțiuni, încît el. ne-ar. fi lăsat şi pe. noi-. | în dubiu de nam avea dinaintea ochilor realitatea cea. „„* VIE, mat insoțită: de mărturia unui alt scriitor grec. tot:" „ „din epoca lui Herodot, * - i « Astăzi agricultura romînă. este într'o tristă decadență.. 

  

«1 Herodot V,-10, .. ? i 
.



    

. 

-«imensă2)p, 

“ «lor creşterea albinelor și să ajungă a cumpăra ceară din 
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«Decanul. agronomiii naţionale, venerabilul ' nostru. 
amic d. Ion Ionescu, are tot. dreptul dea zice: a a 

<<Nu ştim cum au putut să lase :Rominii din mîna 

«străinătate. De la ridicarea Turcilor din țară: s'au stricat 
«şi mierăriile, şi de atunci n'au mai eșit neguţători care . 

«să stringă miere şi să stimuleze pe cultivatori'a o pro- 
«duce şi a căuta "de ţinerea 'albinelor 1)». a 

«Nu așa a fost în vremile mai dinainte. i 
«Pe la 1780, studiind la faţa locului condițiunile 

"industriale ale litoralului Mării-Negre, Francesul Peyssonel. 

zicea: «Ceara este principalul articol de exportaţiune al 

«Munteniii ; calitatea-i e foarte frumoasă și cantitatea -- 

«Tot atunci Ragusanul: Raicevich, primul consul 

austriac în Romînia, consacrînd .apiculturii un capitol 

„separat într'o excelentă descriere naturală a ambelor . 

principate danubiane, zice că ceara noastră: «este fără 

«îndoială cea mai frumoasă și cea mai căutată în toată 

«Europa, încît albinele trebue considerate ca una din 

«cele mai preţioase şi mai bogate producte ale regiunii 3)». 

_«<Mulţămită d-lui Gr. G.. Tocilescu, noi posedem din . 

ministerul “Lucrărilor “Publice statistica apicolă. de .pe - 

._amîndouă laturile Milcovului din anii 1869, 1870 şi 1871," - 

„din care resultă, în termen mediu, că districtele romiîne 

. 
. .1 4 - . - 

- «potrebbe divenire infinitamente maggiore, se piu numerosa' fosse' la 

„«populazione»>, ae - ” . , 

cele mai avute în stupi sînt pînă astăzi Vlașca şi Doljul, . 

ambele la Dunăre, în Muntenia occidentală, adică tocmai 

acolo unde în zilele lui Herodot «nu încăpeai de albine». 

“ar) Zeeţiuni de agricultură. Bucureşti 1870 în 3",.p. 367. | 

«3) Sur le commerce de la Mer Noire, Paris, 177, în 6, t.2p. 185: 

„aLa cire est le plus considirable article du commerce de sortie 

«de Walaquie; elle est de trăs-belle  qualite, . et la quantite en „est 

«immense. On la vend, purgte et parfaitement nette, de 40 â 45-paras , 

< , Pi ” „ 
. „. AR 

sea, Osservazioni înlorno la Walachia e Moldavia, Napoli, 1785, 

în S, p: 37: cUna delle piu pregevoli e ricche produzioni delle due 

«Provincie sono le api, perch€ la cera che danno senza dubbio la 

«pik bella e ricercata di tutta Europa; la 'quantită e considerabile, e . 

  

-. e : ea 4
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-eNaturalistul Elian scria 
dar avusese în mînă pe un 
mult mai vechiu, carele trăea 

în secolul III după Crist, 
alt autor grec anonim. cu 
atunci cînd Sciţii. locueau încă pe țărmul danubian nordic în vecinătatea 'Traciii, adică de nu chiar în timpul lui Herodot, cel puţin înainte de Alexandru cel Mare, căci în epoca acestui cuceritor, - nordul Istrului era deja cuprins de către Geţi 1). 

< « Scriitorul meu» — zice 
«deplină încredere, căci el cu 
<experieută, nu după nesigure 

Elian — «merită cea mai 
noștea lucrurile 474 propria 
poveşti ca Herodot»: asi ci «svawia "Hpocczo dim, ui uo Tis duritsilo 6 vân ronăra. i > CU af a a ala tr <e:2âw toropiay , ăzodsiuyoadgu, 

<Tjulv Ofxodmotov 2)3. 
ANN 6b7 nov iza Evuzo 

«Ei bine, ce zice oare acea importantisimă fintînă ? «La Sciţi frigul e nesupărăcios pentru albine, încit „ei întrebuințează nu - miere străină, ci locală, ba o și „cezpoartă vinsind faguri Xisilor» : « ush'oras Xabihidas eivar, aEzuisty me ro Apdovs o0b5E nai weyrot mai BLpIGAst) sis « Alvaobg zouitavras Vaduz că, GYvetdy Gota, ANS ad » es usi al ampla zapp 3)». | IE „<E, vorba despre Sciţia cea învecinată cu Misia, iar Misie să numia generic tot litoralul dunărean al Traciii încă. din timpii homerici 3); 
despre porțiunea Sciţiii de la. 

cu alte cuvinte, e vorba 
“Pont pînă la Olt. « Considerind însă firea albinelor,- cărora după expre-. : Siunea bătrînului agronom Va Tro : «natura le-a menit lo- „<curile silvestre, munții cei neculți și înfloriţi totdeodată» 5), cuibul de predilecţiune. al acestor muncitoare insecte în Lara Rominească trebuea să fi fost totdeauna mai cu pre- ferință creștetul carpatin al. Olteniii, mai apărat de vis- colii nordului și mai expus spre sud. - = 

A , 
<1) Strabo, VII, 3, $ 8. — „Ari an. ÎL, 4. «2) Aelianus, De” patura animalium, vec. Hercher, Paris, 1858, - - în ,p. 37, lib 11. Cap. 7. 
<3) Aelianus op. cit, | <4) Ap. Strab., VII, 3, $ 10, p 

> 

„25, „__€5) Rerum rusticarun de agricultura lib, II, Ş 16 : «<fHoridos et <incultos natura attribuit montes>, și mai la vale : cin silvestribus locis tpascitant», 

x
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<Pină astăzi Mehedinţenii, fruntașii vechiului banat al 
Severinului, poartă drept emblemă în marca lor distric- 
tuală o a/jiră. !) a i 

  

«In narațiunea herodotiană despre imposibilitatea de 

a locui în susul țărmului nordic al Dunării de răul albi- 

-nelor, nouă ni se pare — urmează d-l Hasdeu — că, pe 

“lîngă elementul curat apicol, - limpezit în paragraful pre- 

cedent, cată să se mai deosebească pe o linie secundară 

un alt ingredient, surprins cu multă agerime de către 

răposatul istoric transilvan Schuller. _ N 
“zi  «Temeşiana este bîntuită periodiceşte de un fel de tăuni 

cunoscuţi sub numele technic de: Oeszrus Cohunbacensis 

“sau szpulia Columbacensis, care vara şi toamna se res-. 

„_pîndesc în stoluri pe. tot spâțiul de la Baziaș pînă ia 

Mehadia și Orșova, căzind pe boi, vaci, cai, porci, oi, 

capre, distrugînd adesea turme întregi şi torturînd chiar 

pe oameni 2). . | | e 

  

a1) Frunzescu, Dicp. fofogr.> 277 .eMehedinţul produce cereale, 

* «lemne şi. altele, dar mai îmbelșugat este în miere şi ceara, pentru care 

«şi marca lui este o Albinăz. — Angelu Demetrescu, Geografia, Bucur, . 

1872, în 8, p. 261. Austriacii, cuprinzind la începutul secolului trecut 

cele cinci “districte de peste. Olt, au găsit deja 'ealbina> ca veche marcă 

a, Mehedinţului : edem Mehedinzer einen Bienenkurb, den Reichtum 

«derselben an Feldfriichten und Ilonig anzuzeigen> după expresiunea 

«lui Schwanz von Springfels. Besehreidung der ăsterreichischen YWalachei, 

1720, în Uugrisches Magazin, IL, p. 198. A 8 2 

<2) Băhm, Geschichte des Temeser Danats, Leipzig, 1861, în FR , 

-p. 181; aSie erscheint nicht selten în so dichten und rossen Yaufen 

<dass man sie in der Ferne fiir eine YWolke hălt, und in dieser Gestalt | 

«ist sie am meisten gefăhrlich. Da fliehet Alles aus dem Felde, so-
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«Rominii din “Temeşiana povestesc cu spaimă că aceste ' 
vespi se nasc în toţi: anii dintr'un cap de balaur, pe 
care-l tăease sf. Gheorghe şi J-a aruncat într'o peșteră 

- de lîngă. ruinatul castel Co/ebaciu : numai prin venin de 
. şarpe ei îşi pot explica o mușcătură atit de otrăvitoare! 1). 

„ «Schuller a spus 'cel dintiiu că Herodot în relațiu- 
nea-i despre regiunea danubiană va. fi înțelegînd prin 
albine pe acest teribil tăun 2). a 

| "«Trebue să se zică mai corect că mulțimea vespilor. 
Temeșianei și mulțimea albinelor “Olteniii au fost con- 
fundate într'o singură îngrozitoare mulțime de către în- 
vecinaţii. Tribali, condușşi- la. aceasta prin asemănarea de 
aspect între vespe și, albină, întocmai după cum țăranul - „temeșan din zilele: noastre confundă pe mortiferul' tăun . 
cu balaurul, din causa asemănării în puterea veninului. 

«În ambele identificări se manifestă o procedură ana-! 
loagă a imaginațiunii poporane - N . „ «Este instructiv de a urmări lă Dunăre pe tăunul de la Columbaciu deja cu cinci secole înainte de Crist! *)> “: Tot d-l Hasdeu ne mai spune că: - o 

«Legătura între Mehadia, mai romîneşte «Mehedia», 
şi între banatul de Severina fost atit de ' intimă și în-. delungată, încît nu .numai porțiunea vast-sudică a Mun- „ teniii conservă pînă astăzi numele de Mehedinţ, format 

= 

  

<bald eine solche Wolke zum Vorschein lkămimt, Das Vieh verlăsst „<eilends die MVeiden, - der Feldarbeiter eilet mit seinen Ochsen und <Pferden dem Dorfe zu, und jeder schliesst sich în seiner YVohnung cein, um diesem Ungemach auszuweichen...> 744, 190: „<Ein. jeder <Stich, den .dieses Insekt dem" Viehe oder dem Menschen versetzt,- ver- «ursachet ein brennendes Jucken "und eine sehr schmerzende Geschwulst. „ «die kaum. nach S8 bis 1o Tagen ganz vergeht, Mehrere derselben, be- " asonders wenn sie beisammen sind, verursachen ein heltiges Entziindungs- <fieber, und bei reizbaren Korpern Krimpfe. und Convulsicnens. O-mo- nografie despre acest insect a scris în secolul trecut un profesor de la Pesta, Dr. Schânbauer, Geschichte der Rolumbatschen Miicten îm Banat „Wien. 1795, în 42, E . | Ea > <1) Schott, Palachische Alărehen, Stuttgart, 1845, în 8, p. 284—ş „_42) Sicbenbiirgeu vor Flerodot und in desseu Zăitalter, în Archiă fiir. unde. ăsterreiehischer Geschichts- Quellen, Wien, 1854, în 8%, t.- 13, p. 102, | a : ă Sie ! -*) B.P. Hasdeu, Istoria critica a Românilor, Bucureşti 875, ed. 2, . p- 195—200, - a
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«din adiectivul slavic <Mehedinskis adică țara-Mehediii 1)», | 
'dar usul poporan întinde citeodată această denominaţiune 
chiar asupra Olteniii întregi, bunăoară în doina: - 

. . Ă | E .. . d o - Na 

Frunză verde măgheran Ma 
Voinicel Mehedinţan, ** INI Ma 

Na Sint născut pe frunzi de fag ps 
ÎN „0 Casă fiu la lume drag, Me a 

| pŞi-s. scăldat demite în Olt 
1 Să mă-fac viteaz 'de tot... 2) %)o. 

Li 

„us - D-1- Hasdeu recunoaște o înrudire. între vorbele Jz- 
hadia sau Mehedia și Mehedinţi şi caută, în treacăt, să-și 
explice: finalul - uzi afirmînd că Mehedinţi ar fi venind 
'dintrun adiectiv slavic. Mehediuski. Imprejurarea că nu 

-se poate cita nici-un exemplu, din care'să se vadă că 

".-  Analul slavic-îus&z ar putea trece în rominescul - 277, 

“înlătură din discuţiune pur şi simplupe adiectivul slavic! 

 Mehediushi: -la documentele “ medievale numele acestui 

judeţ este 'Mehedince, după cum'se poate vedea dintrun 

“act latin de la-Vlad-Vodă din anul 1511, în care se ci- 

-_tește :-Radulo Bano de Mehediuce 3) ro. 

E Din punct de vedere fonetic romiînesc, documentalul —* 

- - “Mehediuce poate da pe actualul Mehedinţi. | | 

„_..- Sa văzut mai suscă în partea primă a numelui Afz- 

 hediuce se cuprinde. maghiarul Mehed — acuma e între- 

- “bare ce să fie. finalul - ze, Cite-va localități din Ungaria 

“ numite. /ucse, după numele personal. maghiar, Jucze == 

1 Innocentius, m'au fost făcut să cred, că în,finalui -zace 

"din. Mehedzuce ar putea fi ascuns numele maghiar al 

"unuia dintre sfinţii Innocentius, care, presupuneam .€u, va 

fi fost: odată patronul acestui ţinut plin de albine. 

Examinînd mai de aproape conjectura m'am con- 

vins, că este inadmisibilă: Sai 
Ia ; Ma Mi - | . , 

o. | 
Ni , ACR 

«1) loa Ionescu; Agricultura din AMekedinţ, Bucureşti 1868, în-80. 

„i Pe 1-39. a 
j E: N 

e 7 02: Poesie Dogorale, ed. Alexandri, 'p. 2920. - - N 

ii “ */'B, P.: Hasdeu, /s4. Ci a Rom, Bucureşti, 1875, ed. 2, p. 27»! 

  

3) Marienburg, Aleine Sicbenb. “Geschichte, Pest 1806, p..224, apud .. 

_- Hasdeu Etymol Magn. Rom. V. III, 2403.-. 0 

. . pe - 

2 DR . d -



IIA ROMÎNEASCĂ A „qq 2 DIN 'POPONIA 

Sînt mai multe numiri: topice romineşti terminate “în -Zuţi. Spre, ex.: 

- Beliţi, sat în Bănat e | 
" Covăsifi, sat în Ungaria | ” 

"= Jelediizi, Zeledince (ung. Lozsâd) Sat în Ardeal. 
Lalaşiuţi, sat în Bănat, | ” -Nicolizzi, -> >» >. - Ia 
„ete. etc, ! ” 

+ 

„Se înţelege, că” trebue găsită o explicare, care să "cuprindă în sine, dacă nu totalitatea, cei puțin maiorita: „tea topicelor romineşti terminate în > 277. Ast-fel de ex- plicare,: după „părerea mea, se găsește în limba. slavonă. 
Slavii, care, prin adăugarea sufixului - 7, au schim-! "bat topicele maghiare Farkad în Farkadzy;  Fârkas, în “Farlaszz; Hunyad în Hunyadz (rominește Huedz); Szeged - “în Szegedzz ţromîneşte Seghedz); Varăd în * Vâradza (nemţește Warde:u); Vârasd în Vârasdip, ete, — vor fi prefăcut şi pe J/Zhed în d/hedin, apoi, prin 'adăugarea : ”exponentului, locativ - ce, ca în: Cernovie. (Cern-ov-ce) = „ romiînește Cernăuţi, Petrovce (Petr-ov-ce) = rom. Petrăuţi. Radovee (Rad-ov-ce) = rum. Rădăuţi etc., vor fi modi-.. "ficat pe J/hediu în Aehedince, (Mehed-in-ce), de unde s'a născut romînescul Mehedinţi. 
Mehadia sau Mehedia şi Mehedinţi şi toate topicele . terminate. în - 4dia, -ddia „şi -edia, cite sînt de -ori- ; " gine maghiară, presupun, după cum am zis mai sus, că “regiunea pe unde se află ele va fi fost odată. locuită de Maghiari. + . » aa a Cind? 

“D-l Hasdeu. zice că «la 1233 apare pentru prima. "oară 'un Maghiar,. Luca sau Leukus, cu “titlul de «ban “al” Severinului» 1 | : “*<Mai în urmă acest titlu 'a putut deveni în.hierarchia curţii de la Buda un ce de tot fictiv, dîndu-se tradițio- -nalmente. cite. unui favorit 'regesc, chiar cînd „Ungurii nu. 

  

NE <i). Fejcr, Cod. dislom, Zlung, t. 3, vol,.2, p. 348: <Luca bano <de Sceurin et multis, aliis- regni nobilibus praesentibus> —cf, Pesty, A » < Temesi. duinsdg,: Pest, 1868, -in-S, p- ros. : 
bis 

i 

. 
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N 

„stăpîneau în fapt nici-un petec. în Oltenia; dar. “pentru: 
prima oară, ca temeiu al deprinderii curat nominale ul- 
terioare, trebuea să fi fost o rațiune serioasă, o posesiune. 
oâre-care reală asupra unei părți din teritoriul oltean. . 

«Asupra cărei părți anume? . . Si 
«Nu există oare vre-un indice? . 
«Peste șapte ani. la 1240, vedem pe un al doilea 

Ban unguresc de Severin, numit Oslui:. - 

. 

«De la acesta ne-a rămas nu: numai o menţiune în di-- . 
plome maghiare, dar încă — lucru “mai significativ —, 
suveniri topografice în regiunea occidentală a Olteniii: 

“în districtul Gorj valea Oslea şi muntele: Oslea, ambele- 
la hotar, iar în Mehedinţi doi munţi Oslea, de asemenea - 
la hotar, pe cînd nici-un nume local analog 'nu "ne în- 

timpină nicăiri în interiorul țării și pe aiuri în restul Ro- 

mîniii, a E e 

«Ar fi importanț” de “a cerceta, dacă nu cum-va Me- 
hedinţenii şi Gorjenii, vor fl păstrat şi ei vre-o legendă 

despre acel ban Oslu, după cum este cea doljeană despre: 

«craiul Ion» şi cea vilceană despre «Domnişorul».  .-: 

_ «Ori-cum ar fi, urmele cele topografice — închee d-l 

Hasdeu — ne dau dreptul de a crede, că între 1230—1240 
Ungurii vor fi isbutit să apuce vre-o făşie de pămint din 
Gorj și din Mehedinţi, botezind-o, apoi, în speranța co- 

tropirii ulterioare, cu pomposul epitet de «banat al Se- 

verinului» %). i a o Ia 

' E de observat, că stăpînirea maghiară «asupra unei - 

părți din teritorul oltean» putea fi, în răstimpul de care: 

vorbeşte d-l.. Hasdeu, într'o mișcare “de creştere sau de 

descreştere, şi. prin urmare, e întrebare, dacă «între 

'1230—1240 “Ungurii zor fi 2sbulit să -apuce Vre-o fășie: 

de pămînt din-- Gorj şi Mehedinţi» sau, .din contră, pe: 

atunci zor fi început să scape din mini niște posesiuni | 

extra-carpatine, pe care le vor fi avut din vremuri mal. 

vechi. - . . . | 

. Impăratul bizantin, Constantin Porfirogenet (912 -959) ; 

" povestind: alungarea Ungurilor din Atelcuz de către Bul-. 
s 

  

Fejâr, tv : <Os Zeurenos>. 
- «1) Fejer; t. 4, vol. 3, p..552: <Oslu bano de. Ze! 

» Ip, d "Hasdeu, Oizenescele; Craiova 1584, p.. 109—110. 

4



la vre-un: episcopat: (Hurm. 1, 175 182)... a Nici-unul din "documentele . amintite nu precisează . 
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gari, în unire: cu: Pacinaţii, zice: <oi 33. Tobgro: Tapă 5ây | > 
9- + =, + Nartrvazirâv ăiwdâvres fAYov za pase zTvocav es zi ij - 4 a ui ap sis îi văv olzobaw, 2 adr 85 ză roz moda vivo Fan - ! * Pe a . : -. 2 Da Pogiopara” . mal zpătovy pf totiy f rod! facts 

+ Ar = irma Fepap a “Tpaiavod Ttovpa vară zii sis Tobprias pyiyy, E 
mara 25 moi Bahypada md rpiby tepi mie. adriis “perpd-. 
păs, &v 1] mai 6 zbpjos dori rod Gov zai usădav Dovaray- 
1iv0b- 705 Aoathtuig 1)». i i - 

Adecă -siar Ungurii fugăriţi de Pacinaţi s'au dus şi: - sau aşezat cu corturile în ţi « 
sînt cîte-va monumente vechi: înainte de toate este podul ui Traian către; capătul Ungariii, apoi, trei zile de drum . .. „depărtare -de „la podul amintit, mai este și. Belgradul, în care se află şi turnul sfintului și "marelui rege Constantin». Așa dară, Maghiarii stăpineau ţinutul Severinului pe “la mijlocul veacului X-lea. . . . a 

Alte probe istorice ulterioare: -, 
- Diplomele : maghiare pomenesc. pe'Luca la 1233, 

ara -unde locuesc azi. Aici - 

4 

pe Oslu la 1240,-pe. Ștefan la 1243, ca: funcţionari ma- . ghiari,-ca bani de Severin (Hurmuzachi. ], 126, 186, 214). „La 1238 şi 1239, papa de la Roma și regele 'Un- gariii se înțeleg despre încorporarea, ținutului Severinului 

pină unde se întindea acea «ţară a Severinului» ungurească, La 1247, Maghiarii apar ca 'stăpînitori peste «toată țara Severinului pină în Olt> şi ?n Dunăre 2). - Pînă în 

  

N. ” 2 

1) De: administr. îmaperio, c.. 40, * | : . 2) Regele maghiar Bela LV spune, că prin năvălirea mongolă din 

. 

1241, regatul şău, a suferit: mari pierderi de avuţii şi-de oameni — sicut in bonorum amisione, sie incolarum interemptione . grave. sustinuit dis- pendium — de aceea el dăruește cavalerilor Ioaniţi toată ţara Severinului îndatorindu-i să o: populeze — damus et conferimus sibi (Rembaldo) et “ per eum dictae domui: forța terra de Zeurino cum alpibus ad ipsam pertinentibus. et. aliis- attinentiis omnibus, pariter cum kenezatibus Ioannis "et Farkasii. usgue ad „uvium Ol], excepta terra kenezatus Lynioy woia- vode, quam Olatis relinqpimus, prout iidem hactenus tenueruni. — Re. - gele, specificînd : drepturile. Ioaniților și: ale: sale, pomenește între altele “ - şi de pescăriile. dela. Cociu — preter piscationes Danubii : ac piscinae de Czeley, 'quas nobis et_ipsis communes reservamis — (Hurmuzachi I, 250). Peste 7, ani, la-1254, segele Bela 1V, serie papei că a așezat pe 
. . . “ 4 : .î . + - . 

Î. a. PER - 

"
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„Dunăre şi "n. Olt, dacă ar fi să credem pe Fiessler-Klein 
- şi pe alţi istorici străini, se întindea Ungaria încă pe la 
mijlocul veacului al X-lea. - . E 

Documentul din 1247 pomenește și de Romini (Olati) 
în actuala Oltenie. De cînd erau Rominii în Oltenia? 
Din vremea lui Traian sau "poate. din vremuri mult mai 
apropiate de noi? Toponimia este chemată să răspundă. 

To 
-. Romanați - 

4 

Romanați. 
„» Istoriografia romînească mai veche credea şi zicea. :; 

că '<în județul acesta a fost cea de întiiu descălecătoare 
şi cele de. întiiu așezămînturi. romane, unde s'a colonisat 

+ 

In unghiul format de Dunăre. şi. Olt se află judeţul “ 

Dacia transalpină, .adecă Ţara Rominească din ziua de; 
astăzi. Numele însu-şi de Romanați arată această origine. 

nătio, romana nație, sau poate de la Roma nali,. norod 

născut, venit de la :Roma 1)». - 

„italică, pentru că samănă că ar fi venind: de la Romana. : 

D-l Xenopol — pentru care <județul Mehedinţi își - 

derivă numele 'de la Mehadia 'ce făcea: mai înainte parte 

din el, şi această. localitate după. toate „probabilitățile 

își trage numele de la Romani» — crede fireşte că tot 

aşa stă lucrul şi-cu «judeţul Romanați, a cărui: nume 

vine tot din . epoca romană 2), dar că «nu.vine de la 

".: Roma nati, cum credea istoriografia noastră mai. veche, . 

“ci de la Romanacius, precum vin cârnaţi de la carna- . 

cius, finaţi de la foenacius 3. 
Ei, poftim-ştiință la d-i. Xenopol! 

i Di Easdea.- se va-vedea de cine inspirat—susține . 

se va 'vedea cu ce succes—că Romanafi ar fi venind 

Joaniţi înlăuntrul și. la marginile regatului lingă Dunăre — in confinio 

Cumanorum ultra Danubium. et Bulgarorum (Hurmuzachi |, 261). 

pag, 21. 
-) A. D. Xenepol, Zstoria Rominilor, Iaşi 1890, v. III, p. 595. 

_3) A. D. Xenopol, storia Rominilor, laşi 1885, v. I,:p 293. : - 

7) Afuseul Naţional, . 1837, No. 8 în Anal, soci acad, roni. 1577, -
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de la numele unei colonii romane, Romula, care, precum 
se poate vedea. dintr'o inscripțiupe, exista, pe la mijlocul 
veacului al III-lea d. Chr., pe locul unde se. află astăzi 
satul Reșca din Romanați. - - 
De unde s'o fi inspirat d-l Hasdeu? 

Pe la sfîrșitul primei jumătăți a veacului nostru trăea 
în Tara Romînească un inginer hotarnic, Alexandru Po-. 
povici, care, cutrierînd. în sus și în jos moșiile mănăsti- 
reşti și boerești, a luat note despre“ toate monumentele . . 7 

. ÎN 4 - antice din țară pe care le-a putut vedea.: El a“ murit înainte de a-şi fi publicat ceea-ce scrisese, dar puținele manuscripte rămase. de Ja el au ajuns în posesiunea Aca- demiii Romine, odinioară Societate academică romînă. „«Norocul— zice Odobescu—m'a făcut să dau peste con- dicuțele răposatului Popovici, pe care îmi voiu face o plăcere a le depune în tesaurul de manuscripte ale So- cietății noastre (academice). "Cuprinsul archeologic al uneia din ele: s'a şi tipărit, sînt -ciți-va” ani, în foiţa. zia- rului «Trompeta Carpaţilor» (din 12/24 Noembre 1870). Intr'aceea ca și în alta, găsim indicațiuni curioase despre antichitățile: Romanazi7or, precum și ale tuturor județelor . ării pc a | 
Ei bine, acest Popovici, vorbind despre ţinutul. dintre Celeiu şi Islaz, zicea că «aici se află însemnat pe o chartă veche că ar fi stat oraşul Rowula, de la 'care judeţul Romana: a primit nume 2), 
Intrunul și acelaș loc din Magnum Fryimologicum Romanmtaz este asociat romanismul numelui de județ Ro- manaţi cu dacismul numelui de localitate Anzzpa 'din "acel judeţ şi amindouă topicele acestea, dacicul Afina. și romanicul | Romanați, constituesc, spre a zice. ast-fel, două din 'cunoscutele trăsnete, cu care d-] Hasdeu, de. mai bine de un sfert de veac, dă din. cînd în cînd după. Răsler, ca sfintul Ilie după dracul, spre a-l <răsturna» | -sau a-l «spulbera». 
Iată cuvintele” d-lui Hasdeu: 
a 

DAI, Odobescu, clratichităţile Jud, Romanați, în Anal, soc. acad, rom, 1577: p. 175—156. 
” 2)A.I, Odobescu, ibid. p. 216,
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cAntina si ft. d'Archeol: 10 7 ruines: rOmaines pres! . 
de Caracal dans la: Pe-. . 

- tite-Valachie ; 20 - brique | 
„que “Pon retire de ces rmm- -.. = 
-ines, In districtul “ Roima- - 
nați, la satul Reșca sau Re-' - 
cica. lingă rîulețul Tesluiu, 
se aha urmele. unui oraș! 
din epoca: Romanilor, pe! 

„care popotul -le numește: 
„Antina. Deja“ în secolul - 
trecut, generalul rus Baur - (Uli! 
(Mem. sur la Valachie1778, -, -ANI ii] 
p. 198), menționînd Recica - (INA 

„ «village avec une €glise ct SANI | 
„un.pont sur le Teslui», -ne .: NAN 

: “spune că: <on y.trouve des 
debris des anciens retran-: , 
chements». Mai tîrziu. o... 

„menționează la. 1518 Fo-... 
„ „tinoft. IL. p. 153)” «Asitavae - 

| ” “Poopaizod pdorpov,tx Mdoy | 
pa Tecprfonny. PATOREDIGUE- a 

= vao, za î pâw zeptoyi) 205 - 
10 70b robtob NEyerat dură Tod 
&rpopiavs “Pertza, mă 88 > 
"Aotpny VÂyrivaa, - Nime= 
nea însă n'a făcut cerce- - , 

" tări ce-va, mai serioase la. 
"fața: locului. înainte de co-.. . 
lonelul Vladimir - "Blăram; 
berg, -care la 1836 a “des E 
coperit la Antina întro,..... .-. 

 movilă.un sarcofag. Vezi. 
| fig. alăturată). 
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| - «După aceea, ruinele au a fost studiate pe rind de Lau- 

E rian „Si Boliac, de d-nii D. Sturdza, Papazoglu, Gr. Toci-- 
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„lescu şi V, A. Urechia, în fine, de d.-A. Odobescu, care 
a resumat la 1878 în următorul- mod toate datele relative 

„la cestiune: “<Comuna' Recica :sau An/zna. Movila lui'Ale- . : 
„ «xandru şi alte numeroase movile. “Ruinele aparente-ale :: 

" «unei întinse cetăţi.romane, cu ziduri de piatră și cărămidă, - . 
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«cu urloae de lut pentru apeducte,. cuptoare pentru cără- 
«midă etc. Căi romane cu diferite direcţiuni. Ii sarcofage, . 
«pe lingă schelete, sînt vase,'remăşițe de veşminte şi or- .. 

„«namente, şi monete romane de la Antonini pînă la Sever. 
„ «Altar votiv al Nemesidei, al'lui, Jupiter tutator, al Dianei - ; 

. ii E DI a :
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x „ po ă I. . 

«Latoide; stele funerare Claudiei Amba, lui: Antonius Ni- 
<canoris» (Analele Acad. Rom. t. X, secţ. II, p. 332—5). 

- «Ceea-ce dovedeşte mai =cu deosebire marea : însema- 
“nătate în vechime a acestui punct geografic, este că 
tocmai aci se uneau ambele căi romane, care plecau de la. 
Dunăre spre Carpaţi, una din: Celeiu, cea-l-altă din Islaz, | 

-:ast-fel că -Antina' forma un centru de comunicațiune. . . 
“«Şanţurile cetății care se văd» — zicea răposatul' Laurian | 

4 

   „puo P2129 
p
u
t
    

- (Magăz. ist, II, 96) — «formează. un poligon cu opt laturi, | 

“" «al cărui diametru mai lung face aproape la o mie de”. 

-«paşi. Riul Tesluiu curge prin mijlocul cetăţii; în unele 

. , A . ) a ȘI - DI
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“alocuri ale lui: sesaflă! un strat de cărămizi, ceea-ce. face-. 
„ «să'credem;că a fost constrins întrun canal, dară acuma 
«curge după bună plăcerea! sa, fără vre-o! silă artificială : 

« Rominii noștri nu sînt oameni care să mai constringă rîurile.. 
- «Chiar la- podul, cel zidit peste rîu se uneau cele două 

„_ «drumuri de piatră, unul care venea de la Islaz şi. cela-l-alt. - 
“«de la Celeiu și duceau . către 'miază-noapte la “Rimnic 
1”. «O'asemenea'stațiune centrală nu putea: să fie uitată. 

" “pe Tabla -Pautingeriană, itinerar oficial al tuturor stațiu-: 
Ia nilor. Imperiului Român în secolii II—1V;.şi s'a bănuit. 

„de de-mult, în adevăr, cum-că anume aci a fost stațiunea ,. „ Romula, care se - menţionează şi "n Geograful Ravennat. 
„sub. forma de. Romulas “ (Tocilescu, :Dacia,  p. 450, ed.. 

Acad.). Această bănueală s'a şi verificat prin descoperi. ; - 
rea la Recica a unei inscripțiuni - din - timpul, lui Filip. „Arabul, unde localitatea” se: numește: «Colonia Romula».. -- 

„iu si se arată că <în anul "248 s'a construit un-.vallum în - ” - «jurul zidului orașului» (Anal. Acad.: Rom. seria II, t. 3, 
[1886] p. 14). : Din Romula sau Romulas, -prin trecerea... lui / în 22, ca în ' «semă = simi/em» și chiar lătineşte. -. . „- «Rumizalis'== Romiu/aris>: ADE 

N 
"Rumina nunc ficus, Romula: ficus erat , aa 

Ta COvide Past. 0, ara) 

- “Sa făcut Romuna, de unde apoi numele districtului Roma-.. -  nați, în vechile documente Romonaţi, literalmente «locuitori - din Romuna», cu' acelaş sufix -ați—-ates, prin care se forma :* lătinește. numele etnic din numele uniti oraș cu finalul na. de ex.: Casinates, Arpinates, Ravennates, Antinates, ete. - Romonaţi = Romunates, cu un sufix etnic. curat latin, "netrecut în graiul - romiriesc, probează. existența, formei 
Romuna sau Romunas deja. în epoca romană, :pe lingă . primitivul «Romula» cu etnicul său <Romulenses»:' <ordo., , Romulensium» în inscripţiuni (Mommsen). Dar de unde : vine numele Aufina? i: Ra 

„_... «Fotino susținea că' pe lingă Anina ar fi locuit po. porul slavic Antae sau “Avra,, despre ale căruia -lupte -. "cu Imperiul Roman „Oriental vorbesc Iornande, Procopiu, Teofilact şi alţii. Schafarik (Slowanske starozitnosti p.'459,. 462) a “demonstrat însă prin --analisa: tururor fintînilor 
| , / . - Ni : i -
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istorice, cum că tribul Anţilor, cunoscut. numai în se-:: 
colii VI—VII, era aşezat pe ţărmul Mării-negre în 're- 
giunea Niprului, nu de'ncoace'de Prut,. iar cu atit mai 
puțin la capătul apusan al Daciii. Afară de aceasta, chiar: 
dacă Anţii ar fi- înaintat într'un moment pînă aproape de . 
Olt,. totuși din termeni etnici limba romînă nu formează 
niciodată numiri topice prin -sufixul.-ina. După cum nu. 
există «Serbina», «Bulgărina>, <Turcina», «Grecina>. <Un-. 
"gurina> etc, tot aşa din Anţi nu se.putea naște Azziua. 

__ “<Cuvintul sună de tot .lătineşte. Trecem cu vedere 
peste derivaţiunea propusă 'de Vaillant: Avzna == Con-,. 

- stantina (La Romanie, I, 88); dar ne vom opri o clipă 
“asupra unei alte etimologii mai discutabile. Incepînd dela” 
Blaramberg, generalmente se crede că Auzina este An-.. 
tonina, după numele. împăratului: Antonin Caracalla (Xe- 

"- nopol în Tocil., Rev. II,'t. |, pag. 292—3), Netrecerea 
silabei” a;z-în .vocală nasală obscură n'ar. fi “tocmai o.. 
piedecă fonetică, căci în numiri topice latine inițialul g - 
derivă 'une-ori din preposițiune, ca în: Ad- mediam,. | 

Ad = pontes, Ad-:aquas 'etc.,. adecă: Anina = Ad- 

pi 

_antoninam, cu o. contracţiune cam violentă, dar nu... . 

peste putință ; „există însă -o altă dificultate mai spe-. 
-cifică: Latinul, Antonina trebuea:să devină. la -Romiîni 

___ Tila, după cum din «Vidin» s'a făcut. «Dilu>:;-şi lo- 
calități numite  Tiia se şi află: în Rominia, ba chiar 

“în” Romanați, tocmai pe calea romană de la Islaz spre 

Recica. Fotino confundă pe Anfina cu Tiia: "Ata Tia 

după cum. le: confundă și Vaillant: «Antine ou Tia». 
“deși .sînt” două puncturi geografice foarte depărtate unul . 

de ăltul.' Tiia - poate fi. «Antonina» ; dar Anna —.nu, 

„Numai printr'un duplu -inna $'ar explica conservarea fina- 

“ului 3: în. Antina. ET bine, în regiunea unde Tabula Peu- 

_. “tingeriană pune pe Romula, tot acolo la Ptolemeu, care 

ne dă nomenclatura din epoca dacică,, se “află "Apr, 

Arcinna. Unii. archeologi o caută în -Dolj- (Rev. Romană 

“1861 p. 421), alţii în Gorj (Gross p. 51), dar.de'o po- 

“trivă fără nici-o: probă, recunoscînd însă unii şi alții că. 

era în Oltenia, Awzina, adecă Antinna, fi-va oare iumele -: 

cel vechiu dacic al Roniulei, latinisat de către. legionari? 

Se ştie că'n -latinitatea vulgară -ci- şi -ti- se confundau;
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. aa RE : i 2 
iar la Rominii din Bănat aceste grupuri fonetice şe con- 
fundă pînă “astăzi. Prin: Aut/na=—Artinna -se justifică 'atit 
conservațiunea finalului -za,. precum-și nescăderea iniția- 
“lului a: la vocală obscură, deoarece de înaintea lui 7 
el se păstrează totdeauna. intact, fie tonic său netonic. 
Mai rămîne:o. singură întrebare. De ce oare -7- a -trecut. 
în =? Ar. fi foarte legitimă influența “finalului -7- pen- 
tru a preface: pe Artinna în Amtina, după cum. s'a. 
prefăcut 7 în 7 în <cuszuză — COroHam>»,” «Sei — sere- - 

numa, «minune» etc.; forma Antina totuşi pare a se fi 
„născut pe o. altă cale. Colonii romani își mai aduceau 
aminte de străbuna cetate Antinum în Italia, astăzi «ci- 
vită d'Antino», nu departe de Roma în țara Marsilor, şi 
„ast-fel “numele” orașului dacic- a fost- modelat: după o re- 

„ miniscență italică. In: scurt,.. Autzza din Artinna nu e o 
„transițiune curat fonetică datorită Rominilor din epoca 
post-latină, ci este o latinisare din acele timpuri primi-- 

„tive ale colonisării, cînd era încă -proaspetă în memoria 
legionarilor: nomenclatura topică din Italia. 

„__«Aşa dară aceiaşi localitate se chema: la Daci Ar- 
cinna. sau. Artinna, Jătinește Romula sau Romuna. Din 
termenul latin supravețuește '< Romanați=—Romunates» câ. 
nume al. districtului întreg; din cel-dacic—A4ufina, ruine”. 

„ale vechiului oraș la coastele căruia mai trăește abia un 
sătuleț numit mai tirziu <Riuşor», slavonește Recica, de. 
unde se scot pînă astăzi — ne spune d. A. Odobescu — 
«acele late - și masive cărămizi cărora dialectul local al. : 
« Romanaţenilor. le-a” însușit denumirea topică a Anriuci, 
«zicîndu-le cărămizi de Antina». Ba ce-va mai imult; în... 
Romanați 'se . zice cu acest sens- chiar simplu cărămidă - 
- alina, la plural cărămizi - aniina, fără adiectivalul. - 

” «de» (D. Rădulescu, c. Amăreştii-de-jos), cuvîntul buză” - 
ajungînd a exprima o cărămidă de calitate superioară și 
funcționind invariabil ca adverbul «gata» _în: lucru gata, 
treabă gata, bani gata. -- a RR 

«Romanați și Av//na»—termină cu entusiasm d-l Hasdeu. 
— «ar fi de-ajuns ele singure pentru â dovedi nestrămutata | 
stăruință a Romînilor în Dacia lui Traian, spulberînd așa. - 
numita teorie a lui Râsler. Dacă neamul rominesc ar fi - 

„venit de peste Dunăre abia în secolii XII sau XIII, vre-o- - - . 7: ÎN 

2
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„zece veacuri în urma lui Aurelian, atunci de -la cine oare 

âr fi căpătat el o nomenclatură daco-latină atit- de” pipăită 

ca Antina şi Romanați P». - 

_D- Hasdeu argumentează” minunat de! bine, păcat. 

“numai că pleacă de la o premisă. falsă. Intr'adevăr, după 

cum se va vedea îndată, Romanați din Romula şi Aulina 

din "Apulvva nu e nicidecum, «o nomenclatură daco-! . 

latină atit de pipăită», cum ar putea crede cine-va la o 

primă şi superficială vedere. . . . IN 

Romanați din Romula !.. . ... a 

S'ar putea afirma, că Romuw/a s'a prefăcut în Ro- 

muna, dacă s'ar găsi exemple sigure despre trecerea lui 

- 

_Î intervocalic în z. Pină acuma nu, sau găsit. Cele două _- 

exemple, <semăz = simi/em»> . şi chiar” lătinește <Rumi- 

-ualis—Romu/aris», invocate în sprijinul. trecerei lui 7 in- 

”_tervocalic în 1 sînt -nedoveditoare. Şi iată de ce: . 

Latinul «similem» n'a dat direct pe romînescul «s€- 

măz». Latinul: esimi/em> trebuea 'să se facă romînește, cum 

S'a şi făcut, «seamere» sai «seamăr», pentru-că în toate cu- 
. . a . . . “e. . A 

vintele vechi rominești un 7 simplu intervocalic, cînd vo- 
- 

72 în . ” 9 A i. 

cala de după | ma fost i -+- vocală, sa prefăcut în. 7. 

A 

Spre ex... : 

- agilem = ager. -- pulicem = purece. 

- * “coelum= cer : -'-salem = sare. - 

- fetiolum== fecior . -secalem = săcară., 

gelum = ger.. salutare .— sărutare. 

_molam =— moară. ete. . etc. 

"3. “Dar atunci cum se face că adiectivul  romînesc «s6- 

- mău» sat «semee> .şi compusul său «asemene» au un 

«> în l6cul unde ar trebui să aibă un. 7? 

Răspunsul cere. o. scurtă digresiune, care să stabi- . 

" lească originea verbelor 'romîneşti. «samă» şi <asamăm, . 

familia adoptivă a celor două adiective de subt întrebare. 

. Verbul romînesc- «samăz» :are două înțelesuri: <a 

semăna. 1. .săen (seminare) 2. gleichen (simi/are) -1). Din 

cele. două verbe latine,- seminare şi simi/are, Romînii au 

  

-1) HI. Tiktin ; Studien zur Rumenischen Philoloşie, Leipzig 1384, p. 25. 

+



= ' 
"56... - DIN TOPONIMIA ROMÎNEASCĂ |    

7 

  

St „cum, lă Rominii. de la nordul Dunării-de-jos, lat. /uza, 
pe lingă înțelesul săi priinitiv, mai exprimă și înțelesul 

417 vergleichen. - ... . 
ou. Verbulrominese vasamăz» ar fi însă, după d-l Hasdeu, 

păstrat mama unul, pe seminare, care, pe lingă înțelesul -. 
-, său primitiv, a cumulat: şi înțelesul latinului simi/are, după” 

- latinului z/ze7szs. Pentru” zp7pausifivul «samă» = gleichen - 
» Sa făcut apoi un pendant, compus /ransitiu: <asamăr = 

1 <latinul-assimilo, trecut .și în limbile romanice occiden-,. 

în' francesul, assembler sau în. italianul assembrare “s'a 
păstrat chiar înţelesul latinului' simul, ceea-ce. la Romini 
nu s'a. întîmplat 1)»; D-l Hasdeu greșește. ÎI 

|—.. „după legea lui / intervocalic, să se prefacă respectiv : în 
«sămăra» și <asămăra».. -. Ț 

- ital, assembrare), iar limba. rominească se. serveşte de 

„Se vede dar că limbile romanice din: Occident se ser- 
„Vesc de latinul simulare, (fr. sembler; ital. “sembrare) și - 
de compusul . său. assimilare „(îr. assembler,.ressembler, - 

“tale, în: care însă el s'a confundat cu assimulo; de unde. 3 Al : , UV, 

*„ Latinul similare şi compusul său assimilare trebueau 

4 
lat. seminare (sămîna = 1, săen. 2. gleichen) și de compusul 
-adseminare (asămîna = vergheichen). Acesta e adevărul. 

analogică. Cu, alte cuvinte, lat. <simi/em> și <adsimilem», 
„refăcute romineşte cu necesitate în «seamă» sau «sea- 
mere> și -«aseameze«, au ajuns, mai pe urmă, sub domi- națiunea verbelor -<seamăz» şi «aseamăzz» și .au luat şi „ele forma «seamă»: sau «seameze> Și «aseameze». Mi- klosich, vorbind de relațiunea ! dintre lat. <adsimilem» 

"şi romînescul <aseamene»: zice 'cu drept cuvint că <asea- meue. trebue să vie din aseameze. şi acesta din adsi- mis 2). In scurt, dacă este falsă egalitatea» similem=— |- 
, Da II . R . - , 1) B. P. Hasdeu Zymol, AMagu. Rom 1, e. 1547, 

2) Miklosich. Beizrăge zur Lautlehre dej. rumunischen Dialekte, Wien 1882. Consonabtismus ], St: caseamexe soll zunăchst auf asea-: mere und dieses auf adsimifis beruhen>, _ ” pp 

7 

o _" "Acum se Jămurește .de sine. originea „Și evoluțiunea 
„N fonetică şi forma de azi a _adiectivelor rominești: «s€- -.: 

mE4> sau <semezec şi - <asemeze». Adiectivele acestea . 
„Vin, ce e drept, din latin.. «simi/em»> şi cadsimi/em», ur- N 
- mind pînă la un loc calea - fouciică, de aci inainte. cea
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'seamăzze, precum s'a văzut că feste, nu poate fi adevărată 

„nici egalitatea /—2, . nici egalitatea <Romu/a—Romuna» . 

- Romu/a .ar fi trebuit. să- treâcă rominnește în . Ro- 

"-mura, de unde, prin cine ştie ce „analogie, ar. fi putut 

eși mai tirzitt Romuza, dar atunci ar fi fost prea tîrziu, 

căci nu i s'ar mai fi pututianina sufixul — a/es = af, | 

-. -Dece? D-l Hasdeu însu-şi, spune” că « Romunates, 
cu un sufix etnic curat latin :70zrecu în graiul pornesc, 

probează existența formei Rowarna.u deja în epoca 7o- 

mană, pe lingă 'primitivul <Romula> cu €tnicul său <Ro- 

_.„mulenses». şi ca dovadă despre existenţa. formei Romuna * 

' deja la Romani: mai aduce -și următorul -pentametru din * 

Ovidius: -: De - 

-. „Rumina: nunc ficus, Romu/a: ficus erat. . 

„Dacă în «simifem == seamăz>, precum s'a.văzut, nu-i 

„0 prefacere direct fonetică, ci o” prefacere fonetică com-= . 

-.pletată ulterior cu o-modelare analogică; în <Romu/a— 

Rumiza nu-i nici fenomen fonetic, nici modelare analogică, 

„ci “numai. fantasia lui_Ovidius şi a compatrioţilor lui... - 

Cine se basează pe -«Romu/a=Rumiza»- spre a trage 

- conclusiunea că Romanii.au prefăcut, pe. Ja, este silit, 

„+ să primească şi inexactităţi- săritoare în ochi ca 0=z, 

> ui! Așa dar nu-i nici o umbră de. probă că în epoca 

romană alături de -forma:. Romula ar mai. fi .existat şi: 

 Romuna, 

ou Dar, să fi existat.- - - N aa 

Din Romuna: sar fi făcut  Romaunates fărde nici o” 

greutate, dar din -Romunates n'ăvea cum se face Ro- 

manați, d 

„Un Romunates, după fonetica limbii rominești, n'avea - 

cum ajunge „la: forma documeitală Romonaţi : şi apoi .la 
; 

actualul omanari: lată de ce: : : - 

- - Silaba -ro- scăpată de, subt accent. ar fi. trecut în-aţ= = 

„ (ef. 'dominicam = duminică, Romanuni ==-Rumin, 'pof- . 

cellum == purcel etc.) ..- e 

.- Silaba caza ta, din închisă.ce era, închisă ar fi rămas . 

  
a - 4 - . : A — 

-si , i î = - - 
- — 

- “și nu s'ar fi deschis în-m04-72 Și apoi-H4 +a călcînd, ast-fel >. 

 .aplecarea limbii romîneşti de. a “închide vocalele deschise 

(cf. bonum = bun, longum == lung, frontem_ = frunte etc.). 

" «O etimologie — zice! Meunier, resumînd metoda lui... 

- = 
. 7 . 2 - 2
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- Corrsen — este admisibilă numai întru cît dă seamă de . 
“toate elementele cuvîntului pe care pretinde a-l explica, 

- fără să omită pe nici-unul din ele. Ori-ce etimologie, 
care. presupune .o -modificațiune vocalică, trebue să aibă '- 
ca sprijin cel puțin un: exemplu:de o modificaţiune vo- - 
calică, cu totul identică cu cea” pe care o presupune.; - 

„dacă nu, pe cîtă vreme nu se poate cita nici-un exemplu, 
„ apropierea încercată este fără valoare scientifică» 1). 

„Aşa dară, etimologia Romanați din Romula este - 
arbitrară... - Ea Si a 

- Dar Anina ce poate dovedi? :._. - | 
Ştie-se, prin descoperiri archeologice și . epigrafice, . 

că risipiturile- de la Antina sînt de bună: seamă ruinele . 
străvechiului oraş dac "Apuia? e e 

Știe-se că Dacia a “primit colonişti: din Italia, spre * a. 
a se putea presupune că in 'Apziwa vor fi venit coloniști. 
din Antinum, azi civită d'Antino?.... .- o - 

-. Se ştie'şi nu prea. - a Ma 
“La o parte însă cu aceste două greutăți. Ce: zice - 

linguistică ? Poate veni termenul romînesc,. fie pe cale 
-. fonetică, fie pe cale, analogică, din termenul dacic? 

__ D- Hasdeu zice că "Aprtyya va fi trecut .mai întiiu 
în Artinua, pentru că «în latinitatea vulgară -ci- şi 77 se -. 

- confundau; iar la: Rominii din” Bănat aceste grupuri fo- - 
- netice se confundă pină astăzi», - i 

„_D- Hasdeu, cu știință sau cu: neștiință, face o con- 
fusiune unde trebue. făcută o distincțiune. Trebue făcut 
distincţiune între -Romani şi Romiîni,= între- grup grafic şi 

- grup fonetic. Pentru „acelaș grup. grafic -cz: corespundea, 
„ la Romani, un grup fonetic gutural (ki) şi; din contră, 

corespunde la Romini,.un &744 fonetic Palatal (ez). 
«Quintilian — zice un romanist — signalase deja, ce 

* 

  

Ă TD) Rezue Critigue, 1867, t. 2, p., S2, apud Hasdeu, Cuente dp - Betrani t. 1 suplim,, p. 1: «Une âtymologie n'est admissible qw'autant _ aw'elle rend compte de tous, les €lements du mot qu'elle, prâtend ex- — pliquer, sans en omettre un seul. 'Toute ctymologie, qui suppose une modification: vocale, doit avoir pour. soi 'au moins un exemple d'une modification vocale, bien identique ă celle qw'elle suppose; sinov; tant que l'vn n'en peut citer aucun, le rapprochement tentă est sans valeur scientifique», * a: E - ÎN e
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- e drept, numai ca un simplu viţiu de pronunciaţiune co-. 
pilărească, szbstituțiunea unei guturale Zi locul unez den: . 

lale; ea se producea fără îndoeală la Roma, ca-şi la noi - * 
(la Francesi) în cuvintele apziguit pentru aoiiif, Guieu: 
pentru Dicu, etc. Această confusiune pare a se fi mărit: 

în epoca decadenţei limbii; ea, se manifestă mai cu seamă 

în grupul 7/, schimbat, -după cum ne spun gramaticii - 

timpului, în limba populară în c/: «sfat/aris, sine c littera.. 

scribendum est>, observă Caper; «capituluua: nu capiclun »: 

zice de asemenea Appendix Probi, și încă «vz/4/us nu: 

viclus, — vetulus nu. veclus» ; un document din 752 încă 

dă forma veclo care: âvea să persiste, transformîndu-se. 

„în italianul 'pec/rzo, şi în rominescul vechiu, după "cum, 

_capitulum, “schimbat în capicluu, a dat: în prima” din. 

aceste limbi capochzo, etc. De asemenea se întîimpină siclă-. - 

pentru sifula în. Legea Alamanilor şi sc/opus pentru stlo-- 

pus, sclupaverit în Legea Salică ete.» 1). . 

- Şi Romanii schimbind  . Se 
pe. capizulum în capicum, «_ 

- 1» vezulum în vecum,, 
„etc. „etc. : 

„şi Rominii schimbînd -. o a e 
pe maghiarul Bez/en (nume person.) în Bec/ean (nume topic), . 

> >" hiflen Di » hiclean-viclean, 
-. ete, ete 

7 

  

1): Charles! Loret, Dr C dans les laugues romanes, Paris 1874, p 

6: : «Quintilien avait dejă signal, seulement,. il est vrai, comme un. 

simple vice de prononciation enfantine, /z. substitution "Pune guiturale 

A zinc dentale ; ee se prodnisait sans doute ă Rome, comme chez nous 

„. dans les mots amiquiz pour amitii, Guieu pour Die, etc, Cette confu-- 

sion parâit s'ctre augmentte a" Vepoque de la decadence de la langue; 

elle se manifeste surtout dans le groupe 4, changâ, comme Jes grame -. 

mairiens du temps nous Vapprennent, dans le langage populaire en </:. 

«statiaris,-sine c€ littera, - scribendum est>, remarque Caper ; ccapituluni 

"non capiclum» dit Egalement vAppendix Probi, et encore evitulus non 

viclus,—ovetulus non declus (Gram, veter. ed, Putsch, 2246. — Gram. lat, 

ed. Keil, 1, 197, :98)» ;, un document de 752 donne aussi la forme 

Zeclo qui devait pezrsister, en, se transformant, dans Vitalien vecehio et. 

le roumain zecchiu, comme cazituluni, changâ en. capicium, a donn6+ 

“ dans la premidre de ces langues capochio, ete. .On trouve Egalement.. 

- sicia pour situla dans la Loi des. Alamans et sc/lofus pour s//ofuts, selu- 

pazuerit dans la Loi Salique, etc.>. . - 

a 7
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- au pus şi pun 27 grup fonetic gutiral, în locul unui grup - > 5 — fonetic dental și:itu vice-versa: aa a 
Probabil că tot în acest sens se-va fi făcut, la Ro- 

" mani,.și. confusiunea dintre. grupurile. fonetice. -/î- Și -cz. 
AEZ) şi nu vice-versa. i: - e 

> Cit despre Romini se ştie sigur, că prefac un. grup „7 Fonetic "dental întrunul gutuval șz. apoi îutraltul patatal,. 
dar ziiciodată -vice-versa. Astfel .că: - N 
i -. hirme..se face hîrc/Je apoi hîrcie, — - a 

„ape x lapche_» „lapee, * o 
„diavol > ghiavol >. Liavol, 

_s m Verde 3 verghe!» verge ” Re „ete, a ete, a ete. ae 
String, pentru mai multă claritate, schimbările fo-- - “netice discutate mai sus, într'un tabel sinoptic. Iată-l: 

Po GRUPURILE. 

  

- SE n - Sa a) dental d). gutural €) palatal. 
' 

d N   NI - Romani. zl, zi : | cl, ci 42. o 

  

| ă 
|. 

| 
ÎN - Romîni le, Zi, te. | clei che] ci, ce. .. 

  

  
Se vede dară că guzuralul "Agata, nici la „Romani --* 

„nici la Romini, nu se putea preface în deuta/ul Arfinna, | | n “ci avea drum liber, numai la Romini şi numai dialectal,”  .* „să se prefacă în pa/atalul Arcrnna.: e 
„» Dar să admitem că 'Aputya sar fi prefăcut. în Ar” 

„-Zinna, așa cum vrea d-l Hasdeu. - a NE 
“ Artinna | Ma i 

„La întrebarea “«de ce oare 7-a trecut în și» 'serăs-..... „punde că . car fi foarte legitimă: influența finalului = 
pentru a preface pe Artinna în Antiua, după: cum s'a : prefăcut 7 în z în <cuzuză == coronam»,: seziu — seze- -2um>, «mizure» etc.s; dar influenţa finalului =7- nu poate 

„A legitimă, fiind-că 7. din Artinna nu-i intervocalic, nu-i 
“în condițiunile lui din coronam, serenum și așa mai . ÎN Ă a . IN Îi 

= 

a, EI , . . | .
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, depărte, DA Hasdeu observând această . slăbiciune. caută . 
să -motiveze trecerea lui 7 în 7 printr'o etimologie: Popu--. 

-lară adăugind că «forma Autina totuşi” pare a se fi născut 
: pe o altă cale. Colonii romani își mai aduceau aminte 
de străbuna - cetate Antinum în Italia; astăzi «civită. 

şi: 2 .- d'Antino>"nu ! departe. de- Roma . în: ţara „Marşilor,. 
-“ :ast-fel numele orașului dacic: a „fost modelat după. o re--: 

„miniscență, italică, În scurt, Azifina din 'Artinna .nu-i o”: 
'transiţiune curat fonetică ; datorită Rominilor din "epoca 
_post-latină, ci este 'o latinis are din acele timpuri primi- 
tive ale colonisării, cînd era încă- proaspătă în memoria. 
legionarilor nomenclatura topică din Italia». - -: 

-Lucru ce se poate. E Ia . 
“Anţina !” PC aa : 

, 

Este însă. un principiu liăguistic, basat pe. observarea 

| „gută: a faptelor, în virtutea căruia vorbele străine intrate . 

“în cutare limbă se supun. în- mod- fatal schimbărilor _fo-:- 

intrarea lor, rămiind, se “înţelege, neatinse de, prefacerile : 

fonetice și modelările” analogice 'mai vechi : suferite . de: : 

elementele acelei - limbi. «Din. cele spuse: urmează că = 

acele. cuvinte, în. care nu vom găsi întîmplate. prefacerile -" 

- cele mai vechi -ale” limbii romiîne 'nu pot “fi cuvinte! dace_ 

- Sau sarmale;. ori în "sfîrşit. de-acelea: intrate în veacul întiiu . 

şi al doilea după colonisarea Daciii». 1).  — 

„Antina trebuea 'să sufere anumite Schimbări. fonetice” 

„dacă ar fi fost în limba. noastră sub forma de; -Antina, 

încă. din ' priniele timpuri -âle : colonisării. Era: fatal- să - 

- sufere următoarele schimbări: =. E 

Iniţialul -Q1t- trebuea. să treacă î în nr ca în toate cuvin-- _ 

-tele noastre vechi: -.. Dai 

EEE „ angelum = = înger și inger prin Ardeal. 

: - antanium = întiniu — întiu. a. E - 

angustum: = îngust. | 

: Andreas = MIALEH ȘI Indrei prin. Ardeal. 

- anemani.— înema — inimă. : a: 

“ annellom = înel — “inel, | 

„Silaba! a trebuea să. treacă în Li după cum.: 

i 

  

i) DL Nădejde, Covitemgoraniil IV, p. 255. - NR 

DR 

- 6. 

' netice şi modelărilor analogice ce.se petrec în limbă după -
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“trecut în toate cuvintele noastre vechi : 
* hospitium = ospăț, i 

multi = mulți. 2 7 
muti = muţi. a 3 | 
pretium = preţ, . - N ae 

„Puteum = puț, o 
subtilem = subțire, _ 
terra => țară, cc - 

tibi zţie ” Na a | 
-- Dar, zice d-l Hasdeu,. «prin Anina = Artinna se -... justifică... . nescăderea iniţialului a la vocală obscură, de 

- -oare ce înaintea: lui -7- el se păstrează totdeauna intact, “fie tonic sau netonic>. Justificarea nu-i valabilă, pentru 
că primul 4 din Antina nu mai avea nimic de împărțit. "cu 7 tocmai «din acele. timpuri primitive-ale colonisării...» cînd, după părerea d-lui Hasdeu, «numele orașului. dacic,a - „fost modelat după o reminiscență, italică; și a luat forma- de Antina în loc. de: Artinna saă' "Agata Nu se poate - „pricepe cum 7 din. Artina dispare și se păstrează îi acelaş - . - “timpl = i E De 

. . Afară” de asta, din ce pricină nu s'a prefăcut: silaba -4i- în--zi-?. D-l. Hasdeu nu pomenește nimic despre acest . ”._ lăcri, dar în schimb vorbește despre finalul ra afirmînd ” fără probe serioase că «latinul Antonină trebuea să de- .. vină la Romini Tiia> după cum din «Vidin» s'a. făcut .-: <Diiu» 1)»_şi că: «numai printr-un duplu -inna S'ar putea. - „explica “conservarea finalului 7 în Antnas.: 
"= Din cele de pînă aci se vede lămurit că etimologia _-” : "“«Antina din Arkinna>, ca și «Romanați 'din Romula»,: . “nu poate suporta proba criticei scientifice. «Se “înțelege fără legi fonetice sigure, pe care să nu fie voe a le călca, - 

-ori-ce cuvînt .rominesc poate deriva din ori-ce limbă de . pe pămînt, 0 AR a 
„„.»" De unde vine Antina? . 

A. i 

  

1) Analele Acad. Romine (15S7—:S8$, p: 6) spun că îndată după - “citirea monografiii Antina «iirmează între d-nii Odobescu şi Hasdeu .o -discuţiune asupra identificării Pidinalui actual cu. cetăţile antice fowo- ia sau Bodouia şi Dium>. - o ” -2) A, Lambrior,. Carte de Citire ed, 2 Iaşi 1890, p. LNVIII-, 
. . 

- Ă + -
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Spre a putea "da de urma acestui nume de locali- 

tate — despre care, nu ştiu cu ce drept, răposatul inginer * 
- AL Popovici zice, că «s'a numit și Ant/varz pe vremea 

A. - s eraiului-Bodin la 10703)» — am.făcut, dar zadarnic, mai. 
multe hipotese, gindindu-mă pînă și la grecescul drpacim =: 

cotitură; unghiu, căci, precum lesne poate observa cine se... - 
__uităpe o hartă geografică a: judeţului Romanați, cele două 

-drumuri romane, cel de la Celei şi cel dela /s/as, for- 
-.-mează un adevărat zughiu. la punctul lor de întîlnire, la, 
Anina | Pe a 

Păcat că dom nu poate da Anina ].:! - 
__De unde vine Romanați? - N RE 

„= Dacă” citeşte cine-va cu deamăruntul cunoscuta. Rela- 

fiune dăspre localitățile semnalate prin antichități. în ju- 

- dețul Romanați, — în' care „A. 1. Odobescu  contopește 

elementele archeologice aflate în scrisele -cărturarilor cu 

răspunsurile date de învățătorii sătești din această por- 

- ţiune de țară, la un. ceștionar archeologic.ce -li şa fost. | 

- trimes, — rămîne uimit. de mulțimea. ruinelor din acest -:.: 

“județ i), e. Da 
„Tată citeva probe: :.: o 

- Din .comuna Piatra'se răspunde că <în această co- - 

"“-mună sau în comunele vecine nu se. află alte aşăzăminte., 

“sau locuri-însemnate de vechime, -decit numai în comuna - - 

vecină Jenușeștii, pe unde trece linia ferată, săpîndu-se 

un' cap de deal, adincime de-un stinjin, s'au găsit mai ” 

multe sidurz de piatră mică şi. cărămidă foarte mare. 

"“Siau' găsit tot în acel loc și cioburi de “oale foarte mari 

şi groase ca.de două degete. De aci se înțelege că acel 

loc a fost vre-un așezămint strămoşesc sau de pe vremile -. 

” . cînd cu. Uriaşii şi cu SYidăvii ; însă nu poartă nici-o nu- 

mire din. vechime, fiind pînă acum necunoscut de oamenii - 

“ existenţi. Acel loc cade spre.răsărit, la marginea unei. 

“mahalale a comunei Jenzșeștii. Este aşezat pe. muchea 

unui deal, unde â fost o mică pădure, care s'a'tăeat de-- 

7 

E 3) A. 1. Odobescu op. cit, pe 215. Despre craiul Bodin vo C 

Jirezek, Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876, p. 207. : 
7 

i 1) A. 1. Odobescu în Anal. soc, acad, rom. 1877, P: 173—339 și 

“în Scrieri literare şi istorice, „Bucureşti 1887, II, p, 407—482.. i 
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linia” ferată şi se: numește astăzi dealul Jenușeștilor. Acele. 

„=. bucăţi enorme, pe unde a 'ajuns linia ferată, şi retezindu-se- 
_cu ciocanele, s'au prestegulit singure în vale, unde stau 

” “ziduri închipuesc a fi fost locuință de oameni ; însă nu . 
se cunoaște bine, căci: se întind către comuna. Piatra spre: 

- 
tocmai ca. niște lespezi de piatră întregi; Mărimea âcelor: 
ziduri este : înălțime de un stînjin şi: grosime. de! o ju- 

"ziduri sînt făcute de piatră mică şi cărămidă mare ; piatra. - 
- este așternută :cu materii așa de. tari încît fie-care se-- 

- poate sparge, iară de deslipit nu se poate deslipi una - 
de alta.. Parte din acele. ziduri - s'au tăeat de lucrători în - - 

2 

mătate de stînjin. Mărimea cărămidei ce s'a: găsit în unele 
ziduri -este.:. lungimea de: 2' palme şi 5 degete; lățimea 

"de 1: palmă şi 5 degate și grosimea: de ş degete. Acele” ” 

NE 

. 

sud, şi cele-l-alte capete ale.lor nu s'au: văzut, ca să se. 
„ştie cît sînt ' de lungi. Pentru acel loc nu: Sau păstrat. -. 
spuse sau poveşti din vechime bătrînești, fiind-că nimenea _- 
nu știa ce ar fi fost acel loc; căci a fost. la toți. invisi-: 
bil pînă astăzi. (Nesubscris) 1. -.: -.. a 

„Topicul romînesc -Jznușeşti e făcut - din. personalul. 
maghiar /inos=loari.: ? De DIC a 
„, Din-comuna Fârcașele: vine. ştirea că <această co-. 

__“ mună se află situată pe muchea malului drept al Oltului 
__ vechiu, părăsindu-şi, matca sa din vremile vechi, fiind-că -. 

N 

. 

acest riu are comunicația prin coprinsul acestei comune., 
Spre răsărit se mărginește cu. comuna Stoeneștii şi: Dră- 
găneșştii, spre apus cu comuna Caracalul şi Hotăranii, . 
spre miază-noapte cu comuna Comanii şi Hotăranii, spre: 
miază-zi cu comuna Comanca. De pe cercetările făcute * 
prin bătrinii comunei despre vechile - așezăminte” ce se 
crede a fi rămase de la strămoșii „noştri romani, . s'au 
găsit cele cuprinse mai jos :— Despre comuna Stoe- 
neștii în Zarcașul-de-jos,ra fost din vechime o s/rajă care poartă și chiar acum numele- de /asaretu ; aceasta este | 
de cind cu Caryaliii, robia Hategului, şi se află pe mu-: chea dealului mătcii * Oltului vechiu, între Stoeneşti și 
Fărcașul-de-jos, ce-i mai zice și Cătunul. — Despre apus. de această comună sint Zonă măguri, “una. se află în. - 

  

DAI Odobescu în Anal; soc. acad.- Rom. 1577, pe 155. 

- o . - -



    d-lui Fărcăşanu (subscr. ]. Elliescu 1)>. *: RI 
„. ”-Observ iarăși, că topicul rominesc Fărcaș vine din - 

- „apelativul maghiar farhas == lup sau din personalul Far- 
"as 3 Lupu, - ” e : 
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“viile Fărcășenilor-de-sais ; înălțimea sa este de 4 stinjeni, 
lărgimea la basă este de ro stînjeni;. iar cea-l'altă este 

„mai mică, avînd înălțimea sa de 2 stinjeni, lățimea la : 
basă -de 7 'stinjeni, şi 'se află situată despre orașul Ca- 
racalul, în drumul Caracalului. Toate acele zise mai sus se | 
află situate în Fărcașul-de-sus. Iată în- Fârcașul-de-vzjloc 
se-mai află o inăgură cu numele Măgura Pareașanului, 

„care. se află despre miază-zi și hotărește moșia comunei 
Comanca:; mărimea 'sa este : .inaltă.de 3 stinjeni, lăţi- .- 

„mea “la basă de 3 “stînjeni. In cîmpia Scorri despre - 
miază-noapte de. această comună, -se afla în -vremile, 
vechi o falără de oaste turcească, care şi acuma se văd 

. gropile de un grajd de cai, de așezămintul lor și altele. 
In matca: Oltului “vechiu 'a-fost di vechime ' sar şi o _ . 
biserică veche,_uride chiar acuma se văd ruine şi gropi 
“de sate şi altele ; iar acuma se află în urma acestui sat 
„pădure foarte mare cu copaci, grosimea ca de 12palme;. 
„toate acestea se află despre miază-noapte de această co- 
mună, Casele: lui” popă „Stoica se ăflă despre miază-noapte - 
de Fărcașul-de-muijloc, situate pe muchea “dealului matcei 
"Oltului vechiu, unde-acuma  se.află pe -basa lor zidite, 
casele zidite de cucoana Tinca Fărcăşanca.. Acest Popa 
Stoica a: fost un om brav care s'a.bătut în vremile sale 
cu Turcii și i-a răsbit în mai multe rinduri ; și chiar astăzi . 
se aude -vorbind despre dinsul prin poporul romin,că - 

„zic că a fost.un om foarte curagios -şi minunat ; “care 
„despre .sfinția sa se vorbește prin mai: multe istorii și 'se -_ 

- cîntă şi de către popor, adică zicînd: Popa Stoica. din 
“Fârtaș, sate de șapte pași și ese din liturghie, şi tac la 
Zurci o mie. Se mai. află o tablă de. piatră, lungimea ca: 
I 'J Stinjeni, lățimea de 5 palme, în care sînt scrise nu- 
mele Doamnei. Balașa. soția . (fiica?) Domnului Branco- 
veariu, care. se află la Cișmeaua de zid de 'cărămidă. a 

Da a strânt “nu- 3 Jenușeștii şi Părcaşele nu vor fi păstrînd oare nu- 

DA: L Odobescu: în lnal, soc.: acad, 7om. 1877, p. 199—200. 
i RR i a o ep
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- mele chenezatelor lui Izan- şi Farcas amintite: în -docu- . 
„mentul istoric din:1247 ? -Ori cum ar fi, se vede cît. de. 
colo că-s de origine maghiară, Să nu mai.fie oare :în . 

* județul acesta şi alte numiri topice, “de origine maghiară ? - 
" Probabil că da. - - 
“La miază-zi, “dealungul “malului Dunării, acolo unde 
stau setnănate pe țărmurile - septemtrionale ale rîului” și . 

__ - ale întins€i bălți, numită balta - Biszrezului: sau a Orlez, 
satele  Dăbulenii, Celarii, Ianca, -Grojdibodul, - “Gura:Pa- . 

” dinei, Orlea, Celei, Garcovul, “Corabia. şi în fine tîrguleţul: 
“ Tslazul în colțul vărsături Oltului, pe. această sprinceană” | 

de „dealuri, văz—zice A. -. Odobescu — mari măguri în- - 
şirate în grupe, cînd. de eră. "cînd de cinci, „ cînd de șase- ” 
sprezece şi mai multe. 

- «ln. trei puncturi "diferite, la Grojdiboa, 1ă Celei ŞI: la a | 
_Islaz sînt și urme de cetăţi, unde se găsesc-bani şi pietre . 
scrise „din timpul: „Uriaşilor. Uriaşii, domnilor, vorbeau 

—. Jatineşte, . căci latinește sînt scriși acolo Si banii şi pie- 
- troaele 1)». i 

o Spre a apus. de Cal e'comuna Ordea. 1 i - n. 
=“ În ţările de sub. coroana sfi ntului Ştefan. sînt mai 
“multe localități, numite romineşte ; "Orlea, ungureşte * Vâ- 

| ralja. Una din cele două numiri trebue să fie schimo- 
nosirea celei-l-alte. Cum se poate, în casul de față, deosebi ” 
„originalul 'de copie? Căutînd înțelesul vorbelor.: In Banat 
a fost — azi:nu. mai e—,o «<vdra/ja, localitate aşezată 
odinioară. sub Zsidovâr. și „pomenită în anul 1478 ca. - 

“ suburbiun castri. ZBsidovăr) Suturbiunm castri şi vâralia 
e acelaş lucru” * spus în două limbi diferite.: Maghiarul 
văralja însemnează * «poala, cetăți» (adr= cetate, a/==te- 
melie ja=—sufix posesiv. de persoana. a 3-a sing.). . 

__ Orlea din Romanați trebue să fie de aceaşi origine D 
„ca și homofoanele sale din Ungaria. - 

Vorbind de comuna Vădastra din Romanaţi:. A. Ţ. - 
Odobescu zice că «o cestiune interesantă, care se leagă i 

„de. „această Jocalitate, este negreșit și numele ei. Împreună 
4 ES 

1) AI. Odobescu î în Anal. soc. acad, rom, i 1877, p. 1j8-—180+ 
2) Pesty: Frigyes, « Arassă vărme Se fărtinete,; Budapest 1884, v 

n, n p- -277., E i e



  

  - “Carpaţilor chiar acelaş ca şi la păstorii Laţiului, etc, 
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„cu d-l Boliac, nu putem crede că dînsa ar proveni de la :un astronom latin, carele de. acolo vedea astrele pe cer. Să fie o numire de origine slavonă - derivată dela „loa, |. apă, -şi ncrpin, repede, iară nu ne vine a: crede, de Oare-ce nici apă aşa: de tot repede: nu este pe acolo, şi “ nici compunerea ordinară a cuvintelor slavone nu. permite * -. - o asemenea combinaţiune cu: post-punerea 'calificativului,. -- „Rămine a se întreba dacă nu cumva numirea | Vădastra „Dar avea vre-o înrudire foarte de aproape, în. sînul yo=! “cabularului limbilor traco-getice, cu numele vechii cetăți - - macedonice. Cha/astra; cu acela al anticei mutațiuni - pos-- tale Ballanstra din Sirmiu; apoi și cu denumirile locale - ale marilor riuri din Orientul Europei : Danubiul, numit * - „ aci /ster, şi Nistrul sau. Tyras, căruia i Sa zis "odinioară "Şi  Danaster ; în fine chiâr cu terminul -Zwfastra,. prin. | care după spusa medicului - grec “Dioscoride,- Dacii în: .- semnau dovlecii *), Poate că: o 'radicală. comiină acelei - limbi pierdute din toată peninsula “Hemului, identică în. „„adevăr la “sunet: cu sufixa latină care ne-a înzestrat limba „noastră de 'azi_cu ziceri ca: fiiastră, colastră, fereastră, a lăsat:ultimele sale.urme pe șesul „Tomănățean, dâcă nu şi în cite-va rari cuvinte ale. poporului nostru. | -. - “ «Graţie d-lui Boliac, am aflat pe cîmpia” din centrul. - 
N - 

. [ - 

e 

  

„_„.  <*) Cetatea CAalastra, la gurile riului Axios (Vardârul) în provincia “Mygdoniii, figurează; cu variantele” jahderpu, yohecrpm, şi Zahar “în Srrabo. VII, îrg. 24; Zlerodor VII, 123; Plutarcă, vit... Alex. ;: Pliniu, 
IV, 10; "IXXI, 10. eNitrum Chalastricum etc, Se afla în localitatea” - „" kulabia de astăzi— e Mutatio Ballanstra, între 7> raustitis. şi dcldia e „citată în Jfinerarium a Burdigala  Îhierosălem usgue, pe calea dintre : -. „cetatea Sirpriuwi (Mitrovitz) și cetatea Serdica (Boâa 2); se crede a fi 1: fost lingă Sribnita.— Despre “numirea Zlister a Dunării-de-jos; . găsim” -- “între alţii; în Zordaais de Getarum sive Gothorum. origine, următoarea ." "- îndicaţiune ; Danubius... gui, în lingua Bessorum Jliszer vocatur,=— Tot , Iordanes V,precum şi Ammian . Marcellin XXXI,- şi alții dau rîului - - “Tyras, numirea de Danastris. In tractatul lui 'Dioscoride, nzgi Dns | adptoeic, printre alte denumiri. de. plante, . reproduse ' în: diferite limbi “vechi citim și” acesta :. Kohoxovfiie, “Pospaio, uovuodpâhnra Gt. dara, - " Adxot mobrăcrpus, Aceeași terminațiune—astra aflăm în cuvintul romi-- - B a . - 7 7. » 1—-:nese fiiasiră, carele totuşi este învederat latinescul f/iaster, fiiliastra, ce se 

presintă în. inscripţiuni (Orelli /uscripr,” ?aziy, selec 6206, 6207 etc.), 
” “precum şi în termenul țărănesc . co/astra,, rămas pini astăzi la bacii 

-u 
- o NE - 

„_ . Ia . « 
- + 

pa Ea
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acestui “judeţ. un fel de. oasis preistoric, înfunidat “in 
mlaştina de la Vâdastra,. şi- de-asupra căruia au venit a 

— -  -sesupra-pune construcțiuni din <poce posterioare, romane, 
„ba. chiar poate .şi medievale o. - - i 

„1: No fi cum-va medieval însu-şi nurhele Vădastra 2 
„5 In Ungaria sînt cîte-va localităţi numite: 

-  vadâsz.. „ 
vadâszerdă. . .... _- 

- vadâszhăz, O re. 
n vadâszkastely | IE 

-  vadâszlak, SR e 
"- Un tip maghiar. “cvadăse ati oc de zînat este 

-un nume convenabil: din. toate. „punctele de vedere pentru . 
acel «<oasis preistoric, înfundat în mlăştina de la Văzastra. - | 

„ şi de asupra căruia au venit a se supra-pune construcţiuni | 
din epoce posterioare, romane, ba... chiar. poate și eo. 
dievales. , — - 

_«Graţie învăţătorilor “din. satele apusene ale aceluiaș 
“ţinut—zice A. IL. Odobescu— situate: cam pe .răzorul ju- 

dețului Dolj şi anume: .a. celor: din Zănoaga, din comu- : 
mele foarte alăturate Cataleţii şi' Radomirul ; iară mer- ' 
„gind tot mai în jos, din Diosii, din Marotin, din ambii 
„Amărăşti şi. din Ghizdăveşti, în fine din” Apele-vii, aflăm 
„în împrejmuirile” răslățate ale acestei ultime. „localităţi, cu.- 
„nume așa de “caracteristic, o grupă de . posiţiuni, insem- 

"nate prin taberile lor' de măguri, prin urmele lor de.. 
- cetăţi, pe. unde” plugarul găseşte. pe tot minitul vase de . 

lut, cărămizi, olane de apă, arme de metal. şi chiar, îno-- - 
nete din diferite epoce. Ă 

«Ce este acest şir de: ruine antice, grămmădite în jură 
” comunii Apele-vii? Ce însemnează numirile, slavone. după 

toată aparența, ca Zănoaga, Droșii,-Zvorsca şi altele? . 
«Avem aci rămășițe : din: antice "stabilimente romane, 

_„ 1 precum-ne-ar face să credem „existența de “ruine, clădite” 
odinoară cu de. acele late _şi masive cărămizi, cărora: dia- . 

“lectul focal al Romanaţenilor, le-a însuşit denumirea topică 
a Antinei, zicîndu-le cărămizi de Antina 2 Avem urme 

"de la popoarele slavone ale mediului- ev? sau chiar. numai. 
. . N 

1) A. IL. Odobescu în Arial, soc, acad, rom, „Sr, p. 159.
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din epoce mai apropiate, cînd - -gloanţele de pușcă se 
"puteau rătăci prin arina. din bătătură ? 

«lată punctele asupra cărora-nu se -poate da nici-o 
- lumină hotăritoare din raporturile, “scurte. şi - lipsite de 

" “experiență archeologică, ale învăţătorilor sătești. Poate, 
corelațiuni cu antichităţile din învecinatul “județ al Dol- . 
jului, dar şi mai sigur „explorațiuni făcute: de un expert. 
la. fața” locului, ne-vor înmîna cheea acestor enigme, care, 
în ori-ce-cas, par a-nu fi lipsite. de. interes)». . 

Învățătorul: din Dioșiz, după ce “înşiră mai multe | 
măguri ce se află în “hotarul acelei comune, zice că: «Spre 
miază-zi” de * această comună se mai” cunosc ruine 'de'o. . 

biserică, care spun: bătrînii că a tost acolo biserică : de la. 
moși-strămoși, care s'a ruinat de tot şi se vede „Şi acum 
acolo o cruce de piatră, scrisă cu litere necunoscute... Și 
zic că şi acum se vede“locul unde a fost; sfintul prestol : A 

_ în. altar, „acoperit cu puţin. pămînt - „pe de. asupra, şi acum . 
este arat locul pe acolo şi se află în- depărtare de această . 

- comună, ca de.1200 stinjini, spre miază-zi, ce-i zice acolo şi 
Motca unde este crucea şi locul prestolului. S'au găsit de. 

„locuitori niște spărzurz de oale într'ur- loc unde a fost în. 
-“vremea veche un sat, ce-i zice acolo unde a: fost. satul, 

- “dealul Wucilor, şi unii dintre locuitorii acestei comune au . 
- găsit băzaza: vechi; după -cum spun unii că a găsit un 

" “locuitor, cu' numele Ion Zet--Niţu, bănuți vechi, dar acesta : 
1 - neagă găsirea acelor bănuţi! (subscr.- -M.: Mihăiescu 2) | 

ă ” In preajma satului-/Droș/z «s'au “găsit nişte spărturi de 
„oale. întrun. loc. unde. a fost” în vremea veche un sat, ce-i. . 
:zice' acolo unde-a fost: satul, Zealul Nucilor !» Ce sat să 

„fi fost șatul de pe. ealz/ Naucilor de lingă Droși ? - 

" Wechiul sat a. fost. situat. pe. dealul ucilor: «La .. 

- Ciangăi e 'mai cu seamă cul cultivat şi-se află mai în 

toate- grădinile ciangăeșşti»” “după cum. constată un.ma- 

ghiar. 5), care visitase pe maghiarii din, Moldova.. 
„Ungureşte: nucul se-numeşye 4/6 sau dida. 

- Ungurii fac nume topice din nume 'apelative. cu aju- > 

DA... Odobescu, în Anal: "soc. acad. "pom. 1877, p. 89293, 
2) A. 1, /Odobescu în: Anal, soc. acad, rom. 1577, pe 191 * 

„în —"3) Aladâr Ballagi, Ungurii . în „Moldova, în Bulez, -soc: gtogru 

-zomîne X x. (0589) 2 84. Da .
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„să sugereze- cum 

multor numiri de' localități din Ungaria, ajunge la con-! 

”.. din toată Oltenia: 

o de Mehedinţi de la _pea/fimea albinelor dintr'insul,. 

„se va vedea dacă este admisibilă sau:nu.. Deci, un. pa- 
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torul sufixelor -s, -7 sau -sd,. astfel că din di se pot 
" face, topicele di6s, diod sau diosd. IND E 

- Maghiarul Diosd a dat:pe romtiescul „Droşti. + E 
„ „ Explorațiunea de .pînă aci a județului Romanați a. - 

“dat 'un 'duplu resultat;-S'au constatat: |. E 
a) câte-va nimiri Topice evident de orig?nă maghiară, 
b).o wzulzive de ruine din diferite epoce, - 
Și zu/zitea ruinelor si -cele : cîteva „7umiri> topice: * 

de origine maghiară din acest judeţ, sînt elemente menite 
trebue pusă și-deslegată problema despre- 

originea'numelui de judeţ Rowanazi. - 0 
Scriitorul maghiar! Pesty, care a studiat originea mai 

„ Clusiunea: că “<și în' Ungaria partea. cea mai mare a nu- . - 
melor de localități provine din nume de persoane și-diri 
cuvinte de acelea care caracterisează. solul şi regiunea 1)». 

Prin ce se caracterişează şi. s'a caracterisat. în evul 
mediu partea orientală din actuala Oltenie ? De sigur prin. ! 

= mulțimea ruineloi dintr'însa: Cine n'a fost la fața locului 
nare decit să-citească de la un cap la: altul citata Re- | 
daţiune despre localitățile semnalate . prin antichități în 
„Judetul Romanați a lui Odobescu și se va convinge, că. 

„. judeţul: Romanazi este județul ce/ mas „încărcat de ruine 

Nu e fără -temeiu dară hipotesa: -mea . că Ei judeţul. p 
„Romanați seva fi numit! Royzanaţi, de la wrul/zmea ru. - 
nelor dintr'însul, după! cum. și Mehedinți și-a luat numele 

SN 
+ Romanați — mai de mult Aoona/z, dacă trebue tre-.:,. 

zut d-l Hasdeu — va fi datind din una și aceeaşi epocă 
cu Mehedinți și-și va fi avind originea de la unul și: acelaș: 
popor. Examinindu-se cu: de-amăruntul -această "hipotesă -. 

ralelism de -la creştet pîn”-la talpă sau mai bine de la. 
talpă pin' la creştet între topicele Mehediriți şi Roma- 

- “naţi, în documentele vechi Alehediuce și omonazi.: - 

A 

După cum în_primele trei sunete <z24/h»- din Mehe-. 
„. 

  

„__1) Pesty Frigyes, A/agyarorszdgidlynevei, “Budapâst, 1858, v. 1, p.. - 
XVI SIR NI aia 

p.. 4 . PR - po a 

es.
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dince se cuprinde “numele maghiar. al «albinei»; tot ast-fel. 
în: primele trei sunete. «70 din Romonaţi, se cuprinde” 
"numele maghiar al <ruinei>. ”: . 

Din maghiarul Eh albină), derivă mehes- şi 'corela-. 
- tivul az2hed. - . E - „f 

. Din maghiarul ron (ruină), derivă 7omtos E corela- 
_tivul zomod, = ia 

o Pe cit se. vede. Maghiarii numeau partea. vestică din : 
actuala Oltenie JM//ell (plină de albine), pe cea ostică 

_Romod (plină de ruine). Probabil că Slavii, care, precum. + 
S'a arătat, au adaus la. maghiarul M//ed un îndoit sufix, : - 
vor fi. făcut acelăși lucru -și cu măghiarul food Slavii, 
din a căror limbă au moștenit. Romiînii topicele:. AR 

- - Covasna: probabil din :Covaszua | 
- Crasna: > o» Crasiua N a 

_ Zlatna -:. o». 1» Zlatna a 
„etc.. Pa ete, e IE 

vor fi prefăcut ş şi, pe maghiarul Romod- î în - Romodna, pro- 
babil' din Romodina, apoi,. prin' adăugarea exponentului 

„pie slavon --ce, Ii omodnace, de unde mai tirziu Romiînii, : 
prin reducerea grupului consonantic -da- în--z24-, "ca în - 
<vrânnic> în loc de «vredyzic», hommogiu» în loc de «had- 
nagy», au ajuns la forma, documentală « Romonaces=«Ro- 
monaţis. cz 7 ! , 

. S'ar putea. părea: cui-va” că, spre- a răsturna! hipotesa EIIe 

“mea, ajunge împrejurarea că. actuala. marcă .a „judeţului “ 

:. Romanați, un snop de grîu, nu 'goncoardă, pe cit se- vede, . 

-cu numele. județului. Mie mi se :pare însă. că,. împrumu- 

- tînd cuvintele unui . roinanist,-pot” întîmpina foarte. bine... , 
ast-fel de obiecțiune zicînd: «Da, este o 'obiecţiune. pe care, : i, IE 

“fără îndoeală se vor sprijini unii critice spre a-mi respinge -!. -. 

: _ explicațiunea,. prevăd. Cu: toate. acestea, voiu observa de 

“pe acumă că spre a. combate cu'succes o teorie, nu-i de: 

“ajuns a-i, opune cutare sau cutare” obiecțiune * totdeauna Li 

uşor, de găsit, ci trebue, să-i distrugi unul cite unul argu-, 
„mentele produse)»: - 

  

' . E . : Ă i 
7 . 

„0 P. Marchot,  Zucore Za aucstien di-atita - în. Zeitschrift fir . 

Romanische Philologie, “Halle, an. XIX (1595), p- 64: «C'est une o- 

bjection. sur laquelle ne, manqueront pas de tabler des critiques pour. 

- repousser Vexplication, je le prevois, Je- ferai tovtefois remarquer: anti- 

zi . , pe
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Mehadia, Mehedinți şi Romanați “sînt trei etimologii 
solidare: ori sînt adevărate tustrele: ori nu-i nici-una. 
Dar trebue să fie adevărate, pentru că-s aflate pe calea. 
indicată «de metoda scientifică și de bunul: simț. 
„Chiar dacă n'ar mai fi dincoace de Carpaţi nici-un 

- nume de localitate de origine maghiară — ceea ce -este 
improbabil — totuși Mehadia, Mehedinţi şi Românaţi sînt 
de o însemnătate așa de mare încît cred că nu greşesc . 

„zicînd că aci e locul şi acum € timpul de-a se vedea 
cum trebue interpretată universalitatea elementului ma-. 
ghiar în limba romiînească. . -. = 

„ .„ «Limba romînă — observă d-l: Xenopol — numără... | 
destul de multe cuvinte. de obirşie ungurească. Acest ele- 
“ment unguresc al limbii romînești există în toată întinderea 
Daciii, în toate provinciile locuite “astăzi de- romini. pînă - 

„pe mâlurile Nistrului” ale Dunării sau. ale Mării Negre în 
- Dobrogea. Insă fiind-că Ungurii nu au trecut niciodată Car=: 
„Paţii decit doară în grupuri. foarte mici (precum acei ce 

- locuesc astăzi în ținutul Bacăului) atare universalitate a ele- 
mentului unguresc în limba romînă ar rămînea, neexplicabilă 
dacă sar admite că poporul rominesc, venind de dincolo 

"de Dunăre, s'ar fi oprit în mare parte în cîmpia care se . 
întinde "la picioarele Carpaţilor.“ Căci cum ar fi putut 
„Uugurii, care nu s'au așesăt niciodată în afară de Carpaţi, 
să înriurească . asupra "unei poporaţii : romine care ar fi. 
fost substrasă de la atingerea cu dirişii: Rominii au tre- 
„buit să primească elementul unguresc în munții “Transil- 
vaniii, unde năvălirea maghiară îi-ajunse, Fiind: necon- 
tenit respinși de către aceasta, ei se scoboriră către. cîm-. 
pia moldo-valahă, pe care o împoporară în curînd, ducind.. 

„cu el-termenii de obiîrșie maghiară” pe care îi împrumu: 
- tase de la stăpinii lor. - * -- 

“Universalitatea elementului maghiar în limba romi- 
nească se poate explica în două feluri: sau crezind şi 
mai departe — credința .nu se discută —.că voni fi fost oz 

  

“cipativement que pour r&futer une 'thcorie, il ne suffit pas a opposer 
- telle ou telle Gbjection toujours facile a ttouver, inaiă qu'il faut d&uruire 

un ă ua les arguments produits», . - - . 
1 A, D, Xenopol, Teoria.lui, Răster, Iaşi ISS: p. 290—291. 
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da Unguri în - munţii Transilvaniii,- sau. recunoscînd în - 
fine, ceea ce arată studiul scientific al limbii noastre, 
că în” vremurile vechi vor fi fost Uugurii Ja noi dincoace 

„de Carpati, -... i ” A „5 
„-? Din cele-două explicări posibile una este în confor=: . - 
mitate cu aparența, alta în conformitate cu' realitatea. = 
Ştiinţa trebue să facă deosebire între aparenţă. și realitat 

+D-l- Xenopol, în: graba de. a -fugi de Ros/zr şi de Balcani. 
„„ trece fără să observe pe d-l Zlasdeu şi O/renza şi se duce | - 
— drept la Pezru Maror. în Ardeal. Ce face nu face bine! 

_. Apărătorii cei cumpătaţi ai continuității. spun, prin glasul 
d-lui Onciul, că «dacă și ingenioasa teorie a d-lui Hasden 
(relativă la leagănul medieval al Rominilor) desvoltată cu 

-- cunoscuta-i măestrie, nu -vâputea fi susținută în între- -“ 

- 

„„.. . gimea ei, de bună! seamă însă direcțiunea dată de disa. - 
e singura de la care în mare parte putem aștepta resol- 
virea chestiunii. Iricercările de a . susținea intactă tradi- 

_-” ţiunea cronicelor despre descălecatul lui Radu Negru de. 
la Tăgăraș, făcute mai pe urmă fără să se fi putut: âduce 
“probe autentice în sprijinul ei, sînt după părerea noastră, 

„42 Das înapor-față cu resultatele dobindite" de critica -de 
pînă acumo Do A 

Pînă aici d-l Onciul are dreptate, dar n'are dreptate... . : 
cînd pretinde, relativ la Oltenia, că <afară de actele de - 

_donaţiuine din 1233 (Loviştea, contelui Corlard) şi 1247 | 
(ţara Severinului şi Cumania, cavalerilor Idaniţi) stăpînirea - 
„ungurească nu a lăsat altă amintire de posesiune factică, . . 
„ decit doară 'vre-o două - numiri topografice lingă hotar, 

„ precum: valea Oslea cu muntele Oslea în districtul Gorj, . 
"şi doi munți Oslea în Mehedinţi, nume: care a fost pus 
“în legătură cu Banul Oslu al Severinului din 1240 (Doc... 
I. 2:748, a 1448). Deci suveranitatea coroanei ungurești” 

» se va fi extins pe atunci în Oltenia nu mai departe decit 
"asupra “unor părţi. de la poalele munților, spre răsărit 
„pînă pe la Severin şi spre miază-zi pînă în valea Lotru--" 

E 3) D. Onciul Radu-Vagru şi Originile principatului Țării romineşti 
_în Comzord, Ziler, XXIV, p. 833. - - Da îi .
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Jui. Regiunea Severinului, împreună. cu comitatul Severi- - 
nului: din Ungaria: forma. aşa numitului „Banât al Seve- 

> 
rinului > 0: E Aa . 

Nu, nu-i “adevărat | - 
Maghiarii au /lăsat dincoace de. Carpaţi precum sa. 

-văzut și poate se va mai vedea — urme toponimice mult , 
mai numeroase” şi mai adinci. decit cum, sar > Părea la 
prima vedere.. - .- N 

>. In'âne, ca. încheere, cîte-va ctivinte." - 
Lucrurile desbătute în acest studiu—]ucruri câre slăbesc. 

teoria continuității şi întăresc pe-a lui Râsler, — ar mai 
avea trebuință” de nici-un comentar, dacă oamenii n'ar lega 
de _olaltă, cu ştiinţă, și fără știință. lucruri. ce nu trebue 

- legate, cum sînt bunăoară drepturile naţionale şi aşa nu-: 
"mitul drept îstoric. In această privință «mi-se pare» —vorba 

-  d-ldi Nădejde — «că-i greșală a, ne pune pe asemenea teren, 
„căci azi-miîne se poate. să. se. aducă asemenea dovezi 
„pentru: teoria lui Rosler încit. să nu. mai fie. chip de 
luptat. împotrivă” și atunci” noi singuri ne-am fi pus lațul 

" în.git. Chestia. lui . Rosler are interes numai scientific 
“şi “drepturile Rominilor "au. “alte temelii decit dreptul” 
aşa . numit istoric. Cu tot dreptul istoric: piere un 'po- 

por,- dacă n'are tărie și reuşeşte dacă se ..hiptă, nu 
"pentru „a robi. alte popoare,. ci pentru a -nu fi călcat! 
"în picioare de străini: După cum. nu trebue să fie un 
"om 'despoeat .de altul, tot așa şi un popor. * Chestia 'r0- 
"minească nu se va deslega prin teorii ca a.lut. Răsler. 
“său ca ale protivnicilor lui2:)». Apoi mi-se pare, tot Yorba - 
d-lui” Nădejde, că «foarte rău fac acei care se cred fără 

- de greşeli. ca papa; cînd. scriu că 'dacă s'ar dovedi că 
Romiînii . S'au întins în Dacia după. veacul al XII, atunci . 
n'ar avea nici-un drept asupra țărilor cucerite de dinșii prin. 
dreptul” muncii. Ei lucrează . părhîntul' și' l-au: lucrat,- l-au - 

„-  apărat-cu puterea lor cînd a fost trebuință ș şi-l vor apăra, . 
Popotul, muncitor romîn' nu despoae pe nimerii, ci trăește 
“din minca sa; prin urmare nimeni nu-i i poate zice: «du-te, 

1) D Onciul, Radu Agra: şi Originile 2 incipatului Tării-romi. 
veşti în Convord. "Litere XXIV, p: 948. | - 

2 IL Adejde Contemporan, EŞ (382 7589), p- 730:
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- de aici, că n'ai drept.. Afară de acestea, la urma-urmei, cură 
a zis de curînd d-l Xenopol.în Convorbirile Literare nu 
dreptul istoric sau altul va hotări a cui să fie Dacia, ci 
puterea. Noi sintem aici. și vom sta pe.loc, pînă ce nu 

E „vom :fi sdrobiți. Rău este. cînd se amestecă patriotism în. 
_. cercetarea adevărului, ar trebui să “ne mai deprindem a . . privi adevărul, în față. fără groază. Pe minciună slab. 
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