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PRECUVÂNTARE
Scopul ce-l urmărim

în această Iucrare, care a făcut

obiectul

cursului ce tam profesat la Facultatea de litere dela Universitatea
din Bucureşti, este să facem cunoscut studenților acestei Facultăți”
elementele principale ale linguisticei indo-europeene, în genere,
şi ale celei greco-latine, în special.
|
|
Maud timp filolosii, mai ales cei clasici, mau dat destulă
importantă chestiunilor fundamentale ale linguisticei comparate
deşi ptrebuc să se ştie, zice K. Brugmann că, înainte de a se ocupă
cinevă cu faptele izolate ale istoriei limbilor, este nevoe să fie

familiarizat,

până la un Punct oarecare, cu aceste chestiuni funda-

mentale“. Astfel că la început nici n'a existat o legătură între
filologia clasică şi linguistica comparată indo-eitropeană.
Acela

care a mit în Persoana

sa linguistica comparată indo-

europeană cu filologia clasică şi a schimbat această stare de
Zucruri a fost G._Curtius; pe acesta Vau urmat apoi Eariel şi

Lipsius, precum

şi alti mulți învățați cari sau pronunțat Pentru

9 cooperare a celor două ştiinţe. Rolul linguisticei comparate
indo-europeene în filologie fie ea clasică, romanică, germanică

ori slavă, este. foarte

mare; cl

interpretare serioasă a textelor

este fundamental

vechi.

În adevăr,

Pentru

care

orice

ştiinză

referitoare la antichitate nu se bazează pe studiul textelor ? Și
câte chestiuni nu sunt în istoria literaturii 9receşti şi latine a

căror rezolvare să nu atârne de linguistica comparată?
Această ştiinţă a dat la noi rezultate importante multunuită
învățaților noştri, cari au consacrat cercetări şi lucrări de seamă
studiului linguisticei comparate îndo-europeene. -Dar, pe când
cele mai multe din aceste cercetări şi lucrări sunt aproape toate:
din domeniul limbilor romanice şi slave Şi mai cu seamă dinu
acela al limbii române, din potrită, cele din domeniul greco-latin
“sunt extrem de puține la număr. Pe de altă parte, dintre lucrările apărute în limbi străine din domeniul linguisticei comparate
»

-

VI

7

PRECUVÂNTARE

greco-latine unelenu mai

corespund

scopului

urmărit

de noi,

din cauză că “sunt prea vechi, iar altele, sunt prea grele şi trec
prin urmare peste puterile studenților noştri. De aceea, prin
alcătuirea acestei lucrări am căutat să umplem această lacună.
Din flanul ce lam urmat într'insa, oricine va puleă vedeă că
mu este vorba despre o gramatică comparată în sensul celor
apărute până acum, cu materia Orânduită ca de obiceiu ; ci sunt

anumite chestiuni generale, aşă tratate şi în aşă chip orânduite,
în cât unele să decurgă

din altele şi fiecare să

un fof complet şi uşor de priceput.
"Astfel

se

prezintă

Iucrarea

poată

constitui

unor

chestiuni

|

aceasta

asupra

fundamentale din domeniul linguisticei comparate îndo-europeene.
Sperăm că ca va fi de un oarecare folos pentru aceia cari se
ocupă cu studiul linguisticei indo-europeene şi al filologiei, în
genere, şi mai cu seamă pentru studenții secthinilor filologiei

clasice si moderne, Precum şi pentru cei ai secțiuni istoriei antice,
Bentru cari această carte a fost în special scrisă.
Terminând, fie-mi permis să aduc mulțumirile

mei elevi: Papacostea
cari

au binevoit

Cezar,

să citească

Papahagi
de

mai

multe

Tache

mele foştilor

şi Graur

timpul tipăririi.
Bucureşti, 1924.
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H.ZIEMER,
Boelin, 1334,

Comparatia
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II. REVISTE.
Archiv fiir laleinische Lexikographie,

dirijată de Walfilin, Leipzig,

1884.

vol].=AfIL).

sqq. ([Au apărut XV

„Archiv fiir slavische Philologie, dir.

de Iagit,

Berlin 1875 sqq.(=AfsIPh)

Abhandlungen der bsi. Gesellsch. d; Wissenschaften zu Gâttingen
([Acum nu mai apare.]==AbhGG),
|
„Archivio glottologico italiano, dir. de Ascoli, Roma 1873 (=Arh. glott.).

„American Journal of Philolog y, Baltimore,

1830 sqq. (=Am]phil).

„-Beitrăge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, dir. de Bezzenberger
Găttingen, 1877 sqq. ([Au apărut XXX vol., apoi s'a contopit cu
revista lui Kuhn.]=BB.)
-Berichte der philolog.— historis:hen Klasse der Kâniggi. săchs. (bayr., băhm.)
Gesellschaft der Wissenschaften (—Ber. d. K. sâchs. Ak. d. W)
„Berliner. philologische Wochenschrifl, dir. de Chr. Belger şi O.Seyffert
1880 sqq. (=B(erl.)

ph(il) Wioch.)).

-

-Bulletin de correspondance hellenique, Athânes, Paris, 1877 sqq. (=BCH.
Buletinul Societăţii filologice, Bucureşti 1993 sad i[Nu mai apare].=BSF.)
Byzantinische Zeiscnrift, faniată şi di-.
1892 sqq. (=ByzZ.); și Byzantinische

R. Krumbacher,
“Classical Philology,
.Dacoromania, cond.
-Glotta, Zeitschrift
Kretschmer

dz K.Krumbacher, Leipzig
Archiv, tundată şi . dir. de

Leipzig, 1893 saq. (=—ByzA.).
Chicago 1906 sqq. (==Class. Phil.).
de S. Puşcariu, |, Cluj, 1920/921 sqq. (=DR).
fir griech. aid latein. Sprache, fundată . şi * dir. „de

şi Skutsch,

Gâttingen

1907

(=Glotta).

-Gătlinger Gelehrte Anzeigen (Nachrichten! =GGA(N).
“Grai şi suflet, publ. de O. Densusianu,I, Bucureşti, 1923 sq. (=G5).
Hermes.

|

Zeitschrift fir Klassische Philologie, Berlin, 1856 sqq. (=Herm.),

„Indogerimanische Forschungen, fundată şi dir. de Brugmann şi Streitberg
» Strassburg, 1892 sqq. (=IF.);

Anzeiger. -fâr indogermanische

Sprach-

und Altertumskunde, dir. de Streitberg; Beiblatt zum vorigen (IF. Anz).
-Lilerarisches Centralblatt, Leipzig 1851 sqq (=LitCbl.). „Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiele der . îndogerinanischen
Sprachen, dir. de Brugmann şi Osthofi, Leipzig 1 1878— 1890, ([Au apărut numai V volume. ]=MU.).
A

. -Alemoires de la Societe de linguistique,

Paris,

1863 sqq. (MSL.).

«(Le) Ausce Belge. Revue de philologie classigue, 1897 sqq. (=MB..

..

AMitteilungen des kais. deulschen arch. Înstituls în Athen (zu Rom), [=Ath.

-Aeue

Mitt. (RâmMitt)).
Jahrbiicher fâr das Klassische Altertum, Geschichte. u. deutsche
Literatur... dir. de J.Ilb=rg, Leipzig, 1998 sqq. (=N.Ibb.fid.kL.Alt).

-Philologus, Zeitschrift fir das 'Hassischie dAertum,

(=Phil.).

Stollberg, 1846, sqq.

-Revista pentru istorie, arch:ologie şi filolagie, dirijată de Gr. Tocilescu
Bucureşti, 1883 sqa. Azi nu mai apare
Romania,

recueil trimestr. a Velude d. langues ct d, litler. romanes,

Paris,

1972 sqq. (=Rom.).
- Revue de linguistique et de philologiecoipar te, Paris, 1967 sqq. (=Rdelingu.

”
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Revue 'de philologie, de liber. -et d'histoire

anciennes, Paris, 1845 sqq.!

(=Rev. de phil.).
Rewne des €ludes grecques, “Paris

1883 s aq. (=Rev. d. et. gr.).
Rivista Indo-greco-italica di fi /ologia-linsua-antichita
, Napoli.

Rheinisches

Huseum fiir Philologie,

Bonn,

1833 sqq. (=RhMus)

.
Real-Encyklopădie d. class. Altertumstw. von Pauly-Wiss
owa-Kroll,(=RE.).
Siuăi italiani di filologia cela ssica, Firenze-Roma, 1893 sqq.
(==St. it. d,
fil. class.).
Sitzungsberichle der bayr. (B erliner, etc.) Akademie (=S. Ber:
bayr
[Berl. etc.] Ak),
.
Wiener Studien,

Wien,

|
.

1879 sqq. (=WienSt.),

Wochenschrift fir klassische Philologie, Berlin. 1883
sqq. (=W f. Ph.
Worter und Sachen, hsg. von R dleringer, etc. Heidelberg
1909 ff.
Zeilschrift fir vergleichende Sprachforschung auf dem
Gebi d. ide. Spr.,
Berlin u. Giitersloh, 1852 sqq. (KZ.).
a
Zeiischrift fiir vomanische Philologie, Halle, 1877 sqq. (=Zf.r
om.Phil.)

III. PRESCURTĂRI.
acad.

=— acadică!

ags.

"= anglo-saxonă

al.
alb.

= alarodiană
-= albaneză

arm.

= armeană

'eral
aram.

=

arabă

=

arameană

arh,
= arhaic
asir.v, == asiriană veche
_at.
= atic
av.
= avestic
babil. = babiloniană -

balt.

== bască

beot.

= bzotic

bret.
brit.

=
=

“:

vbulg, = vechea bulgară
=
=
=
=
=

cor.

= corintic

Corc.
cret.

== corcirie
== cretan

= compară

cimr.

== cimrică

d, ex.;

=

daneză

|

deli>

=

dial.

= dialect(al).

dor.
el.

== dorie
= elic

delfic

engl.

= engleză

col.
ep.

= eolic
= epic

fin.

=

frig.

== frigiană

vfe.,

bactrică
cariană
cehă
celtică
cornică

cf.

dacă

fal. - "= faliscă

bretonă
britanică

bactr,
car.
ceh.
celt,
corn.

=
- =

epigr. = epigrafic
erctr. == eretric ctr.
= etruscă

= baltică

basc,

dac.
dan.

fineză

mfr.,

nfr.=vechea,

media

și neo-franceză v.fiz,

=

gal.
gel.
"gat.
" germ.

=
=
=
==

galică
gelică
gaticul
germanică

=

germană

gs.

frizonă

desus

Vg3., mg5., ngs.=—vechea, media,
" “neo-germană
a
de sus. *

(conifer)

de exemplu

vechea

A

georg.= georgian
got. +
gotică»
1
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gort,
gr,

=—gortinic
= greacă

hit.

=
==
=
=
==
=

lig.
lyc.
mac.
mes,
mit.

italică
vechea indiană
lanuvinie
latină
letică
lituanică

. =

liciană

= lidiană

nord.

== nordică

.

,

Ă

=

osetă

=

pel.

+= felignic
=

pelasghică

unui cuvânt

(de ex, *genesos)

stată, ci restituită prin

ipoteză

runie

=

tracă

|

ung.

=

val.

= valisicul

ungară

(maghiară)

*

v.
ved.
ven.

= vezi
= vedica
== venctă

Votj.

= votjakică
= zendă (avestica)

zd.

persană

* Inaintea

=

sab.
= sabinică
sard. = sardă
2
scit.
== scitică
s(erb.)== sârbă (sârbească).
sic.
= siculie
Sirj.
= sirjenică
skr.
= sanskrită
VSl.
= vachea slavă
slov. = slovenă
sor.
= sorabie
Sued. = suedeză
tes.
== tesalic
tes.
= tesinicul
toh.
= toharica
trac.

oscă

pel.

ruseasca mică
ruseasca mare

russ. alb.== ruseasca alba
run.

= malkedonică
=== mesapică
= mitaniană
==

pers.

Tuss. mic.
Tuss.
m. =

-

= ligurică

0sc.
os.

r(uss).=— rusă (rusească)

= inscripțiune

it,
vind.
lan.
"lat.
let,
lit.

“

pren. = prenestinie
V.prus.== vechea prusiană
R.
= rădăcină

iberică
indo-european,-ă
ionice
!
vechea iraniană
iraniană orientală
lirică
irlandeză
vechea irică sau irlandeză
vechea islandeză

Visl. ' =

inscr.

== poloneză

Port. = portugheză
prakr. = prakrită

i

== homerice

ib.
=
ie.
=
ion.
=
viran. =
iran.or.=
i,
=
iri,
=
Vir, . =

DIN

pol.

= hitită

hom.
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arată o formă

[ ] In cazuri ca: *yeve[olos
arată ce â sunetul
căzut foneticește.

pus

care nu este.ate.

înăuntrul

parantezei

< Vine din, de ex., ptvovs
< <*ytveloş <*peregos,
2
Se schimbin,
ă de ex „*neh&mo>n&mo.

IV. LĂMURIRI

ORTO SRAFICE

I. Accentuare : /=accent ascutit,
” ==circumflex ; '=accent grav;
'=locul
accentului fără să se aibă în
v edere calitatea accentului.
2 Cantitate. v =scurtă,-de ex., &-=l
ungă, de ex, &,

a

ELEMENTE

3. Vocale:

DE

sau

+

“==arată o pronunțare

fr.sa sau să «sang».
4. Consoane:

.
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“= arată o pronunțare deschisă, de ex. e; “arat
i

ţare inchisă, de ex. e,
4

LINGUISTŢICĂ

o pronun

nazală

a unei vacale: « e o 4;

p arată o pronunțare guturală (velară),

ca în

de ex,

neogerm.

2 arată o pronunțare guturală (velarăi, ca in polon.
petny...
h, în £A, ph, gh, arată o pronunțare aspirată:
k-+h, p+h,
adică trebue să se pronunţe

explosiva

june.

g-+h

+-h.

5 esteo spirantă labială sonoră=germ. modern w (==v
în româneşte).

P (şi 9) este

d
9
4"
%

o spirantă

dintală

surdă (cf. /h englez

surd

în: fhinJ,

(şi 6) este o spirantă dintală sonoră (ef. (4 englez sonor
în: 7hzn),
sau ţ) este o spirantă palatala sonoră (cf. J din gr.
64/go0s=64joş),
e opirantă palatală (cf. germ. ci din ich).
% Sunt spirante guturale (cf, germ. ch din Bach şi germ.
de nord
& din Tage).

"2 este, alară3 din germana de sus şi din
* sonor, de ex., rom. ze,

osco-umbrică,

semnul

lui s

Sunetele şuerătoare sunt exprimate dz obiceiu prin Ssurd;,
cf. rom.

$ şi prin £ sonor), cf. frerom. j.

”

SR

Prin semnul ” pus după o consoana se arată o pronunțare
palatala,
(muiată!, de ex., m, 4,4, Pi etc., cf. fr. vigne ital. figlia „fiică“
.

Prin semnul - pus sub consoană,
d. ex. n, ţ, etc.; în sfârşit,

se arată

Prin szmnul! * pus, de asemenea, dedesuptul

o pronunțare

5

o pronunțare
|

un i consoane,

cerebrală,
se arată

vocalică a acelei cons»ane, de ex. franc. faib!ment,

germ. .Vaty; iar prin cel ” pus subt consoană se arată
pronun:
țarea consonantică a acelei consoane, de ex. Asien, sling
o, etc.

În v. ind. c se pronunţa

ca 75; 5 ca /sch (= rom. c în ce şi f ca dj

= rom. £ În geam); s se pronunța ca s surd al nostru
; s ca ş al
nostru; £ tot ca $ (g este un semn comod pentru £;
în limba slavă
2=ii, 4=I; în cea lituanică ti=ug sau ug, i=ie sau iș şi
sz=ş; ln
limba gotică aie, ai=o, Jy=hiv şi a=tuw.

:

SCURTĂ

PRIVIRE

ASUPRA

Studiul «linguisticei ştiinţifice»

pătrar al sec. XIX.

ISTORIEI

LINGUISTICEI.

este nou; el începe cu întâiul

Până “atunci studiile

dăduseră rezultate rodnice, pentru că nu se asupra graiului nu
cunoştea încă adevărata metodă de cercetare.
» Cu cercetările gramaticale şi etimolog
s'au îndeletnicit de
timpuriu Grecii, anume filosofii greci ice
pe
cari
îi interesa mai.
ales chestiunea de a şti dacă există un rapor
t mutual şi necesar între sunetele cuvintelor şi însemnar
dacă cuvintele au primit înțelesul lor peea lor, sau, din potrivă,
temeiul unei convenţiuni. Chestiunea aceasta a dat naştere
unor discuţiuni nesfârșite care au durat până Ja sofişti, dintre cari
Prodiltos s'a ocupat cu sinonimele. Deosebirea între părţi
le de cuvânt se datoreşte lui Aristotel. Cu cercetările asupra
categoriilor gramaticale

sau ocupat filosofii stoicieni;. ei au susținut rapor
tul între aceste
categorii şi între cele ale logicei
; şi tot ei au pus şi bazele gramaticel.
Astfel, întâiu, se începe prin a se face «gra Pa
homerice, cartea de citire a Grecilor, prec matică». Poemele
greceşti nu mai erau înţelese chiar pe la um şi operele lirice
de Hr. Şi pentru ca ele:să fie pricepute începutul sec. III în. |
nevoia să fie explicate căci în ele se cuprindese simţea și atunci
strucţiuni ce aparţineau unei alte epoce. Acelaau cuvinte şi concea şi la Indienii vechi cu imnurile vedice şi lucru se petrepentru înţelegerea
cărora se simţea şi la ei nevoia unor
comentarii.
Invăţaţii alexandrini mai ales s'au ocupat
cu lămurirea

tăților filologice

inspirat în parte

ale

poeziei

homerice.

Aceşti

fhilologoi

greu.

sau

de teoriile gramaticale ale filosofilor vechi
, în

parte de observarea faptelor linguistice. Exist
a chiar o şcoală
filologică în Alexandria. Cu modul acest
a
'se
face apoi «filologie».
”
Rezultatele acestor cercetări, şi le-au. însuş
it Romanii cari
le-au adaptat la propria lor limbă şi le-au tran
Evului mediu, când studiile gramaticale şi etimo smis pe utină
logice fac oare
care progres, şi Evului modern, când
aceste studii incep să
inllorească. In sec. XVII şi AVIII studiul limbi
i hebraice de
I. VALAORI.—Linguistica.
.
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altă structură de cât cea a limbilor indoeuropeene, conducea
pe invăţaţi la compararea de ordin linguistic, la ideea de'rădăcină şi de sufix şi la părerea că terminările personale derivă
din pronume. Pe de altă parte, însemnătatea comparării limbilor moderne, în starea lor cea mai recentă, cu cele clasice vechi

fusese

arătată

chiar

de

către

Leibnitz

(4+ 1716).

In anul 1786, William Jones (-+1794) afirmă

înrudirea limbii

sanscrite cu cea greacă şi cea latină şi presupune că compararea .

sistematică
limbi mame
celtică au o
Schlegel,la

a acestor trei limbi .ar adeveri preexistența unei
primitive şi, ceva mai mult, că limba gotică şi cea
origină identică cu cea sanscrită. Şi Friedrich von
rândul său, susţine cu tărie şi admiraţiune în lu-

crarea sa „Ueber die Sprache

und Weisheit der Indier“,

1808,

studiul limbii şi literaturii vechilor Indieni, a căror limbă, după

acest

învățat,

întrecea

persană şi germană.
Cunoaşterea

în

vechime

limbile

limbii sanscrite are un rol

greacă,

hotăritor în

latină,

,

desvol-

tarea ştiinţei care se constituea, căci limba aceasta i-a dat o
bază mai întinsă şi mai temeinică. Astfel, odată cu descoperirea limbii sanscrite (către sfârşitul sec. XVIII) şi cu observarea că limbile pot fi comparate între dânsele, începe să se facă
«gramatică comparată sau filologie comparată».
Cu inceputul sec. XIX studiul cgramaticei comparate» iea
un caracter cu adevărat ştiinţific. Ca şi istoria literaturilor, el
se foloseşte de metoda istorică; el se inspiră de însăşi evoluţiunea faptelor şi de raporturile lor cu faptele de dinainte. Cu

modul

acesta a luat sfârşit

vechea gramatică

zisă generală, al

cărei defect principal a fost acela de a subordona. realitatea
categoriilor logice.
Acela care a înțeles că raporturile dintre limbile înrudite ar
putea să constitue materia unei -ştiințe autonome “este Franz

Bopp (1797—1867!, creatorul gramaticei comparate. In opera sa
„Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Armenisch.,
Griechisch., Lateinisch,, Litauisch., Gotisch., Deutsch., şi mai

târziu şi Altslavischen“, 3 B-de, 3 Auf. 1864-1871, (o lucrare
perfectă a spiritului omenesc, când ne gândim mai ales că el;
n'a avut nici un predecesori, tradusă de Michel Brâal în limba
franceză, 1865—1872, Bopp s'a ocupat numai cu analiza flexiUnii (morfologia), neglijând atât studiul evoluţiunii foneticei ŞI
regulele precise cari constitue partea esenţială a acesteia, cât
şi acela al rolului fenomenelor psihologice în limbagiu, precum
şi acela al cercstărilor etimologice. Cu întâiul din aceste studii
neglijate de Bopp s'a indeletnicit în special |. Grimm (1785—

1863), fundatorul foncticei comparate a limbilor indoeuropeene,
care ne-a dat în „Deutsche
Grammatik“, 1819—1837, primul

model al legilor fonetice pe a căror cunoaștere se întemeiază
întreaga gramatică comparată ; cu celălalt s'a ocupat W. von
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- Humboldt (1767—1833) în care a arăta
urmare a activităţii psihice a omului 'Şit că limbagiul este o
că un raport strâns
leagă desvoltarea limbilor cu evoluţiunea intel
ectuală a popoa- .
relor ; iar cu al treilea s'au
opera

sa mare

ocupat A. F. Pott (1822-1887) în
„Etymologische F orschungen“, 2 B-de,
1833—

1836; şi Th. Bentey (1809—1881) in „Grie
lexikon“ 2 B-de, 1839—1842, două lucrări chisches Wurzeldamentale pentru etimologia indoeuropeeană, sistematice şi funîn care ei caută,

Prin compararea

cuvintelor

de acelaşi

s sau de sens analog, să dobândească forma primitivă înțele
sensul primitiv ale
unui cuvânt, legi sigure pentru seria de şischim
bări în deosebi.
tele limbi indoeuropeene, precum şi formele succe
sive,

O atenţiune deosebită pentru studiile comp
arative merită Max
Miiller (1823-1900) care în „Lectures on
the science of Language“ 14 ediţ.,

1885, o lucrare tradusă şi în
G. Harris şi G. Perrot Şi în cea germană de limba franceză de
Bâttger, a popularizat aceste studii; G. Curtius (1820—18
83), filolog distins,
care, în „Grundzige der griechischen Etymolog
ie“ 5 Aufl. 1879,
a căutat norme. sigure în schimbarea „Sune
complet şi sistematicși a stabilit raporturitelor, tratându-je
„comparată şi filologia clasica între care nu între gramatica
delungat nici o legătură; şi August Schleicherexistase timp îna cărui lucrare „ompendium der vergleichend (1821—1868),
en Grammatik
der indogermanischen, Sprachen“ 4 Auf.
1876, admirabilă dar
ieşită de mult din uz, este un fel de sistematiz
are a ştiinţei
fundate de Bopp.

Aceşti doi învăţaţi din urmă reprezintă
” cheerea propriu zisă şi punctul culminant ,al pe de o parte, în„şcoalei linguistice
vechi“ care, ce
e drept, a deschis un drum nou ce a dus
la
rezultate frumoase, dar ea n'a putut să forme
ze ştiinţa linguistică
adev

ărată ; iar, pe de alta, prin influinţa lor cea. mare
asupra
numeroşilor lor discipoli, pregătirea „Şcoalei lingu
istic
e
noii,
Mai menţionăm pe Zeuss, a cărui „Grammatica celti
ca“,
1853,
tratează gramatica comparată celtică; Diez,
care a publicat
„Gramatica comparată a limbilor romanice“, 1856:
care a publicat „Gramatica limbilor slave 1857. , şi Miklosich
:
.
In perioada care urmează are loc în domeniul grama
ticei
comparate indoeuropeene o însemnată transfor
mare Îa care au
contribuit prin descoperirile lor şi prin lucrările
lor importante mai mulţi învăţati din acea perioadă.şi articolele
Lui G.].
Ascoli (1829-1903) şi lui August Fick (1833—19
16)
„descoperirea celor două serii de guturale indoeuro datorim
peene“, 'a-

nume: Seria palatalelor (&, ) şi aceea a velar
elor (9, sau &,g);
pe deosebirea dintre sunetele f palatal şi 9 (£) velar
se întemeiază

şi impărţirea
grupe:

populaţiunilor

„satem“ şi „kentum“.

de

limbă

| se cuvine meritul că au descoperit
+,

indoeuropeană în două

Lui K. Verner şi H. Grassmann

legile care le poartă nu-

+

,
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mele: „legea lui Verner“ şi „legea lui Grassmann* prin
care
sunt înlăturate excepţiile dela așa numita „lege a lui Grimm
“

Sau „întâia substituire a consoanelor“. ]. Schmidt, la
rândul
său, a adunat în lucrarea sa „Zur Geschichte der indoge
rm.
Vocalismus“, |: Band, 1871. II. Band 1875, un imens
material

de o mare valoare. (Este adevărat că unele rezultate dobândite

sunt socotite ca nesigure

azi, iar altele au nevoe

de multe

mo” dificări; dar, luată în totalitatea ei, această lucrare se impune
incă prin extraordinara erudiţiune de care a dat dovadă autorul
ei, care stăpânea deopotrivă aproape toate limbile indoeuropeene!.
„Acestui renumit indoeuropeanist se datoreşte importanta şi
ingenioasa

descoperire

care

stă în aceea că, în limba indoeuro-

peană primitivă, a funcţionat

ca plural neutru o formă singu-

lară colectivă. Această teorie a fost urmărită cu o metodă
riguroasă şi cu o deplină şi profundă cunoaştere a materie
i în
opera sa.perfectă şi extraordinar de înstructivă „Die
Plural-

bildungen der indogermanischen Neutra“, 1889. In legătură
cu
descoperirea „nazalei sonans“ făcută de K. Brugmann (cf.
Curt.
Stud. IX p. 287: sqq. 363 sqq), stă alta de o însemn
mare, atribuită tot acestui învăţat, prin care se răstoarnă ătate
teoria
vocalelor primitive, susţinută de reprezentanţii „şcoalei
linguistice vechi“, şi se ajunge la teoria nouă că trinitatea vocalic
e, o aparţine vocalismului limbii indoeuropeene primitive, ă iara,
nu unitatea a a grupei arice, adică a limbii indiene Şi a celei
iraniene. lar Il. Osthoff, urătase mai dinainte că, după
toate
probabilitățile, şi un r primitiv apare in funcţiune vocalic
Odată cu aceste descoperiri importante se formulau principă.
ii :
linguistice mai precise şi mai sigure şi se emiteau noi
teorii..
Dintre, aceste principii, trei în special joacă un rol hotăritor:
„Principiul analogiei, acela 21 legilor fonetice şi acela al împrumuturilor“. W. Scherer este printre cei dintâi care, în lucrarea
„Zur Geschichte der deutschen Sprache“, 18681, 18785, a observatsa
că multe forme, socotite până atunci desvoltări curat fonetice
ale formelor indoeuropeene vechi, sunt în' realitate numai for-

maţiuni analogice; iar A. Leskien a arătat în „Die Deklin
ation
im Slavischen, Litauischen und Germanischen“, 1876, că
legile

fonetice sunt fără excepţiuni. In introducerea volumului
al „Cercetărilor morfologice“ (Morphologische Untersuchungîntăiu
en],
1878, publicate sub conducerea

lui Osthoff şi Brugmann, aceste

principii au fost definitiv stabilite,
Astfel

s'a

coastituit

„şcoala

linguistică

cea

nouă“

pela

1878, de către neogramaticii K. Brugmann,H. Osthoff, EL. Hibsch-

mann, W. Braure, E. Sievers, H. Paul, A. Leslien, etc. Ea
se
ocupă, pe lângă studiul limbilor moarte, şi cu cercetarea lim-

bilor vii, ca să descopere fapte ce nu mai sunt vădite în tra:
diţiunea scrisă. Şi cu toată opoziţiunea strașnică, cu toate cri-

ticele violente neexplicate, această mişcare

neogramatică,

ştiin-
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ţifică și fecundă, câştigă din ce în ce mai mult tărâm
în domeniul

gramaticei: comparate. -Noile teorii fac
noi adepţi.
„Aproape toţi romaniştii, germaniştii şi slaviştii zilnic
au fost câștigați”
la această şcoală nouă, cu toate că şi cea veche a mai
păstrat
tinii apărători,
„ Lucrările temeinice

titate teoriile

in care sunt

“

rezumate

|
cu o mare exac-

şi principiile fundamentale ale acestei şcoale noi:

sunt: „Memoire sur le syst&me primitif
langues i.-e.“, Leipzig 1879, Paris 1887,

des voyelles dans les
a lui F. de Saussurei,

asupra „apoloniei vocalice indoeuropeene“ Şi azi
încă de ceamai mare însemnătate; „Prinzipien der Sprachgeschicht
a lui [H. Paul, de cel mai mare folos pentru oricine e“ 1g2o,
cu problemele [undamentale ale linguisticei- generale se ocupă .
; şi „Ein-"
leitung in das Studium der indogermanischen Sprachen“,
1919
a lui B. Delbriick, cea mai potrivită pentru a iniţia
în studiile comparative ale limbilor indoeuropeene. pe cineva
Lucrarea considerabilă în care sunt discutate

serioasă şi profundă şi într'un mod bogat şi origincual o judecată
de linguistică şi arătate cu multă claritate tendinţele chestiunile de la sfârşitul sec. NIX şi rezultatele la cari sa ajunslinguistice
în domeniul

gramaticei

„Grundriss

comparate

der vergleichenden

schen Sprachen“,
cu

drept

Grammatik

îndoeuropeene,

5 B-de, 2 Aufl., 1897—1913

niştilor N. Brugmann
azi,

a limbilor

cuvânt,

este

der indogermanial

indoeuropea-

şi B. Delbriick, Acest Grundriss constitue opera

indispensabilă

pentru

gramatic comparatist; dar, pentru că el e prea întins ori care şi nu
poate fi intrebuinţat de începători, Brugmann a alcătui
t
„Kurz
e
vergleichende Grammatik der indogerm. Sprachen“
(19021904),
O expunere sumară, fără să se lase ceva
la
întregii gramatici comparate (fonetică, morfologie o şiparte, a
frazei), care este de cel rai mare. folos pentru studenții teoria
filolo- '
giei fie ea clasică, ori romanică, germanică şi
slavă. Acest rezumat este tradus şi în limba franceză (Abreg& de gramm
comparee, Paris 1905). Cu problemele însemnării cuvint aire
elor se.
ocupă alţi cercetători între cari cităm pe M. Bre&al,
princi
palul
creator al „semanticei“,
|
a
Cum însă linguiştii s'au ocupat puţin în cursul secolu
ci linguistica generală, căci, inainte de a se gândi să lui. XIX
reiasă adevăruri de ordin general, trebuia să se studie facă să:
fenomenele, ca să fie exact cunoscute şi să se pregăze bine
teascăo
bază solidă pentru. concluziuni ; şi cum opera pregăt
itoare
care prezenta, destulă siguranță, cel puţin în ceea ce
priveş
te
limbile indoeuropeene, se terminase, cercetările linguistice
iau
o
- direcţiune nouă: încep să apară, pe lângă cercetări
de
detaliu
,
încercări de sinteză, de coordonare. ..
Această mişcare începe odată cu publicarea lucrări
tante a lui ' Wundi! „Volkerpsychologie, 1. Bd. Die i imporSprache,
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L. II“. 19got, 19045, în care acest filosof-linguist îşi exprimă
părerile :asupra fenomenelor limbii pe care voeşte să le explice prin psihologie, anume: prin noua. psihologie experimentală. Apoi, au apărut alte lucrări de mare valoare, dintre care:
menționăm:

„Principes
Ginneken ;
Grammatik
gramme_ et

„Zur

Kritik

der

Sprache,

19or, de F. Mauthner ;.

de linguistique psychologique“ 1907, de |]. van
„Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen.
und Sprachphilosophie“, | 1908, de A. Marty; „Promethodes de la linguistique theorique“ '1908, de.

Ch. A. Sâchehaye;

„Traite

factor va

rezultat reînnoirea studiului

de stylistique frangaise“,

1909,

de

Ch. Bally, în care autorul ne vorbeşte despre rolul constant al,
sensibilităţii în linguistică ; introducerea în linguistică a acestui.
avea ca

vocabularului ş.

„Cours de linguistique generale“, de F. de Saussure publicat de
Ch. Bally şi Ch. A. Sechehaye, 1916, o lucrare bună şi originală asupra principiilor linguisticei generale, deşi cam inve=
chită ; „Les Dialectes indoeuropeens“ 19c8, de A, Meillet, şi
„Linguistique historique et linguistique gâncrale“ 1921, de acelaşi, un volum în care sunt adunate diferitele articole ale învăţatului francez din deosebitele reviste unde au fost publicate

cu începere

de la 19oş;

în sfârşit,

„Le

langage.

Introduction.

linguistique ă histoire“, Paris igzr, de ]. Vendryes, în care
autorul ne dă o idee de ceea ce este linguistica, de chestiunile
cu care se ocupă ea şi de rezultatele principale pe cari ea le-a
dobândit.
Si
La

desvoltarea

gramaticei

comparate

a limbilor indoeuropeene

au

tribuit prin lucrările şi articolele lor din domeniul acestor limbi, şi coninvățaţi dintre cari menționăm: în Germania şi Austria, ]. Wackerna alţi
gel,.

.

- Schuchardt, G. Meyer, W. Schulze, P. Kretscbmer, Solmsen, Skutsch,
[.
Collitz, O. Hoffmann, Fr. Bechtel, Bartholomae, Kluge, 'Thurneysen, Stolz,.
Streitberg, H. Hirt, F. Sommer, A. Thumb, Bernecker, Vondrăk, Walde,.

etc.; in Franţa, G. Paris, V. Henry, R. Gauthiot, Grammont,

A. Cuny, Ez-

nout, etc., în Anglia și Statele-Unite, Lindsay, W. D. Whitney, C. D.
Buck, Bloomfield etc, ; in Elveţia, Niedermann, etc.: în Italia, Ascoli, Fr. Ri-.

bezzo, Ciardi-Dupră, etc.; în Grecia, G. Hatzidakis, etc.; in: Danemarca, Suedia si Norvegia, Thomsen, H. Pedersen, Danielsson, Iohansson, Bugge, Torp,
etc.; în Rusia, Baudouin de Courtenay, Fortunatov, Porzezinski, cte.; în-:

România,

A. Philippide,

O. Densuşianu,

Puşcaru,

Candrea,

ete,

Dar cu toate serviciile aduse de toţi aceşti învăţaţi în domeniul

indoeuropeene,

sunt încă probleme

fundamentale

Cf. B. Delbriick,

limbilor

“cari aşteaptă soluții nea- |

Einleitung în das

Studium

der idg..

Sprachens, (Leipzig, 19:9)passim.—A. J/ei/et, Introduc..
tion ă l'etude comparative des langues indoeuropeenenes + (Paris, 1915); Breal, Essai de semantique, ş-a ed.,

Paris 1911. — G. /7a/zidabis, Armor. dud anca sis.
zi “Edda Aas. a. (Atena, 1902-1904) PP. 7—13.—:
P. Kretschmer, Sprache (Eiuleitung in die Altertum-.

swiss.* hgg. von Gercke

und Norden,

l [1912] pp. 463—

schaft

E.

pp.

465. —

W. Porsexinskhi, Einleitung in die Sprachwissen-

(trad.

germ.

de

Boehme)

8—938. —

Ar.

-
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(Leipzig-Ber-

lin 1915)p. 1 sqq. -- A. Gregoire, Petit traite de linguistique (Paris-Liege 1915) pp. 119—130. — F. de Saussure, Cours de linguistique generale (1916) p. 13 sqq.—
A. Seiwedinshi, Die Sprache. Hauptzuege d. Sprachw
issenschaft auf ncuer Grundlage, Berlin 1917. — J. Vendres, Op. cit. pp. 1 sqq.—Brugmann, Abrege€, de
gram.
maire compare (trad franceză) de Bloch, Cuny şi
Ernout), p. I sqq.

II.
"FILOLOGIA

ŞI LINGUISTICA.

A confunda azi linguistica cu filologia este o greşală. Ele
sunt două discipline deosebite. S'a putut face o asemenea confuziune la început, când linguistica se numea „filologie comparată“ şi nu se întindea dincolo de grupa limbilor indoeuropeene a cărei parte principală o formau limba greacă și cea
latină, şi când

domeniul filologiei nu era încă fixat şi se credea

că obiectul ei il formează studiul limbilor.
Cu toate acestea, după obiectul cercetării lor ele se apropie una
“de alta. Atât linguistul cât şi filologul se ocupă cu studiul limbii; dar chipul cum sunt privite și tratate chestiunile din domeniul acestor două discipline de unul şi de celălalt este deosebit. În adevăr, pe când linguistul studiază limbile pentru ele
însele, ca manifestare a spiritului

omenesc,

se ocupă

cu toate

epocele limbii greceşti: şi celei latine și cu toate dialectele
lor de o potrivă, are în vedere mai ales resturile limbii celei
mai puţin cultivate şi mai puţin literare, nu ține seamă de cea
ce este individual şi personal şi dă mai mare atenţiune foneticei
decât morfologiei și sintaxei; din potrivă, filologul vede în
studiul limbilor mijlocul de a cunoaşte exact ideile scriitorilor
ale căror opere sunt pentru noi izvorul unei culturi superioare,
se ocupă cu anumite perioade ale celor două limbi clasice: care
prezintă un deosebit interes, are în vedere limba literară, ţine seamă de ceea ce este individual şi personal şi dă mai mare
însemnătate sintaxei decât morfologiei şi foneticei.
Și dacă aceste două ştiinţe nu se confundă azi, în schimb ele
sse completează şi se-ajută reciproc.
|
Fiiologia, bunăoară, recurge la linguistică sau gramatică comparată ori de câte ori este vorba despre compararea textelor
diferitelor epoce, despre determinarea limbii particulare a fiecărui

scriitor. şi despre citirea şi explicarea inscripţiunilor scrise
într'o limbă veche sau grea de înţeles; iar linguistica, la rândul
ei, ca una care îşi iea materialul din izvoare literare, are nevoie pentru înţelegerea exactă şi cercetarea critică a tradiţiunii
limbii de ajutorul filologiei.
Denumirea de filologie se dă în special mişcării ştiinţifice

.
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create în Germania de către Friedrich
August Wolf (1759-1824),
marele reformator al studiilor filol
ogice
în aceea ţară. Filologia nare ca obiect unic limba, mai
ales cea Scrisă ; ea caută,
înainte de toate, să fixeze, să interpreteze
, să comenteze textele:
ceea ce face să se ocupe Şi cu istor
ia literară, cu moravurile,
cu instituţiunile, etc. Cea de „filologie comp
arată“ (cum s'a numit.
şi se numeşte incă şi azi de către
unii
dată in primele timpuri când această Ştiin Francezi şi Englezi,
despărțimânt al filologiei), sau de „gramati ţă era socotită ca un,
înţeles mai restrâns de cât cea de ling că comparată“ (cu un.
uistică sau glotologiegenerală), se dă studiului istoriei desvoltă
mijlocul comparărilor între deosebitele limbirilor linguistice' prin
sau grupe de limbi.
de ex. grupa de limbi indoeuropeen
e, de limbi semitice, f“nezo-ugriene, bantu, etc.)
|
ea de „linguistică sau Slotologie“ se dă
studiului totalităţi.
> manifestărilor. limbagiului omenesc,
fie
că
ar
fi vorba de po:
poarele sălbatice sau de naţiunile civilizate
,
de
peri
oadele vechi,.
clasice sau de decadenţă, ţinând „sea
mă, în fie care perioadă,
nu numai de limbagiul corect şi frum
expresiunii; linguistul -va trebui să os, ci de toate formele:
aibă în vedere şi textele
scrise, căci numai acestea ne fac cuno
scute limbile vechi. Examinarea comparativă a celui mai mare
ne apropie de scopul suprem al linguisticnumăr de limbi posibil:
ei, adică scoaterea la
iveală a legilor generale cărora
se supune Praiul oimenesc,
Căutând să scoată. aceste legi, linguistic
recurge la istoria fiecărei limbi şi la compa nu se opreşte de a.
dânsele. Gramatica istorică Şi gramatic ararea limbilor între:
îndemână faptele de care are trebuinţ a comparată îi pun la:
cerile sale; ea se desparte totuşi de ă pentru a sprijini deduobiect este mai particular, şi iea atuncaceste discipline, al căror:
i numele de „linguistică.
generală“.
Cf. P. Kretsehmer, Sprache (Einleit. în
die Altertumswiss.2) pag. 463. — A, AMeillet, Lingu
istiq
ue
historiqueet linguistique gencraie, p. 19 sq. et
goire, Op. cit. p. 5, sqq., 136 sq, — M.passim,— 4. Gri.
lologie glassique, p. 78—89. — V. Porse Bonnet, La phi..
zinsfi, Op. cit.
Pp. 3-6.

III.
GRAIUL.

LIMBA

Linguiştii au pierdut mult timp şi şi-au dat multă osteneală,
ae
ca să rezolve problema originii graiului ale cărei
Graiul.
soluţiuni au fost multe şi variate.
-In zilele noastre
însă, ei se preocupă mai puţin de această chestiune.Ei ştiu că
soluţiunea originii lui va fi totdeauna o problemă grea. Faptele
lipsesc şi vorelipsi pentru a o rezolva. Nu se pot întrebuința alte
dovezi de cât concluziunile scoase din ştiinţele psihologice şi sociale şi prea puţin din linguistică. Lucrările cele mai noi sunt:
aceea a lui Wundt „Die Sprache“, în care el s'a încercat să întemeeze o psihologie a graiului şi să ne arate ca punct de plecare al graiului muşcările sau gesturile expresive ce sunt ca contralovitură a impresiunilor ce le primim, şi aceea lui Vendryes
„Le langage“. Se recunoaşte că omul primitiv, omul fosil al cărui
creer nu era încă propriu raționamentului, trebue să fi avut un

graiu emotiv, adică un strigăt ca acela al animalului când îşi exprimă durerea sau bucuria şi işi arată o frică sau o dorinţă; Apoi,
strigătul, prevăzut cu o valoare simbolică, a fost socotit ca un sem„mal ce putea fi repetat de alţii. Omul, având atunci lă îndemână
această operațiune psihologică, acest act linguistic primordial,
baza de deosebire între graiul omenesc şi cel animal, l-a întrebuinţat spre a se pune în legătură cu semenii săi. Odată de-.
șteptată în spirit conştiinţa semnului nu mai rămânea să se facă
altceva de cât să se desvolte această facultate admirabilă. Progresul iiisemnat al graiului se face când sunetul e recunoscut
ca semn şi .când spontaneitatea care a creat semnul folositor

se completează cu voinţa.
După Vendryes .graiul s'a desvoltat pe cale de, diferențieri
succesive. Cum s'a făcut insă această diferenţiere! şi prin ce
grade a trecut ea de la strigătul-semnal până la mijloacele
de exprimare aşa de variate, constituind bogăţia unei limbi, a:
ceasta nu se poate determina. Acest învăţat defineşte graiul 72
sisteuii de senine— înțelegând prin semn ori ce simbol ce poate
servi la legătura între oameni—a cărui transformare presupune
realizarea unor condițiuni psihologice, (întru cât graiul, un act
psihologic, este in raporturi strânse cu viaţa psihică şi pre.
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Supune
activitatea voluntară a
el este format în sânul societății spiritului), şi sociale (întru cât
oamenilor de a comunica între dânşişi răspunde unei trebuințe a
|
Despre un progres al graiului în i).sens
ul absolut al cuvântului nu poate fi vorba. Această ches
evoluţiunea omenirii intregi poate tiune este complexă. Numai.
năzui la rezolvirea ei.
Graiul cu care ne-am ocupat este tota
litatea proc
rilor &Lil
: siologice şi psihicede care dispuneedeu
omul
La.
vorbească, iar limbile cu care ne vom ca să
ocupa.
reprezintă folosinţa practică a aces
tor procederi.
Limba

deci

nu trebue confunda

esenţială a lui. Ea este, după Vendtăryescu graiul; ea este o parte
care se impune tutulor indivizilor , forma linguistică ideală
rietatea limbilor reflectează complexidin aceeaşi grupă. lar va-.
tatea raporturilor sociale

CE

Wandi, Volkerpsichologie. 1 Bd. Die Sprache
1.11
Ca completa

2. Aufl., Leipzig 1004.

re la .această opera.
B. Delbriick, Grundfragen der
Ș rachforschung, Strassb
1901. Ca răspuns la aceasta: [
undt, Sprachgeschichte-

und Sprachpsychologie,

Leipzig

1gor.-/.

de Saussure.
Op. cit. pp. 23 sqq. — 4. Greso
ire, Op. cit. Pp. 136—
139.—/. Pendryes, Op. cit., pp.
6-20;
287, — Por.
zezinski
— E. Bochme, Einleitung in die273—
Sprachwissen:
schaft, Berlin şi Leipzig 1910,
pp. 192 — 196. PPhit
ney, Leben und

Wachstum der : Sprache, Leipzig
1876.
Siitterlin, Das “Wesen der sprachli
HI. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichen Gebilde, 1go2.
chtet, Halle .1909,

Limbile

Doga

23

se deosebesc

Principalele forme
ale limbilor,

între dânsele nu numai

pe cari le întrebuinţează;

prin cuvintele

ci şi prin ghiar

felul cum ele le combină le asociază sau
le
schimbă, ca să arate ideile şi nuan
țele lor.
„Sunt limbi, bunăoară,
ale căror cuvinte se comp

un numai din
rădăcini monosilabice invariabile:
„care noi le traducem prin substantunele „pline“ (principale) pe
ive, adjective, verbe, preVăzute cu

un înțeles totdeauna independent;
altele „goale“ (secare determină sau precizează
înțe
lesul cuvintelorpline şi arată rolul pe care acestea
lor se aseamănă cu aceea a term il joacă în frază; funcțiunea.
inărilor cazuale, de gen sau
de. număr, ori cu aceea
cundare)

a prepoziţiuni
precum şi cu aceea a particulelor întrlor din limbile flexionare,
tinante.. Înţelesul cuvintelor, valoarea ebuințate în limbile aglulor, calitatea lor de su-

biect

sau obiect, de substantiv, adjectiv
poziţia pe care o ocupă ele in frază, , verb se. determină prin,
şi prin accentul cu care |
ele sunt pronunțate.
De ex., în limba anamită, rădăcina ba pron |
unțată cu accent
Srav insemnează:; „doamnă“, cu
prinţ“, cu cel întrebător: „palmă“, cel ascuţit: „favoritul unui
şi fără accent: „trei“ ; prin,
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urmare, ba, bă, bâ?, bă insemnează:
pe favoritul prinţului“.
Pe de altă parte, cuvântul chinez

„Lrei doamne

au pălmuit

„ta“

cu ideea de „mărire,

creşte, sau omul este mare, sau mărimeă

omului“. Aceste limbi

mărime“ când este pus inaintea unui cuvânt, joacă rolul de adjectiv sau adverb: fa-jin „un om mare“ când este pus după un
cuvânt, el devine verb sau substantiv abstract: jin-fa „omul
se numesc

monosilabice

sau izolante.

|

In aceste limbi numărul cuvintelor fundamentale nu este aşa
de mare cum S'ar putea crede. Aceasta provine din faptul că

aceeaşi

rădăcină

monosilabică poate să aibă -multe şi diferite

sensuri după accentele speciale pe care ea le primeşte. Aceeaşi
formă

poate să aibă până la 20—go de înţelesuri; de ex.,

însemnează:

«a

atinge,

a

ajunge,

a acoperi,

steag,

„tao»

grâu,

a duce, cale, etc.» «lu» are următoarele însemnări: «piatră prețioasă, rouă, a făuri (a fabrica), vehicul trăsură), a intoarce,
cale, etc». Din asociaţiide sinonime obţinem un sens mai clar;

de pildă, ao şi /u au

câte

zece

înțelesuri din care unul, cum

am văzut, este acela de „cale“ ; asociate amândouă: 7a0/4 însemnează «cale». Genul se poate determina prin ajutorul unui
al doilea cuvânt: «nan» masculin, „niu» feminin ; aşa că an îse

însemnează «fiu», miz 7sc fiică.
Aceste limbi formează la Estul şi la Sudul Asiei o grupă
compactă. Principalele sunt: Limba chineză, ale cărei monumente literare se sue dincolo de anul rooo în. de [lr. Cea anamită,

cea

siameză,

cea birmană,

cea

tibelană

şi

idiomele

himalaiene.
|
Sunt limbi iarăşi, ale căror cuvinte se formează dintro rădăcină principală invariabilă: şi din particule care se adaogă la
această rădăcină, punându-se inaintea sau în urma ei, dar fără .
a se îmbina

cu dânsa; astfel, atât aceste particule

cât şi rădă-

cina păstrează caracterul lor individual și independent.

Precât

se pare această procedare seamănă cu aceea a flexiunii; deosebirea însă stă în aceea că nu este, cum am zis, o îmbinare.

Afară

de aceasta,

adăogarea

elementelor

determinatoare nu

pricinuesc în rădăcină schimbările de radical ca în cele flexionare. Fie, de ex, turc. «ev» care însemnează „casă“ ; sufix. ablat.
este „den“, ev-deu însemnează „afară din casă“; «ler» este semnul

pluralului

ev-/er-deu însemnează:

«afară din case».

Cuvântul

«el» 'însemnează: «mână»
; e/-îm însemnează; «mâna mea» ; clîmi-de ce se traduce prin: „in mâna. mea»; iar e/-in-de-hi are

ințelesul de «cea -ce este în mâna mea». In limba ungurească «nemurirea mea> se exprimă prin o reunire de cuvinte ca: ha/hatat/ansagoimat, care se descompune în = /al „a
muri>,

+

Hat (particulă cauzativă)

+

at (particulă arătând pu-

terea, +- Jan (negaţiune) + sag (sufix nominal) + om (semnul
persoanei I singulare) + af (acuzativ) cea ce se poate reda
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prin: „proprietatea ce -am de a nu putea
gur. saralgathat, la rândul său, se desc fi făcut a muri» ; unompune în: zar «a închide» + at „pune“ +

nează:
mesc

gat „adesea“ + hat <poate», și inse
mpune să închidă adesea». Aceste
limbi se nuaglutinante.
„el poate

Numărul limbilor aglutinante este
mare:
In

Asia avem: /izuba mongolă, cea calim
ucă, cea fungusică şi
aceea a populaţiunii Mandşu.
In Indii: familia /7bi70p dravidicne
(telugu, tamul malabar,
etc.) şi

/abile Mundas.
In Africa, la sud de ecuator: limbile bantu
aitele dialectele din Congo; limba Flote , cuprinzând între
ntoților, aceca'a BoŞinanilor.
Zamb

ie malaio-polinezicne, formând
în peninsula Malaca şi în insulele: vecinetrei grupe: 1, na/aeza,
ca: Filipine, etc., javaneza ; 2. folinesiana, în Polinezia, malg
aşa, în Madagascar ; 3,
melanesiana în insulele din nord-estul
Australiei.
In America,

la nord: ba Fşchimoşilor, cea sroc
hesiană pe
țărmurile Sft. Laurenţiu, cea a/gonchimcă,
la'
sud
de
baia Hudson; la centru: limba veche a Acte
chilor; la sud: limba veche a Incasiilor. Aceste limbi nu Sunt
încă bine studiate. .
In Europa, /imbiie finezo-ugriene ;
limbile fuico-tătare ; lim:
bile samoieze;

|

Deosebir

ea între aceste două clase
limbi este cea următoare: în clasa limbilor aglutinante cuvâde
ntul
nu este compus dintr'o rădăcină,

ci este format din unirea unei rădăc
ini cu mai
multe particule, păstrând in această
juxtapunere de rădăcină
şi particulă fiecare valoarea ei indi
viduală ; pe când în cele
monosilabice, din potrivă, cuvântul'
este format dintr'o singură
rădăcină.
“
!
Sunt, în sfârşit, limbi ale căror
radicale nu sunt neapărat
invariabile, și pot fi modificate prin deri
vare şi compunere şi
printr'un fel de flexiune internă (apof
onie, sau alternare vocalică
sau ablaut) şi în

care raporturile gram
mijlocul terminărilor cazuale şi personal aticale se arată prin
vorbe pentru a exemplifica cele spuse: gr. e. Să luăm o serie de :
din philotăs „Prieteşug“ din philos „priPhi/olEsa „prietenească“
eten“ ; lat. fidelitas „fidelitate“, din fidelis

„fidel“ din fides „credinț
din loyal „„leal““, din loi „lege“, etc. ă“; fr. /oyaute
gr. kakoiirgos
pentru fahd-ergos (= kakon, ergon) „rău“;
lat. Jocd

„lealitate“

ijragus „cel
care rupe tractatele“ (foedus, frangere).
skr. vidhăvă, av. vicavă,
gr. î(F)jiees, lat. viduus, got. ziidu
id, v.sl. vidova „văduva“,
ale
căror

elemente

formative sunt:

1,-s

terminarea cazuală ;
2„uo-(vo), şufix formativ şi
3, vid-, rădăcina: i-e.*uidheuo.
T. Qi QH-0-mqi. „devin“, ge-ooi-a „devenii
“, e-ger-6-mân „am

devenit“; lat. sed e-o „Şed'“, sol-ium. tron
“ sid-o

(<r-sq-05)

„aşez“ zil-d-us
„Cuib“, v. g. s, tag. „ziuă“, tag-es, tag-c,
tag-u, (instru-

ELEMENTE

mental);

lat. pzone-0,

DE
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Limbile cari exprimă în acelaşi cuvânt ideea şi legăturile ei
cu ideile asociate fie prin adăogarea de terminări flexionare,
fie prin schimbările din radical se numesc: //exionare sau
sintetice. Sunt limbi flexionare: 1, Cele indoeuropeene; şi 2,
cele semitice,.
a.
Sunt deosebiri însă şi între limbile flexionare. Şi pentru că modul de flexiune al limbilor semitice nu este asemenea celui al
limbilor indoeuropeene, s'a emis părerea de a le constitui intr'o clasă separată cuprinsă între limbile aglutinante şi cele flexionare adică, aglutinante-flexionare (Fortunatov).

Grupa

limbi-

lor semitice, se deosebeşte de cea a limbilor indoeuropeene prin:
1, lipsa aproape totală de compuşi; 2, întrebuințarea restrânsă a
derivării ; 3, desvoltarea redusă a flexiunii; +, forma specială a
rădăcinilor semitice, care, cu puţine excepţiuni, au trei consoane, cf. 9// «a omori», &/b'ea scrie», dbr «a vorbi», etc., rădăcini cari persistă la toate formele acestor limbi (cf. hebr.
gătal „a omorit“, 979/ „a omori“, arab. gat! (infin.) „a omori“
gitl (adjectiv) „duşman“; ga//un (abstract) „omorire, omor“.

gitalu „lovitură“;
etc.

Consoanele

gatala

„a omorit“;

gulila

pa fost omorit“.

exprimă sensul concret al cuvintelor,

iar voca-

lele, prin mijlocul sufixelor şi prefixelor, arată vafori/e grama-

ticale (de ex. hebr. gățlii „au omorât" cu sufix. 2; Ji-gț0/ „va
omori“, cu prefixuljii. Sau găsit şi concordanțe cari nu' sunt

de neglijat, dar nu se poate face o teorie completă.

Este de observat că aceste trei baze de clasificare sunt prea
absolute, căci nu există, pe cât se pare, nici.o limbă care să

fie cu totul flexionară, aglutinantă sau monosilabică. De aceea,
această împărţire tradiţională a limbilor trebue să fie admisă
cu restricţiune. Nu e mai puţin adevărat însă că această clasificare constitue un mijloc potrivit de împărţirea limbilor. după
caracterele

pe care le arată mai cu seamă fie care din ele.

Pe de altă parte, se presupune în general că structura mono
silabică arată gradul inferior al desvoltării unei limbi; flexiunea ar fi caracteristica limbilor celor mai perfecte, şi în 'succesiunea desvoltării lor progresive, limbile ar trebui să treacă
mai întâiu printrun stadiu intermediar, acela al aglutinării. Monosilabism, aglutinaţiune, flexiune, acesteanarafi cele trei grade
ale perfecțiunii limbilor.
Jo
insă limbile evoluează neîncetat şi istoria evoluţiunii
Cum
lor ne arată că ele potsă prezinte aspecte deosebite de la o
epocă la alta, percurgând cu modul acesta un fel de ciclu ale
cărui faze se înlănţuiesc, dar adeseori se şi contrazic, nu se
că: limbile flexionare
poate presupune

nwşi

vor

mai

schimba

aspectul şi vor păstra pentru totdeauna mijloacele lor flexionare.
odată ce au ajuns la cel mai înalt grad al desvoltării lor,
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Limba franceză, bunăoară,
limbi flexionare, au pierdut şi cea engleză, eşite amândouă din
vechi. Pe urmă, vocabularulcele mai multe terminări flexionare
englez este aproape tot aşa
monosilabic ca şi ce] chinez,
de
afar
ă de cuvintele lungi de origine
savantă. Prin urmare, limb
a anglo-saxonă și cea Jati
transformarea lor în limba eng
nă în
leză şi in cea franceză de
amândouă analitice, au pără
azi,
cu totul caracterul lor flex
Soarta lor ar trebui să ne sit
iona
r.
a căror istorie nu o cunoaşdea de gândit, când examinăm limbi
tem
bine, cum este de pildă, cea
chineză ; căci cine ştie dacă
ascunde straturi anterioare, monosilabismul acestor limbi nu
documente, un sistem.de flexprintre care Sar găsi, dacă ar,fi
iuni sau aglutinaţiuni schimbat
decursul atâtor veacuri. In sfâr
în
trinsecă a unei limbi nu stă şit, să nu uităm că valoarea inlor, dovadă limba franceză şi în bogăţia sau , sărăcia flexiunii
cele mai sintetice şi cele ma: cea engleză, față de alte limbi
variate sub raportul formelor.
Cf.

Pundt,

Op. cit. — pp,

Delbrack, Grundfragen der
Sprachforschung, P. 47
sqq.— R. Aferinger, Indo
germa:nische Sprachwissenschatt,
Pp. 46-50. -— PP. Porzezins
ki Boehme, Einleitung în

die Sprachwissenschaft, pp.
134-137.—4. Gregoire, Op.
cit. pp. 12-20,— dd dlull
La science du langage
er,
(trad. franceză) I p. 34
sqq. —
A. Îl. Sayce, Principes
de phil. Comp. (trad. fran
c.) p,
107 sqq.
A. Dauzat,

Methodologie

linguist, pp. 71—79.

Numărul limbilor vorbite pe
suprafața pământului sar ridi
ca,
F.N. Fink, la peste două
mii.
:
'au făcu
Clasificarea lim- raporturile t unele încercări spre a se stabili
unei inrudiri pri
hilor,
multe grupe din aceste limitive între mai
mb
; : aces
ite încercări însă
rului italian Trombetti, după au fost premature. “Teoria cercetătocare toate limbile globului au
o oridupă

greaca, latina, germana, slav
a, etc.); cele între limbile
semitice: !
(araba, ebraica, babilono-asi
riana, etc.); cele îmre limb
ile fnezougriene: (finlandeza, ung
ara, etc.).
„S

au făcut şi încercări de
lor gramaticală. Dar aceastclasificarea limbilor după structura
ă clasificare trebue să fie adm
cu _restricțiune,
isă
|
„Sa propus, apoi, o altă clas
menilor cari le vorbesc. Dar ificare a limbilor după rasele oacum nu există nici o legătură
cesară între limbă şi rasă
ne- |
un oare care tip linguistic şi arcum nimeni nu mai Susține azi că
tip somatic nici această clasific putea fi legat cu un oare care
In adevăr, nu există legăturăare nu poate fi admisă.
necesară între o limbă şi rasa
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acelora care o vorbesc. Limba engleză, bunăoară, este vorbită
de o populaţiune, cum este aceea a Angliei propriu zise, care
rezultă dintr'un amestec complex de vechii locuitori ai tării (de
ex., Picţii şi Britanii) de Germanii occidentali Anglii şi Saxoni,
de Germanii Scandinavi şi de Franco-normanzi.
Mărturia acestei amestecături o prezintă încă limba engleză.
Sa se compare
care însemnează

de pildă: bee/ (pron. bif), de origine franceză,
„bou“, .lângă ox (pron. ox!, de origine ger-

mană, cf. Ochs; precum şi 7mufton (pron. meuttn) de origină
franceză: cf. „mouton“, lângă s/eep (pron. şip), de origine ger-

manică, cf. „Schaf“, etc.

Rasa se defineşte prin caractere fizice; şi în
față nu mai observăm rase pure; cu alte cuvinte
populaţiuni omogene din: punctul de vedere fizic.
Populaţiunile de limbă fineză care întrebuinţează
deosebite de cele indoeuropeene, nu se deosebesc de
de limbi i.-e. printr'un tip cu adevărat particular.
zice

că

Românii,

Francezii, Italienii sunt

E

momentul de
există puţine
|
limbi cu totul
populaţiunile
Nu se poate

de rasă

latină;

nu

exista rasă, când imperiul roman s'a intins afară din Italia. Populaţiunea Romei era chiar de atunci un' amestec de popula:
țiuni foarte deosebite. . .
:
Sunt însă şi concordanţe între limbi şi tipuri etnice. De ex.,
negrii din sudul Africei cari vorbesc limbi de grupa Bantu, şi
cei de tipul malaez din insulele malaeze până la Madagascar,
cari vorbesc limbi indoneziene se deosebesc de albii cari vorbesc în Europa limbi indoeuropeene, finezo ugriene etc.
Şi dacă până acum

nu se cunoaşte. încă un principiu sigur,

după care să se claseze toate limbile, s'a putut fisa totuși exi:
stența mai multor grupe linguistice lămurite constituind: :
I, Un grup roman icompus din italiana, spaniola, franceza, româna, etc,); 2. un grup germanic (compus din: germana, engle:
za, daneza, suedeza, etc.); 3. un grup

slav: (compus

din:: ceha

poloneza, rusa, sârbeasca, bulgara, etc.) şi aşa mai departe.
* Concordanţele între limbile fie cărui grup sunt evidente. lar
insemnătatea

asestei clasificări, din punctul

reiese din faptul că, dacă cunoaștem
putem

să cunoaştem

de vedere

practic,

una din limbile grupului,

mai uşor celelalte.

|

Avem a face deci cu o clasificare linguistică care prezintă o
aplicare mulţumitoare în urele cazuri. Principiul acestei «cla-.
sificări genealogice» este simplu.
a
i
Toate limbile grupului romanic, vorbite azi, sunt transformări

diferite ale uneia şi aceleeaşi limbi, care nu se mai vorbeşte, dar
dela care ne-au rămas documente scrise ; anume: fimba latină:
Atâta timp cât imperiul roman a durat, atâta timp cât civilizaţia

romană

a rămas

aceeaşi în toate provinciile, limba latină a pă-

“strat unitatea ei. Dar, cu începutul sec. III d. Hr., civilizaţia an-:
tică a început să piardă din însemnătatea ei. În sec. V, imperiul
1. VALAORI.—Linguistica.
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se sfarămă şi fie care provinci

-Relaţiunile dintre provincii, dintre ţărie are o soartă deosebită.
Fiecare regiune, fiecare localitate are devin anevoioase,
viaţa ei proprie. De
atunci încep şi limbile să se desvolte
întrun mod particular în
fiecare regiune. In acelaşi timp în care
imperiul roman s'a sfărâmat în naţiuni deosebite, şi limba
latin
distincte. In sec. IX d. Hr. limba spaniolă, ă se sfărâmă în limbi
cea italiană, cea franceză, etc. erau limbi deosebite, cu
toate că în Spania, ItaJia,
Franţa etc. limba latină ma încetat nici
odată a se vorbi şi a se
crede în general că se vorbeşte.
Toate limbile grupului germanic, vorbi
transformări ale unei aceleeaşi îimbi comu te altă dată şi azi, sunt
rămas documente, dar a cărei existenţă ne, de la care nu ne-au
trebue să o presupunem.

Concordanţele intre limbile germanic
e sunt izbitoare; ceeace înSemnează că limbile germană, daneză,
sued
continuarea unei aceleeaşi limbi vechi «gereză, engleză, etc. sunt
manica comună» care
era încă unitară către sec. V.IV in,
de Tir., cu alte cuvinte la
o dată anterioară cu

câteva secole de cele mai vechi texte
gotice sau runice.
Toate limbile grupului slav Sunt, de asem
enea, transformări:
ale unei aceleași limbi comune ; şi,
cu toate că nu posedăm
această limbă comună, pentrucă Slavi
timp de civilizația mediteraneană şi nu i au fost departe mult
rea inainte de sec. [X d. Hr., se poate au întrebuințat scrie-existența «limbii slave comune sau prot afirma cu certitudine
oslave».
Toate limbile grupului italic sunt transfor
mări ale unei aceleeaşi limbi comune «protoitalice» de la
care
nu ne-au rămas
documente, dar o deducem în mod ipote
tic din compararea formelor. limbilor italice.
|
Și pentru faptul că, o demonstrare
limbilor este greu de făcut, s'au stabi completă de înrudirea
lit mai multe familii
linguistice, anume:
„1. Familia indoeuropeană;
2. Familia semitică, mai puţin vastă, dar cu
documente mai vechi;
3. Familia finezo-ugriană ;
4. Familia bantu (în Atrica, la sud de ecuat
or);
5. Familia indonesiană ;
6. Familia polinesiană ;
7. Familia dravidiană (în platoul Decan) ;
8. Familia caucaziană, ete.
,
Principiul clasificării genealogice se aplic nu ae
numai limbilor
din Europa, mai ales celor indoeuropeene, ăadică
limbilor mari:
de civilizaţiune, ci şi celor din Africa, Asia,
Ocea
nia, ete ŞI:
este „posibil să iasă la iveală şi alte famil
ii de limbi; de ex,
9. Familia hamitică, a 'cărei gramatic
comparată nu s'a facut încă, şi altele. Dar este nevog de oă munc
ajungem la rezultate reale în multe domenii.ă metodică ca să.
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„Să nu seuite însă că şi «clasificarea genealogică» este incompletă, căci sunt limbi care nu îngădue o clasificare, din cauza
stării actuale

a cunoştinţelor noastre.

Sperăm însă să se completeze pe măsură ce se vor câştiga
-date asupra istoriei acestor limbi.
Familiile de limbi constituite până acum sunt acelea care au
limbi de civilizațiuni importante, gramatici comparate bine con-stituite, gramatici bine cunoscute şi sisteme morfologice şi fonetice destul de clare.
Pentru limbile însă care nu intră în aceste categorii, căci nu

prezintă acele sisteme fonetice şi morfologice clare şi acele elemente de caracter gramatical care intră.în demonstrarea îrirudirii limbilor, precum şi pentru limbile sălbaticilor care nu sunt

“cunoscute

încă, sau

care sunt

prea

puţin

cunoscute,

este

nevoe

nu numai de linguişti cari să studieze gramaticele lor, ci.şi de o“
muncă grea şi stăruitoare din partea 'lor, spre a completa mai
«curând clasificarea acelor limbi.
Cf. A. Meillet, Linguistique
generale, (1921)
nouvelle (1918)
des Erdkreises,
Berlin Leipzig

historique et linguistique

pp. 36-109; Les langues dans l'Europe
passim. £. W. Fiuck, Die Sprachstâmme
(Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt)
1915. Fr. Afiiller, Allgemeine Ethnogra-

phie* Wien 18795. — II. Schucharadt, Nordisk. Tidsskrift
for Filologie (1914) LV, 6 pp. 143-151; Ber. Berl. Akad,

NNXXVII (1917! pp. 518-520; Baskisch und Hamitisch p.
6 (Rev. intern. des ctudes basques VII [1913] p, 6. Zrombetțli, L'unita d'origine del linguagio,. Bologna, 1905. —
Brugmann u. Delbriik, Grdr. d. vergleich. Gramm. d.

indog.

Sprachen?

Strassburg. — 7] A/6ller,

Semitisch

und indogermanisch, kj5behavn 1906. — Pedersen, |. F.
„XXII p. aşi. — A. Fovelaque, La linguistique, passim.
J. Vendryes, Le langage, p. 349 sq. şi bogata bibiiografie de acolo. — C. Brochelmann, Grundriss der ver:

»

sleich. Gramm. der semitischen Sprachen, Berlin 1907/
1908; 2 vol. —J/. Ssinuyel, Finisch-ugrische Sprachwiss.
Leipzig, Igro. — C. AMezfof, Grundriss einer Lautlehre
“der Bantusprachen 2, Berlin 1010. — Brandste/ter, Mono:
graphien zur indonesischen "Sprachforschung, Lucerne
1906, — G. Ferrand. Essai de phonetique comparee du
malais ct des dialectes nealgaches, Paris, 1909.

LIMBA INDOEUROPEANĂ

PRIMITIVĂ

„Dacă

vom răsfoi istoria popoarelor primitive, vom vedea că,
printre cele mai vechi în civilizaţiune, afară
Limba indoeuro- de cele constituite în valea: Nilului și in aceea
peană primitivă. a Tigrului și a Eufratului, sunt Şi populaţiunile catela începutul perioadei istorice erau
răspândite în cea mai mare parte a Europei şi în Asia occidentală, dela muntele Caucas pânăla Industan. Acestor popula-

țiuni, al căror rol în desvoltarea istorică n'a fost acelaşi, intru
cât unele au jucat unul secundar: Armenii, Albanezii, Ilirii, Mesapii, Sciţii, Tracii, etc., altele unul principal: Indienii, Perşii şi Mezii, Grecii, Italioţiişi Makedonii, altele, în fine, târziu au inceput să

joace un rol: Celţii, Germanii şi Slavii, învățații s'au înţeles să le
dea denumirea. de zopul/ațiuni de limbă indoeuropeană, sau îndoeuropeanizate, iar limbilor pe care le-au vorbit sau le vorbesc de

îndocuropcene. Acestea sunt: limba indiană veche, cea iraniană, !
cea iraniană - orientală, cea toharică, cea armeană, cea frigiană, în
Asia ; limba greacă veche, cea italică (latina, osca, umbrica), cea
" germanică, cea celtică, cea albaneză, cea lituană, cea slavă, cea
dacă, cea scitică, cea ilirică, cea mesapică, cea venetă, cea makedonică, şi cea tracă, in Europa. Dar afară de formele vechi ale

unora din aceste limbi care se sue până la mileniul întâiu în. de

Hr. (de ex., indiana

veche, greaca veche, persana veche şi latina

preliterară, celelalte ne sunt transmise după IIr.) mai aparţin
acestei grupe de limbi şi cele desvoltate dintr'insele ca: dialectele neoindiene, neopersana, neogreaca, limbile romanice,
etc.
Astfel că noi putem să îmbrăţişăm, în general, o perioadă de
trei milenii în desvoltarea istorică a grupei de limbi indoeuropeene, a
Se presupune că toate aceste limbi sunt, sub aspecte. diferite.
continuarea unei singure şi aceleeaşi limbi, pe care gramaticii
comparatişti au căzut de acord s'0 numească îndocuropeani,

care departe de a fi o realitate concretă, ea este numai un „Sl
stem de corespondențe“ (vezi pag. 33).

Că această limbă care s'a vorbit într'un timp şi într'un loc
în privinţa cărora n'avem informaţiuni exacte, care nu s'a trans-
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mis prin nici un monument
şi care, aproape sigur, n'a
odată scrisă, trebue să fi
fost nici
exis
limbilor indoeuropeene car tat, se vede clar din compararea
socotită însă ca o limbă unite s'au păstrat. Ea nu trebue să fie
ară, întru cât chiar dânsa
deosebiri dialectale, Sunt
şi
particularităţi dialectale ale prezenta
sunt fenomene locale pos
ei care
terioare analoage (de eX.,
rea consoanelor în dial, Pais
1, substituiăci, intinse asupra întregii
în limba armeană, în cea
toh
arică şi mai ales în cea gerIndii,
nică ; 2, schimbarea lui
mas în & în grupa de limb
i ariană şi în
“cea balto-slavă unde e
itată şi parţială), atât în
morfologic, în care s'a lim
domeniul
des
-alta, cât şi în acela al vocabu voltat o categorie mai bine de cât
larului în care găsim cuvint
e comune,
2. Acillet, Les dialectes
indoeuropcens, passim. —
Kultur, PP. 449—36
$,
initiale en latin. p. 45 sqq.1. — ]. Vendryes, L'intensite
Le
lang
age,
p.
291 sq.
Christ, Sprachliche Ver
wandtschaft ger Grăco-lt — IP,
„tBer. d, Beaver. Akad, 1906
aliker.
pp.
1r2
1—2
45),—4, Zick, Die
ehemalige “Spracheinheit
der
idg.
Europa passim. — F£,:
SStols, Geschichte der
Feist,

schen,

pag.

39).

latein. Sprache.
-

(Saminluug

Go.

Cel dintâiu care a căutat să
explice cum şi-a
bile indoeuropeene separate u luat naştere limTeoria migraeste A, Schleicher. Dar gre din ceă primitivă
şala acestui indo" ţiunilor,
curopeanist stă în faptul
că, fiind pus in: faţa
aceste
care au devenit foarte i deomari familii de limbi indoeuropeene
Tezultatul poate fi atribu sebite unele de altele, a crezut că
it numai separării progre
Popor primitiv ; el a unit
sive a unui
noțiunea de lim

“aceasta explicând

bă

pe ceal

cu aceea

de

rasă,

pe Lituani, pe Germani altă, Astfel, el îşi închipuia pe Slavi,
despărțiți în Europa
indoeuropeeni emigraţi
de
din
Asia; pe Greci, pe Alb primii
pe ltalioţi, pe Celţi despăr
țiți tot în Europa de alţi anezi,
„Topeeni emigraţi mai
indoeu
târziu tot din Asia; şi
nieni separați în urmă
pe Indoirade
tot în 'Asia, ca atâtea
eşite din aceeaşi tulpină
ramuri :
ţite de familia primitivă primitivă. Aceste” populaţiuni, despărdânsele în atâtea ținuturi prin migrațiuni, ar fi transportat cu
deosebite limba indoeurop
mună, care s'a impărțit
eană coîntâiu în dou
şi alta „sudică“,

din

care

ă

Srupe:

una

„nordică“

, apoi, prin separări
pro
eșit, în timpul istoric, limbil
e indoeuropcene -separategresive, au
(fig.
um însă azi se admite, în
general, că intinderea unei 1).
se face prin colonizări, pri
limbi
n pătrundere lentă, prin
prin eliminarea limbii învinş
cuc
eri
ri
ŞI .
ilor in folosul celei a cuceri
şi a colonilor, iar nu
torilor
întrun mod aşa de schema
„teorie a migraţiunilor“ nu
tic, această
mai poate fi susținută.
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Mai târziu s'a observat această greşală. In
adevăr, în anul 1872, j. Schmidt a emis şi:
desvoltat

în opera sa „Die Verwandtschafts-

.

Fig.

Prinuttivă

„iso ml DR

G

albine

nel ză

verhăltnisse der Indogermanen» o nouă teorie|
aceea «a undelor, sau a continuității» (Wellentheorie), după care în loc de linii de separaţiune pronun
țate intre limbile indoeuropeene despărțite, avem zone de se-

1..

-

Arborele genealogic al limbilor indo-curopcene, după A.
Schleicher, Compendium, p. 9.

paraţie ; iar fenomenele linguistice şi alte inovaţiuni culturale,
care duceau la împărțirea limbii indoeuropeene primitive, apăreau in diferitele părţi ale domeniului ei; şi, plecând dela locut
de naştere, se înti ndeau asupra unei regiuni mai mult sau mai.
puţin mari, întocmai ca undele,
Cu modul acesta intreg domeniul linguistic indoeuropean era
legat, la început, întrun fel de Janţ inelar, prin continue varietăţi ; iar dispoziţia unor varietăţi intermediare a dat naştere,
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mai târziu, unor. impărţiri
uistice pronunțate aşa cum
în epoca istorică. Această ling
apa
teor
ie
poate fi înfăţişată printr'un șirr
de cercuri ce se întretaie,
în- cari segmentele “comune
“corespondenţele limbilor
arată
(fig. 2).
Dar cum avem exemple
|

între grupa de limbi german (de pildă, deosebirea care există
mai veche n'au avut nici unice şi cea balto-slavă, care în epoca
con

bări fonetite comune n'au pre tact între dânsele şi nici schimlui a în o; comună şi uneia zentat, afară doar de schimbarea
şi alteia; existenţa terminării
limba latină ŞI cea celtică,
-r
etc.
nu insă şi în cea greacă; Şi în
„ales, descoperirea limbii
mai
toharice care, din punctul
de vedere
al Particularităţilor linguist
ice,
trebue să ocupe o altă reSiune,. între limba greacă
şi cea
armeană

care

n'ar fi core-
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Fig. 2.
Schiţă: privitoare la „Vellentheorie“
a lui J. Schmidt
Verwandschaftsverhăltn,
d. idg. Spr., p. 27, după S.
Feist, op
”
cit. p. 463,

spuus cu situaţia ei geografic
treceri continue şi aceea înruă, etc.) din cari nu rezultă. acele
cu două grupe de limbi imediadire a fiecărei limbi nu cu una ci
t vecine, şi această teorie a
combătută, deşi ea ne dă o
idee mai exactă despre prei fost
limbii indoeuropeene.
storia
Cf. P. Aretschmer, Finleitu

ng in die Geschichte der
griechischen Sprache, p.
93 saq. —: A. Brugmann,
în
Internationale Zeitschrift
„Yon F. 'Techmer, 1 p- 226 fir allgem. Sprachwissenscha ft,
sqq.

cari .au

discutat

aceste
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teorii. —. O. Schrader,

23.

Sprachvergleichung

und

Urge-

schichte: p. 53 sqq.— 77. Hirţ, Die Indogermanen, 1 p..
89 sqq. II 579 sqq. la care găsim o bibliografie bogată..
Ed. fleyer, Geschichte des Ăltertums: |, 2, p. 760 sqq.—

A. Fick, Die Indogermaneen (KZ. ALI, 1907. p. 340 sqqi.—E. Hermann, Ueber das Rekonstruieren (RZ: ALI, p.
1

sqq). — S. Feist,

op.

cit.

pp. 461—463, care aşisderea

discută aceste teorii.— V, Porzesinshi, Einleitung in.
- die Sprachwissenschalt jtrad, germană de E. Boehme)
; p. 209 sq. — d. de Saussure, Cours de linguistique g€- nerale, p. 292 sqq. —J. Vendryes, Le langase, p. 291.

Sunt însă unii

învăţaţi

cari

țin: încă la această

teorie. Din.

numărul acestora face parte și Meillet, 'după care „limbile
indoeuropeene ocupau o suprafaţă în'care inovaţiunile linguistice

aveau loc într'un mod independent în tinuturi vecine, fară să fi
o limită care să fi despărţit cu totul unele grupe
de altele, Şi când separarea sa făcut, de sigur treptat, când .
col6nii şi cuceritorii au ocupat teritorii noi, unde au impus limba.
lor, n'a avut loc nici o dislocare în poziţiunea respectivă a.
dialect
fost undeva

elor; a fost mai de grabă o iradiaţiune, al cării punct.
de plecare a fost reritoriul ocupat altă dată; dar nimic nu arată
:

că, în timpul acestei iradiațiuni, dialectele vechi s'ar fi suprapus
unele peste altele şi intervertit

poate

şti, fireşte,

dacă

locurile lor respective. Nu se

limbile care

azi, de pildă, s'au întins

spre Est, ocupau și în limba indoeuropeană primitivă acest teritoriu ; limbi însă, care erau atunci în contact unele cu altele,

au dat naștere la limbi care sunt încă asemenea
istorică“ (Les dial. indo-europ. p. 133 sq).

Fig. 3.

E

în epoca

|

Impărțirea dialectelor în limba î.-e. primitivă, după A. Meillet,

.

„Les dialectes indocuropeens, p. 14.

Meillet compară întinderea limbilor indoeuropeene cu aceea a.

limbilor

slave

care

s'au

întins

junele,

de ex., limba rusească

peste măsură) fără să-şi schimbe poziţiunea respectivă.
Feist, din potrivă, preferă să se facă această comparare cu
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grupa de limbi germanice, anu
despărţit de acestea şi s'a impr me culimba gotică, care s'a
care se apropie mai mult, sub ăştiat pe 0 suprafață întinsă.şi
lectele vestgermanice, deşi, din raportul vocabularului, de diaparte morfologic, n'a rupt rapo punctul de vedere fonetic şi in
lectelor nordgermanice din care rtul vechiu cu Subgrupa dia- El presupune că tot. aşa, poate,făcea parte.
primitivă s'au despărţit dialectele şi în perioada indoeuropeană
unele de altele, şi, unele din ele, limbii indoeuropeene primitive
în cursul timpului, au dispărut
inainte de a se îi fixat limbile
ind
în acest chip s'ar explica potrivir oeuropeene separate. Numai:
care, în epoca istorică, n'au nici ile surprinzătoare între limbi
o legătură şi nici puncte de
contact nu arată, de pildă, între
sau între limba celtică şi cea slav limba germanică şi cea latină,
Dar pentrucă împărţirea limbii ă.în
venit limbi independente, constitu dialecte, cari, apoi, au dee un fenomen foarte complicat, ce nu se supune unei teori
i determinate ca aceea a «mig
raţi- unilor», sau «a undelor»; pentru
„trage o consecinţă aSupra seriei că din limbă numai nu se poate
sfârşit, toate încercările făcute dea de separări; şi pentrucă, în
actuală a ştiinţei, rămân mai mult explica acest proces, în starea
sau mai-puţin ca nişte teorii
ingenioase, noi credem că ceea
că Indienii şi Iranienii, pe de o ce se poate spune acum, este
alta, şi poate, şi Italioţii şi Celţii parte, Balţii şi Slavii, pe de
au rămas mâi mult timp împreună decât fiecare: din aceste
popu
lațiuni de limbă indoeuropeană cu celelalte.
Cf. Afeillet, Op.cit., passim. și în
special p. 133 sqq.—
p. 465 sqq. /. Pendryes, Le
langage, pag.
291 sqq. — /Jermanu, Uber ăltes
te sprachi, Beziehungen
zwischen Kelten und Italikern
(Gsbl Gel. Anz. (1918)
nn. 9 şi 10).
Feist, Op.cit,

,

Care a fost poporul primitiv
Starea și recon- peană, primitivcare a vorbit limba indoeuro=
struirea cultu- poare' cu cari ă şi cari au fost celelalte poel s'a contopit, când a început
rală a poporului
să se împrăștie, nu se ştie.
ie. primitiv,
Fireşte -că un popor n'ar fi putu
t să acopere un întreg continent (Europa!
şi o mare parte dintr'altul
(Asia) prin el însuşi. Se admite,
dacă ținem seamă de întinderea limbii indoeuropeene, cum
apar
pulațiunile de limbă indoeuropean e în epoca istorică, că polor, fie prin prestigiul lor, limba ă au impus, fie prin puterea
lor Populaţiunilor de altă limbă. Și pentru că, la început,
se
credea că limbile 'sunt isvor
nesecat de documente pentru
popoarele care le vorbeau
pentru preistoria lor, unii linguişt
şi
i au ajuns la ideea că, pe temeiul rezultatelor unei cercetăr
i profunde comparativ-istorice
a limbilor indoeuropeene, se poat
e conchide despre sfarca cul-
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îurală şi descoperi patria primilivă a acestui popor indoeuropean primitiv.
Acela care pentru

întâia oară

generală despre starea

s'a încercat să'şi . facă o idee

culturală a

poporului acestuia este A.

Kuhn, în cartea sa „Zur ăltesten Geschichte der indogermanischen

Volker“

disertaţie publicată intr'un

program al unui gimnaziu

real din Berlin, în 1845. Acestuia îi urmează J]. Grimm care
consacră acestei chestiuni câteva pagini în lucrarea sa „Geschichte:
der deutschen Sprache“ 1848, servindu-se'de materialul
cei l'a.

„pus la îndemână limba germanică şi opinând că între. epoca pan-:
indoeuropeană şi între cea istorică a existenţei de sine stătătoare a limbii şi a triburilor germanice mai sunt epoci culturale:
de tranziţie. Opera însă care a servit de model multora şi
a.

„fost scrisă cu multă. claritate este „Les origines indoeurop&ennes, ou les Aryâs primitifs, essai de pal&ontologie linguistique“,

1859—1763, a lui A. Pictet, care caută să regăsească în materialul dat de limbile indoeuropeene trăsăturile fundamentale ale

civilizaţiunii Arienilor, inaugurând cu modul acesta ştiinta numită «paleontologie linguistică»|
După aceea, se fac alte încercări in acelaşi sens, cum este de:
de pildă,aceea a lui O. Schrader, care în importantele sale lucrări.
rezumătoare „Sprachvergleichung und Urgeschichte», 19075,
«Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde» 19013
şi
«Die Indogermanen» în Sammlung Wissenschaft und Bildung,

„hgg. von P. Herre, 1911, expune tot ceea ce s'a scris în secolul
„trecut; în sfârşit, aceea a lui H. Hirt, care şi el, la rândul său,
în cartea sa «Die Indogermanen», 1905—1g07:, se foloseşte de
paleontologia linguistică.
„ Este adevărat că limba nu poate să ne dea totdeauna deslu-şiri de felul acesta, fie din cauza etimologiilor nesigure, fie din
cauza evoluţiunii înțelesului cuvintelor, fie din cauza împruirruturilor; dar aceasta nu însemnează că nu se vor putea scoate,
fără îndoială, câteva trăsături generale şi chiar câteva date precise.

In primul rând sunt comparaţiunile de cuvinte,

din

care se

va vedea în ce consistă această reconstruire culturală; să.
luăm,de pildă; egalităţile: .
Vind. asvas, gr. /ifpos. lat. eQuus, v, ir. ech, gall, cfos, v.

„engl. col, v. sax. ehu- etc.: i.-e.* eluos «cal»;
Vind.

dâmas,

*domos «casă»,

şr.

domos,

lat,

domus,

v.

Sl.

domă:

Vind. cariş, m. irl. coiru,, rus. căra coală», v. isl. hverr,
engl. /iwer «castron»: i.-e *jier-, *uor-, etc.

ie.

|

v..

Aceasta este reconstruirea numai linguistică ; şi de aici deducerea culturală că poporul indoeuropean primitiv cunoştea ca/u/,
casa, şi avea oale,
In această comparaţiune de cuvinte insă trebue să procedă m
metodic şi să nu tragem nici o concluziuune pripită cum s'a făcut.
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adeseori înainte. A conchide, bunăoară,
un cuvânt pentru /eu în limbile indoeurodin faptul că există azi
Europa (cf. gr. /fon, lat. /eo, VS5. /eivo, peene vorbite acum în
vsl.
m. ir. /eu, etc.), că sunt /ei in acest continent, iii, lituan, /ăvas.
ar fi o greşală de
bună seamă. Tot atât de prevăzători, treb
ue
să
fim şi în examinarea cuvintelor indoeuropeene primi
tive.
Din
cuvintele citate mai sus reiese că în limba indoeure
cuvintele : *efuos, “*domos, etc. şi nimic peană primitivă erau
nu vorbeşte contra pre„Supunerii că ele aveau acelaşi înțeles
de
“cal”, “casă”, etc, ca
şi în limbile indoeuropeene separate, şi
că,
prin urmare, şi poporul indoeuropean primitiv a cuno
scut ca/z/, casa, etc, Dar
putem noi oare să conchidem de aci că popo
rul acesta cunoştea,
ca şi noi, calul domestic, materialul,
forma Şi decoraţiunea 'caselor şi oalelor” din timpurile noastre? Poate
că el da acest
nume calului sălbatic? Înţelegea el prin
*eku
os
pe “equus caballus orientalis” (calul svelt şi cu frunt
lată) sau pe “caballus
occidentalis” (calul greoiii și cu fruntea ea
mică)? Cunoştea el calul:
din stepele transcaspice: cequus caballus
Pumpellii”, sau calul
sălbatic din deșertul dintre Munţii Altai
ballus Przevwalski? Caci dacă e] cunoşteaşi Tian-Şan: “equus caam deduce alte consecințe culturale: el calul domestic atunci
Ei bine, la toate aceste intrebări acestea cunoscut carul, etc.
vinte nu ne dau nici un răspuns. Indoeuro comparaţiuni de cu“să spună nimic; însă, iată cum un fapt peaniştii aici nu pot
linguistic poate să ne
ajute la formarea unuia cultural, dar
nu în aceea determinare
“care ne-ar conveni nouă. Pe urmă, nu
un cuvânt ce s'a întins în toate sau în este totdeauna sigur că
indoeuropeene separate trebue neapărat cele mai multe limbi
să provină din .limba
“indoeuropeană primitivă,
un Cuvânt împrumutat.

pentru că se prea
De multe ori forma

poate ca el să fie
fonetică a cuvân-

tului în această privință este hotăritoare
care ea nu este de ajuns. Cuvântul gr. ; dar sunt si cazuri în
arm, fanafh, neopers. kanab, vsl. konop bdunabis, lat. cannabis,
lja «cânepă» are un /
faţă de h din. vgs. hanaf, ngs. Flanf
; prin urmare, prezintă
„aceeaşi schimbare a lui 4 în // ca şi în
tul gr. /y7os, lat,
cutis, v. prus. keufo «piele» ete, faţă de cuvân
vgs.
Hi, ngs. Iau
Cu toate acestea, cuvântul cânepă nu este
de
origină indoeu"ropeană: el provine din Bactriana vech
e
şi
Sogd
iana şi a fost
transmis popoarelor de limbă indoeuro
peană prin Sciţii iranieni, unde Pa auzit şi Herodot care ne spun
e că şi Tracii o întrebuinţau ca să-și facă imbrăcăminte
din ea. Germanii au împrumutat cuvântul acesta într'o epocă
în care
De aceea, s'au adus obiecţiuni valorii ei pronunţau încă k.
acestei reconstruiri
de“ către unii învățați.O Schrader
crede că ea este sigură;
P Kretschmer, din contră, o tăgădueşte.
După acesta nu este
nici o deosebire între răspândirea în celel
alte
limbi a unui cuvânt imprumutat dintr'o limbă şi între
răspândirea în perioada
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indoeuropeană a unui cuvânt indoeuropean. Intre
direa,
bunăoară, a cuvântului .indoiranian vechiu pipalli, răspân
* pippari,

care a trecut în limba greacă sub forma de Peperi
şi apoi, prin
mijlocirea Grecilor (sec. 1V în. de Hr.) în limba
latină (zifer)

și din această limbă în cea germanică |v. angl. sax. fifor,

ngs.
Pfeffer) şi, pe urmă, în cea lituan. (fifiras) şi
în cea slavă
(piprii), precum şi a celui indoeuropean vechiu %
ÎNZOn cate
s'a

întins în epoca indoeuropeană (cf. v. ind. YuSăm, Sr. zy96n,
lat. fugim, got. ji, lituan. jitugas, v. sl. po, etc, „jug“)
asupra
întregului domeniu linguistic indoeuropean împreună
cu
tul însuşi, fără să se arate câtuşi de puţin prin aceast obiecă întindere şi raporturile etnice sub cari s'a întâmplat aceast
a, P.
Kretschmer nu vede nici.o deosebire.
Noi credem

că acest invăţat merge

prea departe.

Este drept
că aceste discuţiuni au micşorat valoarea reconstruiri
nau nimicit-o. Critica nu infirmă reconstruirea, ci prin i, dar
determină valoarea mai mare sau mai mică a recons ea se
truirii,

după
cum se pot amesteca şi alte
istoric, arheologic, tradițional, etc.

consecințe

de

caracter

Se poateafirma, apoi, că la poporulindocuropean primiti familia
era o instituţiune pe cât de complexă pe atât de bine vîntocm
ită
întru cât limba lor cunoaşte în această materie nuanţe
pe
care
noi nu le putem reda. El nu era un popor nomad,
se ocupa
şi cu agricultura, pe lângă creşterea de vite; el ci întreb
uința:
boul ca animal de jug și la caiii de olac el se servea

de jug,
cum reiese din cuvântul * șură, păstrat în limbile
indoeu
ro-.
peene separate; el lucra pământul cu plugul (aro
trom
:
gr.
drotron, norveg. ard «plug de lemn simplu»);
el pregătea din
miere o băutură: mediu, cum se vede din următoarea
comparațiune de cuvinte: v. ind. mâdhu «băutură dulce,
miere», av.
anadumant- «vini care are miere», gr. mâthy «vin,
nid, V. S. s. mneto <idromel, mied, băutură din apăbeţie», v. ir.
şi miere»,
lituan. 7ucdis «miere», v. sl. medii «miere, vin»; prin
urmare, el
cunoştea mierea şi albina. Uneltele de care se servea
erau de

.
piatră, cum reiese din aceleeași denumiri pentru
unelte ŞI piatră
pe care le întâlnim în mai multe limbi indoeuropeen
e separate, de ex, v. isl. sax ecuţit», v. gs. |mezzi-)salhs,
v. engl. (nete-)scax

«cuţit» este asemenea cuvântului latin sau «piatră
, stâncă» ;
v. înd. dă «piatră, armă de piatră»,
gr. demon «necovală»
„X. SL. amy, kameni lituan. afmud «piatră», v. gs.
hamar, ngs.
Hammer «ciocan» sunt înrudite între dânsel
e. In sfârșit, în
ceeace priveşte ideile sale religioase, putem spune
pe cea mai mare divinitate, al cărei nume singurcă el adora
îl putem
urmări cu siguranţă în perioada de comunitate
anume: Zeus: v. ind. Dyăuis pită, Zeiis Pater, indoeuropeană,
ipropriu vorbind vocativ Jă-piter-gr, Zen pâter) lat. Jup-piter
sau Dies piter.
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CE. pe lângă operele citate, referitoare
la această che-=
stiune „şi /, Fiehn, Kulturpflanzen
und Haustiere in
ihrem Ubergang von Asien nach Griec
henland und Italien sowie in das ibrige Europa (| ediţ.
1870; VII ediţ.
publicată de O. Scbrader, 1911) lucrar
e de mare inzernătate pentru antichitatea indoeuropeană.
— 0. Schiader,.
Die Anchaungen V.-Hehns von der
Herkunft unseres
Kulturpflanzen

und Haustiere in Lichte neuerer
Ira. — P. Kretschmer, Einleitung

schung,

fF'os-

in die Ge-.
schichte der griechischen Spracke, pp.
7 sqq.; 20 sqq.—
S. Feist, Op. cit, PP. 34-41 şi passim.—/!
de Saussure,
Cours de linguistique gencrale, 1916,
p. 33 sqq. —
VW. Porzezinsk

i. Op. cit., p; 200 sqq. Ar. Sandfeld- Ie:
sen, Die Sprachwissenschaft, I9I4, p. 114
sqq. — Z/ Hirt,
Wann _kânnen wir ein Wort fr indogerman
isch ansehen (IF. XXII, p. 57 s9q),— R. Guttm
aun, Revue delinguistique et de philologie comparee, XLY,
P. 96 <qq;
KZ.

XLIV,

p. 136 sq.— Aerinser,

IE, XVIII,

p. 149.

A determina: patria limbii indoeuropeene
primitive este
problemă grea. Criteriul linguistic singur nuo.
Patria prieste de ajuns;' el poate însă să ne dea
un.
mitivă,
punct de sprijin.
Limba indoeuro
ă primitivă trebue sa
fi fost vorbită undeva de un popopean
r cu o cultură veche. ce:
constituia, probabil, nu o rasă unică,
poare de origini diferite, contopite chiar ci un amestec de pointr'o singură unitate etnică; şi, se poate,din epoca preistorică
ca ea însăşi. să fi
fost un dialect al unei
unităţi linguistice mai

nouă,

,

mari, necunoscute:

,
La începutul creerii linguisticei s'a crezu
curopeene s'au întins din Asia, unde, de t că limbile indo, sau păstrat şi
monumentele cele mai vechi. In acest contialtfel
nent
deci ar fi fost.
patria comună indoeuropeană, anume: sau
în
Bactr
iana veche,
sau in Platoul Pamirului, sau în Armenia,
sau
în
regiunea de
la Nord şi Sud de Caucas, sau în Turchest
anul oriental. Pen-

tru teoria asiatică s'au pronunțat: A,
Pictet, A. Schleicher, F.
Justi, M. Williams, FE. Lenormant, A.
H. Sayce, Fr. Hommel,
A. Fick, G. Brunnhofer, H. Winckler,
]. Schmidt, întemeindu-!

se pe raporturile culturale ale Indoeuropeen
cuvintele imprumutate de cei dintâi: v. ind. ilor cu Semiţii (ct.
i-s, gr. pile=Pys, din babil.-assir. Pilahhu, sumer, balag faras
«secu
re»; v, ind..
lohii s. lat. raudus, sl. ruda, V. germ. nord.
raudi
din sumer
urud „aramă“ şi întluinţa sistemului sexa
gesimal babilonian

asupra

celui zecimal)

ceeace

nu este

o dova

culturală a unui popor asupra altuia poate să dă căci intluința
dar şi indirect. Mai târziu, incepuse, în general,aibă locşi direct.
să câştige te-'
ren, din ce în ce mai mult, după ce s'au
adus unele criterii
linguistice, arheologice, antropologice şi geogr
afice, părerea
acelor linguişti cari credeau că această patri
e
trebu
e căutată.
în Europa, anume: sau la Vest de linia care
pleacă din apro-
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şi până la Crimea, sau in partea de Nord
Danemarca, şi partea de Sud a Scandirasa blondă, dolicocefalică şi de statură
că ar fi fost cea indoeuropeană, era re-

prezentată în această regiune în cel mai mare număr,—sau fâșia
lată de pământ care se intinde din Franţa prin Europa centrală
până la Iran, după unii, sau de la fluviul Rin până la MareaNeagră,

după alţii, sau în fine, în părţile din Vestul şi Nordul

Mării-Negre.

Pentru

teoria

europeană s'au pronunţat:

R. G.

Latham, Th. Benfey, W. D. Whitney, Fr. Spiegel, ]. G. Cuno,
L.. Geiger, I. Hoops, L. Lindenschmidt, Th. Posche. K. Penka,

Rendali,

L. Wilser,

M. Much, G. Kossinna,

O. Schrader,

A.

Hoffman-lKutschke, EH. Hirt, .P.. Kretschmer, L. Schmidt, etc.
„Dar descoperirea, nu de mult, a limbii toharice, sau Turfani,
aruncând o nouă lumină asupra problemei acesteia, întru cât

ea sub raportul fonetic şi lexical aparţine grupei de limbi ker-

tu, a determinat pe unii învăţaţi să vadă din nou, în Asia, pa-

tria primitivă indoeuropeană, anume: în Asia centrală, sau,
mai exact, în teritoriile întinse ce se prelungesc, la Est, până
la Tianşan și Pamir, la Sud, până la: şirul munţilor Iranieni şi

Hindulkuş (Ed. Meyer, S. Feist).
Noi, socotind că materialul ce-l avem la îndemână nu este
încă indestulător, nu putem să ne pronunţăm cu siguranţă pen-

tru una sau pentru cealaltă din aceste două teorii, fiindcă, pre-

cum

pentru unii, Toharii

sunt

o parte din ramura Pentuin, care,

la emigrarea populaţiunilor acestei ramuri către Vest, a rămas:
„locului, în patria veche din Asia centralătot aşa, şi pentru ceilalţi, este posibil ca, la întinderea. populaţiunilor. safe către

„Est, să se fi smuls

împreună

cu acestea şi învecinata lor popu-

laţiune, aceea a Toharilor, stabilindu-și împreună cu ele patria
în Asia, unde îi găsim şi în urmă.
Dar este şi o altă teorie, după care nu se admite ideea unei comzunifăți de origine şi se presupunecă între mulţimea de limbi vorbite

în vasta întindere a suprafeței indoeuropeene, unitatea Sar fi
stabilit în urmă prin împrumuturi,
prin amestecuri, etc.,şide care

trebue să se țină seamă
(cf. 1. Mansion, Le pays d'origine des In-.

doeuropâens în Revue des questions

scientifiques, Janvier 1311).

Cf. în privinta criticii diferitelor. păreri emise asupra

chestiunii Jocainfei primitive, pe lângă Sclirader, Reallex. der indogerm. Altertumskunde, p. 878 saq., Sprachvergleichung und Urgeschichte, 1 s5 sqq; Il3 pp. 4359
sqq., 506, 514, unde găsim cea mai mare parte din bi-

bliografia anterioară, A. Brugmann, Abrege de gramm.
I: p. 21 sq.— S. Feist, op. cit.. pp. 486 528 şi bogata bi-

bliografie de acolo. — £d. Meyer, Geschichte d. Alter.
tums, |. 2*, p 184 sq., p.797 sqq.; Das erste Auftreten
d. Arier in die Geschichte (B. Berl. Akad. d. Wiss. p.
17 s6q.—/Î, Hirţ, Die Indogermanen, I p. 185 sqq.
190

*
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sqq. Il p. 617. — P. Kre/sehmer,

in die Altertumswiss, L. p. 143 sq.

germanen

KZ.XLI

Sprache

în

Einleitung.

— A. Fick, Die Indo-

(1907) p. 345 sqq,

în special pp.

354,
355; Die Heimat der Indogermanen (BB. XXIX. (1903)
pp. 225 —247). — A. /lelm, Die Heimat der German
ca

und das Meer (IF. XXIV (1909) p. 221 sq. p.
228 sq.);,
Hessische Blătter fir Volkskunde, IV p. 399
sqq.; LE.
XXIV, p. 221 sqq.—Ed, Halter, Indogermanen,
passim.. .
— A. Bruuntofer, Arische Urzeit, 1gio, passim
—v.

Ilagen,

Die

Indogermanen,

passim,

—

ZI,

Winter;

Orientalische Literatur-zeitung, 19ro, p. 298
sq.
Nossinna, Die indogermanische Frage (Zeitsch — G.
r. făr
Ethnologie, XXXIV p. 161 sqq
— ).
Mannus, Bd. |, p.
20).— O. Bremer, Grundriss ger german.
Philologie:,

HU p. 757.— A. Aleillet, Introd. a P&tude comp. des
gues indoeurop.,p. 53;. Les langues dans PEurope lannouvelle, p. 9r.—/V. Porzezinsfi, Linleitung in die Sprachwissens

chaft, p. 212 sqq.— Ar.
Sprachwisseaschaft, p. 113 sqg.

Sandfela-Jensen,

Die

Multele potriviri pe care le arată între dânsele limbile
indocuropeene separate au condus pe indocuroReconstruirea
peanişti la ideea de a reconstrui,
limbii indocuro- mod ipotetic, limba indoeuropeană fireşte, în
primitivă.
peene primit
ive.

Acela

care

s'a încercat,

intâiu,

să o recon-

struiască este A. Schleicher,
In reconstruirea sa acest gramatic comparatist s'a
formele şi de vorbele limbilor indoeuropeene separa servit de:
cotit forma indoeuropeană primitivă pe care el te şi a sco numește
“Grundforim, eşită din această comparare, ca o formă
adevăr a existat odată. Câteva exemple luate dir: limbilecare in.
curopeene separate ne vor da imediat o idee de proced indoarea
întrebuințată. Să luăm cuvintele: fată, mamă, Zece,
acest,
port
pentru cari aceste limbi, toate sau cele mai multe, au
acelea
şi
cuvinte corespunzătoare :
Ind.v. fităr-, av., pers. v. pitar-, toh. Păcar, arm. hair, gr.
Pater,

lat. pater, got. fadar, ir. v. athir.
.
Ind.v. pzătăr-, av. mătar, toh. A. măcar, arm. air,
gr. dor.
năfer, lat. mater, v. g. s. 2nuoter, ir. v. mathir, lituan.
zuot, let:
mite,
slav.

vV. muti,

-

Ind.v. dâsa, av. dasa, arm, fas, Sr. aeka, lat. decem
dekein), ir. v. deic/, n-, bret. corn. dec, got. faihun,
v. g. s.
lituan. dăszint, dăszirtis, sl. v. dese-li, alb. ajețe,
Ind.v. (âd, av. fa, gr. to(d), lat. (2s)ud, prus. v. (s-)fa,
sl.

(pron.
zehau,
o
v. fo.

Ind.v. bhârărni, arm. bere, gr. fhEro, lat. fero, v. ir. berim,
.
got. baira, sl. v. bera.
i
Exemplele de felul acesta se pot îmmulţi; sunt insă şi cazuri,
nu puţine la număr, când un cuvânt lipseşte din unele sau
cele mai multe din limbile indoeuropeene separate, ceea ce din
se
explică

moştenite

prin faptul că, în cursul

din

limba

timpului;

numeroase

indoeuropeană primitivă

s'au

cuvinte

pierdut in
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unele limbi indoeuropeene separate şi au
fost înlocuite prin
altele ce sunt sau inovaţiuni sau imprumutat
toț aşa s'a petrecut şi cu înțelesurile unor e din alte limbi ;
schimbat uneori aşa de mult, în cat s;a. pierdutcuvinte cari S'au
cu desăvârşire
sensul , primitiv. De ex., cuvântul fiică se
găseşteîn v, ind.

duhita-, av, dugedă, durdar, toh. căcar,
arm. dustr, gr. thygd- er, Sot. datihtar, lituan. dublă, v. sl. duster
-, ditti, ŞI lipseşte
din limba italică

și cea celtică în care este

înlocu

it
cuvinte : protoit, 2fehiă : lat. filia şi irl. îngen
(ogam.

prin alte
2ugena),
în legătură cu lat. gieno ; cuvântul primitiv indoe
urope
an pentru față nu sa păstrat în grupa balto-slav
ă,
înlocu
it fiind
printr'un alt cuvânt:
Din compararea cuvintelor de mai sus din
diferitele limbi
indoeuropeene se poate conchide că ele se
comun, la o formă primitivă indoeuropeanărapoartă la un izvor
*măter, *debm, *tod, *bheră şi mai rezultă” şi ipotetică ; *peter,
următoarele co:
respo

ndenţe
Indv.P=

pP=sot /;

av, pers.v. p =

Ind.v.
t=av.2=toh,
ir. Zi = lit. t=vsl. 4

Ind.v. d=av.

d=arm.

c=

toh. p =

arm. fe =

a

gr. p=lat.

gr. £ => lat. f=vwsl.
,

d=v,

i = er. d=lat.

d = vir, d=
sot /=lit, d=v.sl. d=alb dj.
Ind. v. bh=arm. b=gr. ph.= lat, /=got. b=v.ir.
Ind.v. a=arm. e=gr. e=lat, e=got. ai=v. ir, b=v. sl, 9. e > v,sl, e.
etc. a căror regularitate insă este turburată în
unele limbi indoeuropeene separate din cauza unor anumite

limbi. lar totalitatea corespondenţelor fonetice,legi proprii acelor
tactice şi lexicale ne dă putinţa să ne facem morfologice, sinde elementul comun al limbilor indoeuropeene o idee generală
separate şi de formele primitive indoeuropeene ipotetice; de
detali
u insă, referitor fie la limba indoeuropeană primitivă fie
la desvoltarea
acestei limbi intre perioada de unitate indoeuro
atestate istoriceşte ale fiecării limbi indoeurope peanăşi formele
ene separate nu
ne putem da seama bine.
Ceea ce ne dă deci metoda gramaticii compa
reconstruire a formelor primitive şi a limbii rate nu este o
primitive aşa cum a fost grăită; ci numai un indoeuropeene
corespondențe între limbile indoeuropeene separ sistem fix de
ate şi de forme
primitive ipotetice.
Avem forme reconstruite care sunt cu totul
“esti, *fod; avem şi altele care sunt îndoelnice sigure, de ex,
sau cu totul
problematice, de ex., *didofi, a cărei vocală
de
reduplicare
prezintă o îndoială (cf. skr.. dadăti, gr. didosi),
*dusy
s,
al cărui
;S- nu poate să fie păstrat după *âtvoos care nu
este
atestat,
*Flagmă, căci -mm- în flamma nu derivă cu sigur
anţă
din
-gm-,
etc. O formă reconstruită nu este un ce neclintit:
ea este up
TI. VĂLAORI.—Linguistica,
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tot ce se poate descompune totdeauna de raționamente
fonetice
pune la indoială ŞI rămâne
supusă cercetării. Forma primitivă îndoeuropeană ipoteti
că
pentru ca/
şi fiecare din părţile ei se poate
a: fost

succesiv:

“akois,

*ab,vas,

*ekvos,

in

sfârşit

,
“chuavos sau *el;uos; numai s ŞI numărul fonemelor
au rămas
necontestate; cea _protogermanică ipotetică pentru
zuz a fost
Succesiv: *e/nas, *Enas şi apoi “ainas singura care
ar putea să
fie forma primitivă (ef. v. lat, 011105—1471145),
CEA.
AMeiliet, Introduction ă Veâtude comparat. des
langues indoeuropeennesi 1915, — F. de Saussur
e, op.
cit., PP. 305 —g08.—S. Feist, Op. cit. pp.
18—a3 —
Ilermaun, Ueber das Rekonstruiren INZ. XLL p. 1
sqq).—
B. Delbriich, Einleitung in das Stud. der idg, Sprache
ns,
1919, pp. 156 —162
—,
Ar. Sandfell.Jenseu, Op. cit pp.
90—95. — /. Arelschmer, Einleit. in die Geschic
hte der
griech.

sqq.

DIALECTELE

Sprache, p. 1 sqq. — HI, flirt, IF.
i
.

INDOEUROPEENE

AXUL, p. 57

PRIMITIVE.

Limbile indoeuropeene sunt dintr'acele limbi, al căror trecut

a fost reconstituit cu multă preciziune.Prin descoperirile
făcute
în ultimul timp (de ex., a'limbii toharice, a celei iranien
e ori-.

entale) s'au adus elemente noi de cel mai mare folos pentru
"cunoaşterea perioadelor primitive.
|
Studiile comparative ale limbilor indoeuropeene au fost așa
de mult înaintate, mulţumită muncii, priceperii şi stăruinţei lin|
guiştilor ca A. AMeillet şi- alţii, în cât s'au putut reconstrui unele
dialecte primitive, dialecte cari existau inainte de despărţ
limbilor indoeuropeene separate, s'a putut regăsi înrudirea irea
“mai
mare sau mai mică dintre dânsele şi se poate vorbi de emigrările populaţiunilor cari vorbeau aceste dialecte, de întinderea lor sau, cel puţin, de raporturile lor de vecinătate în această epocă preistorică,
In adevăr, compararea deosebitelor concordanţe linguistice
dintre anumite grupe de limbi indoeuropeene (de pildă, 1, vo-:
calele de timbrul e şi o, rămase distincte în unele limbi indoeuropeene, dar contopiteîn timbrul unic
a în grupa arică în care
paralelismul unor formaţiuni este absolut, de ex., gr. Phero, lat.
Zero, v. irl. berim. arm. berem, etc. față de ind. v. bhărâm
i:
gr. 40, lat. (is-)fod, v. sl. 7o, faţă de v. ind. făd, etc.: 2, genit.

sing. în -i al radicalelor în-o, caracteristic numai limbii latine Şi
celei celtice: lat. zirz, gall. magi „a copilului“, dar fără nici o
urmă în celelalte limbi indoeuropeene; 3, păstrarea augumentului”
sau existenţei lui în limba indiană, armeană, greacă şi frigiană

de ex., v. ind.

aricat,

arm. c-lihh,

gr. e-lipe

«a părăsite, frig.

c-daes, «a făcut» şi dispariţia sau lipsa lui din celelalte limbi ;
+, întrebuințarea reduplicării în limba skr.: fu-fude, în cea
la.
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tină: fu-tudi, în cea greacă: pe-philcka, etc.
şi omiterea ei din.
cea armeană, cea balto-slavă; etc.), apoi,
examinarea numeroa-

selor particularităţi corespunzătoare din diale
ctele limbilor indoeuropeene separate (de ex., s intervocalic
cade
în toate dialectele grece

şti: hom., at. ic06s tesal., beot., dor. îaps
din * s/rero,
din *iharo, din * isero, *isaro: sanse,
ISirds sfânt», etc.), eşite
dintr'o limbă comună pe care de asemenea
n'o cunoaştem şi
pe care o denumim <protoindiană», «protogrea
că», etc. precum
şi seriile de concordanţe dintre grupele aceleeaşi
limbi: latina
şi osco-umbrica în care paralelismul unor
forma
ţii
este absolut, (de ex., adverb.: Brobăld). in latină
, amprufid în oscă,
prufe în umbrică; dat. sing. al pron. perso
nal: 4;bî în limba
latină, 44/ei în cea oscă, ţe/e în cea umbrică,
etc.) au condus pe
linguişti la presupunerea că au existat:
diferite perioade de
comunităţi lingui

stice, anume: cea <ariană
după toate probabilitățile, cea citalo-celtică»sauŞi indo-iraniană» şi,
cea «balto-slavă».
(iar mai târziu şi una citalică» anterioară
perio
adei <osco-umbrice» deoparte, şi«lat

ine» de alta, darintot cazul, anterioarăintrării triburilor de limbă indoeuropeană în Italia)
, intermediare intre

perioada «indoeuropeană primitivă» şi perioadele
: «indiană comună, sau protoindiană», «greacă comună,
sau
etc. şi la stabilirea de grupe de dialecte, cari erauprotogreacă»
port mai strâns unele cu altele şi din care, apoi, întrun radin cauza

diferenţierilor

pătrunse într'insele, s'au
europeene distincte una de alta. Vom avea: format limbi indo=
Perioad. | Per. proto-indiană ( dial. indiene,
indoriran. | Per. proto-iranianăt dial. iraniene

aer ionda
roi)
primitivă

Per. italo-f Per. proto-italică ( dial. italice
celtică | Per. proto-celtică £dial. celtice

Perioad, [ Per. proto-baltică ( dial. baltice

balto-slavă| per, proto-slavă ( dial, slave
“De o perioadă «greco-italică> nu se mai vorbe
şte azi. Cu
toate acestea, au putut să existe timp indelungat
relati
uni între”
strămoşii Grecilor şi Italioţilor inainte de pătru
ndere
a
lor în
Peninsula Balcanică şi în cea Apeninică, căci
explica unele potriviri linguistice foarte vechi numai aşa se pot
grupele de limbi greacă şi cea italică, şi pe care există între
care unii .Invăţaţi
le socotesc ca simple întâmplări, ceeace
este o greşală, întru
cât nu este vorba despre limbi cu totul deoseb
emisă în privinţa unei perioade «italo-germano-ite: Nici părerea
celtice» nu mai
poate fi susținută ; cele câteva potriviri lingui
stice între dânsele se explică prin aceea că, din punctul de
vedere fonetic,
ele au suferit schimbări analoage, din cel
morfologic, ele au
desvoltat o categorie mai bine de cât alta şi,
din acela al yo-

cabularului, ele au cuvinte comune.
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CE, A. Meillet, Les dialectes indoeurop&
ens, Paris 1908.—
S, Feist, Kultur, etc. der Indogermanen,
pp. 449-461. —
IV. Christ, Sprac

(Ber.

ehema

Beyer.

hliche Yerwandtsch. de. Grăko-ltaliker
Akad. 1906 pp. I21 sqq.).
— 4. Fice, Die

lige Spracheinheit der idg. Europas.
— Fr. Slola,
Geschichte d. lat. Sprache (Sammlung -Gâsch
en p. 39).—
Ant.
Grăâgoire,
Petit

traite

de

linguistique,

Paris-

Licge 1915.—/. Pendryes, Ls langage,
L'intensite initiale en latin, p. 45 sqq. p. 292, 349 sqq;;

Pe

de
,

altă

Gruparea dia-

parte faptul că unele limbi indoeuropeene
stau
sub raportul potrivirilor linguistice (fonet
ice,

morfologice şi lexicale) foarte aproape unele
altele, a condus pe gramaticii comparaprimitive,
tişti la încercarea de a grupa limbile indoeuropeene. Este drept că în domeniul întins al
acestor limbi se constată multe schimbări
ice analoage ; dar,
prin faptul că acestea ar putea fi socotitefonet
posterioare şi atribuite unei desvoltări speci ca fenomene locale
ale a fiecării limbi
indoeuropeene separate, iar nu perioadei
indoeuropzene primitive, prin aceasta chestiunea grupării acestor
limbi devine şi
grea şi nesigură. S'a admis :
|
1. Limbi asiatice şi limbi europeene. Mult timp
de această teorie linguistică a unei ramuri europs'a ţinut seamă
eene şi a unei
ramuri asiatice. Şi de aici s'a' conchis apoi,
că
populaţiunile
de limbă indoeuropeană din Europa s'au separat, într'o
perioadă
foarte veche a istoriei limbii, de populaţiunile
de
limbă
indoeuropeană din Asia, desvoltându-se, cu modul
acesta, din punctul de vedere linguistic, şi unele şi altele indep
endent. Este
drept că nu se poate tăgădui că pentru o parte
însem
nată din
vocabularul limbilor indoeuropeene nu se
găses
c
cuvin
te corespunzătoare în grupa de limbi ariană. Dar aceas
ta
nu
insemnează că această impărţire este totuși generală,
întru cât se
găsesc expresiuni izolate referitoare la agricultur
ariană şi sunt şi concordanţe prin care această ă și în grupa
veşte cu una sau mai multă limbi indoeurope grupă se potriadmisă o asemenea grupare mai ales din cauzaene. Nu poate fi
o limbă asiatică, care, prin păstrarea trinităţii limbii toharice,
prin fonetismul şi vocabularul ci, are numeroasecvocalice a, e, o,
torespondenţe
nu cu grupa ariană, ci cu cele
europeene; pe urmă, şi
grupa balto-slavă prin reprezentarea palatalelo
r primitive prin
Spirante
' şi, nu de puţine ori, prin vocabular, se aprop
mult de grupa ariană de cât de limbile vest-indoeurope ie mai
2. Limbi «sateni» și limbi «fetus». Această grupareene.
meiază pe criteriul fonetic că unele limbi indoeuro se întepeene au *
menţinut neschimbat sunetul indoeuropean î;, de
ex,
gr. fe
Ratou, lat. centuu (pronunță Fentum), v. irl. cer
(pron. keda),
germ. fund, toh. A. kânt; pe când celelalte Pau
schimbat într'o
lectelor i.-€.

- de

.

-

!
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spirantă palatală: s i$) de ex, v.ind, sazau, av. sata, Sl. sitto,
lit. szittas, etc.: i.e. Futo-m,

De aci, apoi, s'a şi conchis că elementele populaţiunii de
limbă indoeuropeană s'au împărţit în două grupe mari şi că,
încă dintr'o epocă foarte depărtată de noi, a avut loc emigrarea
unei părţi din acele elemente ale populaţiunii de limbă indo:

“europeană, ocupând: una, o regiune mai mult spre Vest, poate
în Germania de' Nord, cealaltă spre Est, poate, în Rusia centrală sau sudică; şi cu cât, în urmă, au loc alte emigrări cu

atât şi limbile indoeuropeene incep a se deosebi
Cum însă se găsesc fenomene din unele limbi
cari fac parte şi dintr'o grupă şi din cealaltă,
„germanică concordă în multe privinţe cu grupa
şi, mai ales,

-m- faţă de

cu

limba

slavă şi cu cea

-Vh- a celorlalte

limbi;

unele de altele.
indoeuropeene
de pildă, limba
de limbi satem

baltică, cf. terminarea

limba

greacă are multe

potriviri linguistice cu grupa satem, anume: cu- limba slavă ŞI
cu cea lituanică, cf. fuziunea genitivului şi a ablativului, cu cea
indoiraniană şi cu cea armeană, cf. trecerea lui s > Î; cea

armeană se potriveşte în
tum, cf, deosebirea lui a
cea italică au coincidenţe
-opiniunea dominantă azi
anumite

guturale

unele puncte cu cele din grupa kenşi o şi a lui & şi 6; limba celtică şi
cu grupa indo-iraniană, etc. Şi cum
este că această palatalizare a unor

indoeuropeene

war

constitui

o

impărţire,

c (ke, î) în /s sau 45 în toate limbile

romanice

“dialectală a limbii indoeuropeene primitive, ci ar face parte
dintro desvoltare specială a limbilor indoeuropeene separate
(ceva analog trebue să vedem şi în palatalizarea sau asibilarea
“fonemului latin

aproape, afară de dialectul logudorian şi cel vegliot în cari se
pronunță k, de ex., rom. cerb, it. cervo, fr. cer, sp. ctervo, port.

-ceroo lață de logud.

fervu=lat. cervum)

se vede că nici această

impărțire nu este satisfăcătoareşi s'ar putea să nu se găsească
criteriul unei grupări cu totul mulțumitoare.

Cf. A. Meillet, Les dialectes indoeuropeens, pp. 130—
— S. Feist, Op. cit. PP: 442—461. — ŢI,
Hirt, Die Indogermanen, |, p. 96. — £d, dleyer, Op. cit.
133 şi passim.

1, 22 p. 760 sq.—

„LIMBILE

INDO-EUROPEENE

POPULAȚIUNILE

„ŞI

DE LIMBĂ

SEPARATE

|

|

INDO-EUR OPEANĂ,

„.

Limba română are un cere
de limbi inrudite. Celui dintâiu mai restrâns şi unul mai întins
aparţin limbile romanice cele-,
lalte: provensala, franceza, ital
iana

tomana,

care

toate

împreună

tormare a limbii latine.
La al doilea cerc se
dintre care:

, spaniola, portugheza,

cu cea

rapoartă

românească

alte

limbi

sur:

reto-

o trans-

indoeuropeene

i. Unele au o importanță mai
mare sau mai mică, au jucat
un rol mai mare sau mai mic,
există încă şi sunt reprezerate
în toate continentele;
|
_
2. Alte

le au dispărut de
, dar le putem socoti cu sig Jranță indoeuropeene, întememult
indu-ne pe nume de persoane
şi
de locuri, pe glose şi pe inscripț
iuni.

1
I.—GRUPA INDO-IRANIANĂ, |
«Nu numai seria de particularităţi

comune pe care le prezintă
limba indiană veche, cea iraniană
vech
e, cea avestică, şi cea iraniană orientală, ci şi denumirile
cea de 4rizuj (cf. ind. v,
aryăs, av. airyo, pers. v. ariy
a, arm. Aribh, gr. Arto
= Medi
ii,
Herodt. VII 62, Aria
== Pers
,ia Hellanikos* din Lesbos),
cea de
Harri (in documentele din Bog
reprezentând azi încă numele

hazkâi) şi cea de /aş (cf. eră,
vechiu) au facut pe linguişti să

admită o perioadă de comunita
te

,
Această limbă. este reprezentată: z1do-iraniană.
1. prin Vedas, operele cele
E
mai vechi ale Indienilor, compus
e din: RzpLimba indiană
zâda, veda imnurilor religioase, ale
cărei părţi
veche.
vechi pot fi raportate la mileniul
al
doilea în:
de

Hr. şi a
Samaveda, veda cântecelor; cărei limbă este cea mai veche,
/ajurvâda, veda sacrificiiior,
=Itharvavâda, scrise toate
ş;
în limba numită vedică ; 2,
prin
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textele religioase ale Brahmanilor, prin epos-urile A/ahăbhărata şi Rămăyana, prezentând o formă mai nouă a acestei
limbi, prin ofera gramaticală a lui Pănini, prin operile lui
Kalidasa, cel mai sărbătorit poet al Indiei vechi şi prin scrie=vile sfinte ale Budiştilor de la noră, compuse toate în limba
indiană clasică, numită sanscrită ; 3, prin oferele lirice. şi”
dramatice şi prin îuscripțiunile cele mai vechi ale Indiei (sec.
III în. de Hr.) din timpul regelui Asoka, compuse într'o largă.
măsură în limba Brăkrit;_lac în dialectele vulgare indiene, in.

aşa numitele dialecte paisăcă, caracterizate priptrun fel de sub-stituire consonantică ca şi cea toharică, cea armeană

şi cea ger--:

manică, unii linguişti văd limba indiană veche vorbită de Tamilii
autoctoni, 4. prin cărțile sfinte ale Budiştilor de la Sud com.-:

puse în limba păi; şi 5, prin dialectele neoindiene; hindi, hint
dustană gujarăti, marăthi, bengăli cari sunt o desvoltare şi o-

diferenţiarea limbii indiene vechi. Tot ca un dialect indian vulgar:
trebue să fle socotită şi limba Țiganilor.
|
Ci. A. Brugmann,

.

Indogermanen,

II

Grăr. I: p. 3 sqq.—/H, Zlirt,

581 sqq. şi

intreaga

bibliogratie

Diede

acolo.—J. Vacfernagel, Altind. Grammatik, | pp. IX—LI,

Indoiranisches. Berlin (Akad.) 1918, — 4. 4. Aacadoneli.
Vedic grammar (1910) în Grdr. d. Indo-arischen Philol-u. Altertumsk. ], 4.- P. /fiss, Arische Sprache. hr system in einer Reihe v. Tabellen, Kiel I9I7.—h. Pischel,.

Grammatik der Prakritsprachen, 1000.— G, Rosen, Handbuch der Pălisprache 1. Leipzig 1918.—

IP. Geiger,

Pali-.

Litteratur und Sprache. Strassburg 1916 (Grdr. d. indo-

arisch. Philol. 1, VII). — IP. Schulze, Alt u. Neuindisches.
Berlin țAkad.) 1916. — A. Seideustiicker, Handb. d, Pali-sprache I. Laut und Formenlehre. Leipzig 1916. — Sf.

Konosw, The Home
genlândisch.

of Paisăci iZeitschr. d. deutsch. mor-

Gesellschaft, LXIV

Les dialectes indoeurop., pp. 24.—

p. 93 sqq.]—A.

Afei?fer,.

INDIENII ARIENI, o parte din populaţiunea primitivă
limbă i.e. care se numea ea însăşi Aryăs «stăpânii» (în
ziţiune cu Dăsăs «sclavii», locuitorii vechi ai Indiei) au
truns ca cuceritori în această ţară pe la N-V., cam pe la
leniul III în. de [Hr., venind după unii, din Europa, după

din Asia centrală, din teritoriul

ce se

întinde, la Est,

de:
0po-pă-:
mi-:
alţii,.

până la.

Tianşanşi Pamir, la Sud, până la Hinducuş şi șirul munţilor:
iranieni.
Prin lupte continue ea a gonit dinaintea ei în munţi şi spreSud atât pe locuitorii autohtoniai Indiei, numiţi Judas, ale:
căror rămăşiţe, mai mult de trei milioane, locuesc încă impre-

jurul

munţilor

Vziudhya, cât

şi pe

Dravizi,

azi în număr

de.:

vreo 56 mil., locuind in platoul Defanului, cari sunt şi ei nă-. vălitori în India, fără să se ştie însă drumul ce Pau urmat în.
imigrarea lor.
,
„ Cea mai mare parte dintre Arieni locuesc in regiunea estică,

*
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a Pandsabului, udată 'de cei cinci afluenţi ai' Indului. Este drept
că regiunea acestui fluviu era mai puţin fructiferă de cât aceea
a Gangelui, dar partea estică a Pandiabului era bogată în păşuni şi în ogoare ; şi din Rigveda aflăm că creşterea de vite

şi agricultura erau în floare aci. Calul, vaca, boul, taurul, ber-

becele, etc., formau bogăţia Indienilor arieni. Prosperitatea
turmelor de vite era pentru ei isvorul celei mai curate bogăţii. Tatăl «pita» reprezenta familia; reunirea mai multor
familii constituea fr;bu/ care işi avea şeful: răjă; iar reunirea
“tutulor triburilor forma poporul, Din cauza împărțirii în triburi
întâlnim la Indienii. arieni şi deosebiri dialectale, de ale căror
arme chiar Rigveda ne dă dovadă.
Cf, R. Pischel, Die Indische Literatur (Kultur der Gegenwart. Die orientalischen Literaturen 1,. VII p. 160
sqq.) şi bogata literatură de acolo.—7. Flirţ, Die Indo-

germanen 1 p. 99 sgq. Il p. 581 saqq. şi întreaga biblio=

grafie de acolo.— Ed. Meyer, Op. cit. 1,1
p. 807 saq.
41. Brunnhofer, Urgeschichte der Arier (1893) 1; Arische
Urzeit (1910).
— BiiAler-Kielhorn, Indoarische Philologie

1895 sqq.

De aproape înrudită
= Limba

niană.

în. persana
printro

cu limba indiană veche este

cea irani:

ană, reprezentată: 1, prin îuscripfiunile cuneiîra- “forme ale regelui Dariu şi ale urmaşilor a-

- cestuia şi prin alte cinci srscripfiuni private,
toate scrise în limba oficială a curţii persane,
veche; 2, prin inscripiunile dinastiei Sasanide şi

înfreagă

/ileratură

religioasă

şi profană

scrise

una

veche,

din

în

iimba persană medie sau: pechlewi şi prin unele fragmente descoperite în Turchestanul-de-Est scrise în limba sogdiană,
care

prezintă

două

forme:

mai

cea

tex-

tele: manicheene şi alta mai nouă, cea din textele creștine ;
3, prin Avesta, o colecţiune de cărţi religioase ale căror epocă
şi patrie nu

se cunosc

şi al

căror text fixat în timpul sasani-

zilor şi compus din două părţi: una «Gâthâs», prezintând o limbă

veche asemenea celei din Vedas; iar cealaltă, compusă într'o limbă
-savantă şi mai nouă, a fost scrisă în limba numită azestică sau

zendă: q, printr'o literatură bogată scrisă în limba persană nouă
“are împreună cu limbile afeană, batăci, curdă, cele din Pamiz, .
oselă (vezi p. 43) constitue neo-iraniana.
|
Întinderea dialectelor iraniene. — Unele dialecte. iraniene s'au
întins nu numai spre est până la nordul Mongoliei (de ex. limba
sogdiană, cum se dovedeşte prin inscripţiunea din Qara Balgassun,

sec. IX d. Hr., în care întâlnim

forme

vechi ca €/ar

„patru“,

Ay5a-vână „stăpânitor, etc.) şi spre vest până la Tanais şi lacul
Meotis, ci chiar până la țărmurile nordice ale Mării Negre (de

ex., limba scito-sarmată) cum

se găsescin unele

nume

se vede din urmele evidente care

topografice ce'au ajuns până la noi

Gin antichitatea clasică şi întrun

mare număr

de nume
.

>

de per-
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greceşti

din

coloniile pontice ; de ex.
”A pâa65a (= Theodosia), Xovy5ata (=
Sudak, în Crimea), etc. nume

de fluvii compuse cu iranianul diănu
Danagris (Dnjepr), Danastrus (Dnjestr),, osetul don „fluviu“ ca.
citate de Ammianus Mar:
cellinus, Dânuvius

(Dunărea), citat de Salustiu, etc.,
nume depersoane ca "A ptapă(ns, "A pvârns, Abpdţ
auos, -xrpofdtms Naitiauto,
Lav5apărat, etc,
-

CE. Geiger-Kuhu, Grundr. der iranischen

(Strassburg 1895-1901).—/7Hirț, Die Indog Philologie, 1, z:
sqq. 1] p. 583 sqq. Şi intreaga literatură ermanen, I 106
Geldner, und P. Îloru, Die altpers., mittel de acolo.— A...
pers. und neu-pers. Literatur (Kultur der Gegenwart 1, VII
A. Brugmann, Grar. IL p. 5 sgg.—4. Afeille pp. 215-265)...
t, Ditrod. ă
Let. comp. des langues indoeurop., 2
37 seg; Les dialectes indoeuropeens Pp. 24-30; Dune p.action
de Piranien
sur Parmenien (MSL. XXI p. 287 sqq.);
Sur une preten„due forme de genit. duel dens les Găthă
s,
Feist, Op. cit. p. şa2 sge.—J. IPachernagibid. 489 sgg.—S.
el, Indo-irani-

sches, Berlin (Akad.) 1918.—C/, Barth
olomae, Zur Kenntnis d. mitteliran. Mundarten III, Heide
lberg (Akad.) 19161917; Die Zendhandschrifțen der Stadt
biblioth. în Mănchen, 1915.
— 77, Giinter, Ueber die Atkurische
n udacvischen Ausdr. im Avesta, Ileidelberg
(Akad.) 1914.—G.
Rosen, Elementa persica, Persische
Erzăhlungen mit
kurzen Grammatik u. Glossar, Neu bearbe
“Leipzig 1915. A Reichelt, Avestische itet v. E. Rosen
s Elementarbuch,
Heidelberg 1909.

„Limba această,
Ani
]
- Limba ira- niană orientală,
a

numită Şi ariana de nord, de curând
scută prin numeroasele manuscripte desccuno_rite în partea sudvestică a Turchestanul operiental, în regiunea Afhotau, este mai ui o-de
proape înrudită cu-limba iraniană de cât cua-.

cea indiană; cu toate acestea, sub
raportul lexical, ea se aprop'e mai mult de aceasta din. urmă,
întrucât veacuri întregi budismul a avut

o influinţă mare asupr ei.
In vocabularul ce ni'] prezintă manuascri
ptele distingem două
părți deosebite: unâ

de baştină (cf. iran. orient, anambsti
ha
„nenumărat“, avamăta „hemăsurat“,
qasau „zece“, etc.: av. ahamysta, ind, asant/Phyăta, skr. apramita
, ind. dasatam „decadă“,
etc) şi

alta indo-budistă cu vorbe împrumutate
dintr'un dialect
indian ce cunoaşte și vocalele & d, diferi
t de sanscrită care
cunoaşte numai £ şi . 6; astfel că:irani
ana orientală cunoaşte amândouă varietățile vocalelor e şi
o, adică &, &.
Nici limba acestor manuscripte nu este
bim mai multe forme distincte; 1, o limb unitară. In ea deoseă
2, O limbă mai nouă a textului; dar amâ mai veche a textului ;ndouă mai vechi decât a treia limba documentelor
.
|
Deosebirea dintre cele două limbi ale
textului se poate uşor
vedea din traducerea indianul
ui vechiu genit. plural: brddhănăni
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„a lui Buddha“ căruia corespund formele: balysănu
- mai veche a textului; Gaysămnă, şi mai rar: baysă din limba
m şi baysă,
din limba
-cumentelor,

mai nouă a
*

textului; şi bahsa (hs=z;

din limba do|
a

Cunoaşterea acestei limbi este de mare importanță
":guişti, căci textele ei metrice prezintă, din punctul pentru linmetric, oare care asemănare cu exametrul şi penta de vedere
metrul din
“dimba greacă şi cu strofa nibelungică.
Dăm ca exemplu o frază. din această limbă, precum ă
şi core„“spunzătoarea ei din limba sanskrită:
|
Thu vă mamă pătai mădăna, aysu vălco Piri mă
vaysiia.
“tvam vai mama
-a cărei însemnare

Pitâ'si midhva/,
în traducerea

aham

puna/

românească

putro'smy

adya.

este:

„Tu eşti în adevăr tatăl meu, o prea bunule, eu,
din potrivă,
sunt acum fiul“.
'
.
CE. E, Leumanu,
teratur, Strassburg

Zur nordarischen Sprache und Li”
1gr2.—/7. Liiders, Die Sakas und die

„nordarische“ Sprache: Berlinț Akad.) 1917.—4. Afeilleț,
indoeuropeennes trouvees
Asi€
centrale (Revue du Mois XIV [19r2] Fasc 8o P. 133 ensqq).—
Si. Aonozw, Ber. Berlin. (Akad.) Bd. 48-49, 1912 p, 1127
„sqq.—
Les nouvelles lângues

P. Floernle, Joarnal of the Royal Asiatice Society
oi Bengal LXX [1901] 11, n. 1 p. 11 sqq, ibid.
[1911] p.
202 sqq.

S. Feist, Op. cit. p. 419 sqqa. .

-

Ca o limbă din grupa iraniană şi ca o rămășiță a unui
dialed
Limba osetiă
scitice trebue să socotim şi limba vorbită de O„
seţii de azi cari locuesc in Cauca
ŞI al căror
număr se ridică până la vreo două sute de mii.siaOseţii
se numesc ei insişi /ron şi ar fi urmaşii vechilor Alani.
(Numel
-Osseti insemnează

„ţara Ossilor“, căci Oss la care se adaog)
sufixul georgian -cţi, este numele dat-lor-de
către Georgieni..
Altă dată Oseţii se întindeau mult mai spre
Vest în regiunea
apelor Terek, 'Tsegem, Baksan până la muntele
-Elbruz, cum
se dovedeşte printr'un mare număr de nume
geografice de

origine osetă (compuse cu don „Tiu, apă“ în nume
ca Saudon=
os.

saudon „apă neagră“ vyardon „apă caldă“ etc.,
cu feros,
“ăfcâg „trecătoare“ în nume ca Iauftik=—os, Sau
ifcăg „trecătoare

- neagră“,
„stâncă,

zinkifeik=os,

piatră“

în

zin-ăfcăg

nume

„trecătoare

ca Sturdor

grea“. cu

dor

„Stâncă mare“, Arwidor

«Stâncă cerului“ cu Ko sau Farm prăpastie, genune“
ca Saukam «prăpastie neagră» Asiakam „prăpastia în nume
“etc.). sau curat osete, .de ex, orsfăndag «cale albă» Oseţilor“.
W. Miller, op. cit. p. 4 sqq.). In limba osetă deose ete, (Cf.
dialecte şi un subdialect: 1. 'Osezu/-de-est, vorbit bim două
Rurtaţi și Tagauri; 2, Osetul-de-sud,. un subdialectde Alagiri,
dintâiu, de care se deosebeşte prin. câteva particularit al celui
ăţi -fonetice, vorbit de Tuali; 3. Osetul-de-vest, vorbit de.
Diguri. Dăm

+

|

-
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"unele deosebiri dialectale: os. e. fid atată> : os. v. fidă; os. e.
"us «femeie»: os. v..vosă; os.e, qig „vacă“:0s. v. Yog, etc. (adică.
i: 1; Ut: 0; q-: Y-, etc.).

In dialectul oset-de-est care. este cel principal s'a tradus.
Sfânta Scriptură, în sec: XIX d. Chr.; iar în celelalte două
Sunt publicate câteva texte (Cf. W. Miller, Die Sprache der-

„ Osseten

în Grdr. d. iranisch.

Philologie, 1. Anhang

p. 2 sqq.).

In privința foneficei şi norfologiei limbii osete sâ se com- .
- pare opera citată a lui W. Miller. Ea are aşa numitul arfico/!
hotărit «i» a cărui origină nu e încă clară, întrebuințat numai.
în osetul-de-vest; iar ca articol nehotărit ea întrebuinţează
ocazional numeralul : os. e. «yus.şi os. v. eyeu»=u. În sisfemul cazual, în locul tipului vechiu iranian, limba osâtă arată.
o

nouă

declinare

de

zece

cazuri

(nom.

fid,

gen.

fidi,

acuz.

fidți), dat. fid-ân, abl. fid-ăi «dela tatăl», loc. ext. fid-mă «la
tatăl», locat. inter. fidi, «în tatăl» fid-(ai', «o tată!» sociativ sau:
comitativ. fidimă, «cu tatăl», adesiv fid-il «pe tatăl») poate,
sub influința limbilor caucasiene. In ceea ce priveşte sistenuuf
verbal, limba osetă are forme verbale moştenite din vechime ::

prezintele indicativului, viitorul definit (=vechiul prez. al subjunct.), prezintele subjunctivului (==vechiul optativ), imperativul;.

celelalte timpuri şi moduri sunt formaţiuni particulare mai vechi
(viit. nedefinit, imperf. indicat. şi subjunct.) sau mai noi (per-fectul, perfect. subjunct şi viit. exact); apoi, formaţiile nominale: infinit, gerunziile prez. şi perf., participiile prez, perf., şi
viitor. Formaţiuni noi sunt şi pasivul şi deosebitele moduri aleconjugării perifrastice.
Din onomastica şi toponimia limbii osete vedem multe concordanţe atât în vocabular cât şi în particularităţile fonetice cu,

numele

scito-sarmatice

transmise

de

antichitatea clasică şi în,

inscripţiile greceşti ale coloniilor pontice pe de o parte şi celeiraniene (avestice şi persane 'vechi) pe de alta, de ex,,

Os. fidă;

«tată»:

sc.-sarm.

bi5as,

care arian. p > sc.:sarm.,
os. f);

Os. furt, «fiu»: sc-sarm.

Yrah
Os.
(iran.
Os.

Pobpras,

av. pita, pers. v. pita (in
av.

pudra, pers.

v. pu-

(arian. tr. > sc.-sarm., os. rt);
,
/imân «prieten, iubire»: sc.-sarm. Aziuaves, av. fri-da=
ri > sc.-sarm,, os. li);
est. ssaj, os. vest, usi (< paleo-os. *insaj) «două-zeci» :

sc.-sarm. "'Ivoâţ-ayos, av. visaiti, v. ind. vimsati (arian. v iniţial
şi înainte de r cade în cele două limbi sc.-sarm şi osetă).
> Os, ăfsad «armată»: sc.-sarm. Szddaos şi Vmnădzne, av. spăza.
«armată» ;

.

"Os. suydăg «sfânt» sc..sarm. SowyGata (numele orașului de azi

Sudak, în Crimea), cf. iran. *suyâa

„Sfânt“, ete.

,

ŞI în vocabularul oset au pătruns în diferite epoce un mare
număr de cuvinte străine din deosebitele limbi vecine. Printre:
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„argintul“

(cf. syrj. ezis, wotj. azves); rxi „cuprul» (cf. syrj. irgn, wotj.
irgon) şi ândon «oţelul» (cf. syrj. yendon, wotj. andan) împrumutate din limba Syrjenilor şi Wotjakilor cari fac parte din
grupa permiană a Finezo-Ugrienilor, ceea ce arată că odată
Oseţii se întinsese departe spre Nord. Apoi, cuvinte caucasiene, cuvinte din limbile populaţiunilor turcești (Huni, Avari,
Cazari, Cumani, Tătari) a căror cronologie n se poate stabili,
precum şi cuvinte culturale arabe şi persane prin mijlocirea

Turcilor,

de

ex,

oss.

„proprietate“, ar. uk,

din „credinţă“,
np., ar, t. din; oss. ul

etc.

-.

Cf. W. dliller, Op. cit. passim si bogata bibliografie
de acolo.—Z7. Ziiibschmanu, Etymologie und Lautlehre
der Ossetisch. Sprache (1887) passim. — A. Thomson,
Beitrăge zur Kasuslehre ([. F. XXX (1911) p. 69 sqq.—

.

J. Charpentier, op. cit., p. 364 saq —
cit. p. 17.
|

F. N, Fiuci, Op.

IRANIENII trebue să se fi despărţit de Indienii arieni cu mult
înainte de epoca istorică. Şi unii şi alţii au păstrat din perioada
de comunitate, numită ariană, până la începutul epocei istorice,
ca moştenire comună, un bogat tezaur de idei religioase şi de
forme ale cultului. In epoca desvoltării lor speciale însă limbile
acestor două populaţiuni indocuropeene au inceput să se deosebească,
Intre Iranienii sedentari şi cei nomazi cari locueau dincolo
de şirul nordic al platoului Iranului (în stepa Asiei centrale,
unde era ţara lor Zaran) şi cari se numeau in Avesta diuavo
turo, „briganzii turanieni“, s'au dus lupte continue.
La Vest, Iranienii s'au întins departe. [Intâlnim, bunăoară,

chiar înainte de mileniul ] în. de Hr. în Palestina nume de
persoane iraniene: Arfamanja, cf. pers. v. Artamencs, Satija;
cf. ind. v, Satya, Sutarna, etc.]. „Ei au venitîn contact cu sta-

tele vectii semitice şi-cu cultura lor semitică, mai ales cea ba-

biloniană, cu poporul. mitanic la cari găsim şi o dinastie de origină iraniană, cum se dovedeşte prin numele Arfatama, Artassumară, Mattiuaza, Sutatarra, etc., precum şi cu poporul şi cultura greacă, La Est triburile iraniene, cunoscute sub numele de /udo-Sciţi şi Sogdi de scriitorii clasici (de Yiie-f$i? şi de Khang în

analele chineze) s'au întins, în sec. [II în. de Hr., până la Nordul

provinciei chineze Kansu.

Pe de altă parte, triburi nomade de

Iranieni s'au răspândit departe către -Nord-Vest;

aşa de pildă,

în stepa Aralo-Caspică se găseau Masageţii din cari s'ar trage
Alanii de mai târziu, un trib tot iranic (CE. Ammian. Marcellin.
XXXI 2, 12; Ed. Meyer, op. cit. p. 798; J]. Charpentier, Die
ethnograph. Stellung der 'Tocharer. (Zs. d. deutsch-morgenlând.
Gesellsch. 71 p. 364 sq.) şi ale căror rămăşiţe ar fi Oseţis de
azi; iar dincolo de această stepă spre Vest, au pătruns alte
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“triburi de iranieni nomazi, sub numele de SciziiScoloți până la
Don (sec. VIII în. de Hr.), de unde au gonit
pe
Cimerieni în
spre Asia-Mică, Sciţil
or Scoloţi au urmat, apoi, Sauromaţii cari,
în timpul lui Herodot, locueau la est de Don
și cari s'au întins,

mai târziu, până în Ungaria, Toţi aceşti

cunoscuţi de către

inscripțiunile persane

Iranieni

nomazi sunt

Greci sub numele de Sciţi (5450a:), iar în
și
în documentele asirie

Saki (Săxan) şi Manda. Dintre toate triburile ne sub numele de
ne însă cele .
cari au jucat un rol important în istorie sunt iranie
Mezii şi Perşii.
„ Şi

Cf. H. Hirt,. Die Indogermanen, 1 106 sqq.; Il 583
sqq.
bogata biblio
grafie de acolo.--£.

Aleyer,

197 sq.—S. Feist, Kultur, Ausbreitung, etc. derOp. cit. p.
Indoger-

„ manen, P. 425 sqq. 471 sqq. — Marguart, Ueber
einige
Skytisch-iranische Vâlkernamen. Unters
uchunges zur

Gesch. von Eran (Philol. Suppl. X p. 77 saq.).
— O.
Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte
II p.
489 — 0. Franke, Zur Kenntnis der Tirkvă
Skythen Zentra!asiens (Ber. Berl. Akad. 19oq!. lker und
Ip. 1 sq.

Aceasta limbă pe care o cunoaştem din sec. V
d..Hr. printr'o
traducere a textelor sfinte şi printr'o întreagă
Limba armeană. literatură se deosebeşte foarte
mult de dialec- .
|
tele armeneşti vorbite.
Ea a fost raportată de unii învăţaţi la
din cauza concordanțelor care există intrecea zraniană poate,
şi a numeroaselor cuvinte persane cari au aceste două limbi
pătruns în limba
armeană (Bopp, Lagarde, şi Fr. Muller);
dar
este o greşală
„căci această limbă nare nimic a face cu
cea
irani
ană. Alţii o
rapoartă la o grupă mică de limbi indoeuro
peen
e
numite anatolice, la care adaogă și pe cea etrus
(Bugge, v. BuggeTorp, op. cit. p. 6 sq. H, Hibschmann, că
după
cercetări minuţioase în domeniul foneticei armence a făcut unele
eşti (v. Ueber
die Stellung d. Armen. îm Kreise d. idg.
Sprac
hen; Armeniaca, LZ. ANI pp. 5—9; 400—407), a emis
părer
ea că ea trebue socotită de sine stătătoare şi pusă între
grupe
le de limbi
iraniene şi balto-slave.
P. Rretschmer (Einleit. p 298. sqq),
II p. 600), A. Meillet (Les dial. indoeurop.H. p.Hirt (Die Indogerm.
92), la rândul lor,
socotesc că ea trebue
traco-frigiană,

anume

să fie pusă în legătură cu grupa de limbi
cu cea frigiană, căci, comparând limbil
e

frigiană şi armeană între dânsele,au văzut
că ele prezintă multe
şi cu mărturiile scriitorilor
„vechi, Herodot (VII 73,5) şi kudoxos (ap.
* Limba armeană face parte din grupa deSteph. Byz.).
care inlocueşte palatalele i.-e. prin Spirante, limbi safe: ca una '
„creştet“, cf. v, ind. Siras-, av. sară „cap“: gr. de ex., arm. sar
„ Dar prin unele concordanţe, de ex., menţi xdpuzpavlov „cap“).
4,.0, pe care grupa indoiraniană le-a coniunerea vocalelor 6,
ndat în a, şi subconcordanţe, ceea ce se potriveşte

-
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stituirea: mediilor prin tenue, de ex., arm. tiv „ziua“, amp
" „nor“ : lat. dies „ziuă“, v. ind. arubu „apă“, gr. ufpos „ploae*,

etc. cu unele limbi europeene, ea se apropie şi de aceste limbi
(cf. S$. Feist, Op. cit. p. 422).
„
Şi cum teoreticeşte se prea poate ca şi amestecul populaţiunilor de limbi ne- şi indoeuropeene să fi contribuit la menţi" nerea particularităților comune şi cum, pe de altă parte, cercetările moderne au dus la concluziunea că şi limbile neindoeuropeene

au

avut o influință

asupra

celor

indoeuropeene,

nu

trebue să se treacă cu vederea nici influinţa limbilor populațiunilor caucasiene sau a limbii alarodiene asupra celei armene

în substituirea mediilor prin tenue, în numărul cazurilor, etc.
(E. Schwyzer, IF. XXXVIIL (1920) p. 163 su., H. Hirt, Die
Indogerm. II p. 556 sqq., A. Meillet, Les dial. indoeurop. p.

„94, 138; altfel, [i. Pedersen, KZ. NXXIX
admite ipoteza unui substrât caucasian).
CE. pe lângă

p. 438 sqq. care nu

opsrile şi articolele deja citate:

ZI. Hirt,

Op. cit. p. 136 sqq.—A: Brugmann, Grar, | p. 6. sqq.—

21. Aeille!, Introd â let. comp. d, langaes indoeurop,, p.
49 sq.; Esquisse d'une gramm, cp. de larmen. class.

1903;

Altarmenisch.

S. feist,

Op.

Elementarbuch.

cit. pp, 63. 431. sq. 489.

Stud. Goteborg 1906.

ARMENII. Până la începutul
pătrunsese nici o populaţiune
giunea care poartă azi numele
doua a mileniului al doilea în.
sese cucerită de A/arodieni sau

-

Heidelberg,
— Liden,

1913.

Armen.

i

mileniului întâiu în. de HE. nu.
de limbă indoeuropeană în rede Armenia. Pe la jumătatea a
de Hr. insă regiunea această fuChaldi, cum se numeau ei înşişi,

cari pe la goo in. de Hr. s'au constituit într'un

stat, numit

de

Asirieni Urartu pe care Pau atacat şi Pau -slăbit' Cimerienii
şi Sciţii. lar către sfârşitul sec. VIII în. de Ir. le-a fost dat
Armenilor, al căror nume naţional era Z7a'/h „stăpâni, domni“
să cucerească țara Arartu, hebr. Ararat. Fireşte că nu întreaga
populaţiune alarodiană sau chaldică învinsă a fost exterminată ;
parte dintr'insa, căreia poporul cuceritor i-a impus limba sa, a
continuat să existe ca populaţiune distinctă, cum ne spun scriitorii armeni, până în epoca

şi Armenii
iraniene şi
de cultură.
„Dar de
spe unde a
poate, este
antichitate;

creştină. Au căzut însă, mai târziu,

sub stăpânirea medică. Şi numai mulţumită influinţei
culturii helenice, Armenii au putut deveni un popor

unde a venit poporul Zlaikh în noua sa patrie şi
trecut, aceasta nu se ştie sigur. O indicație de care,
bine să ţinem seamă ne-o dau cei doi scriitori dia
Herodot VII 73, unde citim: 'Appâno: 53 paTăzsg

Pp5yeg tozodyaro, 26yzec Dpyyâv dzoimot

„Armenii

erau înarmaţi

ca Frigienii,. căci erau coloni ai. Frigienilor,“ şi Eudoxos (ap.
Steph. Byz.) la care citim: *Agpiwo: 28 ză pty. vEvos îx Pgy-
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Vis za

77 tovij

modă

epuyisovat

„Armenii

sunt

Frigia şi vorbesc mult limba frigiană“, după cari originari din
ii sunt
coloni frigieni, mărturie pe care faptele linguistice,Armen
ce e drept,

nu 0 confirmă cu totul, dar nici nu o. infirmă,

|
Şi învățații din timpul nostru înclină către aceast
ă
părere
,
cf. H. Hirt. (Die Indogermanen | p. 139), P. Krets
chmer
(Einleitung p. 208 sp.), A. Meillet (Les diaj. indeurop.
p. 92, 138),

F. N. Finck (Die Armenische

Literat, în Kultur der

Gegenwart
I VII p. 283, Die Sprachstâmme des Erdkreises p. 17),
S. Feist
(Op.

cit. p. 63). Centrul lor de origine ar fi fost “Tesal
ia nordică (P. IKretschmer), sau Tracia şi coastele
Mării Negre (S.
Feist) sau regiunea traco-macedonică (Karolidis).

Aşa dar, fără a afirma putem, cu toate acestea, să presu
punem cu drept cuvântcă Armenii işi trag originea din
Europa.
Cf. P. Aretschmer, Einleitung p. 208 sqq. — A. [ir
Die Indogermanen, [ p. 136 saq. Îl p. 600.— E. Meyer
Op. cit. p. 6rr sgq. —F. A, finck, Die Armenische

Literatur (Kultur der Gegenwart I VIII p.
282
CC. £. Lehmann-Iaupt, Armenien einst und jetzt.— sq.). —
losu-

miel, Grdr..,
„p. 209. sq.

p. 37

sqq. — A,

Hibschmanu,

L. F. XVI
-

II.—GRUPA. BALTO-SLAVA
Unitatea balto-slavă cu greu ar mai putea fi
urma argumentelor hotăritoare aduse în sprijinultăgăduită azi in
ei. Multele şi
„ diferitele concordanţe linguistice dintre aceste
două
subgrupe,
cele mai păstrătoare din limbile indoeuropeene
separate, sunt
reale şi evidente. In adevăr, sistemul fonetic
limbilor balto-slave nu are acele schimbări careşi morfologic al
au turburat sistemele corespunzătoare ale limbilor indo-europeene
celelalte;
iar formele lor actuale au, în general, incă aspect
ul
cuvin
telor
indoeuropeene ce le reprezintă. ŞI toate aceste asemă
nări
atârn
ă
„nu atât de faptul că aceste subgrupe de limbi s'au
despăr
ţit
târziu (în perioada de comunitate a lor nici n'au avut
de seamă), cât de dezvoltările lor paralele dar şi loc inovaţii
de mult au. :
tonome.
i
Cf. A. Aleillet,

48.
— S. Feist,

Les dialectes indoeuropeens,

Kultur,

Ausbreitung

und

Indog.; pp. 440 sq. 453 sq. — Î. Enterlin,

tiiskie etjudy, Charkow,
V p. 153 sqq.).

.

Subgrupa

de

Slavjanobal

(în Rocznik slawistyczny

baltică, compusă: 1, din Brusiana veche care a în„Cetat să se vorbească de mult şi care are în
|

- Lituanica, leta
Și prusiana

veche.

19r:

pp. 40—

Herkunft

. -

unele

privinţe un aspect arhaic;

dela dânsa

ne-au rămas un vocabular de 8oo cuvinte din

sec. SV. d. Hr. și o traducere a celor trei
mici catehisme şi a Enchiridionului Lutherian
din 1561; iar din documentele de un caracter religi
os ale acelei
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limbi se vede că a avut o legătură strânsă nu cu cea germanică, ci
cu limba lituanică; 2. din ramura lefo-lituanică cuprinzând dialecte ce se vorbesc! încă, şi anume: a) Liuanica, care se păstrează
mult mai bine în ceea ce priveşte sunetele şi formele, şi se vorbeşte de o parte şi de alta a cursului inferior “al Niemenului încă de

vreo trei milioane

de ţărani (căci în oraşe se vorbeşte limba

germană, sau cea poloneză, sau cea rusească, sau yiddisch!.
Ea singură din toate limbile balto-slave prezintă aspectul cel

mai arhaic atât sub

raportul fonetic şi morfologic

acela

al accentuării,

și

ausis

„ureche“ : v. ind. asrzi,

are, şi azi chiar,

forme

cât şi sub

care

arată o

mare asemănare cu ceje vedice şi homerice, reproducând aproape' perfect de bine formele ipotetice indo- europeene, de ex.
smi „sunt“ esi „eşti“ eimi „merg“ cisi „mergi“ -dugu „a mări“
asi ;

îmi,

Esi, etc.

gr. -hom.

ei

2cci, eiu:, etota; lat. augco, auris, etc.; b) Leta, care se vorbeşte de vreun milion trei sute mii de persoane în regiunea de

la nordul celei ocupate de Lituani şi se prezintă sub un aspect

mai schimbat: în adevăr, rar se arată această limbă mai păstrătoare decât cea lituanică în domeniul foneticei şi al morfologiei, ca una care a trecut 'prin multe schimbări şi a perdut

multe” forme păstrate încă în cea.lituanică. Raportul între aceste

două

limbi este acelaşi ca şi intre limba

Cele mai vechi

monumente ale lor se sue

latină şi cea italiană.

până la sec. xvr:d.

Hr.; ele au un caracter religios. Abia către sfârşitul sec. XIA
sa constituit o limbă literară în Lituania; iar la Letoni abiă'

de la 1870 s'a desvoltat o literatură profană scrisă în limba
Letă. In schimb însă atât la Lituani cât şi la Letoni există o
importantă literatură populară. .
Cf. A.

Aeiltet,

Les langues

dans

VEurope

nouvelie

p. 335.—S. Feist, Op. cit. p. „4% sqq. — Afillenhof.
Desiiche Altertumskunde, II,
— A. Aeillet, Introd;
a Pet. comp. des langues indoeuropecnnes.
p. 46 sq,

Les dial. indoeuropeenns, pp. 40-48. — Les langues dans
Europe nouvelle,. pp. 35-39. — A. Brugmann, Kurze
verg]. Gramm., p. 16.— Lisselinanu, Die Sprache der alten

Preussen Berlin, 1843. — Berneker,
" Strassbnrg, 1896. — Traulmaun,

Die preuss. Sprache,
Die altpreussischen

Sprachdenkmăler.—
R.:Gauthiot, Le parler de Buividze,
Paris 1903.— Bie/eustein, Die let. Spr., 2 Vol, Berlin, 1863.—

O. IVieaemann, Handb. der litauischen Sprache, Strassburg, 1897 și întreaga bibliografie de acolo.—4. Sc/ileicher, Litauische . Grammatik, Prag.: 1836. — Aurschat,
Grammatik der litauisch. Sprache; Halle, 1876. — Bez-

zenberger, Beitrăge zur Geschichte der litauisch. Sprache,

Gottingen, 1877.
W. Prelliwvita, Die deutschen Bestandteile in den lettischen Sprachen, Gâttingen 1891. — V.

Thomsen, Berâringer

Kopenhagen

II, 59o sa.
i. VALAORI,—Linguistica

mellem de finske

1890. —Hirt, Die
-

”

og de baltiske-

Indogermanen,

I, 123 sq.
-
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BALȚII VECHI. Prusienii vechi, Litua
şi înrudiţii Slavilor, işi aveau locuințele nii şi Letonii, vecinii
la vest de aceştia. Din opera „Germania“ a istoricului roman
Tacit
ştim că printre vecinii Finezilor erau şi Aestii, lângă
străbunii Balţilor (Lituani, Letoni, etc.). Marea Baltică, probabil
straseră pe lângă un tip arhaic de limbă “Aceste populaţiuni păveche ; civilizaţia greco-romană nu-i i. e. ŞI o stare sccială
Şteau religiunea: creştină. Germanii au atinsese ; ei nu cunolerii Teutoni au cucerit o mare parte pătruns la dânșii; cavastrângere; apoi, au exploatat bogăţiile din țara lor prin conregiunii negustorii ger.
în detrimentul păgânismului pe care
In cele din urmă Germanii în teritoriullau combătut cu succes.
tale au contopit cu dânşii puţin câte puţinactual al Prusiei orienpopulaţia locală: .
Subgrupa slavă care, de vreme ce a
rămas departe de civi-:
lizaţiă mediteraneană şi n'a suferit in vech
ime;
Limbile slave.
pecât se pare, multe influințe străine, a păstr
at
un tip arhaic de
ă indoeuropeană. Gramatica limbii slave era în epoca comunitălimb
ţii slave şi a rămas în parte

şi azi, o gramatică

de tipul vechiu i.e.

care se apropia,

în trăsăturile

Mulţămită acestei păstrări,

slave prezintă o asemănare

mai mare

de limbi germanică şi romanică, In sec.de
incă asemenea unele altora şi au
put
tre dânsele numai cu începutul înce
sec. IX
epocă

ei generale,

limbile grupei

cât cele ale grupelor

VIII d. Hr. ele erau
să se deosebească înd. Hr. Dela această

, 'evenimentele istorice au schimbat
de la locurile lor pe
Slavi pe cari i-au impărțit în Slavi
de
la
Sud
şi cei dela Nord
şi au îndreptat în: direc

ţiuni deos
e pe cei de la Est şi pe
cei de la Vest. Sunt cinci limbi ebit
slave de civilizaţie: cea vuscască, cea polonă, cea cehă, cea serbo-cr
care au mai multe trăsături comune între oată, şi cea ulgară,]
cunoaște pe una din ele poate cu uşur dânsele ; şi acela care
inţă să înveţe pe cele«alte. Prin aceasta iese şi mai mult la iveal
ă unitatea slavă. Cf...
A. Meillet, Les langues dans Europe
nouv
elle, P. 39 sq.
|
Această subgrupă care prezintă o
este impărţită, din punctul de vedere mare varietate de dialecte :
topografic, în trei ramuri
principale : meridională, orientală,
Şi occidentală. Aceasta este
împărţirea cea mai raţională şi ceacare corespunde mai binerealităţii.
Semnul distinctiv între dânsele il
protoslave 7, dj, [=i.e. 4, di) şi cl, constitue grupele de sunete
întrun mod diferit în fiecare grupă. ol, er, or care sunt tratate
|. Ramura meridională, compusă
în regiunea ce se întinde de la riul din limbi care se vo:bese
coasta orientală a Peninsulei Balcanice,Isonzo până la Salonic şi
în Bulgaria, anume:
La est, limba bulgară; la centru,
cea
serbo-croată ; şi la
vest, cea slovenă.
.
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Această limbă

este denumită aci paleoslavă, aci paleoslove- nică, aci panonico-slovenică, aci paleobulgară,
Vechea slavă hi- donumiri, care toate reprezintă deosebitele
sericească,
teorii asupra patriei acestei limbi. Cea mai ve„che
tradiţiune cunoaşte denuniirea de. s/ovesiskii. Kopitar şi Miklosich, socotind paleoslava ca limba unei
populaţiuni care locueă, in sec. IX d. Hr, în Panonia, i-au dat
numele -de

fanonică

veche ; şi

pentrucă

Mi/losich

credeă

că

“Slovenii sunt continuatorii Panonilor a mai numit-o şi 4a/eoslovenică. Din potrivă, Schafarik, A. Schleicher şi A. Leshien
au numit-o fa/co-bulgară, căci această limbă veche slavă scrisă
se bazează pe un dialect meridional: traducătorii cari au constituit
în sec. IX d. Hr. limba religioasă adoptată de către Slavii Biseri“cei creştine ortodoxe erau din regiunea Şalonicului ; ei au întrebuinţat în scriere propriul lor dialect şi alfabetul zis cirilic, comun
tuturor slavilor creştini ortodoxi. Limba întâilor traducători a fost
- adaptată în fie care regiune întrebuinţării locale; stabilindu-se
cu modul acesta tipuri regionale. Dar în întreg veacul de
mijloc Slavii ortodoxi au scris numai în limba fixată de cei doi
“apostoli ai Slavilor: Mefodiu şi Constantin (sau Ciri/, cum s'a
numit ca monah). Şi numai în sec. XIX s'a format o nouă
„limbă scrisă serbo-croată şi una bulgară care sunt indepenlente

de această

tradiţiune.

Bulgara modernă se deosebeşte de toate celelalte printr'o
transformare profunda în domeniul fonetic al ei, prin pierderea
diferitelor cazuri în declinare şi prin vocabularul ei ce a fost
foarte mult influințat de limbile vecine: turcă, greacă, română și
albaneză ; de aceste două din urmă se mai apropie şi prin aceea că
are articolul postpus : -ceeace însemnează că trebue să fi avut loco
“profundă schimbare etnică căreia toateau fost supuse. Se poate insă,
să se datorească aceasta şi influinței limbii române, sau, poate că
au fost două curente paralele care au dus la acelaşi rezultat. Mi/lo„-Sich „presupusese. chiar, dar tără sorţi de izbândă, un criteriu
etnic:

«ii.

In

la baza Românilor, Bulgarilor şi Albanezilor erau

schimb însă limba

Tra-

bulgară are încă urme de vechi na-

zale slave, dispărute cu totul din celelalte limbi slave meridionale:

Serbo-croata
şi Herzegovina,

NV

d. Hr.

se

vorbeşte

Dalmația

a existat

în Serbia,

şi în

Croaţia,

o literatură

Muntenegru,
unde

influințată

Bosnia

în sec. XIV

foarte

mult

și.

de

cultura italiană, căci Croaţii sunt catolici, ţin de biserica latină

şi se servesc de scrierea latină, ca şi Polonii şi Boemii; pe
când Sârbii, ca şi Bulgarii şi Ruşii, se servesc de scrierea ci“rilică; iar cealaltă scriere glagolitică se găseşte încă în întrebuinţare pe coasta Dalmației. Dar, de când marele linguist Vu/
a constituit limba scrisă modernă serbo-croată cu o ortografie
perfectă, completând totodată alfabetul cirilic cu semnele tre.
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buincioase, există numai una și aceiaşi limbă scrisă care
se
întrebuințeazăin domeniul întreg serbo-croat.
„ Slovenica se vorbeşte în Alpii Estici (Stiria, Carintia,
lia) şi este compusă din multe idiome deosebite unele de Carnioaltele.
Slovenii sunt din punctul de vedere literar, inferiori şi Croați
lor
şi Sarbilor.
II. Ramura estică e formată din grupa rusească care prezint
o mare întindere, Cele trei dialecte: ruseasca mare, mică ă.şi
albă au început să se deosebeascăîn mod lămurit din 'sec. XII

d. Hr. Ele prezintă față de slava comună inovaţiuni
comune.
Ruseasca mică are un aspect destul de deosebit de
ruseasca

mare, Dar, o persoană care vorbeşte ruseasca mică se poate
înţelege fără multă greutate cu una care vorbeşte ruseasca mare.
Ruseasca mare este vorbită de vreo şase zeci de milioa
de suflete în teritoriul intreg din Rusia europeană estică şi ne
dică şi Siberia. Ea sa întins foarte mult prin colonizarenorprin absorpțiunea populaţiunilor de altă limbă. Dar cum ex-şi

tensiunea

ei este recentă, ea este unitară în tot acest

teritoriu.
Numai dela sfârşitul sec. XVIII s'a fixat o limbă ruseas
cu
adevărat literară. Ea se bazează pe dialectul popular al că
regiunii Moscovei de care ea nu se deosebeşte nici prin pronun
țare

"Dic: prin gramatică.

in

Observăm totuşi în unele regiuni, în special

Moscova, o şovăială în pronunţarea

aceea

a lui

o,

care

se

pronunță

unor

ca a, când

vocale, de pildă,

este

neîntonat:

pronunță k6lakal şi Talstâi pentru k6lokol „clopot“ şi Tolstoise.
O

mare

şi frumoasă literatură a fost compusă în această
|
limbă, care a devenit o limbă ştiinţifică şi care, inainte de
răz!
boiu, tindea să-şi iea locul printre limbile mari de civiliz
aţiune
ale Europei.
|
Ruseasca

mică,

sau

rufeana, Sau ucrainiana,

se vorbeş

te de
peste 30 mil. de suflete,în regiunea care este la sudul Rusiei,
dela est de Marea de Azov până la. vest de Lemberg.
constituit în Galiţia o limbă scrisă specială pentru ruseasca S'a
şi foarte deosebită de ruseasca mare; ea s'a alcătuit în Austriamică
şi
contra influinței imperiului rusesc; şi cum guvernul țarist
a făcut:

o

vie opoziţiune acestei limbi, ea n'a putut săiea o desvol
tare
mare; de altfel, însuşi Gogol, din teritoriul limbii ruseşti mici,
a Scris în ruseasca mare.
|
Ruseasca albă, se vorbeşte de vreo cinci până la şase

de suflete în regiunea dela nord-vestul Rusjei. Ea milioane
are o
literatură adevărată şi proprie ; limba literară este ruseasnu
ca mare.
III. Ramura vestică, limitată la est de limbile baltice,
destul
de rezistente, şi de ramura rusească şi strânsă la Vest
de
limba
germană, n'a incetat să piardă din terenul ei, altă dată cu mult
mai. mare, întinzându-se la vest până la Elba. Ea cuprin
de::
„Ceha sau boema, vorbită de vreo nouă mil. de persoa
ne,
dintre care o masă compactă cehă ocupă Boemia, iar
o altă
Li
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parte a
AVIII.
cultura
cere; la
mană ;

emigrat. Literatura cehă începe de timpuriu, din sec.
Intre literatura şi cultura cehă şi între literatura şi
germană exista inainte de războiu o adevărată intrePraga erau două universităţi: una cehă şi alta gerceeace insemna că forţele erau egale. De aproape:

înrudită

cu limba

cehă

este

cea

s/ovacă,

care se vorbeşte

de:

mai mult de două mil. de persoane, la est de Boemia,la nordvest de Ungaria. Acum limba cehă, de sigur, va servi ca limbă

de civilizaţie Slovacilor.
Ă
Poloneza, întrebuințată în statul polonez, constituit în urma
războiului, din cele trei părţi ale Poloniei vechi, anexate de Ru- *
sia, de. Austria şi Prusia şi in țările unde au emigrat, in special
în Westfalia şi în America de Nord;

numărul persoanelor. care

- întrebuințează această limbă este de peste 20 milioane. Limba.
poloneză se scrie din sec. XIV d. Hr. şi posedă acum o litevatură frumoasă mare şi foarte originală. l.a această limbă serapoartă şi cea Caşulbică, care se vorbeşte încă.
|
Mai adăogăm la această ramură şi dialectele zo/abic şi soraba.

(venda), deosebitede cea poloneză şi de cea
care se vorbea

în cursul

inferior

al

cehă,

Polabicul,

Elbei, a dispărut

în sec;

XVIII; iar svraba care se vorbeşte în Lusaţia va avea în scurt.
timp soarta dialectului polabic. Cei cari vorbesc însă limba.
sorabă au ca limbă de civilizaţie cea germană.
”
„Este de observat că aspectul limbilor acestei ramure este mai:
"puţin arhaic, decât al celorlalte două, căci ele au fost influințate:
de limba vecinilor lor Germani.
Cf.

A. Brugmann,

Grdr.

|. E

vo. 18;

Curze

vergl.

Gramm., p. 10 sq; si întreaga bibliografie de acolo..—
A. Aeillet, Les dial. indoeuropeens, pp. 40—48; Etud. sur letymol. et le vocabulaire du vieux slave, 1904, p.
178; Recherches sur l'empl. du genitif, accus, en vieux.
slave, Paris. 1837. — S. Feist, op. cit, P. 440 sq.—.l.
Hovelague, La linguistique, pp 302—324.—7. Enderlin,

Slavjanobaltiiskie
_

etjudy, Charkow,

1911 (Rocznik sla-

wistyczny, V, p. 153, sqq).— Lorentz, Slovinzisshe Grams
matik,. Si. Petersburg, 1903. — S. M. Kulbakin, Limba.
slavă bisericească veche: țîn rusește), Charkov, 1911.—
Vondrâk, Die Altkirehenslavische, Berlin, 1900; VerSleichende slavische Grammatik, Gâttiugen, 1. 1906 II,

1908.

—

A.

Leshien,

IHandbuch

der

altbulgarischen.

Sprache 5, (Weimar, 1019), tradusă în limba rusească
de A. Sachmatov şi V. Stepkin. (Moscova, 1890) după

ediţia II a lui Leskien; Grammatik der altbulgarischen.
(altkirchenslavischen)

întregeşte

în unele

Vergleich.

Gramm.

Sprache

tHeidelberg.

1909), care

privinte pe întâia. — F. Mif/osich,
der slav. Sprachen,

IV

Bdd., Wien. -

I> 1879, ll 1835, III: 1876, 1V 1874.—/. Bogdan, diferite.
articole din Atslph. XIII [1890] pp. 48r—536.—J, Mir&ola,

Urslavische

Grammatik,

Heidelberg,

1013

— 7.

Bărbulescu, Fonetika cirilske etc., Agram, 1899. — IVI.
Gorovic, Serbokroatische Grammatik (Sammlung Găschen),

Berlin,

II, 590.—

1912. —

Fliri,

Indogermanen

|], 121 sqq:
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SLAVII, caşi Ba/fi:, au stat mult timp departe
-Sreco-romană. Întâiul contact, fără ca raporturile cude civilizaţia
toate ace«stea să fie numeroase, între populaţiile de limbă slavă
şi cele
ale imperiului roman, a âvut loc în timpul invaziilor
mari.
Iar
«dacă identitatea protoslavilor cu Neurii se poate susțin
ea (căci
Sachmatov îi identifică cu Finezii vestici), atunci
cel dintâiu
scriitor vechiu care ne-a dat informaţiuni despre Slavii
vechi
este Herodot (IV, 17. 51. 103). Faptul, apoi, că grupa
de
limbi
slave a păstrat un tip linguistic arhaic, ne arată că
nau trecut prin multe înriuriri străine. Au primitSlavii vechi
însă dela
“Germani, cari erau pentru ei intermediarii culturii Europe
i su-dice şi centra

le, un însemnat număr de cuvinte rus.de ex., bulbi,
v. Sl. mlzko «lapte», v. sl, gradii, rus. gorodii
«oraş»
drjuki „nădragi“, v. sl. katiiiii «castron», v, sl. p/ăhu , rus.
«mulțime

armată» V. sl. Runegu «reg », v.sl. căsaru, etc. din cele
germane :
Buche, got. miluks, got.e gard, germano-celticul brâca,
got.

Rails,

vgs. folc,

germ. * kuingar,

got. Kaisar, etc.).

Cuvintele
de civilizaţie germanice precum şi cele latine au
pătrun
s în
limba slavă între sec. V şi al IX d. Hr. De
primit, aşişderea, prin intermediul Sciţilor, cuvinte laca. lranieni au
bogu, sufo, slovo, ete. din avest. sfenta- „sfânt“, avest. v. sl. sefii
baya-; v.,
pers.

baga-

„Dumnezeu“,

av.

Salem,

av.

sraud

Şi cu Finezii au venit în contact Slavii şi au avut „slovă“ etc,
asupra lor sub raportul linguistic. Dar influinţa o influință
«din punctul de vedere cronologic, în al patrulea rând,slavă vine,
după cea
ariană, baltică şi proto-germanică, In privinţa legăturilor
Slavilor cu Celţii părerile sunt impărţite; după A. Sachm
atov
ele
au existat, întemeindu-şi părerea pe cuvintele celtice
împru
mutate de Slavi şi pe potrivirile numelor toponimice
din domeniul linguistic celtic şi slav; după Max Vasmer
ele n'au
existat: singurul nume celtic este acela al Vistulei..
Dar nici
acest nume n'ar fi celtic, după Vendryes, mai ales
când
se ştie
că numele fluviilor sunt, în general, elementul
cel mai vechiu
al toponimiei şi se schimbă mai greu ca oricare
altul. [ar
influința linguistică şi culturală greacă bizantină
asupra
Slavilor din Orient începe cu traducerea lui Ciril şi Metodi
u.
La începutul sec. V au început să se mişte triburile
slave

precipitându-se asupra

imperiului

roman ; iar în

cursul sec. VI
ele au pătruns în imperiul bizantin, au pustiit Iliria
ţia şi au ajuns până în Pelopones. Puțin câte puţin şi DalmaSlavilor în Peninsula Balcanică din punctul de vedere influința
a început să crească şi împrumuturile de la ei s'au linguistic
îmmulţit.
[In privinţa numărului şi epocei când Românii au
muturi de la Slavi. Cf. O. Densusianu, Histoire de la făcut împrulangue roumaine, I cap. 6, pp. 237—287.]
„Unde a fost locuinţa primitivă a Slavilor? Iată ceea
ce nu
Ştim încă pozitiv. Multe, în adevăr, şi variate păreri
au fost
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emise: aşa de pildă, dacă ţinem seamă de faptul că Slavii vechi
sunt adesea identificaţi cu Aurii, şi în sprijinul acestei identificări se aduce informaţiunea din Herodot IV 103, după care
orice eur se schimbă odată pe an în om-lup sau vârcolac,
şi această credință în vârcolaci este foarte mult desvoltată la
Poloni,

Ruşi,

Bulgari,

etc.,

şi

de

alte

informaţiuni

ale

lui

Herodot, după care Weurii locueaula Nord de Sciţii agricultori
IV, 17, de care erau despărțiți printr'un lac mare

şi mult

mai

bogat atunci în apă, poate mlaştinele Rokitno, ea ar fi fost sau
în regiunea "de dincolo de Pripet şi. lângă cursul superior al
Dnjeprului, în regiunea fluviului Volga (şi azi chiar, Ruşii
vorbesc de „mama Volga“ ca şi Germanii de „tata Rinul“),
unde ar fi locuit laolaltă cu Balţii (F. Knauer), sau în Rusia
sudică (O Schrader), sau în Rusia de mijloc, unde au venit din

spre est sau sud-est ($. Feist),

sau în regiunea

nord-estică, de:

unde au plecat spre locurile lor de mai târziu în mileniul I în.
de Hr. (Rozwadowski), sau /z nord de Carpaţi, ori la est ori
da vest de mlaştinele Fokitno (Penka), sau în basinul cursului
inferior al Niemenului şi al Dunei până. la lacul Ilmen si Vol.
chov (A. Sachmatov),
„

sau în sfârşit, ceea ce ar fi mai

de adevăr, în basinul Pripetului (Max Vasmer).
Precum se vede

domneşte în cercul

nesiguranță în chestiunea

aproape:

învățaţilor încă o mare:

locuinţei primitive a Slavilor.

Cf, H. Hirt, Die Indogermanen

| p. 121 sqq, II p. 590-

și bibliografia de, acolo.—S. Feist, op. cit., pp, 452; 477.
480 şi întreaga

bibliografie de acolo,— E.

cit., p. 795.
— A. Sachmatov,

kelt. Beziehungen

Zu den

Aleyer, op-

âltesten slavisch,

(Archiv f. slav. Philol., SXXUII, p, st-

sqg.).—A. Penfa, Die vorhellen.

Bevălk. Griechenlands.

(Polit. u. Anthropol. Revue [1911], X. no. 8. pp. 125-—149)
F. Anauer, Der russische Nationalname und die Indogerimanisch. Urheimat UF. Xxx1 p.86sq.). — O Schrader,

Sprachvergleichung, und .Urgerschichte3, Ba. II, passim

(în special 506, s5r4j; Die Indogermanen, p 160.— Poz-.
" ivadoivski ap. Gotthold Boetticher, Allgemeine Sprach.-..
wissenschft “In Jahresber. ib. d. Erschein. auf d. Ge-

biete d. germ.

Philol., xxxv

[1913]

p.

66. Vezi şi îin--

treaga bibliografie de acolo. — A/. Vasmer, Kritisches
und antikritisches zur nenren Slav. Etimol. (Rocznik

- siavistyczny,

VI, pp. 172-214) Vezi.

şi Recensiunea lui

Vendryes, Revue celtique, xxxv' nr, 2 [19r] p. 238
sq.—A4 Aeillet, Leş langues dans VEurope nouvelle (1918).
P. 39 sgq.—O Densusianu, Histoire de la langue; roumaine Î. cap. 6 şi pp. 237-287, [ln privinta cnestiunii

- Slavilor vechi să se compare şi Korrespondenzblatt der
deutschen Gesellschaft fiir Anthropologie, etc. [1912), p.

72 sqq.]
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“In grupa

germanică

întâlnim o varietate mare de dialecte,

desvoltate din protogern-ană (Urgermanisch;,
- Lâmbile gercare n'a fost nici odată scrisă, ci numai vor„maniee.
Dită şi care a dispărut pentru tot deauna fără
să lase vreo urmă; O reconstruire completă
a acestei limbi nu este posibilă.
Cf. A. Brusmann,

Indogerman

-

Grundr. der vergleich. Gramm.

Sprachen, Strassburg,

der

Î? 1897. II3, 1907—

1911, Ili-V 1893-1900.) pp. 15—18 şi bogata bibliografie de acolo.—Ar. Sandfeid.Jiusen, Die Sprachwissen-

schaft,

pp. 88—or. —

tschen Sprache?

O.

Behagel,

(în H. Paul's”

Geschichte

der deu-

Grundriss der germani:

schen Philolopie (Strassburg). — F, Dieter, Laut- und
Formenlehre der „Altgermanischen Dialekte, Leipzig, 1.
1898, [i. 1900 —/. Grimm. Deutsche Grammatik 2, Gui

tersloh, 1870-— 1898 —Geschichte der deutschen Sprachet,
Leipzig,

tive

des

gencraux

Deutsche

1880.

— A. Meillet,

langues
des

Introd.

ă

Petude compara:

indo-europeennes?, Paris; Caracttres

langues

Grammatik

germaniques.

des Gotischen,

—

F.

Aaufimann,

Alt-, Mittel-, und

Neuhochdeutschen 4, Marburg, 1906. — 4. Noreen, Av.
riss des Urpermanisch. Lautlehre,.. „Strassburg, 1894. —
//. Lichtenberger, Histoire de la langue allemande Pa:
ris, 1893. — A. Schteicher, Die deutsche Sprache 5 hgz.

v, ]- Schmidt,

Stuttgart,

1838.:— 7.

Pau,

Grundri +

der germ. Philol. ?, Strassburg, 1896.— IV. Scherer, Zu:
Geschichte der deutschen Sprache?, Berlin, 1890. — v.
Flenry, Precis de gramm. comp, de P'anglais et de Pal :-

mand?,

Paris

1907. — IV.

Streitberg,

Urgermanische

Grammatik, Heidelberg, 1896.— IV, Pilmauns, Deutsche
"Grammatik, 12 1897, Il 1899, III, 1906.
— Fr. Kluge, Ur
germanisch. Urgeschichte der altgerm, Dialekte: (Strass
burg, 1913! passim..
-

„„ După opiniunea dominantnoi
ă ad.nitem o triplă împărţire a
limbilor germanice:

I. Orientală, compusă din limbile: olică,

gundică.

Limba gotică ni S'a păstrat:

vandalică şi bur-

"1. In traducerea Bibliei

„itransmisă în stare de fragmente) făcută, dacă nu toată,
cel puțin numai NT, de către Wulfila, episcopul Visigoţilor,
după

textul grec şi după cel latinesc al versiunii „Itala“ ; 2. în
frag-:
mentele unei explicări a evangheliei lui loan, numită S/eirei
din, mijlocul sec. IV d; Hr.; 3. în fragmentele unui calendus,
ar

gotic şi în alte câteva documente.

|
„Ea însă a dispărut odată cu pierirea naţiunii gotice
; iar
câteva cuvinte gotice din Crimea, 60 la număr, adunate cele
de
Olandezul. Busbeck, între anii 1560—62, ne. arată că o ultimă
rămăşiţă a Ostrogoţilor a putut să'şi menţină limba în această
regiune până în sec. XVI d. Hr.
-

Cf, Streitberg, Got.

Elementarbuch *, Heidelberg,

1906;

Urgerm. Gramm.?, p. 13 Şi întreaga bibliografie de acolo;
Sievers, Gesch d. got. Spr. (în Paubs, Grdr., Il, p. 497
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s6q).—V. Henry, Gramm.

cp. de l'anglais et de Pallenţ -

p. 62—F. Piquet, Phonst. hist. allem., (Paris, 1907) p. 4%:
L. Schmidt, Algemein. Gesch. d. german. Vălker, (Bei
lin, 1910) p. 20 sqq.-Bruomann, Grar,, |? p. 13; Kurze,;
vsl. Gramm., p. 13 sq.—Aleiliet, Et. comp, d. langues indo-europâen., p, 44. — A/uge, Die elemente des gotischen
tin VauPs Grdr. 1%, Strassburg). — S. Zeist, op. cit. p.

439.—dLeo Alever, Die Gotische

Sprache, Berlin, '1869,—

IV. Brauue, Gotische Grammatik 5, Halle, 1905 şi bogata.
literatură de acolo, pp. 94—97.— IV. Gliese, Kurze Einfâhrung in das Studium des gotischen, Heidelberg, 1900.—
$. Friedmann, La lingua gotica, Milano, 1896.
— ŢI

Janteeu, Gotische Sprachdenkmiiler, Leipzig, 1900 (Sammlung Gâschen:.—7/. Schauţiler, Althochdeutsche Litteratur,

Leipzig,

1896 (Sammlung

C. C. Uhlenbck, Etym.

Amsterdam,

1896.

II. Sepfentrională, cuprinzând

Worterh.

limbile:

Gă:chen)

p.

io sq.—

d. gotischen Sprache,

islandeză, norvegiană,

suedeză şi daneză. Această grupă de limbi este reprezentată,
mai întâiu, printr'un număr de inscripţiuni runice, dintre care
cele mai vechi se sue până la sec. III d..Hr.; pe urmă, prin câteva monuniente nordice păstrate, cari nu se sue dincolo de sec.

X d. Er. ; şi în sfârşit, printr'o literatură bogată, desvoltată mai
cu seamă în Islanda şi Norvegia, în secolele XI şi XII şi reprezentată prin Eddas, o culegere de vechi poeme mitice, teogonice
cosmogonice şi istorice, poeme adunate şi intocmite în versuri
în sec. XI,

şi în proză în sec. XII,

şi prin Sagas,

diferite le-

gende istorice şi fabuloase, păstrate (dar nu de puţine ori şi
schimbate) prin transmiterea orală a Sca/oi/or şi. fixate prin
scriere abia după secolul XII d. Hr.
:
.
Limba suedeză şi cea daneză sunt două limbi literare diferite:
„care au o pronunțare şi o gramatică deosebită. In Norvegia
unde servea până -acum ca limbă literară cea daneză, care s'a.
schimbat mult în ceea ce priveşte pronunţarea (riksmaal),este

o tendinţă să se întrebuinţeze o altă limbă bazată pe graiuri
norvegiene, limba /andsmaal, fără însă să se părăsească cea
danezo-norvegiană. Chiar Islanda voește să aibă o limbă lterară proprie.
Cf. A. Xoreen, Altnord. Gramm,,

-

|. Altislândische und

Altnorwegische Grammatik..... II. Altsehwedische Grammatik, mit Einschluss des aliautnischen, Ialle, 1892,
1897 si 1901; Abriss der Urgermanischen Lautlehre...
Strassburg, 1894.—Gesch.. d. nord. Spr. tin Paubs, Grdr.,.
I=, p. 417 sQq. — A/, Kiuge, Vorgesch. d. altgerm. Dial.
tin Paul's Grdr. d. german, Philol?. 1, p. zoo sqq.); Ur-

germanisch, Strassburg 1913.—V. 'Zlenry, op. cit. p. 4—
I5—F, Piquet, op. cit. p. 4 sq. şi literatura de acolo.—

K. Brugmann, Grar. l, p. 15 sq.; Kurze vgl. Gramm.,
p, 13 ,5Qq. şi întreaga literatură de acolo. — 5. Feist, op.
cit p. 439.— B. Ka/le, Altislindisches Elementarbuch,.
Heidelberg, 1896. — A. AMeillei, Introd. ă Pet. comp. des.
langues indoeuropeen. p. 44. sq.; Les langues dans PEu-.
- rope nouvelle, passim lin special pp. 26—33).
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III. Occidentală, cu ramurile principale:
Auglo-saxonă (angelsăchsisch, ags.), care a fost introdusă în

Anglia, locuită atunci de o populaţiune celtică, de către triburile

germane năvălitoare în această țară: Anglii, lutii sau Eutii şi
„Saxonii, în sec. V d. Hr. Când s'au stabilit în Anglia aceşti

“coloni, vorbeau o limbă care era înrudită cu cea Hamandă
şi
„Sermana-de-jos. Cel mai vechiu monument compus în această

limbă este: poema lui Beozeu//, în 43 cânturi, în care se arata
vieaţa . şi

isprăvile

eroului fabulos

DBeoiulf.

Celelalte

monu-

mente se sue toate până în secolele VII şi VIII d. Hr. In desvoltarea ei independentă, limba anglo-saxonă a luat un aspect
aşa

de nou,

în cât

este

imposibil adeseori

să se

recunoască

identitatea cuvintelor de aceeaşi origină ; să se compare, bună-

oară, engl. sis/er „soră“ şi germ. Schivester şi se va vedea
cât
«de mult-s'au depărtat una de alta aceste două forme. Limba

engleză a evoluat mai repede de cât cea germană ; ea a devenit
limba părţii celei mai întinse a Britaniei Mari; ea este atestată

cu forme diaiectale foarte deosebite încă din sec. IX d. Hr.
şi
„poartă în evolutia ei denumirea de limba engleză veche,
medie
Şi modernă. Populaţiunile de limbi celtice care subsistă
în
Scoţia, Ţara Galilor, în Irlanda, în Cornwales, şi în insula
Man

vorbesc două limbi; principala lor limbă de civilizaţiune însă
«este cea engleză, care s'a imprâştiat în lumea intreagă, devenind
„;prin aceasta limba cea mai mondială.
Frizonă. (friesisch), cu puţine şi recente documente din

sec. AIV d. Hr. :
|
" Germana comună (urdeutsch). Această limbă cuprinde la:
rândul ei, două subgrupe: a) Germana-de-jos (niederdeutsch,

nd.),

vorbită

în Germania nordică;- principalul ei document îl

constitue poema

„:Siada secolului
Hristos; [Unul
cari au năvălit
zintă azi limba

saxonă

H/iand (=Heiland)

„mântuitor“,

Mes-

IX, în care se vorbeşte despre vieaţa lui lisus
din dialectele acestei limbi îl vorbeau şi Francii
în Galia.] Singura limbă literară care repregermană de-jos este cea o/andeză sau Pamandă.

b) Germana-de-sus

centrală şi.sudică

(hochăeutsch,

hd.)

vorbită

şi se deosebeşte de cealaltă

în

Germania:

prin aceea că,

pe când în germana-de sus consoanele d, 2, 8 fe se schimbă
imodificarea e cunoscută sub numele de a dona substituire
-a

-consoanelor), în germana-de-jos ele rămân neschimbate.

Limba Germană-de-sus in evoluţiunea ei istorică, poartă
urmă“toarele numiri: Germana-de-sis veche (atthochdeutsch,
ahd.),

care durează în toată perioada din sec. VII—XI, fără să fie
insă o limbă comunăşi unică, ci un complex de dialecte vorbite în Germania. centrală şi sudică, în cari au fost com=

puse: poema

JIi/debrandsliea (sec. VIll—IN),

scrisă întrun dia-

lect amestecat, şi intr'insa ni se. povesteşte lupta lui Hildebrand

„» «(= Hadubrant) ; Liber.

evangeliorum

„Evangelienbuch*

(către

ELEMENTE

868

d.

Chr.),

în

DE

care

LINGUISTICĂ

este

vorba

INDOEUROPEANĂ

despre

vieaţa

„59:

lui Hristos

după evanghelii şi este opera. lui Otfried von Weissenburg ;
poema Îuspilli (Erdzerstârung) „sfârşitul lumii“, cu un cuprins.

religios; lucrările călugărului Wo/zer, etc.; Germana-de-sus:
medie (imuttelhochdeutsch, mhd.), care se întinde dela: 1100 până.
cam pe la 1500 d. Hr., fără a fi şi ea, ca şi cea prece-.

dentă, o limbă unică şi comună în Germania sudică, centrală şi

„în Austria.

“Trecerea dela ad.

la m/rd.

nu. sta

făcut deodată,

ci a fost opera mai multor ani şi rezultatul multor schimbări
încete. În germana-de-sus medie, care se deosebeşte de germana-de-sus veche prin slăbirea sau chiar căderea vocalelor:
finale a, ,.0, 1 şi prin întinderea şi mai mult a metafoniei (Um-.

laut), au fost scrise: poema

epică Wibelungenlied (sec

XII), în.

care este vorba despre lupta Burgunzilor contra lui Attila ;;
poema Gudruu, în-care se vorbeşte despre frumoasa Gudrun.
şi despre multele peripeții prin care a trecut ea până să iea

de bărbat pe Herwig din Seeland; poezii lirice, de ex., ale lui.
Walther von der Vogelweide şi ale altor Minnesinger ; şi diferite poeme, de ex, ale lui Wolfram von Eschenbach, Gott-fried von Strassburg etc.; Germana-ae-sus nouă: (neuhoch=

deutsch, uhd.),, care se întinde din sec. XVI, până în zilele noa-

stre ; să nu uităm însă, că data de începutul

sec. XVI,

când a.

avut loc trecerea dela m/d. la ud. este convenţională, întrucât.

această

trecere s'a făcut,

nu deodată,

ci treptat;

aşa că, dela.

începutul sec. XVI până la acela al sec. XVII avem așă numita
epocă: de tranziţie. Această limbă, pe care o. vorbesc şi o scriu.
toţi oamenii culţi dela Alpi până la Marea Nordului şi cea Bal-.
tică, se deosebeşte puţin de cea precedentă : s'au scurtat, ce e.
drept, unele

cuvinte,

au dispărut unele finale,

au

devenit dif-

tongi. unele vocale, şi monoftongi unii diftongi, Sau lungit unelevocale scurte din germana de sus medie, s'a simplificat grama-

tica, s'au creat mijloace

noi

pentru a fi exprimate

dar, in general, limba nu s'a schimbat.

idei nouă,

Cf. Brugmann, Grăr. I*, p. 16 sq, şi întreaga litera-tură de acolo; lurze vergl., Gramm , p. 14 sq.—S. Feist
op. cit., p: 439 sq —AKluge,: Vorgzsch. d. altgerm. Dial.,
(in Paul's Grdr. L:, p. 330 s5q).—/: Kauffnann, Deutsche

Gramm. d. Got, Alt-, Mittel-, n. Neuhochdi, Marburg.
1906.—/. Ilenry, op. cit. p. 9—13.—dfeillet, op. cit., p.
45 sq; Les langues dans Europe nouvelle, pp. 26—33.-k. Piquet, op. cit., p. 5—13.—Behagel, Gesch. d. deutsch.
Spr. iîn Paul's Grdr. 1, p. ş26 sqq.) —: Behagel- Galle,
„ Altsăchs. Grammat. |, p. Halle, 1891. — £. Holhausen,.
Altsăchsisches Elementarbuch, Heidelberg, 1899.
— Sie.
vers, Angelsăchs. Gramm..3, Halle, 1886.—Sieks. Gesch.

„d. fries. Spr. (in Paul's Grdr,,
„Ser, Altfriesisches Lesebuch mit
Heidelberg, 1903.— Van Felten,
Leeuwaen, 1890. — 1. Aaluza,

12, p. 723 saq — IF. Fen-Grammatik und Glossar,.
Altostfries. Grammatik.
Historische Grammatik
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der Englischen Sprache, Berlin, 1950.—AK. Zuick, Untersuchungen zur Englischen Lautgeschichte, Strassburg,

1896.— Alge, Gesch. d. engl. Sprache tin Paul's Grundr.,
I: p. 780 sqq.— AK. D. Bi/briug, Altenglisches Elemen:

tarbuch,

]. Lautlehre,

Heidelberg,

Altdeutsche Grammatik, Leipzig.

1902. — Ho'tzmann,

1870 —1876.— V. Bra-

une, Abriss d. althochdeutsch. Gramm2 Halle 1900.—
Pper, Litteratur, Geschichte und Grammatik des althochdeutschen und altsăchsischen, Paderb. 1830. —J.
Schaufler, Althochdeutsche Litteratur p. 16 sqq.— !P,
Afichets, Mittelhochdeutsches llementarbuch, Halle 190ş.--H]. Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, Heidelberg
1900.—S. Alândrescu, Mittelhochdeutsch, Bucureşti 1906.

“TRIBURILE
cuinţă

veche

GERMANICE. In privinţa acestora, a căror lo-

pare

să

fi fust

acolo

unde.

mai

târziu,

găsim

centrul lor: coastele, siisulele și peninsulele Mării Vordulut și celei

Baltice (H, Hirt, L.. Schmidt, K. Helm, S. Feist, F. Piquet, etc.) avem

detimpuriu informaţiuni istorice. Pitea, un grec din Marsilia, reuşind
să atingă în călătoria sa, intre anii 340—320 în. de Hr.,: coastele Mării Nordului, a putut să dea în scrierea sa, din care au
rămas numai câteva fragmente, intitulată Ilep! *Qreavos (?] „Des-

pre Ocean“, unele cunoştinţe referitoare la aceste triburi.
Indoeuropeanizarea

acestor triburi, adică înlocuirea

limbii lor

de baştină printr'o limbă indoeuropeană, cea germanică, a âvut
loc în epoca preistorică. Cărei populaţiuni indoeuropeene se atribue această indoeuropeanizare nu ştim, căci prin mijlocul faptelor istorice nu se poate stabili aceasta. Fost-au Celţii? Căci
aceştia au domnit asupra Europei Centrale între sec. VI—IV
în, de Hr. Ori Ilirii, ori vreo altă populaţiune indoeuropeană;
al cărei nume a.dispărut? De asemenea nu Ştim. Ceea .ce
ştim este că particularităţile limbii celtice nu concordă cu. cele
ale limbii germanice, căci pe când, între alte particularităţi, : în
cea celtică observăm: 1, schimbarea ie. £ şi ei în î şi &, de
„EX. celt. râx

în Dumnorix

„regele lumii“:

lat. rex

1rl. fir „adevărat“: lat. vârus, celt. Devo-onăta
Osc. deivei „zeiţei“,

celt.

păstrată şi la Cesar 1,
2, înlocuirea terminării
-oi la nominativul plural
dolibenoi, cf. lat. poploe,
medio
besc“,

Rânos:

i.e. *reinos rad. *pei-, formă

1, IV 10, etc. (=Rhenus) şi la Tacit;
cauzale ie. *-os prin cea pronominală
al radicalelor în-o, de ex. gal. Zanaetc.; 3, existența unei forme verbale

pasive în-r, de ex, v. irl. labrur: lat. logiuor „eu voretc.; din potrivă, în cea germanică în cazul întâiu schim-

barea se face în G.sau ă şi în i, de ex,

Zuzivtrtau), v. gs. văr

* Tivaz)

„rege“, v.

„născută zeiţă“:

vgs.

zu,

got. fzvers (dedus din

„adevărat“ ; v. isl. TŞr (din protogerm.

vgs. şi. mgs. Rin:

al doilea terminarea cazuală i.-e.-*os este

n. gs. Rhein; în cazul
păstrată, de ex,, got.

zvulfOs nom. pl. al subst. zvu//s.; în cazul al treilea, forma verDală în -r nu este cunoscută,
etc.
Că triburile germanice însă au fost în a doua jumătate a mi-
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leniului întâiu inainte de Hristos sub supremaţia culturală și
politică a Celţilor, aceasta se poate vedea din cuvintele celtice
pătrunseîn limba germanică cele mai multe înainte de întâia

substituire a consoanelor, de ex , got. reiks „domnitor, puternic“,

gal. -rîgs, v. iri. ri „rege;
bactos;

v.

engl.

fiin (engl.

got. andbahts „servitor“=gal.
foun):

gal. -diinum

„oraş“;

am-

got.

arbi „moştenitor“ : v. irl. orbe; got, /zfeis: v. îrl. fiaig „doc-

tor“; got. eisa:ru
gal. îsarno-, v. irl. Zaru „fier“; v. gs. hadhi(in Hadubrant): sal. cazu- (în Catu-riges) „luptă, bătălie“, etc.

(Cf. S. Feist, Indogermanen und Germanen, p. 4o sq). lar concordanțele dintre limba germanică şi cea celtică Şi între acestea
şi cea italică (de ex., got. fisfs: v. irl. îasc: lat. fiscis „peşte“
got. haihs: v. ivl. caech „cu un ochiu“: lat. caecus „orb“; v.;
„Sax. /agu 2 V. irl. doche lat. lacus „mare“; v. gs. vuosti „deşert, nelocuit“:

v, irl. fis:

lat. vastus, etc. arată că idiomul

i.-e.
primit de triburile germanice era înrudit cu cel celtic şi italic,
dar nu identic cu acestea,
Că ele au fost pe de altă parte în legătură şi cu Slavii în
regiunile dintre Oder şi Vistula aceasta se vede din unele împrumuturi reciproce, de ex., la v.sl.: fugi „plug“, sfolii, „vită,

avere“, etc. se rapoartă german. Plug, got. shatfs, ngs. Schats,
etc.; pe de altă parte, la cuvintele germanice: Bucie „fag“,
got. miilu/bs, ngs. JMilch „lapte“, etc,, se rapoartă rus. bufii, ceh.
bube, v.'Sl. suleho etc.
|
Întinderea triburilor germanice,
din punctul de vedere arheo-

logic, ar putea fi socotită

incă de la sfârşitul epocei de Bronz

țecam de pe la anul 8oo în. de Hr.), după datele

preistoricilor

iar, din punctul de vedere politic, ea are loc numai după pră-.;
„buşirea dominaţiunii Celţilor (secolul II-—Il.în. d. Hr), pentru ca, apoi, după un răstimp de două până la trei veacuri să
cadă, sub influinţa culturală a Romanilor. Această întindere
manică a avut loc mai întâiu în regiunile care nu erau sub gerstăpânirea altora, de ex., în Scandinavia, şi, pe urmă în regiunile
„“care constituesc. Germania de azi. "Despre întinderea triburilor
germanice însă în aceste din urmă regiuni ştim puţin, căci atât
arheologia cât şi istoria limbii nu ne vin în ajutor. Probabil,
in cursul veacului IV îu. de Hr, încep să se mişce unele
buri germanice contra altora, tot germanice, şi să le goneasctride la locurile lor; către anul 200 în. de.Hr, -apar în regiuni ă
le
pontice
Bastarnii şi Skirii;

iar spre sfârsitul sec. II în. de Ir.

„are loc marea miscare a Cimbrilor şi Teutonilor; pe de altă
parte, emigrarea Goţilor către Marea Neagră a fost cauza unei
mişcări generale a popoarelor care a pricinuit căderea imperiului roman şi formarea statelor germanice.
„Numel
. „Germae
ni“ apare numai după ce triburile germanice
au scăpat de dominaţiunna Celţilor şi după prăbuşirea acestor
a
(sac. III—II în. de Hr.). Cu etimologia şi însemnarea acestui
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mai mulţi învăţaţi ca ]. Grimm,

F. A. Pott,

-K. Zeuss, K. Mullenhoft, R. Much, P. Kretschmer, Ed. Norden,
Fr. Kauffmann, Th. Birt, Fr. Reicke, F. Hartmann, F. Kluge,

„şi, nu de mult, R. Henning (ZfdA. LIV pp. 210—230| şi S.
Feist (Indogermanen und Germanen [1919] pp. 2',.-71—S, unde:
găsim şi bibliografia completă asupra acestei chestiuni Acest.
» nume s'a dat la început numai unei grupe de populaţiuni celtice
care locuea întâiu, pe ţărmul drept,.apoi, pe cel stâng al Ri-nului (iumite Condrusi,

Caeroesi, Eburones, Paemani, şi Segni),.

iar în urmă tutulor triburilor germanice de la dreapta acestuL
fluviu. Cei mai mulţi dintre învăţaţi il socotesc de origină cel-tică. Între acest nume celtic Germanus şi adjectivul latin

Şermanus = gr.

Ywhgtos „adevărat“

trebue să

vedem

numai

o-

potrivire întâmplătoare. Triburilor germanice, care, după toate: |
probabilitățile,

nu ştiau că ele constituesc

una

şi

aceeaşi

na-

ţiune, nu le era cunoscut numele «Germani», cu care erau numiţi de către Gali de 'la cari, apoi, Pau luat şi Romanii, când.
s'au ciocnit cu ei pe pământul galic.
In texte ei se numesc, de obiceiu, cu numele special al tri:bului lor, opunându-se Romanilor succesiv sub numele de Ci-

bri, Teutones, sau Teutoni, Franci, Burgundiones, Gothi, Last-..
gobardi, etc. Num-ele
«Deutsch» (ef. v. gs. diutisc, și subst.
diota „popor“, mgs. diutsch „naţional, popular“) apare mult mai.
târziu, in veacul IX d. Hr.
Cf. ZI. Flirt, Die Indogermanen I p. 172 saq. II p. 6:13.
'sqq.—L. Schnidţ, Allgemeine Geschichte d. german Văl-. |
ker,

(Berlin

1gro)

pp.

20—27

şi bogata

bibliografie de:

*

acolo.—A. /Zelu, Die Heimat der Germanen u. das Meer:
il. F. XXIV

[1909] p. 228 sq.).—4r. Kaufmann,

Deutsche:

Altertumskunde Î. Hâlfte (Handb. d. deutsch. Unterrichts

an hoheren Schulen V, 1 (Mânchen 1gr3'. — Z, IVilser,.
ie Germanen I, Leipzig 1913. — 0. Schrader, Germa:

nen

und

Indogermanen. Geisteswiss. 1 pp. 196- 291. —

R. Flenning,
pp. 210—230

Der Name der Germanen (ZId. A. LIV”
— S. Feist, Indogermanen und Germanen:

(1919) passim şi bogata bibliografie de acolo.

III. — GRUPA LTALO-CELTICĂ.
Dintre deosebitele concordanţe fonetice, morfologice şi lexi-cale, aduse în sprijinul znifăfii stato-celfice cele mai caracteristice sint: 1, genitivul în-z al radicalelor în-o, de ex., lat.

uiri, îl. magi, gal. Segomari;

2, asimilarea indoeuropeanului f=-

iniţial cu 4 medial, de ex. lat. .guuinque, irl. coic, cuie (dar„umbr. mg, osc. fomtis „quinquies“, v. cimr. imp, corn.
Zynip, bret. pernp); 3, formarea superlativului, de ex., lat. ma-XINUS, OSC. HeSsunas „proximae“, umbr,

essiimei, V. irl, nessam,

gal. nesaf, etc., precum şi tipul lat. faci/lizaus, gal. O5t:oapum, v.
irl. dilem; etc. Formarea unui pasiv şi a unui deponent în 7,

.
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etc.

nu

poate fi socotită acum ca o inovaţiune a acestei grupe, căci ina!
se
găseşte şi în limba armeană şi în cea toharică, de ex.,
arm,
berizer, toh. Bi fatmastar „a se naştei, etc.
Cf, A. Aleillet, Les dialectes indoeuropsens,

pp. 31—

39.— G. Dottin, Les d&sinences verbal. en--r en
sans:
crit et en celtique. ltennes 1896 — S. Feist, Op. cit. p.
454 sqq.—D'Arbois de Jubainville, Elem. de gramm.
cel:

,

tique, p. 152 sqq.

+

,

"

Această limbă se prezintă sub două forme deosebite :
Limba celtică

1. Cea

continentală

alpină) şi

(în

Galia

continentală ŞI

|

2. Cea insulară (în Britania Mare).

Ele se deosebesc mai ales prin aceea că labiovelara hu

ce în limba galică in 4, ca în cea oscă şi în cea -umbric treă, pe
când, din potrivă, în cea insulară ea rămâne neschi
mbată, ca

în cea latină, de ex., gal. efos în Eporedias „bonos equoru
m
domitores“, Ffoua „mulionum dea“, etc. cf. osc. pron.
pu
(<*guoi), umbr. pufe „ubi“ (Cguu- ),: ete. faţă de
v. ir. ec, cf,
lat. cQuus=i. eel:uos, i
Limba

celtică

se: intindea la început

foarte mult;

un teritoriu întins ce se micşora însă încetul cu încetul ea peocupa
mă-

sură ce limbile

germanice

se

întindeau şi se

impărțea

multe grupe: cea galică, cea britanică Şi cea gelică.
Cf. Johann

Kaspar

Zeuss,

Crammatica

în mai

celtica,

cdiţ. de Ebel. Berlin 1871.— £. /Vimtisch, Keltis z-a
Sprache (Grâber's Grundriss |, PP. 371—404.— che
4]. Pederseu, Vergleich, Gramm. der Kelisch. Sprach
en, Bdd.
I. II Gâttingen 1908 —1913 —Ah. Thurneysen, Altiris
ches

.

Limba salică

Handbuch, LI. Heidelberg 1909. — Do/țin, Manuel
pour
servir ă l'etude de Pantiquite celtique Paris
1915. .

se. vorbea încă în veacul III d. Hr.

în unele
părți din Galia (cf. Boureiez, Elem. de linguist.
romane, p. 40).
Ea a dispărut în sec, IV d. Hr. fără să ne lase
vreun text de
-0 întindere oare care. Materialul acestei limbi ne
este dat prin:
I. Glose, câteva numai, ca Laddrar xdgvov Tv Gănup
ya (Hesychiu), manto* valle; trinanto" tres valles ; ambe: rivo
(Glos. Endlicheri, imprăştiate la diferiți scriitori greci şi latini,
.
2. Onomastică şi toponimie, adică prin nume propri
i:
de
zei,
Belatos,- Belisa

sio, Belsus,

ma, Cisonius, Trilt)tia, etc. De persoane:
ArauBricius, Calus, Corbus, Corobilla, Lucios, cf.
lat:

Lucius, Magalos (Mzytdes la Polibiu, în legătură
got: mikils), Sapaudus, Sennianus, Tincius, Uccius,cu gr. peyâioş.
tâiu la Cicero amintit, apoi, la alţi scriitori), etc, . Viriatus (înDe popoare: Atrebates „locuitori, proprietari“,
Bituriges
„regii lumii“, Carnutes „gorniştii“, Caturiges „regii
luptei“,
'Catuvellaun

i „pricepuţi în luptă“, Eburovices „luptătorii
lui Ebu-
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ros“, Parisii=efficaces, strenui „vitejii, voinicii“, Remi=primi
„cei dintâi“, Senones==pugnaces „luptătorii“, Veneti sau Vene-

tes .„aliaţi, prieteni“, etc,“
.
De localităţi: Corobilium (azi Corbeil, in Franţa), Cala (viilai,
fosta reşedinţă a lui Chilperich (azi Chelles în F ranţa), Corbeia

(azi Corbie în Franta),

Vindonissa (azi Vendonesse

în Franţa),

etc. precum şi nume de localităţi compuse cu un apelativ cu
insemnare toponimică, de ex, cu dunon „loc întărit, cetate“,

duros „poartă“, magos „câmpie“, briga „munte“, nant „vale”,
tal „şes“, briva „punte“, etc., de ex, Lug(u)dunum, numele u-

nei serii de oraşe galice dintre cari cel mai vechiu este Lyon,
Divodurum

(azi Jouarre) „poarta zeilor“,

Noviomagus

lazi No-

yon în Franţa) „câmp nou, sat nou“, Juliobona (azi Lillebonne

in Franţa), Vindobri(gla (azi: Vendeuvre în Franţa), Nantum
(azi Nan, Talavinda (azi Tallevende) „şes alb“, Samarobriva
„puntea Sommei“, ete. sau cu un apelativcuo insemnare, sau o-

noțiune luată din cele trei regnuri ale naturei (al plantelor, al
animalelor şi al mineralelor), de ex., Lemonum sau Limonum,

Lacus Lemanus (Cesar, B. G..I, 2, 3, azi Lac Leman) cu ape»
lativul *lemos, *limos „ulm“, Vazovâwa (la Ptolemeu, azi Therouanne) cu apelativul tarvus „taur“ cf, gr. zz5gos, lat. țaurus,

v. ir. tarb, etc. cf. asemenea compuse şi in limba germană şi
cea franceză: germ. Fichberg, Ebersdort, Goldberg, etc. fr.
Aulnay (alnus), Ferreres (ferrum), etc.
|
3. Juscriptiuni, vreo trei zeci la număr, unele găsite în. Italia.
centrală şi nordică scrise cu caractere

etrusce, altele în regiu-

nea Marsiliei cu caractere greceşti şi altele în diferitele regiuni:

ale Franţei cu litere latine; ele au fost adunate de W. Stokes,

BB. AI şi J. Rhys, The Celtic Inseriptions of France and italy:
(Proceedings of the British Akademy, London 1907). Dăm textul unei inscripţiuni galice găsite în Tuder (Umbria), azi Todi,

in provincia

Peruzei, în Italia; ea sună:

,

-

|

,

Alccnati Druidicni carnitu logan Coisis ariucios.
şi a. cărei traducere este:
„Coisis, fiul lui Drutos, a făcut un mormânt lui Ategnatus“,
Atecnati Ipronunță Ategnati) este un genitiv în-i; Druidicui
[citeşte Dructini', cu sufixul-cno-, este un genitiv patronimic::

„fiul lui: Drutos“ ; /ogan este un acusativ, cu = din -uz şi însemnează „mormânt“; Coisis este un nominativ singular, cf.

formiele latine in -is:

fis, umbr.

Afiersir;

lat. Corne/is pentru

carnitu

pare să

Cornelius,

fie sau

persoana

(H. d'Arbois de Jubainville, Elem. de gramm. celt,

osc. Pa| sing.

p. 123) sau.

pers. III sing. (Ceci) şi insemnează „congessi, feci“ sau „congessit, fecit, statuit“; ariucnos însemnează: „ful“,

O altă inscripţiune, al cărei text este în două limbi: galică.
şi latină, a fost găsită în Novara. (Italia nordică), în care găsim o serie de nume la plural: Zanota/ibnoi (să se citească
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Dannotali=cnoi), cf. gr. d5xo, lat.- Populi (din *populoi,
diftong *-oi este transmis în Zoploe, citat de Festus p. al cărui
Ano-lopokios (pentru Andecumbogios) Se/upokios (pentru244) şi
Setu-

bogios),

etc.

.

“

Se poate dobândi o idee generală despre fonetica
logia galică din lucrarea citată a lui E: Windisch. Noi şi nemorfomărginim să insistăm asupra. unor particularităţi ale limbii galice.
„Sistemul fonetic galic se potriveşte, în general, cu cel latin
şi cel grec, cu singura deosebire că celui galic îi lipsesc
consoanele:

d
o
şi
a

f. 4 şi, poate, g, în

locul cărora

intrebuinţează

când
când d pentru cele două dintâi, şi 2; el are însă în schimb
dintală spirantă, ce este reprezentată în inscripțiuni prin
D
uneori prin S şi corespunde lui 0 grecese, Vechiul P inițial
dispărut din” protoceltică şi prin urmare şi din limba galică

(cf. gal. /anon „şes“, Rei, față de formele latine: Planus,
primi,

etc.). Şi spiritul aspru (4) îi lipseşte limbii galice: formele or
tografiate cu J ca Haedui, Helvetii, Helvii, etc. nu
sunt fonetice. Cf. H. Grâhler, op. cit. p. 40.
N
Grupa britanică. Se compune din: a) Bretonica, cunoscută
prin câteva glose din sec. VIII d. Hr.şi texteliterare
din sec.

XIV, şi vorbită” şi azi în Bretania franceză (Armorique, gal. Arescil. terra), unde a fost introdusă . de
Bretonii din insule şi din Britania Mare, goniţi din locurilecătre
lor

morica=maritima,

de către populaţiunile germanice: Anglii, lutii, Saxonii când
au invadat în această insulă şi stabiliţi acolo către jumătatea
sec. V după Hristos; &) Cornica, vorbită în Cornwales şi dispărută în sec. AVIII; d) Cimrica, vorbită şi azi încă în Wales
de :/, mil. oameni, pentru menţinerea căreia se face multă
pro„pagandă.

Grupa gehică la care se rapoartă limbile: a) Jrica (sub forma
ei arhaică numită „irica veche“) b) Scoţiana
-şi c) Manx. Ele se
vorbescîn jumătatea vestică a Irlandei, în insula Man Şi în-regiunile muntoase ale Scoției. Cele mai vechi documente scrise

le are Irica

(irlandeza),

şi anume:

numeroase

glose

din sec.

VII d. Hr. şi o literatură bogată: mai nouă. In Irlanda 15%/, vorbesc limba irică. In Scoţia, gelica se vorbeşte de vreo '200 mii
locuitori din 4 mil. 7oo mii suflete; iar în insula Man sunt nu:
mai câteva sutimi de locuitori cari vorbesc gelica.
Aproape toţi locuitorii ţărilor, altă dată celtice, ale Britaniei
Mari vorbesc şi limba engleză, limba lor de cultură ; limbile
celtice sunt pentru ei limbi locale, pe care mulţi dintreei le
păstrează cu cea mai mare grije.
|
Cf., pe lângă operile citate; K, Brugmann, Grdr. I
p. 13 saq.; Kurze vgl. Grammatik (tradusă şi în limba
franceză, p. a sqq.—Zloider, Altceltischer Sprachschatz

3 Bânde (Leipzig
1. Valaori, Linguistica,

1896—z910! passim. — A. Aeillet, In-

5
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trod, ă let. comp. des langues indoeurop., p. 43 sq.; Les
langues dans VEurope nouvelle (Paris 1918) pp. 17—19

şi passim.— 7. Stokes, Celtic Declension (şi recensiunea

lui Ernault,

Rev.

et glossaire,

1920.

Celtique VII

Pp.

100—102).

— Sfokes.

und bBezsenbercer, Urkeltischer Sprachschatz, Gâttingen
1894. —- G. Doltin, La langue Gauloise. Grammaire, texte
— Aforris Jones J., A., Welsh

mar IHistorical and Comparative, Oxford

diyes,

Gramm.

du

vieil

1913—/.

irlandais, “Paris

Grăhler, Uber Ursprung und Bedeutung
sischen Octsnamen (Heidelberg 1913) pp.

passim.

CELȚII

|

„războinicii“

(gr,

Kezoi,

Gram-

Pen:

I908. —

ŢI.

der franzd28 — o si

Kedzai,. lat, Celtae)

este:

numele generic ce se da tutulor triburilor puternicei popula=
țiuni care ocupa în timpurile vechi: a) sau regiunea dintre

Rin,: cursul superior al Dunării şi al Meinului (D'Arbois de
lubainville, K. Zeuss, Niese); b) sau teritoriul ce se intindea
dealungul coastelor Mării Nordului, în Friza şi lutlanda (Marcks,
Mullenhofi,

C;

Iullian).

Celelalte două denumiri : Ga//; „bravi,

voinici“ şi Galatac se dau populaţiunilor care ocupau Galia întreagă (Cisalpină şi Transalpină) şi triburilor. cari au fundat
un-regat celtic în Asia-Mică; iar sub numele de Cz/Hiberi ŞI
Celtolhieyi trebue să înţelegem pe Iberii şi pe Ligurii celtizanţi.
Triburile acestei puternice populaţiuni s'au întins asupra Europei: din Britania Mare până în Peninsula Iberică şi din Galia până în Tracia şi chiar până în Asia-Mică. Pe la jumătatea
IL a mileniului întâiu-în. de Hr. aceste triburi au venit în contact cu cele germanice asupra cărora şi-au întins supremaţia
culturală și politică, cum se vede din cuvintele germanice cul:
turale şi biurocratice de origină celtică, pătrunse în mare parte
în limba germanică înainte de „întâia substituire a consoanelor.
Nu este exact că Celţii au impus acestor triburi germanice aloglote şi limba lor indoeuropeană care ar fi suferit schimbări mari |
în gura Germanilor; insuşi Feist, care a emis altă dată această
părere, nu o mai susţine azi (cf. Indogermanen und Germanen,
“p. 32 sqq.). Indoeuropeanizarea Europei nordice, prin urmare Şi

a triburilor. germanice a avut loc, probabil, înainte de expan- |
siunea: Celţilor, adică în întâia jumătate a mileniului întâiu în. -

de Hr., prin mijlocul unei populaţiuni indoeuropeene puternice
al căreia chiar numele a dispărut.
|
Să nu se uite, apoi, că întinderea triburilor celtice asupra

Europei

vestice

are nevoe,

în unele

detalii,

încă

de lămuriri.

Întinderea această a inceput pe la sec. VI în. de Hr. Aşa,
bunăoară, către anul 6oo, Celţii au cucerit Galia; pe la anul
500, ei au pătruns în Peninsula Iberică sau pe uscat sau pe.
mare în masse mici şi in epoce succesive, formând două populaţiuni: una numită Ce//iberi, în centrul acestei peninsule,
alta Ce/fici stabilită în regiunea occidentală a aceleeaşi penin-
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sule (cf. D'Arbois de Jubainville, Les Celtes, p. 115;

H. Hirt,

Die Indogermanen, I p. 163; Ed. Philipon, Les Ibăres, p. I4I
sq); regiunea dintre Alpi şi Dunăre au cuprins-o înainte şi
după anul 400 în. de Hr.; Boemia au cucerit-o în acelaşi timp;
pela începutul sec.IV în.de Hr. au străbătut valea Ronului contra
Ligurilor; iar triburile celtic
: Insubrii,
e Cenomanii, Lingonii, Senonii, etc., după ce au trecut Munţii Alpi şi au pătruns în Italia, s'au stabilit în. valea Padului către anul 398 în. de Hr.;

mai târziu, Celţii au ajuns până în Peninsula Balcanică; către
anul 300 s'au întins până la Gurile Dunării şi chiar până în
Asia: Mică,

în sfârşit,

unde au fundat regatul numit de ei înşişi «Galatia»;

cei stabiliţi

trecut, mai ales

în

Britania,

în Irlanda şi în

în epoca cuceririi saxone,

insule

au

din nou din aceste -

locuri în Bretagne. .
|
Celţii n'au constituit o singură naţiune şi un singur stat, ci
un complex de naţionalităţi şi mai multe state deosebite pe care
Cesar şi Tacit le numesc «civitates», Ideea.de patrie şi con-:
cepţia de stat 'în sensul celor romane nu le erau cunoscute.
Către anul: 400 în. de Hr. regele Biturigilor, Ambigatus sau
Abicatus, pe care T. Liviu (V. 34) din greşală îl face contimporan cu Tarquiniu Priscu, pare să fi unit sub a sa domnie pe
toţi Celţii ; iar când Anibal, în drumul său spre Italia, a trecut prin Galia sudică, Arvernii, unul din triburile celtice cele
mai puternice, ce se lupta cu Eduii pentru dobândirea supre„maţiei asupra Galilor, domneau peste toată Galia, care după
Cesar, era locuită de Aguitani, Belgae „mândrii“ şi Ce/ae sau
Gali. Dintre aceştia, cei dintâi se deosebeau de ceilalţi sub raportul somatic şi-linguistic; şi erau după Strabo 1V 176 Eupepete

; lâmpat nâXdov.. „mai mult asemenea Iberilor“; iar între Belgi şi
Gali erau numai deosebiri dialectale. In epoca lui Cesar întreaga
regiune galică cuprindea 6o până la 64 populaţiuni sau naţiuni
sau

state

«civitates».

Fiecare. civitas cuprindea

patru până la:

cinci districte <pagi» şi fiecare: pagus un număr oarecare de
locuri întărite, de cetăți «oppida», de sate «vici» şi de locuinţe
izolate «aedificia» care de “multe ori nu aparţineau unui sat,
aşezate

- cuite de

fiind departe

galului Antunnos,

„ete.

lângă un fluviu sau

Carisiacum, moşia

(cf. Cesar, 1 ş, 12),

-„ funcţionar

intr'o

nobili şi de. sclavii lor, de ex.,
de familie

In

bună,

capul
un

unui

pădure şi lo-

Antunnacum,
oarecare

fie cărui. stat se

vergobretus

pe care

moșia

Carisios,

găsea un
Cesar îl

traduce în limba latină prin «magistratus sau princeps» care
era ales pe timp de un an şi avea dreptul de viaţă şi de moarte
(cf. Cesar

1 16).

Cf, 27, Hirt,
Die Indogermanen,

de Jubainville,
(1894)

Les

p. 330 sqq.,

I, 163 sqq. — D'Arbois

premiers habitants

în

special

p. 359

de PEurope, II:

sqq;

Les

Celtes.
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L.a Gaule au moment

de la conquete romaine (Rev. Cel-

tique VIII, 208 sqq.);. Recherches 8, Anm. 4.; Les noms
gaulois, passim.—C. Julian, Histoire de la Gaule I—1V,
“IL 227 sqq, 242 sqq., 338 sqq.— Doztin, Manuel pour servir ă letude de P'Antiquite Celtique (Paris 1916) p. 11

„SQQ., iri sgq. et passi—m.
Ed. Afeyer, Op. cit. [22 p.
- 794.—E. IPindisch, Das Keltische Britannien bis zu kai.
ser Arthur (Leipzig 1912) passim (în special întâiele ca-

pitolei. — B. iese, Zur Geschichte der Keltischen Wanderungen (Zeitschr. f. deutsch. Altert. XLII p. I5I sqq).—
E. Zubilea, Kelten und Gallier. (Zeitschr. £. Keltische
. Philol. IV 1 sqq.u.—C, MM. Loispeich, Celts and Teutons
MEG Philol. XII pp. 199-210.
—
Mansion, Nelten en
Germanen (i. Vlaamsche Akad. 1912, p. 1292 sqq.); Cel-

tes et Germains Rev, de Pinstruct. publique en Belgique, An. 56, p. 1go sqq)—S. Feisț, Kultur, ete. der În-

dogermanen,

und

passim

Germanen

sprung

und

(In special 482 sq.); Indogermanen

(1919) passim. — Z7. Grâ/ler, Uber Ur-

Bedeut. der franzăs. Ortsnamen, |, pp. 28—

37 et passim (vezi şi bogata bibliografie de acolo).

In secolul al treilea în. de Hr. existau în Italia veche

țime de dialecte deosebite.

Limba protoitalică

o mu-

Nu toate acestea

insă aparţineau limbilor indoeuropeene (cum
este cazul, de pildă, cu limba etruscă) sau gru-

pelor de limbi osco-umbriană şi latino-faliscă

(cum sunt, de ex.; limba greacă, cea venetă,

cea mesapică, cea

galică, etc.). Limba umbriană, dialectele sabelice Şi limba latină
şi cea faliscă se raportau la o lim
. comună
bă
«protoitalică».
Aceasta şe dovedeşte prin numeroasele corespondențe linguistice

între dânsele, anume 1, căderea vocalelor scurte finale, de
ex. lat, umbr., osc, est=gr. 2oz, balt-slav. esti ; 2, înlocuirea aspiratelor prin spirantele surde f sau 4; 3, sonorizarea

lui s intervocalic; 4, formarea dat. sg. al pron. pers.; de ex.,

lat. £:bi,

osc.

7(î)fei,

umbr, tefe, &tc., şi a adverbelor,. de

lat. frobe(d), osc. amprufid,

menea ; 5, fuziunea

aoristului

umbr. prufe, etc., care sunt
şi a perfectului,

ex.,

ase-

a . subjunctivului

şi a optativului; 6, pasivul în -r; 7, întrebuinţarea infin. prez.
(şi a acuz..cu infin.), a supinului şi a gerundivului care este a-,
ceaşi;: 8, răd. ie. “desk. care a luat pe lângă înțelesul de-a
arăta“
umbr.

şi acela „de a zice“;
deifu „dicito“, etc,

de ex,, lat.

dicere, osc. deifun,
|
.

Se . presupune că sistemul fonetic cu vocalismul, consonantismul şi cu tonul sau accentul muzical al limbii protoitalice nu
începuse încă să se depărteze de cel indoeuropean. De ex., cele
cinci vocale a, e, i, o, 2, scurte şi lungi şi diftongii ai, ez, oi, au,

ou nu se schimbaseră încă (afară de eu care devenise ou); iar în

domeniul morfologiei, mai ales în declinare cu cele şapte cazuri

-Înom.,

voc,,

acuz.,

genit.,

dat., abl: şi locat.)

şi

cu dualul, ce

“nu-l pierduse încă, deasemenea nu se văd schimbări,

-
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Totuşi, în această

-avut

prin
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perioadă, sau, poate, ceva mai

loc în limba zrofoitalică şi unele, schimbări

care

ea

.

a iziceput
să se deosebească

de
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târziu, au

şi inovaţiuni,

celelalte

limbi
indo-europeene surori; de pildă, 1, schimbarea
aspiratelor de
toate categoriile: 27, d, th, al, eh ha &h, Sh,
Euh, Sul după

ce au trecut mai întăiu prin 44, îh, Îl, guh, în spiran
tele 7, Z,
4, Chiar în Profoifalică, în
ol, or (al, ar înainte de vocale, cum apar şi: în limba
latină în
1; .2, desvoltarea sonantelor ], 7, 9
parte), cs, en; iar 1, 7, 1

32 s'au schimbat în Jă,

ră, mă, nă;
.3» căderea semivocalei î, când se găseâ între două vocale
accentul muzical sau tonul apare şi accentul de intensi ; 4 lângă
-expiratoric, după unii de origine străină, ale cărui efecte tiite sau
(căderea

” şi slăbirea .vocalelor) se recunosc de către învăţaţ
i până la în.ceputul perioadei literare; 5, dispariția articolului
; şi 6, unele
formăţ

iuni nouă ca:
„ajutorul sufixului =7-.

impertectul In ban şi

Cf. Fr. Shu'sch,

Die

pasivul format cu

latein. Sprache (Iultur

d. Gegenwart, p, 413 sqq. — A, Afeillt, Les dial.
indo-europens, pp. 12--33.—Fy. Stolz, Gesch.:d.
latein. Sprache,
p- 34, sqq.—/7. Airţ, Die Indogermanen, I, 157:
ÎI, Gr.

Aceste

dialecte

Dialectele
italice.

se impart în două grupe de limbi neegale şi

ca importanțăşi ca intindere: Uubro-sabelică
şi La/ino-faiiscă. [Prin denumireade sabelică se înţelege totalitatea dialectelor italice sudice,
dintre cari cel mai bine cunos

cut este cel osc,,
-dialeciul vechilor locuitori ai Campaniei, pe
cari
lia meridionalăşi mai ales 'Tarentinii îi numea Grecii din Ita- Familiei dialectelor italice aparţineă, poate, u 'Ozizol;
;(Atze)o!), despre cari ni se vorbeşte” chiar în şi limba Sicu/ilor
se credeă, în general, că ei nu pot fi raportați Odisea. Inainte
liotă ; s'a emis și părerea că locuitorii vechiai la ramura ita-=
Siciliei ar fi
-aparţinut populațiunilor indoeuropeene,că
ar fi plecat
-ar fi făcând parte din grupa de limbi osco-umbriană din Italia,că
Şi că: cuvintele arătate ca siculice de diferiţi lexicografi,
ntă un caracter italic. Acum de curând însă s'a emis o prezi
altă
Siculii sunt un trib înrudit cu Siculoţii din Dalmația opiniune că
care, după
“ce a trecut Marea Adriatică, s'a. stabilit în Italia
şi în Sicilia.
Siculi şi Sicani (altfel Ti ucydide, VI. 2,
care vede în Sicani
niste Jberi)

par a fi. fost aceeaşi populaţiune,
dintre, Romulus şi Romanus. Cele câteva cuvinte, cf. şi raportul
este cunoscută această limbă şi împrumutate de cătreprin: cari: ne
Sicilia, sunt: ta (tot aci şi glosa: hesychiană: yedavăGrecii din
ptv: Wy=

“ye&v)=gelu,

HOiTOv
3724 ==
fu1078, TatĂva== Pafina,

itp

="*libra (=
“lifra, libra). mâpros=porcus. cf. R. Thurneysen,
KZ
XXAV,p.
213 sq.—V. Schulze, KZ XXIII p. 223 sq.—
d. Meyer, op..
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cit. p. 723 sqq.—A. Meillet; Les dial. indo-europ., p. 22.
— Fr.
Stolz, Gesch. d. latein. Sprache, p. 31 sgq.—H. Hit, Die Indogermanen, |, 159.11,— Raudo/f von Scala, Sicilische Studien (Innsbrucker, Festgruss, Innsbruck), 1909, pp. 2 —I,
o
Dialectul znbrian

E
Grupa umbrosabelică.

ne este

cunoscut

din

tablele eugubinice ;.

iar cel osc din inscripțiunile găsite în: Brut:
tium, Lucania şi, în parte, în Samnium; pe:
când toate celelalte, mai puţin importante, ŞI:
anume: pe/ionicul, marucinicul, marsicul, sesabinicul, Picenicul, etc., . cuprinse între dia--

stinicul, volscicul,

lectele ubrian şi osc, se rapoartă parte la întâiul şi parte la.
celălalt; toate însă formează o grupă care se deosebeşte mult.
de cea /afină

Su s'au

prin

desvoltat

în

următoarele

grupa

particularităţi:

1, din

latino-faliscă : gu, (7)v, de ex., osc, fis, umbr. pis-i:

umbr, benurent:

i.e. fu,”

umbro-sabelică P ŞI d, iar în cea.

lat. venerit 2, grupele. consonantice:

lat. guis,.

ud Şi s-

se asimilă în grupa umbro-sabelică în
şi ss: de ex., osc.
upSannam: lat. operandam, osc. sacrannas: lat. Sacrandas, osc.!
“umbr. edaiss: meddix, (ci, dispeunite, distennite Plautus, Nil.
1407, al căror punct de plecare poate că au fost unele dialecte

din prejurul Romei, în cari trebue să fi existat de timpuriu acest
fenomen, de oarece are loc şi in unele limbi romanice,
mai ales.
în Italia sudică, cf. sicil. Scriri, neap. Siunere= descendere) ;
3, schimbarea

grupa

grupelor consonantice

umbro-sabelică;

de

ex., acuz.

ss, Ii, pt, în f, ht ft în.

pl. umbr.

azif, avef, şi.

aveif, „aves“, vitlaf „vitulas“, osc. sfatif „statio“, Ujtauis: lat.
Octavius, umbr. re/fe: lat, recte, osc. scriftas: lat. scriptae:
umbr. scre/fo : lat. Scriptum;
4, slăbirea vocalelor din silabele,
mediale în grupa latino-faliscă, de ex, intăger (pentru *iutiger<*entăger) : umbr. antahres; 5, terminările fonetice -os (<*-o-es)

„Şi -as (*-a-es) ale nomin. pi. masc. şi fem. sunt reprezentate

în limba latină prin -i,-ae: vici, furbae ; din potrivă, în grupa.
umbro-sabelică prin -4s, -as: Ikuoinus, toulas, etc.; 6, genit. sg..

în -i şi -is al radicalelor în -o şi consonantice a fost inlocuit în.
„grupa umbro-sabelică prin genit. in -e;s, transportat dela râd.
în -î, de ex.,, senateis medikeis faţă de formele latine: virs, (ct.
gal. Segomari), hominis, etc.; 7» viitoarelor din grupa latino--

faliscă:
osc.

lat. montlă,

deivast

„iurabit“,

aud:d0, falisc.

carefo, pipafo,

umbr, Brupehast,

etc.;

corespund.

8, în formarea.

perfectului, limba oscă şi cea umbrică arată, de asemenea, va-

rietate;

existau,

bunăoară,

perfecte

în f-, 44, d şi bi; în.

schimb insă, lipsesc: din această grupă perfectele latine in-u;, .
-ui şi cele formate prin mijlocul lui -s.; 9, infin. prez. se formează deosebit în amândouă grupele: deicum: dicere, osc..
ezum : esse, umbr. erom

|<*esom):

esse; 1o,

locativul este pă-

strat în grupa umbrosabelică : /hesavrei „in thesauro“ ; în sfâr-

şit,

11,

chiar

în

vocabular

se deosebesc:

sunt

rădăcini: care:
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există în grupa
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umbro-sabelică, de

„sacer, divinus“, er-
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ex, răd. jier-

Ii

„velle“, ais

„vir, princeps“, păr „ignis“, smedes „lusf,

-treb- „habitare“ etc. iar din cealaltă grupă lipsesc
.

Ct. P. Kretschaner, Sprache (Einleit. in
d. A ltertumswiss ,
p. 173 sq. — R.

o. Planta, Gramm, d. osk.-umbr, Dial.,
passim.—A. $. Conivay, 'The Ital. Dial,
(1897) passim.—
C. D. Buck, Eleme

ntacbuch d. osk.-Umbr. Dial., trad.
în
limba germ. de E. Prokosch. (1905)
pp. ro—20. — A.
Aeillet, Les dial. indo-europcens (1908)
p. 31 saq.—Fr.
Stolz, Gesch.

Indogermanen,

Această grupă
“Grupa latinofaliscă,

d. latein. Sprache, Pp..40—44.—/iirt, Die
Î, 160 sq; II 6r2,
-

cuprinde:

1. Zaha latină,

reprezentată

prin
dialectul 'Romei, devenit de timpuriu
/uba
: comună a întregului Latiu; 2, dialectele
vor.
bite în această regiune, în care, la încep
ut, nu
exist

ă 0 unitate linguistică completă,
ci mai
multe varietăţi dialectale, ŞI anume: ce/
din Preneste, cel din Lanuiu, prezentând uneori ŞI unele deose
biri intre dânsele (de
“ex., în Roma se zicea: luna, iar
în Preneste se auzeă: lOsua;
în Lanuviu se zicea

Jones

nebrundines, ceeace
(gr. verpai), 3 dialectul false.

”

Cf, Fr. Stols,

în Preneste era Îne|
|

Gesch. der lat. Sprache,

pp. 3t sqq.—
P. Kretschimer, Sprache (Eiuleit.
în die Altertumswiss.,
hgg. v. Gercke u. Norden, p. 18
sq).—F. Somer, op.
cit. pp. 93, 215 si passim: — Buonatnici
Giulio, Il dia:
letto îalisco, Imolia, 1g13.—£. Schnei
der, Dial. Latinae
priscae et Faliscae
exempla

selecta, p, 169 şi passim,

Dialectul falisc este de aproape înrudit
cu limba latină, cum
se poate vedea, de altfel, şi din comp
ararea
„Dialectul falise.. acest

ei fraze falisce: /7oied vino Pipafo,
cra
carefo „hodie- uinum bibam, cras
care
bo“,
în
căre /- din foied, ca şi cel din prenestin.
Zoratia,

f-,

ar

arăta

o influință

etruscă,

EI prezintă

însă

pentru lat,
și unele

particularităţi; de ex., omiterea lui
-7
lat. mater, uxor; schimbarea lui -/- inter final: fal. mate, uxo:
lat. /iberta; reprezentarea vocalei lungi ior în -b-: fal. oferta:
prin repetirea aceleeașşi
vocale: fal. aastutieis: laţ, astuliis;
dat. în -oi al radic. în
„0: fal. Zextoi, Tifoi (cf. pren.
Namasioi = lat. AWumerio),

lângă Tito. Părerea unor scriitori vechi
un populus Etruriae' trebue înlăturată.

tz:oy Eflvos,

In

iar oraşul lor Fa/erii ca Tg

privinţa

că Faliscii ar fi fost
Strabo îi prezintă ca
l6:yAwssoş,

/imbii latine Prebiterare vorbite în Roma
în tot Latiu, începând cu sec. VI și până ŞI
la
Limba latină
a doua jumătate a sec, [[[ în. de Hr.
şi
depreliterară
spre desvoltarea ei în acest interval
|
” ştim foarte -puţin, din cauză că docu de timp
mentele
linguistice sunt rare de tot, Aceste docu
mente sunt: 1, Inscrip-
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țiunea din Forul Roman (descoperită în 1899) care se sue până.
la sec, VI în. de Hr. şi în care sunt unele forme foarte vechi:
şi mult deosebite de cele ale limbii latine clasice (de ex., sa-

kros, esed, recei, iouximenta, (quoi)ha velod (alţii hauelod), ioue-

sfod, voulod,

etc.

pentru formele

clasice:

sacer, erit, regi,

iu-

menta, cuia volet iusto, voto etc.); 2, aceea a lui Manios, găsită.
în Preneste şi aproape tot_aşa de veche, în care întâlnim re--

duplicaţiunea lui fecit: vhevhafed, dat. în! -oi şi s intervocalicul:

menţinut:

către

Nzmasioi ; 3, aceea

sfârşitul

a lui Duenos,

sec. V în. de Hr. Aceste

care se sue până

inscripţiuni

nenorocire, nu ne sunt de mare folos, ca să urmărim
tarea istorică a limbii latine, cum ne sunt, bunăoară,

insă,

din.

desvolinscrip-.

țiunile şi monumentele literare care încep să devină numeroase, cam de pe la sfârşitul sec. III în. de Hr. In acest interval, parte în sec. V şi IV şi parte în sec. III şi întâia jumătate
a sec. ÎI, trebue să fi avut loc unele schimbări în vocalismul
latin (de ex., diftongii ajung simple vocale: 2, sau îi, afară de

au,

rămas

din

cele

neschimbat şi de a; devenit ae; iar vocalele scurte

din interiorul cuvintelor se slăbesc în i sau 4), precum și
întâia influințare stilistică a limbii latine de către cea greacă
(de ex., deosebitele formule, şi construcțiunea propoziţiunilor
XII

table

limbii greceşti).

[451/450]

Cf. Fr. Skutsch,

-

genwart,

p. 421

sunt

transformate

Die

latein. Sprache

sub

sqq. — G. Haizidakis,

mice, p. 109—115.—f£.

Sommer,

influinţa.

(Kultur der Ge-

Cursuri acade-

Hb. d. lat. Laut-u.

For-

menlehre, p. 21î. — Fr. Stolz, Geschichte der latein. ;
Spr, p. 7i sqq.—/]. Fir/, Die Indogermanen I, 158 sq.
II, Grr. fRibezo, Il cipo del foro romano, etc, (Nrapolis.
I, ÎI, pp. 1—20.
_
-.

In urma numeroaselor războaie şi cuceriri ale Romanilor, pământul italic ajunge către jum. sec. III în. de
Elemente
Hr.aproape cu totul roman. Pretutindeni se con:
străineîn limba stată absorbţiunea vechilor şi bogatelor na-=
latină.
ționalităţi într'una singură. Influinţa politică.
-a poporului roman împiedică pe celelalte dia-:
lecte italice, cunoscute numai din inscripţiuni, să se desvolte
şi să ajungă limbi literare; ceva mai mult, ele dispar în cele:
din urmă. Limba latină pătrunse în țările învinse; şi, odată cu
răspândirea ei în întreaga Italie, ea suferă şi influinte de tot.
felul, mai ales, că nici o tradiţiune gramaticală

fixase încă

corecta ei

întrebuințare.

sau literară nu

Vocabularul ei, de

ase-

menea, arată influinţe deosebite: pătrund într'insul diferite ele-.

mente străine: .e/rusce, greceşti, celtice, orientale (acestea din urmă
direct sau indirect), precum şi din celelalte dialecte italice, şi
anume: zmbriene, osce, sabinice, samnitice, etc. Se naşte deci şi.
"în Italia, ca şi în Grecia, o limbă comună, un fel de zo:vi, tormată dintr'un dialect preponderant, ce/ /afin, la care s'au adă--
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ogat într'o proporţie mai mult sau mai puţin mare dialectele
vecine. Pătrund deci:
i
Elemente ctrusec, ce le întâlnim: 1 Ze zanele cele mai vechi
ale cetății Roma, de ex., numele Roma este transcrierea. celui
etrusc: fuma, cf. W. Schulze, Figennamen, p. 579 sqq.; numele
celor

nizare
Luyre,
ruscă;
etruscă

trei vechi triburi:

la numele

de

Zifies,

Pamnes,

Luceres

sunt o

lati-

superficială a numelor gentilice etrusce: 7zfie, *Ramne,
cf şi Varo, L. L. V. 55, care ştiă că sunt de origină et:
numele Tibrului pare a fi de aceeaşi Grigină, și forma
ar fi sunat 0ezre; Walde (Lat. Wort. p. 766) îl raportă .
de fluviu frigian 'LEufpros, etc.

'2 în fonetica latină ;

ex., in formele prenestinice sincopate: Decrzius= (Decumius)

CIL. [. 1132, Diesgtr (=—Diespiter), |, 1500. Prronio (Petronio[s]),

cf, E.

Schneider, Dial.

Latinae

priscae et Faliscae

exempla

selecta, p. 169, etc., precum și în forma plautinică sincopată: conea

(<e'conea==ciconea) Truc. 691, pătrunsă din dialectul prenestinic,
care ne tac să ne gândim la cele etrusce: Menle (= Mevtdaos) A//(e uta
(= Arahdyr)

etc; 3. în aspiratiunea cuvintelor latine ce nu sunt

de origină greacă; de pildă, pulcher, sepulchrum, Cethegus, chorona etc. datorite poate aceleeaşi influințe,: căci în limba etruscă

tenua

se aspiră:

Werse

(=—Ilepoevg);

4, în Sistemul mumelui italic,

în care numele vechiu principal (cel individual) devine secundar:
şi numele de familie (nomen gentilicium), nume secundar, devine
principal, desvoltare care nu trece dincolo :de ser. VI în. da
Hr., şi e vorba de o influință etruscă, căci la Etrusci numele de familie, ca şi în evul mediu, la Byzantirii şi în statele

republicane italiene, joacă un mare rol; 5. în domeniul attinelor
proprii Tarqguius, Tarcna, Tarcnal, etc. care reprezintă numele
„etrusce:
Zaryu
Tarăna' Taryisa etc. latiniza;te6. în zocabularul latin, în care au pătruns cuvintele ca: atrium, balteun,
histrio, îdus, levenna ţcf. W. Schulze, Lat. Eigenn. pag. 288),

mantisa; [Că persona vine din etrusc. qersu, cf. Fr. Sfutsch,
Arckiv. f. dat. Lex. XV p. 145 sp. nu e sigur.] vina nu pare.
să fie de origină etruscă, cum susţine Bugge-Torp. (op. cit.
p. 161 sq), ci aparține vocabularului limbii populaţiunilor pri-

“mitive ale regiunii mediteranee (4. Mei/et, A, Cuny); iar roma

“(griima) sorta, care trebue să fie raportate la voja, 7vopwv,

-gmwpla

şi în cari avem

7, 4, pentru v, 8, arată

că

au pătruns

în limba latină prin intermediul Etruscitor, la cari găsim exemple

-ca: Memrun=Mepvov
eaipa=Poi6n.. etc. [In triump(h)us nar
trebui să vedem cuvântul grec 0p!au6og pătruns, după unii, în

limba latină prin mijlocirea Etruscilor (cf. P, Rrerschmer, Sprache,
în Finleit. în die Altertumstviss. |, 177; 4. Walde, Wort.:p. 873)

“i, poate, o forma oscă sau umbriană “fri-onguos „tripod“ căci
avem -p-. pentru lat -Qu-, cf. şi, umbr, pis = lat. quis (Ehrlich,

Zur îdg. Sprachgesch.,-19ro,p. 72 sqq).
|
„Cum vedem influința Etruscilor asupra limbii şi culturii ro-
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trebue să

fi fost mare;

dar,

din

nenorocire,

nu se pot:

face studii serioase, din cauză că nu se cunoaşte încă bine limba.

etruscă.

Cf. P. Kre/schmer,

“

Sprache

(Zinleit. în die Allertums-

îliss. p. 176 sqq. şi intreaga literatură de acolo —/7, Zirt,.
Die Indoger
m.» LI p. 565şi întreaga bibliografie de acolo.—
luziani, Reoue_epieraphique, | (1914) pp. 171-220.—
Bugge-Torp, Das Verhălnis a. Ftruscker zu d. Inido- germ. (1999) p.4—9.—- G. Zerbi, Indogerman. Sprach.
îviss. 4. Etruskologie (IF. XXVI [1910] pp. 360
— 387. —
Torp. K. Z. XLI (1907) p. 185 sqq. = Lehmann, Alio IV”
p. 394.— Fr. Shulsch, Glotra 1. (1909) p. 392 sqq. 8.

- Modestov, Întrod. ă Phist. romaine: Lelhnologie prâhistorigue, trad. par Delines, (1607) passim.—4. Ernout,.
Les climenis dialeclaux du vota b. lat, | 1909) pp. 4—7.—
E. Xordeu, Die rom. Literatur (Einleit. (n die Alter-humSiuiss., p. 431 sq.).—
,
-

Elemente greceşti pătrund în limba latinăde când începe să.
existe o istorie a Romei. Forme de nume ca: Agrigentunt--

<*Agragantom="Aupdrpa3), Aleria (<* Alalia= Ahaâia, la Herodot), Catina (<: Catana< dor. IKarăva), Tarentum (<* Taran=

fom=Tăpawa,

acc.) etc. şi de cuvinte ca: amurca (< *ămorca=.

âuseyn, bal/i)ucum <" balaneom= Badavstov), machina [<*
mdchana=payavt), talenturm (<'fdlantom=răharov), trutiua (<*tru=

„banu == Tputâva), etc., arată că ele au fost împrumutate de mult.
de către. Romani, căci ele au fost supuse legii accentului. preistori
adică a intensită
c,.ții inițiale, iar nu legilor accentului istoric:
latin sau legii penultimei care a urmat celui dintâiu. la.
Cume, colonie calcidică, şi în coloniile ei: Weapolis, etc., trebue
să vedem începutul civilizaţiunii romane. Alfabetul latin era
- grecesc: Pau primit Romanii direct de la Came, iar nu prin.
„intermediul Ftruscilor, ca ceilalţi /faliori. Sistemul de măsură
şi de greutate roman a fost înfluințat
de acela al coloniilor greceşti din Sicilia; şi în diferitele aşezăminte politice şi religioasese vede influința greacă; şi chiar dreptul public roman a fost.
„transformat sub influința celui grec din coloniile greceşti. In.
„limba latină au pătruns şi multe elemente greceşti, unele din.
ele prin intermediul Osc;/or, Samniţilor (de ex., dafivon „nebun“:
înrudit cu

gr.

2zâis, cup(p)a
= xn,

etc.). Parte din cetăţile greceşti

rosa

din Italia

<*rodia

din

meridională

gr. î035%,.

au fost:

supuse de către Samniţi, de unde aceștia au împrumutat multe:
în ceeace priveşte cultura şi moravurile Grecilor; iar după ce:
Samniţii au fost supuşi de către Romani au venit aceştia la.
rândul lor, în contact cu oraşele şi cu satele greceşti din Italia.
sudică şi din Sicilia. Din timpul acesta începe mai cu seamă.
influința greacă. Ea se măreşte de la războiul contra lui Pyr-

rhus, din momentul

în care Romanii au devenit.

coloniile greceşti din Sudul Italiei şi de când

stăpâni

peste

Sicilia greacă a

ajuns: provincie romană. Pe la începutul sec. III în. de Hr. pă=
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trund prin mijlocul literaturii şi prin intermediul claselor culte
o altă serie de elemente greceşti (nici limbagiul popular n'a
rămas

străin de această mişcare

„greceşti la cari

în limba latină):

întâiu, cuvinte

observăm o dezvoltare de silabă (Anaptyxis),

pentru că unele grupe

de consoane

produceau

greutate la pro-

nunțare Rorranilor, de ex., Aesculapius=gr. "Aczhăntos, cucinus

= 797905, dracuma = papi, guminasiunt = Yuuvăstov, nina
=
“pă, techina = TE, Tecuimessa = Teupqooo, etc.; [Exemp
lele de

felul acesta: se observă mai cu seamă în regiunea sudică a Italiei unde erau in contact Grecii cu Romanii.] apoi pe lângă
“menclatura artistică şi ştiinţifică, pentru care uneori găsim notermeni adequaţi latini, de ex, Philosophia (sapientia), historia,şi

„Şramimatica, rheforica (ars oratoria) fheatruna, muSeuint,
1Mttsica,
tragoedia, comoedia, prosodia, melodia, etc., un mare număr
de
termeni uzuali, de ex., bara/hrum, butyrum, calamus
, chorda
-(funis), colaphus (ictus), daedalus, drapeta, hilarus, idolun,
lam-

„Pas, machaera,
dansa,

metallum,

stomachus,

thalamus,

narcissus,: onacer, Petra (lapis) pha/hesaurus,

tropaeuin,

etc., toate

accentuate după legile accentuării latine: prosodia, idolum, etc.;iar multe dintr'insele au pătruns şi în limba populară înlocuind

termenii latini sinonimi, de ex., Zetra, înlocuind /apis şi sax,
cf.
Trom.pieatră, it..pittra,.fr. pierre, *thius “thia, cf, gr.0etos, Veta,
ital.
310, zia, prov. îia, sia, span. port. tio, tia, colaphus, ct. Petron.

„Bercolopare, în locul

lui scfus,

cf. fr; COUp, 7zanus:

fr. nai
a făcut
n

să dispară pumilio, etc.). Şi nici în epoca imperială n'au
împrumuturile ; dar maiales limba latină bisericească a deschisîncetat
larg
porţile elementelor greceşti, de ex. bagtisma, cocnobi
unm, daemon,
-diacta, dogma, diaconus,epitaphinim, eleemosyna, presbyter,
sarco* Phagus, stema, abyssus, eremus, blas/hemus, etc.
toate accentuându-se în limba poporului după legile accentuării greceşt
i:
-ibyssus, cremus cf. ital. ermo, ete.
Prin urmare, influinţa greacă asupra limbii, artei și
litera“turii romane a fost mare de tot; dar. în domeniul
dreptului, în
legislaţie şi în desvoltarea vieții publice nimeni nu
să
tăgăduească originalitatea şi superioritatea “Romanilor.poateÎnşişi
poeţii Romani Vergiliu (Aen VI 847 sqq). şi Horatiu
(Epist.
ad. Pis. 323 sqq.) recunosc Grecilor Ssuperioritntea în arte,
în
literatură,
în cercetările speculative de tot felul, în gustul
lor
artistic şi în iubirea lor pentru tot ce este frumos
şi ideal; din
potrivă

, ei le atribue Romanilor geniul puterii şi al administra.
.
au ştiut-să cucerească şi să domnească, şi
-educaţiunea practică.
o

ţiunii, ca unii cari

Ci. E. Worden,

Die râm. Literat, (Einleit. in die

Altertumswiss, hgg. von Gercke u. Nordeni, p. 451).
— Fr. Sfutsch,

Die

lătein.

Sprache

teil. 8, p. 421). —

(Kultur

Wadi,

d.

Gegenwart,

Lindsay-ZI.

Wohl,

1. Ab.

Die latein.

.
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|

Sprache, pp. 16-8227 sqq.—F. Sommer, Hb, d. lat. Laut- u.
Formenlehre, p. 109 sq. și passim.—E£. Bourciez, Elem_
de linguist. rom. p. 57 sq.—Fr. O. IVeise, Die griech..
„XVârter im Latein. p. 63 sqq.—AL. IValde, Latein. Ety=
mol. Wărt:. (1910), passim.

Elemente

celtice.

Dintre

acestea:

1. Unele

au fost împru--

mutate de timpuriu; de ex. ambactus «funcţionar», cf. şi Paul,.
Festus 4: „ambactus apud Ennium lingua gallica servus appel-

latur,“ şi „servus

ambactus

id est circumactus, dicitur“ ; cyrmr.

amacih «servus-arans»; got, andbahls, etimologie populară pentru.
"ambahis,

tot de aci vine; [Altfel R. Koenig, Deutsche Literatur-

geschichte, p 2. care crede că amba/itus este întâiul cuvânt german:

care a pătruns la Roma, în sec. 11 în de Hr.] carpentum „car“: iric.
carbat sau carpat «car» cf. cuvintele: Carbantorate, RagâavyzogtYo; cucullus „glugă“, cf. Zlolder, 1, 1183; dubenus „dominus“,.

cf. gall; Dubnorix, şi Paul. Festus: „dubenus apud antiquos di-:
cebatur qui nunc dominus“, precum şi gloșa: dubius, eozzms
;.

maniuts „cal mic de lux“, cf. Lucretius ÎN 1063, Floratius, Carn.
III, 27, 57 pentru *mandus, care nu este un cuvânt galic,
cum
zice Cousentius, V. 364, ci iliric, cf. forma veche “mansa
din.
mandia, în mesap. Jupiter Menzana, (căruia se sacrificau cai):.

Beuna «vehiculum», și combennones „eadem benna sedentes“, cf..
cymr.

beun,

iar

în Belgia.se

zice

şi azi

încă

Banne,

etc.

2. Altele pătrunse mai târziu, începând cu sec. | în. de Hr.; de:
ex. a/auda, arepennis, formă celtică după Columela V. 1. 6; aci

şi forma arpeudia,
de unde fr. arpent; beinila «mesteacăn».
cf. iric, be/he; cabanna, sau cappana „colibă, baracă“, cf. cymr
caban „colibă“; cautalon „un fel de edificiu (?)%, cantuna
sau,
cantena, de unde, poate, franc. cantine Şi ital. „cantina“, cf.

J.. Pirson. op. cit, p. 237, bulga „sac mic de piele“, carrus „un:
fel de car cu patru roate“, cf. cymr. carr „carruca, biga“, v. bret

carr.

„vehiculum“,

cf. şi numele

de oraş

gallic Ragge2owvov ;-

cervisia „un fel de bere“, cf, Zlolder 1 995; cisinn „car uşor
cu două roate“, cf. Flolder |, I03I; gaesum, cf. gall. gaisos gai-.
*

507, V. ir. Zac: „sulită“ şi vgs ger, precum şi numele germanice:

Radagaisus, etc; covinuus „car pentru răsboiu“, zeda „car cu:
patru roate“; aci lat. med. para-vertdus pătruns în limba ngs..
cf. Pferd; [Drungus „batalion de soldaţi“, cf. gall. dragos,
(de:

aci şi bizantinul: &goby-fos, Apovyydgtos' wtlapyos şi ir. drong,.
nu este de origină celtică, ci latină după Vendryes, De hib..

voc. 136 sau germanică

după

Loewe;

KZ. NXXIX:

274) presu-.

punându ca formă primitivă *prunga, cf. IValde, /Wăru:, p:
243; iar brâca „nădragi“ cf, gall. braca; caballus, cf. bret caval,.
ir. capall, gr. vane" ăpyărns înmoș, Hesychiu, nu sunt, pare-se
de origina celtică, ci întâiul poate să fie de origină germanică,

cf. ahd. bruch, aisl.: boc, ags. brec şi împrumutul s'a făcut când
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i-e. d nu se schimbase încă în protogerm.5, iar al doilea, poate:
că este un cuvânt nordesteuropean, cf. A. I/alde, Latein. cb.

WPortb:. p. 103).
”

:

Cf. £.

IFindisch, Keltische

Sprache

(Grâber, Grăr.

d.

rom. Philol. I* (1906) p. 283-312 şi bibliografia de acolo.—
Holder, Altkelt. Sprachschatz (18gr sqq.).—R. Z/urney-

sen, Kelto-romanisches (1834).— Gliick, Die bei Caesar
vorkomm. Kelt, Namen (1857); Zid. Altertum., XLII, p.
170.— A. Fick, Vgl.etym. Wtb, d. igd. Spr.* (Ba. 1. 1891);

BB.AXLX (1903). p. 242 sq.— IP Stockes- A. Bezsenberger,
Wortschatz d, IKelt, Einheit, ( 1894).—Aluge Erymol. Wtb. |

d. deutschen Spre (1869). Szolz, Histor, Gramm. der.
latein. Sprache, 1, p. 43 sqq.—- 47. !Palde, Latein. etym.

Wor,

Meyer,

passim.—L. Sc/mial. op. cit. p. 20 sq. 27. —£d.

op. cit. p. Gr

sqg.—A.

Ernout,

op.

cit., p.

60

passim — 4/. Pe//egrini
, Raddoppiamente anorm. di cons.
d
in vocab: latini (Stud. di

filol. class. XVII

[1909],

pp.

352.421. — . Pirson,- La langue des inscript. lat. de la

Gaule

(1901) p. 237.

Elemente orientale: Sanscrite şi persane : bombyx, gaza, fan/hera, pardalis, paresanga, saccharon 'satrapes, etc. Semitice :
arrabo, balsam, cadus, camelus, ledamun, mina, sesanum, etc.;
egyptene: bar;s, bissus, cummi cbenus, ibis, nitrun, papyrus,

etc., introduse prin intermediul
malta,

etc.

limbii greceşti; punice: mappa,
|

Flemente împrumutate din dialectele italice celelalte:

Umbrice

osce, samnitice: os [pentru forma fonetică latină: *0s], cf. umbr,,
bum „bovem“, bubino, bufo, cantis, caseus, casnar, herna, hirpus,
lupus, [pentru forma latină fonetică "/nQutos), snufrins, nufro,
nefrones, nebrundanes, popina (==coqui na), Bopino, rufus, lângă
„Tauber, cf. umbr. rofu, scrofa (f. pentru foneticul latin -b-).: /o/us

vafer lângă vabrum, etc; în schimb însă au pătruns şi multe, .
eiemente latine şi în dialectele italice şi în limbile celorlalte,
populaţiuni.
Cf, 4. Ernout, op cit.. pp. 26-29,

133 sqq, 198 sqq..—

P. Kvetschiner, Sprache
(Einleit. in die Altertumswiss,
p. 181 sq.—Zr. Sfulsch, Die iatein. Sprache (ISultur der
Gegenwart, |. Abteil, 8, p. 419).—7, Sommer, op. cit., p.

213 sq. —k. Bourcies, Elem. de linguist.

„A.

IPalde, Latein.

ctymol.

Wtb?,

passim.—

rom, P. 59—
[Veise,

Die

Griech. Wort. im Latein. (1882) passim.—R. v, Planta,
op. cit., 1 p. 335.—C. D. BucA, op, cit.,p. 192. sqq. şi passim

Cum /iznbis latine preliterare care, până la inceputul perioa|
dei literare trecuse prin numeroase şi mari:

Limba

latină,

literară,

schimbări

(de ex., slăbiri şi căderi de vocale

in interiorul cuvintelor) şi fusese influintată,
în special in vocabularul ei, de dialectele italice celelalte şi de limbile populaţiunilor celorlalte din Penin-
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sula Apeninică, îi lipsea o tradiţiune literară şi gramaticală, ea
continua să prezinte spectacolul unei schimbări neîntrerupte.
ŞI numai prin influinţa limbii şi culturii greceşti, răspândite în
intreaga talie sudică şi mulţumită activităţii literare şi gramaticale a lui Afpiu Claudiu şi, mai ales, a celor dintâi scriitori grecizanți: Ziviu Andronic, Wacviu, Plaut, Enniu, etc.,
cari au întărit cantitatea prosodică şi au fixat ortografia, şi

pronunţarea, se dezvoltă lângă /imba schimbăcioasă a poforului, o limbă literară întrucâtva statornică, ale cărei înce-

puturi

se

sue

departe

în

trecut. Dintre

scriitorii latini cari

au lucrat la formarea limbii latine literare cităm: 1, pe marele
înnoitor Appiu Claudiu, sfârşitul sec. r11 în. de Hr., care
a fixat întrebuinţarea lui 7 intervocalic în limba latină lite=

rară, de oarece până atunci ea balanţă între s și 7 intervocalice, cf. pakari de pe inscripţiunea lui Duenos lângă Zoifesia:
cu menţinerea şi cu rotacizarea lui s intervocalic; 2, pe Szuviu Carviliu, sec. I11 în. de Hr., care a stabilit deosebirea dintre G şi C; 3, pe Euniu care a introdus in ortografia latină
dublarea

consoanelor.

Tot

acum

se

restabilesc

treptat

prin

q, €, 9, etc,; iar ortografiile: ziro, ego,

sal-:

influinţa limbii literare: 1, 7, care chiar în perioada preliterară
fusese redus la o simplă rezonanţă nazală a vocalei precedente,
pentru reprezentarea căreia cei vechi n'aveau un semn special,
cum avem acum:

von ar' reprerentă trei deosebite faze în încercarea făcută pentru a nota în scriere acest fenomenîn privinţa căruia Ouintilian

se exprimă: „paene cuiusdam novae litterae sonus“; 2, -s, care în
textele vechi epigrafice nu eră scris: Coruelio, Şi de care, poeții

epocei republicane n'au ţinut seama din punctul de vedere prosodic:, Ancu(S) religuii, la Enniu, Aecseruinu(5) furt, la Luci:
“liuj, 3, vocala finală, care în limba poporului eră suprimată din
cuvintele disyllabice ca: î//e, iste, uride iunde, nemfe;

etc., afară

de unele excepţiuni: ac: afac, ziec: ncegue, seu: Stue, neu: jeve ;

4, întrebuinţarea formelor complete din dubletele: aridus: ardus,
calidus: caldus, columen: culinen, Positus: postus, solidus: soldus,
feSumen: tesmen, validus : valdus, etc.; în sfârşit, tot în epoca
desvoltării limbii latine literare au loc: 5, alte două” schimbări

care se rapoartă: întâia, la trecerea pretonicului -oz- în-az- (către

anul 200 în. de Hr.) in cazuri ca: ăvi/lus, căvâre, făvere, lăvire;

cavăre, etc., dar ovis, v. lat. fove=fave (Biicheler, Rhein. Mus.
LII, 391 sq.) etc; și, pe când limba latină populară menținea

forma covos (cf. port. cozo, Sp. cueva), etc., cea literară gene„raliza prin analogie formele cu -a-, de EX., cavus, căvro, lăve,
(pentru câvos, cf. gr. zto:z6 fot, * covco'lowco) forme analogice,-.
după cavâre, cavârna, lavări, etc; a doua, la schimbarea accen-

tuatului -vo >>-ze- înaintea consoanelor 7, s, £ (în cursul sec. 11 în

de Hr.) în cazuri ca: v. lat. zorro, vortex, vorto, vorsus, voster-,
volo, votare, etc,, cari devin vero, vertex, verto, versus, veste

.
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ei bine, şi în acest

caz
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amândouă

formele

limbii latine au procedat deosebit: cea populară a păstrat: vos:

fer, (cf. rom. zostru, it. vostro, cat. vostre, zoto, etc... cea literară, din contră, a generalizat formele cu -e: vesfer, velo,

versus,

etc.

Această

|

potrivire şi normalizare în limba literară s'ă terminat,

poate, către sfârşitul Republicei, în epoca lui
generalizat numai în epoca imperială.

Cicero,

dar

sa

- Cu toate acestea, au fost şi scriitori cari, fiind atraşi de «sermo
a
cotidianus» treceau peste regulele limbii liteLimba

latină

rare.

populară.

In

versurile lui

Plaut, bunăoară,

care

a fost aşa de mult înfluiințat de graiul popular, se reflectează limba latină vorbită cu
felul ei de accentuare, cu modul cum sunau unele cuvinte Şi
unele propozițiurii întregi şi cum se auzeau vorbe din formele
obişnuite. Ea se -mai reflectează şi în epistolele lui Cicero,
în «Bellum Africum şi Bellum Hispaniense> care, după toate probabilităţile au ca autori oameni din popor, în romanul lui Petroniu, în opera lui Vitruviu, în operile părinţilor Bisericii
creştine latine, în sfârşit, într'un mare număr de inscripţiuni latine. |
Limba latină populară suferise, în desvoltarea ei cu totu) liberă,
multe şi insemnate schimbări în domeniul vocalismului înainte
chiar de epoca, când au început să contribuească la formarea

limbii latine literare poeţi ca Liviu Andronic, Cn. Naeviu, Q. Enniu, etc. Ascfel că de pe la jumătatea secolului I, aceste schim„bări Sau întins şi în domeniul consonantismului,
apoi, în declinări. şi conjugări, la formarea cuvintelor, în sintaxă şi in do-

meniul însemnării cuvintelor, unde se vede tendinţa de a se
simplifica vocabularul. Desvoltări ale limbii latine populare ar.

trebui,

poate,

să vedem

şi în unele

raporturi între i) zotvi) şi

limba latină vulgară, adică vulgarisme ; de 'ex. aspiraţia nefo-

netică a lui /: în limba greacă comună şi cea latină: gr. houro
(Tarent, Heraklea: lat. oc/o, got. ahtu., ie. “obl0(u): lat. hu-

Ierus: gr. Opos; lat. fachrima (v. lat. dracuma : gr. dă4g5), etc.
disparitia consoanei & între două vocale sub influinţa vocalei”

palatale în limba greacă şi cea latină posterioară: gr. ies, cf.

Rhinthon, sec. [IL în. de Hr.), lat. erieus, maistri pentru &)iyos,
erigens, magistri ; prepozițiunile arată acelecaşi desvolțări: gr.

cyzpaiveota: Ey zi, lat. delectari în aligua re; prepoziţiunile âz6,
ont şi ab după comparative în loc
de 3) şi, quam: zzref)sipovra
Umep Tobs XĂdovs oi Iede! (Polib, III, 79, 8), epovtpwrepo! 5nip

obs

viois

(Evangh.

Szăp Exosta ovare
pius, cap. Il),

Luca,

XVI,

8, cEtontatezega Tpadu.oTa cpt

2yfpâvy (SI. Ion Chrys., Homil. către Futro-

lat. dulciusa melle, etc.; gr. Eye'w Şi zo:ety+ infi-

8o
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nitiv final, lat. habere şi3 facere + infinitivul: et)? Ey0, lat. amare

habeo; gr. cb

8,

lat. scio guod.

.

Pentru perioada limbii latine care se întinde cam de pe la sfârşitul sec. III

în. de Hr. şi dureaza mai multe secole, avem la îndemână o serie
de documente: 1, liferare, din care, cu toate că limba lor se deosebeşte
de cea

vorbită, putem urmări desvoltarea limbii latine cel

puțin

a celei scrise;

2. efigrafice, un alt isvor important pentru a urmări deasemenea
desvol:tarea limbii latine din această perioadă; în general insă, este de
observat

că textul inscripțiunilor

bine păstrat în ceeace

oficiale este

mai

corect,

mai

consequent și mai

priveşte: ortografia limbii, decât textul celor private

care prezintă oarecare neexactităţi;

3 alte

izvoare şi anume:

mărturiile

scriitorilor latini: Acciu, Luciliu, Aeliu Stilo, Varro, Cicero, Quintilian
,
ale filologului: Aulus Gellius; ale gramaticilor latini: Festus,
Hyginus,
Verius Flaccus. (din epoca lui August! Aem. Asper, Modestus,
Longus,
etc. (sec. I d, Hr.); Terentianus Maurus (sec. III d. Hr.); Aelius
Donatus;

Charisius, Divmedes, Servius, “Victorinus, Victorinus Maximus (sec. IV.
Hr.); Consentius (sec. V. d. Hr] şi Priscianus (sec, VI d. Hr.),
perei «Institutiones grammaticae» în 88 cărţi; ale scoliaștilor: autorul
Acro
Porphyrio (sec, II d. Hr; şi 4, metrica romană şi cuvinte latine scrise
lirere greceşti (de ex: zpyzov, x6tovs [p. co(n)jux], uwzove, cvezizayos
ovezpavos, Kbgetvos şi Hugtvos [pentru

Quirinus),

Cî., apoi, P. Krețschmer,

Ratazhos si Krtzits,

d.
oşi
cu
şi

etc.),

Sprache (Einleit. in d. Alter-

tumswiss. p. 182 sqq. — Fr. Shutsch, Die Latein. Spr, (Kul„tur d. Gegenwart, |, Abteil. 8. p. 423 sqq. — Ed. Worden, Die Antike Kunstprosa, II, p. 609 sq. — IV. 4.
Lindsay,

Die latein. Spr. ltrad.-H. Nohl), 189r, (passim).

E. . Sommer, op. cit. p- 21 sq. 322 sqq, — Seeluann,
Die Aussprache d. Lateinischen, p. 363. — Fr. Marx,
Das

Problem

der Bezieh.

d. Altlatein. z. Spătlat. (Neue

Jahrb, XXIII [1909]. p. 437 saq. — Afeyer-Liibke, Gramm.

d. rom. Spr. (trad. E. Rabiet) p. +03, 7; Grdr. d. rom.
philol. 1; 363. — A. Carnoy, op. cit.p. 179 sqq. — d.

MNiedermann, Precis de phonet. hist. du lat. (1906) pp.
75 saq., 8 sqq. —G. Job, Introduction â la chronol.
du lat. vulg., passim.— J. Pirson, op. cit, p. 100 sqq.
M. Diehl, De m finali epigraphica, pp. 231 sq, 302 sqq.
L, Havet,

P

L's caduque

(Etud.

dedices a G. Paris, [1891

P 305 sqq.— E. Bourciez, Elem. de linguist. rom. (1910)
p. 32 saq. — Rebliug, Characteristik d. Umgangspr. p.
9 sq. 14 sqq. —S, Jteinach, Gramm. lat. (1886), p. 330.
Sqq. si intreaga literatură veche de acolo.— Fr. Pfister,
Vulgărlatein und Vulgărgriechisch (Rhein. Mus.) LĂVII.
Heft. 2 [1912], pp. 195—208.—£r. Stols, Gesch. d. lat,
Sprache, p. 91 sqq.a 14 sqg. — FE. O. IVeise, Les ca.
racteres de la langue latine, traduit de Pallemand par
Ferd, Antoine, (Paris, Klincksiek) pp. 230—2531.
:

L-imba latină s'a impus, întru incepat,

latine: vecine, formându-se

tutulor populaţiunilor

un fel de 10:Vîj,

întâia Foinc latină,

apoi, prin cuceriri,şi celorlalte populaţiuni din Italia,de origini

diferite lindo-europeene

şi neindoeuropeene),

constituindu-se

de

timpuriu şi în Italia, ca şi în Grecia, şi după o procedare analoagă,

,
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o altă ori, a doua koine latină. Dintre dialectele italice
„<ari au încetat să se intrebuințeze în epoci deosebite, dialectul
ambrian

a dispărut în timpul războaelor civile; dalectul osc la:

începutul erei creştine; fa/iscul după epoca: lui August, căci în

epoca aceea el se menținea încă
parte /imba mmesapică nu s'a mai

(Strabon, V. 2, 9); pe de altă
întrebuințat în -inscripţiunile

dela sfârşitul Republicei (Fr. Ribezzo, loc. cit.); /irnba greacă a
„continuat să se vorbească în Italia de Sud şi în' Sicilia în toată
epoca imperiului; despre idionzele iberice se vorbeşte până la
sfârşitul

sec.

1

(Tacit,

Annal.

VI, 43); Zimba unică,

Sa men-

ţinut, până la sec. v (Augustin, Sermon. 25); (imba galică se
întrebuința încă ici colo în cursul sec. nr d. Hr. (Bourciez
Elem. de linguistique romane, p. 30).
Această

koins latină pătrunde, după aceea, în

Spania

cuce-

rită şi romanizată repede; în regiunile Africei de Nord, unde
limba latină a avut o epocă de înflorire literară şi a devenit
limba oficială în justiţie şi în administraţie; în Asia Mică; în
Galia, unde s'a impus prin mijlocul aristocrației şi a oamenilor culţi (limba galică fiind rezervată claselor inferioare ale

populaţiunii); în tele

părți din Iliria

şi din Elveția, unde

a

fost adusă de către colonişti şi legionari, precum şi în Dacia,
unde a prins rădăcini adânci. Şi numai în acele ţări, unde a
venit faţă în față cu helenismui a întâmpinat o puternică rezi-

stență, căci toate aceste ţări stăpânite de cultura, de spiritul şi

de limba greacă, au putut

să'şi

apere

caracterul

lor. în

faţa

latinităţii; iar dacă în Germania, când a venit în contact cu
idiomele triburilor teutonice, n'a putut să le iea locul, a lăsat,

cu toate acestea, în limbile germanice, in epoce diferite, multe
-» elemente latine. (cf. vgs. snâr, s/Alăm zfilări, ziagal, spiagal,
briaf, zins, brida

etc.

ngs.

Maucr,

Flaum,

Pfeiler,

Spiegel, Brief, Zius, Kreide, etc. din lat. mărus, plina,

ius,

fâgula,

Sfăculum,

brăvis,

[S.-inţ.

libellus]

census,

Ziegel,

pila-

creta,

etc.. precum şi: vgs. bâbes, prâstar, predigou, ete: ngs. Papst,
Priester, predigen din lat. Păpa, presbyter' [gr. apeo6Vregos]
Pracdicare etc.). În toate aceste regiuni, afară de Dacia, limba
latină a. fost introdusă sub o îndoită formă: aceea a /iubii 1iZerare, întrebuințată în şcoale, şi aceea a /imbii vorbite, răspândită prin mijlocul soldaților, negustorilor şi coloniştilor. Roma-

nizarea deci trebue să fi început în armată: găsind, apoi, un
sprijin puternic în: cetăţenii romani.şi în coloniile militare. Inainte de căderea imperiului roman de apus (476) limba latină
prezenta încă_o
unitate în toate ţările cucerite de Romani, care
începeau să fi6 cunsocute sub numele de Romania (nume format după analogia cu Gallia, Britannia); şi numai după căderea
acestui imperiu limba latină a început să se desvolte într'un
mod independent în fie care regiune; şi bdată cu constituirea
1. Valaori, Linguistica,

|
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naţiunilor celor noi încep a se formă şi limbi independente una

de alta, numite

romanice.

In privinţa părerii emise asupra chestiunii: dacă farticularitățile prin-care se deosebesc între dânsele limbile romanice co-

respund sau mt unor varietăți dialectate deja existente în limbă

latină vulgară, chestiune care a dat naştere multor discuţiuni
serioase atât intre latinişti cât şi între romanişti, să se compare
Grăber, Arch. f. lat lexicogr. und Gramm., fasc. 2) şi G. Afoh/

(Introduct. ă la chronologie du lat. vulg, 1899), care a emis multe

teorii, adeseori mai ingenioase decât fundate, şi a pus
probleme interesante care trebue să fie rezolvate.
Cf. F. Sommer,
cit. p. 3o sq. —

multe

op. cit. p. 18 sqq. — E. Bourciez, opF. Sfutsch, Die Latein

Sprache (Kultur

(Einleit. in die Altertumswiss,

Abteil. 8, p. 184

d. Gegenwart, [. Abteil., 8, p. 41 sqq.).—P. Krefschmer,

Sprache

—C. Iulliam, Histoire de la Gaule, T. IV (1914) passim.

* ITALIOȚII. Triburile cari vorbeau o limbă

ŞI pe care noi le cuprindem

întrun

indo-europeană

singur nume, acela

de //a-

lioli, nau avut dela început locuinţele lor în Peninsula Apeninică, ci şi ele au-emigrat încă din timpuri foarte depărtate de
noi, în locuinţele

unde erau stabilite în

epoca

istorică,

dintr'o

regiune asupra căreia nu s'au fixat încă învățații. În privința
imigrării Italioţilor în peninsula Apeninică au fost emise diferite păreri: după unii învăţaţi, ei ar fi pătruns probabil pe la
Nord, trecând munţii. Alpi; alţii susţin că.au intrat în această
peninsulă pe la Nord-Est, adică pe acelaşi drum pe care lau
urmat,

mai târziu, în epoca

invaziunii barbarilor,

Goţii, Laugo-

barzii, etc., pe lângă Aquileja, fără însă să fi putut sta în valea
Padului; [Resturile unei epoci culturale care se văd aci, aparţinând, jumătăţii mileniului ÎI în. de Hr. nu pot să facă dovadă, zic
dânșii, căci ar. putea să aparţină tot aşa de bine unei alte populațiuni.] în sfârşit, alții sunt de părere ca Italioţii ar fi venit din
lliria, trecând marea Adriatică, căci altfel ar fi greu să cunoaştem
motivul pentru care //a/iofii au părăsit Valea Padului; dar şi
această părere din motive geografice nu pare să fie adevărată:
Din. ramura //a/ioților, care aparţinea intinsei familii indocuropeene, făceau parte: Latinii cari au plecat, probabil, înaintea
Oscilor şi Umbrilor, dela Nordul Italiei, unde ei sar fi oprit pentru
câtva

timp, urmând

drumul

pe care au venit ceva

mai

târziu

şi Umbrii şi sau stabilit în Latium; apoi Sabinii, Oscii,
Samniții, Picenii, Vestinii, Pelignii, Marucinii, Marsii, Volscis,

Aequi,
Aruncii,. Faliscii, Hernicii, etc. Unele din aceste triburi S'au latinizat ceva mai înainte, iar altele ceva mai târziu;

aşa, bunăoară, latinizarea Sabinilor, Aequilor şi Flernicilor a
avut loc în secolul al III în. de Ir.; [In acest secol a avut loc
si latinizarea Gafior Cisal/pini, Ligurilor şi V eneților, iar aceea

Îi
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sec. | în. de

Hr;

[Tot în acest timp s'au latinizat şi Ftrurii dela Sud.] In privința
limbii şi originii celorlalte popoare vechi, cari locueau în epoca
istorică în Peninsula

Apeninică, şi anume:

Veuctii,

Celții, Mle-

sapii, Iapigii, Ligurii, (nume ce ar .îi fost dat, după C. Iullian,
op. cit., Italo-Celţilor înainte de despărţirea lor) Firuscii, Grecii,

vezi pp. 34, 48, 50, 52, 53, 8o.

Cf. Eduarud Meyer, Gesch. d. Altertums, [, 112p 79;
” Zeitschrift fir Ethnologie, XLI (1909) p. 190. — Mese
Grdr. d. râm. Geschichte: (1910) pp. 31. 1%. — Stolz,
Gesch. d latein. Sprache, p. 3o sq. — S. Feist, op. cit,
p. 66. — P. Are/schmer. Sprache (liinieitung în die Al„

levtumswiss; hgg. von "Gercke und'Norden, | [1910] pp:
178—176, 181), -- FI. /lirt, Die Indogermanen. Ihre verbreiteng, ihre Urheimat u. ihre Kultur, I pp. 157— 166.
II, pp. 6rr-6r13. — CC, Jullian, op. cit. t. IV passin. —
A. Meillet, Bullctin de la Socitie de linguistique de

Paris, XIX, 2 (19r5;, p. 196.

„Această limbă trebue să fi prezentat cu mult inainte de a
„. începe tradiţiunea ei literară şi epigrafică, aLimba greacă.
dică pe. la sfârşitul sec, XI. în. de Hr.,o
mulţime de varietăţi dialectale. Insăşi limba
poemelor homerice, în care întâlnim un amestec de elemente
eolice şi ionice vine în sprijinul acestei păreri. In toate aceste
„Narietăţi dialectale însă, existau unele caracteristice comune
tulor dialectelor (cf. X. Bruomaun, Kurze vgl. Gramm., p. tuA. Thumb, Handb. d. gr. Dial. p. 2 sqq), dintre care cele g;
mai
„multe trebue să fie raportate, fără îndoială, la limba 4roto„Preacă, sau frehelenică.
In general, dintre toate celelalte limbi indo:europeene, /imba

greacă ne dă imaginea cea mai fidelă a limbii indo-europeene
primitive. Ea le întrece pe toate în privința vechimii vocalis-

„mului; în sistemul verbal însă, numai

limba indiană

veche,

ceea a poemei Rigveda) poate să o egaleze ; iar în derivare(aa
şi compunerea numelor de persoane, în deosebirea dintre activ
şi mediu şi dintre imperfect şi aorist, așişderea, puţine limbi
îi sunt,asemenea; în consonantism şi în flexiunea nominală veche, dimpotrivă, ea n'a fost așă de păstrătoare nu numai ca
limba indiană veche, ci nici chiar ca limbile slavă şi lituanică.
Că

/imba şi cultura greacă

au putut fi influinţate

populaţiunile autoctone pe care Grecii, când au venit dinde părțile
nordice ale Peninsulei Balcanice, le-au găsit în regiunile!
pate în urmă de dânşii, - nu încape nicio îndoială. Aceasta ocupoate vedea, de altfel, şi din urmele care ne-au rămas dela seaceste populaţiuni; aşă, bunăoară, să se compare: toponimia
care este aceeaşi în amândouă părţile Mării Egee, şi sufixel
e

84

IULIU VALAORI

s ss, [s, ss];

5, v0. Ind, -nth],

cari se găsesc în formaţiuni de

cuvinte şi în Asia Mică şi în Grecia;

de ex., Ephesos,

rinthos, Tiryns,

continentală;: Olympos

Hali-

karnassos, “Termessos, etc. din Asia Mică; Mykalessos, Hymettos [att. zr, panhelenicul oo], Parnasos, etc. din Grecia; A- linda, Kalinda, în Asia Mică ; Lebinthos, Lindos în insule; lodin Mysia,

etc.;

Saminthos

şi

în Grecia

numele

de

zeități,

de ex.,

A0ăva, numele

vechii divinități pelasghice, carea luat locul, mai târziu, în le„gendele greceşti, celei indo-europeene Ho, fiica lui Zeus (cf. Usas
duhită Divas, în Rigveda); cele de persoane în -ac0g Şi -aa!g,
precum şi cuvintele Xezvwy,: oinvcs, ci6ân, oăzovy, etc.; dar în ce
mod ele au fost influințate, aceasta este ceeace nu ştim. Că,

pedealtă parte, au pătruns într'insa; chiar din timpurile cele
mai vechi, elemente nu numai din limbile popoarelor fie cele vecine, fie cele cu cari au venitîn contact Grecii, ci şi din limbile
populaţiunilor preistorice.
din regiunile Mării Egee şi Mediterane (fără să ştim însă din ale căror populaţiuni anume) este
de asemenea neîndoios.
,
Din elementele străine pătrunse în limba greacă putem cită

cele următoare :

1. Cele ilirice:

lat. sarracum

odpra

„car“

-

(oăprat duatat,

sau scrgpacuni;
de aceeaşi origină.

Hesychiu),

cf.

In privința cu-

vintelor îzzos (ixx06), Bxoxdvo:, cf. P. Kretschmer, Einleitung, p.
248 şi 2481.
2. Cele

traco-frigiene : fporoy

„bere“,

Zemelo

„numele ze-

iței pământului“, “a cărui formă greacă este: Septm (ef. No-waia-Semlja), frig. cari „furgon“.
3. Cele imprumutate,
dela populaţiunile preistorice ale re-

giunii egeice sau mediteraneene : gr. hom. Odapos „cameră“,
pEyapoy „apartament, palat“, codutvdos „cadă“, zivhos. „cărămidă“ (cf. vgs. flint), vijcos dor. vâoos „insulă“, oiâmpos „fer“,
citos „grâu“, oluvos „rodie“, difâm „castravete“, Sexuwy, etc. Aceste cuvinte care prezintă un o- (iniţial) sau -o- (medial) au.
pătruns în limba greacă după ce c- şi -c- deveniseră de mult

h-, h- cari în urmă au şi dispărut, Acest fenomen trebue să.
fi avut loc, după cum se vede din aceste cuvinte împrumutate
chiar în patria primitivă, în epoca de bronz, cu alte cuvinte cu
mult inainte de a cunoaște Grecii ferul şi înainte de a cunoaşte
în noile lor locuinţe (în Grecia

şi insulele

Ciclade)

“rodiile', “castraveți”, produse ale orientului.

nume

Gercke,

3dâwm

n'au

fost atinse de legea

veche

De

fonetică:

Finleitung in die Altertumswiss. | p. 104

„faţă de masă“,

f6âov

„trandafir“,

fructele ca

aceea, aceste
ss>/

sq);

pâ:Eos „Plumb“,

(ef. A.

apoi,

&gos

„munte“, etc.
„
4. Cele pelasghice : gr. pind. 7bpots „turn, oraş întărit“,
sdptos „turn“, zid de apărare“ (cf. lat. burgus aci de genul
masculin, aci de genul. feminin, got. barirgs, vezi Vendryes, De

4
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hib._voc:. 117,200;A. Walde, Latein. etym. Wort.? p. 102), O.
Hofimann, Gesch. d. griech. Spr., p. I5.
5- Cele comune şi limbii greceşti și celei semitice, dar fără.
să, aparțină uneia sau celeilalte, şi provin, poate, dintr'o limbă

microasiatică : gr. olvos. „vin“ : Sem. Z0q414, zdcxi, (Tacdaxi
g)
„concubină“ : sem. pi//egeă, dtoyn „sală publică, convorb
ire“ :
sem, /iSha, Xpvots „aur“: charis, adpoş „taur“ : sem.
Zhaur,
fwues „altar“ : hebr. bamă,
xuzdgtosos „chiparos“ : hebr.
F0Pher, etc.

6. Cele egipţene: ăvaa:s „oază“, f6ocoş

„pânză de in foarte

fină“, Eevos „abanos“, xovww mţânţar“, vizgav „silitră“, zdmugos
„papirus“, fo şi îwuots (glosat de Hesichiu : poowărs' morala:

* vag eldog, în care forma greşită fbwts este, după
toate
abilităţile, pentru fps, apropiindu-se de cea din papyrupros :
Way,
7. Cele

du(7ziotos

latine

(din

şi cele

,
italice : &)t

lat, acifenser)

„peşte

(din

de

lat.

a/ica)

mare,

„alac“,

morun“,

âtzupov (cf. Hesychiu :: ătcvgey, Vadcv, din lat. vifrum
„sticlă“,
Prix (din lat. vicia) „măzăriche“, zdzioe (din lat. ca/ceus)
„în

călţăminte“, xdzoy (din lat. capo) „elapon“, xYâtov (din lat. cucot“; 0030 (din lat. 10) „un fel de pantofi“,
etc.; cele imprumutate de către Grecii din talia sudică Şi mai
ales de către cei din Sicilia din dialectele italice : gr. sicil. dg6tvm
(glosat de Hesichiu: âg6lm “xgeds Xrwedci, din arvina) „grăsime:
de
bitus şi cubitun)

porc“, gr. sicil. ytA4 (din osc. yEdav: lat, Şelu,
vYedavăgev Ww/pty) „frig, ghiață“, gr. sicil. xăunos

cf. Hesichiu =
(cf. lat. car--

fus) glosat de Hesichiu : xăpunos: immoâpânos Seed, er. sicil.
Apa (dintr'un dial. italic, forma primitivă italică *//pra,
lat.

"bbra)

„balanță“,

gr. sicil.

m&pzog

(umbr.

zorca,

„porc“, rpafta (din sabin. rpx6atav, transmis Teafaăy

lat. Zrabea)

„mantie albă“, etc.

8, Cele celtice, pătrunse prin limba

baccar În.] şi baccaris [£.])

„o plantă cu

fiowy (cf. lat. disou) „bou sălbatic“,

latină:

Boa:

iat. porcus)

„trabeamn“

Băragis

(cf, lat.

rădăcina mirositoare“,

(cf. lat. brăcae, gal.

brăca) „nădragi“, Yaloov (cf. lat, gaesum, gal. gaison) „suliță
grea de fer“, d&yxm (lat. lancea: dospid la Diod. Sic. V, 30, cf.
m. irl. aigen „lance, cyrmr. /aiu „gladius“) „lance“, iocE (lat.
1S0x==c50%,
Cymr. 09, corn. choc) „Ştiucă“, săpun (ef. lat.
Parma, gal. parma, cymr. pParfa) „Pavăza uşoară“, oăyos
(cf.

lat. saguim, cuvântul galic, cf. Fick Il4 289; alţii.îl.
pun în legătură cu lit, sagis) „mantauă soldăţească“, etc.
Dar această influință se observă nu în construcţia internă a
limbii greceşti, ci în vocabularuei.
l Şi ceea ce constitue marele merit al Grecilor este faptul că ei au ştiut să dea cuvintelor împrumutate de la alte popoare pecetea spiritului gre-.
cesc şi să le transforme astfel în cât să nu mai fie cunoscu
tă
originea lor străină ; de ex., cine ar putea să creadă că Ilgo-=
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Aodoe))as,

reprezintă : ind.

Zorta-ivaschti-a), lat.

:

"AGgăorn,

Pramanthas.

Timatăss,

“legootdupa,

bactr. Zarathuschti-a

Dolabelia, celt. Andrasta,

“Gepidac, sem. Jeruschalajim, egypt. bennu.

germ,

- Cf. S. Feist, op. cit., p. 3841, şt2.— A. Aeillet, DE quelques

emprunts en grec et en latin (MSL. XV [1908]
p.
161 sqq.). — A. Cunw, Les mots du fonds
prehellen. en

grec. latin et scmit, occid. (Rev, d. ctud. ancien. XII,
p.
154), — Spieselbere, Âgypt., Lehnwârt. in
der ălteren
griech. Spr. (KZ. XLI [1go7] p. 127 sqq. — A. Thumb,
op. cit, p. 6 sq. şi bibliografia

de acolo.

— J.

„ nagel, Die griech. Spr. (isultur d. Gegenwart, IPacher
VIII,
p. 280 sqq. — £. Liden, Glotta, II: p. 149. — O.|, Țloffman,

Gesch. d. griech. Spr., p. 15 sq. — O. Lagecrauls, Zwei griech. Fremdwort. (IE. AĂV, p.
3631.—
Gerche, Methodik (£inleit. in die Altertumswiss.
, Î. p.

204), — Keller. op. cit., pp, 982 —187. = Ilofinann.
Kut-.
lIranisches bei den Griechen (Philologus
[1907] pp. 173-191. — Za. Boisacq, Dict. ctym,. LXVI de la

sche,

langue

grecque. — A're/schuner, Einleitungin die Gesch.d.

giech. Spr. pp. 248 si 248.

Varietatea de dialecte pe care o prezintă /imba
greacă veche
Ă
stă în legătură strânsă« cu natura Greciei
Dialectele greşi cu condiţiunile politice, economice şi socicești.
ale în care se dezvoltau ele. Cauzelor soci„ale,

bunăoară,

se

dator

eşte formarea celor
două limbi z0:y/, cea care a fost constituită
în Asia-Mică şi a întunecat pe toate celelalte de dialectul ionic
dialecte eolice, și
cea care a fost formată de dialectul doric în Sicili
a şi sa înzins în toate oraşele

mari ale acestei insule.

Pe de altă parte,
Bredominarea dialectului
atic se datoreşte succesului politic al Atenei, el însuşio urmare, de bună seamă, a expan
lui Achemenizilor care a ruinat cetăţile greceşti siunii imperiuale loniei ; iar

constituirea definitivă a limbii zowvf) helenice
care a înlocuit pe
foină dorică, in Sicilia, Şi pe /oină etolică
, în Grecia centrală
(const

ituită cu începere din sec. 111 în. de Hr.) şi
s'a folosit şi
Zoin2 tonică, se datoreşte intinderii imper
iului ma=
cedonic. Dar şi această limbă comună, la rându
l
ei,
a început
să-şi piardă forţa şi să se împartă, întâmplând
u-se şi cu ea
ceeace se întâmplase cu limba indo-europeană primi
tivă şi ceeace
se petrecea în acelaşi timp cu câa latină.
[Ceva analog prezentă şi Colcida, în vechime şi
Caucasului în timpurile noastre. Numeroasele, prezintă şi țările.
plexele dialecte caucasiene, ce constitue diferite feluritele şi comgrupe de limbi:
„Peorgiană, lesshiană, cerfkesă, cecenă, ossetă
tot de natura
acestei regiuni atârnă. Din potrivă, limba este etc.
de
obicei
u unitară
acolo unde sunt şesuri întinse şi nu există hotare
naturale, de
de vechea
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ex. la populațiunile stepelor din interiorul Asiei, la Arabi, etc.]
Dialectele greceşti s'au păstrat în forma lor cea mai curată

„în inscripţiuni. Ele sunt în număr

de

peste 50.000, descoperite:

în cea mai mare parte în Grecia şi în Asia-Mică; şi unele din,
"ele se sue până în secolul VII şi chiar al Vill-lea în. de Hr.:
iar operile literare ca unele care sunt scrise intro limbă
creată într'un mod artistic, nu ne pot da imaginea fidelă a unui
" dialect vorbit, |
Cf. «1, Thumb, op. cit. pp. 13—4+7. 270 sq; 7. F.(Anz.) XAII, p. 29 sq. — P. Aretschmer, Sprache (Einleit. în.

die Altertumswiss., p. 160 sqq.).—/. IVakernagel, Die
&riechische Sprache (Kultur der Gegenwart, |. Abteil. 8.
p. 290 sp). — A. Meillet, Apercu d'une histoire de la

langue grecque, pp. 119 sqq.. 110 sqq. 2ș1 sqq. 277 sqaq.

348 sqq.

ŞI scriitorii greci din vechime s'au ocupat
Gruparea dialectelor.

”

cu

diferite

che-

stiuni dialectale . (Z/erodot, Platon, Democrit,
Antistene, elevul lui Socrate, Aristotel şi
filosofii stoici) ; dar studiile metodice asu-

pra acestor dialecte incep în epoca

Alexan-

drină şi continuă şi in secolele următoare Apolloniit Dyscol,
Herodiau, Philoxen din Alexandria, etc.). S'au făcut chiar

incercări de a se grupă dialectele greceşti (Szrabon, Llerachde din Pont, Stephan din Byzasiţiu, Clemens din /lexan-

“dria, Gregoriu din Coriu!).
In antichitate se cunoşteau numai patru dialecte ; sosicul,
atți-

cul, eolicul, doricul, la care uneori eră raportată şi /imba
mună. Despre toate. celelalte grupe mici de dialecte greceşti coşi
despre raporturile fiecărei grupe în parte față de celelalte grupe mici și a tuturor acestor grupe față de cele principale, gramaticii din vechime nu ne-au vorbit nimic, In timpurile noastre
însă, studiile asupra dialectelor greceşti au înaintat foarte multîntre altele s'au făcut şi multe încercări de a se grupă dialectele, luindu-se ca bază tradiţiunea epigrafică. Soluţiunile la care:
sa ajuns sunt multe şi variate.
„ Dintre dialectele greceşti zonicu/ şi atticu/ formau la început
o unitate strânsă protoionică, caracterizată printr'o serie de for-maţiuni nouă şi mai ales prin înlocuirea protogr. ă prin 5 (9),
deosebindu-se cu modul acesta de celelalte dialecte, cari, la rândul
lor, prezintă şi ele oarecare analogii între dânsele. “Aşa dar, inrudirea evidentă a iomcur/ui şi a afticului şi analogiile între
cel eolic şi cel doric au fâcut pe linguiştii din timpurile noastre

să clasifice dialectele greceşti în două grupe principale
„ionică
şi netonică“ (O. Schrader, Pezsi, G. Meyer), ori „dorică sau
vest-

Şreacă şi nedorică sau estgreacă (Buck, Lambert). Grupa ue-.
ionică sau vestgreacă, la rândul ei,s'a împărţit în alte două sub-
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:grupe:, „dorică“, la care se raportă şi dialectele greceşti ce se
Vorbeau în Grecia continentală (afară de Atica şi Beoţia) şi în

Epir (Ahreus, R. Merzdorfj, O. Hofmann, Smyth, Pezzi, Brug-,

manti, Meillei, Flirt, G. Meyer, Boisacg) şi numite ;' dialectele
greceşti dela Nord-Vest (Brugmann, G. Meyer, Flirt, Meillet,.
Boisacg), sau pseudodorice (Pezzi); [E. Solmsen (Bzor. W'7l. p.
93 sqq.) împarte dialectele greceşti dela Vest in alte două subgrupe: zzordvesigrecești şi sudvesigreceşti.] şi “nedorică“ (achci-

cul) cuprinzând:

nord-acheicul, adică: dialectele dela Nord-Estul

Greciei şi anume; /esbicu/, tesalicul Şi beoficul) şi sud-acheicul,
compus din: arcadicul şi cipricul, cari formează, după unii o
grupă aparte la care se poate raporta şi Bamfilicul, (cf. A.
Meullet, La place du pamphylien parmi les dial. grecs [Rev. des
Et Er XXI, 1908, pp. 413—t25]; Fr. Solusen, Rhein, Mus.
LXIII p. 332,; altfel, Bezzenberger, Kretschmer, M, B. Meister,
cari văd concordanţe între dialectul doric şi cel famfilic, dar
ele nu prezintă mare umportanță).
a
De oarece însă unele dialecte conţin elemente ce aparțin la

-amândouă

grupele

principale şi mai prezintă şi unele caracteri-

istice proprii (de ex., x£, &, ciâgpu, zelu, -eat ŞI &v-F-acuz.,pentru
xa, &v, dy şi vă, pro, elw, -o: şi e, formele celor două grupe

principale) s'a propus o altă soluție, şi anume: aceea de a se ad-.
mite a treia grupă principală, numită „centrală“ (A. Thum b) şi să
se grupeze dialectele astfel: 1. Grupa dialectală vestică, compusă din:

1, dia/ectele dorice;

2, dialectul din Ahaia ;.3, dia-

dectul din Elis ; 4, dialectele dela Nord-Vest;

Jală centrală,

cuprinzând:

fesalicul, c) beoticul ; şi

1,

a) /esbicul, 8)

2, arcadicul şi cipricul ;

dialectală estică reprezentată prin 1ovico aticul,

:b) aficul. Iar dialectul pamflic
cele două dintâiu grupe.
Cf. Thumb,_op.

de acolo.

u. Grupa dialcc-

colicul, şi anume:

—

sar raportă

cit.,

C. D. Buck,

pp.

51—71

wm.

Grupa

adică 4) ionicul,

în

acest

caz

la

Şi bogata literatură

Introduction

to

the

study of

the Greek Dialekts (1910), pp. 8 sq. 14. sq. — E, Sol
sen, Beitr. z. griech. Wortforschung, I,p.93sqq.- PP. !
Kretschmer, Sprache

(Einleit, in die Altertumswiss., hgg.

von Gercke und Norden
dial. doriens, pp. 1-11.

Dar este
“ca, în locul
grupe, care
“rezultate de
„ menele mai
acelaşi timp

1, p. 148 sqq.) — Boisacg, Les
”
,

mai prudent să urmăm pe Hatzidakis care propune
oricărei împărțiri în două, în trei şi chiar în patru
din cauza amestecăturii celei mari şi a varietăţii
aici nu este ştiințificeşte exactă, să fie expuse fenoimportante ale fiecărui dialect şi să se arate în
raporturile şi asemănările dintre ele,
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Din compararea dialectelor greceşti între dânsele se vede
că.
deosebirile dintre ele sunt mult mai numeParticularităroase în fonetică decât în morfologie.
țile dialectale. 1. In fonetică avem: 1, în domeniul cosrso--

nantismului, în care menţionăm: tratare
riată a lui £ şi a unor grupe de consoane primitive, de a vaex., vechiul *or/rut
i se schimbă în etxoat la lonieni, Atici şi Acheeni,.
cf. şi lat. natio, pronunţat în limba franceză nassion;
iar la Do-

rieni şi la Beoţieni îl întâlnim sub forma de fixati, precum şi
formele tanos şi. Ixxos care corespund latinulii equos; 2,
în vocalism în care, mai ales lungirile compensatoare
şi contracţiunile duc în aceste dialecte la diferite rezultate; de ex.,
locuitorii Elidei inlocuesc un & vechiu prin & şi un & primiti
v,
înainte de r, prin ă: zarăp=natip ppiv=—pperv, întocm
şi Bavarezii, Silezienii şi Elveţienii cari inlocuese pe vgs., aimgs.ca.
&, înainte de r şi /, prin a: W'illehaln= Wilhelm ; lonienii şi
Aticii, la rândul lor, înlocueau un â vechiu prin €(m): uâTmp,
căruia corespund dor, părăp, lat. năter; şi pe când la lonieni,
Atici, Epiroţi, Acarnanieni, Etolieni, Focieni şi la unii dintre:
Dorieni contracţiunea grupelor vocalice &ă ŞI 00 se făcea în &
(e) şi
le,

0);

î£, (ov), pentrucă e şi o se pronunțau !a aceştia închis:
„din potrivă, la Beoţieni, Lesbieni, Tesalieni, Arca-

dieni, Cyprieni şi la ceilalți Dorieni se făcea in 5 () şi 6 (o),

de oarece la aceştia. e şi o se pronuntau deschis (6, o); aşă,
bunăoară, formelor latineşti /râs (<*trejes) şi copia (<*coopia):

opun primii rpeis şi aiâc5s, iar ceilalți
„nea, la Ionieni şi Atici vocalele & şi
dispariţiunii unei consoane, în £ (e) şi
țieni şi la Dorieni se lungesc în £ (7)

zpîs şi alâws; de asemed se lungesc din cauza.
zi (ov), pe când la Beoşi O (w); de pildă, forme. -

lor latine /440s şi venânu (<venăs-no-) corespund, la unii
A5vous<Aduow (cf. inscr. cret. Edavbzpovg, got. vulfa-us) şi eta

„fEspa, iar la ceilalţi A5xwg şi fiu.
II. În morfologie, unde mai cu seamă
vul, care în epoca protogreacă

formă, prezintă cele mai multe

al pron. de persoana

i
pronumele Şi infiniti--

nu eră încă fixat

deosebiri,

de

ex.

înt'o anumită.

genit. sing.

întâia sună în dialecte : âpsto, EpEdev, Epefev,.

Epto, Eutos, Euios, Eulo, îpeds, ned, pod, pebtv, pod, Led,
nitivul: o fEvar, &căvar, 3âpev, Gâuny, B&uerw, Bâpeva,

etc,

şi infi-

Cf. J. Waclernagel, op. cit., p. 291 sq, — Thumb, op.
cit., pp. 72—a80 şi intreaga literatură de acolo. — P
„ Kretschmer, Sprache (Einleitung in die Altertumswiss'.
hgg. von Gercke und Norden, |, pp. 148—162. — RMeister,

Gr.

Dial.

1.

1882,

II

1889,

Gâttingen;

Zur:

griech. Dialektologie (Programm, Leipzig, 1883. p.9 saq..—

O. Hofmann. Gr. Dial. L. 18;
III, 1893, Gâttin-.
gen; De mixtis graecae linguae Dialectis. Diss. Găttingen, 1888. — A. W. Smyth, The Sounds and Inflections
*
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of the Greek
“Buck,

'The

Dialekts,

I. Ionic, Oxford, 1894. —

Înterrelations of the Greek

Dialects

C. D.
(Class.

Philol. IL Chicago, 1907 p.24t sqq.).— G. Meyer, Griech.
Gramm?. p. 7 sqq. — Brugmann, Griech. Gramm:, p.

14—20, — Î]. Hirţ, Hb. d. griech. Laut- u. Formenlehre, p. 29—qr, — P. Giles-Hiertel, op. cit., p. 404—4456.

— Îi. Ahrens, De graecae linguae Dialectis, [. Il, Gâttingen, 1829, 1843. — 77. Colliis, Die Verwandtschafts-

verthăltnisse der griech. Dialecte, Găttingen, 1883. —
Kiihner-Blass, Gramm. d. gtiech. Spr., |, p.7 sqq. —
D. Peszi, La lingua gr. antiqua (1888), pp. 309—459;

I.a grecită non ionica $ 62.-- O. Riemann-L.

Goelser.

Gramm. cp. du grec ct du latin, |. (1gor) pp. 11—21. —
E, Audouin, Ewde sommaire des dial. grecs, Paris,
1891, — G. A. Boniuo, | dialetti greci, Milano, 1€97. —

Î. Ialuori, Der delph. Dialect, Gott. Igor. — Joseph
IVrizht, Comparative Grammar ot the Greek Languase,
Oxford, 1gr2.

Pe lângă dialectele grecești pe cari le cunoaştem din diferitele inscripţiuni, mai sunt şi altele ce ne :

Dialectele
literare.

şi sau desvoltat

sunt cunoscute din operele scriitorilor greci,

scrise în acele dialecte. Şi între unele genuri literare şi dialectele” în cari s'au creat

acele

genuri este, de cele mai

multe ori, o

strânsă legătură; de ex., dialectul epos-ului eră, propriu vorbind, limba hexametrului, dar a fost întrebuințat şi pentru distihul elegici ionice, deşi, din punctul de vedere al cuprinsului, ea
se deosebea cu totul de epos. Sunt însă şi genuri literare la

«cari nu vedem acea strânsă legătură cu un dialect anumit; de.
pildă, oda lirică (u£os) şi-a luat naştere în insula Lesbos; şi

dialectul întrebuințat de poeţii melici "4/ceu şi Sappho a fost cel

lesbic; cu: toate acestea, alți poeţi melici au întrebuințat alte
„dialecte, bunăoară, Anacrcon din Tros pe cel ionic, iar Coriuna
din Tanagra pe cel. beotic; de asemenea, este de observat că

iambul şi proza au apărut în Ionia; şi, totuşi, nici în dialogul
lui Eschyl şi nici în opera lui Tucydide nu vedem o influință
-covârşitoare a dialectului ionic.

Dar nu toate dialectele
ddesbicul, beoticul, laconicul,

literare (şi anume: ionicul, aticul,
cele din Tarent, Hegara, Argolis,

Corint, Melos şi Rhodos, precum şi cele din coloniile felopoiesiene din Sicilia) au fost întrebuințate în aceeaşi măsură; pe
urmă, Şi numărul fragmentelor ce le avem de lao parte. din

aceste dialecte variază : mare

dela unele, mmic sau aproape

egal

-cu nimic dela altele. Şi pentrucă, pe de altă parte, textele scriitorilor greci ne sunt transmise, pe lângă papirus-uri, mai cu
seamă prin manuscrise, se naşte intrebarea, dacă multe forme
din aceste manuscriptc sunt, în adevăr, cele întrebuințate şi
scrise de înşişi autorii. “Multe din ele, zice O. Flof/fmann, sunt
forme corupte, care provin din timpul ce se întinde între înfâia
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lor scriere şi vecensiunea alexandrină. Ne lipses
c izvoare directe pentru tradiţia textelor din această perio
adă
; n'avem nici
o carte scrisă din sec. VI sau V; nu ne
putem da. seamă nici
de cunoştinţele şi nici de conştiinţiozitatea
ilor şi vânzătorilor; nu ştim dacă restabilirea unei ediţiucopişt
ni
nouă
eră o lu-.
«crare cu totul mecan
ică, sau dacă textul “eră supus: unei critici
:
unei revizuiri”, Odată cu critica alexandrin
ă însă s'a
pus capăt acestei tradiţiuni nesigure, Criticii

“serioase,

ce au strâns, în sec, III în. de Hr., operele încăalexandrini, după.
teraturii clasice, au stabilit în mod ştiinţific și păstrate ale lipotrivit mijloa-.
celor ce le stau la îndemână, textele scriitorilor
critice. Dar să nu se uite că şi tehnica recensiuni clasici în ediţii;
i alexandrine“na nemerit şi n'a păstrat totdeauna ceeace
eră exact şi corect,.

Cf. 4. Trumb, Hb. a. gre Dial., passim
şi bogata li-.
teratură de acolo. — 0, flofinann,
Gesch. d. griech.
Spr., pp, 66—71.— A. Meillei, Aperşu
d'une histoire de-

la langue grecque, pp. 119 sqq., 140 sqq.,
148 sqq.

Poezia.

Cele

mai vechi monumente literare greceşti „sunt.
poemele homerice //jada
Dialectul ionic. limbă artistică este indici şi Odisea, a căror
ul unei desvoltări:
lungi şi complicate.
|
Caracterul artistic al limbii homerice se vede
şi
din
unele
particularități care

provin din cauza muzicei şi a ritmului,
şi!
anume: /ungimea metrică: . abăvarog O5)6u
nrto, ev ăyoză, etc,;.
„crearea de forme nouă de cuvinte: n&jc
opeda pentru poyâuedo,.
etc. ; forinele distracte : ăvmăv, Gpewot,
etc., care, după unii în-

- văţaţi s'au născut prin asimilafie, şi anume:
&pdavat ŞI-a asimilat.
mai întâiu vocalele, devenind Gp&wot şi
apoi
cele două vocale.
„asimilate s'au contractat, dând âpâs:; după
alţii
formele mai.
vechi sunt cele necontractate vdo,
piw etc, în locul cărora
mai târziu, au pătruns în poem
. el
homere
ice cele contractatedv 6pă, etc. şi, pentrucă acestea
se opuneau metrului, căci.
le lipsea o silabă, au fost înlocuite prin
formele distracte:
dvuto, 6ptw. Noi însă menţinem părerea
pe
susținând că în locul formelor distracte erau care am emis:o,.
cele contractate,
de oarece contracţiunea' în timpul formării
poemelor homtriceeră cunoscută;

dar cum formele contractat

Puteau să intre în vers, căci le lipsea câtee ayrtă, 68. etc., nu.
.Tecitau versurile, pronunțau ce6o, âvriâu, o silabă, poeţii, când
când s'au scris poemele homerice a trebuit etc.; şi mai târziu,
să
mod de recitare prin două vocale de acela se exprime acest.
şi fel: az, ow, wo;.
un fenomen analog se observă în imnul delph
în limba sârbească: b;/e/a, care în limba dalma ic: yAauzads, şi
tă suna di7a, ŞI,
pentrucâ nu
putea să intre în vers, a devenit bi;/a
(cf. [. Va—
laori, De vocalibus apud Homerum non
contractis, Berlin 1902,
p. 10 sqq).

92

,

IULIU

VALAORI

.

„ Aspectul general.sub .care ni se prezintă aceste două poeme

este dialectul
„mente eolice
ve, ded, Aaâs,
ionizare). De

ionic, amestecat însă cu un mare număr de ele(de ex., ai, zivzes, iipes, dupec, Epawvâs, T:f(Epeva,
"Arpeidao, eixăs, etc. şi multe din ele refractare la *
aceea, se susţine chiar, mai ales dacă vom avea

.ceştia, apoi,

a

„în vedere că evenimentele principale din Iliada s'au desfăşurat
în sfera eolică şi că eroul principal al ei Ahs/e eră eolian din
„Tesalia, că limba epică este rezultatul unei lungi desvoltări
literare, care incepe la Eolieni şi se desăvârşeşte la lonieni, şi
„Că origina poeziei epice tot la Eolieni trebue căutată. Dela atrecut la lonieni

plantat-o, precum, mai târziu,

„Pandru, Arion,

(aezii eolieni, poate, au trans-

muzicanţii şi. cântăreții, ca

-

7er-

etc., au transpurtat oda eolică la Dorieni), fâră-

însă să ştim în ce stadiu de desvoltare erau cele două poeme
-(deşi, se prea poate, ca Odisea' să fi aparţinut cu totul Ioni-enilor), când au trecut la Ionieni. [Hipoteza

lui A. Fic& că Ho-

merizii au. tradus vers cu vers în dialectul ionic pe un stră
“vechiu Homer eolic, mărit pe urmă cu cântece secundare ionice
:mai. nouă, azi nu mai poate fi susținută.]
Această amestecătură de dialecte, despre care ne vorbesc şi
„scriitorii vechi, a putut să .aibă loc în epoca homerică în re„gunea unde se vorbeâ un dialect ionic, amestecat cu multe e:
limente eolice cari dispăreau pe măsură ce creştea şi influinţa
ionică, cu atât mai mult cu cât chiar în Smirna, oraş eolic dar
„ionizat de timpuriu, (sec. VII în. de Hr.) şi în întreaga regiune

“ionico-eolică, limba poporului amestecase amândouă dialectele;
„aceasta se dovedeşte, de altfel, dacă nu prin dialectul curat al ;

„oraşului Smirna, căci inscripţiile din acest oraş nu sunt vechi,
-cel puţin prin dialectele ionice din insula Hios, patria Homerizilor şi vecină cu Smirna,şi din Erythrai, cari cuprind şi unele

-eolisme, de ex., zâijăoiatv,' Ypăepwtav, "Apiyevvov, . DavyeBeuic,

In poemele

:nouă:

homerice

întâlnim la o laltă și forme

&(f)ărm: rm, 05ădumoro:

0d)iumov,

etc.

vechi Şi

Easog; Eco. etc.; de ase-'

:menea, şi numeroase greşeli: Eygero Iliad. Vizu NITAss etpydgero
Odys. [Ils 0zcv%js “frica de zei, etc., în loc de ere ()sp-

“trăbeto, Dzo-Bârjs<C0z0âfers, răd. 3fet., conf, hom. Eddetsev, corcyr.
Afetvas, etc., care âu' luat naştere când Iliada şi Odisea au

-fost recopiate în alfabetul ionic din diferitele alfabete vechi
locale, în cari sunetele e şi o lunsi şi scurte, adică e, e, 7 şi
“0, 05, O erau arătate numai prin E şi O (cf. J. Wacbernagel,
BB. IV p. 265 sqq.; P. Oauer, Grundr, pag. 69 sqgq.—.A.

. Thumb,

Handb,

d..griech.

Sprache

[Einleit. in d. Altertumswiss.

Dialeckte, p. 320. Altfel,

U. 2. Wi-

amotwits, Hom. Unters. [Philolog—Untersuch. VIII] p. 286 sqq.
„A. Ludeoich, Aristarchs hom. Textkritik II, p. 420. — P. Kret-

„schier,

p. 163]).

Aceste .poeme au suferit, de când au fost scrise (sec. VIL ori
“VI în. de Hr.?), schimbări care au influinţat în diferite feluri

.
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forma limbii, incepând cu -textul prim
itiv.şi continuând cu tra=
diţia manuscriselor. Multele. aticisme
două poeme homerice: Spiritul aspru pe cari le întâlnim în cele
şi formele: ttvar, 16, pet„dyiots, Al6dav, ij zov, etc., pentru îpeva
:, îjâa, netâtylotot, al xey, etc.
arată că textul homeric ma rămas
țaților atici; dar nici de acea a filolneatins de activitatea invăogilor şi criticilor alexandrini n'a
Vulsată,

scăpat. [Altfel A. Ludvich, are Susţ
ine că aşă numita
rezultată din mss., se bazează pe
tradiţia antealexan-

“ drină, deci neatinsă de pistarch şi
de ceilalți gramatici alexandrini.]
De limba poemelor homerice a fost
înfluinţată întreaga poezie posterioară precum şi froza tonic
ă.
Cf. A. Thumb, Handb. der griec
212—323 şi bibliografia de acolo h. Dial. p. 39 sqa. pp.
. [Operele sunt grupate
"În: gramatice, problemele
limbii homerice în general,
istoricul textului, chestiunea eolis
melor şi monografii importante asupra gramaticei
metricei homerice.].— O.
Floffimam, Gesch d. griech, şiSp
r.
pp. 71-87
, şi recensiunea
lui £a. Hermann, Bph. Woch
. n' 23 (1912) p. 724 sqq:;
Criech. Dial, II passim. — P.
Krelschiner, Sprache (Ein:
leit.

in die Altertumswiss,,
94-—99,-162-166. — fi
Bechtel, Die Vocalcontraction PP..
Homer (Halle, 1g08),—
P. Cauer, Grundfragen d. Homebei
p. 146 sqq. —/7. Enrlich, Die r. Kritik? (Leipzig, 1909).
Mus. LXIII [1908] p. 107 sqq.)epische Zerdehnung (Rh.
ein. Sprachwiss. IKommentars .—E£, Hermann, Probe
Hansaschule z. Bergedort [1508 z. Hom. (festschr., d.
] p. 169 „sqq).: — 4.
Brâal, Pour mieux connaitre
sqq. — A Meillet, Du caractereHomare (Paris, 1906) p. go
artificiel de la langue
homerique (MSL.XV [1908]
163 sqq.). Dietr. :Miilder,
Die Ilias u. Ihre Quellea (Berlp..
in, 19ro) pp. 359-362. -.- A,
4. Rivaud, Rev, anthropologi
que [1913] p. 229. — U.
o. Wilamoiits, Die griech. Liter
. des Altertums (Kultur
d, Gepgenwart, p. 216 sq.)—
£. Bethe, Die griech. Poesie,
(Einleit. in die Altertumswiss,
Entstehung der 8r. Literaturspr p. 326 sq.) — Zarushe,
Jacobsohu, Philol. LXVIi (1908) ache, p. 10 sqq. — HZ,
Za. Norden, Antike Kunstpro p. 325 sqq. 481 sqq. —
sa |, pP. 35 sq. — E.
Diehl

, Supplem. Iyricum, p, 3
saq. — A. Diels, Fragm.
der Vorsokratiker:, 1907. —
4. Valaori, De vocalibus ap.
omerum non

contractis, Berlin 1902,

Nu se poate reconstitui într'un
mod sigur dialectul atic pur
Prin ajutorul manuscriptelor,
pentrucă au păDialectul atic. - -truns întinsele
multe elemente din xo:vi). Dar
dacă voim să ştim cum s'a
vorbit în Atica,
aceasta o putem face mai bine
prin mijlocul inscripţiunilor ;
ma! ales, din-cele de pe vase
vedeă ca erau două întrebuințărşi din cele anatematice se poate
ban vorbit de oameni instruiți i ale acestui dialect: aticul urşi aficul vulgar vorbit de mun:
citori şi de Populaţiunea de
jos.
|
Deosebirea dintre limba claselor
de
Jos
şi a. celor culte eră
cu. atât mai mare cu cât şi cont
rastele-sociale şi culturale erau
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“mai pronunţate şi cu cât
unui stat sau a'unui oraş
seamă acolo .era foarte
greacă eră întemeiată pe
coloniile greceşti. In
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elementele-ce constitueau populațiunea
se deosebeau mai mult; dar, mai cu
mare această dcesebire unde cultura
un substrat străin cum a fost cazul cu

oraşele ionice din

Dodecapolis,

unde

cea

“mai mare parte a locuitorilor. se compunză din populaţiuni barbare, foarte deosebite între dânsele, ca: Lidieni, Meonieni,
Carieni, etc., limba întinselor masse populare era, după Herodot
(|, 142), cu totul deosebită nu numai in fiecare Oraş în parte, ci ea se
deosebea şi de limba urbană. Câtde mare eră influința limbilor acestor populaţiuni barbare asupra limbii greceşti a celor semiinstruiți,
se vede din opera poetului //fonax din Efes (sec. VI), de:
origină grec. din Ionia, ale cărui versuri, compuse în dialectul
ionic, erau amestecate cu multe cuvinte meonice, de ex,, [:3263.

“bun”, Gobăos “casă”,
“salutare”,

etc.

Din

XAobyys

“tâlhar, hoț,

nenorocire

însă,

zdApus 'rege', xinoze

documentele

directe

ale

limbii grecești vulgare din epoca clasică sunt foarte rari; iar:
cuvintele şi expresiunile omului din popor pe care le întâlnim.
în operile scriitorilor comici greci şi mai ales la Arisofan,.
-nu ne spun mare lucru..
,

Cf. 0. Hoffmann, Gesch. der griech. Spr., pp. 57-59.
—A. Thumb Handb. der griech, Dial., passim.
>>

„_

Aticul vulgar, Pentru a ne face o idee de felul cum vorbeă
populaţiunea de jos a oraşelor Atena şi Pireu, adică de aficul
vulgar, avemla îndemână inscripţiuni de pe vasele atice şi de pe::
„cele anatematice, unde intâlnimo
limbă atică puţin pură, vorbită deoamenii puţin instruiți, dintre care mulţi erau szefici intro:z0:),
originari din alte ţări. El aveă o serie de particularităţi, care se:
observă in urmă şi în limba comună (5) xo!v7)), a cărei bază, după.
A. Thumb, tot el o tormează; de ex, 1, schimbările reciproce ale:
“lui e şi mo şi w,:,et şie 2, desvoltarea de silabă şi sincopă 3,
omiterea nazalelor inainte de consoane-4, în loc de 5 întâlnim:
Y şi o 5, consoanele iniţiale ale unor silabe consecutive

milează 6, or în loc de 96: 7,

omiterea

se asi-,

unei dintale: 8, âvăâz,.

- let, Eye si subst, za -pentru mais; 9. substantive în -ewş apar:
la nomin. sing. în -vg, -es (==ms)«etc. Pe lângă aceasta el avea.
şi un număr mare de elemente neatice pătrunse încă din sec..

V în. de Hr.

Cf. A. Thumb, Handb. d. griech. Spr. pp. 377 sqa. —
O. Hof/finann, Gesch. der griech. Sprache, pp. 59-61 și.
literatura de acolo.—P, Aref/schmer, Die griech. Vaszainschriften ihrer Sprache nach untersucht, 1894.

„Aticul urban a rămas aproape neatins de intreaga serie de
particularităţi din azicu/ vulgar. El a început de pe la sfârşitul.

ELEMENTE

DE

LINGUISTICĂ

INDOEUROPEANĂ

,

93

sec. al V în. de-Hr. să înlăture nu numai dialectul fonic al a„ Haţilor, ci chiar să aibă o influință asupra acestui dialect.
fluinţa aceasta, se vede, mai întâiu, în insula Delos, apoi, în celelaltIninsule Cy-cladice, în oraşul Olynthos din Peninsula Calcidică e
şi,
în cele din urmă, în oraşele ionice aşezate pe coasta Asiei-Mici.
Formele atice din inscripţiunile din domeniul linguistic ionic
vedesc această influinţă. În cursul secolului IV în. de Hr. doJectul atic Câştigă în oraşele ionice teren din ce în ce mai draşi pătrunde şi în limba cotidiană. Ela primit câteva mult
vincialisme din oraşul Atena (de ex., sr și ge îni loc de co şiprogs)
şi alte câteva ioaisme. Cu modul acesta se desvoltă pe pământul ionic o limbi comună cu un “ton fundamental atie
şi cu
un “colorit pronunţat ionic” Aficul urban era limba care domină
în relaţiunile internaţionale şi în cele comerciale nu “numai
pe
Marea-Egee, şi pe coastele Asiei-Mici, ci şi în Orient, De
aceea.
şi regii Macedoniei l-au ridicat la rangul de limbă
a statului. Cu toate acestea, a trecut şi el prin oarecare oficială
schimbări: a început să se /e/enizeze,
Cum

s'a

întins

insă

dialectul

atic,

înlăturând

întrebuinţarea literară a celorlalte dialecte, nu însă şi din poezie,
cei
vechi nu ne-au făcut cunoscut aceasta, Se vede că el
s'a
întins
în Grecia prin preponderanța politică şi superioritatea
literară
a oraşului Atena şi, din timpul lui Alexandru cel
Mare, în intreg Orientul, prin întinderea culturii greceşti, care a făcut
ca
«el să devină
încetul cu încetul /izba comună

literară.

.

Cf. A. Thumy, Die griech. Sprache im Zeitalter
des
Hellenismus (1gor) p. 233 sqq. şi intreaga bibliog
de acolo.— 0. Flo/finanu, Gesch. der griech. Sprach rafie
e 1911
Pp. 61—69.—A4. Jeillet, Apercu d'une histoire.., p. 21
'sqq

"- Poesia.

In drama

atică, a cărei

formă

a

atârnă de a„Ceea a poeziei lirice corale eolico-dorice şi limbii
de
aceea
a poezie
iambico trohaice, unite către sfârşitul sec. IV
în.
de
Hr.
în Atena, spre a da naştere /ragediei şi comediei,
limba din cântecele corale are un colorit doric, observăm : I, că
„alesprindor.â în locul atico-ionicului 1, Şi forme, reprezentat mai
unii văd un hyperdorism, iar 7. Schmid (Plur ca Bivaoev,în care
albild. p. 334) o
trecere a verbelor in-ew la cele în-aw, ceeac
e se prea poate,
căci cazurile de felul acesta sunt numeroase
în limba greacă ;
2, că dialogurile sunt compuse în dialectul
atic;
3, că în cântecele corale şi în dialoguri se vede şi influi
nţa
limbii epice,
atât în forme, cât şi în vocabular, în care însă
întâlnim şi unele
10nisme,

În general, /inba tragediei este

dialectul atic din tim:
pul acela; însă cu o uşoară tendință a limbii
dela Zschy/ până la Furipide ; iar accea a . spre a se reînoi
comediei vechi este
aticul

cum

se vorbea

aţogd şi în tribunale.

zilnic

Afjcu/

în

casa

vulgar,

Atenianului

instruit,

în

fireşte, nu eră primit în

6

,
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operele literare ; numai ocazional întâlnim
în ele. expresiuni de
limba conzediei nouă este dialectul atic ce incepuse să se modernizeze,
să se helenizeze.
ale omului de rând; din potrivă,

Cf. P. Kre/schumer, Sprache (Einleit.
in die Altertumshgg., von A. Gercke u. Ed. Norde
n (1910)
p. 168; Glotta, ij, p. 52. — A. Tnemb,
chisch, Dialekte (1909) P. 369 sqq. 376 Handb. der grieşi bogata literatură de acolo; Die griech. Sprac
im Zeitalter des
Hellenismus (Igor) 'p, 54 sqq. — he
der griech. Sprache, (1911) pp. O. Hoffmanu, Gesch.
138 şi bogata bibliografie de acolo, — / IVackern113—r
asel,:
Die griech. Sprache (Kultur der Gegenwart hgg.
Hinneberg. 1, Abt.
8, p, 208 sqq.); Hellenistica (Progvon
ram. Găttingen. 1Ş03).
wissenschaft,

— C.D. Buck, The Interreiations
of the Greek dialects (Classical. Philology, II;
[1907]), passim. —. fa,
Worden, Antike Kunstprosa, 1:
(1909), p. 15 sqq. — P.
Afeuge, De poetarum scaenicoru
m graecorăm sermone
observationes selectae (1906) passi
m. — 1. Al, De
Aeschyli copia verborum capit
a
IPittebind, De sermone Sophocleo selecta (1906). — J7.
ionicis, congruat difterat ab attici qnatenus cum script.
s (1895). — C. Amati,
Contributo alle

ricerche sulPu
Euripide (Stud. ital. [1901], p.so'125dela lingua famil. in
sqq.)..— G. Thiele,
Hermes, XXXVI (1901), p. 218
sqq.

Proza, La început se desvoltă
influinţa limbii literare
ionice; dar cu timpul” scapă încetul sub
cu încetul de această influință (menţinând totuşi unele elemente
ionice, de ex, ss, 5.
pentru, cele atice 7z, pp), şi devine
atică
, Numărul insemnat
de cuvinte ionice vechi şi poetice ce
le întâlnim la Tucyoide:
şi Aznofon în discursuri şi narațiuni,
limbii atice cotidiane din timpul lor, cari sunt necunoscute:
şi acel colorit ionic şi
arhaico-poetic în vocabularul lor, se
explică prin faptul că asupra acestor doi scriitori a influințat
Gorgia, a cărui AtEs a fost numită deatât proza retorică a lui
Aristote] ROI TLAT, Cât.
Şi proza ionică a logografilor şi a
lui
/ler
odot ; şi tocmai aceasta constitue şi punctul de deosebir
tori şi între oratori şi Platon. Ea atinge între aceşti doi scriie punctul culminant subPlaton şi Demostene ; de aceea, şi trece
peste hotarele dome-.
niului atic, întrebuințată fiind şi de scrii
tori neatici ca: Philistos.
din Syracusa şi Aeneas din Styrphalos.
Cf.

A.

Thumb,.Hb.

d. griech

Dial., pp. 374—385.
Gesch.
der griech. Spr., pp. 146—156 şi
a bibliografie de.
acolo. — P. Kretschmer, Sprache bogat
(Einleit. in die Altertumswissenschaft hgg. von A. Gerck
e und E. Norden,
p. 168). — E. Worden,Antike
Kunstprosa, 1, 135 saq. —
Blass, Attische Beredsamkeit, I: passi
m.
,
şi intreaga literatură

de acolo.— O. Hoffman,
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şi Erinna,

de

Si
„> la cari -ne-au rămas numai fragmente; iar
Leshicul şi
dialectul lor este acela al patriei lor, influinbeoticul.
țat însă şi.de limba homerică, cum se vede

din diferitele întorsături şi epitete homerice,
din lungirile metrice, din cazurile în cari este neglijat, din .
genit. în -oto, şi din formele verbale neaugmentate. Lirica lesbică, a avut influință şi asupra liricei dorice şi, mai târziu, a
fost imitată şi ds scriitorii dorici, bunăoară, de Zieocrit (în idilele : 28, 29 şi 3o) şi de Ba/bi//a. Cel beotic e reprezentat prin
fragmentele poetei Coriuna din Zanagra, al cărei dialect este
acela al patriei ei, dar şi cu oarecare forme epice. Că şi frun„taşul liricilor Pindar a scris în dialectul beotie curat nu este
adevărat.

RE

,

Din întâiul dialect ne-au rămas fragmentele lui A/cmman, al
cărui dialect, pe lângă că prezintă particula„Laconicul, Parităţile dialectului doric, mai este influințat
rentinicul, Ar- de limba epică, de cea poetică eolică. şi de
golicul,

cul,

Megari-

Corinticul.

cea

lesbică;

şi

ne-au

mai

rămas şi

din

Tarent,

unele.

texte şi versuri păstrate de scriitorii atici:
Tucydide, Xenofon, Aristofan, Eupolis, etc.
Tarentinicul, cel cunoaştem din puţinele fragmente rămase
din îdagorpayezia ale lui Rhinthon; [Serierile pitagoreene,
adică cele transmise sub. numele lui Pitagora şi ale discipolilor

acestuia:

Fola

şi

Archyta

Timaeu

„ din Locris. în forma actuală a textului nu pot fi socotite
ca reprezentantele acestui dialect.] Argolicul şi Corinticul,
întâiul reprezentat prin fragmentele poetei : Țe/esi//a din Argos
„şi ale lui Lasos şi Aydias din Flermiona, precum şi printr'un
pact între Lacedemonieni şi Argieni (cf. Tucyd. V. 79), celălalt
prin fragmentele poetei Praxițla şi ale lui Pratinas din Flius
şi câteva din ale lui Fae/us din Corint. Megaricul, păstrat
în fragmentele poetului ditirambic Ze/este din Se/inus şi în unele
versuri din comedia 'Axapvijs a lui Aristofan; iar Theognis,
în opera căruia găsim unele dorisme, a întrebuințat limba liricei ionice şi este influințat mult de cea epică.
Dialectul din Melos şi cel din Rhodos. Aceste dialecte re„prezentate: întâiul, prin fragmentele poeţilor ditirambici Diagoras
şi Melamippides ; celălalt, prin cele ale poetului Timocreon din
Rhodos şi printr'un cântec popular, cântat de băeţi primăvara
(cf. Athenaeu, VIII, 360 c.).
Dialectele dorice din Sicilia.

Din

aceste

dialecte

posedăm

fragmentele poeţilor comici siracusani FEpicharmus şi Sophron ;
iar Archimede a compus lucrările sale matematice într'o limbă
care trebue socotită ca dorică şi în care se vede şi influința
limbii 7) 2611).
1. Valaori, Linguistica,

7
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A.

Tub,

IO4 SQ.

112 sq,

Hb. d. griech.

116 sq., 133,

140,

Dial,' pp. 82 sqq., 93,
153, 213

sq., 248 saq,

şi bogata literatură de acolo.— P, Rretschuter, Sprache

“(Einleit, in die Altertumswiss.,

p. 166 sq. —

U.o.

Wi-

lamotuitz, Die griechische Literatur (Kultur der Gegen» Wart, L. Abteil. 8, p. 83 sq.); Textgesch. d. griech. Lyriker, p. 21 sqq., 33sq, 58 sgq-—
JI ackernagel
Die griechische Sprache

(Kultur der Gegenwart,

teil. 8, p. 299).

”

”

1. Ab-

:

Elementul fundamental al acestui 'dialect îl constitue un do.
rism, amestecat cu un număr mai mare sau
Dialectul arti- mai mic de particularităţi locale şi cu unele

„-Stie al liricei
|

. elemente

eolice și mai

I.

şi

cu

seamă

homerice.

„corale dorice. . . El a fost întrebuințat de pocţii:
Sfesichor

Ibyc,

în

ale

căror

frag-

mente întâlnim un amestec de forme dorice şi epice şi puţine
colice şi ionice; 2. Simonide, Bacchylide şi Pindar, truntaşul
liricilor, la cari elementul

epic, pe lângă cel lesbic, eolic Şi 10-

nic, este bine reprezentat ; 3. Țheocri (Şi imitatorii săi Bron şi
* Moschus), a cărui „întreagă poezie dialectală este o creaţiune'
artistică savantă“ după Wilamowitz ; 4. Callimach (imnul 5 şi

-6), a cărui
Theocrit.

limbă

trebue

să

fie

socotită

tot ca

aceea a

lui .

Despre această amestecătură de forme dialectale nu mai
poate să fie nesiguranță acum, căci găsim analogii şi în inscripțiuni,

de ex., în aceea a lui Isy//os din Epidauros

în, de Hr.) precum şi într'un

lui

(începutul sec.

papyrus (sec. IV în. de

Tanotheos.

Pi

II

Hr.) al.

Cf, P. Kre!schier, Sprache (Einleit. in die Altertumswiss., p. 166 sqq.— A. Thumb, Hb. d. griech. Dial.

pp. 156-—165.— U. o. IVilamotvitz, Textgesch. d. griech.
Lyr., P 44 saq., 47 sqq. (Abh. GG. IV, 3 [r9ooj); Ti.
motheos,

Die

Perser

(1903' p.

griech. Bukoliker (1906),

XVIII;

Uber

die

Entsteh.

„36 saq. (Verh. d. XXXII
Mucke, De dial. Stesich,
choric. cum

Pind. comp.

33

p. 18 sqq.

sqq;

Textgesch.

d.

(Philol. Untersuch.

d. griech. Schriftsprach., p.

Philol. Vers. [1878]). — £.
Ibyc,, Simonid. aliorumque

(1897). —

Gui,

Schroeler,

De:

Simon. Cei mel. serm. qua est, (1906). — O. Schrâder,
Uber Pindars Spr. (Vorwort sein. Ausgabe, [1900] p.
21 sqq. — /. Schăâne, De dial. Bacchyl. (Leipz. St. XIX
[1899] p. 18 sqq.. — PA. E. Legrand, Etud. sur Th6o-

crite (1893) p. 234 sqq.

Inainte de A/exandru
Limba comună
($ x0:w7).

cel Mare

existau numai dialecte gre-

ceşti; o /iabă greacă comună nu există; afară numai dacă această denumire nu s'ar aplica tutulor dialectelor vorbite şi celor scrise

în amândouă părţile Mării Egee, în insulele şi
în'coloniile greceşti. Insă cu A/exandru cel Mare, care a fost purtătorul gândirii panhelenice, cultura greacă ŞI, mai ales, cea ate-
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imperiului:

acestui rege, precum nici progresele şi cuceririle Romei n'au.
fost o piedică pentru procesul /e/ezizăriri lumii, întrucât, de
cele mai multe ori, el s'a întins numai asupra oraşelor şi stra»
turilor de .sus ale populaţiunilor şi întru cât Roma insăşi a de-

venit un nou teren pentru

propaganda

helenistică.

Astfel,

s'a
constituit sub Alexandru cel Mare şi sub Diadochi, prin ame-.
stecul de dialecte şi o /izbă panhelenică de conversațiune şi de
scriere (1, 4ati)) în care aticul este la bază, apoi, doricul şi
ionicul,
cu gramatica atică și cu vocabularul mai mult ionic.
|
“In faţa acestei koinâ toate celelalte dialecte greceşti a trebuit

să dispară, afară de unul singur, laconicul vechiu, păstrat până

azi în dialectul cunoscut sub numele“de zzaconic.

Unitatea civilizaţiunii helenice a adus şi unitatea limbii.
.
Literatura, şcoala, afacerile au fost suficiente pentru unificarea
dialectelor. Singurul:
rol al autorităţii publice a fost acela de a

menținea normele ; pretutindeni actele publice şi oficiale au fost
scrise în această limbă relativ arhaizantă şi corectă.: Şi dacă
ea a rămas fixă cauza este că se baza pe oliteratură bogată,

Din limba z0w4 „comună“ vorbită s'a desvoltat, afară de cel
tzaconic, limba greacă medie (sec. XI—XVI 'd. Hr.) precum şi

limba greacă modernă cu începerea
mare,

sec.

XVI

d. Hr. Prin ut=

actuala varietate bogată sau dialectală se bazează

nu pe

păstrarea: vechilor particularităţi: dialectale, ci pe a doua ramificaţiune a unei

unitare,

în Egipt.

a

altă limbi dată, adică a celei „koin8“.

Diglosia, — Chiar din sec. |. după Hr.. limba. întrebuințată
de scriitorii greci, cari au. rămas credincioşi. limbii ' comune,
incepea să se deosebească din ce în ce mai mult de limba vorbită, De această limbă a oamenilor literați se deosebea mult
limba textelor greceşti scrise .de către oamenii semiculți cum
- sunt, bunăoară scrierile Testamentului Nou. Particularităţile neclasice ale limbii acestor texte religioase nu depind de faptul că autorii
operilor T. N. erau de origină străină, ci de acela că scriitorii
acestor opere se depărtau mai puţin de cât ceilalţi scriitori
culţi de normele limbii vorbite în timpul lor.
Ca temeiu pentru susţinerea acestei păreri aducem:
Limba documentelor greceşti neliterare: scrisori, rapoarte,
socoteli, (compturi) etc., păstrate în diferitele papirus-uri găsite
.

„Toţi „scriitorii din epoca bizantină s'au conformat mai mult
sau mai puțin normelor limbii literare comune din epoca he” lenistică. Limba greacă scrisă a fost "aproape totdeauna cea
„comună“
iar nu-cea vulgară,

“Acest contrast,
numai în întreaga
paguba poporului
limbi. Maândră de

cea vorbită.

prin urmare, această diglosie se menţine nu
perioadă bizantină, ci şi după aceea, şi, spre
grec, chiar în zilele noastre. când există două
literatura ei veche, națiunea greacă n'a voit

”
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să rupă cu trecutul. Totuşi, a trebuit
şi cu limba modernă, renunțând:
1: La întrebuinţarea infinitivului
2.
3.

să se

„__.*
optativului
»
"viitorului

de

»

-

.

căutând să'l rehelenizeze şi arhaizeze.-

Pentru o expunere
numită”

|

unui vocabular creat din cauza influinței

latine sau romane
scrisă,

conformeze puţin

științifică,

şi /ipba

fură

pentru

politică

„i xafapevoysa“

limba
este

greacă
comodă,

dar are inconvenientul că nu este înţeleasă de mulţime; iar
pentru literatură ea prezintă un incovenient că n'are nimic din
viaţa unei limbi populare şi poeţii au simţit nevoia să întrebuinţezeîn poeziile lor /izba populară „î mporevovoai, de care s'au
servit în tot cursul sec. XIĂ cei mai buni poeţi ai Greciei moderne.;

a:

Biserica insă, şcoala, armata şi administraţia lucrează. în favoarea limbii : pure, :care din cauza prestigiului, se infiltrează.
în limba -cotidiană.
|
,
Lupta deci între cele două curente, bunăoară, între:
Purişti (în frunte cu George Hatzidakis) şi Vulgarişti (şcoala lui

Psycharis) încă dăinuieşte, căci şi unii şi alţii au dreptate.
Şi Grecii vechi au fost în faţa aceleeași chestiuni, adică în
fața mai multor dialecte eşite dintr”o limbă primitivă protogreacă;
dar cei vechi au rezolvat problema .ca artişti nu ca filologi:
ei au lăsat grija capo-d'operilor să asigure împărţirea dialectelor între diferitele. genuri...
o
:
Cf. P. Kre/schimter, Sprache (Einleit. in die Altertumwiss., p, 169 sqq. si bogată literatură de acolo; Entste“hung

d. Koine

(S. Ber.

Wien.

Akad.

CĂLIII,

p.

36;

Die griech.

Li-

CĂLIV-nr. X). —- 4. Thumb. Dic griech. Spr. im Zeitalt. des Hellenismus, pp. 207 sq. 233 639 sqq.; Hand:
buch d, gr. Dial. 378 sqq. şi bogata literatură de acolo.
—P. Wendland, Die Griech. Prosa (Einleit. în d. Altert.,

„.Pp.. 352 sqq. 370j.—

U. o.

Pilamotii!z,

terat. des Altert. (Kultur d. Gegenw., I. S, p, 144 sqq.).—
-J. Wackernagel, Die griech. Spr. (ISultur d. Gegenw., |.
$, p. 298 siqq. 305),— G. Hatsidaris, Cursuri academice,

P. 74 sqq.; Die sprachfrage in Griechenland (1903) p. 49
sqg,—A. Arumbacher, Das Problem d. neugriech. Schrift" sprache (1903), — £. Afayser, Gramm. d. griech. Papyri
aus der Ptolemăerzeit (1906),—/. Pernot, Etudes de lin-

guistique n€o-hellenique, [, (1907) passim. — A. Mei/ler,

,

e

Apercu d'une histoire «le la langue grecque, pp. 277 sq.
360 saq.—F'r. Pfister, Vulgărtatein u., Vulgărgriechisch

(Rh. Mus. LĂVII, Heft 2 [1912] pp. 185—208)— K. Dieterich, Sprache u. Volksiberlieferungen d. sâdl. Sporaden (=Schriiten d. Balkancomiss. d. Wien. Akad., 1908).
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„ GRECII. Cercetările asupra chestiunii unde şi când Grecii,
ca popor osebit, s'au despărţit de ceilalţi Indoeuropeeni şi când:
s'au desvoltat în limba lor acele particularităţi foneticeşi mor-

fologice,

prin

care:se distinge de toate celelalte limbi indoeu-

ropeene, n'au dat încă un rezultat sigur şi definitiv. Se.ştie
numai că acest proces a avut loc cu mult înainte de imigrările:
a
ior in Grecia.
Grecii mau emigrat în massă compactă şi numai o singură
dată ; ei s'au revărsat asupra Peninsulei Balcanice prin _trecătorile Pindului în mai multe rânduri şi în intervale mai mari.
Intâia lor imigrare, în. părţile unde îi găsim în perioada istorică, a avut loc, poate, la sfârşitul mileniului III în. de Hr. După
H. Hirt Handbuch, 21; Di& Indogermanen,. | p. 148 ei au emigrat, probabil, din acele părţi unde azi este Ungaria ; iar după
O. FHloffmann (Gesch. der griech. Sprache, p. 8 sq.) leagănul
poporului grec pare să fi fost în Peninsula Balcanică, sau la
Vest, în regiunile

litorale

ale

Mării Adriatice,

sau

la Est, în

coborâşurile sudice ale Munţilor Balcani, sau poate chiar în şesul roditor

al. Dunării.

eşit «leii,

făcea

Deosebirile

mari pe care le vedemîn

perioada istorică în caracterul triburilor greceşti s'au desvoltat
după emigrările Grecilor şi numai pe pământul Greciei. Aci
s'au constituit, aproape în același timp, şi în partea estică a Greciei continentale şi in “Tesalia, două populaţiuni unitare în
ceeace priveşte. limba şi cultura: Jonienii (sau protoionienii, la
cari P. Kretschmer rapoartă şi pe Pelasghi) şi A/cii, fără să se
ştie însă exact, dacă populaţiunea greacă a Tesaliei, din care au
parte din întâiul şi acelaşi val

inundător,.
din

care au eşit şi Jonienii, sau dacă ea a eşit la iveală mai târziu

din Epir,

făcând

parte

din al

doilea

curent

de imigrare,

cum

„crede P. Kretschmer, Pe urmă, către sfârşitul mileniului II în.
de FHr., au început să înainteze către Est şi Sudşi să inundeze ţările aheice, triburile greceşti cari până atunci se ținuseră departe de cultura Mării Egee, în Epir şi o parte din Ma:
cedonia,

constituind cel

din urmă

curent

de

emigraţi ;' aceste

triburi n'aveau un nume comun ; ele s'au numit, mai târziu, după
numele tribului ce sa distinsla cucerirea Peloponesului, Dorieui.
- La început, nu era un nume

comun pentru toate triburile gre-

ceşti. Şi nici Homer nu cunoştea un asemenea nume. De aceea,
ca să cuprindă sub o singură denumire toate acele triburi greceşti ce se luptau în fața Troei, el întrebiiinţează termenul:
Panachaioi (Îl. Il 404;

Odys. 1,229): iar mai târziu se dă țării

sudică.

avem

ocupate de triburile greceşti numele de //e//ds şi locuitorilor ei
acela de THellânes, după numele unei mici regiuni din Tesalia
Un ce

analog

şi în

numele

Gracci, Franţais și

“ Allemand, nume generalizate
'ale unor triburi numite GraiZoi,
Franci, şi Allemanni. Când au imigrat Grecii în părţile sudice
ale Peninsulei Balcanice au întâlnit în drumul lor populaţiuni
.
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autoctone -nehelenice care se deosebeau prin limbă,
rasă de triburile. greceşti.
a
-„Aceste populaţiuni prehelenice au fost gonitNe
de
din unele puncte, dar massa cea mare a rămas
nizată, cum de astfel se exprimă şi. Herodot ([, şi
pulaţiuriea pelasghică din Atica. Din acest amest357)
ec
porul grec,
!

obiceiuri și
bună seamă.

a fost hele-

despre poa eşit po|

Cf. O. Hofmann, op.cit. pp. 8sqq. 19 sqq.—
P. Arelsch=
Einleit

mer,

. in

die

Geschichte

der

griech.

Sprache,
Altertumswiss,
hgg. von Gercke und E. Norden, p. 524 sqq.).
Handbuch der griech, Dialekte, pp. 3, 8 şi —a Thu,
passim: vezi
„Şi bibliografia bogată de acolo.
— /]. Hirţ, Die Indoger-.
-. PP. 171 — 282: Sprache

„-

(Einleit. in die

manen, ÎL. p, 144 sqq— .£d. Aleyer, Geschi
des AItertums, II pp. 131 sqq.—-S. Feist, op. cit. chte
p. 66, 122,

„Această limbă ma servit niciodată să
me o civilizaţie
„originală. Literatura ei expri
este
săracă şi nouă.
"Limba albaIntâiele texte“ albaneze pe care le posedam
"Neză.
-* : până acum se raportau la sec. XVII
De
„nu de mult însă s'a descoperit un noud. Hr;
text
care se rapoaită la o epocă mai veche cu
un secol: este vorba
despre o traducere în limba albaneză din
Sicilia a Bibliei din
anul 1555 d. Hr.
:
|
„Acela care a stabilit caracțerul indoeuropean
al limbii albaneze
este Fr. Bopp. Intâiele raporturi dintre aceas
tă
limbă Şi celelalte .
limbi din Peninsula Balcanică le-a prevăzut
în
mod vag Thunmann. '(Untersuch.. iiber die Geschichte
der Ostlich. Europ.

Volker,

Leipzig,

1774 p. 339).

care a cercetat întâiu
aceste raporturi şi a recunoscut Acela
legătura. strânsă între limba
albaneză şi cea romanică este Miklosich.
telor romanice în limba albaneză a fost Insemnătatea elemenMeyer care a exagerat-o; ea însă a fostscoasă la iveală de G.
adusă acum la adevărata ei proporţiune de Meyer-Liibke,
care a mai arătat că -

limba albaneză

nu este, cum

a crezut G.

stecată. In adevăr, nenumăratele elemente Meyer, o limbă ame-.
tină care i-a dat o mare parte din vocabularul pâtrunse din limba laei de civilizaţie şi a
cărei influinţă este întâia pe care a suferi
- greacă, nu însă din cea veche căci în t-o, apoi cele din limba
antichitate limba greacă
n'a, dat nimic celei albaneze (cf. A.
Meillet, Les langues dans
VEurope nouvelle,p. 34) precum şi cele din
slavă şi din cea turcă au schimbat aşa limba italiană, din cea.
de mult aspectul ei în
cât unii linguişti,:
cum este, bunăoară, A. F. Pott, au mers până.
acolo în .cât au 'tăgăduit caracterul ei indoe
„Cu -dialectologia albaneză se ocupă acum uropean.
bert Iokl,. Lambertz şi Pekmezi, cari trateazăcercetători ca Nor.
dialectele albaneze.pe 0bază linguistică. Impărțirea diale
ctelo
r
albaneze în
două grupe mari: cea toscă, la Sud şi cea
gheghică, la Nord:
Ss
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nu trebue raportată până la antichitate, la dialectul epirotic,şi
cel iliric:
|
Dar

în cercetările lor gramaticale, ei se întemeiază încă foarte

mult pe lucrările şi opiniunile linguiştilor G.
torul foneticei

albaneze,

Meyer-Liibke,

Meyer,

mai

întemee-

ales

pe

terenul

schimbărilor fonetice în elementele latine (cf. G. Pekmezi Grammatik der albanesischen Sprache, Wien 1908, IV p. 39 sqq.), şi
H. Pedersen, a cărui părere că singură liniba albaneză a menţinut neschimbate cele trei serii de guturale, a fost admisă (cf..
N. Jokl, Alban. sprachwissenschaft.

Geschichte der

idg, Sprach-

wiss. hgg. von W. Streitberg. Ill Slavisch, Litauisch und Alba-

nisch,

Strassburg,

ilirice,

sau

1917.

pp. 109—131),

deşi această

chestiune

are încă nevoe de noi cercetări (cf. Hermann, KZ.XLI p. 16 sq).
Că în limba albaneză trebue să vedem continuarea limbii vechi
ori a unuia

reprezentanta,

din vechile

ori a fazei celei mai

dialecte ale

ci, s'a

noi

a

acesteia,

susţinut, întâiu, în

mod vag, de Hahn (Albanesische studien, I p. 309 sqq. şi 213,
224, 227); punctul acesta de vedere -a fost apoi, apărat cu
tărie de către alți linguişti, cari s'au sprijinit pe concordanţele
fonetice şi lexicale între- limba ilirică şi cea mesapică, pe
deoparte, şi între acestea şi cea albaneză pe dealta. (cf. G.
Meyer, Essays und Studien. Grundriss der roman. Philol., hgg.
von Grober, [. p 804; Albanes. studien, III,: Bezz, Beitrăge
VII, p, 185 sqq;; Berl. phil. Woch; XII, p. 277 sq. 309. XV p.
436. P. Kretschmer, Einleitung in die Gesch, d. griech. Spr.p. 261
sq.—G. N. Hatzidakis, "Axaânp. dvayvtoou,. p. 20.— F. Sonimer,
Handb. d. lat. Laut-und. Formenlehre, p. 12 sq. — A. Thumb,

Handb. d. griech. Dial. p. 1.— O. Densusianu, Hist. de la langue

roumaine,

p. 24. —

O. Hoffmann, Gesch. der.Griech.

Sprache,

- p. 51. — Bourciez, Elements de linguistique romane, p. 148. Această părere însă a fost combătută de Pauli care, văzând
că unele particularităţi ale limbii ilirice şi în special ale celei
venete

nu se găsesc

în cea albaneză, a emis o nouă teorie că

Jimba albaneză trebue raportată la cea tracă (Altital. Forschungen [l. Eine vorgriechische Inschr. v. Lemnos. Il p. 200. Vezi
şi răspunsul lui G. Meyer, Berl. philol. Woch. -loc. citi. H.
Hirt, Die Sprachl. Stellung des albanesisch. Festschrift făr
Riepert, p. 181 sqq. Die Indogermaner, LI, p. 140 sqq.) vede în
limba albaneză continuarea limbii trace, bazându-se pe faptul
că limba mesapică şi cea venetă fac parte din grupa de limbi
Kentum,

pe când

cea albaneză este o limbă Satem ; de aceeaşi

părere sunt şi'Ed. Meyer (Geschichte des Altertums I, Il2 p.
764!) K. Patsch (Thrakische Spuren an der Adria. Jahreshefte,
d. Oesterr. Archăol. Instit. X [1907] pp. 167—174), Pedersen:
Weigand. :
Si
,
aa
[Teoria nouă a lui Hasdeu („Cine sunt Albanezii?“ Anal. Acad
Rom. XXIII) după care /imba albaneză se rapoartă la cea dacă
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n'a făcut adepţi.] In sfârşit, acum în urmă, s'a emis o altă teorie în virtutea căreia limba albaneză ar putea fi socotită ca o
desvoltare dintr'un substrat tracic şi un suprastrat iliric (cf.
Fr. Nopesa, Sind din heutigen Albanesen die Nachkommen.
der alten Illyrien? Zeitschr. fur Ethnologie, XLIX, p. 915 sqq.).
Din toate aceste teorii, cea prelerabilă este aceea după care
limba albaneză reprezintă un dialect vechiu iliric, ca una care
şi-a luat naştere
'şi s'a desvoltat pe pământul ilirice,
|
„. Dacă trecem acum la raporturile acestei limbi cu celelalte,
vedem că ea prezintă asemănări cu limba armenească şi amândouă, la rândul lor, au unele potriviri cu grupa de limbi baltoslavă, cum se vede din următoarele

elemente lexicale: alb. 4/4

„lup“: lit.-vilfas, v. bulg. iki; alb. pregim, care însemnează
„ospăț la naşterea unui prim născut“ şi al cărui element final

trebue raportat la lit. gif „a se naşte“; lop: „vacă“: lett.
dohps „vită“; dane „cornul şi fructul său“: lit. Firuis „cerasus“,

etc. (cf. G. Meyer, Die Stellung d. Alban. im Kreise d, idg.
„Sprachen, Bezz. Beitrâge VIII, 1884, pp. 185— 193. H. Pedersen, Alban. und Armen., KZ. XXXVI, -1990 p. 276 sqq.
Die Keltische Sprache |], I p, 32. Endzelin, la Pedersen, Albanesisch. Kritisch. Iahresber, iiber-d. Fortschr. d. Roman. Philol.
XIII, 2, pp. 251—260). Walde, Lat. etym Wort2 p. 193.
” “ Potriviri fonetice, morfologice, sintactice şi lexicale au fost.
constatate şi între limba albaneză şi cea română atât de filologii
străini (Miklosich, Schuchardt, Sandfeld-Jensen) cât şi de cei români (O. Densusianu, S. Puşcariu, Candrea, P. Papahagi, şi Th.
Capidan) ceea ce ne face să credem că au existat raporturi, în întâiele veacuri aleerei creştine între strămoşii Românilor şi Albanezilor. În privința elementelor albaneze

sigure, parte îndoelnice, să se vadă G

der Alban. Sprache,

de la langue

albaco-române,

Strassburg

roumaine,

1891.

O. Densusianu,

p. 37 sqq. Th.

1522, passim.

în limba română, parte

Meyer, Etymol.. Wort.
Capidan,

Histoire

Raporturile

Numeroasele cuvinte pe cari Albanezii le-au imprumutat de
la toţi vecinii lor arată că ei eu suferit influința civilizaţiunii
acestora; dar şi ei la rândul lor, au procurat unor vecini de
ai. lor unele elemente.
Abia în a-doua jumătate a sec. XIX a început să se consti-

tuească o limbă literară albaneză,

la

fixarea

căreia

a

luat

o.

parte activă misiunea catolică organizată în Austria (cf. A. Meillet, Les Langues dans l'Europe nouvelle, p. 34).

ALBANEZII. Chestiunea istorică privitoare la poporul albanez nu este încă clară. Albanezii înşişi nu ne-au lăsat nimic re:
feritor la originea şi desvoltarea lor culturală. De aceea, în pri:
vinţa poziţiunii lor etnografice şi linguistice întâlnim adesea incă
destule opiniuni falşe.

.
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* In ceea ce priveşte originea Albanezilor;al: căror nume Hirt
(Die Indogermanen,

ÎI p, 610) il pune în legatură

cu

acela al

muntelui principal al lliriei Albius ori Albanus şi cu acela al.
oraşului Albana sau Albona, unii învăţaţi opinează, fără însă
să aducă dovezi, că Albanezii ar fi venit din Asia în Europa,
goniţi de către populaţiunile care au emigiat din stepele Asiei
Centrale. Cum însă Albanezii ocupă, după toate probabilitățile,
regiunea unde se găsesc şi acum încă din timpurile foarte depărtate de noi, s'a susţinut şi se susține, în general, că acest
popor este continuatorul, din punctul de vedere etnic, geografic
şi linguistic al vechilor lliri,cu cari erau înrudiți şi Mesapii şi cu
aceştia Albanezii. Aceasta este părerea emisă de G. Meyer,
Kretschmer, Hatzidakis, - F. Sommer, Thumb,
O. Hoffmann, Hermann, etc...
a

O. Densuşeanu,
|

Din potrivă, sunt alţi învăţaţi cari combat această părere;
căci pentru ei este îndoios că Albanezii sunt urmaşii Illyrilor, *
<u toate că secole întregi ei au fost cunscuţi sub denumirea generală de Iliri. Ei ii socotesc de origine tracă, adecă drept
urmaşii vechilor Traci cari locueau' Epirul. Aceasta este opiniunea lui Pauli, H. Hirt, Ed. Meyer, .Patsch, H. Pedersen, Weigand, etc.
a
Trecând

peste părerea

lui Haşdeu,

care crede

că

Albanezii

sunt urmașii celor două neamuri dace: Carpii şi Kostobocii, ajungem la teoria nouă, emisă acum câţiva ani: aceea că Albanezii trebue să

se fi

desvoltat,

probabil,

dintrun

substrat

trac şi un suprastrat iliric. Aceasta este teoria lui Fr. Nopcesa
(loc. cit.) admisă şi de S. Feist (op. cit. p. 436).
Că

trebue să se fi amestecat unele elemente trace

cu

altele

ilirice în părţile unde au venit în contact unele cu altele, nu
este exclus; că o parte din Albanezi provine prin urmare din
unele triburi vechi trace, cum de altfel -se dovedeşte prin unele nume

de localităţi, este, fireşte, admisibil; dar că în popo-

rul albanez, în totalitatea
sa, trebue să vedem pe urmaşii vechilor Traci, iată ceea ce nu ne vine a crede.
. Tara Albanezilor este azi destulde săracă şi. mulţi dintre ei au
emigrat din ţara lor. In Grecia sunt numeroase coloni: albaneze *
care s'au grecizat; populaţiunea actuală a Aticei este în bună
parte de origine albaneză. C6lonii mici albaneze, care şi-au păstrat pân'azi limba, se găsesc şi în Calabria şi în Sicilia. lar aceia
cari au rămas în ţara lor îşi păstrează limba care, ca şi națiunea
Jor, are caracterul ei propriu (cf. A. Meillet, Les langues' dans
JEurope nouveile, p. 34 sq.).
e
ae
Cf. G. Aleyer,: Albanesische Studien I-IV şi alte multe
lucrări ale aceluiași apărute în Sitzungsber,: der K.
Akad. d. Wiss zu Wien. Phil.
historische Klasse

Bdd. CcIv, cCcviI, Ccxxv şi CCXXXII; E/ymolog. Wărt.
d. albau. Spr., Strassburg, 1891; Die Stellung d. Alb
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im Kreise d. idg. Spr. (BB. vii, p. 185 saq);

Grâber's+

Grundiss der Roman. Philol, I p. 804; BphW,, xu
PP.
"277 sa. 309 XV; p. 436.— Pauli, Altitalische Forschu
ngen

-
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ae

|

"
„*-

II. Vorgriech, Inschr, v. Lemnos. — ZI, Hirt, Die Indogermanen, |, p. 140 sq. Il,.p. 600 sq.-P Aretsc/uner,
Einleit, p.261 sqq.422,
şi vezi
intreaga bibliograf
de acolo.
ie

O. Densuşeanu, Histoire de la langue roumaine,
pp 24,
25; 26; Romania XXĂ, p 113. — A Tumb,. Altgriec
h,

elem. d. alban. ([: F. xxvI [1910] p.1 sgq.—Dr.
Ri”bezzo, La lingua degli antiqui Messapii (Napoli,fr. 1907)
Pe 15 sq.—S. Feist., op cit, p 436.—A4. fick., Die Indogermanen (KZ. xi [1907] p. 345 sqq.) — S. Bugge, BB.
XVII p. 193 sgq.— A.

Brugmanu,,

Grăr.

E

p. 10.

— 7.
Penka, op. cit., p. 125. —Er. AVopesa, Sind die heutige
Albanesen die Nachkommen der alten Iilyrier? (Zeitschr.n
fâr. Ethnologie, XLIX, p. 913 sqq).—/, Pedersen, Albanesische Texte mit Glossar, Leipzig, 1893.—Albanesisch
(Krit, Jahresber. uiber d. Fortsshr. d. Roman. Philologie, hgg. von K. Vollmâller, XIII, ui [1911/r2] pp. 251—
"260 unie se găseşte întreaga bibliografie până la aceea
dată.—Pisko, Kurzgef.. Handbuch. der. nordalb. Sprache
Wien, 1896.—R. Helbig, Die Italienischen Elemente im.
Albanischen,
Leipzig 1903. — X, Steinmetz, Alban.
Grammatik, Sarajevo, 1913. Albanisches Notw6rterbuch,,

Po»

19ra— H, Baric, Albanorumănische Studien, Sarajevo
.
— G. Pekmezi, Gramm. der alban. Sprache, Wien.

1908.

—

A.

Lamberie,

şi

G.

Pekmezi,

Lehr. -und.

Lesebuch des Albanischen, Wienu. Leipzig 19r3.— G..
: Weigand, Alban. Grammatik im Sidgeg. Dialekt,
Leip-.
“ zig 19ra. Cf. şi recensiunea lui A. TFhumb (IF. Anz,

XXXIII, pp. 12—38 şi întreaga bibliografie de acolo.—
Saudfeld.Jeuseu.

Rumaensk

og

Albanesisk

(Nord

Tids=:

skr. f. Filol., 3 Reihe, Bd. Il, p. 103 (î.—B. P. Hasdeu,
Cine sunt Albanezii ? (Analele Academiei Române, Tom..

XXIII); O pagină din sintaxa româno-albaneză (C.vent
e
den betrâni). — Z. A, Candrea, BSF., 1, [1903], pp.
21—
; 25.
— $. Puşcariu, Convorb. Liter. XXXVIII [1904]. p..

461.—P. Papahagi, Paralele Ausdriicke u. Redensarten

aus dem Rumân,., Neugriech, Alban. u. Bulg, Leipzig
,
1898.— Worber! Joi, Linguistisch-kulturhistorische Uners.

„aus d, Bereiche des Alban. 1923; — Albanische Sprach=
” wissenschaft. [în Geschichte der idg. Sprachwissenschaft,.
hgg.von W. Streitberg. II[. Slavisch, Litauisch, Albanisch. ,
Strassburg, 1917, pp. 109—131. Th. Capidan, op. cit. 1922,

Cunoaştem

de curând,

Limba -toharică

această limbă anume:

de la descoperi-

rea unor fragniente nu în limba, ci în alfabe-.
tul sanscrit; fragmentele nu sunt datate şi a-

NE
parţin, după toate: probabilitățile, mileniului
întâiu după Hristos; ele au fost găsite în Kasgar, Kutsa,
Duldur-

Agur şi Tuen-hwang, adică în părțile nordice şi estice
ale Turmare greutate,. căci
Sau găsit şi comentarii şi traduceri sanscrite...
“ Limba toharică- prezintă până acum două variațiuni:
foharica
- Şi foharica B. Intre amândouă aceste. dialecte sunt deoseb
din punctul de vedere fonetic, morfologic şi lexical. Astfel, iri
toha=
chestanului chinezesc şi au fost citite fără

:
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"ricul

A “are un fel de flexiune

.

nominală: cu terminări

e:
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cazuale

regulate, arătând în acelaşi timp la radicalele consonantice o
gradaţiune vocalică
; din potrivă toharicul B cunoaşte aglutinarea
terminărilor cazuale; să luăm, de pildă, substantivul toharic

"păllsăk (A). palsko (B)

„.

„cunoaşterea“;

-

...

Tohar. B. Sing. gen. zâ/(0)sh-es, abl."păl/sh-aă

loc-păl(W)sk-a,

etc. Tohar. B. Sing. gen. pa/sho-tse, abl. pa/sko-mg, loc. pa/sho-uc,
etc. Pe de altă: parte, cuvintelor: fi, fiică, laur, cal, etc. core-

spund furme deosebite în cele două dialecte: în toh. A. ele sună:

se, ckăcar, kajurs, juk, etc. iar în toh. B. ele se aud: soyă (cf.
gr. vies:vi0s din *su-jil-), Zhătcer, okso (cf. vgs. ohso), jakve (ef. lat.
“Quus, v, îrl. cch), ete. Meillet a studiat toharicul B. şi a ajuns la
conclusiunea că el nu face parte. din.grupa „satem“, ci din cea

«kentum», ca unul care nu schimbă explosivele palatale în spi-

“rante,

că formele

verbale s'au păstrat mai bine de cât:cele no-

minale care au pierdut finalele, şi că, din punctul de vedere fonetie şi morfologic, cele două dialecte prezintă o mare desvoltare.

Că această limbă prezintă, apoi, conicordante nu numai cu limbile
din
grupa „kentum“, ci şi cu cele din grupa
„satem“ şi că une- ,
"ori arată şi fenomene izolate, se vede din cele:ce urmează: a) din
păstrarea: 1, a celor trei vocale primitive a, e, o (confundate în
?

>

J]

3

“grupa indoriraniană în a); 2, a explosivelor palatale (de ex., toh.
A, kănt „o sută“
i.e" kato-m,
: gr. 8-xarv, lat. centuin);-3, a tenuelor,
adică a explosivelorsurdep, 4, &;b) din schimbarea:r,a mediilor, adică

„a explosivelor sonore b, d, g şi a aspiratelor 4. gh în tenue (de ex.
toh. A nd

„cunosc“:

arm.

Piu

„Cocor“: faţă de lat.: grus;

toh. A. fracar, toh. B. frocer, faţă de gr. fhratâr frate“);2, a
labiovelarelor gu, gu prin pierderea lui u, în guturale, sau într”o
„labială sau intr”o spirantă palatală £ (de ex., toh. pub/ă„a anilor“:
i.-e, *Quoqu/o-); c) din existenţa sincopei, a formelor verbale mediopasive în-r, a reduplicării și a participiilor în-/ (de ex., fatmastar:
lat. nascifur, v. irl. gainithir „se naşte“, arm. berizur „este purtat“;

toh. B. fe-paksu: gr. mizenuat de la ztoow <* nex-jo,

etc; toh.

A. Kălsal „ajutat“: arm. bercal „purtat“); şi d) din potrivirile ce se

văd în domeniul vocabularului (de ex;, toh. A şi B a/yef: gr. dios,

“lat. alius, got.

aljis; toh. A

por „foc“; arm. hur, gr. 2ăp, umbr.

„fure „cu foc“, toh. B să/yi: gr. 8)s, lat. sa/, got. sal? „sare“ etc.),:

„Tot

odată nu trebue să scăpăm

din vedere că atât limba hitită,

cât şi limbile uralo-altaice au avut o influință
nu tocmai mică
“asupra celei toharice.
Da
Luând așa dar în considerare cele arătate, credem că n'am
greşi, dacă am' admitecă limba toharică ar. putea constitui o
“grupă “independentă.
o
i
CE

F. W. K: Miller, Beitrag zur genăucren Bestim-

mung der unbekannten Sprachen Mittelasiens.Sitz.Ber.
.
Berl, AK. 1907, pP.958 sqq; Maitrişimit und „ Tocharisch“

-
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„„Sitz. Ber. Berl. Ak. 1916 p. 395 sqq.;—E£. Sieg und IWSiegling, Tocharisch, die Sprache der Indo-Sicythen.
"“Sitz.-Ber, Berl. Ak. 1908 p. 915 Sqq. vezi Răspunsul
- Pischel, p. 932 sq.—A. Jeillet, Les noms de nombres lui
en
" “Tokharien (MSL.XIIII pp. 281 —293; —- S. Levy et A.
Aeillet, Remarques sur les formes gramm. de quelques
textes du 'Tokharien (MSL XUIII p. 2 sd. ro sqq.; Etud.

"sur
n
„i

E
!

E

Asiat,

Juillet-Aout

Tocharischen
tormes en-R

du Tokhar
et de'ltaloien
Celtique. i
Revue Celtique, 341912)
P+ 129 sqq, — [1. Pedersen, Keltische Grammati!:
|| p.

ie

îi

zu ti

'Tokharien. (Joura,

3 6 sqg.—£. Levy, Zum Dual und zum
(KZ.XLV p. 363 spp.).—7. Vendryes, Les

|
Da
E

les docum.

4911). E, Smith, Tocharisch 1911 passim. — A. [lo/fmann, Xulschke, Sakisches, Philologiae Novitates III"
p.

-

1673 sq
Charpentier, Die verbalen r-Endungen der
„idg. Sprachen. Skrifter utgifna af Humanistika Vedenskap 'samfundet 18, Heft 4, Uppsala 1917. — S. Feist,
Kultur, etc. der “Indogermanen, pe 428—431; Die LUrheimat und die 'Tocharer. Indogermanen und Germanen:
-1919 pp. 9r—105 şi întreaga bibliografie de acolo
— £.
„Liden, Studien zur 'tochar. S rachgeschichte 1 pp.
r—37
(Anuarul universității
din Găteberg, V. 22).
"

o -“TOHARII, de unde şi numele. acestei limbi, sunt .pomeni
atât în analele chinezeşti cât şi la Strabo (XI cap. 8 p. 511) ţi
şi
lustinus la “Trogus Pompeius (cart. XLI și -ALII, sub
numele
„de T'u-hu-lo, 'Teyaga şi Thogari. Mai întâlnim numele
lor şi
la alţi scriitori greci şi romani la Plolemaeu, Pliniu, Ammia
n
„Marcelin, etc.în variate forme: Toyapot, Tâxago:, 'Tăgoyot,
To, chari, Tocari, 'Thogari(i), Thorii. Țara lor se numea, după
unele ,
: documente “Tocharistan, cf. [€a] hâr toyristâln] „cele patru
Tocharistan“, de Chinezi T*u-huo-lo, iar de Indieni Tukhărăs.
Din cauza limbii lor indoeuropeene care sub raportul fonetic
şi. lexical se apropie mai mult -de grupa * Penfuuu, anume:
„limbile vesf-eurogeene, unii învăţaţiau presupus că 'Tohari de
„emigrat sau reemigrat din Europa ca Frigienii, Grecii, i au
”. Galatii, etc. [De aici şi ipoteza lui Charpentier.că ohariiTracii,
ar fi
un trib celtic ce a apucat drumul către centrul Asiei Şi a cărui
- pătură conducătoare, Asianii, este identică cu Alanii.]; alţii, din
*
„ Potrivă, socotind că nu este nici un indiciu din care să se
poată
conchide o emigrare său reemigrare a unei ramure vesteuro„peene

până

în Asia

centrală Şi având în vedere

între

altele

“mărturia lui Strabo (loco citato:, ai Teyapo âpundevres dand Tisşi
mepaias.T05 'laEderav..“) presupun că Tobharii Sunt, poate,
ramura populaţiunii primitive indoeuropeene care a rămas locului
în Asia centrală, In sprijinul părerii lor aduc ca dovadă emi-

grările istorice de mai

târziu: când, de pildă, o parte din

Dorieni a rămas in Doris, regiunea dintre munţii Oeta şi Parnas,
„iar partea cea mai mare a emigrat în Pelopones; o parte din.
Cimbri a rămas pe coasta norcivestică a Iutlandei, unde Tacit
„pomeneşte încă pe la. anul. roo d. Hr., iar partea cea mai mareîi
-

.
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în
a emigrat în Galia şi Italia; o parte din Goţi a rămas cea
partea
iar
FHr.,
d.
Crimea, unde existau încă în sec. XVIII
Că Tomare părăsise această regiune cu 1300 ani înainte etc.
is ; îndeadm
nu-este
g
Sieglin
susţine
cum
ţi,
Indosci
harii erau
cu
are
asemăn
o
nici
ă
tâiu, pentru. că limba toharică nu prezint
de
era
care
limbă
o
u
vorbea
ştie,
şe
cea iraniana şi Sciţii, cum
aproape înrudită cu aceasta din urmă; apoi, pentrucă "Osetii
a
vorbeau o limbă care trebue să fie socotită ca, o rămăşiţă
|
-.
45)
pag.
(vezi.
sachic.
unui dialect scitic sau
Chestiunea 'Toharilor deci prezintă încă greutăţi. Rezolvarea
ei devine anevoioasă din pricina stării de lucruri care a domnit
”
în Asia centrală din timpurile vechi.
Ceea: ce putem spune este că aşa numiții Tohari nu sunt un
popor unitar, ci o populaţiune amestecată din

cel

puţin

două

elemente: dintr'un substrat, Toharii: propriu zişi şi dintr'un .strat
din
conducitor Ârsi =/iie-fi din analele chinezeşti. Aceştia păurmări
poate
se
ce
ropean
urmă constitue elementul indocu
1- le veacul al doilea inainte de Hristos şi locul de emigrare
€.n acele timpuri trebue căutat ia hotareie de vest .a!e Chinei.
Cand “Foharii-Arsi (==Jie-ti) au pătruns în regiunea Turia
şi Kutăa au dat peste o populaţiune, care, după. izvoarele chijeze din sec, Îl în. de Hr., purta numele de Ku-ii şi A use.

ea, nu
Ce a devenit însă această populaţiune, unde a rămas
asemeDe
orii.
năvălit
cu
cat
ameste
s'a
că
il
Probab
ştim sigur.

a Ârnea nu ştim, când şi unde, bunăoară, pătura conducătoare după
sau
Inainte
lor.
Tohari
a
aceea
peste
“ilor s'a suprapus
amestecul lor cu Kiu-5i? In locuinţele lor anterioare sau în cele
„noi? Ceea ce ingreuează însă şi: mai mult problema Toharilor
este faptul că în analele chineze vechi apare un alt popor cu
numele de Tahia sau Taha pe care unii cercetători îl identifică cu Tu-ho-lo == 'Toharii de mai târziu, pe când, după alţii,
Tahia era un popor ce locuia în oraşe, iar_ Tuholo erau nomazi. După

părerea emisă de ]. Marquart (ErânSahr, p. 318 sq.)

dacă ea este verosimilă, vechimea poporului 'Tahia s'ar sui pânăar

la întâia jumătate a milenului II în. de [Hr., iar, locuinţa “lui
fi fost vechiul Toharistan la răsărit de Chotan.
La toate aceste întrebări se va putea răspunde mai precis şi mai

exact numai când se vor studia şi se vor traduce

numeroasele

anale chineze şi când se vor găsi, poate, şi alte rexte toharice
.
şi în Bactria.
CE. F. W. K. Alăller, Toyri und Kuisan |Kâsân). Ber
Berl.: Akad. 1918 p. . 66 sqq. ..76, 84 sqq.— J. Charpen-

lier, Die ethnographische Stellung der Tocharer (Zs. d.
dtsch. morgenlând. Geselisch. LXXI, pp, 71. 355 Sqd:
364 sq. 374.—J. Marguari, Erânsahr nach der Geographie

"der Ps. Moses,

Xorena ti

Gaâttingen. Phil.-Hist.

(Abh. d

Klasse.

Ges,

d.

Wiss.

zu

N. F, Il no 2 (1gor) p.
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206 sq.; Volkstum

der

Komanen,

ibid.

13 nr.7 p.
64 sq.; 'Tohăristân, p, 202 sqq.—£. Sieg, Bd.
Ber. Berl. AK,
1918 p. 569 sqq.—0. Franke, Zur Kenr.tnis
ker und Skythen' Zentralasiens. Ber, Berl, der TirkvălAk. d. YViss,
1904. pp.

24, 28, 31 sq. Einige

Pemer

kungen zu F. W,
K. Miiller's Toyri und Kuizan (Kiisân
). Ostasiatische
Zeitschrift, 6. Jahrg., p' 83-86.— Pe/liot, Bullet
d'Extreme Orient 5, 443 sq.—S. Feist, Kultur in franc.
, ete, der
Indog
ermanen, p. 428 sq.; Indogermanen
und Germanen,
pp 91-05 şi întreaga bibliografie de
acolo.
Gautli

"1919

iot, Journai asiatique, 1g1r; Essai sur le
vocalisme

du Sogdien,
e

1913. A. Meillet, Revue

du Mois,

aont 1gr2.

2.
GRUPA

TRACO-FRIGIANA.

Această grupă este de sine stătătoare. Unii invăţaţi rapoartă
aceste două limbi la cea iraniană, alţii la cea greacă, alţii la
cea balto-slavă şi cea albaneză. La limba iraniană însă ele
nu se pot raporta, căci au păstrat distincte vocalale a, e, o, pe
care cea dintâiu le-a confundat; nici cu cea greacă nu le putenr
uni, întru cât ele, schimbând palatalele în spirante, fac parte din
grupa sate, iar nu din cea Pentium, căreia aparţine limba
greacă; iar concordanţele dintre aceste limbi, şi cea albaneză şi
cea balto-slavă se datoresc faptului că de toate derivă din!
aceeaşi limbă primitivă,
o
A
Cu limba armeană

însă ele sunt în cea mai strânsă legătură

(v. pag. 46). Ele prezintă si caractere deosebite ele ale celorlalte limbi indoeuropeene; mai 'mult încă, ele se deosebesc chiar
între dânsele în sistemul numelui; în limba

tracă, de

pildă, in=

tâlnim nume compuse, pe când în cea frigiană numai nume simple ;
această deosebire nu este veche, căci a trebuit să existe şi în
limba frigiană nume

compuse,

de ex. Arezastin (==Ari--zasti:)

care este un rest.al acestor composita. Şi în limba frigiană deci
au existat, la început, nume proprii simplicia şi composita;
dar pe când unele limbi au generalizat:
cele simple, ca cea frigiană şi cea italică, altele ceiecompuse, ca limba tracă.
In privinţa vocalismului şi consonantismului traco-frigian cari

sunt bine păstrate, să se compare

pentru inscripţia tracă studiul

lui Ribezzo, „La prima iscrizione tracia“ apărut în Rivista îndo-

r-italica; iar in ceea ce priveşte concordanțele parţiale pe care le!
prezintă grupa de limbi traco-frig.ană cu alte limbi indoeuropeene,
bunăoară, cu armeana şi cu macedonica: în schimbarea vocalelor 7
în e înainte de vocalăşi 6 înii; cu armeana şi cu celtica: în.
tratarea sonantelor 7, ș, reprezentate prin „-an=; cu cea indiană,
iraniană, armeană, albaneză şi balto-slavă: în tratarea palatalelor
pe care le schimbă in spirante s, 5, z, j şi a. labiovelarelor
care devin guturale (velare) după ce'şi pierd labializarea; cu cea
" iraniană, armeană

celtică, balto-slavă, albaneză

şi

toharică:în

tratarea mediilor aspirate care devin medii; cu cea indiană, iraniană, armeană şi greacă: în întrebuinţarea augmentului; şi cu
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cea indiană,

iraniană, balto-slavă, germanică,

celtică, în special

cu cea armeană: în ceeace priveşte vocabularul, vezi P.
Kretschmer, Einleitung in die Geschichte d. griech. Spr., pp.
220-240; H. Hirt, Die Indogermanen,.1l, p. 593 sq., 598 sq.
Materialul acestei limbi care face parte din grupa safe (cf.
”

Limba tracă.
|

tr, -zEn€s: gr, -vew!,

ne este dat prin glose,

prin onomastică, prin toponimie şi
inscripţiune nu de mult descoperită.

I. Glosele, au fost adunate, întâiu, de

către

P. de

printr'o

Lagarde,

apoi, de Tomaschek şi acum în urmă, de H. Hirt (Op. cit. p.
592]; ele au fost studiate de Roesler, Fick şi G. Meyer şi dis-

cutate: de P. Kretschmer (loc. cit.); citez numai glosa: pavădrms.
eouis yâgtov, de unde cuvântul românesc „maldac“ -care
nu

poate fi un imprumut grecesc, întru cât este “vorba despre
un termen ăgricol; cu privire la glosa Bevyyâv: xtOăgav v. O. Den-

$usianu,

op, cit. 37. A. Walde,

Latein. etym. Wortp. 317.

„2. Onomastica şi toponimia. Pe lângă cele 66 nume comune,

nu

toate sigure, aduriate de Tomaschek [Die alten Thraker, II listă p.

69),Boisacq mai citează două: ampelos şi bait, iar A.].Reinach; byr-

sa. Numele de persoane, de localităţi, de riuri sunt adunate de Du-

mont-Homolle (Mel. d'archeol. et d'epigraph., p. 312 sqq.) şi Tomaschek (Op. cit. 2, 2, 72 şi-passim) şi sunt: explicate din punttul de
vedere linguistic de PKretschmer (Op. cit. pp. 213-216; 221-242)
şi HHirt (Op. cit. II p. 593:sqq.. Avem în adevăr, nume proprii:
de persoa
: Orolosne
; cele în sos:. Pinkisos, Kaigeisos; tipul numelor proprii ipocoristice, în -0us,s: Di6skous (scurtat din ;
Dioskuthâs), Kotis şi Kotys, Tatas etc.; cele proprii de persoane şi de localităţi compuse cu: az/0-, abro-(cf. got. abrs „tare“,

din *abhros), buri-(ef. skr. bhiiri- „abundent“

lit. buris: turmă“),

Bitu (cf. gal. bitu-, v. ir. bith „lume“), Deo-, hepta-, etc. formând

întâia parte; apoi, cu - d/zos (cf, gr. teichos „zid“, osc. f&ihuss,.
„muros“: *dheigh-), - dava (sau
- deva), - enthos (cf. gal. --cintu.
v, ir.-cet întâiu
poris,
l“)
- zeus (reproducând gr. genâs, cf,
P.. Kretsehmer, Einleit, p.. 267, Tomaschek, Op. cit. II, 2.,
39 şi HHirt, Die. Indogermanen, Il p. 594, sau Br. — sfhenăs, cf”

Seure, Rev. des et. anc. XXII, 1 p. 75), constituind a doua partea
compuselor :.

Auluzenus,: Abrozelm&s,

Burvista, Bithicenthus,

Diuzenus, Heptaikenthos, Natoporus, Tarpodizos, Pulpudeva
(=Philippoupolis); cele proprii de localităţi şi riuri care incep
cu grupa consonantică str-, (ca şi în germanica și balto-slava) :

Strymă,

Strymon,

etc. “cf. v.gs. strom, v.sl.

ostrovii, etc.;

cele

ethnika în. 6 (ortografiate şi: -ea): Mekastânos epitetul lui
Apollon,
dar .şi Kratean6s, etc.
a
"3. Juscriftiunile. Nu avem: în limba tracă;şi nu avem, nu
pentru motivul că nu s'au putut descoperi până acum inscripțiuni.
ci, după opiniunea lui Seure, din cauza unei lipse de instrucţiune
permanentă

şi definitivă

Aceasta

se potriveşte, de altfel, şi cu
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cari. poporul trac” era. cu totul

părerile scriitorilor vechi, după
neştiutor de carte. Limba
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tracă care a fost numai vorbită şi nici

odată-scrisă sau citită a dispărut odată cu poporul care a vorbit-o

(cf. Seure, op.cit. p. 19). Cu toate acestea, azi avem la. în:
demână două inscripțiuni trace. Una este scrisă pe un inel de

aur, găsit în Celei, pe malul stâng al Dunării, publicată întâiu
de Tocilescu, iar acum în urmă comentată: şi transcrisă de

archeologul

francez

Seure

şi sună

astfel:

.

este:
|

Bpwhvbpiofetv Apwijzov: "Apovhovy, a cărei traducere
Brolythrisbis, fiul lui Driazis, născut în Arrâlos“.

„Lui

Cealaltă e scrisă tot pe un inel, găsit in: Ezerovo, lângă
Filipopol, în anul 1grz2. Cu citirea, cu explicarea şi cu interpretarea textului sau ocupat mai mulţi învăţaţi citați de; Seure
(op. cit.). Noi mai adăogăm la această listă: Magnus Olsen,
IF, XXXVII p. 209 sqq=;Fr. Ribezzo, La prima iscrizione tracia
(Riv. indo-gr.-it.). Textul acestei inscripţiuni este următorul:
POAISTENEAEN

..

_EPENEATIA:

.

TE ANI SKOA
PĂIEAAOM
-

E ANTIAEIV
„IITAMIRE
|

PAL

HATA.

-

A

e

PE Ia
E

.

Nea
ERE Dar sa

|
:

EEE
..

e

DEI
a

e
a

i

E
A

o

a

o

Cuvintele. aparţin limbii trace, sau,- poate, urui dialect. de
oa
. o
aproape înrudit cu această limbă.
şi să
e
cuvintel
separe
Cel dintâiu care a avut meritul:să
alte
cu
proprii,
“nume
de
listă
o
iune
vadă în această înscripţ

cuvinte: numele şi filiaţiunea proprietarului inelului:.şi locul
său de origine, este d. Pârvan (Bull. de ! Institut pour Let. de

! Europe Sud-orient. I, 1914 Pp. 126-129); de aceeaşi părere
este şi învățatul francez G. Seure care admite (op. cit. pp. 10-18)
că aceste nume.proprii tormează”sau o listă de nume " deosebite şi separate, sau o listă de nume însoţite fiecare de patronimicul său, ori, în sfârşit, o listă de nume. însoţite fiecare. de
un patronimic şi -de un etnicon,. ceea :ce. este mai: probabil .
Ne
- Forma este cea următoare :

Podrazeveas "Nepevea- Tidzzay,
Hoo Apasea Aopex:
|
Toetuara Mega mpa
„
devine:
ă,
obişnuit
fia
ortogra
cu'
isă
care, transcr
0
“Poyivms-Negom Dom
EI
Olozw "Ag. Awpajves e...
Tietizra Mioiipa Zethra *
pe
1. Valaori, Linguistica.
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Textul inscriptiunii care se rapoartă
la sec. II sau III d,
este compus într'un dialect intl
uinț
at
de limba Scitică şi
de aproape înrudit cu cea tracă (cf.
Seure, op: cit. p, 18). Ine“lul din Ezerovo este un dar voti
cuprinde numai numele celor treiv oferit unei zeități trace şi
înch
Citirea profesorului M. F. Khron, inători indigeni.
admisă de P, Kretschmer,
care a întrebuințat erudiţiunea sa
Ja
expl
icarea fiecărui cuvânt,
și de H. Hirt,
Hr.,

care a introdus
“Po):s zevea“ în loc de “Podtoev o mică modificare,
eas, sună:
-.
“Pooreveas Nepevea 1t)zsay 1040
.
"Apaţea Bopeay 'Tedetuziza ki EpaŞ
mra.

propunând
a

lar traducerea textului ar fi cea
„Lui bolistenes, fiul. lui Neranias, următoare :
aparţin ; Tilezipta, născută
în. Arazos m'a făcut (m'a dăruit)“

„

anciennes, XXII,

(cf.

1, pp, 1-21).

eure,

.

Revue

des

studes

-Pe de altă parte, Fr. Ribezzo
inscripţiuni propune două lecțiuni:în studiul său asupra acestei
.
1. Poi:s, 'Leveag vepevea 'Î+dreay
ns uoaputea, So Meayre AstguRTapui =e patmĂTa,
Ă
|
cărei traducere

ar fi:
„Rholis, Teneae n., Tilteanes k.,
Meanti Lezuptamii *adtulit
(Ânxit)?“ şi în care, verbul ar
fi paţmiza, subiectul Pois şi
cele două apozițiuni Leveag vepE
vea-'tredyns xoapiea, compuse
fie care de un genitiv şi un nomi
nativ; 50 Mezy ar f complementul și Aeţuzrapt -e ar”fi
un. genitiv al unui radical în o;
MEavr ar fi un nume propriu,
în cazul dativ, cu radicalul în-vT
;
în sfârşit, particula

*t0,

vas.

zuo,

ngs.

50 ar corespunde got. du, proclitic

zu.

-

din i.e

”

„2. Polus 'Leveas vegevea Tihneavns nozp
atţea Goptavyri Aetuzra.
a
.
cărei traducere ar fi:

pt -e panza,
„Rholis,

Teneae f£., uxor,

Tilteane

ficant monumenta.“ ŞI în care verb s adfinis (concubina?) aediGonzavr, pers. 3 pl. a ind. de Ja ul ar f reprezentat prin:
dOm:0, un denominativ sau cau.
zativ de tipul lui sopio, cf. gr.â
opâw, Sinw (G&uos, Sâua) „a con=
strui, a fabrica“: i.e FdOmio-uti: *dom
eio-nti. Teveae vepevea ar fi
singura apoziţiune a lui Poâ:s, iar
'TiA
zezyms ar fi un a] doilea
nume „propriu de tipul lui * Poi
în acest caz ar fi un acuz, neutruxsîn cazul nominativ. patima
de la un neutru sing. ie. ipotplural, cu funcțiunea de obiect
etic *roge/lom (sau *rod.
(h)C//or4?) şi cu însemnarea sau
de „daruri funebre“, de ex., inelu
l
funerar obişnuit în mormânturi, sau
monumentul sepulcral. Celelalte două cuvinte obscure '
veps
pune in legătură, întâiul cu v, vea Şi zoagatex Ribezzo le
doamnă“, osc. seru “virorum, serind. nar- „om“, nări „femee,
“vir,, sab. Aero “fortis ac.
strenuus', gr. ârij «bărbat», alb.
tepi
“om»: ie. *ereniă şi ar
insemna : doamnă, femee, principe
să;
al doilea, care este un com-
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pus, cu v. ind. vârjati, av. varaz- «unire», lit. verziii «a lega»,
'v, Sl. oruza <a lega», sau-cu germ. zvirken, Werck, av. var2“zaiti „operă“, ar. FEpyov: i. e. *ko-uoroţiă şi ar avea înţelesul
“sau de: „coniuncta, cognata, adfinis“,
sau de «coadiutrix, ancilla,
socia laborum».
|
|
|

Citirea şi interpretarea textului acestei inscripţiuni datorite“arheologului Seure ne atrag prin simplicitatea lor; în schimb ci-tirea şi interpretarea textului propuse de Ribezzo şi întemeiate pe o bază pozitivă de linguistică, se -impun prin erudiţia
interpretatorului.
Că limba tracă prezintă concordanţe cu cea greacă este bine
stabilit; că Traciiau avut o înriurire asupra Grecilor în unele

privințe religioase nu încape îndoială. Dar cât de mare a fost
această înfluinţă tracă pe tărâmul linguistic şi, în special, în ceea
ce priveşte

vocabularul, „aceasta

n'o

ştim,

întru

cât,

ceea

ce

ne-a rămas din limba tracă, este puţin de tot. Ştim numai că sunt
“multe cuvinte greceşti nesigure ca origină, care sar putea explica prin cele traco-frigiene ; de ex., Dionysos poate fi pus în
legătură cu tracul nusos „fiu“; şi mai ştim că influința-'traco-frigiană asupra cultului şi muzicei greceşti a fost aşişderea mare.
Nici de influința pe care a avut-o limba tracă asupra - celei
latine din care a derivat limba română, nu ne putem da bine
'seama, pentru acelaşi motiv că ne lipseşte materialul necesar:
în tot cazul ea n'a fost mare. Kopitar insă, Miklosich, 'Tomaschek, Hasdeu au dat mare importanţă acestei influinţe; ei au
mers până acolo încât au exagerat-o; aşa, bunăoară, Miklosich

a admis la baza Românilor, Bulgarilor şi Albanezilor pe Traci,
întemeindu-se pe unele fenomene fonetice şi - morfologice. Alţi
învăţaţi,
din potrivă, au căutat s'o reducă .mult, -în special filologii transilvăneni. Şi unii şi alţii n” au dreptate. De aceea, cu
drept cuvânt, unii, printre cari menţionăm pe O. Densusianu,
Sau pronunţat pentru calea de mijloc, socotind
- totodată ca
temerară

procederea

de a se raporta

la limba

tracă, ori

cea

ilirică, sau cea dacă, ceea. ce nu'şi poate găsi o explicare -în
limba română (cf. O. Densusianu, op. cit. p. 32). De asemenea,
s'a procedat greşit şi în apreţierea raporturilor dintre limba tracă
şi cea ilirică. Diefenbach şi Tomaschek, de pildă, au tăgăduit
existenţa acestor raporturi, ceea ce este o greşală, căci în acest

caz cum sar putea explica unele concordanţe intre onomastica
şi toponimia tracă şi ilirică? Cum s'ar explica, bunăoară,
potrivirea dintre humele de persoane: trac: Zioufa, Tioută şi lir.
Teouta' (în legătură cu got. jiuda, vgs. diota, v. ir.

tilath „po-

por“), trac. Moukâparis şi ilir, Assoparis, Voltuparis, etc.? Această afinitate între limbile tracă şi ilirico-mesapică se dovedeşte
şi prin toponimie şi etnonimie, de ex., Neoros nume de localitate înlliria, Macedonia şi Tracia; Lapyapă, numele naţional Azby:os
Azpăaves, etc. (cf. Dottin, Les anciens peuples de PEurope [1916]
pp. 151-167).
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limbii acesteia stăm

mai: bine, întru cât, afară

de “glose şi de nume de persoane şi de localităţi, etc., avem ov serie de inscripţiuni, une:
le mai vechi, dinainte de epoca creştină, alaceastă epocă,

î. G/osele, au fost adunate, întâiu, de Bochart,
apoi, de Jablonsky, de Lagarde, A: Fick şi P. Kretschmer
(Einleit. p. 229
sq.) şi, acum în urmă,se ocupă cu ele şi P, Karoli
dis (Bemerk,

„zu

den alten kleinasiat. “Sprachen

ele au fost explicate de către

und

Mythen, Pp. 27-139);

Fick, Bradke, Solmsen, Hirt, (Die

Indogermanen Îl p. 598), în parte şi de A. Walde
„etym. Worterb?., passim), Din ele cităm numai: gallar (Latein. "/aros" adelphou gynă -<soția fratelui», adică «cumna os, gă
nu trebue să fie puse în legătură cu gr. galoos, tă») care.
glOs, v. sl. ziliiva, cum se vede la Hirt (Indogerm. galos, lat.
|l p. 398),
din cauza guturalei (cf, Solmsen, KZ. 3+ p. 39);. Maânes,
Mama
(kals) în legătură cu lat. mânus «bun» (cf. Varro,
L.
„bonum antiqui dicebant manum“ Paul.-Fest. (in carmin L. 6, 1r:
e Saliari):

„cerus manus intelligitur creator bonus“; şi minăs
«sufletele disp”rute» şi in sens eufemistic; «spiritele cele bune»;
Bagaios.
«us Phrygios, numele lui Zeus Frigianul,.
care nu trebue
luat aici ca Phegânasos «zeul stejarului», ci este impr
din
„limba persană veche şi cea avestică: baga, bago «zeu, umutat
domn»,
etc.
Onomastica şi toponimia. Numele antefrigiene şi frigien
e de
persoane, de localităţi şi de. riuri nu fuseseră adunat
e (v. Kret- .
schmer, Einleit.
p. 218%. Cu aceste cuvinte s'a ocupat nu de
“mult P. Karolidis (op, cit.). Ca lucrare de bază
aceea alui Kretschmer (Einleitung, PP. 195 sqq., 334însă rămâne tot
sqq. şi pas:
sim). Cităm: As/aios,. Ascanios, ce se întâlne
şte şi la Homer
ca nume de erou: Askanios theoeidâs «Ascaniu
cel ca un zeu»
N. 792, Askănos, Berelyntia, Berekyntai, Sabazi
os, Savadius,
care sunt

dintre numele frigiene cele mai vechi.
frigian Sabazius s'a întins şi în Dacia. Numele Cultul zeului
ipokoristice
sunt numeroase şi în limba frigiană; Arles, Baba,
etc. ; şi se găsesc în toate limbile indoeuropeene:Nana, Tatis,
gr. A//âs,
Tatâs, etc., lat. Acea, Ti afius, etc. ilir. 4cco, Alto,
Afitfo,
etc.,
got. Marmino, Tatco, etc.
|
„3. Inscripţiunile frigiene vechi au fost adunate.
de Mordtmann,
Ramsay, Kărte, A. Torp şi P. Kretschmer (cf.
HHirt, Die Indogermanen II p. 594); cele frigiene noi au fost public
„say şi Calder (Corpus inseriptionum Neo-phrygiar ate de Ramum). Ele au
fost explicate
de P, Kretschmer, Torp, Solmsen, Fick, Pauli (v.
HHirt, op. cit. p. 693); iar acum de curând de
P. Karolidis, op.
cit. şi ]. Fraser, Phrygian Studies. LI. 1913, în “Trans
actions of
the Cambridge Philological Society, VI, 2. Dăm
ca
exemplu
numai două inscripţiuni, una veche Şi una nouă:

:

Akenanolavos

arkiaevais

7, Ates
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Midai: gavartaei vanakter

A
:
i
edaes.
2. los ni semon [knoumani] kakoun adaket ai ni. oi thalamei
a
dă diâs zemel5[s etittetJikmenos eitu!). ..
linguistice
explicărilor
a
şi
frigiene
limbii
formei
In privinţa

cf. HHirt, op. cit. p. 598 sq.; P Kretschmer, Einleit, p. 217 sqq.
Cu toate acestea, credem că sunt necesare unele observaţiuni.
Augmentul este păstrat şi în limba frigiană : î-daes; unele

glose şi cuvinte pe care ie întâlnim în inscripţiunile vechi frigiene par ca şi cum ar fi nişte cuvinte imprumutate din limba
“greacă şi sunt învăţaţi cari le socotesc ca atare (cf. Solmsen, KZ.

ÎNXXIV, p. 39), de ex., xenones' hoi andrânes, ile ten ârkton, to astron, etc. vanabtei (gr. anakti) „stăpânitorului“, vonok,
vunekos (gr. syn8, beot. vană) „lemee“, -onorman (gr. .6noma)
„nume“, vratera (gr. phrâtâr, lat. frater) „frate“, autas (gr. avşi autas imtas) „a ei“, deşi Ramsay vede în cuvintele vana

prumuturi microasiatice ; în inscripţiunile frigiene noi găsim însă

în adevăr, unele cuvinte şi. forme flexionare imprumutate din
limba greacă sau grecizate, de pildă, /halamei (gr. thalamos)
- „odaet, kakoun |gr. kakon), sorou Igr. sop%); cuvintele ce le în-

talnim în multe inscripțiuni: fentes, feutous, nu trebue să - fie
puse în legătură, cum-a procedat Fraser, cu osc, touto, v. iri,
tăath, got. piuda; iar formula: „ios ni semoun kakoun adaket..
etittetilkmenos“, însemnează în limba română: „acela care pricinueşte acestui mormânt vre-o stricăciune blestemat să fie“, Dar
în loc de: „blestemat să fie“ alţii propun: „să fie prins“ şi ar
corespunde în limba greacă lui : entetygmenos estâ.
Dacă cuvintele, mai sus amintite, din inscripţiunile frigiene
vechi, sunt, în adevăr,

imprumutate

din

limba

atunci

greacă,

putem spune că influința greacă asupra limbii frigiene trebue
:
|
să 'fi fost foarte mare.
aceea
deaproape
înrudită
fost
fi
să
pare
frigiană
limba
Cu
a Troienilor, căci şi cultura acestora era în
Limba troiană strânsă legătură cu cea a Frigienilor; iar
și cea misiană limba Misienilor despre care ne vorbeşte
(ap.

Xanthes

,

Strab.

XII p.

572),

ca deo

păs kai mixophrygios“ pare să îl fostamelimbă „mixolydios
elemente frigiene şi lidiene.
numeroase
cu
stecată
- Pentru această limbă, din nenorocire, ne lipseşte cu desăvârşire materialul trebuincios; avem pe lângă
|
nume de persoane şi de localităţi, şi
câteva
dacă.
Limba
unele nume dace de plante. Limba dacă, despre
a.
care

Strabon

ne

moglottoi d'eisin hoi

spune

că

Dakoi

„era

tois

asemenea

Getais,

celei gete“

VI p. 305), era

(ho-

de-

-1) Am copiat-o, în vederea celor cari. nu pot citi greceşte, cu litere latine, in locul celor greceşti, cum a fost transmisă. : .
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aproape înrudită cu cea tracă: era,
poate, un dialect al ace=
Einleit.. p. 214; Tomaschek, Thra
ker,
I, p. 101 sq) Eaa dispărut
'cu mult
tracă care a continuatsă se vorbească înainte de a dispărea cea
dispariţiunea aşa de timpuriu a limbi până în sec. VI d. Hr. Prin
toate probabilitățile, şi faptul pentru i dace se explică, după
totul materialul acestei limbi. Ceeace care ne lipseşte aproape cu
dacă în cea română este extrem de a rămas deci din limba
completa cunoştinţele noastre despre puţin; am fi putut, fireşte,
rul celei trace, căci, după Strabon (VII,această limbă prin ajuto- vorbeau aceiaşi limbă |, 10moglottoi hoi 3, 10), Dacii şi TraciiDahoi fois Ti hraxin“,
dar, din nefericire, şi materialul acest
ei limbi este .redus. Este
- greu, prin_urmare, să ştim ceeace limb
lei dace. Că, pe dealtă parte, ar fi pătra română datoreşte cemente celtice, prin faptul că .Dacii ar uns în limba dacă şi ele„Cum au susținut unii” învăţaţi străini fi fost de origine ce tică,
Nici un cuvânt aproape, de origine. şiceltiromâni, nu.este exact,
că, ma ajuns până la
limba română. Despre cuvântul zare
(adje
vezi O. Densusianu, op. cit.p. 39; Meye ctiv) şi celticul mar,
r-Lubke, Gramm. des
“langues rom. (trad. franc. de Rabiez),
I.p.
45; 'mai;mult încă
nici forme ca: alauda, beccu
steia (cf.. PKretschmer,

“în întreg. domeniul

romanic,

s, beunna care au pătruns: aproape
nu se găsesc în limba română. Dar

chiar dacă ar fi pătruns unele. elemente
'celtice “în limba dacă,
ele. sar fi explicat mai vârtos prin
ctul: Celilor cu „Populațiunea din Dacia, căci aceştia, în conta
emigrărillor,
e au înaintat
„până la gurile Dunării. In privinţa elem
ente
lor
dace - in . limba
română, vezi O. Densusianu, op. cit.
Pp.
23.
sq,
37.
Materialul linguistic al acestei limbi
trac. Numele de persoane, de localităţi nu se deosebeşte de cel
şi de riuri sunt aceleaşi
ca şi în limba tracă şi cea frigiană.
De ex., numele național al
Dacilor : Dâoi nu trebue să fie separat
frigian. « Dâos» şi de apelativul frigian de numele de persoană
trebue să fie pus în legătură, la rând daos „lup“, gr. lykos, care
"a Sugruma, a gâtui“; astfel ex lupul ul Său, cu v. Sl. davifi
ar fi arătat în cazul acesta.
ca
«gâtuitor, ucigător»>,

cf.. lidianul Kandaulss „ucigător
câini“, Debe-balos (Decebal), numele
regelui Dacilor, este
nume

comp

de:
un

us; întâia parte a. acestui
tură de linguişti cu gr. d6kimos, dâxa,cuvânt este pusă în legălat. deceo, decus şi cu
skr. sad-,a se .distinge,

a se făli“,, înrudit cu gr. fehadute
nos
„înfrumusețat“ ; iar partea a doua
nu trebue despărțită de skr..
bâla-m

„putere“, de v. sl, boliji „mai
balăn „rege“, toli. A vă/ <rege», got. mare; mai bună şi de frig.
valdan «a domni», aici
şi v. sl. vladyka «stăpânitor», etc,
Buroista sau: Byrcbistas, un alt nume
de rege. dac, cf. trac.
Burus, cu acelaşi întâiu element, ce
trebue pus în legătură cu
-let. bura, lit. buris „turmă, mulţime“,
dent“. Oroles tot un nume de: rege dac,skr. bhiări- „mult, abunce'l întâlnim şi la Traci
o

|
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sub forma Orolos, numele unui principe trac, cf. v. sl. orili
„vultur“, lit. erslis. Taufonredes, în care se cuprinde, probabil,

forma *teuta, got. piuda „popor“. lit. tauta „țara“, v. prus.
tauto, gal. zeuto- ce intră în formarea numelor proprii (Leuto-

matus), v. irl. tiiath „popor“; Apoi, întâlnim nume proprii formate cu for- (dac.-porus, alb pare, skr. para-, e
porah„cel dintâiu, cel mai bun“, cf. Kretschmer, Einleit, p. 183):
Natoporus, Pieporus. etc, cf. trac. Dindiporis, Mucaporis; etc.

şi nume de localități cu dava (-deva) comune şi Dacilor şi
Tracilor: Buridava, Dokidava, etc. lângă Pulpudeva, Mourideva, etc., cf. trac. Desudava,

etc.

In numele dace de
skurides «Peri hyl&sTomaschek (op. cit.,
„Sianu -(op. cit. p. 23)

plante, care sunt păstrate în opera lui Diolatrikes, pe care le-a publicat şi „explicat
Il p. 22) şi pe care le a adunat Densuşi H. Hirt (op. cit., ILp. 582 sq) au crezut

unii

că au : -găsit

învăţaţi români

neşti. Supunerea

lor “însă

la o

originea

critică

unor

cuvinte

luminoasă

româ-

şi raţională

de către d. Densusianu a arătat că unele din ele nu sunt dace,
altele sunt de altă origine şi altele- sunt: de origini îndoelnice;
Dacă, pe de altă parte, din compațarea atestor nume nu se
desprinde mare. lucru, se deduc totuşi din ele câteva. concordanțe între limbă dacă şi celelalte lim j-indoeuropeene, în: spe-

cial,

cu

cele

găsesc în cartea

balto-slave.
d-lui

kiss6s), lat arborea

Adăogăm unele nume

Densusianu,

„ederă“;

pitys), cf. lituan. dagis

anume:

care

dac.

se

(gr.

dac. dâche/a, chădela |gr. chamai-

„scăete“

dagiteliai ; dac. friadila

ampelos, melaina), cf. vgs. friudila, ”v. sl. Prijateii;
(er.

nu

arboria

dac.

(gr:

scba

aktâ), cf. serb. zOva. etc.

A emite dar teorii şi a susţinea. originea dacă atâtor cuvinte
"române când, precum “vedem, “materialul ce ne-a rămas- din această limbă este ca şi cum n'ar exista, insemnează a nu;, face:
o operă de filolog sau „de linguist.
a, W. Tomaschet, Die alten “Chraker (SB. d. k. Ak
d. W. Bd. 128.4; 130,2; 131,1), lucrarea de bază asupra
poporului trac, deşi este, contestabilă în ceea ce pri:veste unele puncte 'şi necompletă din cauza datei: când
a apărut (1893-1894).—P. Arefschmer, .Einleitung, pp,
171-243, opetă indispensabilă pentru etnologia triburilor
traco-frigiene şi pentru materialul linguistic apărut până
la 1896 în domeniul limbilor tracă şi “frigiană. H. Flirt.

Die Indogermanen, 1 pp. 75, 130. 141, UL: 591-594 şi bogata bibliografie de . acolo.—O. Hof/maniă, . Geschichte
der griech. Sprache (1911) p. 51 sqq. $.Feisț, Op. cit.p. 432
sq.—O.

Densusianu,

Histoire dela

langue roumaine, pp:

17-22 Şi întreaga bibliografie de acolo. — P. Karolidis, Bemerkungen zu d. alt. Kleinasiat, „Sprachen und Mythen,
pp. 20:25 şi passim. G. Seure, Rev. des €tud. anciennes

de ac

(1920)

e acolo

pp. 1-21

şi

bibliografia

cea

mai

rocă

”
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TRACII, şi FRIGIENII.— Intreaga parte vesticăa Pontului
Euxin era ocupată în ânticlităte de poporul.cel mareal 'Tracilor:
„cel mai întins după: cel indian (Herodot, V, 3). Triburile ce'l con-

stitueau erau: numeroase. :Unele din ele: au început să.treacă de

timp
peste
uriu
Propontis:ş
. i Helespont în Asia Mică, unde s'au
contopit cu populaţiuriea autoctonă străină rămasă. Emigrarea acestor triburi s'a: făcut,-de bună seamă, treptat şi în diferite epoce.
- Primii cari:au -emigrat:dinEuropa au fost: Zroenii, cari se
deosebea
de” Frigieni u.
numai sub raportul numelui şi al poJiticei, căci sub 'acela--al- culturii şi al limbii -erau deaproape înrudiţi. Pconii au emigrat în al doilea rând, apoi, Dardanii şi
Migdonii. Cu câteva secole -mai târziu de cât '«mierarea Troenilor, are loc aceea a Frigenilor, cari, inainte de - pătrunderea
lor în: Asia Mică, erau, după Herodot (VII, 73), vecini cu Makedonii de către: cari erau: numiţi «Brygoi» (Makedonii pronunţau.
b. pentru f); o parte din ei însă se găsea incă în Makedenia în tim-,
pul lui Herodot,: şi'era cunoscută tot sub numele de Brygoi
(VI, 85). Frigienii au ajuns la cea “mai înfloritoare situaţiune politică şi națională; ei au cunoscut timpuri splendide (să se compare legenda lui: Midas); în epoca lor de înflorire, ei au dovedito
putere de expansiune admirabilă;
iar printre motivele pentru care
puterea lor a „apus este şi invazia Cimerienilor. Mai târziu, când
s'a terminat cu' emigrarea triburilor frigiene, urmează aceea a
Misienilor, în privinţa” cărora părerile sunt împărţite: scriitorii
vechi, anume Herodot (1; 171) credea că „ei sunt fraţi cu Lidi-.
enii şi Carienii“, iar cei din; timpurile noastre, în special P.
Iretschmer (Einleit. p.. 213) crede 'că ei, înainte de emigrarea
lor, locueau la Nordul Peninsulei - Balcanice, unde se găseau

încă, în' 'epoca istorică, resturile acestui trib cunoscute sub nu-

mele de /foesieni. In sfâr
către
şit,
începutul epocei istorice are
loc cea 'din urmă mare emigrare a popoarelor Peninsulei Bal-

canice, peste Bosfor,

aceea

a 7iuilor - şi Bifinilor,

numiţi 'de

către Herodot (VII, 74) «Tracii din Asia»

şi originari

pă cum spun dânşii,

căci

lângă fluviul Strimon

Strimon“),

unde

de

pe

(altă dată» continuă părintele istoriei „du-

se

riurneau

Strimoni,

locueau lângă

fuseseră vecini cu Frigienii. -Caracterul trac al

acestui popor este dovedit prin onomastică (Kretschmer, Einleitung p. 211). Coloni frigieni s'au întins departe şi spre Est de
Asia Mică. Armenii

chiar sunt, probabil, tot o colonie

frigiană;

ei au plecat, după toate probabilitățile, din Europa şi s'au stabilit
in regiunea cunoscută sub numele

de Armenia,

unde fusese

o-

dinioară regatul puternic al Alarodienilor.
"Numeroasele triburi trace din Europa (în: număr de 19 după Herodot, de 22 după Strabon) cari nu de puţine ori au pătrunsşi ele în Asia-Mică, trecând Helespontul, se intindeau
în epoca istorică de la Propontis şi Marea de Marmara până la
părţile sudice ale Carpaţilor, unde locueau Geţii şi Dacii soco-
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tiţi şi ei şi de scriitorii vechi, sub raportul limbii lor, ca Traci
(cf. Strabon VII, 303. 305). Dar cu toată această intindere a
lor, Tracii n'au cutezat să pătrundă în Grecia propriu zisă,
deşi, ce e drept, au avut loc unele izolate pătrunderi în Grecia continentală ale unor cete trace unite cu triburi doriene. Mărturii despre aceasta avem grupa de preoţi „Thraikidai“ in Delti
şi localitatea „Phrygia“ între Beotia şi Atica (cf. Tucid. II, 22).
triburi

Aceste

trace

împărțeau

se

în două

mari grupe: una

sudică formată de Tracii propriu zişi, stabiliţi intre Marea Egee,
Helespont, Propontis şi Dunăre; și alta nordică, formată din
Geţii aşezaţi la Nord Estul Peninsulei Balcanice, şi din Daci,
statorniciţi mai spre Nord de cât toate triburile trace.

GEŢII şi DACII— Cea mai veche mărturie despre primii o

găsim la Herodot (1V, 93, unde citim: „Geţii cari cred în nemurirea

sufletului“) şi la Tucidide (II, s6, unde se spune: „apoi, pe Geţi cari
locuesc dincolo de muntele

Hemu'“).: Strabon

[VII, 3, 8) socotește pe

Geţi şi pe Daci ca pe unul şi acelaşi popor, vorbind aceeaşi limbă,

dar cu două numiri diferite.

Şi la scriitorii vechi latini întâlnim

fără deosebire amândouă denumirile de Geti şi de Daci sau Davi.

Pliniu (Hist. natur. IV, 25) zice, bunăoară,că numele de Daci li sa
dat de către Romani ; iar Dion Cassiu, la -rândul său, spune că

Dacii sunt numiţi Geţi de către Greci. Apropierea făcută

între

Geţi şi Goţi, din cauza asemănării formelor, întâiu, de Cassiodor,

apoi, de. Grimm este azi cu totul: înlăturată ; de asemenea şi
părerea, lui Steph. din Byz. că Dacii ar fi lost o naţiune scitică:
„Daai Skythikân €thnos*“ trebue părăsită. Azi, în general, se
admite de către învăţaţi o înrudire etnico-gloticăa Dacilor (Dâoi

și Dakoi) cu Tracii şi Frigienii ; în privinţa acestei
se compare PKretschmer, Einleitung, p. 213 sqq.

înrudiri să

Cf. PKretschiner,: Einleitung, pp. 171—216 şi 242.
HHirt, Die Indogermanen, pp. 128—136.— Ed, Aleyer, Op.
cit. pp, 613—617; 656—668; 718 si intreaga literatură de
acolo.— 0.Hoffmann, op.cit. p. 51 sq.—hâster, Das Vor“ vămische Dacien. Die Geten und ihre Nachbarn. passim,
/. IVeiss, Die Dobrudscha im Altertum, passim.— Pauly— Tocilescu,
IVissowas, Realencyklopădie (art. Dacial.Gr.

Dacia inainte de Romani, passim (în special pp. 202—
257).—A. Xenopol, Histoire des Roumains, I, pp. 10, 19:
23 şi passim.—/Victoria Vaschide, Hist. dela conquete
romaine de la Dacie pp. 7—i5.—V. Pârvau, Cetatea
Tropaeuni, pp. 5—9.

Materialul acestei limbi ne este dat prin glose, onomastică şi
|

toponimie.

Onomastica

transmisă

de

la Sciţi

Limba, seitică. concordă nu numai cu cea iraniană (cf. numele propriu scitic Dadagos şi cel persan Da-:
dâkăs, Kretschmer, Einleit. p. 337), cişi cu cea microasiatică (ct
numele proprii scitice, aşa zisele ipocoristice, care sunt înrudite

2 a

,
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cu cele din Asia-Mică: scit. Dadas, Bâbos, ete.: frig. Dâda, Baba,
Babis, etc,, Kretschmer, op. cit. pp. 336, 337; scit.- Temarundă,
numele

scitic al lacului Mestida, menţionat de Pliniu, cu sufixul

Alinda,

Kâlynda, etc., cf. H. Hirt, Die Indogermanen, II p. 586 sq.

formativ

de

nume

de

localităţi microasiatice

-nd-: microas.

Chiar onomastica pe care ne-a transmis-o Herodot este în
mare parte de caracter iranian; iar unele glose scitice sunt cu

totul iraniene (ct. scit. eirces

pe care

Herodot,

I, 103, IV, 67

îl explică prin andrâgyhoi „eunuci“ și Hipocrat îl helenizează
în anandrifes şi care nu este altceva de cât av. Ye-nairja din

"a-narja, cf. skr.uar, sabin. Werius „bărbat“, etc.). Astfel că atât
originea cât şi limba lor n'au nimic a face cu Tracii şi cu limba

acestora, şi cu atât mai puţin, cu

cu Finezii

Mongolii

(Schafatik), sau cu Slavii (Cuno).

(K. Neumann),

sau

Limba scitică era deci de aproape înrudită cu cea iraniană;
ea forma un dialecț vestiranic şi făcea parte prin urmare din
grupa de limbi satem.
Din glosele scitice cităm numai: Arimasgoi pe care Herodot
IV, 27-îl explică

prin

zounofhthalmoi

„cu un Singur

ochiu“,

etimologie falșă, căci partea întâia trebue să fie pusă în. legătură cu numele scitic Argimpasa

rod. IV, 59)
joase“ (pasa
"av. as/o, V.
de părintele”

(=—Aphrodita

Urania,

cf. He-

care vine din* aryama-pasa „cea cu braţele vân- „braţ“ : av. băzu „braţ“), iar a doua în legătură cu
pers. aspa „cal“ şi în cazul acesta cuvântul glosat
istoriei însemnează : poporul cu „cai puternici“.

Spăha il explică Herodot prin kyua „căţea“ (|, 110), iar Ppluralul spâkades e explicat de Hesichiu prin fynes „câini“,cf. av.
spă, pers, sabah „câine“, de unde şi rus. sobâza. Sparabăra:

ce'l traduce glosograful Hesichiu prin gerrophăroi „purtători de
scut (persan)“ şi a cărui primă parte se rapoartă la pers. spara

„Scut“, npers. siper „scut“, etc.
Acelaşi caracter iranian se observă şi în numele proprii scitice de zeități, de persoane, de rîuri, etc. De ex., Argimpasa,
numele scitic.al Aphroditei Uranii, a cărui etimologie este 'fa-

ryama-pasa (vezi mai

sus). Țabizi zeiţa „căminului“ în legătură

cu av. tap, skr. tâpati, lat tepesco „a deveni cald“. Vaparis, numele .scitic al zeului Neptun, în legătură cu av. napta „umed“, v.ps.
Napas, nps. eff, lat. Veprunus (având la bază un **(s)neptus) «zeul

elementului umed», etc. Zargitios, protopărintele Sciţilor, nume

compus din două părţi cear putea să fie raportate la OSs,
cr g-«săgeată» şi fuvi (==taos) „straşnic“, adică: „ârcaş straşnic“ ; Ko-

“/ixais, ul cel mai mic a! lui Targitâos, raportându-s€ la av.
Saya „principe“; Protothyes, numele tatălui lui Madyăs“, rege
scitic (Herod.

I, 103), a cărui etimologie pare a-fi: fazra estraje»

şi. fua „tare“, adică cegidă

puternică».

etc. nume scitice derivate “din nume
mer, Einleitung, p. 216),

Mâdosakkos,

Mădakos,

medice

(Kretsch-

populare
-

|
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Rhâ, numele scitic al fluviului Volga, ce trebue raportat la
av. Ranhă, numele unui fluviu, probabil al Volgei (E. Kuhn la A.

Walde, Lat. et. Wart2. p. 638), v. ind. rasâ-h „umezeală, fluidi-

tate“. Zanais (=Donul), cf. av. dânu, oss. don „râu“, etc., derivat
deci, ca şi Danapris (Dnjepr), Danastrus (Djnestr), Danuvius (Dunărea)

din

iranianul : dânt,

„Că Sciţii prin urmare au

vedeşte
număr

E

fost influințați

de lranieni

prin onomastică. Intre numele scito-sarmatice
oarecare

ce sună

identic

Apiapăuvns (Herodot VII 11 etc.),

ca cele persane

Papvyăzns

126, 1X 41), etc. lar numeroasele: elemente

(ibid.

se do-

găsim un

vechi:

Agdns,

VII 66, VII

iraniene care se gă-

sesc în limbile slave şi în cea fineză au pătruns prin mijlocirea
Sciţilor; ele se găsesc

în parte

şi în cea -română

unde

au

pă-

truns prin mijlocirea Siavilor (cf. sl. siid : iran. safe, sl. bogit
„Dumnezeu“ : av. bagă, v. pers. baga „zeu“; rus. sobâba „câine“:

iran. sfaka v.Sl. supțăi, lit. seveiitas „sfânt“ : av. sent; 'v. sl.
slovo „slovă“: av. sravi, etc. Altfel, A. Meillet care nu vede
împrumuturi in unele din aceste cuvinte (Les Dial. indoeuropens,
p. 127) etc.

”

Nu trebue să scăpăm din vedere, 'apoi, nici înrudirea
numele proprii (ipocoristice) scitice, pedeoparte, şi cele

o

dintre
micro-

asiatice, pe de alta. De ex, Papaios (==patăr „tată“) după He
rodot, pentru Zeus: Pappas în Asia Mică; Apia, numele scitic

al zeiţei pământului: Appa în Asia Nică; Dadas, Dadaios, Da„ dagos: Dada în Asia Mică. etc, (cf. P. Kretschmer, Einleitung, pp.
335—352).
PR
a,
,
In sprijinul caracterului iranian al limbii scitice vorbeşte şi
limba micului popor al Oseţilor ce locuieşte îr

pag. 43)..

|

Da

Cf. 2. Kretschumer, Einleitung in die Gesch. d. Griech,
Sprache:

p.

214

sqq..—

O. Sclirader,

* chung und Urgeschichte: II 2 pp.

Sprachverglei-

4835-490.—

FI. Hirţ,

Die Indogermanen Il pp. 385-589.--Fr. Sortau, Zur Ere
Klărung der Sprache des Volkes der Scythen. Diss, Berlin
1887— W/. Aliller, Die Sprache der Osseten, 1903, şi in-

treaga literatură de acolo. — Elis H. Minus, Scythians
and Greeks.... Cambridge 1913.
"

SCIŢII.— Toate populaţiuni'e nomade (Scoloţit, Sarmaţii, precum şi Masageţii) care ocupau în vechime regiunile întinse ale stepelor din Asia Centrală, Transcaspica şi Rusia sudică şi vorbeau o
lhmbă de aproape

înrudită cu cea

iraniană, erau

cunoscute de

către Greci sub riumele de Sc;z; (ce ar putea fi pus în legătură

cu vgs. sfiutau, lit. szânti „a sâgeta“ şi ar insemna „arcaşi“) de

către Perşi. sub
(cf. dânavo

Turd

acela de Sak;, iar în Avesta sub acela de Zura
„briganzii

'Turanieni“). Ele făceau

parte

din .

grupa-ariană, Dar dacă ţinem seama de informaţiunile date de
Herodot şi. Hipocrate, scriitori de .toată increderea, cari cuno-
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şteau foarte bine pe Sciţii pontici, că aceştia arătau in. chipul
lor de a trăişi in conformaţia corpului lor semne caracteristice
învederate turco-tătare sau uralo-altaice, am putea admite părerea acelora care văd in Sciţii pontici un amestec de Arieni
şi de Cimerieni. Sciţii au fost goniţi din Asia de Masageti; şi,
după ce au pătruns în Europa, trecând Donul şi împingând
la rândul lor, în spre Asia pe Cimerieni, către sfârşitul sec.
XIII în. de Hr., s'au întins dealungul Mării 'Negre până la gurile Dunării. |
E
|
- După Sciţi urmează emigrarea Sarmaţilor cari, în timpul lui
Ierodot, ocupau incă regiunea de la Est de Don; iar mai târziu ei au ajuns până la regiunea ocupată de Unguri. Nu toţi
Sciţii insă erau nomazi; erau şi unele triburi sedentare cf. Herod. IV, 9, 19. [Lucrul acesta, de altfel, se observă şi azi încă
la unele. popoare din -Africa- cari sunt parte -sedentare, parte
nomade]. :
Aaa
“ Inrudiţi cu Sciţii erau; după mărturiile scriitorilor vechi şi
Aatirşii. Invăţaţii moderni însă cred că ei erau sau Celţi (Fr.
Muller), sau, mai exact, Daco-traci (Niebuhr, (Tomaschek, Hirt).
Cf, P. Aretschuner, Einleitung, p. 214 sq.— 0. Schrader,
Sprachvergleichung

—H.

und

Urgeschichte:,

II, 2. pp. 485-490

şi passim

şi bibliografia

de acolo. —

Hirt, Die Indogermanen, | pp, 113-117 şi

„IL pp. 586-589

Alever, Op. cit. p. 813 sq.—S. Feist, Op. cit pp

passim;

Ed.

4ossa.

425 Sq., 470 8q., şi passim. — A. Fick, BB.XXIX .(1903)
p, 242.—Afiillenhoff, Deutsche Altertumskunde, III p. 18 :

sq. şi passim, o lucrare principală din punctul de vedere
linguistic. — IV. Zomascheb, Kritik d. alt. Nachrichten

aus dem Notrden. 1. Uber das arimasp. Gedicht d. Aristeas (S, B. Wien. Ak. Wiss. phil, hist. kl. CXVI p. 715
sqag.—Viebuhr, Klein, Scriften, 1 p. 377. Schafatik, Slav.
Alterth. 1. 265 saq.—“Zeus, Die Deutschen und ihre Na-

* barstămme
maâins

de

p. 279 saq—A.

la

Dacie

Xenopol, Histoire des

Trajane,

—Gre

Zocilescu,

Ro-

Dacia

Inainte de Romani, passim (în special pp. 120--129). —
Bergmann, Les Scythes (1858). — Fr. Soltau, Zur Erklărung der Sprache des Volkes der Seythen, Diss, Berlin,

1837.-— AMiiller Siebenbărglichen Archiv, 1848, — 7. Afiller, Die Sprache der Osseten. (1903 passim. — ZZiibschmaun, Etymologie und Lautlehre der Ossetischen Spra- *
„che, 1887.—Efis [I. Minns, Scythians and Greecs.... Cam.
bridge, 1913. [Această operă trebue să fie luată în con”. sideraţiune pentru cri ce studiu asupra Sciţiei şi populaţiunilor ei. asupra coloniilor greceşti ale Mării Negre
și asupra amestecului naţiunilor şi limbilor care au ocupat imensa stepă între Carpaţi, Caucas şi Urali].

.

„ŞI în privinţa limbii Makedonilor

Limba

make-

donică,

materialul

de care avem

ne-

voe ne lipseşte cu desăvârşire. Nu ne-a rămas din această limbă nici inscripţiuni, nici
texte, ci numai

glose şi nume de persoane şi de

localităţi care nuaduc nici o contribuţiune sigură
şi reală. Dar şi aşa cum este acest material, redus și el, iși

-.

e

ELEMENTE

DE

LINGVISTICĂ

INDOEUROPEANĂ

-

123

pierde din valoarea sa, întru cat într'insul se găsesc şi elemente

noi imprumutate din limba greacă ce nu prezintă nici un folos pentru
determinarea poziţiunii limbii makedonice. Suntem deci nevoiţi
„Să recurgem

aproape

regulat la sprijinul

limbilor

înrudite.

Asupra caracterului indoeuropean al limbii makedonice toţi în-

vățaţii sunt de acord; Dar ei nu sunt încă

înţeleși asupra che:

stiunii, dacă această limbă face parte din grupa
tem şi dacă este sau nu'un dialect grec.

hentam, ori sa:

Ca limba Makedonilor face parte din grupa de limbi pet
se vede limpede din unele cuvinte cari ne-au rămas din această

limbă, de ex.. mac. Panadoi explicat de Hesichiu prin: siagones

— gnathoi „lalcă“,

față de

av. zănu-,

lituan. Zindas, îrig.

a: zâna

„bărbie“ „etc...
-Cât

priveşte însă caracterul

helenic. al

limbii

makedonice

nu

ne putem pronunţa cu siguranţă. Așa, bunăoară; Herodot (| 36;

VII! +3) ne spune că dialectul doric şi limba makedonică erau
de aproape înrudite. Ca un vechiu dialect grec ce se apropiă
mai mult de cel tesalic, dar schimbată mult în .sistemul ei fonetic, sub influința limbii trace şi a celei frigiene, o. socotesc
A. Fick, Hatzidalkis, O. Hoffmann, A. Walde, -Prellwitz şi Per-

drizet. Două straturi distinge V. Lesny în această limbă:: unul
aristocratic ce era sub influinţa culturii greceşti şi altul popular
„ce ra influinţat de limba ilirică. -P. Kretschmer s'a pronunţat
“ontra caracterului helenic al limbii acesteia pentrucă este
greu să se explice înlocuirea aspirâtelor Şh, dh prin mediile

d, d. lar Thumb, Kazarow şi 'S. Feist, prin faptul că materialul
de care dispunem nu ne dă putință să ne facem o idee clară de
formele ei flexionare, nu se pronunță

nic al limbii machedonice.

|

Acestea sunt opiniunile emise.
este cea mai apropiată de adevăr
Tot ce putem spune este că, după
raporturi mai strânse între. limba

asupra

caracterului hele-

Şi se naşte întrebarea, care
? Răspunsul este greu de dat.
toate probabilitățile, au existat
makedonică şi cea greacă, de

cât cu cea ilirică sau trâco-frigiană. Că ea însă a fost un dialect
grec de acelaşi grad ca şi celelalte, aceasta este greu de admis.
Căci dacă explicarea înlocuirii : aspiratelor prin medii prezintă
greutate şi dacă forma mach. adâli= gr. ouran6s, (cf. şi adraia=—at-

thria) icare prezintă un nominativ singular. fără r final, ca şi skr,
pită igr. pater) „tată“, şi lituan. andfe er. năt?r) „mamă“, etc.,)] corespunde celei greceşti ailher. „eter“, constituind o altă dovadă
de deosebire între limba makedonică şi cea greacă, atunci, aceste

două particularităţi pe -care se. întemeiază părerea celor cari nu
sunt siguri de caracterul helenic al acestei

cumpănă.

limbi

pot

intra. în

-Din- glosele ma kedonice, adunate. de Sturz şi explicate de Fick,

G. Meyer,

P. Kretschmer,

22; 34—115)

O. Hoffmann (Die Makedonen, pp. 2-

şi H. [lirt la care găsim. și o bogată

bibliografie
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(op. cit. p: 602 sq), glose care, după cum se prezintă, cu greu
ne facsă credem că ele s'ar putea raporta la o singură limba,

mai ales dacă admitem

că

regatul

makedonic

inainte. de regele Archelaos din unirea unor

era

format chiar

populaţiuni deose-

bite (trace, ilirice şi curat greceşti) sub conducerea şi stăpânirea !

Makedonilor

sq.) şi din

greci

mamele

(v.

O.

Hofimann,

proprii de

Die

persoane şi

Makedonen,
localități

p, 238

explicate

de P. Kretschmer (Einleitung pp. 283—288) şi adunate şi studiate de O. Hofimann (op. cit. pp, 116—231) deducem : că limba
makedonică prezintă concordanţe cu uneie dialecte greceşti în:

vocalism: o pentru a (lângă nazale şi licide): mak. KAorannos
(*kărăs-no:s), etc., ca şi tesal, erotos, eol. pârnops, insă at. pâr-

dops, dor. kârânos; o

pentru 5:

akrounoi (pentru

akrânoi),

ca și tess. choura, însă at. chora; eu (eu) cu u menţinut și
schimbat în a :: mak. Xrafeiias, ca şi tess. Aleuas, etc. şi în:
consonatisiu _: - nat ( -su-): :mak. Korannos (< *Kăârăsnosi, :

ca şi tess. Diânnysos), etc,; -rr- (<-rs! mak.

son),

ca şi

Pozifiunilor:

€ol. cherras,

mak.

Theokrit

d-spilos

28,0,

Dărrân (<Thâr-

etc.; în

(ap(oj-spilos),

afocofa pre-

ca şi

tes.

ak/ăs

(<ap(ol-tâs), etc., precum şi cu grupa de limbi traco-frigiană şi
cu cea ilirică : în schimbarea vocalelor î în e (înainte de o vocală)
şi O în ou (2): mak. “îndea, explicat de Hesichiu prin mesâmbria „amiazi“, cf. gr. en-dia, ce'i corespunde exact; 'a/roun3i,

etc. ca şi

trac.

Deo-nysos, frig. deos (lângă Dionysos,

did3) ;

frig.: glourâs (lângă gr. chlorâs „galben“); ilir. Aplu, Ittu lângă
Itt6, gen. Arabiinis (==onis) -etc.; în tratarea mediilor aspirate
care devin inedii: mak. Berenifa pentru Pherenika, Bihipbos

pentru Philippos, mak. /âgas pentru. Machas, etc. ca şi trac.
brytos «bere» faţă de lat. (de-)frutum s-inţ. vinumi, frig. abberet
<aducea» faţă de gr. -phere, frig. glour6s, față de gr. chlo-

TOS, etc,
a
Ă
Dar ea are şi unele caracteristice care sunt

străine

tutulor

dialectelor greceşti, anume : reprezentarea aspiratelor indoeuropene prin medii: mak. dânos, pe: care 'Plutarch îl explică prin
thânatos .„moarte“ chebală, cheblă şi fabali care sunt explicate prinkephal „cap“, faţă de formele greceşti thânatos, kephală
„etc.; inlocuirea diftongului ai prin a, dacă înadevăr mach. ad

* „eter“ și adraia „cer senin“ corespund cuvintelor. grecești : aither, aithria, etc., și a lui o prin a; abroave: „Sprâncene“ față de gr.

ophryes,, etc., (cf. PKretschmer, Einleitung, p. 287 sqq.; Sprache.

în Finleit. in die Altertumswiss. hgg. v. Gercke und Norden, |, p.
158; O. Hoffmann, Op. cit. pp. 602—604). Şi mai deducem că deși |

Machedonii stau în cel mai .strâns raport cu Grecii din punctul
de vedere al limbii, cu toate acestea, nu putem încă să orânduim limba lor printre dialectele greceşti.

P, Krelschmer, Einleitung, pp, 183 şi întreaga biblio-

" grafie de acolo. Sprache

(Einleit, in

die

Altertumsiwis?,
«
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p. 539; Bphwoch. (1897) p. 1105. 0..IHoffmnaun,

die Ma-

*

kedonen, passim, cu bibliografia de acolo —/7. Hirț, Die
Indogermanen, | p. 147 saq; Il pp. 602—604 şi biblio-

grafia bogată de acolo.—.S. Feist, Oz. cit. p. 434 —E.

Hermanu, RZ. XLI p. 23 sq,— V. Lesny, Cin Bziirag zur
Sprache der alten Makedonen (k z. XLII p. 296 sq.
302). — A. Meillet, La parole (1901) n. 8.—Warolidis, op, .
cit p.203. A. Thumb, op. cit. p. 8 sqq. cu bibli»grafia

de

acolo. Perdrizeț, CCH. XXĂV

p. 128 saa.

MAKEDONII. — In antichitate nu se ştia precis şi clar despre
poziţiunea etnologică a vechilor

Makedoni. După Herodot (1, 56)

patria lor primitivă era pe coastele munţilor Pindului unde, împreună cu Dorienii, formau în timpurile cele mai vechi un sin-

gur popor cunoscut sub numele
maledonic“.

Istoricul

de /Makediron etnos „neamul

“Tucidide (II, 80, 5; 81) îi socotea ca bar-

bari. Scriitorii din sec. IV în. de Hr. credeau în general, că
Makedonii nu erau înrudiţi cu popoarele greceşti; chiar în epoca
lui Alexandru cel Mare şi a Diadochilor, Makedonii erau conştienţi că formau o naţiune deosebită de cea grecească. Şi în
timpurile noastre chestiunea originii Makedonilor şi a caracte-rului limbii lor au preocupat peinvăţaţi. A. Fick, G. Hatzidakis
A. Reinach, 1. Beloch, etc. opinează că Makedonii sunt Greci.
P. Kretschmer crede că ei erau un trib de aproape înrudit cu
Crecii, dar s'a despărţit, de timpuriu, de triburile greceşti celelalte inainte ca naționalitatea -greacă să se fi consolidat. F. Solmsen face din Makedoni o ramură intermediară între Eolieni
şi Grecii dela Vest. H. Hirtşi Kiessling: văd o comunitate între

Malkedoni şi lliri G. Kazarow şi Boguslowski văd în Make„doni un amestec de elemente eterogene, anume : ori greceşti,
albaneze şi traco'ilirice, ori elemente prehelenice (Pelasghi) peste
cari s'a suprapus, ma! târziu, un strat de [liri şi Traci. O. Hoff
mann,în sfârşit, crede că stratul cultural superior makedonic
era curat grecesc, pe când massa întinsă a populaţiunii din -regiunea nordică şi estică era de origină ilirică şi tracă, o formulă care poate fi admisă, cum zice cu drept cuvânt Thumb, până
când 'un mai bogat șimai nou material va permite cercetătorilor
linguişti un rezultat sigur.
Cf, P. Kretschmer,

loc.

cit.—0.

Hoffmann,

Op. cit.,

passim (in special pp; 256 -261).—/H. Hirţ, op. cit. |. p.
147 sq.—G. Hatzidakis, Athenâ VIII pp, g—r2; XI pp.
129 sqq.; IF. XLp. 313 saq; KZ. XXXVII p 150 sa. —
A. O. Miiller, Uber die Wohnsitze, Abstammung etc.

des
II,
Die
dent
ph.

maked. Volkes, Berlin,1825 —/. Beloch, Griech. Gesch ,
1 p. 4; Sybels Zeitschr, 79 (1897) p. 198. A. Fice,
Indogrrmanen, KZ. XLI p.338 sqq; Orient und OcciII p. 6:8saq.; BB. XXIX, p.297.—F, Solmusen, Berl.
Woch. (1907) p. 275. (. Kazaroiw, Observations sur

la nationalit€

des anciens

Macedoniens

(Rev. des ct, gr.

-
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XXIII (1910) pp. 250—254).- zi. Reinach, Trophees Macedoniens, (Rev. des ct. er. XXVI (1913) pp. 347 sqq.—

Kiessling, Zeitschr, fur Ethnologie (1906) p. lor3.—
Lesny, loc, cit,-— Boguslowski, Zur Frage iiver die Abfana unE der Makedonier ($. Ber. Wa:sch. AK. Viss.
1803]).

Din materialul limbii ilirice, ce-l posedâm, anume: din pu:
a
ţinele glose şi din onomastică și toponimie
Limba

ilirică

se

vede

caracterul

indocuropean

al ei;

dar

în privinţa grupei de limbi la care ea trebue
să fie raportată este încă discuţiune între învăţaţi. Ribezzo şi alţii
oclasează în grupa de limbi sate; din contră, Brugmann, Hirt,
Pedersen, Stolz şi alţii sunt de părere să fie raportată la cea

Rentum,: şi 'se întemeiază pe forme ca:
es, „bu= n“
gr. 'e5, skr. vasu- şi din

sravas-). Care. din aceste două

nu putem

opiniuni

Pes-cleves (format din
//evos „glorie“, skr.

este

mai

spune, căci materialul de care dispunem

în ajutor,

verosimilă

nu ne vine

|

Plecând dela unele deosebiri constatate în limba ilirică,
linguiştii (P. Kretschmer, W. Schulze) au admis două grupe
de dialecte ilirice: una zordi/zrică şi alta sudilirică. Aşa, bu-

năoară,

cu

nu

acestea,

în

toate

palatalele

dialectele

ilirice,

sau

în

cele

se schimbă in spirante;

pe când sudiliricul schimbă ie.

inrudite

de asemenea,

o în a (de ex., Bardyllis,

nu-

mele unui rege iliric), în. cel nordic, în special în cel ' peonic,
el este menţinut.
:
-Pe de altă parte, dacă este vorba să stabilim poziţiunea limbii
ilirice față de cea venetă, mesapică şi albaneză, vom observa
că limba venetă este de sine Stătătoare,

deosebindu-se

de cea

ilirică şi mesapică prin unele particularități fonetice importante; prin care se apropie ma. mult de limbile italice, iar cea

mesapică

şi cea albaneză, care sunt strâns înrudite

între. dân-

sele, se apropie de cea ilirică mai mult sub raportul potrivirilor
morfofologice şi lexicale, de cât prin concordanţe fonetice (cf,
P. Kretschmer,

Einleitung, p. 226

II în. de Hr,;

iaro parte din

sq,

Brugmann,

Abregs

de

gramm. comp,, trad. fr. 1924, p. 42;—Hirt, Festschrift
fir Kiepert, p.181 sqq.; Torp, Festschrift fir Kânig. Oscar II, p. 1 sqq.—Pedersen, KZ. XXXVI, p. 399 sqq.).
.
Limba ilirică a suferit şi ea influința altor limbi: au pătruns
în această limbă elemente celtice, trace şi greceşti, ceeace se
explică prin vecinătatea triburilor ilirice cu “cele celtice, trace
Şi greceşti.
- Celţii au pătruns în domeniul iliric pe la începutul veacului
tribunle

lor .au

inaintat

mult

în teritoriul iliric şi trac. Skordiskii mai ales şi-au deschis
drumul până la Tribalii tracieni, stabilindu-se apoi în mijlocul teritorului ilirico-tracic (cf. Strab. VII, 313: „au locuit la-
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olaltă cu națiunea ilirică şi cea tracă“). lar în nordul Panoâiei
şi în colţul vestic al ei, elementul celtic era precumpănitor.
Acestor raporturi etnologice se datoreşte faptul că numele de
persoane ilirice şi celtice se găsesc laolaltă în inscripţiunile latine.
Contactul însă între iliri şi Celţi trebue să fi inceput, după
toate probabilitățile, mai înainte.
|
Despre raportul intre cultura ilirică şi cea tracă nu ştim
-nimic positiv pentru că ne lipsește cu desăvârşire materialul
arheologic. Ştim numai că, după ce Traian a cucerit Dacia,
S'au stabilit în această țară devastată şi depopulată, întemeind
sate întregi ca Vicus Pirustarum, Deusara, etc. coloni munteni
din Dalmația, cari au avut desigur şi o influență asupra limbii

latine, din care a derivat cea română. Acestor coloni dalmaţieni
stabiliţi în Dacia, se datoresc, în limba română

unele fenomene

fonetice, morfologice şi sintactice şi un număr oarecare de
elemente lexicale ilirice, care a fost exagerat însă de unii filologi români şi străini. Originea ilirică pentru fenomenele
fonetice a fost admisă de filologi, dar în privinţa numărului acestor elemente, cf. O. Densusianu op. cit. p. 28.
„Ca elemente lexicale de origină ilirică in limba română se
socotesc de filologii români cele ce urmează: Rom. barză: ilir.
bară- (se găseşte in numele unui rege iliric Bardyllis), cf.
calabr. barzulor „cărunt“, mes. Barzidihi, alb. bar? „alb“, v.
bulg. br&za, lit. berzas, oset. bărz; rom. azăre, rom. mac.

madzăre,

module,

alb.

Unii

văd

învăţaţi

legătură

o:

între

aceste forme cu numele de plantă: dac, utţovia, piţmăa (la Dios:
koride). Rom. ziezure alb. vjeâule „viezure“; rom. prânz, rom.

mac. măndsu: ilir, mmando, ci. alb. mes, fem. meze dint manza,

'din* mandia,

mes. Menzana

buit lui Jupiter,

„mânz!*

din

(<*Mendiana)

cai,

căruia i se sacrificau

*mandus,

gal.bret.

calificativ. atri-

un

lat. dial.

manduessedum,

mannus

basc.

mando

vecine,

de ex.

op. cit. pp. 28-38. P. Kretschmer, Ein„cal“ (cf. Densusianu,
leitung, p. 263; A. Walde, Latein. etym. Waărt:. p. 462.
Cat priveşte, apoi, influința greacă, este de observat că ea
a pătruns la Iliri mai mult de pe coasta Mării Adriatice,
de cât dinspre Sud, pe uscat. Elementele greceşti pătrunse în
limba ilirică cu greu se pot distinge şi separa de cele ilirice.
„De asemenea, nu mai puţin greu este să vedem şi până la
ce punct elementele, greceşti din Epir, Acarnania şi Etolia se
pot atribui populaţiunii greceşti preilirice, sau colonilor co=
rintieni cari au helenizat ulterior aceste ţări. Kretschmer vede,
bunăoară, urme din dialectul populaţiunii greceşti preilirice
în es(s)fe şi gnoskO tără reduplicare ca lat. (g)noscă, cf. Kretschmer, Einleitung, p. 257. Sunt insă şi elemente comune şi
Ilirilor şi

Grecilor,

ca

unele

ce erau

popoare

numele proprii în -02 (gr-wv) şi -ona: ilir. Aulona, Ilaocagtv,
Sudpâwy, etc.: gr, Aw5wy (Aw50yn) Magabdwv, etc.
1. VALAURI, Linguistica.
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unele triburi

ilirice,

după

ce au trecut

Marea

Adriatică,

în veacul al LX sau al VIII în. de. Hr. s'au stabilit pe coasta:
opusă a Italiei, este admis azi în general, mai ales dacă ţinem
seamă nu numai de paralelismul dintre Iapigii italici (forma cu
-d- este 'păstrată în umbricul Japuzkum, Japusco) şi Iapuzii iliri,
dintre Chaonii epirotici şi Chânii lângă Siris, dintre Galabrii

dardanieni şi Calabrii

mele.de localităţi

din

Italia;

de

concordanţele

dintre nu-

(mes. Dases:' ilir. Dasas; mes. Galesus: ilir..

Genusus; -Tarentum,

Uzentum,

în

Italia;

Salluntum,
în

Iliria,

etc.) şi de persoane (mes.. Dazimas: ilir. Dazomas, dalm. Dasuimius, etc,) de pe amândouă țărmurile Mării Adriatice, ci şi de
inscripţiunile găsite în Calabria şi scrise într'o limbă care.nu
este nici grecească,. nici italică (cf. P. Kretschmer, Einleitung,

p. 258 cqq.).
NE
+ Din glosele ilirice, care sunt peste măsură de puţine, cităm ;
aniiis mâtros €-patros mâtâr „mama mare“, În inscripţiuni intâl-

nim „pe lângă forma anus şi anu L.G. "VII 3380, amândouă de
origine ilirică şi păstrate în limba greacă. Rhin pe care
scoliastul Odiseei V. 281. îl explică prin ,achlyn „negură, nor“,
inţeles ce convine de minune acestui vers, câre a dat mult:de
lucru filologilor şi a cărui traducere este: „ii se părea ca. şi
cum, ar fi văzut o ceață pe marea întunecoasă; Sibynă, pe care

Enniu

(la Fest.-Paul)

îl explică

prin

„telum

venabuli simile“;

[Acest cuvânt a pătruns pe la jumătatea sec. IV în Grecia: propriu zisă, luând locul celui pangrec şi makedonic: sigynnă „o
scurtă lance pentru vânătoare de mistreți“ şi făcându-i să dispară cu totul din limba greacă; iar din limba koins forma si-

byn6, a pătruns, în timpul lui Alexandru

cel: Mare, şi în limba

machedonică,
unde era întrebuințată alăturea de cealaltă care se

păstrase

în această limbă].

Boiunos,

oraş al

Iliriei,

care

este

explicat prin „colină, movilă“ și care trebue să fie pus în legătură

cu Boiinomos, vechiul nume ilirico epirotic al capitalei Machedoniei
vechi,. Pella, ce însemna „stâncă“ (v. Kretschmer, Einleitung,

pp. 271. 286), etc.
“
i
i
Pentru o mai bună lămurire în privința senelor proprii. de.
Persoane, şi de localități ilirice, menţionăm câteva din ele; anume;

din cele în -a(0)us, -arus şi onius: ilir, Licaus, peon. Pa-

traos, ilir. P/assarus, ilir. Drigonius, etc. cf. şi numele pelignice :
Accaus, Uccavus, etc. care, poate, tot aici aparţin, căci Pelignii

după Paul. Diac. „ex. Illyrio orti“; din cele în -0-, (<5): ilir.dard. Pazo, Aplu, etc. foarte întinse; din cele formate cu ao,

auto- şi svad. „plăcut, dulce“: Audasius, 4utus, etc. (aici poate
se rapoartă și numele de lună macedonic Aud(ojnaios); din nu-

mele: etnica formate cu sufixul -7o ; ilir, Audata, Pleurâtos, etc.;
din numele de localităţi în -9n,-oua şi cu sufixul formativ “(ut

Shardon, Aulona,

etc.

(comune şi Grecilor)

etc.)ilir. Sa//luntum, ilir. ital, Hydruntum,

Dădân,

Marathân.

etc.; din cele de riuri:

:
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cf. v..:prus. ape ,riu“, lit. pe

*abnis, v. irl.'abann

„apă“, 'lat,

„riu“, etc,, aici.şi Apuli, Mes-

'sapii; etc., vezi P. Kretschmer, Einleitung, pp. 246 sqq., 256 sqq:
Din glose, onomastică şi toponimie: ilirice nu putem

să

con.

chidem nimic aproape în privinţa particularităţilor acestei limbi.
Cu toate acestea, se presupune că asimilarea grupei de consoane kf, trecând prin A£. în 1 şi. apoi, prin simplificare, t era
o particularitate ilirică, precum rezultă. din exemplele ce ni le
„pun la îndămână limba albaneză (cf.nate „noapte“, pese „cinci“
“faţă de lit. naktis, skr. pankti-), 'cea istriană (cf. Nesattium şi
„Nesatium 'faţă de Nesakton) şi cea venetă (cf. Rehtiiah: față
de lat. Rectia),
cf. P. Kretschmer, Finleitung, p. 258;

sianu,. Op.

cit. p. 26 sqq.

:

Cf. P. Kretschmer,

si întreaga

O. Densu-

Einleitung pp. 246 sqq; 256 sqq

bibliografie

de acolo. — Hi. /lirţ, Die Indo-

germanen, Il p. 609 sqq. și bogata literatură de acolo.—

O Densuşeanu., Op. cit..p. 2+ 599 şi intreaga bibliografie de acolo, — Pauli, Altitalische Forschungen III. p.
230 sqq.—Dr. Ludavig v. Tfallocy, Ulyrisck-Albanische
Forschungen. passive. — S. Feist, Op. cit. p. 380.
— Fr.
Aopesa,. Orts- und

Personennamen în: Sind die heutigen-

Albanesen die Nachkommen der alten lllyrier? (Zeitschr,
-făr Ethnologie, Ba. 43 p. 915 sqq.).

ILIRII.— Grecii înțelegeau prin numele de Iliri, ce la început
se da numai .unui singur trib, totalitatea triburilor cari locueau la

Nord deţaralor. Regiunea ocupată de aceste triburi se întindea;la
est, pânăla ţara

-Tracilor,

cu

cari se învecinau

acele

triburi

iirice cari erau cunoscute sub numele de Dardani şi Peoni, iar
z vecinătatea
Makedonilorerau Linkestii şi Orestii; la Nord,
„până. la ţinuturile Celţilor, ai căror vecini imediati erau lapuii
un..trib amestecat cu elemente celtice şi influinţat mult, din
punctul

de. vedere

cultural,

de. către acestea şi

Panonii, care

erau. Iliri, vorbeau o limbă pe care Tacit o deosibeşte de cea
galică şi locueau în Panonia unde se găseau, cel puţin în epoca
istorică, amestecate

elemente

ilirice

şi

celtice;

la

Vest,

erau

Istrii (înrudirea Venetilor cu 'llirii, nu este sigură după unii în-

văţaţi), Liburnii,

Dalmaţii, etc.; la Sud,

triburile ilirice au tre:

cut” peste hotarele lor, inundând: întâiu, întreagă câmpie, unde
se găsea cel mai vechiu. punct de cultură grecească, Dodona
cu teinplul lui Zeus pater numit de către Iliri Deizatyros, apoi,
Epirul ale cărui triburi: Chaonii, .Molosii,' Atintaii şi Paraveii

sunt numite de Tucidide barbaroi (Il 68, 8o şi 81); şi, în urmă,
Akarnania şi Etolia, ale căror triburi: Amfilohii, Euritanii, cari

vorbeau o limbă cu desăvârşire neințeleasă (agnostâtatoi glossan, Tucidide III 94) formau un amestec de elemente ilirice
şi greceşti ; de aci şi3 numele lor de mixobarbaroi .dat lor de
poetul tragic Euripide (Phoen. 1138). .

Cât .de-mare a fost influința acestor triburi ilirice fie asupra
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,

Greciei de Nord, fie asupra limbii

numai

că,

mai

sulei Balcanice a fost

târziu,

coasta vestică

din nou helenizată

Ambrakia, Leukas, Anaktorion şi Rorkyra

,

,

lor nu ştim;

intreagă

a Penin-

de colonii -corintieni:

cu Epidamnos.

Cf, P. Krelschmer, Einleitung, pp. 244 —260 si in»
_treaga bibliografie de acolo.—/i./7ir4, Op. cit. pp. 155—
"157; Il, p. 61o şi bibliografia“de acolo.—0, Ziofmanu,

Geschichte der griechischen Sprache,
Fr. Wogesa,

Op. cit., pagina 915 sqq..

1911,

p. 50 sq.—

Cunoaştem această limbă dintrun număr restrâns de glose,
_____“din onomastică şi toponimie şi dintr'un nu-

Limba mesapică - măr

nu

de inscripţiuni scrise în alfabetul grecesc

însă în limba greacă. Limba mesapică
a fost întrebuințată în inscripțiuni până în secolul din urmă în.
de Hristos.
Ea nu poate fi raportată la limba lirică şi, mai ales, la cea
venetă, pentrucă ele constitue limbi deosebite, şi pentruc
ă
raporturile dintre dânsele stau ma: mult în concordanțe morfo-

fologice şi lexicale, de cât în potriviri fonetice. Limba mesa=
“pică insă este de aproape înrudită cu cea albaneză, cum rezultă
din potrivirile fonetice următoare:

înlocuirea i-e. 3

şi au prin

a şi a mediei aspirate-prin medie; precum şi din cele lexicale.

Pe de altă parte, cele câteva deosebiri fonetice dintre aceste.
două limbi, anume: înlocuirea i-e. 9 prin € în limba albaneză,

pe când în

cea

mesapică rămâne

neschimbat,

constitue feno-

mene fonetice mai recente (cf, P. Kretschmer, Einleitung, p.263
:
sq. H. Hirt, Die Indogermanen, II, p. 609, Fr. Ribezzo, La
lin-

gua degli antiqui Messapii pp. 6 sqq. 32 sqq.) Limba mesapic
face parte din limbile -sazem ; exemple însă pentru a dovedi ăa-

ceasta. nu avem la indemână. Nunis'a transmis nici un cuvânt
care

să prezinte în mod neindoios o spirantă pentru o guturală; în privinţa exemplului Barzidihi, citat de Isretschmer, op. cit.
p.263,
ca dovadă pentru fixarea grupei de limbi din care făcea parte
această

limbă,

vezi H. Hirt,

Die Indogermanen;

ÎL, p. 608 sq.

Din puţinele cuvinte mesapice glosate se vede că există unele

raporturi

între limba

mesapică şi cea albaneză, pe, de o parte,

şi cele balto-slave şi alte limbi indoeuropeene,
ex., brendiou sau brentiou, explicat prin „cerbul,
bului“ (Strabon, VI p. 282), se găseşte la Erniu
brunda „caput cervi“ şi la Fessub.
tus
aceea de

pe' de alta; de
sau capul cersub forma de
drenda Și este

pus în legăturăde Kretschmer şi alţii cu alb. breg, v. sl. bredg,,

lit, briă&dis (v. prus, braydis) «cerb» şi cu n.sued. brind „cerb“.
Bauria, prin gr, oikia «casă» (Et. Magn. 389, 24), lângă forma
cu.a în loc de au:
bari «casă» (din *bauri)j, cf, v. gs. bir
«babitatio», germ. bauen; aici şi numele de localităţi; Basta,
lângă Bausta, Bărium (Horatiuy Sat. ], 5,.97) şi Barra. [Să se
observe că acest fenomen fonetic, a pentru au, este:şi în lituanica
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şi în latina populară]. Menzana (din *Mendiana) explicat prin Juppiter *equionus (Festus p. 181) şi este pus în legătură cu albmes, rom. mac. măndzu, rom. mânz, ilir. mando, etc. vezi p. 129;
Pania (pentru transmisul pâneia) prin „abundanţă, îmbelşugare“
şi fans, prin „pâine“, sunt raportate la lat, penus «provizii de
mâncare», Penates „zeii casei“. Bi/iva (==bilia, 4 fiind sunet de
tranziție) «fiică», cf. alb. bile „fiică“

nu are

nici o legătură cu |

lat. filia.
Pe de altă parte, din numele proprii de persoane şi de localităţi şi din inscripţiunile adunate de Mommsen şi Fabretti şi de
alţii, explicate de Deecke, Bugge şi de Torp (cf. P..Kretschmer,
Einleitung p. 263:; H. Hirt, Die Indogermanen, Il p. 607 sq)
“şi publicate în urmă de Fr, Ribezzo „Iscrizioni degli antichi
Messapii“ (Napoli 1907) se observă unele concordanțe între
limba mesapică şi între cea greacă (bazate pe vecinătate) cea
latină, precum şi alte limbi indoeuropeene din punctul de vedere
fonetic şi morfologic; de ex., în formarea patronimicelor cu

suf, -î0- terminate în -alias (mes), -ios (gr.), -ius: ilat.), -eos
(gal): mes. Dazimaihi, Balakrahiaihi „a lui Dazimus fiul lui Balakrus“, cf. gr. Apollonios «cel ce aparţine lui Apollon», gr. -eol.

Telamonios

„cel ce aparţine

lui Telamon,“

etc. (fenomen re-

strâns numai asupra dialectelor eolic, tesalic și beotic), lat. Tiberius „cel ce aparţine zeului fluviului Tiberis“, gal. Bimmos

Litomareos „Bimmus fiul lui Litumarus.“ [In privinţa genitivului

sg, mesapic

terminat în -(î)azhi al patronimicelor cu

radic în-o,

prin care limba mesapică ocupă un loc intermediar între
grupa italo-celtică şi dialectul tesalic, vezi PKretschmer, Einleitung, p-275sqq.]; în reduplicarea oricării consoane înainte de
7, fenomen ce are loc şi în dialectele greceşti: mes. Qeotorres

din *Qeotories, Bolles din *Bolies, etc., cf. gr. eol.:mâterros din
“metrios. gr. tes. argyrroi din *argyrioi, etc.; în formarea no-

min. sing, al radicalelor în-zo cu limba latină şi cu cea galică:

mes. Arnisses din *Arnisies,

Qeotorres din *Qeotories, ete.,

cf.

pelign. Rufries; mars. Pacvies, picen. Alies, volsc. Tafanies, osc.;

.Riipiis, etc., în menţinerea lui s intervocalic cu limba ilirică
şi cea venetă mes. Brundisium, Canusium, etc., cf. ilir. Genusus,

ven. Apusidia, etc.; în apariţia „sunetului intermediar între i și
a“ (anume îi) cu cea latină: mes, Dazomas lângă Dazimas și
lat. optumus lângă optimus. ilir. Dasimius şi Dazomas, etc. (cf.
PKretschmer, Einleitung, p. 273).
Şi influinţe, din punctul de vedere al vocabularului, au
“avut loc asupra limbii. mesapice, în care găsim: elemente ca:
numele etnic Gala- în mes. Galabrioi: celt. Galatai, mes. Avithos: gal. Avitus, mes. bennan:. celt. benna „coşul carului“ (cf.
Walde, Latein. etym. Wărt?. p. 537); elemente greceşti ca: Aphrodită, Damatăr, argoriam (==gr. argyrion) şi, poate, mimeteos
(gr. mimâtâs) şi oikoroihi (=gr, oikouros), precum se vede
.
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o. influinţă
- mai mult” literară; în fine, elemente

latine prin: cari

“se vede că este vorba de o-influință mai mult politică,” căci
nuimai aşa se explică şi: dispariţia limbii mesapice in timpul
„dominaţiunii romane.
ți

a

„CE

pr

„„.

Ia

ografia

de

acolo
— HHirt,
.

pp.

Die.

272-239;

Indogermanen.

şi bibliII

pp.

Ribeszo.

cit. passim în special pp. 4,114.— Buck, Grammatik
Osc.-Umbr. Dial (trad. germ. de Prokosch), p. 5 sq.
Schulze: zur Gesch. lat. Eigennamen (Abhandl. der
G. d. Wiss. zu Gart. phil.-H.-kI,-1goş, pp. 29,33 sqq).

*Decebe, Rhein.
SFeist; Op. cit

.

aa
Einleitung,

607609 şi bogata bibliografie de acolo. — Fr.

op.
der
W
R.

„00
i

Păretschiner,

Mus., XAXVI, p. 376: XXXVIII p. 133.
pp, 31943
— 6.
Buose, BB. XVIII p. 105

sqq. //. Pedersen,

NZ-XXXVI,

hansoha,

p. sar.

p. 292 sq.— 7orp, IF.

p: 195.—4fick BB -XXIX (1905) p. 234; Vorgriech. Ortsnamen, p 14.— AThumb, IF. AXYVI iugro), p. 3. — Io-

„e

IF. XIX

?

|

II

MESAPII.—La S-E. Peninsulei Apeninice, în Apulia de azi, lo- -cueau în timpurile vechi Mesapii, şi Iapigii. Dupăinformaţiunile şcriitorilor vechi (Herodot VII, 170 ; Strabon, VI p. 282), Mesapii. îşi
au obârşia în vechile colonii locrocretane.- Învăţaţii moderni însă
cred -că ei par a fi fost de origină ilirică. Astfel, părerea lui PKretschmer, AFick, GHatzidakis şi W. Helbig, că unele triburi ili=
rice, după ce au trecut Marea. Adriatică,

în sec. VIII în. de Hr.

s'au- stabilit'pe coasta opusă a: Italiei,. nu este lipsită de fun„dament, mai ales, dacă .ținem seamă nu numai de potrivirile
dintre numele de localităţi şi cele de triburi şi de persoane de:
-pe amândouă țărmurile acestei mări, ci și de inscripţiunile găsite în Calabria care sunt scrise

într'o limbă care nu este nici

cea grecească,
nici cea italică, ci cea mesapică.. Opiniunea deci a
lui Pais, după care Mesapii au fost un trib înrudit cu Grecii,
pătrunzând în Italia pe mare, nu se poate susţinea, pentru că
limba inscripţiunilor mesapice se deosebeşte foarte mult.de cea '
greacă. Pe:de altă parte, Iapigii, pentru cari: părerile învăţaţi=
lor: surit de asemenea împărţite, erau, sau un popor iliric, emi«grat din' Alpii Iuli
ce.a eni
înaintat” dealungul coastelor Mării Adriatice, spre Sud, şi a îrpins în acelaşi. timp pe Mesapi până
în Peninsula Calabriei [Pais!, sau ceeace este mai admisibil, o ramură din aceeaşi tulpină din care făceau parte şi Mesapii (Mommsen, Helbig). Dar, atât unii cât şi ceilalţi au ajuns, mai târziu
din cauza influinței culturii greceşti, să'şi pieardă caracterul
naţional şi-să. pretindă că sunt de origină greacă.
1"

„„* Cf PKrefschiner Einlzitung, pp. 258 .sq, 263.272, şi
"bibliografia de acolo. — HHirt, Die Indogermanen, 1 pp.
- 152-154 şi literatura de acolo. — Pais, Studi Istorici L,.p.
;>

1.sqq;

2

7.7

Storia

d'Italia, I.p. 335.

sq.—

Ael/lo

Toscanelli,

Le origini italiche. Le lingue esotiche del!'ltalia

„„l p. 23. unde' vedem

" sapii erau un popor

antica,

părerea sa, de sigur izolată, că.Me=

indigen şi limba lor

încă recuno-

V,
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scută, — /elbie, Hermes, XI p 257 sqq.—A Fif, Loc, cit

G Hatzidabkis, Cursuri academice ţ Akadem; anagnâsmata).

P. 7h—Vilamowitz v. Mollendorf, Hermes XVI p, 114
sqq. —Gerche u. Wordeu, Einleit. in die: Altertumswiss.
Die râmische Literatur von Ed. Norden, p: 431.—J. Jung,
Grdr. d. Geographie von Italien: pp. 20-22 şi bibliografia

de acolo.— J/axirilian Mleyer, Apulien vor-und wâhrend
der Hellenisierung, Leipzig, 191 — R, v. Scala, Bevăl:

kerungsprobleme_ Altitalieus (Mitt.
selsch. in Wien, XLII, p. 49, sqq.).

Caracterul indoeuropean al acestei
alul ce ne-a

Limba venetă

rămas:

limbi

d Anthropolog..
Geo
N

reiese

unele

din 'materi-

glose,

nume”

pro-

prii de .persoane şi de localităţi şi vreo sută
de inscripțiuni scurte. După opiniunea - mai
acreditată ea aparţine grupei de limbi lentur. Exemple ca: ven.
€40

„eu“==lat. ego, faţă.de lit. asz, v, sl. azi; ven, Eni-gnus faţă

de trac. Aulu-zenes, skr. jan, sunt 'sigure pentru susținerea acestei păreri. Pe de altă pârte, cu toate că limba venetă prezintă
concordanțe, sub raportul onomastic şi toponimic cu limba lirică
şi cea mesapică,

totuşi, credem .că este. mai

prudent

să :0. so-

cotim ca o limbă de sine stătătoare, cum âm procedat Şi cu cea
armeană. Căci dacă: între limba. ilirică, cea mesapică şi cea al-

- baneză, în special între .aceste două din urmă, există o' mai

apropiată înrudire, în schimb cea venetă ''se deosebeşte de ele
prin trei particularităţi fonetice (prin: care se apropie mai. mult
de cele italice), anume prin menţinerea
. vocalei primitive: o
(;Voltiiomnos, nom ,sing.); prin terminarea personală fo-(:zoto:.
gr. &-doto, zonasto

„el

dede,: sau a:dat“);

prin

reprezentarea

palatalei indoeuropeene 'j printr'o spirantă de valoarea rieogreacă Y sau g (ven. Vehxnoh, Volti,-xeneh, etc. cu partea.a doua
a compusului:- xeneh.= genzs, cf. gr. Yevns trac.-zenăs în . Diogents, trac. Aulozenăs, etc.) şi prin schimbarea mediei aspirate

în

spirantă

(ven.

Vhuyiia,

'zonasto
= donasto,

donavit etc.), cf. PKretschmer, .Einleitung,
Indogermanen,

Il p. 605).

”

etc. lat. Fugia,

p. 267: -HHirt,.
Die

a

“Elementele celtice: boxsas, Gohiios, Boicus, Boiscus, Volturex,
in care rex este pentru galicul -rix, transformat după latinul
TEX, etc. se explică. prin pătrunderea Celţilor în. domeniul Venetilor (cf. Polibiu II 17; T. Liviu X2), |
E
“Din onomastică şi toponimie se văd unele -concordanţe care
există între limba venetă şi 'cea -ilirică şi mesapică; de ex., nu- mele. propriu venet. Beusas, Beuzas aminteşte pe iliricul Beusas,
mess. baoytas

din *baozet

(lat. Busa, Buisa, T. Liviu XXII 52);

venet. Laso în legătură cu ilir. Laso, mes. Lasodihi, gr. Adatos,
Venet, pra n)isnavius, un titlu preoţesc (cf.. Pauli, Altital, Forschung. III 392), a cărui primă parte este în legătură cu ilir. mando-, mes, Menzana, cf. şi lat, dialectal mannus din *mandus; iar
partea a doua trebue pusă în legătură cu m. irl. snaim, gr. Nâiâs
„nimfa

izvoarelor“,

skr.

snâyată.

lar

în

Rehtiia,

numele

unei

,
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zeițe, care ar corespunde zeiţei Themis sau DikE a Grecilor şi
zeiţei Rectia a Romanilor, grupa de sunete -/f- din(-&t-) se asimilează în limba ilirică, cea venetă şi cea albaneză; să se com-

pare paralelismul ilir. Apa09os (din "Apax0os), alb. nate (<nact-):
istr. Nesatium (<CNeozxrov). lat. nocte, lituan. naktis, grec. nyktos (vezi pag. 131). *
|
Inscripţiunile venete sunt adunate de Pauli (Die Veneter. Altital. Forschungen IIl) Cităm:
:
AOPpo.c.,

Jevorpo,s.,

ENONI. ONTEI. APPIOI. SSELBOI SSELBOI,
- ANDETIC,

A

OBOSECUPETARIS,

cărei

traducere

în

|

limba latină,

după

Danielsson,

ar fi:

„Ennoni, Ontei, Appio, Selbo (Selbo) Andeticis“ în care cele patru
nume de' persoane, legate între dânsele asindetic, sunt în cazul
dativ (altfel Kretschmer care vede în aceste nume veneto-ilirice

genitive urmând pe Pauli), iar azdefic. obos este, după Danielsson, un dativ plural în -bos (cf. gall. -bo's) în parpefo, vzpav=
aixao, lat.-bus:i-e. *-bhos) ce se vede şi în celelalte inscripțiuni care cuprind -o os. Cuvântul ekupetaris (ekupedaris, după
Deeke, Lattes, Torp şi Danielsson ekupeoaris după Pauli), nu
a fost tradus de Danielsson, spunând numai că aparţine sferei
„noţiunii sepulcrale, păzindu:se să se pronunțe, dacă .avem
a face cu un substantiv, un adjectiv, un participiu perf. pasiv,
sau un compositum, şi socotind că acest cuvânt ar putea să fie:
un nume apelativ şi anume un dativ adnominal.
Din cele arătate mai sus s'ar putea conchide că limba venetă,
poate fi socotită ca o limbă intermediară între cea italică şi cea |
celtică,

VENETII. (numiţi de Greci: Enetoi, Ouenetoi şi Benetoi, şi de
Latini: Venetii) locueau.în părţile N-Estice ale Italiei, Ei sunt.
„raportați

de

Herodot

|([Î, 195,2) la Iliri, probabil, pentru că, în

timpul său, toate triburile cari se întindeau dincolo de hotarele

nordice ale Epirului erau cunoscute sub numele colectiv de [liri.

Sunt

şi unii linguişti

dreptate.
Enetii

din Paflagonia,

moderni

Pa

despre

cari .îi socotesc Iliri, însă n'au
cari

ne

|

vorbeşte

Homer

(II,

850) nu trebue să fie puşi în legătură cu Venetii, popor de
origină galaticoritalică. Aceia cari au stabilit o asemenea legătură sunt scriitorii Alexandrini; aceştia sunt punctul de plecare
al tradiţiei că Enetii, după căderea Troei, s'au stabilit cu eroul
lor Antenor pe coastele Mării Adriatice. .
Numele de Veneti apare în diferite regiuni ale Europei,
anume:

Veneti,

sau Venedi

(Wenzii)

de rasă slavă, altă dată

fiind stabiliţi la Est de Germani, pe o întindere mai mare, iar:
azi locuind o parte din provincia prusiană Lusaţia; Veneti, so-

|
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cotiţi ca un trib. celtic şi locuind în regiunea care se numeşte
azi Bretagne; şi Veneti, numele poporului cu care ne ocupăm
şi care nu are nimic a face cu celelalte două. Schachmatov (op.
cit. p. 51 sqq.) a căutat să stabilească o legătură între acest
nume şi întinderea Celţilor.
Din vechime Venetii locueau lângă mare (Herodot V g) chiar
înainte de năvălirea Celţilor în Italia de Nord. Aceştia din urmă au
pătruns şi în regiunea Veneţilor (cf. Titu Liviu, 4.2) 'asupra că-

rora

au avut o influință. Şi dacă se deosebeau

puţin Venetii

de Celţi, în ceea.ce priveşte obiceiurile şi îmbrăcămintea, în
schimb limba lor se deosebea foarte mult de cea a Celţilor [cf

Polibiu, Historiae II cap. 17,5). Că au stat deci Venetii sub dominaţiunea Celţilor nu încape îndoială, dar sigur este şi faptul
că ei şi-au păstrat limba.

Cf, HHirţ, Die Indogermanen, |. pprzr sqa. Il pp.
604-607 şi bogata bibliografie de acolo. £. Meyer, op. cit,
p. 792. — £. Windisch, Die. vorromanischen Sprachen
(Grober's, Grundriss der roman. philologie, I p. 285 şi
bibliograliă de acolo.-S. Feist, op. cit.p. 380. A. Schaci,

malov,

zu

den

ăltesten

slavischkeltischen

Beziehun-

gen (Archiv fur slav-Philologie XXXIII p. şi sqq). Pauii,
Altital. Forsch. 1 n. 14; 3n. 239. 261. — Danielssou, zu
den venetischen und lepontischen Inschriften, Uppsale

1909. Vezi Rec. lui G. Herbig,
(rgrr) pp. 23—26. — E. Laties,

IF. (Anzeig.) XĂVIII
Rendiconti dei R, ist

Lomb.

34

di sc. e lett. ser. II. vol.

(1901), p. 1131 sqq.

" LIMBI

ȘI

„aa

POPULAȚIUNI.
AL

CĂROR

"CARACTER

PEAN ESTE PROBABIL,

.NEINDOEURO:

în.

« Deosebitele populaţiuni ale lumii .prehelenice. ne-au. lăsat, prin, :

inscripţiuni,. nume de persoane,,de locuri:şi de rîuri, prin- mij-.
locirea scriitorilor .greci şi latini din antichitate -urme. din' limbile lor.
on
. Materialul privitor la limbile care.S'au vorbit o:dată în--Asia”
Mică,în insulele. Mării Egee şi în Grecia continentală
este cu.
desăvârşire redus,
îi
Urme epigrafice ne-au' rămas numai din limba liciană şi cea,

cariană; din contră, limba lidiană, -cea pisidiană, licaoniană,.
ci-

liciană.şi cea capadociană nu ne-au lăsat decât nume proprii.
şi unele cuvinte ; iar: dacă concordanţele pe: care le prezintă:
limba inscripţiunii din Lemnos cu cea etruscă sunt, în adevăr,
întâmplătoare, şi dacă
-în ea trebue, să. vedem tradiţiunea unei
limbi pelasghice, atunci şi această limbă he;a lăsat urme epigrafice,

Limbile

vechi microasiatice erau. înrudite
cu cele ale popuia-

țiunilor prehelenice din insulele Mării: Egee şi din Grecia cum

se constată din puţinele urme epigrafice, onomastice și toponimice (de ex., numele de localităţi,.de munţi şi de rîuri formate
cu, sufixele -s-, -ss-: Hâlikarnassâs, Lynesscs, în Asia Mică,.
Parnas6s, Ilises, în Grecia; și -ad-„-nfh-: Alinda, Kâlynda,
în

Asia

Mică, “K6rinthos,. Lebinthos, .în

Grecia).
'pe -care le-au”

primit Grecii, cândau pătruns,în acele locuri.
:.:.
........
- Limba Eteocretanilor, protolocuitorii insulei Creta, cunoscută.

din cele trei inscripţiuni din Praisos,: nu. prezintă nicio legă-'
tură fie cu.cea liciană pe care o cunoaştem mai bine decit foate.

celelalte limbi microasiatice, fie cu.aceea .a-inscripţiunii din-Lem-

nos,:fie cu cea greacă, ceea ce, de sigur, complică chestiunea:
etnologică a populatiunilor prehelenice, neştiind dacă este vorba.
despre. o singură populaţiune
prehelenică care prezintă” deose:,
>
biri. dialectale, sau despre.populaţiuni

deosebite.

„Materialul referitor la limbile. vechi care sau vorbit în par-.
tea sudică a Europei;. anume: cel referitor la limba etruscă. se:
compune. dintr'un..mare număr :de inscripţiuni, de glose, de:
nume proprii de persoane, de localităţi etc.; iar cel privitor la:
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limba iberică este cu desăvârşire insuficient, cuprinzând numai
unele inscripțiuni şi unele glose şi nume.
|
Prin aceste populaţiuni prehelenice înţelegem pe Pelasghi,
Lelegi, Carieni, Lidieni, Licieni,

Pisidieni, Likaonieni, Cilicien

Capadocieni, Eteokretani; adaogând aci şi pe Etrusci, Liguri i,şi
Iberi. In privința originii lor şi a caracterului limbii lor S'au
emis diferite păreri. Astfel, unii învăţaţi văd în Pelasghi populaţiunea autoctonă prehelenică; alţii stratul cel mai vechiu al
imigrării helenice ; alţii o populaţiune semitică şi sunt și unii cari le tăgăduesc existenţa,
Dintre Lelegi şi Carieni, cari, după unii, sunt unul şi același:
popor, după, alţii (Tomaschek la Kretschmer, op. cit. p. 291)
două straturi în cari s'a împărțit poporul autocton microasiatie
"ce s'a întins şi în Grecia, primii au fost supuşi, în Grecia, de
Greci, iar în Asia Mică de Carieni, cari Sau stabilit pe coastele şi în insulele Mării Egee. Tirenienii sau Tirsenii despre
cari ne vorbeşte Herodot, ca de unii cari au emigrat din Lidia,
Tucidide şi alţi 'scriitori, ar fi fost, după unii, în strânsă legătură cu Pelasghii. Tirsenii au fost numiţi de către cei vechi şi
Etrusci ; identitatea acestora cu Tirenienii din insule a fost ad- :
misă de alţii pe temeiul inscripţiunii din insula Lemnos, scrisă
într'o limbă în aparenţă apropiată de cea etruscă ; In cazul cand
S'ar căuta locul de: origine al Etruscilor în Asia Mică, atunci,
fireşte, s'ar pune şi întrebarea dacă şi limba lor mar fi înrudită
cu cele ale populaţiunilor autoctone microasiatice. Intrebârea e :
la locul ei, căci avem concordanţe în această privinţă ; de ex.,
numelui propriu etrusc Tarxu, Taryna, Tarkon, Tarquinius corespund lic. Trqqiita=—Trokondas, car. Tarkondara, cilic. Tarkondemos, etc.; după unii învăţaţi, elementele acestea sunt so=
cotite ca împrumuturi din partea Etruscilor, sau ca - intâmplătoare; după alţii, a căror părere este mai apropiată de adevăr,
aceste concordanţe între numele prehelenice din Asia Mică, insulele Mării Egee şi Grecia şi cele etrusce, sub raportul siste=:
mului fonetic, al: radicalelor şi sufixelor, arată că limbile microasiatice prehelenice şi neîndoeuropeene şi cea etruscă sunt
de aproape înrudite.
„Au fost emise şi păreri pentru sau contra originii indoeuro=
peene a Etruscilor şi a caracterului indoeuropean-al limbii
lor, lar înrudirea Etruscilor. cu Reţii este admisă de cei
din antichitate şi împărtăşită şi de unii învăţaţi din. timpurile
noastre. Şi din Carieni şi Licieni cari au fost, după unii, po=
pulațiuni pelasghice, după alţii, semitice, fac alţii indoeuropeeni.
Dar cuvintele şi numele proprii cariene și liciene pe care le
avem la îndemână şi care ne dau putinţa să stabilim o înrudire
între aceste două populaţiuni, nu ne îngăduie să “i socotim Indoeuropeeni sau Semiţi şi nici limbile lor nu pot fi privite ca
indoeuropeene,
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deşi premisa că..Tirenienii sunt Pelasghi este

cu toate acestea

înrudirea Carienilor, Licienilor şi

Lidienilor cu Etrusco-Pelasghii (Pauli, Eine -vorgriechische Inschrift von

Lemnos. Altitalische Forschungen II, 1 şi 2).

- La această grupă de populaţiuni alţii (Hommel, Archiv fur
Anthropol., 1890, p. 23r sqq.) adaogă şi pe Alarodieni, Elamiţi,
“etc, în Asia, pe Reti, pe Liguri şi pe Iberi, în Europa. Totalitatea
acestor populaţiuni este numită

". Sunt învăţaţi
părerea

de ei ;„Alarodieno-Pelasghi“.

cari admit o înrudire

aceasta merită

oarecare

între

Liguri şi beri şi

atenţiune;

iar

dovada

înru-

„ dirii acestor două populaţiuni:cu Etruscii, admisă de unii, nu
se poate stabili prin nimic signr,
lată atâtea .chestiuni variate şi complexe cu care ne vom
ocupa imediat. :
Ă

Cf. P. Krefschier, Einleitung in die Geschichte der
griechischen Sprache, passim, şi în special pp. 289—
293; 401-409, lucrarea: de bază pentru acela care voeşte
„* să seorienteze bine asupra acestor chestiuni; Die Sprache
"în Einleitung în die Altertumswissenschaft, hgg. von
Gercke und Norden, pp. 146—148 şi întreaga bibliografie de acolo.—£d. Meyer, Geschichte des Altertums, Î,2?
pp. 613—924; Forschungeh zur alten Geschichte, IL pp.
6—124. — A. Fick, Vorgriechische Ortsnamen,. passim.—H. Hirt, Die Indogermanen, Il pp. 569-— 576 si literatura

bogată de aco!o.—S. Feist, Op. rit., pp. 380—388 si în-treaga bibliografie de acolo.

Dacă

a existat, cum

vom

vedea

mai la

vale, o

populaţiune

pelasghică, trebue să fi fost de bună seamă
Limba pelasgică
şi o limbă pelasghică. Despre această limbă
avem două mărturii principale din antichitate:
aceea a lui Herodot şi aceea a lui Tucidide.
Ce fel de limbă însă era cea pelasghică nu ştim precis; şi
nici cei doi istorici nu ştiu decât că era o limbă barbară.
Herodot vorbind de Pelasghi, rămăşiţele celor cari s'au
luptat de partea 'Troenilor în războiul troian (cf. Il. XVII 288)
şi fundătorii celor două oraşe Plakia şi Skylake, în Helespont,
luat aci în înţelesul larg al cuvântului, spune (I, 57) „că aceştia
vorbeau o limbă barbară (bârbaron- glossan)“; iar Tucidide,
la rândul său, vorbind de cele cinci oraşe din Ah
(Penin:
sula Sf. Munte), anume: Acrothoi, Cleonae, Dion, Olophyxus

şi Thyssus, spune (IV, 109) „că aceste oraşe sunt locuite de
naţiuni barbare amestecate, în majoritate Pelasghi, care vârbesc
două limbi (bârbaroi digldssoi)“.
a
Limba pelasghică deci ar fiexistat încă în sec. V în. de Hr,;
dar ea. chiar de atunci incepuse să dispară.
După

O. Hoffmann

(op. cit. p.

10)

această

mărturie

veche

este atestată în mod fericit prin inscripţiunea găsită.în 1885 în
Lemnos, locuința mai veche a Pelasghilor 'Iyrsenoi (Tucid.,

,
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inscripţiune : din :sec. VI.

sau V în. de Hr., scrisă în

alfabetul grec dar nu in liniba greacă.
-.
Cum însă între limba acestei inscripţiuni şi între cea etruscă
sunt unele concordanţe: fonetice (de .ex:, inlocuirea consoanelor

d, d, g, care lipsesc, prin e, 9, X; prezenţa grupelor consonantice X7, /v şi & sufixului -asi; mai adaugă şi semnul exclusiv

etrusc 8 pentru f, care s'a găsit nu de mult pe o inscripţie
din :regiunea Magneziei, lângă Sipylos, serisă in alfabetul şi
limba lidiană etc.), morfologice (de ex., genit. şi dat. sing. masc,
în -ale concordă în amândouă limbile, precum şi genit, şi dat. sing, tem. în “al: lemn. qokiasiale: etrusc. lardiale ; lemn. vamalasial: etrusc mevlasial, etc., lărgirea radicalelor verbale prin

„sufixele -s-, -u-, etc.),

lexicale (de

ex., lemn. tavar

„mormânt“:

etrusc. Vaura, cu aceeaşi: însemnare, etc.), unii invăţaţi au presupus .că avem a face cu limba Tirenienilor cari au coloni-

zat insula Lemnos, sau cu un dialect înrudit cu limba etruscă
(Iretschmer, . Einleitung in die. Altertumswiss. | p. 146, 177.

" Pauli, Eine -vorgriech. Înschr. von Lemnos 1 (1886),Il (1899). E.
Nachman
son, und G. Karo, Ath. Mith. XXIII [1908 p. +7 sqq.
Fr. Skutsch, RE. VI, 782. Torp,: Die Vorgriechische Inscurift

von Lemnos (passim); Das Verhăltniss des Etrusk, zu dem Idg.
(1909) p.2 sqq-.7 sa. G. Cousin şi F. Durrbach. Bas-relief de Lemnos
avec: inscriptions (Bull. de Corresp. .hellen. X [1886] pp. r—6).
[Că ar fi vorba despre o limbă tracă sau frigiană în această
inscripţiune, cum crede C. Friedrich, Ath. Mith, XXI (1906) .
p. 6> sqq., nu este de-admis, căci această. inscripţie
nu arată
nici o legătură cu cele frigiene. păstrate).
Dacă

însă aceste

potriviri

sunt

intâmplătoare,

atunci

avem *

a face cu o limbi de sine stătătoare, în care alţii văd tradiţiunea limbii vechi pelasghice:
a
E
”

C£. P. Kretsehmer, lialeit. in die Geschichte d. griech.

Sprache,

p. 291, 403 Şi întreaga bibliografie de acolo.

Die.
Sprach= în Einleitung in die Altertumswiss. | P. 177—:
Torp, Die vorgrie:h. Inscăr. v. Lemnos
Cristiania,

"1904 -- Danielsson, Berl-phil. Woch.

a

„

-

(1906)p. 557 sqq.—

--fr. Skutsch, Deutsche Lit. Zeitung (1907) p. 671 sq.—E£.;
Nachmanson, Mitteil, XXXIII P: 47 Sqq.. — O. Hofmanu
Gesch.d. griech. Sprache, L (1911) P. 9 sqq. — Ed. Meyer,
Forschungen zur alten Geschichte I. p. 116 sq.
..

PELASGHILal căror nume 'este pus in legătură cu nziayos,
„mare. deschisă, luciul mării“ răd. *pelăg:.şi vine din
*zedayozoi
oamenii mării, Piraţii“ (cf, Crain, Philol, A,.577:sqq.
P.
Kretschmer,
după

Glotta Î. 16 sqq., Walde, Lat, etym. Wsrt:, p. 587)
erau,
tradiţiunea Grecilor, cei mai vechi locuitori ai
ţării- lor;

ŞI aproape nu este ținut. în

care

să

nu

întâlnim. întâmplător

numele lor: în Epir, .în jurul „Dodonei, în Tesalia,
nes; în Atica, în Creta; apoi pe coasta vestică
a

pe. coasta

sudică

a. Traciei,
în insulele Lemnos

în Pelopo-:
Asiei Mici;

şi: Imbros Şi
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chiar în Italia. Aceasta” era părerea generală care, de la începutul sec. V în. de Hr., domnea în literatura greacă asupra *
Pelasghilor. Ne-am fi aşteptat deci. să-i găsim “ pomeniţi cât
mai

veche

des în literatura epică

in care

a Greciei; ceea ce nu este

se descrie

cazul;

In

starea

adevăr,

cea

mai

numai:

câteva locuri „din Iliada (Il 840, X 420, XVII 288), din Odysseia
(XIX, 177.sqq) şi din Hesiod. (fg. 225 Kinkel =.236 Rzach),
în. cari ni se vorbeşte despre Pelasghi, aceştia apar ca un po:
por real, dar jucând un rol secundar; încolo oriunde apare nu:
mele Pelasghiior nu este vorba de un popor real pelasghic, ci

de Epony mul lor, protoregele lor Pelasgos,. prin care.. sunt re
prezentaţi.
După Ed. Meyer au existat Pelasghi. în realitate ! în. , esalia,
în câmpia fertilă a fluviului. Peneios, în Argos Pelasghicul unde
eră

capitala

lor Larisa; de

aci,

din: Larisa fertilă (cf. Iliada

XVII 288. sq. „departe de. mănoasa - Larisă“) erau Pelasghi
care se luptau de partea Troenilor în războiul troian, ale căror
naţionalitate şi limbă -pelasghice au rămas pănă în sec. V în. de
Hr. (cf. O. Hoffmann, Geschichte

der

griech.

Spr.

p.

10) şi

al căror nume este legat de către . poetul cântecului XV: de
- acela al lui Zeus din Dodona (cf. vs. 227) „Zeus, tu cel de. departe, al Dodonei stăpâne

Pelasghic“ "şi fg. citat al

care stabileşte. locuinţa 'Pelasghilor în Dodona)

lui Hesiod

şi tot din, Te-

salia au emigrat în Creta şi Pelasghii despre care ni se! vor:
beşte în Odis. (XIX 177: „şi Pelasghii divini“)..:

. Nu este sigur, «dacă Pelasghii erau cel mai. vechiu strat. al, e-

migrării helenice, cu alte „cuvinte,

dacă. erau

un

trib grecesc

(Ș. Feist, op. cit, p. 383.) 'şi în sprijinul: părerii acesteia ar verii
Zeus pelasgicul din Dodona;,:sau dacă erau: o populaţiune autoctonă prehelenică neindoeuropeană (Ed. Meyer, Geschichte des
Altertums,I, 1l:, p.. 687, O. Hoffmann, Gesch. .d. griech., „Spri,
p. 9) aducându se ca.dovadă

in susţinerea acestei opiniuni fap-

tul că Pelasghii apar totdeauna. adversari ai Grecilor. Şi că-n

războiul troian ei au fost de paztea. Troenilor.
.,
:
Un. punct de sprijin sigur pentru determinarea “Pelasghilori

n'avem încă în: momentul de faţă. S'au amestecat, din -nenoro-.
cire, în istoria-lor, idei așa de fantastice, .ca cele: relative la
construcţiunile gigantice Pelasgice,
zidul cetăţii Atena,

care

Pelarghico: 2, schimbat

au'ca punct de plecare
de „Hekataeus,

logo-

graful, în: “Pelasghikon şi atribuit Pelasgilor, în cât unii învăţaţi
şi .nu' dintre; cei neinsemnaţi, de ex. Modestov, au. mers. până
acolo. în

cât au. tăgăduit

i DI
m
|

chiar existenţa: lor,

Cf. Ed. Meyer, Gesch. des Altertums [, Il p. 603 sqq:
Forschungen_ zur “alten Geschichte I[;. pp. 6 124.—0
Hoffmann,

Geschichte der griech. Sprache. I p.

9sqq.—

S. Feist, Op. cit. p. 383. — “O/fr. Miller, trusa (Edit.
Il publicată de Deecke. 1877). — £. Hesselmeyer, Die
Pelasgerfrage

und

îhre Losbarkeit; 1890.

7. , Thomopulos.
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Limba Cariană, cea liciană și cea lidiană au multe concordanţe intre dânsele (de ex., în formarea numelor proprii cu:a-

ceiaşi rădăci.nă: 7ark-: Tary, Pie: Pi, Pigr-:Piyr-, îmbr-, ida
sar-, etc, cf car. Tarkândara; nume de localitate, Pigr&s, Im-

bramos, 'zeitate cariană corespunzând lui Hermes, Idakos, - Saryssolds, etc. nume de persoane; lic. Trqgiita = Trocondas. Tark6ndemos = hetit, Tarkădimms sau Tarkâtimmă, Piyră = Pigiăs,
Imbrăs Idazzala, etc., nume de persoane; precum şi cu aceleaşi

sufixe:

-ud-,

-s-, -l-, -m-,

karn&s(s)6s, nume de
MiS, etc., nume

etc. cf, car.. Alynda,

localităţii

Kâlynda,

Hali-

Panyas(s)is, Pisindăiis, L.ygda-

de persoane;
lic. Kadyanda,

Trebendai,

nume

de locaităţi; Pyresis= Porăsi, Pobiălăjă= Pybiâlâs, Kondalis,
Pigramis,

etc., nume

de persoane ; lid. ICâlanda,

Mormonda,

etc.,.

nume de localităţi, Akiam6s, Seikilos, [Z]abylos, etc..nume de
persoane; în categoria numelor proprii ipocoristice, aşa de
caracteristice pentru Asia-Mică,. de tipul: Attas, Dada,- Nana,

„Papâs, Tatâs, etc. cf.
Tatâs, etc.; lic. Anna,

tion, etc.; lid. Atys,

etc., Papion,

Tata,

car. Ammia, Nans, Papă, Tata (fem.),
Mâma, Nânna, Nannă, Nanis,; Tatiâ, Tâ-

Attys,

v. compusele

“Tatâs, Tatia, etc.),

Alyâttes,

ceea ce ne

Myattss,

lace să de-

ducem că ele erau inrudite între dânsele şi, după toate probabilitățile, cu limba populaţiunii prehelenice a Greciei şi a insu-

lelor egeice peste cari au venit Carienii, Licienii, etc.
.: -.:
Cele ce ştim despre limba cariană, le ştim din. cele' câteva
:

Sia
Limba cariană
i

glose, din onomastică și toponimie şi din câteva
inscripţiuhi. Materialul acesta însă nu este su-

ficient,

spre a ne rosti în deplină cunoştinţă

de cauză asupra caracterului acestei limbi. Cei mai mulţi: indoeuropeanişti s'au pronunţat contra caracterului indoeuropean
al ei; alţii, întemeindu-se pe glosele cariene, au: căutat să susțină originea ei iraniană, dar fără sorţi de izbândă, căci aceste :
glose, adunate de P. de Lagarde, Sayce, Kretschmer, H. Hirt
(cf. H. Hirt, Die Indogermanen, II,-p. 573 -şi bibliografia de
acolo) şi Karolidis -(Bemerkungen -zu- d: alt. kleinasiat; Sprachen u. Mythen, passim), nu sunt de ajuns spre a se susţinea
această opiniune. De asemenea, tiici încercarea celor cari s'au
bazat pe onomastică şi toponimie pentru dovedirea caracterului
indoeuropean al acestei limbi n'a reuşit. Cuvinte ca gissa „pieatră“, kOs „oaie“, kybda «o măsură de greutate cariană», /abrys
«secure», 7oussyloi „pitici“ sofia „mormânt“ etc.; nume de 'persoane ca Abondiassis, Keldnassis, etc.; şi nume de localități ca

Sonangela «mormântul regelui», Ososia, titlul lui Zeus Stratius, etc. toate prezintă un aspect neindoeuropean. In schimb
însă Seria de'inscripţiunii cariene pe care le avem, deşi prezintă

greutăţi în explicarea

lor;

sunt,

totuşi,de mare

pentru chestiunea poziţiunii generale a limbii cariene,

valoare
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Inscripţiunile, dintre care unele în două .limbi, sunt scfise
cu caractere ce se bazează pe un alfabet grecesc în care s'au
introdus insă multe semne noi, căci literele acestui alfabet n'au
fost suficiente pentru nevoile sistemului fonetic carian, mai ales
pentru vocalism; aceasta se vede şi din. variata. transcriere
greacă

a numelor cariene (v. P. Kretschmer, Einleitung, p. 303).

Ele au fost adunate de Sayce şi de alţii, despre
Hirt, Die Indogermanen, Il p. 573).
Limba

cariană a suferit

cari

veziH

ce e drept, mult influinţa celei gre-

ceşti. De timpuriu, Carienii de pe coasta Mării Egee au început să vorbească, cel puţin cei instruiți, limba greacă pe lângă
cea cariană (cf, Tucidide VIII 85, care numeşte pe carianul
Gaulites: diglsson). Numai aşa se explică agel amestec al ei
cu mai multe cuvinte greceşti. Dar, in schimb şi ea pare să fi
avut asupra celei greceşti oare care influință, cum ar fi, bunăoară,

particularitatea

fonetică

a

transtormării

protohelenicului

a în € (cf. P. Kretschmer, Glotta Ip.4osqq. A. Walde, Italische
Sprachen (Gesch. d. idg. Sprachwiss, II, 1, p..154 sqq.) Altfel, .
O. Hoffmann, Geschichte. der griech. Sprache[, p.. 16, după.
are această particularitate fonetică se bazează pe pronunțarea
celasgică a limbii greceşti).
.
Ci.

P. Kreischmer,

Einleitung,

pp.

293-270;

376-391

şi Intreaga bibliografie de acolo. Î7. Ilirt, Die Indoger|
„

:

- manen; Il p. 575 sq, şi bogata literatură de acolo. —
Ed. Meyer, op. cit. p, 613 saq.—Buge— Torz, Das Ver-

hăltn der Etrusker
Karer und Leleger
— S. Feis!, op. cit.
griech. Sprache, p

zu den Idg., 1909, p. 3sq.— IV. Aly
(Philol. LĂXVIII, [1907] p. 428 sqd.
p: 383. O. Haff/inann, Geschichted
11 sq,
N

CARIENII.—Trebue să fie socotiți printre locuitorii prehelenici
ai Greciei, ai insulelor egeice şi ai coastei sudice a Asiei Mici.
Ei nu sunt 'unul şi. acelaşi popor. cu Lelegii, cum cred unii în:
vățaţi; iar P Kretschmer (Einleitung, p. 376 sq) n'are încă curajul să stabilească o deosebire etnologică între aceste două
"popoare, şi spune numai că şi unii şi alţii aparţin aceleeaşi rase.
Din contră, la Homer

(Il. X 428 XXI

86) aceste două

popoare

sunt deosebite. Carienii stabileau legătura între locuitorii vechi
ai Asiei Mici şi intre” cei din insulele Mării Egee şi din Grecia. Ei erau socotiți şi ca

vechii locuitori ai insulei Creta; dai

când şi de unde au venit ei în această insulă nu se ştie. Ei se
întindeau cândva foarte mult, anume: în insulele -egeice (în
Delos) și in Grecia (în Megara, Hermiona, Epidauros)pe care,
mai târziu, au fost nevoiţi să o părăsească din cauza năvălirii

Dorienilor şi emigrării lonienilor şi au fost împinşi pe
Asiei Mici, unde s'au şi stabilit. Cea mai veche mărturie
despre existenţa Carienilor o găsimla Arhiloh fr. 24 B,
se vorbaşte despre Carieni ca: despre un popor viteaz
ternic. Prin urmare, nici o pomenire
„1. VALAORI, Lingaistica.

de Carieni

coasta
greacă
în care
şi pu:

în epoca
-

pre10
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istorită, riumai de când începe perioada istorică se vede o legătură -între. Greci. şi Carieni, în care, de sigur, Grecii au fost
elementul conducător şi răspânditor de cultură.
|
LELEGII.—Ei erau un popor tot aşa de întins, ca şi Carienii. Despre existenţa Lelegilorîn Grecia, anume: în Beoţia, Lo-

crida, Akarnania avem mărturii. Intâiul rege al L.akoniei, Lelex, era socotit ca autocton şi avea în Sparta, în regiunea - Aphetai, un templu.. Dar, după imigrarea Dorienilor în spre Sudul

Greciei, nu se mai vorbeşte
de existenţa Lelegilor. În schimb
insă ei au continuat șă existe până în epoca istorică, în insu-

lele egeice, anume:: în Samos, Chios, Astypalaia, : Pyrrha, Eu:
boea, etc; (cf. Herodot, |, 177; A. Fick, Vorgriechische Ortsna-

rien, p.. 115, şipe: coasta Asiei Mici de la Antandros, (Lelegân
polis „oraş al Lelegilor“ -cf. Alceu fg. 63 B) până la Halikarnas. Ceva mai târziu, cale opt oraşe ale Lelegilor situate

în:

cealaltă

jumătate: -sudică!: a' Cariei, .au

fost

cucerite

de

către Carieni cari. au “năvălit. din spre : părţile “nordice '. și
vestice (cf. Strabon p. 6rz,.la 'care- citim: „şi se zice -că in
Caria erau, şi opt-oraşe locuite de Lelegi“). La acest eve-

niment,

probabil,

face aluziuine 'Strabon

(loc, cit.) când spune=

„In Caria întreagă şi în Milet se văd morminte de ale Lelegilor şi întăriri şi, urme. de; locuinţe“.,
Lelegii deci aparţin epocei
preistorice;

de aceea,. ei figurează:
adesea

în

cele

mai

vechi

legende ale multor oraşe grecești."Şi: Homer ne vorbeşte despre_Lelegi (lliada_X 420,XX 96, XXI 86) a căror locuință era

în Pedasos, lângă Satnioâs, In 'cântul:al doilea al Iliadei

însă,

la versul 484 'sqq., unde este vorba: despre (numărarea vaselor)
Lelegii nu figurează iar Carienii „cei aspri la limbă“ şi Licienii. sunt pomeniţi;. ceeace iînsemnează că Lelegii nu erau un

trib istoric.

FII

„„
> -

"

o

Cf P..Kretschmaer, Einleitung, p> 376 386 și bibliografia de: acolo. -—:;/iflirt, Die Indogermanen, 1 p. 65 sq.

„.Şi 11,.575.şi
bibliografie de acolo. — Ed. Meyer,
;
a Intreaga
a
op. cit.-p. 6ra:sq—,'
IV. 4iy, Karer und Leleger (Philo-

3

logus LAVIIIL: [1907] p: 423 sqq.)

-

„Pentru. aceas
! limbă
tă avem la. îndemână unele glose, nume
„n
„+
"prode.prii
persoane,. de localităţi, ete., şi un
Limba liciană +.număr de,vre.-o.-sută cinci zeci inscripțiuni,
„inu
din-see. V şi IV în, de Hr., serise în alfabetul şi în.limba veche liciană, dintre care cea mai importantă
este cea cunoscută sub. numele de „stela din Nanthos“ descoperită în anul 181, -Limba acestor inscripţiuni nu pre:
zintă, ce. e.;drept, „un .caracter clar indoeuropean; de aceea, .
S'au şi emis deosebite păreri- asupra caracterului acestei limbi.
„ Invăţaţii suedezi, norvegieni şi danezi, la cari putem să ală-.
turăm şi pe H. Hirt, văd .în- limba-liciană o bază indoeuropeană
suprapusă
pe o. limbă; veche din Asia-Mică, fără să se ştie însă
,
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cărei anume limbi: celei greceşti, celei frigiene ori celei iraniene

aparţine această bază indoeuropeană. Din potrivă,

alţi indoeu-

ropeanişti, între cari cităm pe P. Kretschmer, s'au pronunțat
contra caracterului indoeuropean :al. acestei limbi.
,
Este adevărat că în limba liciană se văd unele concordanţe
cu limbile indoeuropeene, de pildă, ea prezintă cazuri şi terminări verbale care se găsesc şi în aceste limbi: genitivul în-ah

şi în-eh ce corespunde celor indoeuropene în *-a-so şi în *-c-s0;
terminarea pers. Il sing. şi plurale în --aze şi în -ate care corespunde

celor greceşti în -tai Şi -ufai, sau

în -o

şi -uto, ceea

ce

dovedește că “această -limbă cunoştea -deosebirea dintre nume şi
verb; şi. mai prezintă şi un sistem * nominal care, dacă numele

transmise sunt de origină liciană,. iar nu imprumuturi din
limba greacă sau din cea iraniană, se apropie mai mult de

cel indoeuropean de cât de cel microasiatic. lar acum în urmă
învățații stabilesc raporturi şi între această limbă şi cea hitită

(cf. lic, dat. sg. Zideinzi, acus.. sing. ispazijă, tideimi, poate din

"tideimin în legătură cu formele hitite: hitbrushi (dat-sg). ha- au
“fe-is-ei-ia-an (ac, sg.).

Aceste concordanțe, probabil, au determinat pe unii linguişti
să se pronunţe pentru caracterul indoeuropean al limbii liciene.
Dar trebue să recunoaştem, în, acelaşi timp, că. această limbă
prezintă şi deosebiri, de ex., existența grupelor. de: consoane - -li-

ciene care lipsesc din limbile indoeuropeene:

kb, Ib, 20, 7b: Kbatro „fiică“, xbidă „rege“ de aici apelativul
- ybia6ii -[nz]hi, 7biso, etc.
Pad, bb, iit, 1b- : Pddiyiita, Rbbinăzis, Litabora= Kintabyri is,

xiitanobăh= Kintanaybou, etc.
700, zâătl, xssd: Trbbânimi, yătlah= Roudalos, xsssbăzăkrop, etc.
Pe

urmă,

această

limbă a fost

aşa de

mult

schimbată

şi

transformată, şi partea ei lexicală pare a fi. aşa de neindoetropeană, în cât oricine poate să vadă că ea se deosebeşte foarte

mult de limbile indoeuropeene. Să se compare, de pildă, unele
cuvinte glosate ca xbidă „rege“ prinabu „mormânt“, teru „ar-

mată“

şi mai

ales

cuvintele de înrudire; prin

cari toate lim-

bile indoeuropeene se apropie mai mult sau mai „puţin uhele
cu altele; ele au un aspect cu totul altul: |
Lie. tideimi „fiu“, faţă: de skr. sitais, av. hunuă, “got. suis,

vs].

Syzait, lit. saniis (gr. hvros cu alt sufix, iar,
i

lat.. fi/ius nu se rapoartă aici), Liei Ldatro „fiică“. faţă de skr. Zu/ută, av. duydar, arm. clusta.
-got. daihitar, v. Sl. dăsti, lit. dukte, gr. ihygăter;.
Lie. lada
“soţiei , fată de skr, gnă, av. gonna, Ynă, arm.

:

îs
„..

kin, V. Sl. zena, v: prus, genna, Sr. Qynă, got.

Qin0, V8S, Quena, ete. |Slavistul Berneker îl explică:
din ie. şi îl compară cu cuvântul slav lada „soţie“

-Slav. etym. Wort. [.p. 682]

-
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Pentru unele inscripţiuni sepulcrale este transmis şi un text
grecesc, care însă nu corespunde exact, adeseori, textului lician,
Dăm ca exemplificare, următoarea inscripţiune (v. H. Hirt, Die
Indogermanen, II p. 572 sqq):
_
o
ebeija eratazija meti priawatg
siderija
T6 mn&ma tode
epoi&sato
Sidarios
fermenel

fideimi

hrppi ctli ehbi se ladi

Parmenontos' hyids heautâi kai tei gynaiki
.
ehbi se tideimi pubielcie (1)
kai
hyioi
Pybială.
a cărei traducere în limba română este: |
.
“ „Monumentul

acesta l'a făcut Sidarios, fiul lui Parmenon,

pen:

tru dânsul şi pentru soţia sa şi pentru fiul său Pubiale“,Cel dintâiu care s'a ocupat cu descifrarea unor inscripțiuni
liciene este Jv. Hammer (1811), apoi Ch. Cockerell, Saint Martin,
Grotefend şi alţii: cu inscripţiunea de pe stela din Xanthos s'au
ocupat Ch.. Fellow şi Daniell Sharpe. Urmează, apoi. alții cari
se ocupă cu descitrarea şi cu citirea inscriptiunilor liciene:

Moritz Schmidt,

Imbert, Six care s'a îndeletnicit cu cele de pe

monedele liciene. Arkwright, Savelsberg, Benndorf şi Niemann,
Petersen şi v. Luschan, precum şi Kalinka, căruia se datoreşte
noua culegere a tuturor inscripţiunilor liciene sub auspiciile
" Academiei din Viena, intitulată „Tituli Asiae minoris I: Tituli
Lyciae. Vindobonae 1gor“, Cu cercetarea inscripţiunilor liciene
dintr'un alt punct de vedere, adică nici în direcţia indoeuropeanistică nici în cea semitistică s'au ocupat invăţaţii suedezi, nor* vegieni şi danezi (Torp, Thomsen şi S. Bugee), vezi Th. Kluge,
Die Lykier (1910) pp. 13-2b:;
|
|
€

.

”

Cf, Păreischmer, Einleitung, pp. "290-370. 370-376
şi bibliografia de acolo,— ///liri, Die Indogermanen,
II pp..570 574 şi bogata bibliografie de acolo.— Fhoinsen, Et. |yc. pp. 24, 25, 46, 47, 49. şI sqq.— Torp,
Lyk. Beitr. 1. 23, Il 107.— ZI. Pedersen, în Nordisk
- tidsskrift for filologiIII
, Reihe, Bd. 7 passim.— S. Feisţ,
op. cit. p. 385 sqq. — Bugze, Lyk. Stud. |, 23, II 207:
P. Karolidis, op, cit. p. 25 sqq.
,

LICIENII.—Nume dat de Greci, sau Lukki, cum se întâlnesc în
scrisorile cunoscute sub numele 'de „El-Amarnă“(), sau Luka
(Ruka), cum îi numesc Egiptenii, ne sunt ceva mai bine cunoscuţi. În privinţa poziţiunii etnografice a Licienilor nu se poate
spune în momentul de față nimic sigur. Este aproape stabilit
însă că ei nu erau nici Indoeuropeeni nici Semiţi. Intâiul, care
a emis părerea că sunt indoeuropeeni este Grotefend (1835);
(1) Ce mare deosebire este între unele cuvinte liciene din această inScripţiune şi intre cele corespunzătoare din limbile indoeuropeene.
(2) Q corespondentă în limba babiloniană între unii prinți asiatici-cu

regii Egiptului

Amenophis-Ill

şi-1V

din sec. XV

în, de Hr,
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că Licienii erau originari din Creta.

de unde au venit şi s'au stabilit in regiunea Milyas, în partea

sud-vestică a Asiei-Mici, care se întindea de la golful Telmessos (Makri, azi) până la acela al Attaleiei [azi Adalia) şi chiar

până la Olympos. Ei înşişi se numeau, după părintele istoriei,
Trfimili

(Termili sau Tremili), ceea „ce se dovedeşte

prin forma

epigrafică liciană: TPSMA..
:
" Incercarea învăţaţilor din timpurile noastre de a'i pune în Iegătură fie cu Etruscii, pe baza unor fenomene linguistice şi cu ajuto-

rul tradițiunii vechi (Pauli),fie cu Frigienii,.cu cariar fi venit din
Tracia, fie cu Carienii, fie cu Troenii, fie cu Caunii fie cu Lidienii n'a
dat nici un rezultat satisfăcător. Şi aceia care au căutat să stabi-

lească o legătură între Licieni şi Alarodieni nau ajuns la nici
un rezultat positiv; s'a putut stabili însă, pe temeiul unor descoperiri arheologice, că amândouă aceste popoare în întâia jumătate

a mileniului I au avut

o cultură care era asemănătoare.

Locul lor de emigrare pare să .fi fost, după alţii (H. Hirt), sau
Grecia,

ori Peninsula

Chalcidică,

sau Italia,

ori Nordul

Asiei

Mici; pe când, din potrivă, Kretschmer pe temeiul unor cercetări Jinguistice asupra popoarelor microasiatice a ajuns la rezultatul că cele mai multe din aceste popoare sunt de aceeaşi rasă

şi că limbile lor, prin urmare, şi cea liciană, aparţin aceleeaşi .
grupe de limbi.
Din istoria insăşi a Liciei până la războaele persice nu ştim
aproape nimic, Numai de la această epocă se poate urmări
mai bine istoria. acestui popor; şi tot de la această dată, sau,
poate, chiar mai dinainte, Licienii au venit în contact cu cul-

tura greacă, care a avut ca rezultat înlăturarea aproape com:
pletă : a obiceiurilor şi moravurilor liciene vechi şi pătrunderea.
în această ţară a .limbii.şi organizaţiunii helenice.:
Dar cum, pe de altă "parte, Licienii şi-au păstrat oare care
autonomie până la epoca romană, şi limba lor şi obiceiurile.
lor âu fost păstrate

în parte,: mai ales în regiunile izolate până

târziu sec. X d. Hr.; se presupune insă, că odată

cu întinderea

Islamismului dispare complet şi limba: lor.
!

Cf. P. Kretschmer, Einleitung.., pp. 370-376. — ÎI. Hirt,
Die Indogermanen, pp. 63-66. — S. Feist, op. cit. p 385.

-

sqq.—Fd. “ăfeyer, op. cit.pp. 625,703. Ti. Aluge, Die Ly kier,

ihre Geschichte und ihre Inschriften, 1910, pp. 4-13 Și pas-

sim;

vezi

bogata bibliografie de acolo. —./o/. Sundival,

Die einheimischen Namen der Ly kier (Klio, XI Beiheft,

Materialul

1913].
acestei limbi 'se compune
nume

Limba lidiani

din câteva glose,

din

proprii de persoane, de localităţi,

etc.

(cele mai
toctone,

multe
căci

aparţinând populaţiunii

sunt -arătate

ca

făcând

auparte

dintr'o epocă în care elementul lidic era cel stăpânitor) şi din
inscripţiuni: una publicată în Proceed. Soc. Bibl. Arch. XVII

150.
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(1895) p. 39 sqq. de Sayce şi care sună: 4/us Mrshti sul, adică:

„Alys, fiul lui .Myrsos“; alta în Denkschriften der Wiener.
Akademie, LIII (1908) III, 99 şi discutată de PKretschmer, ibid.

p. 100: sqq:; apoi, cele “publicate de:Enno

Littmann,

Lydian

inscriptions (Publications of the American Society for the exca:
vation of Sardis, Vol. VI, [, Leiden, Brill, 1g16)=—Sardis.; Danielssori, zu den lydischen Inscriften.
Sa

» Concordanţele care se văd intre unele cuvinte lidiene glosate și între cele indoeuropeene,de ex., Sardis, explicat prin
„anul“, ct. skr. Sardd

„toamnă, an“, av.

sar2d „an“

oss.

sărd

cuvânt

este

„vară“; şi intre unele nume proprii 'lidien€ şi cele iadoeuropeene, de pildă, Kaudăules, nume de rege şi de.eroi cunoscut
la Lidieni, este explicat d Hippânax prin: Kyndochăs „sugru

mător, omoritor de câini“.

KanSun

„câine“, cf. skr.

să

Partea întâlă a acestui

(3van-),

„câine“;:iar partea a doua

gr. you,

trebue să fie

lat canis, arm-

pusă în legătură.

cu V.. Sl. daziți:- «a: sugrumă, a. gâtui», cu lituan. dovy/i şi cu
frig. daos :„lup*; apoi,: Agrâu, Sardeis, etc., se explică prin
imigrarea, încă din.timpurile vechi, a unui popor indoeuropeân
în Lidia, anume-aceea a Frigienilor.
Sa
|
„ Concordanţe vădacum unii. învățați, după publicarea materialului
- linguistic. lidian, şi între această limbă şicea hitită. Menţionăm
numai concordanța între. genitivul lidian şi cel hitit în-/;de ex,
lid. firat (Sardis 4.1. 12), Sivralmis Artimul (ibid. |. 9,

11, 12),

etc., hit. genit. pronuminal: fu-e-e/, etc; tot aici putem adăogă şi
sufixul lidian -/-, prin mijlocul căruia se: formează: patronimi-

cele ca

MWannas.

Bakivah:s,

de 'origine: Si/u/alis

Tiudalis,

etc, nume
- arătând

locul

- „originar din $.“ şi adjectivele posesive

din nume proprii: e vânas. Manelis „acest mormânt este (acela)
al lui Manes“, :precur şicel hitit: Mur-35-li-i5, Ki-i3-na-bi-li (dat),
Ha-an-ti-li (gen), etc. cu înţelesul fundamental de: „fiu sau des- -

cedent“ sau: coriginar din», etc. 'In privinta celorlalte corespondenţe, vezi Hrozny, Die. Sprache.
der Hethiter, p. 191 sqq.
”*Dăm

şi

câteva
: forme.

flexionare.din

sistemul

nominal:

ŞI

verbal lidian: Manelis,- Manelid, cas. oblic Manet „aparţinând:

lui Mane“, vâna «mormânt»,
cas, oblic vânat, muarud «stelă», cas,
obl. mru; cas.. obl. biraii „casă“(?), Lofui „apă“, etc. pronumele .bis „el“, cas. obl. bi „pe el“, bilis, cas. obl. bitii „al
d,

său“; pron. relat. şi nedefin. /uis, id, cas, obl.:hiz, etc.; 3 pers.

sing; (f)eusiibid «el

distruge,

ruinează»,. varbtobid „el

voeşte

să se răzbune“, kâ/sar/okid „el voeşte să pedepseascâ“, 3 pers.
plur. vgba/iâut, „ei voesc, să risipească, să. spargă“, etc, (ct, Fr.
Hrozny,"
op, citp. 191 spq:; E.: Littmann, Lidian inscriptions,

pp. 32-79.Şi passim).
|

,

a

+
„13

i

e

Sa

„Cf. PKretschiner,. Finleitune, - PP. 238-384 şi biblioarafia de „acolo,
— /I, fir, Die Indogermanen,:il..p;.
516, si întreaga” bibliografie ” de acolo.
— E. Lilian,

*
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Lydian iascriptions (Publications of the
-

.

|

13

American So-

.ciety for the excavution of Sardis, Vol. VI, [, Leiden,
- Brill, 1916) = Sardis; Danielsson, zu den lydischen 'Inschriften, Leipzig 1918,—Fr. Hrosny Diesprache der He-

thiter, Leipzig 1917.

-

a

LIDIENII. — La: început ei :se numeau. .Mâoni (Alfones,
Maiones) ; iar'Asirienii îi cunoșteau sub numele de Lu-udi, cum
se. citeşte;pe o inscripţiune a regelui Asirian, Assurbanipal.
Ei erau şi mai amestecați cu elemente greceşti de cât' Carienii.
Se crede că în epoca istorică a -avut loc o.iincursiune-frigiană
in. Lidia, după care a fost stabilită
: dinastia. meonică a Herak izilor
în locul celei autoctone.a -Atyzilor,
şi: ea .tot:semilegen:
dară.. Către anul 687 în. de Hr.

Gygas, asir.. Gugu.!(poate
un

nume. ipocoristi=), lidianul, a. gonit 'dinastia; Heraklizilor și a
fundat aceea -a Mermnazilor. Numai -prin “pătrunderea -în Lidia
a elementului frigian care-in epoca-istorică.:
era: 'deja: contopit
cu cel: lidian — întâiul stăpânind partea: estică iar.celălalt par:
tea :vestică a Lidiei— se:pot explica:şi unele” concordanţe
:ale
numelor lidiene cu-radicalele indoeuropeene.
: Lidienii insă. au
cunoscut şi'.o' influință politică.şi -istorico-culturală a Estului
semitic.

ce

a

lar părerea că ei ar fi fost de origină:-semitică. trebue
răsită cu totul. e
e
Cf. P..Kretschnier, Einleitung,

E

pă-

PP. 384-391.HI. Flirt,

Die Indogermanen,-l pp; 66 67, —:£d. Alever, Op. cit. p,
613 sqq. — 7/raener, Pergamos, p. 343'sqq.'şi passirn.

- Materialul trebuincios. pentru studiul acestei. limbi ne. lipseşte .
E

-- cu desăvârşire.
. Nici. scriitorii” vechi ri'aveau

Limba ligurică..:.. cunoştinţe destule! şi clare în ceea ce priveşte
PN
„_-.- origineaşi carâcterul''
limbii ligurice (cf. Dio-

nisiu din FHalikarnas,.[,

1o;-Diodor. din Sicilia, 'V, 39; Strabon

II, 3.28; Cato, Origiri. fr. ar, etc), Şi nici astăzi Indoeuropea-

niştii nu sunt-în măsură să se pronunţe
„cu toată siguranţa
-a-

șupra' caracterului, ei. “Tot, ceea

ce ştim despre

limba ligurică

Cateva ' cuvinte „glosate (de ex;, sioynnai explicat de 'Hero-

dot, V, 9 .prin kapâloi. „negustori
de 'mărunţișuri“, 'asia şi Bo„dincus
pe cari Pliniu le explică: “întâiul prin secară (ori' grâu?)
al “doilea, prin fasudo carenis
” „fără fund“

(Hist.: nat,

III, 122);

Câteva nume proprii de localităţi, de munţi, de riuri, din cari:
1, parte sunt formate cu radicalele. a/5-, Bor, -borv-, sau borb-,

rod.-,: berg=: Alba Helvorum. sau. Alba Helvia (Pliniu I1[..36,
XIV 43) „oraşul Helviilor“, azi Aps-(în Ardăche),. Alba Augusta *
(Ptolem. Il ro, 8"AX6zbyotara), azi Aups :(în Var), Albintemelium

sau. Album Intemelium, Album'Ingaunum. câri.erau încă în tim:
purile istorice in domeniul curat..liguric,. etc.; : Lucus' Bormani,
0 localitate

între Ventimiglia

şi Albenga

de-azi, Bormida,

un
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riu ce se varsă in Tanarus (Tanaro), Bormonis (Aquis), Bormanus, Bormanicus (nume de zei), Borbitomagos (Ptolem. II 9,

9 Bop6nrâuayee), azi Worms, pe Rin, (în Hessa); să se observe
că al doilea element magos „câmp“ este galic; Rohodanus (gr.

“Po5zvos), azi Ronul, Rhotanos, riu în Corsica, Rodana, cum se
numeşte azi un afluent al riului Cristolo, care se varsă în fluviul Padul. Rhodumna (Ptolem. II 8, 11 “P65ovpva), azi Roanne,

oraş pe Loire, etc.; Bergămum (Pliniu III 124 sqq. după Cato),
un oraş liguric, Bergintrum, azi Le Bourg-Saint Maurice (în Savoie); Bergusia, Bergusium, Birgusia, azi Burgoin (Isere), etc.

2, parte cu sufixele: -asco,-osco-usco: Tarusco (Ptolem. II 1o.
8: Tapsbo4wy), un oraş liguric, azi Tarascon (Bouches-du-Rhâne),
etc.; 3, parte cu suf.-iz0.-ento: Albinnum CIL. XII 2490 q.. azi Albens (Savoie), Briginnom lângă Nimes, Morginnum (Isere), Cebenna, etc ; 4, parte cu suf. zu: Rhodumna, transmis neexact:.

Roidomna | Tabula Peutingeriana), numele fluviilor: Garumna, Vultumna, ete. Vezi întreaga listă cu nume ligurice la Hermann
Grohler, Uber Ursprung und Bedeutung der franzăsischen Ortsnamen,

pp. 8-13; 46—s59; şi 335; în sfârşit,

.

La o grupă mică de inscripțiuni, scrise într'o limbă indoeuro-

peană

(cf. G.

Herbig,

IF. XXVIII,

Anz. p. 25) din care

MPR

cele mai importante:
. latumarui: sapsutaipe: vinom: naxiom

slaniai: verkalai: pala:

cităm

-!

. tisiui: pivotialui: pala
. pivonei: tekialui: pala!)
. alkovinos:. askoneti.
Do
Părerile invăţaţilor-în privinţa caracterului inscripțiunilor din
Ornavasso sunt împărţite. Unii le socotesc ce/fice (W Stokes, Danielsson, 'Hirt, Ceci, etc.), conchizând din faptul că unele nume
proprii din aceste inscripţiuni cuprind aceleeaşi radicale, ca şi
cele celtice, şi par a fi cu totul celtice, şi unele forme ligurice

"eoncordă

cu cele celtice (cf. lig. Tekialui, Pivotialui,: Pivonei,

Tisiui, Verkalai, Latumarui, etc. şi celt. Decibalus, Biveio,
Diso, Vercaius, Latubrigi, etc.; formele ligurice în ui, care
sunt: explicate ca dative vechi celtice în -o; în loc de =;
forma în -i: Askoneti, care este socotită ca un genitiv celtic,
căci terminarea -i este caracteristica genitivului radicalelor
în -o în grupa italo-celtică, etc). Dar din această concor1) Cuvântul
nează.

“pala”

produce o greutate,

Pauli îi dă înțelesul

palas, cimr. palu

de „mormânt“,

căci nu se stie exact ce

însem-

punându-l în legătură cu corn,

„mormânt“ ; iar Hirt şi, după dânsul, Danielsson traduc

" inscripțiunile care cuprind cuvântul “pala: „Lui X. (fiul lui) X mormânt,
sau „Mormânt pentru X (fiul lui) X4, fâră să se gândească că traducerea

prin

dative

traduc:

prezintă

greutăţi

„Al lui Pivones

smtactice

(cf,

'Tekialos mormânt“

G, Herbig loc. cit.); alţii le

prin

genitive.

Inscripţiunile

nr. I'Şi 5 sunt traduse: „Lui Latumaros şi Sapsutei vin naxian“ Si „Alkavinos (fiul lui) Askonetos?,

.
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danţă între unele -nume proprii ligurice şi cele celtice nu este
nevoie să deducem numai de cât că aceste inscripţiuni sunt cel:
tice, sau că aceste două limbi sunt de aproape

înrudite, ci mai

"mult, trebue să vedem pătrunderea unor nume proprii din- :
tr'un domeniu linguistic într'altul — în cazul acesta din cel
celtic în cel liguric. Alţii, din potrivă, „cred că sunt /igurice
(D'Arbois de Jubainville, Pauli, Kretschmer, M. Olsen, G. Herbig, F.
Sommer), pronunţându-se contra caracterului celtic al
inscripţiunilor acestora, pe temeiul: 1, al genitivelor în -z2 şi -az,

a căror explicare ca dative, cu toată argumenţarea lui Daniels-

son,

nu este convingătoare; 2, al finalei ligurice -m, faţă de -n

final celtic
(dovezile aduse pentru un »r final galic, anume: gal. aseilon, brivatiom şi numele 'de plantă zovEu, sunt
chiar la prima vedere mai mult ca suspecte) 3, al particulei

fe- „Şi“ care

nu

există în limba celtică;

şi nu este exclus să

. fi existat, dar, din punctul de vedere ştiinţific, nu este prudent
ca, pe baza inscripţiunilor din Ornavassv, să se presupună existența unui ze- celtic (cf. F. Sommer, Kritische Erliuterungen, p. I sq... :
E
Exemplele pe cari se întemeiază indoeuropeaniştii, când admit caracterul indoeuropean al acestei limbi, sunt: Latumaru:,
Tekiahui, etc. în care PKretschmer vede genitive; şi pentru că

genitivul galic se termină în -;, iar nu în -u4, el susține că inscripțiunea nu este galică; pe urmă, numele de localităţi formate cu radicalul boruz- de ex., lucus Bormani, aquae Bormiae [cf. lat. For.
-miae], sau Bormonis, după numele Zeului Bormo, care se găseau
în Bormio, precum şi numele de zeități: Bormo, Bormanus,.
Bor:

mancius arătate prin

numele de localităţi de băi din Galia) pe

care il pun în legătură cu: skr. gharmă-h „căldură“, av. gar2m0

„cald“, npers. garm „cald“, traco-frig. germo- „cald“, arm. jerm
„cald“, v.prus. gorme „căldură“,v. ir. gorm „cald“, vgs. warm .
„cala“, lat. formus „cald“, gr. thermâs „cald“ (cf. P. Kretschmer,
KZ. XXXVIII pp. 97 sqq.; 105:sqq. 113.sqq.; în fine, numele

de riu Porcobera și prin metateză Procobera CIL. V,77.49,23, dar
şi Porcifera, a cărui parte finală -bera reprezintă rădăcina. i.-e.
**bher-, dar nu cu înțelesul de „a purta“, ci cu acela de „a pro=

duce, a da naştere, cf. got. barn „copil“, lat. fero, gr. -phoros
în ichthyophoros, etc. (cf. M.Olsen, K7. XAXĂIĂ, p. 607 sqq.).
Pe dealtă partecum radicalul borzz- care intră în formarea atâtor
nume de localităţi, şi numele riului liguric Porcobera sunt elemente ce fac parte din domeniul limbilor indoeuropeene ; curii, apoi,

radicalul

form-

care

vine

din

*ethormm-

nu este celtic,

căci în această limbă indoeuropeanul *gtA este reprezentat prin
g-, iar nu prin %-; şi cum. aceste inscripțiuni din Ornavasso
sunt scrise într'o limbă indoeurapeană, credem că G. Herbig, IF.
XXVII, Anz., p. 25; Keltoligurische Inschriften aus Giubiasco
(Anzeig. f. schweizer. Altertumsk. [Nr. 4] 1903/1906 p. 178
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sqq. în special p. 197, are. dreptate când zice că nu vede greutatea care să'l impiedice de'a le atribui .Ligurilor şi de a admite caracterul indoeuropean al limbii ligurice.:
CE. D'irbois de. Jubainville, Frem habit. (2 vol, Il p.
48 sqq. 1017, 115, 118 sqq. 124 sqq.;
Recherchzs, pp. 305,

518, TIS
Deutsche. Altertumsk. (Bd. L-ill,
l 193: Li 173, Il 176, 183, 183, z9r sqq.—C. Julian. Hi-

stoire de la Gaule, 1 112 sqq, 1762; 11 8 sqq.—/7.Hirt,
Die Indogermanen, |! (1907) pp..563—553 Şi bogata biblioerafie de acolo; Zu den lepontischen und den thrakischen Inschriiten UE. XXXVII a-a 4 a, 1917, p. 209

„sqq.—Mai adaogă: 1/.0/sen, KZ. ANXIX, p. 607 sqq.—
„OADanielsson,

Skrifter ingifna af. K. Humanistiska

Ve-

tenskaps-Samfundat i Uppsala XIII, 7, p 14 sqq. şi recensia lui G, Herbig, în „IF. XXVIII (gr), -Anz, Pp-A>

23—26.—f. Shutsch, Glotta I, p. 393—S$. Feist, Op. cit
PP. 367—370. — F' Sommer, Kritische Erlăuterungen, p.
1 sq. —:4. Ernout, Les elements dial. du vocab. latin.

1909, p. 3—/i. Grâhler, Uber Ursprung und Bedeutung
der franzâsichen Ortsnamen I (1913), pp. 18—22; 46—39.

LIGURII, erau cunoscuţi în vechime sub numele de Ligyes
(din *Ligyses);şi de Ligystikă ethnă la Greci, de 'Ligures (din

*Liguses) la: Romani. [In privința
lor, cf. Miillenhoff,

Deutsche

etimologiei numelui

Altertumsk.

III '188;

Liguri-

C. Juilian,

Hist. de la Gaule: i11a.] Ei -pare șă fi ocupat la început o regiune mult mai mare; despre această întindere a lor cândvaîn
Sudul Franţei, în Corsica, în' Elveţia şi chiar în Tirol, în Italia
centrală ne vorbesc scriitorii vechi şi unele concordanţe între
„ numele de localităţi, de munti şi de riuri. Astfel, întâlnim 4/ba Agusta în regiunea populaţiunii muntoase ligurice a Albicilorsau Al„ biensilor, A/ba Docilia sau mai exact

A/ba Decelia, pe coasta

ligurică între Genua şi Vada Sabatia; azi însă nu mai

- Alba Pompeia,

lângă

azi Aps (Ardăche),

riul Tanarus,

poate şi Alba

pare să aibă însemnarea

Longa. etc... Cuvântul

Alba

de «cetate».

Pe de altă parte, numele

Mai sunt afară de aceste

două, alte patru riuri cu

fluviului. Rhodanus (Ronul) îl întâlnim sub

în Corsica.

există.

Alba Ielvia sau Flelvorun,

acela de Rhoranus

acelaşi nume: unul este Rodana, cum se numeşte azi, în Italia

nordică, în provincia Emilia, un' afluent al lui Cristolo ce se
varsă în fluviul Padul, celelalte trei sunt în Galia de altă dată:

unul

se numeşte azi Ron sau Ren (Rhodanus

tunat), un afluent al -Mozelei pe partea - dreaptă;
„meşte azi fue (in sec. IX se numea Rhodanus),

Sartei pe partea stângă,
basinului

Garonei

124 s9q.). lar

al treilea

(v. D'Arbois

de

numit de For-

altul se nuun afluental

aparţine. părţii

Jubainvil!e,

numele de oraș.Genava

este

nordice-a

Prem.

Hab. II

reprezentat prin

ital. Genova şi franc. Genăve. [Unii cred că aceste nume ar fi
aparținut unei populaţiuni care stăpânea acest teritoriu înainte

de Liguri]. Asupra

originii lor cei vechi

nu ne-au

transmis

nimic clar, cu toate că unii scriitori din antichitate ne-au

vor-
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bit despre. tipul lor. fizic .şi despre moravurile şi obiceiurile lor,
iar alţii-.despre regiunea locuită de Liguri.: Când Cesar a cucerit Galia, generațiunea din timpul acela nici nuşi mai aducea
aminte de Liguri, de foştii locuitori ai acelei. ţări. Cesar nu-i
pomeneşte nici o singură dată. Hermann: Grohler vede numele
Ligurilor păstrat şi azi încă în Go//ul de:Lion al cărui nume
vechiu trebue să fi sunat la Grecii massaliotici *x6Azos rây ArY9wy cf. op. cit. p. 21 sq;). Astăzi ştim ceva mai mult; dar pro- blema asupra originii lor tot nu este încă definitiv rezolvată.
Sunt unii (Cuno şi alţii) cari.îi socotesc înrudiţi cu Celţii şi cred
că denumirea de Celtoligyes înseamnează „Celţii în Liguria“.

„ceeace nu este de admis, pentru că Strabon ([I, 3, 28) se exprimă

categoric că Celţii şi. Ligurii sunt Eregozbveig, „de altă naţionalitate“ şi pentru că Celtoligyes însemnează „Ligurii Celtizanţi“
ca şi denumirile: Celtibzroi „Iberii celtizanţi“. Alţii (A. Thierry,

Bidermann, L. de Valroger, B. Modestov

etc.) îi înrudesc

cu

Iberii, căci, după părerea lor, cele ce ne autransmis scriitorii din
antichitate în privinţa Ligurilor concordă cu ceeace psun ei despre

Iberi. Acum în urmă s'a emis şi opiniunea că numele de Liguri
ar. fi fost dat Italo-Celţilor înainte de despărţirea lor (C. [ul„san)

La

rândul lor, D'Arbois, de Jubainville, PKretschmer, etc.

liusţin că Ligurii fac parte din familia indoeuropeeană.
“2 ŞI întru cât pe de altă parte din tractarea radicalului. bormcare intră în formăţiunea atâtor nume de localităţi, de zeități,
-şi din explicarea numelui de riu Porcobera se dă putință: să
„se admită versiunea
.că în domeniul liguric au existat Indoeu-ropeeni cari nu erau Celţi; şi întru cât se poate stabili legătură
între mica grupă de inscripţiuni care, după .G.. Herbig. sunt
scrise într'o limbă indoeuropeeană şi între numele de Liguri,
F. Sommer nu înţelege dece să nu se admită că aceşti Îndoeuropeeni cari .nu erau Celţi au fost. înşişi Ligurii? Ei. ar'reprezenta în acest caz întâiul strat năvălitor de Indoeuropeeni
cari:au vorbit limba Ligurică şi au impus cu forța limba lor
autoctonilor,

înainte de imigrarea

!
-

Italioţilor în Italia.

:

Cf.: Flermân Hirt. Die Indogermanen, |, Pp. 43—49.—
PiBrelschmer, loc. cit.—Ed. Meyer, Op. cit I p. 722sqa.
B. Hodestov, Întrod. ă Phistoire romaine, trad. du russe
Grohler,
par.M. Delines, 1907, p: 113 sqq. — Zlerman

Op. cit. p. 4. sqq. C. /ullian, Histoire de la .Gaule, |.
zr2 sqq.; Il 8 sqg.—C. A/ehlis, Die Ligurertrage Arch.
f. Anthropol. XXV, PP. 71—94; 1043—1078.— Veloche.
Les Ligures en Gaule, RC; XVIII pp. 465—372.— Helbis,
Italiker in -den Poebene, p. 3o sqq.—£. de Alontjoye, Les
-Ligures et les premiers habitants de Europe occident..
Paris-Nancy.

1913...

„

.

.

.

|
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O limbă care a dat şi dă încă mult de lucru invăţaţilor esta
cea etruscă. Chestiunea etruscă, considerată din
Limba etruscă. punctul de vedere linguistic, a început să pre: ocupe pe indoeuropeaniști încă de pe la anul 1790;
şi am putea zice că aproape toate soluțiunile au fost propuse pentru această chestiune, Au apărut lucrări pline de erudițiune
asupra caracterului limbii etrusce şi asupra originii poporului
care a vorbit-o; au fost emise teorii ademenitoare şi păreri in-

genioase, după care limba această a fost pusă în- legătură aci
cu limbile semitice (Daniel G. Brinton, Ch. Letourneau), aci cu

“limba bască (Ellis), 'aci cu limbile altaice ale populaţiunilor no-

made de rasa mongolică (Isaac Taylor, A. Trombetti,]. Martha,
Carra de Vaux), aci cu grupa de limbi caucaziene, anume .cu

cea nordică (W. Thomson, Fr. v. d. Velden), aci cu limbile indoeuropeene, anume cu ramura italică, inrudită prin urmare

cu limba latină, cu cea oscă şi cea umbrică (Corssen, “Deecke,
- G. Hempl, L. Wilser, O Hauser), aci cu o grupă mică de limbi

indoeuropeene, numită
armeană şi alte limbi
şi toate influințate de
cea alarodiană, liciană,

anatolică, la care sunt raportate şi limba
-indoeuropeene dispărute din Asia-Mică
limbi neindoeuropeene ca cele caucaziene,
cariană, lidiană, etc. (Sophus Bugge, A.

Torp), aci, în fine, cu o presupusă limbă comună icroastatico=
etruscă, din care s'au desprins cele două ramuri de limbi: 10,
cea microasiatică, desvoltată a parte, şi intluințată de limbi

neinrudite, de pildă, de
meană,

cele

indoeuropeene:

iraniană, greacă,de cele semitice:

feniciană şi arameană, și, poate, şi de

traco-frigiano-ar-

babiloniano-asiriană,

altele

primitive

şi ne-

inrudite: hetitică, mitanică, alarodiană și elamică;
2%, cea efruscă

desvoltată şi ea, la rândul ei, aparte şi influințată de limbi indoeuropeene: latino-faliscă, ilirică şi celtică (G. Herbig). Materialul acestei limbi care după Aulu Gelliu se vorbea încă în al
doilea veac d. Hr., ne este dat prin câteva glose, prin onomastică şi toponimie şi prin inscripţiuni care se întind asupra
perioadei dela anul 6oo în. d. Hr. până în epoca imperială, şi .:
numărul lor se, măreste continuu prin noi descoperiri; cam 90%,
din aceste inscripţiuni sunt sepulcrale, cuprinzând aproape numai
nume; cele mai lungi dintre inscripțiuni sunt: Cippus” Perusinus, textul din Magliano şi cel din Agram.
Lexicografii greci, gramaticii şi istoricii latini ne-au transmis
vre-o patru zeci de nume etrusce cu însemnarea lor; şi ne-au
transmis și un număr mai mic de alte nume despre cari nu
ne spun formal că sunt etrusce, dar cari, după toate probabilităţile, provin din limba etruscă. Menţionăm câteva dintre cuvintele glosate: aesar pe care Suetoniu îl explică prin deus „zeu“,

cf. umbr. esono

„divinus“,

os. aisuis „sacrificiis“,

marr.

a1sos

„dis“, şi aisoi pe care Hesichiu îl explică prin „zei“ fhcoi
; agaiztora, explicatde Hesichiu prin paida „copil“; cassim explicat

t

.

ELEMENTE

DE

LINGUISTICĂ

-

INDOEUROPEANĂ
+

de Isidor

(Orig.

XVIII,

14)

prin galeam

”

157

„coif“; droâna cel

explică Hesichiu prin archâ. „autoritate, stăpânire“, etc.

Onomastica etruscă a pătruns în întreaga Italie centrală şi
s'a întins şi în cea nordică şi sudică, ceea ce ne arată ce factor
important constitueau Etruscii în privința etnografiei vechi italice. Un material bogat (peste două mii de cuvinte etrusce) a
fost adunat și explicat de W, Schulze în opera sa monumentală „Zur Geschichte latein. Eigennamen“ şi de G. Herbig în

„Kleinasiatisch-etruskische Namengleichungen“, Miinchen 19i4,.
precum şi de Kannengiesser, Ist das etruskische cine hettitische
Sprache ? 1908, Programm No. 432.
:

Dăm

câteva categorii de nume:

I, de zei: Tina „Cerul“, Tinsi „Juppiter“, Sana „Diana“,
dalna „Junona“, Turan „Venus“, Turms
„Mercur“, qugluns
„Bacchus“, canu „Apollon“, desan „Aurora“ Usil „Soarele“,

amind, numele zeului Amor, larn?, zeul şi zeiţa morţii, Mantus

„zeul infernului“ etc.; 2. mitologice: Lusni „Lucina“, Yapna
„Daphn&“ Xaru „Charon“, Lasa „una din Parcae“, Tuxulya „o
zeiță a Infernului“, etc.; 3, de rudenie: ati „mamă“ clan, %ui
„fiu“, agaletor „copi!“. naper „nepot“, lautni „liert, servitor“,
puia „Soţie“,:
sey „fiică“, etc.;.4, comune: hingial „umbră“, duras „urmaş“, cepen „preot“, tiur (tior) „lună“, meylum „popor“,
avil „an“, sui „mormânt“, turce „dar“, etc.; 5, sume propri:

de persoane, de. localităţi şi de riuri formate cu sufixii: -a-, -e-

(-15), =i- (ie),

-u-, -L-, =r-, -s-, «t-, nd-,(ce se

intâlneşte şi la nu-

mele de divinități prehelenice, cf. Sminthios, Sminthetis= Apollo,

Hyakinthos, zeul lelegic din Laconia, Zeus Larynthios, etc.) -na,
-enna şi cu radicalele; ca%, cur-, sa%-, cud-, trqu:: mama, Yeras
microas. Mamas, Thera), etc., tule (lat. Tullus: microas. Tylos),
etc. rumi, teli (lat. Roma <*ruma?: microas.. Rhâmos, nume
de erou lician, Tellosi, etc., taryntias, veti, vetie, satie (lat. Tarcontius, Vettius, Sattius:
- microas. trqgiiti, Yetis, Seddis), etc,,
susu (microas. Sousou), etc., ugle, cuclnies, satinal (lat OAl(l)ius,
Cocles, Coclius,. Satilius: microas. Oples, Koglos, Satala, etc.,

zubre, vupre, depri (lat. Subura, Tubero, Tiberis,: microas, So-

bara, “Touberis, nume de eroină liciană), etc., eursedna
(lat,
Fursius: microas. Phoursidn), etc, Yupite (microas. 'Tobata), etc,
arnal, cutna, cudna, tarna iat. Arna, Tarna: microas, Arna,
Kydna, 'larnâ==Sardes), etc, lakena, tetena -(lat. Tarquenna,
Tarquinius, 'Tetţt)en(n)ius: microas. Targyânos, aruny, aici şi
Arruns, Arruntanus ; larny, aici şi Larenta Acca Larentia ; manvyvate aci şi Mantus, Mantua; ranva, aici şi Rantius, Rantienus,

etc.; sential,

tot aici și Sentius, Sentinas,

Sentilius, Sentorius,

etc.; trendinei aici şi Lerentia; velnYe, tot aici şi Volentilius,
Voluntilius; sminve, etc., cada, catu (lat. Cato: microas, Kadas,
Radys), etc, citus, cutlisal (lat. Cotta: microas. Kotta), etc,,

tar/u, tarcna, tarzna, Taryisa, taryia, taryelnas, taresnei, taryumenaia tar/vetena (lat. Tarquius, Tarcius, Tarquilius, Tarqui-
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tius, Tarcutius, Tarconius)

care apar

etc. Etrusce sunt, probabil şi numele

sub forma latină:

Spinthius,

Minthius,

Centho,

Vi-

sentum (Bisenzo), Tromentus, Faventia, Placentia, Armenta,
Amantius, Acontius, Calventius, Cosentius, Cosentes, Gerontius,

Juventius, Opontius, Picentius, Ragontius, Sallentia, Surrentum,
Tarruntenus,

Valentius

Vargunteius,

etc.

In privința

numelor

proprii etrusce pătrunse în limba latină vezi pag. _. = =
Pe.de altă parte cele opt mii cinci sute inscripţiuni etrusce
„sunt adunate

în

„Corpus

Înscriptionum

Etruscarum“

publicate

la început de K. Pauli, iar după moartea acestuia
Danielsson şi G. Herbig.
|
Dăm, ca exemple, următoarele două inscripţiuni:

«+

1.

lar:

yuryles:-arndal:

xurxles:

Vanyvilusc:

lui Arnth

Churchle

de O. A..

cracial: clan: avils: ciemzadrums : lupu.
„Larth Churchle,

fiul

şi al Tana-

quilei Craci mort în anul (vârstei sale)...“
Arses vurses
'sedlanl tepral

ape termnu pis est
estu.
o inscripţiune amestecată din. cuvinte etrusce şi umbrice în.
care întâiele două cuvinte constitue o formulă etruscă cunoscută care

vintele

din

însemnează:

rândul

averte

1gnem „îndepărtează

al doilea sunt, poate, două

focul“; cu-

nume proprii

sau două nume de familie: |După Carra de Vaux seY/au/, cu 7
desinenţial,
ar fi numele lui Vulcan, iar fepral, cf. gr. tephra,

ar insemna, ca .şi cuvântul grecesc, „cenuşe“

si, prin

une „foc, flacăre“, adică

ultimele două cu-

vinte sunt umbrice;

„flacăra vulcanică“.]

extensi-

ele sună în limba latină: al ferino gui

est esto şi arată pare-se o imprecaţiune.

Particularităţi fonetice.

Menţionăm

netice din limba etruscă, anume:

câteva

1, că

ea

particularităţi foare o serie

de ex-

plosive, reprezentate prin ic), 5, £, necunoscând prin urmare
deosebirea dintre explosivele sonore (mediile) şi cele surde,
(tenuiele) şi prezintă sunetele aspirate 9, q, 3, cărora corespund
adesea tenuele în limba latină şi cea greacă: 4 p, c, (kq): 7,
7, x; de ex. etr. Yanxvil: lat. Tanaqull, etc.; 2, că în această

limbă întâlnim şi s/ucofarea unei vocale: etr. cudna, cutna (cf.
microas. Kydna, Kydnos) lângă cutuna, sau cutana (cf. microas. .
lottunăs,' sau Kotana), etc.; 3. că acest fenomen stă de sigur
în: legătură cu accentul intensiv al 'silabei radicale etrusce:
câsntra
= Kassandra,

Menle
= Menelaos,

etc.; 4, 'că ea desvoltă

o vocală protetică, sau paragogică! la un inceput sau sfârşit
consonantic: etr.-lat. A-prilius: etr. Prilius, arnd-e, aradial-e::
arnd, arndial, etc.; 5, că ea posedă

vocala nazală a, e, g, cum

etc.; 6, că ea cunoaşte «distilarea

cousonantică între nazale şi

se dovedeşte -prin

ortografiile:' ar-an-vial: ar-a-Vial: 'ar-n-9ial,
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S

licide:

etr. tuntle,

memnân,

gndma,

aymemrum,

groma,

etc.

etc.:

“Tyndarâs,

i

Aga-

Sunt şi concordanțe între limba etruscă şi cea hitită: 1, =
sufixul genitivului,, foarte întrebuințat (etr. Alasia: Alasial,

Tarynal, hit. ammăl, gen. pron. pers. ]); 2, -s, sufixul genitivului (str. arndalisa: hit. A. SA(G)-na-aă „a câmpului“); 3, acu-

zativul în -m -u letr.: A. SAG au „câmpul“); 4, numeroase
formaţiuni sufixale (-ra, -sa, -rua, -la,tr.); 5, absorptiunea: fe-

mininului prin masculin (radicalele în -0 şi în—ă au fuzionat
într'o flexiune comună, astfel că substantivelor masc. indoeuropeene terminate în -o, răspund temele în.-a: anna „mamă“,
antuhsas (==rad: ie. în-o „om'“); 6, Tudicalele în -an-arytar

(faţă de cele i.e. în:eu/-onser]-or.:ter/-tor) 7, 'nime
mate

cu radicalul

Tarkon-=:. hit.

Tarhu-,

Tarku-,

tarăntes (= Tarcontius) şi Tarquinius. corespund

„de zeu Tarhu,
hittite, passim;

proprii forde ex, etr.

hititului nume

(cf. Marstrander, “Caractere ii-e. de la langue
Hrozny, Die Sprache der Hethiter, passim; F.

Ribezzo, Rivista indo-gr.-ital., IV, 1. IL 1920 p. 83).
Dacă deci ţinem seamă de numărul mare de cuvinte etrusce

şi microasiatice

cari,

sistemului fonetic sunt

sub

raportul radicalelor,

sufixelor,

şi al

strâns înrudite, de concordanţele între

limba etruscă şi cea hitită, precum şi de semnul exclusiv etrusce
8 pentru / ce figurează şi într'o inscripţiune lidiană găsită nu

de mult în regiunea

betul şi limba

Magnesiei,

lidiană, şi dacă,

siderare că lipsesc

din

această

lângă

Sipylos,

pe de altă

limbă

parte,

scrisă în alfaluăm în con-

numeroase concordanţe

cu limba indoeuropeană, şi că sunt abateri multe de la caracterul limbii indoeuropeene, de -pildă, la numerale, suntem în-

dreptăţiţi să admitem înrudirea limbii etrusce cu limbile populaţiunilor autoctone din Asia-Mică (cea liciană, lidiană, ec.) şi
să tăgăduim caracterul indoeuropean al acestei linbi.
Cf.
NF.

PP. Schulse, .Z. Gesch. lat, Eigennam.. (Abh. GG

V, 2 Berl

1904).-P. Aretschiaer,

Sprache

(Einleit

in die Altertumwiss?, hgg.-v. A. Gercke şi E. WNorden
[1912] p. 565 sqq. şi literatura de acolo).—
47. iri, Die
Indogermanen, Il, p. 565 sqq. şi întreaga literatură de
acolo.—£. Meyer, op. cit. p. 702 sqq. şi întreaga literatură de acolo. Mai adaogă: Torp. KZ. XLI (1907) p. 183
-- sqq.—S.- Feist, op. cit, pp. a7r=- 379 şi întreaga bibliografie de acolo. — C. £, Lehman; Klis IV 11964) p. 394
sqq.—A. Fick, Vorgriech. Ortsnam, p. 100 s „— Sophus
Bugge in Etruskiske Forschungen, IV, 1833; Etruskisch
- und Armenisch, 1890.— G. Flemgi, Early Etrusca
n Inscriptions, Stanford

:

University, Cal. 1o11.—Fr. SPutsch

Glotta |, p. 392 sqq. III. p. 34, IV p. 187 sqg. RE. VI,,
710 Sqq. — A. Kannengiesser, Ist dar Etruskische
hettitische Sprache? Programm des Gymnasiums-eine
zu
Gelsenkirchen 1908.—
Ra faele Peltazzoni, Zorona.
"tributo alla questione degli Etruski (Reale Academ Condei
Lincei, vol: XVII, fasc. 10, Roma 190gi.—P. O. Schjoit,
Die Herkunfe der Etrusker und ihre Einwanderung in
.
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ltalien (Schriften d. Gesellschaft d YWiss. zu Christiania,

II, hist -philos. Klase 1910, Christiania Şi recensiunea lui

hari, Fr. W. Schid?, 1Bph. Woch. No. 40 [1911] Pp.
1263 — 1263). — Hugge-Torp, Das Verhălta. d. Etrusker

zu den Idg. (Strassburg, 1909: pp: 3- sga- 8 sq. şi recen-

siunea lui A. Kaunengiesser (Bph. Woch. No. 31 [1911]
PP. 975 -9]9.—£. Lattes, Le annotaz. del Torp, (Mem.

present. all acad. di Napoli. [19.] —A4. Frombelti, Sulla
parent. d. lingua Etrusca (Mem.d R. Ac.d. sc. dell'ist,

,

di Bologna [1909] p. 167 sqq.). — G. Ferbig, Idg. Sprach-

„_Wiss..

Zum

u.

Etruskologie

“1F.

XXVI

heutig. Stand d. etr. Frage

92/93).—Etrusk.

[1910] p. 360—381);

(Miinch. allg. Zeit.

Inschr. aus Suessula (Rhein.

an

Mus. LXIV

[1909] pp. 120—136. Kieinasiatisch—etruskische Namen" gleichungen 1S. Ber. bay Ak. I [1914] pp. 3—39).—4.
Carra de Vaux, Etat de mes travaux en tr. (Museon
Louvain, NS. 1X (1908), p. 72—84). — Paul
- Wissoias,
y
Realencyklopâdie, la articolele: Etrurien, Etrusca disciplina, Etrusker de Zi/sen, Thulin, Rorte. — Fr. v, d.
Pelden, Zur etrusk.-kaukas. Sprachverwandtsch. (Polit.

u. Anthrop. Revue, III, X, n” 1).—Z.

Vilser, Ein alter

Zankapfel (Polit. u. Anthrop Revue III, X n 3 p.155
sqq.).—0. Fauser, Zur etrusk,-kauk. Sprachverwandt=

-sch. (Polit. u. Antrop. Revue: 1grr. X n“

p. 158 sqq.--

A. Băckstrâm, Litur. Zentralblatt (1910) n 2 col. 66
sg.— Neumann, (Ullsteins). W'elgeschichte |. 1g1ro!.—
Kluge, Memnon (Bd,. III, Heft 3). — B. Afodestov, 6p. cit.

p. 341 sqq.—A4.Zhumb, Am. |. arch.
AV (1911) p. 149 sqq.
Mello Toscanelli, Le origini italiche. 1. Le lingue esotiche
del! Italia

ETRUSCII

(sau

antica (1914) passim.

Rasnes, cum

se numesc

”

ei însişi, sau

'

Tuysa

cum sunt numiţi în documentele egiptene din secolele XIII şi
XII în. de FHr., sau Tyrsânoi, Tyrrânoi, at. Tyrrânoi cum sunt
numiţi de Greci) au dat mult de lucru şi'dau incă învățaţilor
din cauza originii lor. Numele lor din punctul de vedere etimologic este încă neclar (vezi. P, Kretschmer, Einleit. in die
Altertumswiss, I:, p. 5571), deşi mulţi s'au încercat să'l explice:
Cuny, Revue des etudes anciennes

XII, p. 16; K. Brugmann, IF.

XĂVIII p. 297 sq. şi P. Kretschmer, loc. cit.
;
În privinţa originii Etruscilor au fost emise atât în antichitate cât şi în timpurile noastre deosebite păreri. După Herodot
(1, 94) ei au plecat din Lidia şi sau stabilit în aceea regiune a
Italiei care aparţinea altă dată Umbrilor: -„ei au trecut“, zice
părintele istoriei, „pe lângă multe naţiuni, până când, în sfârşit,
au ajuns în Umbria, unde au întemeiat oraşe şi locuesc până
în timpul de faţă“. Helanikos crede că ei sunt Pelasghi; iar
T. Liviu (V, 33), Pliniu (EHist. nat. III, 20) şi Justin (XX, 5) se
pronunţă pentru înrudirea lor cu Reţii în regiunea Alpilor de
unde au plecat. Opusă acestor opiniuni este aceea a lui Dionisiu din Halicarnas (|, 30). după care Etruscii sunt originari
din Italia şi nu seamănă, din punctul de vedere al limbii lor, cu
| o
nici un alt popor (obâsvi dig Eye îuerâwsooav).
Pe de altă parte, dintre toate ipotezele invăţaţilor din timpu-

:
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“rile noastre asupra originii aces:ui popor una mi se pare
clară: aceea a originii sale estice (cf. GKârte, RE. u. Etrusker; Modestov, Întroduct, PP. 341 —463; P. Kretschmer,
Sprache, în Einleit. în die Altertumswiss?., p.558 sq.; GHerbig,
Kleinasiatisch-etruskische Namengleichungen;, S. Ber. Bayr.

Akad. d. Wiss., philol.- philos. und hist. Klasse, 1914, PP. 3:39).
Pentru susţinerea acestei păreri

se

aduc următoarele

argue

mente: 1, concordanțele dintre limba inecripţiunii din Lemnos
(vorbită de Tyrrhâni, un neam microasiatic, al căror nume derivă de la localitatea Tyrra din *Tyrsa şi a căror identitate
cu Etruscii n'ar trebui să se treacă 'cu vederea) şi cea etruscă

atât sub raportul fonetic cât şi sub cel morfologic;
a prezice viitorul după măruntaele victimelor care

2, arta de
a jucat un

rol mare şi în Babilonia şi în Etruria ne arată că Etruscii tre.
bue să fi fost în atingere cu cultura orientală; 3, mormintele
Etruscilor cari prezintă acelaşi tip ra şi unele monumente din
mai multe regiuni ale Asiei Mici, anume: Lidia, Frigia, Licia,
Caria şi cari n'au nici un raport cu construcțiunile ridicate în
Italia centrală şi meridională şi cu zidurile numite

„pelasghicc,

sau. ciclopiene“ cari se văd în Grecia; şi 4, semnul 8 şi înrudirea numelor proprii etrusce, şi microasiatice, vezi p. 159).

In acest caz, după ce Etruscii au emigrat din părţile estice,
probabil, din Asia-Mică, şi după ce au ocupat un timp oare
care insula Lemnos şi au lăsat şi inscripţiunea despre care a

„fost vorba, au părăsit-o, din cauza emigrărilor doriene, şi s'au
“aşezat în cele din urmă pe coasta vestică a Italiei. S'au întins,

apoi, spre Nord, până la valea riului Padul unde s'au stabilit
către sfârşitul sec. VII în. de Hr. în detrimentul unei popula„țiuni vechi şi de altă origine, şi spre Sud, până la şesul Cam. paniei. Astfel că, in sec. VI şi V în.de Hr.ei stăpâneau o mare
“parte a Italiei vechi (dovadă: întinderea numelor proprii
etrusce) şi erau către anul 6oo chiar stăpânii Romei. Însuşi.
Varro (L. L, V, 55) spune că numele celor trei triburi vechi
ale Romei:

Ramnes,

Tities, Luceres sunt latinizarea cuvintelor

etrusce: raine, titie, luxre, iar WSchulze explică

numele ora-

şului Roma .şi ale celor două porţi, Porta Capena şi Ratumenna

prin Jatinizarea numelor etrusce *rza, cagna şi ratumsna. În privinţa influinţei limbii şi culturii etrusce asupra limbii latine şi
culturii romane vezi p. 73.
i
|
Că influința aceasta a fost mare se vede din povestirea lui
T. Liviu (IX, 36, 3): vulgo tum Romanos pueros sicut nunc Graecis ita Etruscis literis erudiri solitos. „în acea epocă era tot
atât de obişnuit să instrueşti tinerimea în literatura etruscă ca
astăzi în literatura greacă.“
|
.
-

Cf. ZI Airţ, Die Indogermanen, II Pp. 50—s7. — P.
Krelsehiner, Sprache in Einleitungin die Aliertumswiss?.
pp. 556—559

şi bibliografia

de acolo.— Bifodestov, op.

cit. p. 344 sqq.—SFeisț, op. cit. pp. 310—373.—r. Stolz,
Historisch
e Gramm. d. lat. Sprache, 1, pp. 25 sqq.

JI. Valaori, Linguistica,
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sqq.; Gesch; d. lat. Sprache pp. '63 —7o — Albert
Grenier, Bologn=: villanovienne et -etrusque, VIII — IV
si&cles av. notre ere. Biblioth&que

des €coles francaises

d'Athânes et de Rome, Fasc. 106. (Paris 1912).— GĂGrie,

RE.

u. Etruskar.—KBrugmaiin,

LE. XXVII

sqq. — GHerbig, Zum heutig. Stand
(Bailage z. Allgem. Zig. [1927] nr.

(1911) p.297

dsr etrusk. Frage
92 sq; IF. XXVI

.
[1909] p. 350 sqq)
|
Materialul cel avem din această limbă se reduce la puţin de

tot, anume: la câteva inscripţiuni grele de citit
şi nezlare, (în număr de 72: dintre care vreo

Limba

iberică,

12 cuprind mai mult de 3 sau 4 cuvinte) -la
„unele nume iberice ce le întâlnim la scriitorii
clasici latini, pe monede (mai mult de 700) şi în inscripţiuni, şi
ia câteva glose. lată tot ce avem la îndemână. Din numărul variatelor teorii. emise de linguişti asupra caracterului acestei limbi
sau grupe de limbi face - parte și aceea pe temeiul căreia s'a
susţinut că limba iberică este o limbă indoeuropeană. Ed. Philipon, (Les Iberes p..4.sqq.); s'a încercat să aratecă onomastica
-şi toponimia Peninsulei Iberice este de origine indoeuropeană Şi
a căutat să dovedească aceasta între altele şi prin numele celor două
masive principale muntoase din această Peninsulă: Orospeda şi
Idu-beda (=lIdupeda), al căror -peda

este raportat la

cuvântul

grec meâiov „platou“, ceeace este şi greşit şi temerar. “
“Cu

acest material ce'l avem,

redus cu desăvârşire, nu putem

cu nici un chip să ne facem o judecată. asupra limbii acesteia
şi asupra înrudirii ei cu celelalte limbi şi nu vedem posibilitatea de a o raporta cu toată certitudinea la o limbă sau grupă
de limbi; mai mult încă, riu putem să ştim nici dacă deosebitele limbi cuprinse în antichitate sub numele colectiv de iberice
aparţin uneia 'şi aceleeiaşi familii.
Pe' de altă parte, din genitivele gentilice în -hom, de ex.,,

Clouiokom-

.

din

Clunia,

etc.,

din unele nume

iberice, de ex.,

Ambatus, Retugenos, etc., din cuvintele celtice Ambactus, Rec:
tugenos, etc. şi din numele de oraşe în -briga (la care unii învățați sunt dispuşi a raportă ibericul *r;-, în lli-berri „Oraş
nou“) de ex., Arcobriga, Nemetobriga, Nertobriga şi Segobriga,
etc. se vede: 1, dispariţiunea sunetului c, o particularitate a
limbii iberice; 2, influinţa limbii celtice asupra celei iberice.
Glosele, numele proprii de localităţi, munți, riuri şi înscripți- unile iberice sunt adunate de EHiibner, Monumenta linguae ibericae, Berolini 1893. Cf. şi inscriptiones Hispaniae Latinae in Ephemeris Epigraphica vol. VII, fasc. III. Berolini 1897, vLandau, Neue phnicische und iberische ÎInschriften aus Sardinien
(Mitt. der vorderasiat, Gesellschaft 1goo, 3); Nello Toscanelli
Op. cit. pp. 696—707. — Din opera lui Hiibner Monumenta, p.
LĂXAVII și din studiul lui Wackernagel în Archiv făr latein.
Lexicographie, 14, 1 sqq. cităm 'următoarele nume proprii de
localităţi, munţi, riuri, etc.
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Ţliberris, sau Illiberis (la
rum (la Mela), numele cele Strabon şi Ptolemeu), sau E/supsbey- [Cuvântul însemnează „oraş vechi ale capitalei Auscilor iberici;
apa Gers, un afluent al Garonenou“.] azi se numește; Auch (pe
mele oraşului de azi Bavonu i, în Gascogne). Lapurdum, nuZerra, la Strabon, azi Bâzierre. Baeterrae, formă epigrafică; Baj.
s pe Orb ce se varsă în golful
Cerretani (Plin. JI] 23,24)-==Cer
Lion.
mele unui trib iberie (ib&ricâ etes (Avienus, Ora mar. 550), nuiar regiunea ocupată de acesn Phylon, după Strabon, III 162),
-Cerdagne, în munții Pyrenei; t trib se numea Cerretania, azi
şi scz tot un nume iberic
să fi fost, Să se compare şi
pare
pot
din Spania şi din Africa: Iber rivirea dintre numele de localităţi”
. Uxama Barca, Oba Baeticae,
bur oppidum, Ucubi, Itucci,
SOlaura, Osicerda etc. Barca
Cyrenaicae, ba Africae, Subar, fhumen
la Polibiu, Madaura, Matricerd Mauretaniae, Ucubi, Utica, "Irbum,
ae te. Nume cu sufixul format
nume de
iv.de

popoare în -fanus:
Janus, Boletanus, etc. libic: iber.: Aquitanus, Edetanus, Turadealte sufixe: iber. Gracchuri Mauretanus, etc.; nume formate cu
s, Calagurris, Astigi, etc,
Bamasures, Miaigi, etc.
libic.:
„o
Cf. HHiri, Die Indogerma

nen, II p. 562 şi întreagă
bibliografie de acolo. —
Adăogăm: £a. Philizon
,
lberes. Etude d'histoire,
d'archcologie, et de linguist Les
ique,
passim ; La declinaison dans
(Melanges D'Arbois

de Juba

Vonomastique

de Plberie

inville, pp. 237— 269). H.
* Schucharat, Die Iberisch
e Deklinat. S. Ber. d. k.
Akad.
Wiss.
zu
Wien, phil. -hist
[1907]
Heft a; Zeistchrift făr roma . Klasse, CLVII
n.
Phil
ologie XXIII P. 174
sq, XXXII p. 349 sqq.
— /. Vinson, Rev. de linguist
et de philologie compar
,
ee XL p, 1 saq,, 209
sqq. XLIV
P. 241 sqq.— 7. de <ranzadi

de la Societe d'Anthropol. , Bulletins et Memoires de
de Paris, Bd. 6. 39. sq.— 7,
Grâhler, , op. cit.p. 60
sqq,și bibliografia ds acol
o.— 77.
Linschmann, Lit. Zeniralblatt
35 Sa. 1154 sq.—/7. Uri, , nr. 13/14 sq. 432 sq, nr.
Zum
Iberischen în Sidfrankreich. Berlin (Sitzber.— A
kad.) 1917.

IBERII. — Din mărturii
scriitorilor clasici vechi aflăm
Iberii se întindeau în timpurle
că
ile primitive nu numai în Pen
Iberică şi in partea Sudvestic
insula
ă
cilia, Sardinia şi Corsica, pre a Franţei, ci şi în insulele Sicum rezultă din concordanța cum şi în Africa de Nord, după
pe amândouă țărmurile Mări între onomastica şi toponimia de
i
Asupra Iberilor s'a scris multMediterane.
,
Philipon (op. cit. P. 95 sqq., după şi in mod diferit. Părerea lui
care Iberii ar fi Indoeuropeeni;
şi ar fi venit în regiunea, unde
în
urmă,
di
ce au trecut prin regiunile sep
i
tentrionale ale Asiei-Mici, prin
Helespont, prin regiunile ocupat
ninsula Apeninică şi prin regi e de Traci şi de Iliri, prin Pe:
quitani, nu este convingătoare;unile ocupate de Liguri şi de A(op. cit.) după care Iberii, în drunici opiniunea lui Linschmanri
Peninsula Iberică, au trecut prinmul lor din Caucasia până în
Rusia meridională şi prin
.

Y

.

IG4

a

pi

9

Tracia, nu este de admis. Pe de altă parte, concordanța între
onomastica şi toponimia ale Spaniei, Galiei sudice și insulelor
Şicilia, Sardinia şi ale Africei nordice (de ex., Aquitanii etc.

față de Mauretanii,

etc.) nu poate

Iberii erau

romanizați; ei n'au mai opus nici

constitui un

argument,

care

să ne facă să ne rânduim de partea acelora cari cred că Iberii
au venit din Africa, că sunt un popor hamitic şi că a existat
o rasă libico-iberică, de oarece se poate admite tot aşa de bine
că [berii au trecut în Africa din Peninsula Iberică. Cine se
poate indoi că, în cursul istoriei, a avut loc o neîncetată trecere
a popoarelor peste strâmtoarea Gibraltar fie de dincolo dincoace, fie de dincoace dincolo?. Astfel, după trecerea Carta ginezilor din Africa în Spania a urmat aceea a Vandalilor din
Spania în Africa şi mai târziu aceea a Maurilor din Africa în
Spania. Dar în timpurile noastre încercarea de expansiune a
„” Italienilor, a Francezilor şia Spaniolilor în Africa de Nord nu
este oare acelaşi lucru?
„. berii se bucurau de mare consideraţiune la Greci şi la Romani. Turdetanii, bunăoară, cari locueau în regiunea unde este
azi Andaluzia, erau cunoscuţi pentru cultura lor înaintată: ei
aveau un alfabet, aveau opere istorice, cântece eroice şi legi
întocmite în versuri (Strabon III, 6,23). In timpurile din urmă
complet

0 rezi-

stență în veacurile de după Hristos limbii şi culturii romane.
Din amestecul Iberilor cu Celţii emigranţi, cari se stabiliseră
în regiunea izvoarelor Guadianei şi Tagului, poate şi în basinul Ebrului şi se întinseseră în urmă şi în partea de mijloc şi
de vest a Peninsulei Iberice (cf. numele de orașe din Spania
în -briga,

păstrat

în v. irl. brs „munte“ cim. bret. corn bre „munte:

Arcobriga, Nemetobriga, Nertobriga şi Segobriga, etc. la Holder, Altcelt. Sprachschatz, 1 533) au eşit Celtiberii; dar, dacă,
din punctul de vedere linguistic, Celţii emigranţi au fost absorbiţi de către Iberi, de vreme ce în epoca Românilor nu se mai
auzeau vorbindu-se dialecte celtice, din potrivă, sub raportul
caracterelor fizice s'au putut deosebi în întreaga antichitate .
două tipuri: unul inchis al populațiunii autoctone si altul deschis
al emigranților Celţi.
Cf. 27. Flirt, Die Indagrrmanen, | pp. 34—şr; Il pp.
560—s62 şi intreaga bibliografie până la apariţiunea. acestei lucrări. Mai adaogă: £. Philipon, Les Iberes. Et

d'hist., d'archeol. et de linguist. pp. 97; 182 =193— L.
Sires, Questions de chronolog. et d'etnograph. ibzriques

(Paris 1913) passim. — S. Feisț, op. cit., pp. 357 —307.—
Th. Linschmann, Liter. Zentralblatt, No, 2 (1910) sq. 63
sqq. — A. S$., Ibid. no. 13/14, sq. 432 sq; no. 35 sq.
1154 sq.— 47.

Grohler, oq. cit., p. 22 sqq.

—

C. Julian,

Hist. de la Gaule, 1 p. 255 sq. — Miillenhof, Deutsche

Altertumsk.

1 p. 199 sq.
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Această limbă, căreia însiși Bascii (nume ce derivă din Vascones)
|

îi dau numele de Euscara, ce se rapoartă la Ausci,

cum era numit în vechime acest popor, este socotită de linguistul francez lulien Vinson ca o
limbă a unei civilizaţiuni cu totul reduse şi, sub raportul calităţii cuvintelor, ca una din limbile cele mai sărace.
În privinţa poziţiunii ei faţă de celelalte limbi sau grupe de
- limbi s'au emis multe şi variate teorii: că ea este înrudită aci
cu limbile berberiene din Africa nordică (H. G. Conon von der
Limba bască.

Gabelenz), aci cu cele finezo-ugriene, în special cu cea fineză
(R. Gutmann), aci cu grupa de limbi caucasiene, anume nu atât

cu sub-grupa celor dela Sud, cât cu aceea a celor nordice, cu
care ea ar prezinta multe concordanţe nu din punctul de vedere
, sistemului fonetic şi al sistemului gramatical,
al structuriial
ci sub raportul vocabularului ei (H. Winckler), aci cu idiomele
nubiene. vorbite în valea Nilului, la sudul Egiptului (EH. Schu-

(C. C,
chardt), aci, în sfârșit, cu familia de limbi indoeuropeene

Uhlenbeck) fără însă să se
mai ales când, de la prima
serve că această limbă nu
Dar în zadar caută unii

poată aduce argumente hotăritoare,
vedere chiar, ori cine poate să ob:
prezintă un caracter indoeuropean.
învăţaţi să combată înrudirea între

limba iberică şi cea bască, întru cât, odată ce Bascii locuesc încă

o parte din ţinutul locuit altă dată de Iberi, se prea poate ca şi
limba -lor să fie socotită cel puţin ca un dialect ai celei iberiee.|
In acest caz am fi de acord şi cu unele mărturii categorice ale
scriitorilor

din

antichitate

(Caesar,

11),

B. G. 1 1; Strabon IV

ceeace este.şi mai prudent, de cât să ne întemeiăm pe unele raporturi lexicale întâmplătoare între cutare cuvânt caucasian, berberian, finez, nubian, etc.cu unul basc cu acelaşi înţeles sau cu

- unul analog (de ex., basc. eg „ziua“: ture. ghiun; basc. bizar
„barbă“: esteurop. mildjschar, etc.) Toate aceste concordanţe. de

vocabular deci sunt vagi şi puţin numeroase; dar chiar în cazu-

rile în cari ele n'ar fi întâmplătoare, ele ar putea fi imprumu-

turi. Demonstrarea definitivă nu poate veni din asemănările de.

vocabular care serveşte numai la orientarea cercetărilor.
În limba bască deosebim mai multe dialecte, cari însă nu co:

.
incid cu hotarele politice.
Dintre particularităţile caracteristice ale sistemului fonetic şi
gramatical

ale acestei limbi cităm câteva:

1, lipsa lui f (nu însă din cuvintele străine)

începutul cuvintelor; 2,

şi a lui Z-de la

monosilabice

rădăcinele ei sunt

(prin

aceasta se apropia limba protobască de cea chineză) sau trebue
să le raportăm la monosilabism, şi între rădăcinile nominale
cele verbale este o deosebire mare.

şi

3, Raporturile formale se stabilesc de obiceiu prin sufixe şi
după o lege potrivit căreia sensul principal precede totdeauna,
iar determinările sale secundare urmează, o particularitate a
primitivului fel de a gândi ce'l observăm în limba de toate zilele a stratului de jos şi în limba copiilor (cf. germ. schreibez

du ich nicht „ich will nicht

schreiben“);

4,

Genul

gramatical

x

166

IULIU

VALAORI

de la substantive lipseşte; 5, Substantivele şi adjectivele au aceeaşi declinare; iar cele dintâiu pot să -fie și ele prevăzute cu gradaţiunea (comparaţiunea); 6, articolul, un pronume altă dată,
există încă, cf., de ex., ur capă», ura «apa», urent „in apă“, etc;

precum se vede el se adaogă la sfârşitul cuvântului articulat,
ca şi in limba română; iar când un substantiv se uneşte cu un
adjectiv numai cuvântul “de la urmă se articulează, de ex., gizona

„omul“

dar gizon handi-a

„om

marele, omul cel mare“;

7,

raporturile dintre deosebitele rădăcini se arată prin prefixe sau.
sufixe; din varietatea lor rezultă numeroase categorii gramaticale, fără insă să prezinte o legătură strânsă între dânsele; 8,
o formă proprie pentru plural nu există; forma plurală este

aceea a unui colectiv nedeterminat (există şi în limba indoeuropeeană acest vechiu fel de formaţiune în care nominativul
neutru plural nu este o adevărată formă de plural, ci numai o
formă de singular colectivă, v. ind. îugă, gr. zygăin loc de *zygă,
lat. izga (:ă din -ă) got. juka, v. sl. îga „juguri“ care au aceeaşi,
terminare colectivă ca şi femininul singular al radicalelor în ă:
v, ind. â$vă, lat. cgua. gr. /hed „zeiţă“, lituan. rankă, v. sl. raka:
„mână“, got. giba „dar“, era o formă de singular colectivă şi
însemna: „totalitatea jugurilor“, 'etc. ceea ce se dovedeşte prin:
„construcţia. sintactică în - limba indiană

veche,

iraniană

şi cea

greacă în care după un plural neutru se pune verbul la singular: onăpta )£)otat, Hom. II. II 135, etc.); g, verbul este sărac
în moduri şi în timpuri; sistemul numeral aşişderea; noţiunile
abstracte lipsesc. Astfel există pentru fiecare arbore în parte

“nume,

pe când noţiunea colectivă de „arbore“

nu există în vo-:

'cabularul limbii protobasce; pe.de altă parte, însă, existau în.
multe cazuri mai multe. denumiri care pentru noi sunt de prisos,
de ex., arreba „sora bărbatului“, ahizpa „sora femeii“.
Din cele expuse mai sus se vede deci că părerea învățatului.

frances Julien Vinson „că limba bască este aceea a unei civili-.
zaţiuni cu totul reduse şi, sub raportul cuvintelor, ea este una.
din limbile cele mai sărace“ 'este întemeiată şi dreaptă.
BASCII. Cu cercetările referitoare Ja coborirea Bascilor din.
Iberi s'a ocupat, în mod ştiinţific, în întâia jumătate,a secolului
trecut,
- Wilhelm von Humboldt, După toate probabilitățile, existau mai multe triburi iberice separate din punctul de vedere
politicși linguistic. Astfel că, în Bascii din timpurile noastre:
“învățații văd unul sau mai multe din aceste triburi. Cf. HI, Ziirt, Die Indogerimanen, II p. 560 sqaq. şi In-

treaga bibliografie de acolo până la anul 1907. Adangă z
1. Winchler, Das Baskische und der vorderasiatisch:

mittellănd, Volker und Kulturkreis, Breslau 1909. La:
langue basque et les langues ouralo-altaiques. Halle
1917.
— d. Philipon, Les Ibăres. Etude d'histoire, d'archeologie et de linguistique, Paris 1909; La dsclinaison
daus VPonomastique de l'iberie.—0. Densusianu, Despre
terminologia păstorească la Basci (comunicare facută la
Acad. română) în care autorul se ocupă cu identitatea.

dintre vocabularul

basc şi acela al limbilor

hamitice.

VIL
-

LIMBI

ŞI POPULAȚIUNI

NEINDOEUROPEENE

—

1. GRUPA FINEZO-UGRIANA.

e

Ea cuprinde limbi care se vorbesc în cea mai mare parte în “
Europa. Aici aparţin: limba fineză şi cea ungară, reprezentantele principale, întâia a grupei fineze, a doua a celei ugriene.
Deosebirea

între aceste două

limbi însă este mai

mare

de cât

aceea dintre două limbi, indoeuropeene din grupe deosebite,
bunăoară, dintre limba slavă şi cea germanică. Această deose=
bire stă nu numai în structura lor gramaticală, ci ŞI în vocabular şi în aspectul cuvintelor. Limbile finezo-ugriene n'au
gen gramatical ; ceva mai mult nici cel natural nu primește vre-o
caracteristică, de ex., ung. 5 cel» şi cea», fin. Zân din sân
cel»

şi cea»; prin urmare,

ele

nu cunosc

deosebirea

de gen;

substantivele au în principiu aceeaşi flexiune; pluralul se formează totdeauna cu aceleaşi terminări ; iar terminările cazuale
ale pluralului sunt aceleaşi ca ale singularului. Cazurile sunt
numeroase (15 în limba fineză şi 21 în cea ungurească) dintre
care cele mai multe sunt prepoziţionale (de ex. ung. a hâz

«casa», pl. a hâzak «casele», a hâzba «în casă», a hâzakba «în
case», etc. fin. a/ossa «în curte», fa/otssa «în curţi»); Flexiunea
verbală este bine desvoltară; dar deosebirea intre substantive

şi verbe nu este totdeauna
Cu privire la raporturile
€uropeene care nu cunosc
două opiniuni: unii admit
între

aceste

limbi;

alţii,

acestea,să se compare

clară.
dintre limbile acestea şi cele indolegea ar;nonici vocalice, s'au emis
existența raporturilor de înrudire

din

contră,

le tăgăduesc;

potrivirile lexicale,

cu toate

fin: vesi (din *veti,

"veăi), ung. viz «apă»: v. slav., voda got. zvato; fin. ninu, ung.
u€v, lapon. nana «nume»: skr.; năman, gr. Goma, lat. nOmen
got. mad, etc. Un lucru însă este sigur că limba fineză Şi cea

ungurească au fost mult influinţate de cele indoeuropeene (cf. fin.
sata, ung. szdz „o sută“ dintr'un dialect iranic) fără însă ca si cele

dintâiu să fi avut vre-o influinţă asupra celorlalte. Că, pe de altă

parte, limba fineză, cea ungurească şi cea turcă au structuri
generale destul de asemănătoare este exact; dar aceste grupe,
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se deosebesc cu totul în detaliu şi prin nimic nu suntem autorizaţi să le raportăm la aceeaşi familie de limbi.
Numele pe care Finlandezii il dau limbii lor este «Suomi»,
Această limbă se vorbeşte de+vre-o două milioane şi
Fineză. jumătate de persoane şi este lipsită de o literatură
populară ; în schimb

însă

exprimă

prin ea se pot

toate noţiunile ştiinţifice şi este un bun instrument de cultură.
naţională. Ea a devenit azi o limbă flexionară, apropiindu-se
de limbile indoeuropeene şi de cele semitice, dar a păstrat şi
unele particularităţi ale grupei de limbi «uralice», Incă din timpurile vechi ea a împrumutat multe elemente baltice, apoi,
şi, in cele din urmă, slave.

“germanice

De aceeaşi origine, ca cea fineză, este şi limba vecinilor noştri .
Unguri ; ei o. numesc «maghiară». Este o limbă de

Ungară.

cultură şi bogat desvoltată; însă ea nu este. o veche
limbă de civilizaţiune; ea are o structură complicată

şi nu se poate învăţă uşor. Şi cum ea a imprumutat multe elemente străine: slave, germane, latine, pe lângă cele chiar din
limba turcă,

ei este în mare

vocabularul

parte străin.

Populaţiunile finezo-ugriene,. a căror patrie primitivă nu se
poate fixă încă, constitue grupe mai mari sau mai mici care se
întind din centrul Europei, prin Rusia, până dincolo de Urali
(în Ungaria, Finlanda, Livonia, Estonia şi în interiorul Rusiei).
Ele se împart în două mari grupe: cea fineză, a cărei ramură
: principală o formează Finezii (Suoma lainen, cum se numesc:ei
înşişi), pomeniţi în epoca istorică, pentru întâia oară, de Tacit
(Germ. 46), sub

numele

de Fenui, şi

stabiliţi, la

început,

pro-

babil, în regiunea lacurilor Rusiei intre Volga şi lacurile Ladoga şi Onega; cea ugriană, a cărei ramură principală o formează Ungurii, stabiliţi în centrul Europei, unde este Ungaria
astăzi, in sec, IX d. Hr., după nimicirea Avariior de către
Carol cel Mare şi unde au venit, după unii istorici din regiunea
Başchirilor de azi, iar după unii filologi, din regiunea Kuban,
dintre fluviile Volga, Terec şi Kuban, cum se constată din numeroasele împrumuturi iranice în limba lor; din această regiune ei au: trecut, apoi, la gurile: Donului, unde au înfiinţat
un regat în vecinătatea Cazarilor.
Cf. O. Schrader,

Sprachvergleichung

Urgeschi-

und

-chte?, II 2, op. ş22—527 şi Intreaga bibliografie de acolo.
S. Feist, op. cit, pp. 391—402 şi bogata bibliografie de
acolo. A. Meillet, Les langues dans VEurope nouvelle,
pp. 54—38. Ar. Sandfeld- Jensen, op. cit., p. 99 sq.—/l,

Fiiri, Die Indogermanen, Îl, p. 577
grafie de acolo. ZI.

Winkler,

sq, şi bogata biblio-.

Ural-altaische

Vălker und

Sprachen, p. 63 sq. K. B. Wiklund, Finisch-Ugrisch und

Indogermanisch,

Le monde

oriental,

p. 43 sqq.

N, Au

derson, Studien zur Vergleichung der Ugro-finnischem
und Indogermanischen Sprachen, passim, Festgabe fâr
Vilh. Thomsen I şi II (Finnisch-Ugrische Forschungen..

XII, t-2, şi XIIL, 1-2, 19r2 si 1913). F. N. Finck, op.cit.

p. 61 sq. — Szimonyei, Die ungarische Sprache, Strassburg,

1907.
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LIMBILOR. ALTAICE

Menţionăm numai două: 1. Aceea pe care o vorbesc populaţiunile
turco-tatare care nu se deosebesc din punctul
,
de vedere al limbii şi se înțeleg intre dânsele în
Turca,
întreg teritoriul ce'l ocupă. Limba turcă în forma
|
ei literară este influințată foarte mult de limba arabă şi de cea
persană; ea este limba oficială a statului turcesc. Cea mai veche

' formă de limbă turcă cunoscută o formează „scrierile orchonine“,
din anii 731—734, citite de linguistul danez Thomsen în anul 1893.
Monumente scrise în limba aceasta, din sec. XI d. Hr., ne-au
lăsat şi Uigurii, o populaţiune turcească de lângă Tienşan.
Populaţiunile turco-tatare, împărţite din vechime în: jiiriik şi.
Zăcel unii, şi 6omru ceilalţi, adică nomazii

și stabili”

care, ple-

când din Asia centrală (după toate probabilitățile dintre Altai
şi Tienşan), trecând prin Estul şi Sudul Rusiei, unde au lăsat
în invaziunea lor un mare număr de limbi în basinul fluviului
Volga şi, mai ales, în regiunea Cazan şi în Crimeea, s'au stabilit în Asia-Mică şi în Peninsula Balcanică.
2. Limba de tip ture pe care o vorbeau protostrămoşii Bultot altaică, stabiliți pe
__”“garilor, o populaţiune
Bulgarade țărmurile fluviului Volga, în cursul său mijlociu,
tip ture.
i

la sud de Cazan, unde era şi capitala lor veche
Bulgar (şi azi există încă satul Bolgary). În lo-

cul acestei limbi de tip turc, care a dispărut de mult, ei au primit,
când au venit îi! contact cu Slavii, o limbă slavă şi au păstrat cea
mai veche tormă din limbile slave „bulgara veche“. (vezi p. 51).
”

Cf. O. Schrader, Op. cit.p. 528 sq.—S. Feisț, Op. cit,

p. 415, p. 463 sq.—A, dfeillet, Op. cit. p. 253.—H1,

Văm-

_dery, Die primitive Kultur des turkotatarischen Volles Pag. 14, pp. 103, 133 şi passim. — Ar. Sanfeld-Jensen
Op. cit. p. 100 sq. .
,
IN
3. GRGPA

LIMBILOR

CAUCASIENE.

Aceste limbi ocupă un loc aparte; ele nu aparţin nici grupe
“de limbi indoeuropeene, şi nici limbilor semitice şi celor turcotatare. Sunt două: grupe de limbi: 1, cca nordică, compusă
dintr'un mare număr de limbi ce se deosebesc mult unele de altele;

menţionăm: cea /ezghiană, cea' abkaziană, cea cercheză,. cea
cecenă, etc,, nefiind niciuna din ele limbă de civilizaţiune şi limba
scrisă;

2, cea sudică,

mai

importantă de

cât

cealaltă

şi for-

mată din: /iniba georgiană, vorbită de o populaţiune de peste
un milion trei sute mii suflete, cu o literatură din sec. X d.
He. şi continuând să fie'scrisă; cea mingreliană, cea lază, cea
osctă (vezi pag. 43), etc.
“ Multe limbi din grupa I-a nu sunt incă bine descrise şi nici studii
linguistice asupra lor nu sunt incă făcute. Ele, după cât se pare,
ar forma o familie; dar nu s'au adus până acum dovezi înte-
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meiate pe un studiu complet. Fie care din ele este vorbită de

un număr restrâns de persoane.
|
Pe de altă parte, între grupa II-a, cea de sud, şi intre: grupa.
de limbi semitice s'au semnalat câteva concordanțe; dar, cum
ele se rapoartă la vocabular, n'ar putea să fie convingătoare;
cele privitoare la gramatică (fonetică, morfologie) sunt puţin
sigure. şi clare şi puţin numeroase.

Dovada prin urmare nu este

încă făcută. Un lucru este sigur
că grupa limbilor caucasiene
de sud nu trebue să fie despărțită de cea de nord.
Le

A. Meillet, Les langues

problme

dans Europe

de la parent

des

nouvelle, p. 60;

langues (Linguistique-

- historique et linguistique generale,

p. 99).—S. Feisz, Op.

cit. pp. 404, 427. —F. W. Finck, Die Sprachstâmme des
Erdkreises, p. 33 sqq.—Porzezinski,!
op.cit. (traducere
de
Boehme),

p. 65.—A. Gregoire, Op. cit., p. 35. — Erckert,

Die Sprachen des kaukas, Stammes, 1. II., pasim.

4. LIMBILE

NORD-ESTICE

ȘI ESTICE

DIN ASIA

ANTERIOARĂ

Aceste limbi care s'au vorbit odată în aceste regiuni sunt:'
,
Alarodiana, păstrată în numeroasele
inscripAlarodiana,. țiuni în limba. asiriană, la început, în limba lor

mitaniana,

ela- proprie,

mai

târziu,

mica, și casita ţată şi de izolată,

cu aceea a Mitanilor.
Mitaniana,_

Amarna

cunoscută

nouă

încă

destul de

necerce-

prezintă oare care legătură

din

|

scrisorile

(în Egipt), cu care a venit de timpuriu

din

Tell

el-

în contact ve-

cina ei, limba hitită, care, precât se pare, a fost influinţată mult

de această limbă ; -

ÎN

A

"

Elamica, pe care o cunoaştem din documentele ce se întind
asupra mai multor secole (de la r200—secol. IV în. de Hr.),
care se vorbea în Susiana şi cu care se înrudea o altă limbă
„care se vorbea în Luristan, aceea a Coseilor sau Casiţilor.
Casita, de la care ne-au rămas prea puţine urme: nume de
persoane, precum şi un vocabular casito- sau coseo-babiloniân
în scrierea cuneiformă. Din numele de zei şi de persoane se
vede că au pătruns.de timpuriu în această limbă multe elemente ariene (cf. Surias

„zeul sgarelui“,

Burias

caucasiene,
din

concordanţelor. fonetice,

„zeul timpului“:

gr. Boreas „zeul vântului“, Simalia „stăpâna munţilor zăpe=
zoşi“, etc.); dar a o raporta la grupa de limbi ariene, cum s'au
încercat să facă unii învăţaţi, este o greşală, căci ea arată un
tip de limbă clar caucasian.
Că toate aceste limbi la care.s'ar putea adăoga și cea hitită,
a căror structură prezintă o asemănare, aparţin grupei de limbi.
cauza

morfologice

Şi

lexicale, nu încape îndoială, mai ales în urma cercetărilor -şi:
studiilor învăţaţilor H. Winkler, Husing şi Bork. Dăm câteva:
concordanţe între limbile mitaniană, elamică, hitită şi alarodiană ;

de ex., confundarea lui e şi i; deosebirea lui z şi îi, care au:
ost foarte vecine. unul de altul, nu este absolută; legătura a-t-o ;

.
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«deosebirea între consoana “lenis” și cea “fortis” (surdă şi sonoră),
în scriere, nu se cunoaşte; schimbarea lui £ în 4; sufixul formativ -54-, şi -ik- elementul formativ. verbal, sunt comune, etc.;
peurmă intre aceste limbi şi cele caucasiene; de ex.,term. ca:suală -s (nom. sing), (acus: sing.) „-(a!5 (plur.): caucas. -5(€)

nom sing., =

(acus. sing.); casul instrum. în -e//-d, =iz/-a, -d/-t:

-caucas. -f, =/h, -d,
nare adverbială;
-da-, -ta-, -danu-,
wiss.. pp. 2—36;

etc,; sufixul adverbial -lz-: caucas.'-/5-, termisufixul formativ pronum. -da- (-fa-): caucas.
etc. cf. E. Weidner, Stud. z. hethit. SprachFr. Hrozny, Die Sprache der Hethiter, passim;

C. ]. S. Marstrander, Caractere i.e. de la langue hittite passiin,;
Erckert, op. cit., passim).
Cf, C, F. Lehmann-Eaupt,

Armenizn

cinst und jetzt

1, Band (19r0).—F. AY, Finck,. Kultur der Gegenwurt, |
VII, p. 282 sq. — S. Feist, Op. cit., pp. 403—406 sq. —
Bork, Mitanni-Sprache, passim; Oriental. Literaturzeitung (1911) p. 472 sqq.; Beitrăge Zur Sprachwissensch,
III p. 13 sqq.— dfesserschmidi, Mitanni-Studien, passim,

S. Hiissing,

namen,:p.

Sprache

Elams,

passim,

4 sqq, 31 sqq.; Memnon

Iranische Eigen-

IV, p.22 sqq.; Ela-

mische Studien 10, 11 sqq.— Peissbach,

Zeitschr. der

deutsch. Morgenlândisch. Gesellschaft (1913) passim (în
special 230 sq., 288 sqq., 323). — S. Kluge, ibid. (1907)

Hefc ş.—Delitasch, Die Sprache der Kossaeer, 1884. —AA,
Boissier, Notes sur les lettres de Tell el-Amarna (Zeit:
schrift fir Keilschrif.forschung, VII [1892] pp. 3+6—349).

ALARODIENII sau, cum'se numesc ei insişi, Chaldi, nume cel
» întâlnim în cuvintele greceşti Cha/daioi şi Chalybes, cari treceau la Greci drept descoperitoriai feruluişi în cel armenesc
Chalti-&h, iar de către: Asirieni numiţi atât ei cât şi - ţara lor
Urariu (Ararat în Biblie) erau, după toate probabilitățile, tot
de origine caucasiană. Ei, după ce au cucerit cu' începere de la
a doua jumătate a mileniului al doilea în. de Hr. regiunea muntoasă a Armeniei de mai târziu, sau constituit întrun stat unitar, cam pela goo în. de Hr., ce/l-au atacat întâiu Cimerienii şi
Sciţii, apoi, Armenii până ce l-au distrus. (vezi pag. 47)

„MITANIIcari erau înrudiţi cu Hetiţii, cum se constată din limba

şi religiunea lor, iar familiile

lor domnitoare erau aliate prin

căsătorii (Mattiwaza, fiul regelui Mitanilor Tusrattaă,

a fost gi-

merele regelui Hitiţilor .Subiluliuma), sau constituit întrun stat
puternic, numit Fanigalbăt şi Fani, iar de Egipteni Năharain
„țara lângă riu“, încă.din sec. XVI şi XV în. de Hr., în partea
„nordică a Eufratului. Acest stat a căzut întâiu sub stăpânirea
şefilor arieni, numiţi „Harri“ (=Arieni ?), cum se vede din documentele vechi, în cari găsim laolaltă numele zeilor autoctoni:
“Tesub, Samas, Sin, Sala şi cele ale zeităților ariene: Mitra,
Varuna, Indra şi Năsatyău. Harii sunt arătaţi în aceleeaşi documente cu epitetul de ayseliiţi sau mâr€ şi sunt totdeauna nuraiţi impreună cu regele Mattiwaza. Mitanii au supus, probabil,
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vremelnic şi pe Asirieni,

a căror putere insă

a început după

aceea să crească repede.

sau Hapirti, cum se numeau ei însişi, locueau în
ELAMIȚII
-Elam, numit de Sumeri „Nim“, de Semiţi „Elamtu“ şi de Greci
„Elymais“, şi erau vecinii răsăriteni ai Sumerilor. Ei au fost
în lupte continue cu.regii Sumerului şi cu aceia ai Accadului.
Pentru epoca care urmează imediat după anul 2000 în. de Hr.
cunoştinţele noastre sunt foarte reduse, căci nici descoperirile din
Susa nu ne-au adus nici o lumină. Cu începutul sec. XII în. de

Hr. însă, documentele devin mai numeroase

şi. din ele dedu-

cem că ei, în această epocă, scăpaseră de stăpânirea Sinearului.
Din acest timp ei au început să întrebuinţeze limba elamică în
locul celei semitice şi o' scriere a lor proprie.
CASIFII (Coseii sau Ca5su) nu sunt nici Indoeuropeeni |
nici Semiţi, au fost însă foarte mult influinţaţi de Arieni. Numai
după invaziunea Hitiţilor în regatul Accad şi după cucerirea
Babelului

(1760 în de Hr.) vedem

o dinastie casită. Întâiul rege

”

al ei a fost Gundas către 1730 în. de Hr.
“

- Cf, Ed, Aleyer, Op. cit. pp. 3+1 sqq; 581 sqq, 590 5qq

si intreaga bibliografie de acolo.—J. Kennedy, The Pre:
historic Aryans and The Kings cf. Mitani (Journal of.
tke. Royal Asiatic Society [1909] pp. 1107—1119).

Desluşiri preţioase asupra etnografiei nu nuniai a Asiei an=!
terioare, ci şi a întregii regiuni învecinate vom putea dobândi,
numai atunci când interpretarea textelor hitite, ce sunt citite şi
descifrate, nu va mai fi ipotetică.
Cunoaştem această limbă din numeroasele documente ce ni
„le-a lăsat în Asia Mică şi în Siria nordică şi
care se întind în perioada din sec. XV până
Limba hititi.
la VIII în. de Hr. In ele găsim două feluri
de scriere, una ieroglifică şi alta cursivă. În epoca lor de înflorire însă Hitiţii au întrebuințat şi scrierea cuneiformă, (babiloniană) în relaţiunile comerciale cu celelalte mari state. Aceste
documente sunt publicate sub titlul de: Keilschrifitexte aus
Boghazkăi II, IIL..von H. Figula und O. Weber; Fragiments
and Notes by -Sayce (Journal of. the Royal Asiatice Society,

1907, 1908, 1909, 1912, 1913 1914; The “Tablet from Yuzgat
„(Âsiatic Society Monographs, vol. AI); Hethitische Kei!schrifttexte aus Boghazkoi în Umschrift, mit Ubersetzung, u. Kom-

„ mentar, I, Lieferung 1919 von Fr. Hrozny ; Corpus inscriptionum
Hettiticarum,

de

L..

Messerschmidt;

Die

hettitische

Inschrift

gefunden in der Ksnigsburg von Babylon, de Koldewey.
Chestiunea hitită a preocupat mult, mai ales în deceniul trecut, pe învăţaţi. Au apărut multe opere asupra caracterului
acestei limbi şi asupra originii poporului hitit. S'au emis păreri
pentru şi contra caracterului indoeuropean al limbii hitite. Mai
probabil este însă că ea nu este nici indoeuropeană nici semitică.
Pentru caracterul indoeuropean al limbii hitite s'au pronunţat

:
[-?

”

a

4
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“

(Die zwei Arzawabriefe, etc., 190) care însă mai târ-

ziu și-a schimbat părerea
O. Weber, und E. Ebsling,
Marstrander, Caractere i.-e.
(Mitteil. d. deutsch. Orient.

(Die _El- Amarna Tafeln, bearb. von
2 Teile, p. 1c74), Bugge, Torp (ia
de la langue hittite, prefața), Hrozny,
Gesellsch. 56, 25 sqq.; Die Sprache

(op. cit. p. 171).

Marstrander

der Hethiter, p. 140! şi passim),

Contra se pronunță E. F. Weidner (Studien zur hethit.
vwissensch., p..33 sqq.), S. Feist (Op. cit. p. 407), Fr.
(Rivista Indo-Greco-ltakca, IV, 1,2 [1920] p. 84 sqq.), A.
(Linguistique historique et linguistique generale .zș21]

SprachRibezzo
Meillet
p. 995),

C. D. Buck, Classical Philology XV (1920), pp. 84 sqg, 203 sqg.

Fr. Hronzny şi C. ]. S. Marstrander merg, şi mai departe:
ei o rapoartă la grupa de limbi europeene occidentale (din care
fac parte: limba germanică, italo-celtica şi cea greacă, din cauza

formelor

pronuminale:

demonstrativul

hit.

445: [k-a-â5]

ma»

sculin, 4i [ki-i, cf. lat. cis, got. himma, lit.szis, i.e, *H1-] neutru
„acesta“, cf. osc. e-kas „hae“, v, isl. hann „el“, v. gs. he el“,

arm, Sa „acesta“ : ie. *ko-, ki- *k(iî0-; precum şi relat. interogat. şi nedefin. hit. fui5

masc. fem., uit, neutru

„care, cine, ci-

nevai, cf. lat, quis, gr. tis: ie. *quo-, “*qui-) şi, mai ales, la
italo-celtica şi toharica, din cauza medio-pasivului in -r, rămănând, totuşi, o limbă indoeuropeană cu totul independentă
(Marstrander,

op. cit., p. 170).

găsit pedeoparte, concordanfe “cu limbile îndoeuropeene,

Sau

1, cu

anume:

italica și toharica

în ce priveşte

întinderea for-

_maţiunii verbale în -sk; 2, cu italo-celtica în ce priveşte des“voltarea lui e antevocalic în 0%; 3, cu celtica pentru trecerea .
lui -nz în = (ca şi în cea greacă); +, cu italica în ce priveşte
evoluțiunea aspiratelor primitive în aspirate tenue (ca Şi în cea
greacă);

5, cu toharica,

mai

ales,

pentru sufixul infinitivului;

6, cu germanica în ce priveşte schimbarea lui o în
limba baltică, cea albaneză şi grupa ariană) şi pentru
pronuminale: zi-ga, fuga ptu“ (cf. v. norv. pek, vgs.
Duk, gr. 7yge, tâge); 7, cu grupa ariană în ce priveşte
hit. Sl
pronominale:
formele
imperative în =,

a (ca în
formele
dih, got.
formele
me-eă. +.

s-ma-ă3 (cari, probabil, este o ortografie defectuoasă
23-03; Sm05, Smăs amintesc avest. xăma) „voi“, (cf.

pentru
1on.at.

duete, lesb. Spues, neopers. Suniii „voi“) şi, poate, şi - desvoltarea lui s în S (ef. Marstrander, op. cit, p.170 sq). Cu toate
acestea, vezi Ribezzo, La originaria unită tirrena del! Italia

nella

toponomastica

[Revista

indo-greco-italica;

IV

1, 2, 1920,

“pp. 84—87]. Pe de altă parte, Hrozny a adunat şi o serie de
cuvinte hitite, a căror structură i-a părut neîndoios indoeuropeană (Hrozny, Die Lăsung d. hethit. Problems [Mitteil, der
deutsch. Orient-Gesellsch. 56, 1915, p. 25 sqq.]. Vezi, totuşi, E.
F. Weidner,

Studien zur hethit.- Sprachwissenschaft,

p. 34).

Mai prezintă câteva concordanţe şi cu limba lidiană şi cea etruscă.
De ex,, 1., sufixul -/- formativ de genitiv pe care limba hitită

17
4

4

Na.
a

|
i
e

ii

|

i
„tau
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i

a

e

îl prezintă numai la pronume; el există şi în limba lidiană și:
în cea etruscă precum şi în grupa nordică de limbi caucasiene;.:
de ex. hit. genit. u-e-e/: lid. genit. hiraL, kaveă. qitoLă etc.;
în cea etruscă acest sufix genit. este foarte mult întins; caucas.
genit. pronum. ttuL „mei“ (gr. emoă); precum şi sufix. -LI- for-.
mativ de nume proprii şi de nume gentilice în limba hitită:.
m.Ha-an-ti-Ll „cel din Hanti [=—Hatti ?] m Ha-at-tu-si-Ll-is „cel din:
Hattusi“ “(2) Ha-3ă-am-mi-LI-i5 (nume de zeu), Maui L/-, Tar-ga-.
as-%a-na-al-Li-i5, Ki-i3-ina-bi-LI (nume de prinți) etc., de nume pa=.
tronimice în cea lidiană: AluLls „urmaşul lui Atus“, TimleLs,;.

TivdaLis, etc. şi, poate, de genit. etrusce în-lzsa: ArnyY Larvalisa,,
eare este în strânsă legătură cu lidianul Nanna5 Bakivalis ţef;
i2. Nannas Dionysikleos). Acest -/is in care Marstrander (op.
cit. p. 7) vede o influinţă indoeuropeană, se mai găseşte intr'o

serie de nume d= persoane microasiatice; de ex., car, Bisindălis, lic.
Koundalis, frig. Motalis, etc.; 2, forma cazuală plurală în -dsi/,deex.,

formele pronuminale hitite : a-pa-a-si-la (comitativul pron. a-pa=
a-â5 „acesta,

la pronum,

acela“). „cu aceştia“. Su-ma-a-si-la

pers. 2. pl. Su-me-e5)

„cu

(caz. comit.de

voi“, şi numele zeilar

Micit-ra-âS-Si-il A-ru-na»aă-ăiel-il, etc.: caucas. ttu-Săal „cu mine“
viSsal „cu tine“, etc. A pune acest comitativ în legătură cu cel

toharic în -Sâl este o greșală, cf. Marstrander, op. cit. p. 59.
Dar

cum, pedeoparte, cunoaşterea limbii hitite este încă la în-.

ceputurile ei, cum lacunele. sunt încă mari şi numarazse,
interpretarea

cum

textelor hitite este încă foarte ipotetică, cum ma-

terialul de care dispunem prezintă un aspect destul de eterogen,
cum reconstruirea verbului hitit nu prezintă nimic din tipul clar
indoeuropean și cum unele cuvinte, unele construcţiuni verbale
şi de frază care au un caracter indoeuropean,

împrumuturi
întrun

din limba Harrilor (=—Arienilor)

dom=niu

hitit, unde

au

devenit

pot fi, din potrivă,

cari

stăpâni

netăgăduite în limba hitită, afirmarea caracterului
al acestei limbi pare a fi riscată; iar, pe de

au

lăsând

imigrat
urme

indoeuropean

altă parte, ori cât

de precise şi surprinzătoare ar fi concordanţele găsite de Hrazny
şi. Marstrander între limbile indoeuropzene şi cea hitită, concluziunile lor prezintă o parte slabă întru cât n'au ţinut seamă
de rezultatele studiilor istorico-arheologice.
Ca să ne facem o idea de dsclinarea și coajugarea hitită, să
luăm un substantiv, un pronume şi un timp al unui verb.
„Substantivul hitit dbi-ir „casă“, pus în legătură cu messapicul dyrion

„casă“.

El

Dir, gen, bi-ra-as, dat
abl.-instr. [bi-ri-i//d ?j.

se

declină

la siagular

astfel:

Nom.

bi-ri, bi-ir, acuz. bi-ir, loc. [bi-ra-az?], -

- Pronumele relativ, interogativ şi nedefinit hitit: Pr4-3 „care, cine,
cineva“, (cf. lat. quis, gr. tis: ie, *qui-) se declină: Sing. nom.
hu-i5. (masc. şi femin.), lat. guis; Ruiz, ku-e (neutr.),. lat. guid;
genit. fu-c-el; dat. lu-e-da-ni ; locat, lu-e-iz; acuz. lin (masc.,
fem,, ku-it, lku-e (neutru).
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Plural nom. Bu-i-e-es, ku-e-eă (masc. şi femin.), lat. gucs, hu-i-c,
kwe (neutru), lat. guae; dat. Pu-e-da-a5; acuz. hari-e-că, bu-e-eă,
Raut-i-u5 |masc. femin.), huie, hku-e (neutru).

Verbul hitit jawwar „a face, facere“. El se conjugă astfel
“la indicativul prezinte (Hrozny, op. cit. p. 153)::
:
Sing.

1. i-ia-mi „fac“ cf. v. ind. yâmi „merg“, gr. tithemi

2. i-ia-ăi

yăsi

3. i-ia-zi (i-e-iz-zi)

Plur.

tith&s

yăti

1. i-iă-u-e-ni
2. i-ia-at-te-ni
3. iia-an-zi, i-en-zi

„pun“

tithâ&ti (-si)

yămâti
yătha, yăthâna
Yânti

tithemen
tithete
"tithenti (-âsi)

In sfârşit ca să ne facem o idee și de modul cum suna limba
aceasta, să luăm un text din cronica hitită (Vorderasiat. Schrift-

denkmăler 1, p. 27 sqq.), în care este vorba despre domnia
lui Muriilis, fiul regelui hitit Subiluliuma.
uru Hal-pa pazit nu uru hal-pa-an har-ni-ik-ta nu uru Hal-pa-as
NAM-RA a-as-5u-u&-se-it [uruj Ha-at-to-zi u-tă-as EGIR-ma-a5
uru KA-DINGIR-RA pa-it nu uru KA-DINGIR-RA har-ni-ikta [.] -har-lu-u&-ta ho-ol-li-it uru KA-DINGIR-RA-a5 NAM-RA
a-a%-Su-uă- se-it uru Ha-at[to-ăi

u-tă-a8]. Traducerea

acestui

text

în limba română sună:. „Spre Alep ela pornit, Alepul el a
“cucerit, de la Alep el'a dus cu dânsul toată avuţia. Apoi, spre
Babylon el sa îndreptat, Babylonul el a cucerit... s'a războit;
de la Babylon el a dus cu dânsul toată avuţia şi la Hatti el
a adus-o“,
"Dacă deci limba hitită nu face parte nici din grupa limbilor
indoeuropeene nici din cea a limbilor semitice, atunci unde. trebue să fie ea raportată? Poate la grupa de limbi caucasiene cu
care: prezintă o mare analogie, ca şi celelalte limbi: mitană,
elamică şi alarodiană.
.

“In privința bibliografiei referitoare la chestiunea hitită
să se compare £. f. Weidner, Studien zur hethitisch.
Sprachwissenschaft, Leipzig 1917, pp. 144—148.
Adaoga: Nogara, Nuove scoperte intorno alla

lingua

degli Hethei (Rivista Indo-gr.-ital.I [1917], p. 107 sq).
C.].S. Marstrander, Caractăre indoeuropeen de la langue
hittite, Christiania

1919.—Fr.

Hrozny,

Die Sprache

der.

Hethiter I-]l|, Leipzig 1919. — S..Feist, op. cit., pp. 71.
490.494.— Fr. Ribezzo, La originaria unită tirrena dell
Italia

nella

toponomastica

(Riv.

Indo-gr-ital.

IV

1,2

"19a20] pp. 84—87; 127—129).— C. D. Buck, Classical Philology, XV [1920] pp. 24 <qa. şi 203 sqq.

HI TIȚII (Ha-at-ti), numiţi de AsirieniChatii, de Egipteni Cita
şi de Ebrei C/&4/, constituiau
-un popor deja organizat şi cu o
cultură inaintată la începutul mileniului al doilea în. d. Hr. i
pătrund în sec. XVIII, (plecând din partea estică a AsiziMici) în Mesopotamia, unde, după o veche cronică babilo-.

niană, au distrus regatul Babel, sub domnia lui Samsuditana,
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ultimul rege

al dinastiei

amoritice

(1760

în.

de

Hr.).

Poate

"că şi invaziunea Hyksoşilor în Egipt şi puternicul lor regat
de la sfârşitul sec. XVIII in aceastăţară, tot de la ei pleacă. Ceva
mai târziu au căzut sub stăpânirea unei dinastii ariene. In sec.
XV în, de He, ei erau constituiți într'un stat puternic cu centrul
undee Boghazkâi azi, laest de fluviul Halis;

ei s'au întins, apoi în

Asia-Mică şi în nordul Siriei, luptându-se cu succesşi cu Egiptenii.. Regatul lor a durat până în sec. XII în. de Hr, când a
primito lovitură din cauza unei invaziuni din spre vest. Partea
cea mai mare s'a retras spre sud de Taurus, împărțindu-se în
mai

multe state mici,

cum

este,

bunăoară, cel

din Kargamis

=—Karchemis) şi amestecându-se cu populaţiunea arameană, pătrunsă din stepe, în care s'a absorbit.
o

Cf, Ed. Meyer, Reich und Kultur der Chetiter, I914,şi

.

bibliografia

de

acolo;

passim

Gesch.

des

Altertums,

I,

2*: Die ăltesten geschichtlichen Vălker und Kulturen bis
zum XVI Iahrh., Stuttgart, 1913; Das erste Auftreten der
Arier in der

Geschichte

(S. Br.

kânigl.

Preuss.

der Wiss. 1go5, I, pp. 14—19.— Br. Aleissner,

schichte d. Chattireiches

etc, Breslau

zur

Akad.

|

Ge- .

1917.— L. Afesser-

schimidt, Die Hethiter: (Der alte Orient IV, 1 [1999]. .

.

Din inscripţiuni cunoaştem şi cele două limbi care sau vor=
Limba
Sumeriană.

bit în regiunea Sinear (Sanchar, în scrisorile din

Tell el-Amarna, Sevzâp, în Septuaginta) anume:
cea sumeriană şi cea acadiană (aceasta din urmă
o limbă semitică vorbită de Semiţii din Acad,
ţara de la nordul Sinearului, Babilonia mai târziu),
„Cea sumeriană,

cum

se numea

de Asirieni,

o

limbă nesemi-.

tică şi neindoeuropeană, era vorbită în Sumer, țara din sudul
Sinearului. Ea se prezintă în textele de mai târziu sub două
dialecte: unul mai vechiu,

asemenea

limbii

din vechile inscrip-

ţiuni sumeriene; altul mai nou ce apare în textele literare, Aceste

două dialecte

nu

sunt nici de cum

inrudite cu limba acadiană.

ŞI nici nu este stabilit până azi la ce limbă sau grupă de limbi:
trebue

să o raportăm.

Este

de observat

însă că chiar de la în-

ceputul mileniului II în. de Hristos, sub Hammurabi, regele din
Babel, se întocmesc legi nu în limba sumeriană, ci în cea acadiană de către care, pe cât se pare, ea a fost mult influinţată,
întru cât au pătruns multe elemente 'semitice intr'insa şi mulţi
regi sumerieni au avut nume semitice. Cu toate acestea, limba
sumeriană a continuat să fie întrebuințată, chiar după semitizarea Sumerienilor, în Babilonia, ca limbă oficială a cultului!
până la -distrugerea regatului babilonian. De o influinţă a limbii
sumeriene însă asupra limbilor indoeuropeene. nu poate fi vorbă,
căci ea n'a venit nici odată în contact cu acestea; în epoca isto:

rică ea era deja semitizată,

3

Cf. Ed. Meyer, Op. cit., p. 4o2t și bibliografia de asolo.—
J. D. Prince, Materials for a Sumeriaa Lexicon, With

-
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a grammatical Introduction, 1965—1907. — Mary. Inda
Hussey. Samerian Tablets in the Harvard Semitic Mu-

seum. |; Il, 9r2 şi 1915.—F. Thureau-Dangiu, Les inscriptions de Sumer et d'Accad, 1905, tradusă în limba
germană: Die sumerischen und akkadischen Kânigs în-

-

:

schriften. 1909.— Fr. Delilzsch, Grundziige der Sumerischen
Grammatik, 1914; Kleine sumerische Sprachlehre fir
- Nichtassyriologen, 1914; Sumerisches Glossar, 1914. —

S. Landersdorfer, Sumerisches Sprachgut im Alten Testament. 1916. — 47. VVitsel, Untersuchungen iiber die.
Verbal-Prăformative im Sumerischen, 1912.—A. Ungnad,
Materialien zur altakkadischen

Sprache, '1916.—/. Zinz-

mern, Akkadische Fremâwârter als: Beweis fur babylon.

Kultureinfluss.?,

1907.

“ SUMERII erau una din populaţiunile care aulocuit în vechime,
alăturea de Semiţi,regiunea Sinear, Sumerii din Sumer şi Semiţii din Akkadi erau două popoare cu totul deosebite unul de
altul sub raportul limbii şi al caracterelor fizice. In privinţa
celor două ipoteze asupra vechimii acestor două popoare în Sinear, să se compare Ed. Meyer, op. cit., p. 406. Sumerii au imigrat aici, în timpurile preistorice, din altă parte (din interiorul
Asiei ?), Ei aveau o limbă şi o cultură proprie care a precedat
pe aceea a Babilonienilor şi Asirienilor, o ramură semitică. Pu-"
terea lor însă a fost infrântă de Hammurabi, regele din Babel,

din dinastia amoritică, încă de la începutul 'mileniului al doilea
în. de Hr. Influinţa Sumerilor asupra Semiţilor din Acad a
fost mare nu numai sub raportul limbii şi al cultului, ci şi sub
acela al artei. Să.nu se uite însă că şi arta sumerică a fost influințată de cea .acadiană din timpul lui Sargon şi Naramsin.
De la Sumerieni au împrumutat Semiţii din Acad scrierea şi

Babilonienii sistemul lor sexagesimal

CE. Ed. Meyer, Op. cit. pp. 393 sqq. şi bibliografia de
acolo.—Fr. Hommmel, Grundriss der Geschichte u. Geo:

graph. des alten Orients?, passim.—C. Bezold, Die babylonisch-Assyrische Literatur (Kultur d. Gegenwart, |,

VII p. 40 sqq.).—S. Feist, Op. cit., p. 415.
5. GRUPA

LIMBILOR

SEMITICE.

Cu Semiţii, a căror patrie veche trebue căutată în Peninsula
Arabică, au venit Indoeuropeenii de timpuriu în contact, anume:
încă de la jumătatea mileniului II în. de Hr.; dintr'aceştia, aceia
cari au avut o influinţă asupra Indoeuropeenilor, sunt Babilo-

nienii, Fenicienii şi Sirienii; astfel, Grecii, Mezii şi Perşii, la în-

ceputurile lor istorice, stau direct sau indirect sub influinţa culturii babiloniene care s'a întins şi a domnit cândva asupra întregii Asii anterioare.
"Cu chestiunea asupra înrudirii limbilor semitice cu cele. indoeuropeene, sa ocupat întâiu Klaproth (1828), iar 1 timpurile din urmă, şi Măller în opera sa „Semitisch und Indoger“manisch“,

1906, fără

să reuşească însă să

1. Valaori, Linguistica

dovedească această
.

s
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opiniune. Este adevărat că sunt concordanţe între unele
lelalte limbi, aproape numai lexicale (de ex., gr. Zaârosşi ce- lat.
taurus, v,Sl. turii, etc.:'aram. fOra, ass. Stiru, etc. pe urmă,
gr.
Pallakis, lat paclex: hebr. zilleges „concubină“ etc.); dar unele
trebue să fie explicate prin influinţe culturale care se întind
eau
deopotrivă asupra ambelor popoare, altele sunt împru
mutur
i
din, acelaşi izvor, probabil dintr'o limbă a populaţiunilor.
isto-„rice. din cercul cultural egeic, altele, în sfârşit, sunt simple
triviri. Din potrivă, înrudirea veche dintre limbile semitice pocele hamitice (din care face parte iimba egipteană, cunoscută şi
din
numeroasele monumente ieroglifice şi continuată de forma populară a limbii egiptene vechi, de cea coptă, dispărută din. sec,
XVI, în faţa limbii arabe) devine din ce în ce mai mult sigură.
Cf. Feist, Op. cit., pp. 407-—414 şi întreaga bibliografie

de acolo. —

V. Porzesinsfi,

Op.

cit., pp. 66—74.

Er.
Sand/eld-Jensen, Die Sprachwissenschaft, p. 1or —sqq.—
1,
Grâsoire, Op. cit, p.'40, Finck, Die Sprachstâm. d,
„_Erdkrcis, p; 23 sq.

La grupa de limbi semitice se raportau în vechime
următoarele subgrupe:
|
|
Subsrupele lim|. Senitica estică reprezentată prin limba babilor semitice.
bi/oniano-asiriană veche care se sue până la
mileniul III în. de Hr. şi s'a întins spre Nora
de .Babilon, luând locul celei sumeriene de timpuriu.
cunoscută. prin inscripțiunile cuneiforme. Din sec. VIII Ea ne este
au pătruns în Mesopotamia Arameenii, o populaţiuneîn. de Hr.
Semită.
Limba babiloniano-asiriană veche a dispărut în fața
ceritorilor. În timpul lui Alexandru cel Mare ea era limbii cu=
o limbă
„moartă,
Il. Scmitica vestică formată:

Ă
I, din canâneaua,

la care se ra-portau: a) feniciana (cu cea unică ce se vorbea încă
d. Hr: în Africa nordică), cunoscută prin inscripţiuni în sec. IV
IX în. de Hr,, prin nume proprii şi unele cuvinte din sec. Xizvoarele greceşti şi dispărută în sec. | în. de Hr, şitransmise în
0) hebratca,
cea mai importantă din această grupă, care a dispărut
putul perioadei helenistice, întrebuințându-se numai în la încebiserică
şi şcoală, şi al cărei monument cel mai vechiu este poema
Deborah

(Cart, Judecătorilor, 5) ; 2, din arameana care,

arabă

aceea a Coranului care are câ bază dialectul din
Mecca ;

III în. de FHr., se întindea peste întreaga Asie anteri către sec,
vată şi se împărțea: în arameana vestică, a cărei oară cultiîntind
importanţă a încetat în sec. VII d, Hr., odată cu cucerir ere şi
bilor şi arameana estică cu centrul principal în oraşul ile AraEdessa,
cu o importanță culturală mai mare decât' cea
şi cu
unele urme păstrate până azi ; şi 3, din grupa dialectvestică
elor arabe;
din dialectele arabe septenirionale face parte limba
literară

Ja aceste

dialecte se rapoartă şi cel 'za/tez ce a scăpat
de
influinţa celorlalte limbi arabe pentru că a fost , vorbit
de creştini;
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fost influinţat de cea italiană; el este singurul

dialect arab ce întrebuinţează scrierea latină. Inrudite cu dialec:
tele arabe sunt şi cele vorbite în Abisinia, colonizată de populaţiuni arabe. Principalele dialecte abisiniene sunt: ghezu/ sau
etiopeanul, cu inscripţii din sec. IV d. Hr. şi cu traduceri, azi
dispărut, şi Zigrinja, dialectul popular. vorbit în mai multe
regiuni ale Abisiniei. Azi, singura limbă semitică importantă
este cea arabă care se vorbeşte în Arabia, Siria, Mesopotamia,
Egipt şi Africa nordică.
Cf. Porzezitshi, loc. cit. — Feist, loc. cit. — Noldefe,
Die Semitischen Sprachen:, passim.—Brochelmann, Grar.
d. vergleich. Gramm. der Semitischen Sprachen,

Kurzgefasste

" guarum

vergl.

Gramm.

d. semit,

orientalium, 21, 1998).A. Gregoire,

36-39. — F. N, Fince,
ses, pp. 24—32.

I, 1907;

Spr. (Porta lin-

Die Sprachstămme

Op. cit. pp.

d. Erdkrei-

VIII,
*
SUNETELE..
El este
Limbagiul vorbit prezintă o însemnătate deosebită.
la care
sonor
at
substr
de
fel
format din sunete ce constitue un
urprin
merită
Ele
e.
noastr
le
minte
simţi
şi
se alătură gândiriie
a
.
stului
mare o atenţiune deosebită din partea lingui prin vibraţiunile
Sunetul se produca, cum ştim din acustică,
merepezi ale unui corp elastic (lamă vibrantă, corp

talic, membrană întinsă, etc.) şi se transmite sub
formă de unde sonore prin aer sau prin orice
general.
alt corp până la organul auzului. Când undele
|
n mod parsonore izbesc urechea noastră ele înfluinţează într'u a sunetului.
siune
impre
c
produ
şi
vi
ticular asupra nervilor auditi
dau urechii im-o
Când vibraţiinilă sunt ritmice şi regulate ele ulate
, adică desnereg
sunt
presiunea unui szet musical ; când ele
sgonot.
unui
a
siune
impre
dau
ele
e,
părţite prin intervale neegal
compus
este
el
;
simple
sunt
iunile
vibraţ
când
u
Sunetul este simpl
iunile
vibraţ
când
,
simple
cand consistă dintr'o serie de sunete
în
puţin
mai
sau
mult
mai
e,
variat
sunt mai mult sau mai puţin
nate.
mod diferit combi
se numeşte
Sunetul cel mai grav care este şi cel mai intens fi mai mult
poate
ul
Sunet
dare.
fundamental; celelaite sunt secun
puţin ascuzi?
sau mai puţin forte sau sfab, mai mult sau mai
sau grav.
amplitudinea viForta sau intensitatea unui sunet. depinde de ele; cu cât vibradin
ă
rezult
care
e
sonor
or
braţiunilor şi undel
forte.
ţiunile sunt mai simple cu atât sunetul este demai de repeziciunea
depin
sunet
Inălfimea sau ascuțimea unui
cu cât vibrațiuvibraţiunilor. executate intr'o unitate de timp: ascuţit.
nile sunt mai repezi cu atât sunetul este mai
ce se face intre
Timbrul' unui sunet rezultă din combinarea acestor din urmă,
nţa
preze
dare:
secun
cele
şi
_ sunetul fundamental
ze timbrul.
deosebirea lor de număr şi de forță fac:să varie
al se poate
Ceea ce s'a zis în privința sunetului in gener
Sunetul în

aplica

şi sunetelor

pe,

care le produce

omul

giu, vibraSunetele * ca să-şi transmită gândirea. În limba
al vorbivocal
tul
apara
prin
c
produ
se
e
limbagiului, ţiunil
|
*torilor,
Un

sunet câştigă o intensitate

cu atât mai mare

cu

cât go-
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nirea aerului: din plămâni se face cu mai: multă
energie şi cu
cât unele mişcări ale organelor vorbirii sunt
execu
tate cu mai
multă forță, de ex, implosiunile şi explosiuni
şi
A, bunăoară, se deosebesc în limba română nu le. Sunetele
că prazintă sau nu vibraţiuni laringiene, ci şi prin numai prin faptul
aceea că există
între aceste

două consoane Şi o nuanţă de
sitate ; tensiunea
buzelor, de pildă, la producerea lui b este inten
mai
de cât aceea pentru 4. Pe de altă parte, putem puţin energică
să şi facem să
varieze două sunete i (cel puţin acelea-pen
tru producerea cărora coardele vocalice sunt puse în vibraţie)
țimea lor muzicală fie micşorând:o. Astfel, interfie ridicând înăljecțiunea a/7 are
diferite însemnări după gradul ei de ascuț
“dacă ea este rostită pe un ton grav şi cuimepuţinsau de grosime;
ă forță, atunci
arată indiferența; dacă este pronunţată pe acelaş
i ton dar cu
mai multă putere arată o surpriză amestecată
cu
o
nemulţumire
sau indignare; iar dacă e rostită pe un:
ton foarte ridicat, ea
„arată numai surpriza. In limba greacă veche
întonarea se baza
pe deosebirile de înălțime muzicală dintre silabe
.
Durata (cantitatea) ce poate fi mai lungă
sau mai scurtă, după
cum pronunțarea unei vocale e prelungită mai
a. celorlalte, stabilește lungimea sau scurtimea mult decât aceea
greacă veche şi cea latină deosebeau clar cantisunetelor; limba
silabelor,
de ex. gr. pâwtv ăet:, 024, (o vo = —), lat.-tatea
arma
virumgue
CAO (-o s-o.) ete,
|
“Deosebirea de zimbru la vocale atârnă de faptul
că vocea,
când ese din larinx, nu ajunge direct la urech
e, ci trece pria
gură, care este un spaţiu plin de aer, unde
este supusă la mo:
dificări; şi cum

gura iea deosebite forme, şi
se schimbă
în chip deosebit. Fiecare modificare particularvocea
ă
deci
cală; şi pentru fiecare vocală sunt varietăţi de timbr este o vou. .

Cf. Ed. Sievers, Grundziige der Phonetik, pp.
25.5qq. — J. Poirot, Phonetik, p. 72 5qy. — O. Jesper9.sqq.
sen,
Phonetische Grundfragen, p. 63.sqq; Lehrbuch der Phonetik, p. 173.594. 221.50q. şi passim. Rossselot Langlo
ite,
„ Precis de prononciation fcangaise, p. 27. sqq—P. Passy,
Petite phonttique compar€e, PP. 7-14; 47.544.92. sqg. - A,
Grâgoi
re,

Petit traite de linguistique.

pp. 41-31.

Ştiinţa sunetelor limbagiului căreia i se dă numele de foneti
că:
ar trebui să cuprindă: studiul producerii, al transmiterii
şi al
primirii sunetului. Fonetica însă s'a mărginit
Fonetiea.
mult timp să se ocupe cu studiul producerii sunetului; acela al primirii sunetului s'a lăsat pe
seama fisiologiștilor; iar acela al transmiterii sunetului
pare să
' Câvântul

/onenm,

căci

sunef
el

este

este întrebuințat în sensul
cuvântul

general

care

vulgar; cel Ştiinţific ar fi

arată

atât sunetele” musicale
cât şi sgomotele.
,
,
> Numele de fonerică pare impropriu unor linguişti
şi îl înlocuiesc prin acela de fonologie (cf. F. de Saussure, Cours de linguis
tique generale,p.56 sqq.)
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formeze azi obiectul principal al fonetiştilor, ocupându-se mai
cu deosebire cu analiza vibraţiunilor. Noi ne vom mărgini să
studiem producerea sunetului şi să descriem fonemele. Fonemele

unei limbi însă nu se pot calcula după
betului

ei, căci limbile au, de obiceiu,

semne.
Fonctica

numărul semnelor

poate

alfa-

mai multe sunete de cât

|

fi descriztivă,

când

caută

să

explice

de ce,

_de pildă, sunetele ş, î, &, formează o grupă aparte de d, d, g;
sau sforică, când caută să arate seria de schimbări

a sunetelor,

de ex., aceea a i.e. +, (cf. skr. fifa. gr. zarip, lat. pafer) care
s'a schimbat în f (o) în limbile germanice (cf. got. - fadar, vgs.
fater, ngs. Vater). Ele sunt în strânsă legătură, căci evoluţiunea
istorică a unui sunct se înțelege bine numai atunci când se cu:
nosc şi condiţiunile în care se produce şi schimbările prin care
trece el.
|
Fonetica cxperimentală.— În timpul din urmă însă s'au făcut
încercări asupra unei metode noi, studiindu-se acţiunea buzelor
şi coardelor vocalice. Prin substituirea preciziunii unor aparate
simple şi comode, numite zuscriztoare, imperfecţiunilor urechii,
s'a schimbat baza însăşi a foneticei, creându-se fonetica experimentală sau instrumentală care, pregătită de fisiologistul Marey,
de Rosapelly, Czermak, Griitzner, Techmer, Kânig şi creată de

abatele Rousselot
analizeze, în mod
Pentru 'a aduna
buinţăm aparatul

şi E. W. Scripture, caută să descompună şi să
ştiinţific, sunetele în deosebitele lor elemente.
sunetele, a le inregistra şi a le analiza întresuscriftor compus din: ;

1. Exfloratoare,

aparate de forme - multiple (mici capsule de:

forme şi de dimensiuni diferite) puse pe organele a căror mişcare voim s'o determinăm, adică pe limbă spre a explora vocea
(căci în gură se produc

mişcările

fonatoare

cele mai

variate),

în nară, spre a explora curentul de aer nazal.şipe cartilajul..
tiroid, spre a explora vibraţiunile: larinxului. Organele depiasându-se produc în exploratoare o' mişcare (vibraţie, deplasare,
schimbare de volum de aer) care se comunică prin nişte tuburi
celor trei cilindre în formă de țeve prevăzute în partea superioară cu o membrană de cauciuc prin care se transmite unor
condee lungi mişcarea

vibrătoare;

2. Receptorul ce se. compune în general dintr”'un condeiu care
înscrie pe un înregistrator mişcarea ce i se comunică de către

- explorator;

3. Înregistratorul ce se compune dintr'un cilindru innegrit
„mobil în jurul axei sale orizontale şi se deplasează într'un sens
helicoidal ; condeiul lasă pe acest cilindru înnegrit pe unde trece
o urmă albă care, apoi, poate fi fotografiată (v. Dauzat, p.
Aplicarea foneticei experimentale la fonetica limbilor vechi
clasice s'a făcut de abatele Rousselot care explica, după datele
- experimentale, fenomenele fonetice ale acestor limbi expuse de
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M. Brâal, profesor de filologie comparată la College ds France,
la cursul său. Cu modul acesta fonetica experimentală serveşte.
"la controlarea studiului a materialelor dispărute. Aceeaşi metodă poate fi întrebuințată cu mai mare folos pentru limbile moderne mai puţin depărtate de noi.
Altă dată aveam numai indicii prin mijlocul cărora puteam
stabili grade fonetice, acum însă prin fonetica experimentală
putem stabili continuitatea evoluțiunilor sunetelor şi putem
explica cum Sau patrecut faptele. Ştiam, de ex., că / în dialectul cretan şi în limba franceză s'a vocalizat în 4 inainte de
consoană (cf. gr. cret. adi din 74, aube din lat.. alba); acuma, prin

comparaţie cu fenomenele analoage studiate în limbile moderne,
fonetica experimentală umple golul mare ce desparte pe 7 de 4,
restabilind sunete intermediare: 7 etc. In alte cazuri ea'ne arată că

cutare consoană intervocalică dsfărută n'a căzut deodată, ci sa
redus treptat şi, astfel, ea ne face să asistăm la agonia'acelei

consoane până la completa ei dispariţiune.

ii

Cf. Marey, La mehode graphique, p. III, p 103. — Rous-

selot, Principes de phonet. experimentale, 2 vol.

(Paris

1897-1909) PP.44.5qq. 313.sqq. şi passim. — Scriplure,
ments of experimental phouetics. (New-York 1902),
sim.— A/'Aendrick, Experimental phonetics. Nature,
(1901) pp.182-189. — J. Poiroț, Phonetik (Handb. d.

ElepasLAV
phy-

siol. Methodik, hgg.v. R. Tigerstedt (1911), passim şi bogata bibliografie de acolo. — 7. Zivâardemater, Die experimentelle

Phonetik

v. medizin.

Standp.

(AMonatschrift

XIX, 1929). passim. — Ziind-Burguet, Etude de phonct.
experim. Paris 1904. — O. Jespersen, Phonetische Grund:
fragen, pag. 118 sqq.—.4. Dauzat, Essai de Mâthodologie
linguist., Pp.12.sq. 44.sqq.

Ca să ne dăm bine seama de natura sunetelor din cari se
compune limbagiul, trebue să vedem cum se produc ele, trebue
|
|
să determinăm locul şi felul lor de artiVI

A Ap
/

(//
<

culare.

Este 'nevoe

prin

urmare

să cu-

noaştem organele Ai iau parte la arti-

cularea lor și rolul pe care îl indeplinesc
ele. Aceste organe sunt:. /suba, buzele,
dinţii, vălul palatului cu apendicele său
„ omuşorul şi coardele vocalice, constituind
"aparatul vocal. (Vezi fig. 4).

Aparatul vocal. Pentru descrierea aparatului ne mărginim la o figură schema:
tică în care A arată cavitatea nazală, un

organ cu totul imobil şi serveşte numai
să
dea o rezonanță vibraţiunilor voca:
Fig. 4.
|
„ lice care îl străbat; B cavitatea bucală,
organul în care se produc mişcările fonatoare cele mai variate
prin depărtarea mai mare sau mai mică a fălcilor și mai ales

ELEMENTE

185

DE LINGUISTICĂ INDOEUROPEANĂ

proprin mişcarea limbii şi a buzelor şi cumulând funcţiunea de zând
cuprin
l,
larinxu
L
nţă;
rezona
de
şi
sunete
de
are
_ ducăto
-

trebue să
glota e între cele două coarde vocalice. In gură
şi v tot
vârful
arătând
(3
1
8,
limba
" distingem: buzele « şi a;

restul); dinții sufertori d şi cerul gurii, cuprinzând o parteşi
anterioară osoasă şi inertă /-k şi una posterioară, moale
mobilă, sau vălul palatului î, în fine, onutşorul &.
Literele greceşti arată organele cari iau parte activă la artiactul
culare ; cele latine arată organele care nu intră în joc înmuşchi
(doi
vocale
coarde
două
din
articulării. Glota &, formată
prin
paraleli), se deschide prin depărtarea lor sau se închide intră
nu
tă
comple
rea
apropierea, prin strângerea lor. Inchide
mai
în joc; cât priveşte însă deschiderea lor ea este când nici
inând
întâmp
ne
aerul
caz,
întâiul
In
mică.
mai
când
mare
o greutate, coardele vocale nu produc vibraţiuni sonore. expiLa producerea unui sunet iau parte următorii factori: 1, rezoraţia ; 2, articularea bucală; 3, vibrația larinxului ; şi 4. necenanţa nazală. Dintre aceştia cei doi dintâi sunt constanți,

ceilalţi
sasi şi suficienţi pentru producerea unui sunet, pe când

altă
doi pot să lipsească, sau se pot adăoga la cei dintâi ; pe de sunt
nazală
nţa
rezona
şi
lui
parte, expiraţia, vibrația larinxu
.
uniforme, pe când articularea bucală comportă varietăţi infinite
este
fonem
fiecare
In acelaşi timp nu trebuesă uităm că pentru
dacă comnecesar să stabilim: care este articularea sa bucală,

rezoportă ovibraţie laringiană sau nu, şi dacă comportă o articuși
ie
expiraţ
de
inate
„nanţă. Sunetele surde sunt determ
lare bucală; cele sonore de expiraţie, articulare bucală şi vibraţie
laringiană; cele surde nazalizate de expiraţie,

articulare bucală

şi rezonanţă nazală; şi cele sonore nazalizate de expiraţie, articulare bucală, vibraţie laringiană şi rezonanţă nazală.
Sunetele se deosebesc nu numai prin gradul de deschidere
al cavităţii bucale, ci şi prin regiunea acestei
Clasificarea cavităţi, unde este punctul lor de articulare.
sunetelor

In general, clasificarea sunetelor

se

face

după

locul lor de articulare. Alţi linguişti însă pleacă
dela un punct de vedere diferit. Căci ori care ar fi locul articulării el prezintă totdeauna un oarecare grad de deschidere intre
două limite extreme: «O închizătură completă» şi «o deschizătură maximală». Pe acest temeiu, mergând de.la deschizătura
minimală la deșchizătura maximală, sunetele pot fi clasificate,
..
după Saussure, în şapte categorii, anume:
esc prin
dobând
se
Ele
or“.
—
sivel
„oclu
Categoria întâia a
La
bucale.
i
cavităţi
a
ană
moment
dar
tă
comple
tura
închiză
producerea

fie-cărei

consoane.

oclusive

deosebim

trei

mo-

mente: o închizătură sau implosiune, un timp ce poate să dureze mai mult sau mai puţin,şi o deschizătură sau explosiune.
La producerea unei .consoane simple, unui 2 bunăoară, explosiunea urmează” îndată implosiunii şi timpul se reduce la o

.

186

”

IULIU

durată aproape neapreciabilă.

consoane

duble,

VALAORI

Din potrivă, la producerea unei

care nu este alt ceva de cât o consoană

lungă

pronunțată cu mai multă putere, observăm câteşi treile momente; :
în acest caz, implosiunea şi explosiunea sunt: despărțite printr'un timp de o durată apreciabilă. Cele două grupe, de pildă,
ata şi atita cuprind exact aceleaşi elemente intre cele două vocale : un element implosiv urmat de unul explosiv; dar pe când
în ala elementul implosiv este urmat

îndată de cel explosi

v, în
alta elementul implosiv este despărţit de cel explosiv printr'u
n
timp care prelungeşte durata închizăturii.

Deosebirea între elementul implosiv şi explosiv se observă
mai bine însă când nu se succed imediat cei doi /t; să se
compare de ex. a/fa şi apta.
.

După locul de articulare se

deosebesc trei tipuri

principale

de «oclusive sau mute»: 1, tipul «labial» 2, 6 (12); 2, cel «dintal»
4, d, (n)şi z, cel «gutural» k, & |»). Primul se articulează
cu

buzele ; în al doilea, extremitatea limbii se aplică p2 partea anterioară a cerului gurii; iar în al treilea, dosul limbii este
contact cu partea posterioară a ceru/ui gurii. In multe. limbiîn
se deosebesc bine două articulări guturale: una palatală (cf.
din limba română chirie, din” cea franceză Qui, din cea germană4,
Kind şi una

velară (cf. 4 din limba română

cuie,

din cea

germană Kuh, etc.), pe când în altele ea este neglijată.
Calegoria a doua a «fricativelor». — [le se dobândesc când
închizătura nu este completă, nu este hermetică, permiţând
trecerea aerului oricât de îngustă ar fi ea. Şi la acestea, ca
Ja oclusive, observăm toate punctele de articulare. Astfel avem:și
1, «Spirante labiodintale» f, o; 2, «spirante dintale» cu diferi.

tele varietăţi, după forma pe care o ieau buzele, vârful sau
dosul

limbii în timpul strâmtării cavităţii bucale, adică : interdintale
p, d (cf. th englez aspru şi dulce “în Zn Şi Zen); dintale s, z;
prepalatele: 5, £. Şi aici deosebim o articulare Balatală :
(ch din cuvântul german ch și y, din cuvintele franceze 7!eu
yacht) şi alta velară: >, , (ch din cuvântul german Buch
“medial german dintr'o "parte a Germaniei nordice precedat şi g
de.
4 0, 4, de ex,

Tag, etc).

,

Categoria a treia a «nazalelor— ».
Ele se obţin când inchizătura gurii este completă, ca şi explosivele printre care de altfel
Şi figurează, fiinpuse
d în parenteză, şi de care se deosebe
numai prin aceea că vălul palatului fiind lasat jos aerul sc
ese
prin nas, de ex, m, n, 2,
,
Categoria a patra a «licidelor». — Ele prezintă două articu-

Jări: Una Jaterală pentru producerea lui /, când limba
„asupra. părţii anterioare a cerului gurii şi lasă la dreapta apasă
și la:
Stânga o deschizătură pe unde trece aerul. Avem / dintal
(când
"mişcarea pe care o face vârful limbii este aceeaşi ca şi pentru
„dintala d), / palatal sau muiat (când partea anterioară a limbii
„se ridică către partea anterioară osoasă şi inertă a'cerului gurii)
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şi 4 velar (când partea centrală şi posterioară a limbii se îndoaie in formă de lingură către partea posterioară moale și mo=
bilă a cerului gurii). Alta a:brantă pentru producerea lui r,
când limba este mai puţin apropiată de cerul gurii şi când pe:
lângă limbă vibrează şi omuşorul. Avem r dintal (când vibrația
se produce cu vârful limbii), 7 velar, gutural (când intră in

„vibraţie dosul limbii) şi r uvular, zis şi 'grass'ey& (când vibrația
se produce prin
Cu categoria
nismul fonaţiei
soana, este un
de consoană şi

omuşori.
a cincea intrăm în domeniul vocalelor. Mecaeste şi rămâne acelaşi. Vocala, în raport cu con=
grad de deschizătură mai. mare, deosebindu-se
prin faptul că ea este însoţită totdeauna de vi=

braţia larinxului.
,
Categoria a cincea a vocalelor: «i, u, ii» Aceste vocale arată,
în raport cu celelalte, o închizătură încă mare şi destul de
apropiată de aceea a consoanelor. De aci şi oarecare consecinţe
care justifică denumirea de „semivocale“ dată lor. Vocalele ș şi
u se arată printr'o îndoită grafie: 1, î (7) 4 (î) şi
şi.
Această deosebire se observă mai bine ca ori unde în grupe
ca: aia, autva, unde distingem ș şi + deschise şi inchise şi unde
i şi 2 ne dau clar impresiunea de vocale, pe când j şi 4 aceea
de consoane, cf. cuvintele franceze: pi€ lpentru ied) lângă
riez, Şi elua (pentru €/oi) lângă

aplică şi la îi şi îi (î).

Eloa.

Aceeaşi

|

observaţiune

se

Vocala î se pronunţă cu buzele întinse şi articulare anterioară ; 2 cu buzele rotunjite şi articulare posterioară; îi cu po-

ziţia buzelor lui

şi articularea lui ș. Vocalele

ș, z, îi au şi

forme nazalizate : 7, î, &.
,
Categoria a şaseă a vocalelor, e, o, oe, 6.— Articularea acestor

vocale corespunde respectiv celei: lui , z, îi. Formele nazalizate: £, 6, &, (6) sunt frecvente; de ex,, (n. viz, font, brun, etc.
In multe limbi se deosebesc mai multe grade de deşchizătură:
1, închise: €, ga (6), de ex., fr. chante, germ. Gene, în. mar-:
teau, germ. tot ; tr. Mouse, etc. 2, deschise: ș, o, a (9), de ex.,
fr. ere, germ. Băr, fr. fort, peur, etc.; 3, medii: Egiise, votre,

Jeune, etc.
|
,
N
Categoria a şaptea a vocalei «a» care prezintă deschizătura
maximală ; avem şi o formă nazalizată: & de ex., enfant, sang.
Mai distingem la această vocală și diferite grade de deschizătură: 1, deschis, de ex., fr. car, germ. Kaiser: 2, mediu,
de ex., fr. Paris,
germ.. Taţ, etc.

germ.

Fa/!, etc.; 3, inchis

de ex., fr. vague,

Astfel au clasat unii linguişti sunetele; şi este vorba, de sigur,
despre o simplă schemă de clasificare raţională. Şi precum ve.
dem, în această clasificare nu găsim foneme de un caracter com=!
plex sau special ori care ar fi importanţa lor practică,
Categoria caspiratelor»: hi, th, bi, dh, Ghikh, Sh;

.
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Categoria ad ricalelor», o serie de: foneme intermediare între
oclusive şi spitante, caracterizate printr'o închizătură nu de tot
completă şi printr'o implosiune urmată de o uşoară mişcare de
deşchidere, Ele sunt: 47, îs, kch, etc., care pot fi reprezentate
şi Pf, ts, Ech; de ex., gr. opfis lângă ofis «şarpe», germ. Pferd,
Zahu, rom. mold. daiuă, etc. ; şi
Categoria «diftângilor» combinarea

a două

binare, căci una este

din

vocale într'o sin:

gură silabă, fără însă să aibă ele aceeaşi valoare în această comelementul

forte

obiceiu a doua, este elementul cel slab. ș şi

diftong, cealaltă, de

sunt cele care se

pretează mai bine să joace rolul de element slab, adică de ele-

ment al doilea; de ex., în diftongii aş, câ, '0î, au, eu; ou, î şi 4
se zic elemente de diftong;
Cf. £. Sievers, Grundziige der Phonet,5 Leipzig 1go1),
passim. — O. Jespersen, Lehrbuch

der Phonet.2,

deutsch

von H. Davidsen (1913 passim. — A. Brugmann, Abrege
de gramm. comp, (frad. par Bloch, Cuny, Ernout, 1903:
pp. 33 - 36. — PV. Henry, Gramm. cp, du grec et du latin
(1908), pp. 17—26; Gramm. comp. de Panglais et de Pallem?. (1906), pp. 20—3r.—F. Sonimer, op. cit.p. 179 sqq.
184 sqq.—/. Flirt, Handb. d. griech. Laut- und Formen-

lehre (1902). p. 45 sq.—A. Afeiliet, Introd, ă l'etud. cp. des

langues indoeuropeennes: (1908) p. 53 sqq.—F. Piguet, op.
cit. pp. 52—69 —E. Bourcies, Phonet. trangaise (1907)

pp. XIX—XXIX.—P. Passy,
passim.—A. A/yrop, Gramm.
(1904! p. 250 sq.—J. Bastin,
Saint-Petersbourg, 1903. pp.
colo (p. 103 sqq.). 7. Poirot.

Les sons du franșais
hist. de la langue
Precis de phondtique:,
1—103.şi bibliografia
Die Phonetik (Hb. d.

(1899:,
franc:
Paris.
de aphys.

Methodik, hgg. v. Tigerstedt. Leipzig).—/. Vendryes, Le |
langage, pp. 20—32.—F. de Saussure, Cours de lingui- :

stique generale, p. 64 saq.—Z.. Roudet, Elements de phonâtique generale, Paris 1grr. !/. Viilor, Elemente der
Phonetik: Leipzig, 1904.

IX,

|

|

SISTEMUL FONETIC

-

In orice limbă fonemele sunt strâns unite între dânsele şi
! <ondiţionate unele prin altele. Foneme izolate în limbi nu: există,
« Ele formează în limbă un sistem de foneme coerent, deşi uneori
a fost tăgăduită coerenta lui, sub motiv că în unele limbi se
văd schimbări fonetice izolate care apar în afară de sistemul
fonetic al limbii. Existenţa sistemului fonetic este rezultatul unei
legi de echilibru. Se stabileşte, in adevăr, între toate organele
: care conlucrează la fonaţiune un fel de acord în virtutea căruia
tinde să corespundă la fiecare poziţiune a fiecărui organ o aceiaşi
poziţiune a celorlalte (Vendryes). Sistemul fonetic se schimbă
în cursul desvoltării aceleeaşi limbi.
Dar şi o limbă
Evoluțiunea,

limbii.
|

vorbită nu

poate să rămână

neschimbată, în desvoltarea ei în cursul veacurilor.

Căci, sau dispar elemente ce o compun, bunăoară,

.

cuvinte ce nu se mai întrebuințează, sunete ce pier,

însemnări care cad in desuetudine, etc., sau se creiază formaţiuni

nouă în chiar interiorul unei limbi. Că aceste schimbări ar fi
semnul unei slăbiri continue şi. unei decăderi mai mult sau mai
“puţin repezi ale unei limbi, cum se susţine de unii linguişti, nu
este de admis. Ele au, din potrivă, ca rezultat adeseori faptulde
a da limbilor mai multă claritate şi mai multă simplicitate. Ca
să vedem ce însemnează a evolua o limbă în diferitele epoce
ei, să luăm un acelaşi text şi să urmărim diferitele
ale istoriei
aspecte ce le iea când îl transpunem de la o perioadă la alta
“Textul este o. traducere din psalmi, anume psalmul întâiu al
ă
lui David:
Sec. XVI (1576)

Ferice bărbatii ce nu mârge
la sfatuli necuraţiloră, şi pre

cale păcătoşiloră nustăşi la şederile pierdzătorilori nu sâde.
Ce inlege€ Dom-

nului vola lui şi

Sec.

XVII

(1613)

Ferice de omul

[ce n'a miarge

In sfatul celorii
[tără de liage
Si cu răii nu va
.
[sta , ?n cărare.

Nici a şedea?n
scaun de pier,

Ce voia

[zare.

lui

va

Sec. XVIII (1751)
Fericită bărba:
- tul carele n'au

umblat în sfatulă necredinciosilorii şi în căle păcătoşiloru
n'au stătută şi pe
scaunulă
pierazătorilori n'au
şedzut.

Sec.

XIX

Ferice

(1863)

omulă

carele nu îmblă
după consiliulă
nelegiuiţiloră;
nu calcă pe ca-

lea pacatoşiloră;
şi nu sede în şedința batjocoritoriloră.

Ci în legea lui

:
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Sec, XVI

(1576)

Sec. XVII (1673)

în lege lui învă-

fi totă cu Dom[nulu,
Şin liagla lui ş'a

ță-se
dzua
şi
noapte.
Şi fi-va ca lem-

petriace

nul răsădit
lângă eşitul apei
ce rodul său dă
în vremia sa şi
frundza lui nu
cade, si toată
cîtă se face dospâşte,
Nu aşa necu-

rațiloră, nu aşa
ce ca pulbere ce
o mătură vintul
di în faţa pămin-

"tului.

,
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som[nului

De să va*'nvăța
de

dz!

de

no[apte
Să-i deprindză
[poruncile toate

Şi va fi ca pomu-

[lu lănsi api,
Carele de roadă

-

Sec. XVIII (1551)

Ci in lege
Domnului,

voia

lui; şi în

l€g€

lui sa cugetă
dzioa şiŞ noaptea Şi va “fi ca un
pomi răsăditu,
lingă izvoarele a-

peloră,

carele

rodi.
.

.

...
.

.

.

.

..

Sec. XIX (1563)

lehova

este ro-

tnţa lui si în doc-

irina lui, medi.
tează ziua si
noaptea.

Acela

.

este ca

ună arbore, plintată pe lângă
curgerile apelorii, care, şi dă
fruptulu la tim-

puli său; frunza
sa nu se vestejeş:e şi tâte, cite

[nu să scapi
Si frundza sa

face, prosperă,

” [act nu-s va.

Nu aşia nelegiuiţii; ci ei sînt
ca pleava, pre

[plarde
- Ce pretoativria-

mia va sta viarde
„Și de cite lucre
- [dzi-i sporlaşte
Şi agonisita lui
[va ceriaşte

carea o spulberă
vintulu.

Iară, voi necura[ţii ca pleva

De sirg veti cunoaşteavi ispraVa. i... |

/ Nici cuvintele nu păstrează indefinit acelaşi aspect fonetic. In
Schimbările
fonetice.

adevăr, dacă vom compara două faze deosebite din perioada de desvoltare -a unei aceleaşi.

limbi

vom

observa

că unul. sau

mai

multe:

sunete ale acestor cuvinte au fost înlocuite prin:

altele, uneori de stul de diferite. Schimbările fonetice ating numai!

sunetele.

Acest

e modificări rezultă din schimbarea sistemului.

“tonetic al limbi i. Motivul

acestei
/Căutat în raportul acestor foneme
“întru cât au ca urmare schimbarea
vinte regulat şi în alte cuvinte în

schimbăria fonemelor trebue.
cu totalitatea sistemului, Şi
acelorași sunete din unele cucare se găsesc în aceleaşt

„condițiuni, ele sunt de o regularitate perfectă. De ex,, în limba
greacă, ori ce o intervocalic, după ce a devenit /, cade: "or-

11es0s» > "genehos» >> geneos( genous), *tăâsân>, => *tăhân»> * ăn

(ton) ; în limba latină » Ori ce s intervocalic; după ce s'a schimbat în z,
devine r, de la o anumită epocă; * genesis >> * genezis >> ge-

ieris, "istăsom *istăzom (cf. osc. egmazun), istarum etc.; în
limba germanică, i. -e. &, £, £. (oclusive surde) devin hp (spirante surde) dacă erau iniţiale sau piecedate imediat de ton;
în unele cazuri insă ele apar, cum a arătat linguistul danez
Verner, şi ca 3, 5 d (spirante sonore), în protogermană, ca

&

d, d (in-got.)

finale

sonore)

şi g, d, £ (în germană), când erau mediale sau
i mediat de ton; ie. d, d, 9 (aspirate
î, d, z şi apoi 5, d, g (got), 3, i, £ (germ.);

neprecedate
devin

DE
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iar i. e. d, d, sg, (oclusive sonore) devin 4, £, &,: lat, cornu,
dice, n&pos, tres, vertere; gr. dekăs, hyper, lat. pater; v. ind.

bhâratăd „să poarte“; lit. dubus; lat, dingua, ego, etc., faţă de
formele germanice: got. harirn, taihun, V. gs. nefa got. preis
vairpan, germ. drei, îverden, pregerm. *fader, *fezun, '*uberi,
(got. fadar, -tig, uber; germ. Vater) got. bairadău, germ. (ge-)

(Zunge),îk rich, etc.;

„dâren, ete.; got. diups (fief), tuggo

în

franceza modernă, orice / muiat s'a schimbat în y: page, piy6,
muraye, etc. scrise paille, piller, muraille, etc.

Şi în vechime filologii s'au ocupat cu schimbările sunetelor,
dar fără plan şi de multe ori într'un chip arbitrar. Numai când
studiile linguistice au început să progreseze sub J. Grimm, Fr.
opp, A. Pott şi puţin mai târziu

încep şi

sub, A.Schleicher,

schimbările sunetelor să fie observate şi studiate cu mai mare
atenţiune şi exactitate.

“/ Orice schimbare fonetică are o cauză; de aceea, chiar în cazul

când ni se prezintă vreo schimbare fonetică
căutăm

cauza

„peană 4 s'a
„ced călțică
*potâr-, Skr.
Sună afhir;

izolată

;. de ex., explosiva
schimbări

acestei

trebue să
indoeuro-

păstrat mai în toate limbile indoeuropeene afară de
care a pierdut-o încă din epoca preistorică: i-e.
pitâr-, gr. zarip, lat. pater, în limba: celtică însă
pierderea consoanei 4 din această limbă,în care

celelalte consoane

explosive £, £, d, d, z rămân

neschimbate

a

avut loc, după J. Vendryes (M&langes' Meillet [1922]. p.. 117),
în modul următor: p s'a schimbat, din cauza articulării mai
slabe decât aceea a guturalelor şi dintalelor, în f, fără însă ca
şi £ şi / să se schimbe în p şi ch; şi, după ce 4 s'a schimbat
_ în f, limba n'a întârziat să elimineaceastă spirantă care turbura
armonia sistemului. Pentru ca o schimbare fonetică să fie luată în consideraţiune
de către linguişti trebue să aibă loc în vorbirea unei grupede
indivizi, cari au o tendință naturală de a o aduce la îndeplinire

1 Substituirea consoanelor <Lautverschiebung» constitue exemplul tipic
al regularității schimbărilor fonetice. Acest fenomen întrevăzut de învățatul
“danez Rask,

apoi, formulat

de Grimm şi, în urmă, completat de Verner, nu

“trebue să fie pus în legătură cu fenomenele analoage ce se observă în
limba armeană, în cea toharică şi în cea osetă, căci ele au avut lo: intr'un
-mod independent. După H, Hirtel ar trebui să fie pus în legătură
„cu desvoltarea

accentului

de întensitate în această limbă; dar nu este exact:

căci sunt şi alte limbi care au acest accent şi cu toate acestea nu prezintă
acest fenomen. După S. Feist el s'ar datori unei in:luinţe .străine «unui

-substrat linguistic»,

de ex., în limba

armeană

sar

datori,

unui

substrat

linguistic caucasian. Vendryes crede că acest fenomen rezultă din gradul
„de deschidere al glotei: sunt oclusive care se pronunţă cu glota deschisă
și altele cu glota închisă. In pronunţarea cu giota deschisă, cum se observă tn limbile germanice,

în general, le trebue

“începe să vibreze un timp oare care. Prin

coardelor

vocale

pentru a

urmare, vibraţiunile glotale se

“produc în limba germanică mai târziu, Din potrivă, în pronunţarea cu glota
inchisă, cum se observă în limba greacă veche, în limbile slave, în limba
Aranceză, etc., coardele vocale sunt apropiate în timpu! producerii oclusivelor,
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într'un' mod spontan. Este exclus ca un individ să poată să im-

—

pună - vecinilor

„admite-o, şi nu

săi

o pronunțare

pe

care

instinctul

lor

n'ar

există

constrângere în stare-să generalizeze o

schimbare individuală

generalizată, a fost combătută cu drept

“schimbare fonetică ; de, aceea, părerea: acelora cari au crezut că
orice schimbare fonetică pleacă dela un individ şi că este o

„cuvânt,

ca

una

care

era

inexactă.

In unele cazuri totuşi sar putea vorbi despre influinţa modei.

Antichitatea a cunoscut asemenea mode; de ex., Alcibiade
avea obiceiul să pronunţe licida r ca /: el zicea /olâs, Thcolos,

etc. pentru horâs, Theoros, etc; iar Catul îşi bătea joc de Romanul Arrius care pronunța comoda. pentru conunoda. Sem=
pronius şi-a -schimbat porecla sa Gracus, în Gracchus; iar
ropa, "Ahrutym, cu toate că prezintă &, au devenit anchora,

Alchimena.

ŞI cu moda

aşa numiţilor

„incoyables“ cari nu pro-

nunţau licida: r, era acelaşi lucru. Dar asemenea schimbări și
asemenea pronunţări individuale arbitrare, au fost de scurtă
durată şi nau reuşit.
'
“Dintre schimbările fonetice sunt unele 7defendente sau sposrane, şi se datoresc unei cauze interne, adică îşi iau naştere inde: pendent deorice influinţă a sunetelor vecine; aşa e cu schimbarea
Protogr.

în + în dialectul ionic şi atic, de ex., dor. uârap (cf.tzacon.

mâl), câyoc: iohat. irrips dijicesete., aceea a protoital. gu în
în grupa dialectală osco-umbrică: osc. pis, umbr. fezir: lat.

duis, quatiuor; aceea a lui u în îi în limba

tranceză: lat. durares

ir. durer etc. Altele depind de “natura sunetelor inconjurătoare,

de locul accentului etc., şi se numesc dependente sau combina
Zorii; de ex., schimbarea protogr. o, înainte de toate sunetele, .
afară de e, 7, în z: zotvij, dar tiv, zcfizv dar ic, etc;; dispariţiunea
lui:s intervocalic, după ce a trecut mai întâiu prin &, înainte
de zi: lat. primus din *prismos, din *prizmos (cf. pelign. prisnut
„prima“), aceea a prg. *p prin prg. *d în d (in limba gotică)
Şi în t (în dialectele vgs., mgs. şi ngs.): prg. */aper: prg. */adâr:

got. Jadar: vgs. fater: mgs, ngs. Vater etc.
Schimbările fonetice sunt pricinuite şi ele de anumite cauze.
Cercetarea acestora constitue una din probleCauzele
mele cele mai grele ale evo/rfiunii sunetelor,
schimbărilor şi, deşi s'au dat mai multe explicări, cu toate
fonetice.
acestea nici una n'a adus o lumină completă.
Linguiştii, Sau gândit la:
[. Conditiunile chmaterice, care au o influință asupra graiului,
întru cât ele lucrează asupra stării fisiologice a indivizilor, La
prima vedere acţiunea unor asemenea condițiuni nu se poate

tăgădui; de ex., unele limbi, dela Nord, întrebuinţează mult consoanele, altele, dela Sud, se servesc intr'o măsură largă de

vocale, dar îndată ce intrăm în detaliu

aşa, bunăoară, lângă limbile

soane,

problema se complică ;

scandinavice

care abundă

în 'con-

limba laponă, şi cea finlandeză se servesc mai mult de
Sa a

*
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vocale. Exemple sigure nu se găsesc cu uşurinţă. Fonemul r,
cel prevăzut cu: vibraţiuni energice, se aude de obiceiu la țară,.
pe când în orașele mari se aude cel cu mult mai puţin sonor
şi Sar explica aceasta din cauza nevoei de a fi mai bine auzit
prin câmpii şi la distanțe mari; iar predilecţia Arabilor pentru
r laringal, cel pronunţă fără a deschide mult gura, s'ar atribui
nisipului deşertului şi fricii de a'1 înghiţi.
|
.

-

II: Legea celei ma: mici sforțări, adică

tendinta ce se mani-

festă în graiu de a se simplifica, de a se uşura munca
nelor, Prin această lege putem, ce e drept, să explicăm

cazuri;

de

ex.,

schimbarea

oclusivei în spirantă:

a

orga:
unele

lui & din

lat. /abere în v din fr. avoir; căderea atâtor silabe finale în.
multe limbi; diferitele cazuri:de asimilare: /j, în cz, etc. în //,
nn, îi, etc.; simplificarea unor grupe de sunete

decât altele:

grupa

decât grupa

mai complicate

s/r în sfrăin ar. cere o sforţare mai mare

st în sfau, etc., căutând cu alte cuvinte, fără să ne

dăm seama, să facem aceste feluri de grupe mai lesne de pronunţat;

monoitonghizarea—diftongilor,

putea .explica

numeroasele

etc. Dar atunci

cazuri în cari

vedem

cum

am

că are

loc

tocmai contrarul? De ex., în locul monoftonghizării, scurtării de
vocale lungi, sunetelor sonore, pierderii aspiraţiei,
etc. avem

diftonghizare, lungire de vocale, sunete surde, aspirație etc.,
care au trebuință de o sforţare mai mare. A hotări prin urmare
pentru fiecare limbă ceeace este mai uşor şi mai greu în' pronunţare

nu este cu

putință.

In adevăr,

gruparea

consoanelor

așa de deasă, de pildă, în limba germană, fac asupra Germanilor impresia că ele sunt cel puţin tot atât de uşoare și plăcute ca unele sunete. simple din limba latină, de ex., schzachopf năuc, imbecil“, zăfchen „cep“ ete. Mai mult incă, unele
sunete .noi cari provin din inlocuirea altora într'o limbă, . apar
adeseori mai complicate decât cele vechi, de ex, tendinţa care
se observă la Germani de a adăoga la explosive o aspirație
nefonetică: germ. Pferd, Pfau, Thor, etc. ct. lat. vulg. paraverâdus, Bavo, v.gs. fior, m.gs. licr, v.sax. dior, m gs. fGre, etc.

lată de ce credem că este prudent să se mai studieze
chestiune.

-

această

„-

II. FEuJonia, adică grija, chiar inconştientă, de a vorbi frumos;
această grije dă prilej oamenilor să aleagă instinctiv sunete mai

E

armonioase şi să le substitue altora cari ar fi mai puţin plăcute

la auz. Această preocupare însă de ordin estetic nu poate să
constitue o cauză generală a schimbărilor fonetice; şi au perfectă dreptate, credem, linguiştii, când afirmă că nimic nu este
mai variabil, mai - relativ şi mai individual de cât simțimântul
armoniei sunetelor. Căci în aprecierea ce se face asupra armoniei sunetelor unui graiu nu se ține seamă de sonoritatea sa
reală şi de armonia sa esenţială, ci mai vârtos de tirania. obiceiului, socotindu-se ca sunete mai armonioase cele ce'se aud
şi se pronunţă zilnic, iar ca sunete neobişnuite şi ridicole cele7,

Valaori,

Linguistica,
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lalte. Aşa, de pildă, vocalele nazale, deşi intunecă sunetul, sunt
“totuşi pentru un francez, a cărui limbă cuprinde multe vocale
- nazale, mai armonioase şi preferabile vocalelor pure din limba
italiană,. cea română, etc. În general, cea mai mare parte din
vorbitori nu dau nici o atenţiune armoniei sunetelor graiului lor

ce”l întrebuinţează așa cum li s'a transmis de tradiţiune și fără
să creadă că el ar putea fi perfecţionat.
IV. Substratul linguistic anterior, al cărui rol asupra schimbărilor fonetice şi asupra aspectului

fi tăgăduit. Astiel,

în limbile

exterior al limbilor, nu poate

arien întâlnim un tip special de

consoane dintale, numite linguale: ţ, d ţi, dh, care nu se găsesc nici în limba persană nici în celelalte limbi îndoeuropeene;

se găsesc în schimb în limba afgană cea mai apropiată de dialectele indiene, ceea ce însemnează că aici este vorba despre influința

limbilor

dravidiene, vorbite de Dravizi, populaţiune

in-

digenă cucerită de către Arienii nou-veniţi. In limba armeană
subtituirea consoanelor sar atribui influinţei limbilor caucasiene sudice. Şi pentru că limba latină
la aceleaşi

ceea

schimbări

ce se explică

în fie care

prin

vulgară n'a fost supusă

regiune

aceea că

felul

unde a fost introdusă,

desvoltării

popoarelor

romanice şi particularităţile istoriei lor au fost deosebite, urmează
că ea a suferit 'influința substratelor linguistice anterioare ; de
ex. limba galo- -romană a menţinut din dialectele francice, introduse odată cu invaziunea Francilor, două sunete cari dispăruseră
de mult din limba latină: aspiraţia lui / din formele germanice
“haga, *hatire, *hapja. *harja, *haunitha, *hagiroue, etc. care:

a trecut în limba populaţiunilorgalo-romane şi s'a 'păstrat până
în zilele noastre în limba francezi, cf. hate, hair, hache, haire,
Jonte, heron, etc. precum şi 'semivocala z0, care a deve nit în

urmă gw în gura

zvardoit, îvarjou,

populațiunii

galo-romane

şi apoi g: germ.

îîverra, zisa, want etc. au trecut întâiu în

orvar-

dare, car. nire, *giverra, *givisa, *givautu şi apoi în “limba
franceză. în garder, garnir, guerre, guise, gaut, etc. (elementul

labial z a dispărut către sec. XII).
Să ne păzim însă de a căuta să explicăm totul prin acţiunea
acestui factor. S'a arătat că factorii despre cari a fost vorba,
chiar dacă acţiunea lor s'ar combina, nu pot să explice, în generalitatea lor, fenomenele evoluţiunii fonetice. Să considerăm,
bunăoară, o limbă

care se 'desvoltă

într'o

țară în care

condi-

țiunile de climă, de rasă, de viaţă socială şi politică ar rămânea
aproape aceleeaşi: ei bine, structura acestei „limbi, într'uninterval de timp mai mult sau mai puţin lung, s'ar depărta foarte
mult de vechiul ei aspect; pe lângă

aceasta,

limba ar evolua

întrun mod diferit dela o regiune “a alta a acelei țari. Atât de
adevărat este că schimbările sunt inevitabile Şi că ele nu ating
în acelaşi timp şi în acelaşi chip toate punctele unei regiuni.
Astfel graiul. este supus schimbărilor de tot felul: nu toate
aceste schimbări insă se impun ; cele mai multe sau dispar sau se

ELEMENTE: DE LINGUISTICĂ INDOEUROPEANĂ

" mărginesc la unele persoane. Numai

195

acele schimbări pătrund în

„limbă care şi-au luat naştere în acelaşi timp la cele mai multe per-

soane ale unei aceleeaşi generaţiuni şi ale unei aceleeaşi regiuni.. .
Cf. F. de Saussure, Cours de linguistique gencrale,
p. 308 sqq. — /. Vendryes, Le langage, p. 45sqq. 'şi
bogata bibliogratie de acolo. — 4, Grâgoire, Petit traite
«le linguistique, p. 67 sqq. — B. Deloriick, Grundfragen
der Sprachforschung, p. 96 sq. — 4. Afeillet, Caractăres
gensraux des langues german. p. 27 sq.

Aceste schimbări odată scoase la iveală şi coordonate-bine
„au dat putinţa să se stabilească „legi“. Dim
Lezile fonetice. câteva exemple de legi fonetice: 1, în limba
Relativitatea greacă.s iniţial indoeurop. inainte de sonante
.

lor.

- Surdez, use. schimbă în k (), de ex. sue. *septuz

ME
Eară, dat. seflem; Sonorele aspirate se. se
schimbă în surde aspirate, :de ex., ze. *her5 > hero ” (pepe)

„port“, î-e. *angho> ankhă (ăx7o)

europ.

„sugrum“;

se schimbă în a, de ex., ze. îugom>

+: final indo=

toc, cf. lat. Jur

Luni „jug“, etc.; 2, în limba latină: s medial indoeurop. se
schimbă în 7, după ce devine mai întâiu z,-de ex.- % Cenes-es>>

*genezis >> generis;' căderea lui h (din gh) intervocalic în
cuvintele latine în pronunţarea vulgară înainte de întâiele
secole ale imperiului, de ex. s/ din vihil, etc. 3, în limba
franceză,

schimbarea

lui

c

latin

(£)

de a, şi în s (scris c, s, ss) înainte
(prin Bar, */yazru,

*kyarru,

cantare; merci din mcrcede,
se schimbă

Farru,

în

5

(scris

de e şi,

din carru;

de

ch)

înainte

ex,, char

chanter,

etc.; 4, în limba germană,

din

a gs. î

în ci (a), de ex., 7. gs. sivin, lîhan,> n. 5. Schvetity

deihen; t pregerm. s'a desvoltat în germ. de
ex., pregerm.

sus în

(5), de

*/anp(u)> got. funpus: v. gs. zan(d), ngs. Zalhn,

etc.; 5, în limba

italiană,

toţi / latini se schimbă în 7 după 2,

b sau c, g, de ex., pieno „plin“, chiave „cheie“,
din formele latine f/enrn, claven, clarum, etc.

S'ar părea, în adevăr, că legile fonetice

„cu o constanţă absolută. Ostheif.şi V. Henry

chiaro

arată

„clar“
|

acțiunea

lor

însă au 'mers așa. ]

de departe încât au susţinut că “/egi/e fonciice” sunt tot atât de.
oarbe, tot atât de fatale în manifestările lor ca şi “/egi/e fisice!. )
Dar nu toţi linguiştii au admis această opiniune care a ridicat.
numeroase opoziţiuni; aşa că chestiunea . invariabilităţii legilor:
fonetice a: împărţit pe linguişti. In general, în momentul de faţă,
filologii comparatişti sunt de acord să micşoreze. caracterul de:
constanță absolută ce li s'a dat acestor legi; ele nu sunt lipsite
de excepţiuni. Multe din acestea sunt datorite efectelor analogiei, asimilării, disimilării, etc, Tot aici ar trebui să adăogăm.
şi alte cazuri pe cari neogramaticii, pe nedrept, le excludeau
din . domeniul limbii; de ex., cuvintele ce au o intrebuințare

zilnică şi formulele
zpinunzel,

etc.,

germ.

de politeță:
gmoer

fr. siouglait,

moen,

span.

split zvimSyă,

usted,

etc.

pentru
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monsieur,

oii,

mademoiselle,

guten

Mor. -

Ben, vestra merced, etc.; apoi cuvintele întrebuințate în graiul
„copiilor: ital. Bezfo, engl. Bob, franc. Aliuu,-etc. pentru
Giu-

seppe, Robert, arie, etc.; toate aceste exemple nu pot fi explicate foneticeşte şi nici nu intră în domeniul legilor fonetice ; in
sfârşit, cuvintele imprumutate din alte limbi Sau din alte dialecte, cuvinte a căror pronunțare străină este imitată pe cât
este posibil; precum şi massa schimbărilor brusce şi izolate în
numărul cărora ar trebui să intre cazurile in cari alţi factori
au exercitat influinţa lor.
Pentru a se invedera însă relativitatea legilor. fonetice este
bine să se mai adaoge că ele sunt valabile numai pentru o
perioadă dată şi pentru o regiune determinat
; dacă
ă trecem de
mărginile acelei regiuni influința lor nu se mai simte; pe de
altă parte, .chiar în domeniul acţiunii lor influinţa această nu
durează de cât un timp determinat; aşa dar, fie care lege fonetică poate fi limitată in ceea ce priveşte:
1. Sfafiul, căci diferitele limbi sau diferitele dialecte ale

aceleeaşi limbi au deosebite legi fonetice; de ex,. o intervocalic
derivat din protogr. 75, din 1-hie iI=3, €) precum şi cel dela

aoriste, ca Atyrtas, Ec! ph: etc., pe când în Eretria şi Oropos

el devenea (trecând prin spiranta sonoră 5) v: ezâpa,

etc; prg.

p (cf. got. pagkjan= prg. *pankjan) este tratat în mod deosebit
in diferitele dialecte germanice:

vgs.,

Mg5.,

ngs.

denkeu,

dar

suedez. zânka; latin e liber accentuat se schimbă, în anumite
condițiuni în unele limbi romanice, în ze: fr. siel it. micle, rom.
miere, pe când în altele este menţinut: sicil. sze/z, prov. zel;
sau c și latine iniţiale, s'au palatalizat in Franţa de Nord (in :

sec. VII în. de Chr.) înaintea vocalei a, adică c+a s'a schimba
t

în &", &y: îy; 45; lat. carraum: kârru: Eyarru: Tyarru: far, pe
când în Picardia şi parte din Normandia această palatalizare
n'a avut loc: pic.norm. car, canter,

etc.

2. Timpul, căci în deosebitele epoce ale uneia Şi aceleaşi limbi
întâlnim, diferite legi fonetice: de ex,, in limba greacă, în perioada
preistorică, o intervocalic protogrec, după ce s2 schimbă în /,, dis-:
părea: * 782396 :%* yâyhos ytvzos : vvove, iar mai târziu, c intervocalic

derivat sau analogic, este menţinut: oua: din Eosouat, da0s din
âao0s, Ehvaa (pentru *2)n2) cu c analogic după Eypawbz, etc; în
limba latină s intervocalic protoitalic se schimba chiar în

perioada italică comună în z şi acesta, la rândul său, în 7
(schimbarea latină a întervocalicului S, 2 în 7 a incetat în această

„limbă către mijlocul sec IV in. de Chr); din protivă, s intervocalic
derivat este menţinut: casus din cassus (din: *catstos, din *cad/os)
causa din caussa (din *caud-ta) ete ; în dialecte germanice: i-e.
4 se schimba în limba protogermană în virtutea legii „întâia

substituire a consoanelor“ în p: i-e, *fhrător (gr. epărop, zoârqp

„lat. frăter):

prg. * broper, got. bropar ; din contră, fonemul nou

i (derivat din d) intr'o epocă posterioară a fost menţinut: prg.
*ghordi: mgs, ngs. Garten, etc.
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3. Sifuafiunea fonemelor sau grupelor de foneme în raport cu

deosebitele pozitiuni pe care le ocupă în cuvinte. Căci unul şi
acelaşi sunet poatesă fie tratat în mod diferit, după pozițiunea
pe care o ocupă întrun cuvânt (adică după cum va fi iniţial,
medial, sau final) şi după diferitele suaete înconjurătoare ; de ex.,
protogr. /: (din 5) este menţinut, dacă este iniţial, sub forma de
4): Epno < *sfpnv, cf. lat. serpo, Exnua! din cînouae, cf. lat. seguor

el dispare însă, dacă este medial: u»5s din *uohâs: %uwade, cf.
lat, paris din Etuzis: *usis: pedealtă parte, în câteva dialecte unele consoane finale se asimilează cu consoanele iniţiale
ale altor cuvinte, constituind cu. modul acesta grupe de sunete
care în interiorul unui cuvânt sunt menținute: %âu. uâssov din
zăs pă650y, însă n6ruos, ră

Ooyorsgas-din răs

Uvyaripas,

însă yi-

vz6f)z etc, ; protoit. s iniţial este menţinut: sero din *siso; pe
-când cel medial, după ce a devenit sonor, s'a schimbat în 7:
sero din *şizo din *siso; protoit. *4/ (din i.e. *0/) s'a schimbat chiar în perioada italică comună în /: acesta a fost menţi-

nut în limba lațină la începutul unui cuvânt: fero, cf. umbr. ferfu
«ferto», gr. Ego skr, bhârămi; pe când în interiorul unui cuvânt

între două

vocale, în aceeaşi: limbă

s'a schimbat în

d: pebu/a,

«f. gr. vezos, skr. udbhas ; prg. p (din i.e. 6, în virtatea Jegii
lui Grimun) a trecut prin diferite schimbări „potrivit Jegii lui
Verner, după poziţiunea pe care a ocupat-o în cuvint; aşa, bu:

năoară, fiind la începutul unui cuvânt el s'a oprit în evoluţiunea
sa la africata zf: prg. *baita

(cf. gr. fairm „haină de păstor“),

got. faida „haină“ vgs.. mgs. pet „cămaşă“, ngs. Pfeid(/er)
«negustor de haine» ; din potrivă, fiind în interiorul sau la sfârşitul unui cuvânt după o vocală şi după consvanele /, 7, ela

urmat

o evoluţiune

completă,

schimbându-se

în

spirantlele : 7.

(7): prg. */auz(f)a-(cf. lat. cupa): ngs. kufe; prg. *porpa- (cf.
got. pair): ngs. Dorf, etc.; 4. Incrucişarea a două legi fometice; în acest caz, sau intră în joc una din cele două legi fonetice şi schimbarea fonemului se face conform cu această lege,
şi constituind o excepțiune dela cealaltă, sau are ioc o continuare
a ambe:or legi fonetice; de ex., în limba greacă legea fonetică
în virtutea căreia aspiratele 6, +, 7, s'au schimbat în spirantele

pf, îh, s'a încrucişat cu legea fonetică, de către care a şi fost
înlăturată, în virtutea căreia una din cele două spirante
reunite trebue să se schimbe într'o explosivă: pâw, atodăvyouze,
sii, etc. se schimbă în virtutea legii întâi în fpan5, aispanomai,

schiză, etc iar după legea a doua avem în neogreacă: prâvyu, alorăvouat, Gzito, etc.; sau, legea principală „în conformitate cu care
€ tonic liber latin se: schimbă în limba franceză în ze: lat. mel,
fr. miel, lat. Jeplo)re, fe. lizure, etc. şi legea secundară după
care e tonic liber latin când este urmat de o palatală sau este
influințat de un 7 următor se schimbă în limba franceză în i:
dece(m) fr. dix, lat. *cerăsia (cf. cerasia), fr. cerise, etc.; cât timp

deci legea principală nu eră precis şi bine formulată cea secun-
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„dară părea ca o excepţiune dela cea principală; de îndată ce
însă legea principală a fost completată cu cealaltă şi a fost
astfel formulată: e fonic Ziber latin se schimbă în limba frau
ceză în te; dacă însă este uriat de o palatală sau este di lut
întat de un i, atunci se Schimbă în i, ea'a devenit exactă şi

excepțiunea aparentă a fost explicată într'un mod raţional şi
ştienţific.
|
Ne
|
Faptul că tocmai'în domeniul legilor fonetice, care au loc cu
o mare regularitate şi a căror cunoaştere ne-ar fi fost de ajuns
spre a deduce din starea unei limbi dintrun moment dat, aceea.
„dintr'un- moment ulterior, constatăm oarecare perturbări şi abateri, ne surprinde la prima vedere; dar aceste anomalii sunt:
numai aparente şi se datoresc acţiunii: r,
Aua/ogiei, un factor:
de mare însemnătate, care schimbă nu de puţine ori rezultatele:
evoluţiunii
mecanice a sunetelor sau a grupelor de sunete; de
ex. lat. smplex, (pentru *semplex la *sen) este o. formaţiune
analogică după singuli (=singuli), (vezi pag. 219) 2. Amestecului
de dialecte, (Şi acolo unde

există o asemenea

amestecătură, cum.

se observă, de pildă, în limba artistică a poemelor homerice,
mu ne putem aştepta la nici o consecvență fonetică) de ex,
hom. "Argstâao, “Epuetas, ads, etc, dumec, dorewâa, etc, âua lângă
dube, Duzie lângă Sun, ete. în cari 'nu trebue să vedem ex-

cepţiuni dela legile fonetice ioniene, în virtutea cărora: „un z
primitiv se schimbăîn 4 în dialectul ionic“, „spiranta s în grupa
de sunete -ns- se schimbă în acelaşi dialect întâiu în 7, apoi,
„dispare cu lungire compensatoare“ şi nici excepţie dela psilosis.
proprie şi, dialectului ionic, ci co/isme; 3. Imprumurtului, în virtutea căruia pot să pătrundă într'un domeniu in care există cutare
lege fonetică, elemente dintr'un altul, unde aceca lege fonetică
n'a existat; şi atunci în aceste elemente ce nu s'au supus acelei
legi fonetice. căci au pătruns, poate, după ce s'a stins acţiunea ei, nu trebue să vedem excepţiuni; de ex., cuvintele Î6a pes,

gsva16s, obpaxs din proza atică. bos, popina din limba latină, zzac=

«duille, râder (din *metallea, rotare) din cea franceză, etc. față
de formele atice: crparrjrtc, /oprrăs, 634765, etc; de cele latine: :

coquina, *vos, de cele franceze : mai/le, rouer nu sunt excepțiuni
dela legile fonetice, ci cuvinte împrumutate din dialectul doric,
osc, din limba provensală şi din cea italiană. [Aici intră şi impru-

muturile de formaţiune savantă

ca: Jragile, -natif, etc. imprumu-

tate. din formele limbii latine literare: fragile, nativum etc.
pe lângă cele de formaţiune populară ca frâ/e, naif etc. din.

fragile(m)

nativu,

etc.]. 4. Contaminării şi ortografiei,

cărora.

aşişderea se datoresc unele abateri dela /egile fonetice ; de ex.,
în- formele: £coetra+ (pentru Easscat) s5/, s0/is (pentru s0/ din.
*suel şi *să/is din *sti/es), Aerelius, aereus (pentru Aurelius şi
aureus), poblicus, publicus (pentru publicus, la păbdi- cf. umbr.
Pubdiko, şi pophicus), fr. chute (m.fr.. cheiite), etc. trebue să
.
7
vedem

rezultate

ale

contaminării

formelor:

Isszza:

,
2 s?zo4
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7

(<CEszrat, cf. lat. erit). *s0/+ *st/;s, aes: aurum, Băblicus : -pogli-

cus (care cu toată înrudirea lor de sens şi de formă, sunt totuşi

de origină deosebită), vfr. cheue (= caduta): vfr. cheoite (=cadecta), etc.; pe de altă parte, formele: vfr. bazesie, conter, oscur,

assoudre, ostiner, set, etc., rezultate-potrivit legilor fonetice din

obscuruii, baptisma, compntare, absolute)re, septeit, etc., precum -

şi altele ca: cirurgien, arcevesque, etc., au fost schimbate de
către copişti şi învățați, introducând în ortografie mai întâiu un ș,
un d şi un / etimologice după tipurile latine: obscurua, archieprScopus, etc., cari în cele din urmă au sfârşit prin a se pronunța.
5. Etimologiei populare, în virtutea căreia un cuvânt se schimbă.
după un altul,

cu care el are un

raport

oarecare de idei, sau

cu care pare a aveă o asemănare din punctul de vedere fonetic;
de ex., lingua pentru v. lat. fonetic dingua (Cdengul-, cf. got.

Tuggo=tuvgo), levir pentru. */ever, 'care la rândul său, este
pentru *dever (<*daiuer, ct. gr. zip < da! Fiip), Minerva pentru

Jenerva (ct. MENERVAI.CIL.

Jiae),

fr. lierre

transformate

în

pentru

virtutea

dingere, dir, minisci,

De aceea, pentru

1 191), guisguiliae (< *guesque-

foneticul

zerre

etimologiei

Quisquis, lier, etc.

(<*hedeya),

etc., sunt

populare în legătură cu

motivele arătate 'şi pentru altele este

mai

prudent, poate, să socotim /agi/e fonetice nu canişte regule absolute,

lucrând orbeşte, ci ca nişte tendințe care se manifestă in evoluţiunea sunetelor: în cutare epocă, în cutare țară, cutare sunet
tinde să se schimbe

într'un anumit mod; dar această. schimbare

se va putea împlini numai cu condiţiunea ca ea să nu fie stânjenită de vreun factor, şi trebue să recunoaştem că numărul afactori

este mare.

indoeuropeană

a acestui

cestor

-

Am menţinut denumirea de /zge fonetică căci şi-a căpătat de
mult dreptul de încetăţenire în limba ştiinţifică ; dar credem că
au dreptate linguiştii când propun să se introducă în schimbările
fonetice şi noţiunea de «tendinţă fonetică> care ar fi mai exactă
din punctul de vedere teoretic şi practic.de cât legea fonetică;
cu modul acesta se va putea determina cu preciziune cauza '
schimbărilor fonetice şi se vor explica ştiinţificeşte chiar cele
care ar părea că se impotrivesc ori cărei discipline ştiinţifice;
de ex, numărul ciuci se zice în limba irlandeză coic, iar forma
numeral era. */enge, care, de

s'a schimbat în *geuge în dialectele vestindoeuropeene,
buit să dea. în limba irlandeză *ceic. Singura formă
buinţată în această limbă este coic pe care linguiştii
“prin influința guturalei precedente. Cum se face însă

oarece

ar fi treînsă întreo explică
că în cu-

vintele ce „cap« (din *qennos) şi cerc «cocoş» (din *qercă)
vocala c, deşi precedată de o guturală, nu s'a schimbat ? Se

vede deci
care fâcea
de o altă
rândul ei

că pi'a fost în joc numai influinţa guturalei: tendința
ca guturala să velarizeze pe c din ceic a fost ajutată
tendință, anume: âceea de a diferenţia, care şi ea, la
n'ar fi putut să transforme cec în coic; aşa că, nus
+

—
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„mai prin combinarea celor două tendinţe fonetice,
lucrând amândouă în acelaş
Melanges

i sens, se poate explica forma coze, cf. Vendr
yeş,
Meillet (1902) p. 120'sq.
.

“Să nu uităm încă un lucru că ori câtă rigoare S'ar
recunoaște.
„legilor fonetice“ nu se va putea nici o dată cere
cu
siguranţă
ca evoluţiunea fonetică a unui sunet să aibă loc
în-cut
are mod
mai de grabă de cât în cutare altul, Fireşte, exemp
cutul limbilor ne îndrituesc să presupunem pentru lele din treviitor manifestarea tendinţelor reciinoscute generale;

-

dar acest

mai posibilităţi, căci factori necunoscuţi și greu de ea sunt nuprevăzut pot
să oprească o schimbare fonetică pe cale să se impli
nească 'şisă înlesnească un alt chip de desvoltare. „Legiie
foneti
ce deci; |
au o valoare ştiinţifică numai în raport cu starea din
trecut
sau
cu;cea din prezent a limbilor, adică un tot de fapte
implin
ite
ce nu mai pot fi schimbate. Aceste fapte odată scoas
e
la
iveală
şi coordonate bine dau putinţa să se stabilească legi.
rea acestor legi fonetice se mărginește numai, precu Dar putem s'a zis,
şă arate că, la o. epocă hotărită, un sunet sau o grupă
de su-.
nete s'a schimbat într'un sens, când cutare condiţiune
se
implinise : ele deci nu dau putinţa să se prevadă eveni
mentele cari
vor caracteriza. mai târziu desvoltârea limbilor.
.
Cf. £. IPechssler, Gibt es Lautgesetze ? (1999) şi
bogata

:
literatură de acolo. -— P, Arelschuncr, Sprach
e” (Einleit.
in die Altertumswiss. pp. 192, — 203). — A. Afeillel
, Les.

lois phonetiques (Rev. internat. de sociol,, I p.316).
— £..
op. cit. p. 69 sqq. — EBourciez, Phonet
franq..
pp. XXIX-XXXVII; Elements de linguistique .rom.,
p.
"14 sQq.-— Eug. Herzog, Streitfr. d. roman. PhiloL.,
Bd.
Die Lautgesetzfrage Halle 1904. — J. Vendryes, Les 1 lois.
phonct
Piquet.

gage

. (Melanges Meilet [1902] pp. 115 — 131); Le lanpp. 45 sq, 50 sq.; L?intens. init. p. 19r.— 4. Dauzat,

op. cit. p. 10 sqq. 116 sqq. — K. Wyrop, Gramm, histo:
1904 p. 109 sqgq.—A. Possler,.
Sprache als Schspfung und Entwicklung (1903) p. 59.
rique de la langue franţ.

sqq.—R. A[. Jfeyer, Giebt es Lautwandel (KZ. XLII [1909]
pp. 23-38. — 7. Torbirusson,
Antikritisch. Bemerkungen zur slav. Metatheserfrag. (BB. AXĂ[1906]
p. 68

.

sqa. —

Finch,

wissenschaft,

-

.
*

Aufgabe

p.79. —

und

77. Paul,

Gliederung

Prinzipien

der

der

Sprach-.

-.
geschichte:, p. 55 sq. — Roussellot, Les changementSprach.
s pho-.

netiques, 349 sqq. — /. Zlenry, Gramm. comp. de
Pan-.
glais et de Vallemand:, !1906) passim. — A. Grâgoire,.

Petit traite de 'linguistique: p. 60 sqq.—8. Delbriică, Das.
Wesen der Lautgesetze (Annalen d. Naturphilos..|,
pp.
267—308). Gamil/scheg, Ueber Lautsubstitution, p. 162 sqa.

Multe excepţiuni dela legile fonstice se datoresc, precum
am
.
văzut, acelor influințe interne care sunt reunite.
Analogia. . sub numele de canalogie».
Acest factor stă în aceea că âcţiun
» cuvinte ale limbii întrerupe sau repară schimbarea ea altorimpusă
unui cuvânt de legea fonstică; astfel că desvoltarea
regulată

:

.
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a fonemelor este dzseori turburată de acţiuni analogice. In ad=văr, ana'ogia aci crează sau opreşte acţiunea legilor fonetice,
aci potriveşte sau' generalizează. Domeniul influinței ei în fone- |.
tică, şi în flexiune, în formarea cuvintelor şi in sintaxă este mare ;
iar numărul formațiunilor care îşi datoresc originea acestui principiu este foarte

întins.

Cercetarea schimbărilor curat fonetice,

şi a celor referitoare la influința analogiei trebue să meargă
mână în mână; dar exacta determinare a rolului ce'l joacă în
<lesvoltarea limbilor aceşti doi factori constitue o problemă grea
pentru linguist,
. Puterea

creatoare a analogiei

se

vede

în cazurile în cari o

particularitate proprie unui cuvânt sau unei grupe mici de
cuvinte se întinde la o intreagă categorie de cuvinte, de ex.
în limba latină exista la început numai sufixul -6/0- în strânsă
legătură cu'-c/o-; analogia a creat după sufixul -//o- un altul
-bulo- care nu este altul de cât cel vechiu-b/o-, etc ; puterea păstră:
joare a ei se vede în cazurile în care un fonem sau un cuvânt

este menţinut prin acţiunea acestui factor, de ex., germ. ar”,

.

im cu ui pentru foneticul =, adică pentru tara, *nin, prin analogia. formelor arz-es, nem-an, etc.: puterea uniformizatoare a

ei se deduce din acele cazuri în cari se întind asupra tuturor
cuvintelor unei aceleaşi categorii, sau asupra tuturor formelor
unei aceleaşi paradigme, formaţiuni carela început erau proprii
numai unei părţi mai numeroase de cuvinte sau de forme, de
ex., indicat. prez. al verbului a;mer trebuia să sune foneticeşte:
aim,
dmo,

aimes, aime(t) “*ămons, *ămez,
âmas, dmat, amâmus; amdătis,

+ analogia

a nivelat paradigma

aiment din formele latine
âmant; în acest exemplu

şi a suprimat

ceea ce turbura

armonia, a uniformizat cu alte cuvinte toate formele,

întroducând

diftongul
.ai şi la pers. întâia şi a doua plurală: ainzons aimez,
pentru mons, amez, etc.; în sfârşit, puterea generalisatoare a
analogiei apare atunci când se întinde asupra fenomenelor
vecine fenomenul ce are cea mai mare întindere, de ex., generalizarea lui s final al nominat. sing. masculin în limba franceză, în sec. XII; acest -s la inceput propriu numai nominativului
singular şi acuzativului plural ale substantivelor ce formează
aşa numita «declinare masculină» s'a întins prin analogie şi
asupra nominativului singular asigmatic: 7; ere (ille pater), /4
emperere

țille imperator),:

care au devenit: /i peres, li empe-

reres după analogia lui Carles (= Carolus).
Formațiunile analogice.— Ele sunt numeroase şi aparţin diferitelor domenii: 1, al foneticei, din care dăm unele exemple: lat.
zemporis pentru */em peris, cf. adv. temgeri „la timpul său“, după
1 Damne Deus
Li emperere

pere. n'en laissier hunir France
Charles de France dulce (Roland,)

2 Li percs lot parfont souspire (La Housse partie)
ie
L'empereres Alexis et tait li Grieu(Villehardouin, Le dsfis des crois&s,
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nominat, vechiu */erpos, gr. leipeis „tu laşi“, /eipei „el-lasă, pentru
formele fonetice */esteis, */eitei, după le40, „eu las“; franc. Voc/

din *zafale pentru nofa/e după notus, gr. hygăfler „fiică“ pentru
foneticul *///ygațcr, cf. skr. duhită, probabil, prin analogia voca-tivului, etc., fr. aic-je pentru “ainze-je după miente-je (accentuarea.
aime-je a fost întrebuințată mult timp în regiunea estică, mai
ales in Lorena), etc.; 2, al morfologiei, în care întâlnim creări
sau de cazuri şi persoane noi după altele. (nominativul după.
cazurile oblice), sau de cazuri ale singularului după acelea ale
pluralului (dacă cuvântul avea un singular diferit :sau n'avea
singular), şi de persoane
ale pluralului după. cele ale singularului, sau de paradigme complete după altele necomplete, sau
de.cazuri ale unei paradigme după cazurile corespunzătoare
ale unei alte paradigme, sau de cazuri ale unei declinări după
acelea ale unei alte declinări, refaceri de paradigme intregi
după

un caz izolat şi chiar transportări

de terminări de cazuri

dela o categorie de părţi de cuvânt la o alta, etc., de ex., grec.
Zeiis (Dios Dii Dia)

trebuia să

facă la acuz.

sing.

Zân

(din

*dicm, cf. lat. dim, v: ind. dyăm), aşa cum îl întâlnim de trei
ori la Homer; dar prin analogia 'subst. în -cus sau a acuzat.
Diua, s'a format un alt acuzativ Zâna după care, apoi, s'au

format cazurile Zonds Zâni, Zenes,

etc.; numele

propriu

imprumutat de Latini, Po/ydeiihes, trebue să fi sunat la
în limba latină *Po//ucâs (rezultatul sincopării silabei a
al asimilării lui d cu /), iar celelalte cazuri sunau: Po//ucis,
Pollucem; şi cum, pe de oparte, aceste trei din urmă
aminteau in mod clar formele /acis, furci, lucem ; iar pe
din punctul ide vedere

al

înţelesului,

Po//zx

„fiul

grec,

început
doua şi
Polluci,
cazuri
dealta,

Tindaridei,

astru strălucitor“ (clarum Tindaridae sidus) făcea să se gândească cineva şi la /4x „lumină“ formarea prin analogie a nominativului Po//ux s'a putut crea cu uşurinţă.
Flexiunile regulate: gr. epoitha: *pepithmen, germ. ich saug
air Sungen, îr. je pleure; *nous plourous, etc., s'au uniformizat |
prin acțiunea analogiei în fefoi/ha: pepoithamen, ich sang: cir
Sangen, je pleure: nous pleurous. Perfectele greceşti în -ka,
/clyka.„deslegai“ pepoizha „făcui“ etc., sunt formaţiuni analogice
şi au ca punct de plecare forme ca /e/hek-a „eu pusei“, cf. osc.

fefacid, dedok-a „dedei“. cf. cypr. dăkoi, v. ind. dâs. Căci odată
ce perfectele

acestea au foât

socotite, din cauza unei etimologii

false, ca fâ/he ha, dedo-ka, ceeace uşor a putut să se întâmple,
intru cât rădăcinile 6 şi î/5, dok şi do erau întrebuințate
laolaltă, -/- a fost" scocotit ca un element formativ al perfectului în -ka şi transportat, apoi, şi la alte radicale, anume : la

cele vocalice, în întâiul rând (fepaideuka „instruii“), la cele consonantice, în al doilea rând (6sfa//a). Un fenomen analogic important

il prezintă şi pers. II plurală pasivă în = a2îuz. Limba latină avea un
participiu prezinte medio-pasiv în =ppzenus (-mnus) care corespundea participiilor greceşti în- menos; urme de ale acestui par:
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ticipiu se văd în femina, alunanaus = gr. ho trephomenos, Vertum-

nus = gr. ho frefâmenos. Vos legimini (fără copulă) = gr. hymieîs

- zi,
„ degâmenoi a fost înţeles ca./âgesthe ; de.aceea, şi sufixul

socotindu:se ca terminarea pers. Il plurale a pasivului, a fost
transportat şi la alte! timpuri şi moduri: /audabimini, agemini,

etc.; 3, al sintaxei, în care, aşişderea, întâlnim destule exemple;

semnalăm cele următoare: adjectivele cari arată „abundența“! sunt
_urmate, de obiceiu, de ablativ, afară de z/enus ce este urmat în
toate epocele de genitiv (ablativul cu f/enus este rarisim); dar

acţiunea analogie! a întins construcțiunea lui /enus, mai ales
Ja poeţi, la un număr foarte mare de adjective cu înţelesul de
abundență ; “Tot acţiunii analogiei se datoreşte şi desvoltarea
în limba latină populară a construcţiunilor; *dediț ad farem,

credo guod terra est rotunda, etc. pentru dcdit patri, credo terram
este rotundam, după misit ad patrem, gaudeo quod vales, etc. Con:

strucţiunile: dedit ad patreim, etc. au câştigat teren ca unele cari

erau mai clare şi mai analitice, caracteristica limbilor romanice, etc.

4, al prosodiei, unde efectele analogiei nu sunt mai puțin demne

de atenţiune; în adevăr, prin puterea acestui mare factor aci
se scurtează unele vocale, aci se lungesc altele, de ex. formele

latine clasice: /rzgidiun, grâverm, Bejor, ete. devin în cea vulgară
*frăigidu,
pe de altă
Quintus,
ultimei lor

grăve, *pejor,. etc., după -rigidu, lăve, mălior etc ;
parte, giângue, lat. pop. cângue pentru guinque după
ete. Cele mai multe din cuvintele în -d,-/, aveau vocala
silabe scurtă; de ex., ăd, î/, î£, 704, capiiț, it, etc.;

şi după analogia acestora s'au scurtat şi silabele finale ale cu“vintelor terminate în-/ a căror vocală era lungă; de pildă, si/
. pentru si/ (din sief: gr.-*3o-t7-t), sd pentru sed, dacă în adevăr .
vine din sz-d (cf. Lindsay-Nohl,

Die Lateinische

Sprache,

pp.

681. 699). Chiar in epoca lui Ennius dintala surdă finală tăcea
"să se scurteze vocala lungă ce preceda imediat această terminare verbală -(Ann. 138 mandebăt hămonem; 222 potessit în
ariis, ete. dar şi ponâbăt ânt€ sălutem, Ann. 311, essât îndiipărâtor Ann. 82, v. EBickel, Anrike Metrik în Einleit. în die Al-

tertumswiss. hgg. v. Gercke u. Norden Ip 251). 5. al vocabularului, unde iarăşi se vede tendinta analogiei de uniformizare;

aşa,

bunăoară,

pe lângă

adverbele normale:

dur-e «cu

: greu,cu străşnicie», firm-e „cu tărie“, /uman-e «omeneşte» s'au
format în mod

anormal

şi adverbele der-ifer, firnriter, humaut-

iter, prin mijlocul sufixului -z/er, propriu numai adverbelor derivate din adjectivele de clasa a doua ca fort-ifer, şi generalizat în limba latină cotidiană" şi la adverbele derivate din adjectivele de clasa întâia, după analogia altor adverbe formate în
limba latină arhaică tot în mod

anormal ca aric-iter, la Plaut,

acquiter, la Liviu Andronic şi Pacuviu,
Acestea sunt diferitele considerațiuni asupra influinţei analogiei, cel mai mâre factor creator şi. reconstructor.
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Cf. B. Delbriick, Grundie. der Sprachforsch. pp. 107—

113. — d. Thumb u. dlarbe, Experim. Untersuchung. iiber
die psycholvg. Grundlag. der Sprachl. Analogiewi:k., pas-

1

sim.
— £. Iechssler, Giebt es Lauigesetze, P. 159, sqq. şi

întreaga literatură de acolo. — V. Henry, Etud. sur lana=
logie en general et sur les formations analogiqucs de la
langue grecque, passim;
Gramm. comp. de Panglai: et
de Vallemand,? passim. — R. Thurneysen,: Dissimilation
und Analogie (KZ.XLIV pp. 118-122). —'C, IVoldt, De

analogiae disciplina epigramm. Lat. (Diss. Kânisb. 1911).

E.
de

Bourciez, Phonetique francaise, passim; Elements
linguistique romaine, pp. 18—24 şi passim.— Giles —

Hertel, Vergteich. Grammatik d. Klase. Sprachen, pp.
43— 50.-- G. Halsiaakis, PA auda vai bspaza, PP. 197
— 230 — A. Philippide,

Istoria

limbii române ÎL, pp.62—

8r. — A/VEastou, pAnalogy u. Uniformity (AjoPhil: p,
[1884] pp. 164 — 1977. —
d. Zinuner, Junggrammatiscrhe
Streitziige im Gebiet der Syntax:, passim.— Skutsch, Elements

d'ctymologie

latine |trad. franc) în Bull. du Musee

Belge, XV [1911] n. rc pp. 401—403.—J. Vendryes, Le
langage p, 58 sq. — 4, Thomas, Melaniges d'etymol. fiang.

(1902).

Essais

de phil.

tranc. (1905), p. 32

fr. (1898-., Nouv.

essais

”

de phil.

.

.

Pe lângă schimbările fonetice cu care ne-am ocupat, datorite
- modificărilor -fonemelor a căror cauză trebue
Asimilare,
căutată iri legătura acestor foneme cu totalitadisimilare, tea sistemului fonetic (vezi pag. 190) mai sunt şi
_metateză,
alte schimbări ale fonemelor, mai puţin insemdiferenţiere, .nate de cât celelalte, rezu'tate din raporturile
cpenteză, etc. lor cu fonemele aceluiaşi cuvântşi cunoscute toate
sub numele de schimbări combinatorii. Aceste
schimbări îşi iau naştere din cauza lipsei de coordonare între
gândire şi organe. Ele rezultă dintr'o lipsă de atenţiune. ” Aci atențiunea se îngrămădeşte din cale afară asupra unui.
punct în paguba altora, sau se împarte neegal asupra diferitelor
elemente cari compun cuvântul, aci, din contră, ea lasă organul
cu totul lenii lui naturale (Vendryes',
IN
Toate elementele din interiorul unui cuvânt fonetic trebue să : )
aibă o valoare egală. Unele elemente sunt forte, altele slabe;
unele domină, altele sunt dominate; unele rezistă acțiunilor distructive

altele, din potrivă, se. supun

repede

lor. Dominaliune |

şi rezistență, iată cele două caractere esenţiale de care

sâ se țină seamăîn sistemul

trebue.

fonetic al limbii (Juret). Prin lupta

de echilibru între foneme se explică evoluţiunea fonetică diferită a fie cărei limbi. Dar afară de acţiunile fonetice particulare
fie cărei limbi, sunt şi acţiuni generale care se arată în toate
limbile şi care sunt expresiunea tendinţelor naturale, tot odată.
fisiologice şi psihologice. Aceste tendinţe fonetice generale pătrunzând în sistemul fonetic al fie cărei limbi speciale dau naştere in interiorul lor efectelor celor mai variate. Aşa, bunăoară,

sunt cele care dau naştere:
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METATEZEI, căre rezultă din tendința pe care o au unele
șunete de a'şi schimba locul, de ex., gr. ladria «inimă» din lardia;
lat. /erigio «religiune» din religro; fr. brebis „berbece“, fromage
«brânză»

din v. fr. berbis (< *berbice(m)), formage

(< *torma-

ticum S-inţ. :caseum) ; it. gro/ia «glorie» din gloria ; sp. obisfo
«episcop» din epispocum pentru episcopurm ; portug. esmola «milă»

- fresta «fereastră» din c/mosa pentru e/eemosyua, din festra;
germ. zvesfe «viespe» din îvepse, v. gs. vefsa; rom. miljoc, rile
|
|
din niijloc, lire etc.

Cea mai obişnuită metateză este aceea a consoanelor r şi 7.
Fenomenul acesta ce se vede rar la oamenii culţi are drept
cauză uşurarea articulării. In adevăr, el are loc mai totdeauna
când ordinea sunetelor şi despărţirea lor produc greutate. In
acest caz tendința este să se:caute legături sau grupări de sunete care să fie mai uşoare la pronunțare, Cele mai multe cazuri de metateză le'ntâlnim în limbile armeană, spaniolă, portugheză în care vedem multe cuvinte imprumutate din limba iraniană, arabă; şi pentru că in aceste elemente împrumutate se
găseau grupe de sunete greu de pronunţat pentru Armeni, Spanioli şi Portughezi, aceştia au fost nevoiţi să se servească de
metateză: arm. a5y: (cf. A5/en, nume propriu) din iran. X5- ; span.
albahaca din alhabaca, cf. arab. al-habac; portug. aldigar din
alghidar, cf. arab. al-gidhar. etc.
Dacă în aceste transpuneride sunete nu poate fi vorba până
acum de “legi fonetice se poate vorbi, cel puţin, de o oare careregularitate şi, poate, câte odată şi de vreo lege fâră excepţiuni.
Cf. £. IWechssler, Giebt es Lauigesetze, pp. 148—153.
şi bogata bibliografie de acolo; £. Sommer, Hb. d. lat.
Laut -u. Formenlehre, p. 300 sq.—A. Philippide, It: limb.

“rom. |, pp. 139—141.—Zindsay-Nohl, Lat. Spr. p. Il sq.
Bibliogr. mai nouă: 77. Pernot, Et. de linguist. n€ohele
len. p.540—351 şi întreaga literat. de acolo.—E, Bourciez,
Elem. de linguist, rom. p. 419; O. Lyon, Deutsche
Gramm. 27 p. 173.—A4d. Zauner, Altspan. Elementarb.
(1909) p. 55.— 47. Gramiiout, La metathese en breton armoricain (1906) p. 16. La metath. en armenien (Mel. F.
Saussure p. 20. —/. Porzeziushi- Boehme, Einleit, în

die Sprachwiss. [I910;, p. 149.

DISIMILĂRII, pe care K. Brugmann o explică prin /orror aequi;
ea rezultă din tendinţa pe care o au două sunete asemenea din
acelaşi cuvânt de-a se deosebi. Unii admit împărţirea în disimilare progresivă, când: acţiunea ei se îndreptează dela silaba
precedentă către cea următoare şi disimuilare regresivă, când
se indreptează dela silaba următoare către cea precedentă ; iar
alţi învăţaţi propun împărţirea în disimilare vocalică şi consonantică. Noi procedăm după această din urmă. Î. — Vocalică +
gr. onema „nume“ din onoma ; lat. seror „soră“ din. soror; fr.
pelerin „pelerin“ din peregrinuim, v. fe: fenir „a termina“, serur,
prov. seror, din fnire, soror; sp. hermoso „frumos“, arbol
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„arbore“ din lat, formosus, arbore ș port, arvol
„arborem, rom.
vecin din lat. vicinurm, etc, Il. — Consonantică :
Sr. erpida „spsranţă, dinc/fida, lat. meridies „miază-zi“/lagrare
„a ards,a flacăra“

din *7nedi- dies, fragrare ; v. fe. velin „venin“ din lat.
pop.

*ocninus,
lângă *venimeu = fe. venineux ; it. pzercoledi „mier
curi“ din *sey-coredi (cf, fr. mercredi); span. mzartol „marm
ură“ din zzayor, germ. martel „martir“din
. martiri, ete
Tot disimi

lării se datorese: 1, disparițiunea de consoane : gr.
sratos „armată“ din sfratos; lat amor. din mart
or ; fr. abre
„arbore“ din arbre; span cribo. port. crivo „ciur“
din cribro:
lat. cribr

um; rom. propietar din Proprietar ; germ bugel „glob“
din 4/ugel, krugel; etc. şi 2, disimilația silabică «hap'o
logia»:
gr. rapez

a „masă“ din tetrapeza.; lat. nutrix „nutaitoare,
doică“
din Yazfritric ; fr. contrâlz „control“ din contre
r6/e-; it. donatfina din doman

imattina ; germ. fetzeit „acum“ din fetetzeit ; engl
England, Febry din Euslaland, February, etc.
„Dacă comparăm acum toate exemplele date şi
vom lua
în considerare şi alte multe incă, vom vedza că din dacă
două sunete

identice
din
.
rămâne_de

interiorul

unui

cuvânt,

cel din silaba

accentuată

obiceiii,
pe când cel din cea neaccentuată 'se schimbă

(întrun sunet vecin 'cu”dânsul ; de es, lat did niii)
s'a schitbat în *devinu, cf. fe. dear. 7
În general, şi la disimilare ca şi la metateză momen
ritor este uşurarea articulării, este schimbarea şi chiar tul hotăeliminarea
unei grupe de sunete care produce greutate la pronunțare
urmare, şi ivirea acestui fenomen este ceva individual ; prin
radic. De aceea, existenţa laolaltă a formelor disimilate ŞI spodisimilate nu trebue.să ne mire. Disimilarea sunetelor şi nepoate
avea 'loc în diferite feluri şi rezultatele pot fi chiar la unul
şi
acelaşi cuvânt, protrivit vorbitorului, deosebite; dovad
ă : cribuuz
şi cibrum şi unul şi altul sunt forme disimilate din
Legi nu Sau putut stabili încă; cu toate acestea, cribrunm.
sau putut
clasa unele feiomene rău cunoscute inainte de publicarea
lucrării
invăţatului francez Grammont, întitulată „La dissim
ilation consonantique“, în care s'au stabilit vreo douăzeci legi
care ar
cârmui

, după acesta, disimilarea in toate limbile;
aceasta,
după opiniunea noastră, este o greşală căci fenomenele
disimi:
ării nu sunt universale ca unele care sunt produs
ul
vocale variabile. De altfel, şi Thomas în lucrarea sa:organelor
de philologie francaise“ a putut să stabilească legi numai „Essai
ce priveşte domeniul limbii franceze şi celei provensale în ceea
trare celor ale lui Grummont. Legi se vor putea stabili , connumai

atunci când se vor strânge

şi se vor analiza cu cea mai

atenţiune fenomenele dis:milării in deosebitele epoce ale fie mare
cărei
limbi, întru cât două fenomene în două epoce diferite
nu
pot
fi
supuse aceleeaşi legi; din contră, în aceeaşi epocă şi în
aceeaș
i
limbă disimilarea în cazuri identice se face identi
courant d'air şi corridor (să se pronunţe curander,c; de ex,,
coridor)
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dau şi unul şi altul: fu/ander şi -kolidor, pe când într'o epoci
mai veche rederze, redorla devin redeze, redota. (Dauzat).
Grammont însă a putut să cuprindă toate fenomenele disimilării.

într'o singură lege: fonemul cel mai forte disimilează pe cel
mai slab; când fonemele sunt de aceeaşi forţă ele se păstrează.
,

amândouă.

Cf. &. Brugmann, Grăr. 1, 2* pp. 851 —863; Kurze vgl.
Gramm. pp. 239-245; Das wesen d, lautlich. Dissimik
(Abh. Săchs. Ges., phil.-hist. kl.. XXVII (1909) 00 V).—
IV. Aleyer-Liăbke, Gramm..d. langues romanes, trad. fe.
de Rabiet. 1, p.593 sq.—£. Weehssler, op. cit„p. 155 sqq.
şi întreaga bibliografie de acolo. —2]. Pernot, op. cit. p.

„239 Sq. 443 sqq. şi întreaga bibliografie de acolo;

Walde,

Dissim. asp. en latin (IF. XIX., p. 111), — A. Carnoy, 0pcit. p. 100 sqq.— £.. Bourciez, Phonet. franc. p. 112 1145
Elem. de linguist. rom., p. 169 sqq.—AR. Zoeive, KZ.

NL. p. 294.—P. Nrefschmer, Glotta, |, p. 43 sq; Sprache

(Einleit. în die Altertumswiss. herausgg. v. 4. Gercke u.
E. Norden, p. 200).—V. Porzesinski-Boehune, op. cit. p.
Densusianu, Dict, et. al limb. rom.
Ov. ea:
148. — Candr
(EL. lat.) p. 61 (passim).—444. Viedermanu, Et. sur la dissimil. conson. en latin (MB. XII [1903] p. 263 sqq).—

_

-

Schiuytzer, IF. XIV, p. 24 sq.

DIFERENȚIERII, Care rezultă din tendința pe care o au cele
două foneme ce sunt în contact de a se diferenţia, dea se
deosebi aşa de mult (in loc de a căuta să se potrivească în aşa

fel încât să se identifice complet, sau să caute să se apere
reciproc) prin introducerea unui fonem între dânsele în cât să
împiedice orice acţiune reciprocă;de ex., în grupa &/ în loc să
se potrivească complet & cu /.şi să devină 77: a/fo din lat:

actus, din contră, el se schimbă în unele limbi ca iraniana,
celtica, în spiranta c/ pentru a deveni -ch/-,; de asemenea, dif-

tongul ei se schimbăîn oi (trecând. în pronunțare prin oz, oc, zva)
şi in loc de /ei (din lege trecând “eye, ley, lei, doi, doc, diva)
se va zice va, scris /oi. Cu acest fenomen s'a ocupat de
aproape linguistul A. Meillet (MSM. XII, 1gor, p. 14 sad).
ASIMILĂRII, pe care K. Brugmann o explică prin amor aegii;
ca

rezultă

din

ce

tendința

o

au două

foneme

neasemenea

din acelaşi cuvânt de a'şi împrumuta reciproc, în total sau în
parte, caracterele. Ea poate fi deci totală sau parţială şi consonaatică sau vocalică: Î. — Consonantică: gr. ella „şapte“
freim

meres

„timp

de

trei

zile“

fafa

din

din /epta,

treis

meres;

lat.

settembris „septembre“ din Septembris; it. se/te „şapte“ 2: foco
„puţin“ din lat. sezte(us), un poco;.fr. ym plit, din une petite;
germ.

umbilich,

meim

unbilich, mneim

papa;

engl.

bai(e)mbai din by and by, etc. IL.— Vocalică : gr. hekoton „una

sută“, manasteri „manăstire“, pentru hekatou, monasteri ; lat. Sa:
bastianus; ofpodum „cetate“ din Sebastianus, oppidum ș fe. cama-

rade din camerade ; it danaro „dinar“, appipilo etc. din denaro,
cf. lat. denarius, apgetito; span. antrar, salvaje, din.at. intrare, *
silvaticu ; vom. sănătate, perete din lat. sanitate(m), cf. it: sarută,
span. 'sanidad, părete, etc.

208

"

T1ULIU VALAORI

Din aceste diferite exemple se
consoanele se asimilează unele cu poate vedea cum vocalele -și
se potrivesc intre dânsela. sau prin altele ; consoanele mai ales
unele din elementele lor:
prin sono

rifate (de CX, Seoentum din
*scomentum, rad, sec-,
nupsi din *nubsi, răd. 1utd-), prin
articulare (de ex., penua din
“Pena, răd. pe:-), sau'prin

toate elem
gr. Zramma „lucru“ din *prakma, entele lor deodată (de ex,,
lat. summusdin *subinos, it.
alto din actum), etc,
Vocalele care sunt Supuse asim
neaccentuate. Nu de mult Rudnicki ilării sunt, în general, cele
a căutat să stabilească unele
legi (două zeci la număr) pentru asim
ilare, precum a făcut învătatul frances Grammont pentru disi
de Rudnicki însă nu sunt nici exacte milare ; legile formulate
şi nici riguroase ca acelea
a lui Grammont; mai „mult

multe ori unele legi. Legea

încă unele exem* pl
contrazi
e c de
întâia, bunăoară, sună astfel: „un

fonem accentuat asimilează pe unul
neaccentuat“, etc.

Cf. A. Brugmann, Grăr. 1, n? p.
Gramm, p. 215 sqq.; G:. Gr. p. 834 sqq.; Kurze vgl.
69 sqq. Și întreaga
bibliografie de ăcolo,

—F. Sommer,
ZI. Flirt, Hb, q. griech. Laut- u. op. cit. p. 125 sqq.—
Formenlehre, p. 114
sqq. — F£. Stolz -- J. HI, Sclim
alz, lat. Gramm. (Hb. d.
Klass. Altertumswisş. hgg. v. Ir. Mille
r, p. 270 sq...— E.
Wechssler, opera cit. p. 140 59q.1
53 sq., şi intreaga biblio.
grafie de acolo

.—/Jespersen— Datid
Lehrb. d. Phonet.,
p. 164 <qq.— /7. Pernot, Op. cit., sen,
p. 236
şi întreaga

sqq.
bibliografie de acolo.— £, Bourc
ies, Phonct.
sim; Elements de linguist. roman
e, p. 170.—
Op. cit., p. 196 sqqg. — 47. Wiede
rmanit, op.
sgq. — PP, Aretschiner, Sprac
he (Einleit. 1n
tumswiss. hgg. v. Gercke u. Norde
n, P- 199
Porseeinski-Boelme, op. cit.,
p. 143.

franc., pasA. Carnoy,
cit, p. 102
die Alter.
sq). —.

EPENTEZEI Care rezultă din tendinţa
pe care o are un
de obiceiu vibranta
şi 7, de a produce un diftong în sunet, .
(sau
în 2) în silaba precedentă, sunet,
vocală următoare, de obiceiu, de ş, ce a fost muiat mai întâiu de o
ori cade; de ex., cuvintele greceşti care şi el de cele mai multe
: liternd, şi moira care vin
din *)fenţo şi *mor-a, trecând, mai
întâiu, prin *47eiă-ză * mo-fia şi
apoi, prin *4/e:4-45, "moir-ja şi klein
penteza este restrânsă în limbile d, moira.
în parte şi după timp. Aşa, bunăoară i.- e, după fiecare limbă
niene numai în limba Avestei este , din domeniul limbii iradovedită epenteza lui ș Şi
4 regulat inaintea vibrantelor ș
şi r; de ex, na'ryasta, airyo,
etc.; în limba armeană găsim de as?m
teza lui -7; de ex,, Jan <*/lanzo prin enea, exemple de epenîn limba celtică epenteza este așişdere plaiiă-io (cf, lat. planus) ;
a deasă: de ex,, bei» ca
purta» din “bere, aile «altul». cf.,
lat. a/ius, arm ai,; din contră
în limbile germanice acest fen men
sigure; şi anume: pentru epentez: nu este dovedit prin exemple
lui -/ exemplele sunt foarte
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rari, iar cât priveşte epenteza lui -u, ea este contestată. In limba
greacă epenteza este panhelenică in grupele av, ovi, api, oţă, a fi,
ofi: gaivo, vaio, pipa, ednsia, ete. din *eav-ţo, *vyas-iw, prin *vah-

do, Yabpt
pia etc.; şi, după toate probabilitățile, ea pare să fi avut
loc in epoca protogreacă şi în grupele: caz, cz, oaș, boz (cf. K. Brug“mann, Kurze vgl. Gramm., p. 225). Epenteza lui -z insă nu este
sigură nici în această limbă. Nici în limba latină literară nu se
văd urme de epenteza lui -i. Cu toate acestea, se prea poate să
fi existat şi în această formă a limbii latine exemple de acest
fenomen; de ex., numele proprii de felul celor ce urmează:
Attius

lângă

Actius

din

Aiius,

Amilius lângă

Aemilius

din

Aimilius ; pe inscripț. din Praeneste: Painiscos (pentru lloviso),
Craislios (pentru Crassilios) CIL.XIV nn. 4098, 310;
din inscripţiunile posterioare F/azvae, Flaiva; Silia Ilara (cf. fr. St.
Hilaire);. Urbaini (cf. fr. Urbain) etc., ar putea constitui o dovadă

de existenţa în această limbă a fenomenului ce ne :preocupă.
N'ar trebui deci să vedem in aceste 'gentilicia”, cari au ca vocală
radicală a şi altele paralele ae (=—a2) o simplă întâmplare; ci,
poate, formele cu vocala. radicală ae sunt eşiie din cele cu a
prin epenteza unui î, de ex., Ailius, Aitius, etc.
.
CE A. Brugmann, Grdr. |, 1l?, p. 833 sq.; Kurze vgl.
Gramm;, p. 223 sq.—G. Meyer, Gr. Gr. p. 172 sqaq. şi
bozata literatură de acolo. —Bar/iolomae, Grar. d. ir.

philol. [, p. 175.—Fr. Kluge, Vorgesch. d. altgerm. Dial.
(Grdr. d. germ

p. 145

sqq

Phil. I: p. 411 sq.).—£. IPechssler, op. cit.

şi -ogata

bibliografie

de acolo.
— Suchier,

Altfranz. Gramm. pp. 31. 34.— Danielssou, LE. XLV (1903!
p- 351 sqq.—
F. So/mseu, KZ. 22 (1903) p. 1031; A. Zi

1

mermant, Zur i epenth. im Latein. (BB.XXVIL p 331sqq.).

„ DESVOLTĂRII DE SILABĂ (ana/lyxis) care rezultă din tendinţa
ce o are o silabă cu accentul principal sau secundar de a se
descompune în două silabe nouă, căci gruparea veche produce, .
cine ştie din ce cauză, greutate vorbitorului. Silaba nouă desvoltată este sau cu accentul secundar, sau fără accent: fr. hând/
din vgs. hnagf, gr. f6h'ra din f6hra; iar vocala acestei silabe
este adeseori aceeaşi fie cu aceea a silabei cu accentul principal,
fie cu aceea a silabei vecine: gr. Băpav/os (Hipponax, citat de
ME. p. 188,6) din 3săyyos, sp. faragona din draconer, etc; alte

ori însă este o vocală cu -totul alta: fechinan (Plaut. Bacch.
i
392) din fechuam=55/w1.
Urme de ale acestui fenomen, reprezentat mai bine în limba
populară, decât în cea literară şi mai mult în elementele împrumutate, găsim în toate limbile z-e. în interiorul, la începutul şi
în unele limbi, la sfârşitul unui cuvânt: î. În interiorul unui

cuvânt: gr. Sa/amona din Salmâna,

Heremăs din Flermes (in-

script.), asteron „astru“ din astron (papir.), drachumă

„drahmă“

din drachmă, etc. lat. periculum (Plaut., Capt. 91,740), extempulo
(Plaut., Rud. 86), drachumam (Plaut.,: Pseud. 32030
Z Palaori, Linguistica

Guminastuint
14
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liberitas,
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(Lucil; Sat.

arimorunt

VI, 15;

(în lat.

poster.)

Cato,

Daphini (pe inscripţ. din Sicilia), cafamida, ciribrum
chardt, Vocăl. II, 400), etc. pentru Bericlum (Plaut.,

963), extem lo [ibid 977),
din grec. 155340”, dulcia,
chlamida, cribrum, etc.;
sakarater “'sacratus (în

dial: pelignic), etc.;

împrumuturi

din

Orat.

Ce/ementinus,

(SchuBacch.

Alcinena, Crach ua, FUnnasiunt, MuSmo
libertas, armorum, Clementinus, Daphni
tormele dialectale: aragelud 'argento',
limba oscă), sacaracirix “sacratrices (in

owvârier,

alte
- limbi,

feugelier,

ca: harousse,

etc..

precum si unele

canif,

calețon, etc.

din vis. ros, vgs. ros „cal“, oland. Înijf, ital. calzone, etc.
sofperire, lângă sopplire, etc., precum şi unele forme: împrumutate: asima (din *asma=asthina, gr. ăciua), birichino (din
„Prov. bricon, cf. G. Paris, R.IX p. 626), pittoco (din gr, 210/6062) etc.;

- Span. coronica, gurupa,

taragona,

etc., pentru: cronica, gruppa,

draconem, etc.; portugh. erimida, expectara (pe o inscripţiune
luzitanică din sec. VII ori VIII), frivole, etc., în loc de: erntida,

sfectra,

mold.

frivolo,

zăfăman

pescari»),

etc;

rom. trans. hireau,

«sătean

pentru:

/rean,

fruntaş»,
rudă,

(dobrog.

hrib,

hurubă,

ataman

hiribă, etc.,

«vătaf de

rusescul hatman,

etc.;

vgs. buru? (din prg. *lorg), ngs. burg, bifelahai, moragan, etc.

din befehlen, morgen, etc.
II. — La începutul unui

cuv
. ânt
desvoltarea

de silabă “4ros-

/hesis' la gramaticii greci) este pricinuită de greutatea cu care
se pronunțau grupele

de consoane:

sc, sp, sf, Acest

fenomen se

sue, in domeniul limbii gre ceşti,. până la epoca limbii Î zovi;:
iar. în acela al limbii latine până la latina vorbită în epoca imperială; de ex, isrâ)-njicrpantoera (din anul 225 d. Hr), isrszavioy,
etc. Pe inscripțiunile latine din epoca imperială găsim exemple
încă de pe la sfârşitul sec. II d. Hr.; de ex, îscelesta, ispose,
espirifum (pe cele din Italia); ispiritum, iscolasticu, expectara,

„îstephanis se, cf. şi cuvântul grec împrumutat: iazis = spes (pe

cele din Spania), /smaragdus, isfeluncola, etc., (pe cele din Galia).

Limbile romanice aşişderea au exemple de anaptyxis; de ex,,
Vir. escu, escrit, espre, etc. şi în cuvintele împrumutate; vfr.

esferou, iSnel, eslider, etc. din: lat. scutu, scriplu, spatha, (gr.
Gzâl(), etc., din vgs. sforo (prg. *sforoue), snel, anglo-sax.
slidan, etc. gascon. arram, arriu din lat. ramin, rin, ete.;
ital. îsfudio, îscuola, etc.; v.span. esforon (din vgs. sforo < prg.

*sBorone), span. espada, etc., portugh. esforâo
arrebol (din lat. ruborem);

(ef. vgs. soro),

arom.: arăsbună, armasiră,

ete. Fe-

nomenul acesta a avut loc la început numai după o finală consonantică; de aceea, formele duble: cu 2spatha dar illa spa-

/ha, une Spede (Cantil. de “St. Eulalie, sec. X) dar en esfant (La
belle Doette, sec. XIII), co: isfuaio dar 7/9 studio, etc.; iar mai

târziu el a început să aibă loc şi acolo, unde' preceda o finală
vocalică, până când, în sfârşit, în unele limbi romanice tendinta
de a fi exprimată a biruit.
:
,

!
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II]. — La sfârşitul cuvintelor de asemenea, întâlnim desvoltare de silabă; de ex., ital. sfese (spene) = lat. sem; portugh.
vili, sul = wil, sul, etc.; fr. cueillir(e) la lavande, Ulme (=Ulm),
cheque, brigue = engl. check. brick, halte, = german. hal, etc.

Probabil că şi aici motivele etnologice sunt acelea cari au dat

naştere

acestui

fenomen

(cf.

Wechssler,

op. cit. p. 153

sq.).

Este vorba deci de mijlocul de a-şi apropria cineva o articulare neobişnuită; sunt limbi, de pildă, care sunt bogate în con-.
soane; şi pentru ca unele grupe de sunete (de ex., grec. 5%, 4,.

po 0 poi: late cr, pr, Su; germ. hu, ku; etc.), care produc
greutate unui străin, să poată să fie mai cu înlesnire pronunțate,
se simte nevoia dea fi introduse unele vocale (de ex., Ariadruc,
Jucinus = "Apt db ete. fr. hanap, canif = VgS. hnapp,
oland. Ki7/; ital. biasinto, cf. fr. blasme, blâme; basc. apirilla

= aprilem, etc). Armenii au înlăturat greutatea pronunțării
lui 7 iniţial din cuvintele iraniene imprumutate prin mijlocul

prosthesei: eram, eraimac, „turmă“ din iran. rani, ramac; Germanii, aşişderea, nu pot să pronunțe unzle cuvinte ruseşti şi.

poloneze fără să întroducă astfel de silabe; acelaşi lucru s'a întâmplat şi cu vechii locuitori ai Peninsulei Iberice, la cari, de
oarece unele serii de sunete ale limbii latine erau greu de pro:
nunțat s'a simţit nevoia să aibă loc desvoltări de noi silabe;

- de ex., Bascii pronunţă: guiristinoa, Khuruțzea, porogonza, etc.
pentru: christianum, crucem, probantia, etc. (cf. Diez !a Carnoy,
E
op. cit. p. 108).
Cf. K. Brugmann, Kurze. val. Gramm , p. 221; Grdr. |.
2%, p. 89 sqgq.—(. Alever, Gr. Gr, p. 165 sq.— IP. d.
Lindsay —t. Nol, Die latein. Spr. p. 167 sqq. —F. Souzșier. op. cit. p. 154 sq.—P. Giles—]. Zlertel Val. Gramm.
d. Kl. Spr. Pp. 149, 154, 1621 —A. Thumb, Die griech.
_Spr. p. 144 sq —£. Schaveiser,, Gramm. d. pergam. Inschr.

p. r02*—A Philippide, op. cit. p. 33.—E. Wec/ssler, Giebt

es Lautgesstzc, p. 133 sqq. Si întreaga bibliografie de
acolo. — G. Hatsidahis, Neugtiech. Miscellen (KZ. 38, p.
103 sqq).—K. Dieterichi, Neugriech. u. Romanisches (KZ.
39, 121).— An Wyrop, op. cit, p. 363 sq.—J. Pirsou, La

„ langue d, inscript. lat. d. la Gaule,p.59 sq.

A. Carnoy,

Le latin d'Espagne, p. 107 sq —/7. Pernot, op. cit. p. 131
„sq.--F. Piquet; op. cit. p. 38.—E. Bourcies, Phonct, fran-

caise,

p.

172;

Elem.

Holthausen, Altsăchs.

de linguistique rom., pp. 47.335.—

Elementarbuch, p. 31 sq—./.

Ven-

dryes, L'intens. init, pp. 215—224 Şi bogata bibliografie
de acnin. Schuchardi, Voc.. Il, passim (mai ales pp.
- 397 şi oo sqq.)
— Seelmauu, Die Ausspr. d. Latein,, p-

231.
— Planta, Gr.d. Osch.. Umbr.

1 p. 231.

VDCALISMUL

Nu toate vocalele limbilor i.e. se întâlnesc in aceeaşi măsură.
Vocalele e şi o, bunăoară, sunt cele care se întâlGeneralităţi.

nesc foarte des; ele s'au păstrat aproape în toate

limbile europeene (afară de cea albaneză,

ger-

manică şi baltică, unde i-e. o s'a schimbat în a), precum şi în cea
armeană şi cea toharică din cele asiatice; iar din grupa ariană

(indiana, iraniana şi estiraniana sau nordariana) ele au dispărut
şi au fost inlocuite prin a. De ex., lormelor: gr. Vâvos, lat. genus
corespunde forma ind. veche janas; arm. berem, gr. ș*go lat.

fero, virl. Ecrim, v.Sl. beră: vind. bhărămi; gr. â 6, lat. (is-)tod)
v.bulg. fo, got. pa-ta, daz: vind. făd; gr. îs, lat. est, toh.
-3eă corespunde forma ind. veche dsti.
|

Cu toate acestea,și limbile ariene trebue să fi avut într'o epocă
mult mai veche vocalele e şi o, cum se dovedeşte din desvoltarea
. variată a explosivelor velare după locul ce “| ocupau la
început inainte de e sau de o. Înainte de e aceste consoane

schimbau în palatale, iar înainte de o ele se păstrau.

De

ss

ex.

vind. cahâră (<*kekora) şi v.ind. jag/uina (<*gheghona) cu o
„îndoită reprezentare a explosivelor velare î.e., anume: c şi

înainte de primitivul e şi & şi 9 inainte de primitivul'0.
Mai rară de cât e şi oa tost în limba i.-e, primitivă vocala
a, care în unele limbi a coincis cu o sau cu reprezentantul ei.
De ex., ie. ajă= vind. djă-mi, arm. acem, gr. &to, lat. ago,
v. sl. ae, etc.
i
Aceste trei vocale e, o, a apar şi ca lungi £, 5, ă; şi adeseori

alternând cu cele scurte; de ex., mw (055): ztfa,- mid; pes:
ped-is; tăgo: tăga : tâgulun etc. Vocala radicalăc relativ o putea
chiar din cauza atoniei să cadă; de ex,, v. ind, upa-bd-as „ropot“,
gr. îm!-6ă-a. „sărbătoare secundară“

în cari

bd este rămăşița

răd.

*ped. (deci >> b în legătură cu d).
LL
|
Vocalele £, 5, ă'ale unui radical din cauza atoniei puteau
să dea naştere unei vocale slabe, comparabilă cu hebr. “Schwa”
de un timbru nedeterminat, reprezentat prin 2. In cele mai

multe limbi i.e. el este reprezentat prin a, afară de limbile,

—_—

ariene, în care este reprezentat

prin i; de ex., *42fer: v. ind.

pilă, gr. zatip, lat. pater, v. irl. afhir, got. fadar, etc.
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Pe de altă parte, vocalele ș şi + puteau
să apară: fie formând
scurte şi lungi; fe formând elementul al
doilea al unui diftong, întâiul fiind una
din vocalele &, 5, ă; fie
ca consoană la

silabe independente

inceputul unei silabe, intre
soană înainte de vocală şi scriindu-se de cele
In limba greacă şi cea latină clasică
vocalele erau lungi sau Scurte; in epoca
secolele II şi III: d. Hr., a avut loco mare
nunţarea

vocalelor,

care

în cursul

acelo

vocale şi după cogmai multe ori: ș, zp.
domnea cantitatea:
imperială insă, în
schimbare în pro-

Puțin câte puţin deosebiriie cantitative şi rau secole au pierdut
sebească numai prin timbru: Silabele nu se „inceput să se deomai socoteau lungi
sau scurte după cantitate, ci după accen
t; vocalele scurte, in
general, s'au deschis, iar cele lungi s'au inchis;
de ex, gr. Evows,
dp”, mpdswnoy, etc. se pronunțau:
XEniis, dră, prosăvăa; lat,
simul> semul, habăbat> habibat, etc. (vezi
1-— Vocalele limbilor vechi clasice ca şi cele dinpag. 259).
limbiie moderne,
au deosebite timbre; de aci şi felul variat
cum
au fost tratate
ele in diferitele dialecte greceşti, italice
şi germanice. De ex.;

"Protogr.

e era

foarte deschis

in dialectul

elie (2); de aceea, şi
ortografii ca: gali
== c:
3ozfâot; deschis (2) era şi în dialectul
eolicşi o parte “din doric, de vreme ce s+e=
în dialectele ion.atic, nordvest. grec, beoti n (3); din potrivă,
c şi cealaltă parte
din doric era închis (e); de aci ortografii ca:
beot.
tesal. KAssjizos ( = Rhefuzyos), atic. ev (=059), Bagtafiza (= tea),
ia (= Bao02a),
07c (=—0zic) din *0zvg ŞI 7p's (=Tpsî2)
din *roeiis, etc, Protoiial, &.
cru aşişderea in limba latină deschis (2); cel
lung însă, 5, avea

un timbru mai închis (£). Protogrecul
& avea un timbru deschis
la Ionieni; de aceea, ela trecut la ei în
ă şi eră mai deschis de
cât protogr. £

(=). [Chiar în inscripţiile ionice aceste
două
vocale erau ortograliate deosebit
prin H, şi £ prin E]. Vocala
latină 7 avea un timbru mai deschis de cât
mult de acela al lui &, cum se vede din ortog î, apropiindu-se mai
rafiile inscripţiunilor
ca: tempestatebus, trebibos=tribubus,
mere
Corentho, etc., precum şi din ortogratiilentessemo, caressemo,
greceşti: 'Teâtpoş,
mopârtov, ete. Protogr. ă avea o Pronu
nţare închisă in cea mai
mare parte a domen

iului limbii greceşti (9), reprezentat prin
a.
(ou) la lungiri compensatoare şi la contracţiu
ni în dialectele ioa.atic,

nordvest. grec şi o parte din doric (Dori
s mitior), de ex.,
775 (=(7093) din* o
aidis (=ai5cdz) din &ietos. Chiar tendi
nța
lui o de a'trece în 4 (scris », 5»)
in
arcadic şi pamfilic se explică numai prin dialectele lesbic, cipric,
timbrul închis al acestei
vocale: arc. 4), cipr. vivo, lesb,
în pam. Ayowz. etc.;
din contră. in celelalte dialecte doşic
a (Doris. severior) o se

pronunța deschis (9); de aceea, rezultatul
o+-o şi al lungirii compensatoare -0-ys era contracţiunii al lui
vw: Eduw (=—3auv0),
“tnnos (iz 'y5). Protogrecul v (=),
al cărui timbru vechiu era
pâstrat in unele, dialecte, unde era repre
ex., beot, 'povro5==y)w4b, lacon. Cowpwvep==" zentat prin o», o (de
tvpooveş, cipric poyci=
t

î
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(2) în dialectele ion.atic încă

din epoca preistorică într'unul mai ascuţit îi; iar ii a trecut în.

întreg domeniul limbii greceşti în ;, în tot cazul înainte de sec, IN
după Hristos; lat. -z era un sunet deschis, tinzând către timbrul

o; de aceea, ortografii ca: sorfus pentru *surtus ; ii însă avea un
timbru mai închis.
Din vocalele i.e. primitive unele, anume:

i.e. ă şi d; ă şi o sau

fuzionat complet în limba protogermanică ; şi această fuziune
a avut loc foarte de timpuriu, întru cât deosebitele limbi germa-

gr. (6)eds, lat. sa/; ive. fajrâs „agru“: prg. fakrds, cf. gr. arges,
lat. ager;i-€. *bhălu)jos „fag“: prg. *Lokâs, cf gr. zărțts, lat. fâgus.
i-e. *fod-s „picior“: prg. */ât-s, got. fâtus, cf. gr. nus, lat. ps.
2. -— Diflongii ai, ci au devenit atât în limta greacă cât şi în
cea latină,

.

nice se „potrivesc din punctul acesta de vedere; de ex., vocalelor
i.-e. ă, O corespunde în prg. vocala 'a;. şi vocalelor ie. d şi 5
corespunde în prg. vocala 6; deex., i.e. *să/d „sare“: prg.*să/f,.

simple vocale, al căror timbru era tot una cu acela

al lui e deschis (e) şi 7, după ce au trecut (nu în aceeaşi epocă în

deosebitele dialecte greceşti) întâiul, prin formele ae-/=a2) ai;
iar celalalt prin £; oi aşişderea s'a schimbat într'o vocală al

cărei

timbru în limba

greacă

era tot una cu acela al lui ii şi

mai târziu, cu acela al lui î, după
epocă in diferitele dialecte greceşti)
în limba latină era egal cu acela al
formele : oe, 06. Diftongul o (ov)
limba greacă şi cea latină o, simplă

ce a trecut (nu în aceeaşi
prin oc, 08 apoi, ai, îi; iar
lui i, după ce a trecut prin
a devenit, de asemenea, in
vocală,al cărui timbru era

tot una cu acela al lui i7, după ce a trecut, în diferite epoce în
deosebitele dialecte, prin forma 3; în fine eu şi ou s'au schimbat
amândouă într'o simplă vocală lungă, având timbrul vocalei.i?,
după ce au trecut prin forma (9).
lar toate celelalte vocale i-e., afară de câțeva schimbări parțiale au rămas neschimbate. Pe de altă parte, vocalele protogermanice au suferit în desvoltarea lor în diferitele dialecte germanice mai multe schimbări, datorite unor legi noi secundare
cunoscute. sub numele

de:

|

: Ridicare de accent (Tonerh&hung), căreia se datoreşte trecerea

|
lui € îni
Frângere (Brechung), căreia se datoreşte trecerea lui i în &,
(got. at înainte de + 7) şi a lui ii în ă (got. ai inainte de h,

r), care s'a întins
Limba gotică a
afară de e, -i şi
cazuri, când sunt
i, ai (=0), ai(==9);
calele care suferă

- de-sus au avut

mult mai mult de cât cealaltă.
menţinut, în general, vocalele pregermanice,
2 (aceste două din urmă numai în unele
urmate de /, şi r) care sunt reprezentate prin
din potrivă, cea germană-de-sus menţine voschimbare în cea gotică. Dar şi în germana-

loc alte schimbări:

aceea a pregermanicului

2,

în â; cele provenite prin mono/tonghisarea diftongilor, prg. az
şi au în £ şi d şia got. iu (din prg. eu) în-îi în limba ger-
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mană-de-sus veche, precum şi ale dift
ongilor v. gs: ie, «o
Co Ol=i-e. ă
şi5) în 7, îi, îi în germana-de-sus medi iie (din
e ŞI prin
ditonghisarea prg. 5 şi î în uo şi
e in limba germană-de-sus
„veche şi ale mgs.
Prg.

.

z, (din ie. 1), îi (din-i-e. îi), îi
(din ie. &u)
în ei, au, eu (rd; în sfârşit, cele
datorite fenomenului numit z7zetafonie (Umlaut) care este foarte
veche ŞI generală;

Vocalele şi diftongii greco italico-germ
anici reprezin
ori aceleaşi foneme primitive indoeută de multe
ropeene:
Corespondenţe Protogr. ă, & ș,
d, îi; tal. ă, &7,o, îi; Protoo
Serman. ă, &, i, ă, îi reprezintă î.-e. ă, a,
6,6 şiă.
Gr. ăzwv osie de trăsură”, ăp27
gEzw “port, Giza zece”, etc.; îjidz aoy plug”, etc; TXT “tată?
o: “flăcău, tânăr”, îz-ty tânăr,
elc.; Xâazas “grădină”, zare “bărbat”,
Şvyây “jug, 850 “dor, etc, —
Lat. axis, aro ar, etc; Pate

r, €etc.; fero, decem, etc..; vidu
us
(Plaut) “văduv, neinsurat”, vir
“bărbat, ete: ; hortus, potis “cap
abil de etc,; Îuguin, duo, etc. —
Got. a/isa, arja, etc.; protogerm.
*/apâr :

*fader, got, /adar, v. 95. fater,
etc.; vgs. berau, zehan, etc.; got, widuivo, îvair, “bărb
at”,
vgs.
zeral/t “Menschenalter”, lat. Saecu/um, etc.; protogerm.
*gardas, got. gard, v, gs.
gart “grădină, got. brăp-faps “mire
”, etc. ; got. ju, tu”ai, etc
Totogr. ă, €, 7, 5, îi: Ital. a,
£
E, Î, O, îi reprezintă fonemele î..e. 7, 0, îi; Protogerman. si,
â, €, 7,0 şi ăi.
|
Gr. șpatwp “fratori, pios fag”, etc.;
ui! (din *pn-9 “ună”,
£5-75-ws “cel care a mâncat, etc.;
“frig”, etc.; z:bş picior”, pvwrie, 7. izîz “salcie”, ide otravă”, fiyoş:
ț5s “şoarece, c'g “scroafă”, etc. — d, eiâd; “cel care ştie”, etc,;
Lat. frătep frate, /aeus, etc.
1u1Sis, Edi, etc,;

vitis, virus, frig
Pro, etc.; măs, sis, ete. — Prot us, etc.; Enotus, JlOs
ogerm. *ărOper-, got.
V. gs. bruoder, prot

“iloare,,

ogerm. *50p1-s, got. bO4, v, QS. bropar,
buohha
“Buche”, etc.; got. enops “lună,
v. es, măândd,. got. ct-um,
“mâncăm”, etc.; v, gs. zida
„salcie“, protozerm.
*sivinam “porc vas, sin, n. gs.“Weide
“de porc”, etc.; protogerm. */0/-s; „Schwelu“, cf, ine. "Suâno-s
got. fătus, V.gs. fuoz, got.
zveit-iv0as “mar

tor

got. blonia, v. Ss. b/uoma, etc., v.gs.
tis,
n. g5. Maus, v. gs. să, ngs. Sau,
etc.
Gr. ai, ei, oi, au, cu, ou; Ital.
ai, ei, oi, au, (eu>) ou; Protogerm. ai, î (<*i din

*e;),
reprezintă diftongii indoeuropeeniai (oi) au, eu, au, (<*-ou)”
aş, ei, 03, a, eu, ou; precum
vedem chiar în limba protogermani
că se confundaseră cei doi
diftongi oi și ou în a: şi au.
„Gr. a!0os 'foc, flacără”, zz:0u'i ndup
lec, sfătuasc” szst/w “umblu,
merg; (Fo “ştiu; o5idvw

tură”, yebo “gust, Gov,
1 In timpul lui

nunțau

“măresc, adaogi, oua “nod, legă
“grabă, silinţă, râvnă”, ete. —
V. lat.

Caesarnu se schimbase

încă & în cuvâniul

scris de istoricul

B. G. VI, ro, ş,c£. lat, făzinus.

încă ă în 5, căci Germanii proromari

„băcenis

s.inț. silva,
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Gnaiuod (= Gnaeo). aidilis edit, etc. ; v. lat. deivos, regei, feido,.
Osc. feihuiss 'muros, ct. gr. zet/os etc, ; v, lat. oino-(=unum), cf.

pelign. coisateus curaverunt, etc.; lat. aut 'dar”, augăre 'a mări
a adăoga),

etc.; lat. prelit. f0u3enta,

etc.; lat, Prelit. louguiod,

OSC. CaS/rous 'capitis” etc. :— Germ. got. aizws timp, eternitate”, sâir

“durere”, sudizvs zăpadă”,
etc;

protogerin.

*ainds,

etc.;
got.

protogerm.
Gins,

*s/â3d, got

steigan,

cf. gr.
g
cics, lat, us,

protos.

rcudit- e, got. svdiț, “el ştie”, cf. gr. (pată,

bardis cf. gr. qeroi:,

etc. ; protog, adv.

*auk, got. dukan 'a mări”, protog. *hdubip,

got.

etc.;

hdubip

“cap!

protog.

inf, *keus-ana-m,

got. Piusan,

anglo- sax. cfosan, protog. *dcupas: *dcopaz, ggot. diups adânc,

etc.; protog. "raudas,
got. riups Toş, protog. *daubas, got.
dâu/s “imbecil” etc.
Diftongii i.-e. cu întâiul element lung, 3, 3, 63, îzu, Eu, Oul,

s'au păstrat mai rar în limbile i.e. separate, anume: mai mult Îa
sfârşitul de cât în interiorul unui cuvânt; în adevăr, prin scurtarea

întâiului lor. element, au coincis, în anumite condițiuni şi într'o
măsură mai largă pentru unele limbi i.e. şi mai puţin întinsă

pentru altele, cu ceilalți diftongi cu elementul lor întâiu scurt, tre
când apoi prin aceleaşi modificări, cum vom vedea, ca şi aceştia;

să se compare,

bunăoară,

*akuii ckuoi, faţă de

gr. pop:

în,

etc.

reprezentând iLe.

lat. prelit. Toitesiăi, lat, inscr. Loucinăi.

osc. deivăi “deae; got, gibăi, lat. pren. Numastăi “Numerio' osc. .
* Abeilanui “A bellano' Şi faţă de gr. izncrs din *iznw:s: î.e. *okudis,
osc, feihuis “muris'

cizois 'eis,

precum

şi gr. ius,

v vsi, v. ind. -

nău-h, ate: din *hăută, cf. zend. hău “aceasta; lesb, 2vwş “aurora”
din *ăusos, at. urora din *ausosa etc, fată de gr, veigoy, “nerv,
iGevia am “injugat, îc"Aos “sclav, servitor” etc. din *SuEuront
xety. Ea *Ewvics etc.
”
Toate

aceste

vocale si diftongi

scurţi şi lungi sunt primitivi.

Sunt.

însă

analogice, fie prin metafonie,

mai

ales

şi alte vocale şi diftongi cari Şi-au luat naştere, mai târziu, în epoca de
desvoltare a fiecărei limbi i.-e. separate, fie prin scurtarea vocalelor lungi
ale diftongilor, fie prin inovaţiuni

“in limba germană-de- -sus Și in cea germană- de-j-jos, fie prin schimbarea cantității, fie prin căderea lui 7, S, % “fe prin contracţiuni.

In amândouă limbile contracţiunile au loc în urma'căderii unor foneme, de
ex ,în limba greacă a luiș, 7, şi “h. Când au căzut în limba greacă ș şi S şi dacă

au dispărut în acelaşi timp, nu ştim. Probabil că au căzut chiar in perioada
protogreară,

Şi dară ar fi să judecăm

după

contracțiuni

din

(Fi,

„merice, î pare să fi dispărut
cauza

căderii

inaintea lui s.
lui

4

unele

Cu

date

din poemele

mult mai

care a dăinuit

unele dialecte. In limbile italice i intervocalic a căzut de

târziu

până

ho-

au

loc

târziu

timpuriu,

în

chiar

in epoca protoitalică ; 4 intervocalic în schimb se menţine în limba latină;
sunt insă şi cazuri în cari 4 dispare mai curând sau mai târziu după po:
zițiunea pe care o ocupă în cuvânt şi după sunetele înconjurătoare. Vom
„avea deci contracțiuni din limba indoeuropeană primitivă, din cea protogreacă şi cea protoitalică precuni şi din cele istorice :
|. ete o+ e oa o-t-uaa; de ex., î-e. *Esm: eram, gr. homm, hza, din

“e -L- îsm; nesti “non estp lit. nâsti, v, sl. nestii, din *ne-esti; “âmzd * care
mănâncă alimente crude? „gr. aomestes, din *omo -- îcd-; *stpto A- ag- * general? dor. stratăgos; *ebuo-- ay-'vizitiu,

skr.

asvaja,

*ulquâi

“Japului?
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„Şr. Iyk5:, din ulquo-ai. *Sou- “acesta, gr. hoatos, din *s» + u, etc.
*el-uăi
“epei', din ehua-ai,

chărăi, ete.
,
II. Din contracţiuaile produse în epocele proiohelenică
şi protoitalică
prin căderea fonemelor: i, s, fi, (câni au dispărut
şi dacă au dispărut în
acelzşi

timp nu ştim) citam: eţije, a[i]o, eliJo, i[ijă,
o[s]o); de ex., gr. treis din tre[iles, skr. trayas, val, trije,e[s]e, a[s]o,- e[s]o,
oră din *ora[i]o,
Snoumai din *one[iJomai, etc., genous din *gene[s]os,
heipomâ
n din *e-he- |
poman = %e[s]-poman, t5a

din *ta-(som, etc. Lat. tres din *trejes, planto
din *plantazo etc. 8 intervocalic în această limbi
schimbâ în-r-; de ex,
cura- din *koisajo, istarum din *istăson, etc. în l. seoscă
s'a păstrat gradul
mediu : egmazum „rerum“,
|
,
!II. Contracţiunile din cauza căderii lui u se produc
mult mai târziu:
„acest fonem a dăinuit până târziu în unele dialecte
greceşti şi în limba
larină. Apoi, mai sunt cazuri de contracțiuni produse,
sau prin influinţa
analogiei, sau prin fuziunea cuvintelor unui grup,
Sau prin căderea altor
consoane; de

ex.,.e[ule, a[ule, e[ule, a[u]a, iuli, aluJo: gr. ion nă din *ne[uJe
„noua“, adj. gr. ăkân din *a-[uJeksn, basilăs din *basile[
ules, ets.;
histăsi, din *histaasi etc,
Lat, lătrina din lavatrina, ditioz din divitior, sucram din
sueveram, noaus

(at. ea)

din *nouonos din *uonenos, sol din *sauol,
căgo din *coago, copia din *co-opia, prâ.es

din *5auel,- etc. nil din nihil;
din pro-oles;, desse 'din *ye-

esse, etc.
.
Cronologia leg'lor contracţiunii în limbile greco-italice

formează încă o
par.e obscură. S'a putut ajinge la stabilirea epocei
unor cazuri de contracţiune în 1 latină, de ex,, contracţiunea lui o+-a >5
(cf. câgo din *co-ago)
este anterioară celei lui o+i Soerct. cozpere din
*coăpere din *co apere:
*apio, căci întâia a avut loc intr'o epocă anterioară
schimbării lui a>i din
ca za accentului de intensitate iniţial, pe când a
doua a avut loc posterior,
" de vremece a din co-apere s'a s:himbat în i |co-ipcre
) din cauza aceluiaşi
acent.

„

-

Din exemplele date mai sus vedem, apoi, că atât vocalel
şi diftongii corespund între cele trei limbi pedeoparte şi e cat
acestea şi cea indoeuropeană pe de alta; şi dacă ar fi fostintre
se petreacă lucrurile aşa, atunci de bună seamă originea, inru-să
direa şi corespondenţele între aceste limbi precum şi intre
toate»
limbile i.-e., s'ar fi putut observă foarte uşor. Dar sunt
altele,
numeroase chiar, care nu corespund; ceea ce ne arată
scurgerea veacurilor sunetele din cari se compun cuvintele că în
limbilor au trecut în evoluţiunea lor, din cauza diteritelor influinţ
prin variate schimbări mai mari Sau mai mici, după sunetele,e
înconjurătoare, după cum se găseau în silabele cu
accentul
principal sau in cele neaccentuate, după cum erau în silabel
e

deschise (urmate de o consoană) sau inchisa (urmate
de
consoane ori de una dublă); de ex.. a3>? în cele deschis două
e, ca

Jăcio: arti-ficis, capio: accipio, etc. a> e în cele închis2
de
ex., facio: arti-fex, capio: acceptus, etc, Vom vedea, de
pildă,
cum vocalele dobândesc sub. acţiunea unor consoane, un timbru
uneori mai închis alte ori mai deschis; iar uneori: nici
slăbire
unor vocale nu are loc; de ex, gr. elic farara tată! lângă a
gr.
atic afera, -germ. bav. IPillehaiin, lângă IVilhelm; lat. cineris
din “ciniris, lat. oliva faţă de gr. c/ai(o)a 'măslina;,
lat. confero,
la fero, fără slăbirea vocalei e din cauza lui ». -
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„Să urmărim acum deosebitele modificări la care au fost supuse vocalele şi diftongii în evoluţiunea lor, gruSchimbările, pându-le după influinţa fie a sunetelor :înconju-:
rătoare, fie a analogiei, asimilării, disimilării,
etc., fie a accentului, mai ales, în limba latină...
Unele regule ale schimbării vocalelor însă nu sunt încă defi-

nitiv. stabihte. Unii invăţaţi dau unele regule alţii altele; de
pildă, K. Brugmann vede in cuvintele sin/lex şi simplus de la
răd-“ser influinţa lui s precedent; F. Sommer din contră, vede
influinţa analogică a lui sizou/us. Acelaşi învăţat vede în o al
silabei o-

din

vomo

pentru “vero, cf. gr.

îuzu, lit. verii,

o

asimilare a vocalei e cu o al silabei următoare; din potrivă,
după alţi invăţaţi aici ar fi jucat un rol atât consoana precedentă cât şi asimilarea, şi analogia, etc.
|. Schimbarea lui e în & în dialectul elic şi cel locric, de ex.,
el. căgry, locr. zardge; față de at. crâgew, nariga,

Influinţa Sune- etc.; a lui & în şi a lui L în e în dialectul lesbic.,
telor înconju- cel beotic şi cel tesalic, de ex., lesb. crgâres, tes.
rătoare.
zgewâpev, beot. oportc, ete. faţă de at. oTpatts,
„ ugbla etc., precum şi a protoionat, n în &, de
ex., ion. Zen, tztoaw, față de at. ga, zpdrmw., etc. se datoresc
toate influinţei lui r.
”

II. Schimbarea lui ă în &, de ex., lat. cl. A/eria, camera, lat.

pop. încomperabilis, citera, etc. față de gr. Adaiiz, zanăpz, lat.
cl. incomparabilis, cithara, se datorește tot influinţei lui 7. -—

Pe de altă parte,

vocalele & şi ă îşi schimbau

timbrul,

când

intrunul mai închis (i, 4) şi consoanele care au această proprietate sunt: sm gutural (p) + consoană, / + consoană, 7 -+ con-

Ssoanu c; 44, şi grupele =, -mubr-; de ex., guingue: gr. nâwe,
'dignus din “degnos, pronunță: depnos din *decnos la decet, stircus
(în Luceria), conzmircium
(= lat. mercator),

(la Velliu Longu), cf. osc. amtricatudt

sabin. hiretum

(== decretum),

umbr.

vasirclont

(= vacuum locum) etc, lângă sfercus, commerciu, umbr. vaserkelom, etc. (forme, din care vedem că era o tendinţă generală
a dialectelor de a da lui e un timbru închis înaintea lui 7, şi
care, apoi, 'S'au întins in tot imperiul); zzicus, 1zguis, sulcus,
vuluus. multa, umerus, îmbris, îmbrex, umbo etc: faţă de gr.

&paos, Emi, 6dnes, v. lat. vo/nus, molta, gr. Gucs, Gppadte etc.
când într'unul mai deschis (&, 5) şi consoanele cu această proprietate sunt: su-t- consoană; guă- inainte de c, gu, m; as
formând începutul silabei imediat următoare, 4 + r, s, £; de
ex., oliva din *etaiva: gr. Edata, volvo din .*uelve; novos din
“nezos:.ct. vefce, soror din *suesor-: cf. got. szistar, colo din

"*guclo:

cf. gr. ztdcpat, coguo

din *guăguo

din *păguo:

cf. gr.

TEsow, etc.; versus, vester, veto, vertex, etc. din formele latine
vechi zorsus, voster, voto, vortex, etc. Şi lat. £ şi 9 se schimbă
în 7 şi ii când sunt urmate de un 3: gutural (p), de un /-+ki, în-

tâiul, şi de un r (mai rar), al doilea; de ex,, szuciput din “sepciput
1
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din *szmai-caput
etc.
, filius din protoit. */z2/i0s, cf. umbr. ac.
pl.
feliuf „lactantes“, etc. nitncipo din *non-cupo
din “nomi-cap-, la
nomen, fiir, cf. gr. qbp. câir lângă v. lat. guor,
etc; De asemenea,
şi 7

şi îi se modifică în & şi o când sunt urmate de
un 7 isteadică provenit din s (şi atesta din S), prin rotac
ism; de
ex., cineris, Falerii din *cinisis, *Falisii, etc., forem
din
*f/usem
cf. osc, fusid, etc.; iar când u este precedat
labială se schimbă în îi, un fonem intermediarde / şi urmat de o
intre
ex., /iimpa, liber, cliipeus, etc. între ortografiile mpa şi 2, de
diber şi luber, chpeus Şi clupcus, etc. In sfârşit, difto şi lupa
ngul o; în
silabă iniţială accentuată, când este precedat de
semiv
ocala
z.şi
de / se schimbă în 7; de €ex., Vicus, vid: cl?vos
, etc. din *veicos
din *voicos: gr. fetz:s, din *aeidi din *void;: c£. gr.
fatâz, din
rogen,

*pleivos din *kloruos, etc.; iar în silabă neaccentua
de un r se schimbă în 2; de ex, Pomerium din tă şi urmată
-- "meirion, din *pos--*moiriom. Tot influinţei *pos (din post)
lui / urmat de
o labială se datoreşte şi schimbarea lui ou
în î, de ex. /îber
liberta din */ouber: ci. falisc. loferta, etc.
III. Protogerm. & neaccentuat se schimbă în limba
gotică în a,
când este urmat de un r; in limba Serma
nă-de
-sus
însă el
rămâne neschimbat; de ex; got. fadar (din proto
germ.
*/ape
r: .
*/ader. ct. lat. pater) v.gs. fater (Vater).
,
Protogerm. e se schimbi în got : şi acesta în £
(ortografiat
ai) înainte de

/, + (in celelalte dialecte germanice însă el
rămâne neschimbat); de ex,, got fan, dar Ba:ran
pentru bran),
Vgs.

cazan, btrau, mgs. czzen

gr. tâv, văzu, etc.

bern: protogerm *ețo, *Bero, ct..

Protogerm. & s: s:himbă, chiar din epoca proto
soane (ori naza
+- lă
nazală, ori naza
+- conso
lă
ană)
care conţinea un i sau 3; de ex, got. bindan, vs.sau de o silabă
binden ; protogerm, *Giudanam, ct. gr. nedzpâs, got.binlan, mgs.
midjis v.
gs. miti, mgs. mille, protogerm. *mid-ja-z, cf.
lat.
mmediu
s, etc.
Protogerm. 4 se schimbă în limba gotică
în
o
(orto
grafiat
ari) înainte de /; şi r (in toate celelalte cazuri el
rămâne neschim:
bat); de ex., got datir, V8s. mgs. for : protogerma
n. “dura, cf.
gr. 0opa, lat.. foris, etc. insă, got, funds,
v.g3., hunt: protogerm. *hundaz, cf. gr. vă).
Protogerm. ii se schimbă, chiar în limba proto
dialectele germanice în o (afară de limba gotic germanică şi în
ă în care el se
păstrează), dacă silaba următoare conţine un a sau
nu era despărţitde aceste foneme prin î sau naza o şi dacă el
de ex., v.gs., joh, m.g:. Joch, etc.: protogerm. */ăf lă--consoană;
a din “jukamj
cf. gr. uyeu,

germanică, în
unele cazuri, in 7. când era urmat imediat de
o grupă de con-

lat jugai,

got. juf.
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"Avem şi schimbări datorite analogiei, asimilării şi disimilării:
I. Gr. ă neintonat se schimbă în & când
Influinţa asimilării, disimilării și
analogici.

350 pes, cf.

este urmat de un e; de ex., Eyythvoş „din
YiyyEd»oş, cf. lat. anguilla, etc,
Gr.ă neintonat se schimbă în o când
este urmat de. v sau £, de ex., 6206s din

lat. arduus, etc.

Gr. e neintonat se schimbă în o când este urmat de o şi cănd
între cei doi 0 se găseşte un / sau o labială, de ex., "Amo,

"Opyonevăs,

&p0fos, (<io:fos, ete. lângă Ani)

faţă de lat ervum.
Gr. e neintonat se

schimbă

in a când

este

"Eexonevăs ŞI

urmat

dev;

ex. “70p'55%, Iopudza etc., dar yâpyvea, Repxupa, etc.
Gr. e neintonat se schimbă în a când este urmat

de

de.

a (se

asimilează); de ex., gr. com. Peer, at. Xigunis, etc., lângă : at.
sum, Xipazis, etc.
Gr. 7 şi v se schimbă în v şi t, când sunt urmaţi: întâiul de

un v, celalalt de un +, de ex.. Zpuo3vş,. din îpuaw şi 646hiov

fw6tev,
Gr. m
Giip din
“II. B)
a, 0, de

din

etc.
se schimbă în « când este urmat de un 7, de ex., at,
“ip: cf. genit. îj£pos, etc.
Lat. & se schimbă în, a, a când este urmat de un i, î,
ex, milium din *neliom: cf. gr. săi, similis din semi-

dis, cf. lat. arh. semol, etc, lat. pop. Sabastianus

stianus, etc., hoino, Von0

lângă

Seba-

peatru lat. arh. Vero *vento, etc;

Lat. i se schimbă în a, ex 4, când

este urmat sau precedat

de un

a,e, us; ex, alacer, calamitas etc.

pentru * “alicer, * *cali:

nitas,

etc., elementi,

*e/inentun,

etc., /ufus,

segutis,

etc., psntru

etc., pentru* */ipus, etc.

Lat. o şi « se Schimbă întâiul
vecinătatea lui
'şi o; de ex,
lângă

7otundus,

Fortunatus,

etc.,

*segitis,

în
şi al doilea în o în
rufundus, Furtunalo,
etc.
corisobrituus,

etc.,

lângă

con-

subrinus.
Lat. o se schimbă în e în. vecinătatea lui o, de ex. se
ror, seroribus, Sefronius, etc., lângă soror, sororibus, Sofrostius, etc,
|

Lat.

e pentru

î a,

pentru

“intiger,

*JoOvincus,

antegri,

juventus,

0,

de

ex,

integer, fovencus,

* midicus,

mmederi,

etc. fehigare

etc.,

după

medicus,

analogia

pentru fatigare

lui

după

fessus
; gelu, scelus, etc., pentru *golu, scolus etc., după gelidus
ŞI sceleris, etc.

Lat. o pentru e, de ex.,
pentru “corperis, Yfemperis,

corforis, temgoris, Voinere, etc.
cf. adv. temperi, *vemere, etc.,

după analogia lui *corfos, */emfos, nomin.
Lat.

a

pentru

o,

de

ex.

caueo,

co pentru *covos: cf. gr. %o( ph,
după analogia lui caverua etc.

CAV0s;

vechi, vono,

Javeo,

etc.

etc.

pentru,

*cg-

fouco: cf, lat, arh. _FOVE, etc.
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Accentul latin a avut o influință precumpănitoare asupra calităţii vocalei scurte din silabele unui cuvânt. E]
_ Înfluinţa
a datnaştere unui vocalism deosebitdecel grecesc
Ngecentului.
şi indian vechiu. In limba greacă timbrul vocalei
atât în silaba tonică cât şi în cea atonă rămâne

neschimbat. În cea latină, din contră, chiar silaba accentu

nunţată cu mai multă intensitate, a fost uneori scurtată, ată, prosoana următoarea fost adeseori îndoită. Acest fenomen iar conales lac când silaba accentuată a unui cuvânt este urmatăare mai
de un
cuvânt

accentuat slab (enclitic). de ex, Jufpiter, hodie etc.
pentru
“/iipater, hădic, etc. Dar mai ales asupra silabel
or care îi ur„ mează imediat a fost mult mai mare influinţa accentului
ale cărui
cele două efecte sunt; a) s/ăbirea vocalei, şi b)
căderea vocalei

(sincopa;. In unele cazuri &a se şi scurtează atunci când
se găde ex, (Eng male,
lângă recete, vâră etc. Să nu se uite insă că efectele legilor
accentului asupra vocalelor sunt turburate de multe ori de
cei
doi
mari factori: analogia şi asimilarea.
2. — Înfluinţa accentului intensiv initial. — În silabel
e des"chise: e urmat de c, d, 8 î, ni se schimbă în
î: co//igo (<*conlego la lego), praesideo ( *pradsedeo la sedeo), etc.;
0, fe m f se schimbă în 7 sau w: lat arh, mancufis, e urmat de
mancipis, etc.; a urmat de c, d, g, ui, £ se schimbă lat, clas.
în
(după
ce a trecut
seşte în silaba finală a unui cuvânt iambic;

mai întăiu prin e): perficio (< “Perfacio prin *perJecio; Massilia (< *Măssalia : gr.Mlasoz)a) etc,;
a urmat de b,
Ş, n p

se schimbă în i sau u: recipero, lângă recupe
etc.; o, urmat de c, d, g, nt se schimbă în : ro la
-i/ico
( “eu-st locod la locus), indigena (< “endogena),
etc. ; o urmat
de Ș, f, m, g se schimbă în i sau w: aurufex lângă
aurifex
(<* aură/aă), manu
capio,

ficus lângă magnificus (< *mdgno/acos),
etc.; 2 urmat de c, d, g, 4, £ rămâne de obiceiu
neschimbat:
dditus ca tus, etc.; îi urmat de c, d, £, n, £ se
schimbă in si:
capitis la capul, înclitus, (< *enclutus la Clio), etc.

Trecerea de la + la i se explică uşor: 4 > îi > î:

cuflutos:
ânbliitos >> enclitos. Acest îi s'a desvoltat când către
î, când către
1, după cum era şi vocala silabei precedente: î
£, a sau ou

(cf. pzinimus, dar ofhmus, etc). După Quintilian (Inst,
"era intermediar între u şi i: <medius quidamu et i littera L. 4, 8). s
e sonus.»
El trebue să fi avut valoarea unui îi sau
65, de aci ezitareaortografică între 4 (ortografia mai veche) şi z, cf,
festus:
mantfestus. Conflictul însă s'a terminat, în general, manu
în favoarea
vocalei palatele 3.
|
,
In silabcle închise: ă se schimbă în e: talentum (<*fi
lantom :
Sr. Taz), ineptus (< “Enaptos, la aptus),
etc.
Acestui e din a îi dau apoi sunetele invecinate diferite timbre
şi se stabilesc cu modul acesta şi deosebite legi noi: o ,
se
schimbă
în 4:

onustus

(< *Onostos,

la

On0S:

OnuS),

venustus
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(< *vnostos, lat. arh. venos), etc. e, î, a rămân neschimbate:
infirmus: firmus, efundo : fundo etc.
Aşadar, în regulă generală, în silabele inchise se găseşte e,
in cele deschise z (cf.'a//ectus, afficio etc.); înainte de consoana

r în silabele deschise stă e, iar înaintea lui 7, găsim 2 (cf. feperi,

Siculus, etc.); în sfârşit, inainte de labialele 2, 5, f, 1, întâlnim
in silabele deschise ș în alternare cu z.

Diftongii.— In silabele neaccentuate: az se schimbă în 7, prin

gradele intermediare &, &: o7iva (prin dlerva: olțua) din “elaiva:
gr. da Fa; înctdo (prin *cncfido, cf. ortografia INCEIDERETIS
încgdo) din *enca.do, etc;ei se schimbă în s trecând prin ace-

- leaşi

grade:

edico

(prin. fedeico:

gr. 0sirwww,

(prin *d;f/eido, cf. ortografia pher]eipexs, se
din *dis/feido, cf. gr. zzi0w din *qei0w, etc.; oi
*ângoina : gr. Gym) etc.; au, vu (= eu, căci
confundat cu o) se schimbă în î7: exciiso (C
dbdiicit (< *“ăbadoucit: douco < *deuco), etc.

edăco),

di//ido

schimbă d://2do)
> 7: augurna (<
acest diftong s'a
*excauso: causa),
|

2. — Îufluința accentului istoric. — Ea este cu mult mai neînsemnată, şi se poate deduce din:
|
a) Schimbările, slabirea şi căderea unor vocale; de ex., € in

poziţiune pretonică se schimbă în &: jejinus, jenuărius lângă
Jăjiinus, jânuărius, etc. ; [Formele cu ă au rămas în pronunțarea

" “clasică, iar cele cu Z erau întrebuințate în popor.] 5 în poziţiune
pretonică se schimbă în ăy: făvissn (-C*făvissa, la fovea, lăvăre

<*/ăvăre, cf. gr. dotw=)o fiu, căvăre (< *căuzre, cf. gr. x58
= 70 pt), ăvillus lângă dvis, etc.; u pretonic din diftongul au
cade” mai târziu: Agustus (cf. span. agosto), aguriun, arora,
Arunci, asculto, atumnus (cf. port. atuno), forme populare care
vin din Augiistus, auriu, aurora, Auriiuci, ausciilto, aubintnus etc. [Căderea lui + din aceste forme se datorește, de ase-

menea, accentului istoric latin, iar nu vecinătăţii lui 2, cum cred
unii linguişti, căci sunt şi alte forme în care observăm dispar
rițiunea.. acestui 4, deşi în vecinătatea lor nu mai există alt
u;

de

ex.,

Larentinus

lângă

Laurentinus, Fastina,

etc.;

nici

intensității iniţiale nu se datoreşte, căci dacă aceste cuvinte ar
fi avut accentul intensiv iniţial, atunci z n'ar fi putut să dispară]
6) şi -din simplificarea geminatelor 7r, za, mu, când se
găsesc inaintea accentului istoric latin şi după o vocală scurtă;
de ex., făr?ua (<*fărrina), mămila (<"mămmilla, cf: manuna
din *uadma), etc. [Altfel explică această simplificare AMeillet,

BSLP. XIX, 2, p. 183, care vede un joc al ritmului: o simplificare înaintea unei vocale lungi].-

" Pe. lângă aceste influinţe insă mai sunt şi altele mai restrânse,
dintre care unele sunt încă nelămurite, iar altele sunt cuprinse -

în gramaticele speciale greco-latine.

Mae

CE. K. B-ugmanu, Karze vgl. Gramm., passim (mai
ales pp. 209, 210, 213—217). — F. Sommer, op. cit. pp.
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71-93; t03—125 IF. XI. p, 327.
24. — Thurneysen, KZ. RAVI.I, p. — 7. Hirt,lF. XU, p.
155.—41. Niedermann,
"Pre is de phonet. hist. du latin,
pp. 13, 14, 35—42.—£r.
Stolz, Ges:h. d. lat. Sprache
11-73, 83- ga. — Stolz-Sehmalz,-(Sammlung G5chen) Pp.
şi Intreaga literatură de acolo. — L.atein, Grammt, P. 45
Stolz, IF. XIII p. zii
sq. — V. Henry, Bull. Soc. Linguist.
VII, p. VIII. —
Stulsch, BB. XXIII, p. zoo
sqq. — J. Pirson, op. cit
pp. 1—47. — A. Carn v, op. cit,
PP. 17-93. — JJ, Ven=
drjyes, Intens. Init. p. 62. —S
Aretschimer,

v, A,
dien
Am.
chen,

Sprache

VOCALELE ŞI DIFTONGII 1! îș pauză

|

Sandhi.

Feist, op.cit.p.43
(Einleit. in die Alte

46.—P.

Gercke u. Ed, Worden, | p. 181 sqq.). rtumswiss. hgg.
— So/msen, Stu-.
zur Lat, Lactgesch. (289
— 4)
Ostho.
f/,
Transactions.
Phil. Ass. 2: p. 50 Sqq.—A. alde
(Gesch. d. idg. Sprachwiss, II, 1 , Italische Sprapp. 162—176).

in pauză

atunci

rămân
când

nu

neschimbaţi. Se zie

urmează

cuvânt; de ex. gr. chora, hippe, nici un alt
etc. sofhiai, anthropoi, dărou, etc.; anti, ithi,
lat, terra,

egite, ante, ubi, etc. terrae,
lupi, Numastoi,

etc.
,
Vocalele scurte : a, 0, e (Şi 2) atât
în limba greacă cât şi în cea
latină se elidează încă din epoc
ele protogreacă şi protoitalică,
când se găsesc înainte

de vocalele: 7a d'a//a (de), ep'a
utoii (epi)
ouk'egă (ou), precum şi la
-a[î], ol]:
hom. boiilonv'eg6 din Voulomali]
ed, hos m'et
ephat'autos

febhato),

helen din h6s mo[i]
elhelen, etc., at, inscript. Fă
eu
mai are loc şi după căderea lui din boli] cn, etc; eliziunea:
SF ŞI h. Amphanax di* n
4ru-.
Phi-(î)anax, mea heis din med

heis, etc.; lat. a& co din *ap(0)-e
ambigo din *amb(i)-: niillus
o,.
din nă-ullus < ne + îillus
din...
“ne-otnolos, antea din “ante ea,
circibo din circulii]-1bo, într-îbo
din */ntro-ito, Suninopere su
.
mo
opere, Aşa se explică şi.
căderea lui & din vide

, scin pent
didesne, Scisie, etc, *
Cruaza aşişderea are loc (in acesru
t
caz
amândouă vocalele se
contractează): at. hăân2r, dor.
hâner din //6 antr, PEpi din kali
lepi:
DN
1 Intr'o vorbire corectă şi în

cu îngrijire; din potrivă, în vorb scriere cuvint. le pronunţate sunt separate.
irea de toate zilele ele sunt asife
! legate între:
dânsele, in cât consoana finală
a cuvântului se asimilează cu cea
a celui următor; iar vocalele
initială.
cad, sau se contractează, ca
în mijlocul unui
cuvânt; de ex: /5p lâgou, hăâm
a me eide, etc. în balneum,
eliam nunc, etc, sunt pron
în are, în uita,
im balnean, în mare, (mss.unţate: fo/ logon, ama Hiese, .. (în dialectej-

li Vergiliu), în uifa (pPalimpsest
eliau nunc (mss. lui Vergiliu),
ul lui Plaut).
tâmplă ca unele cuvinte să fie etc. Şi din cauza acestei asimilări se îndesp
ărți
te
în mod greşit între
ind cuvinte nouă; în limba neog
reacă aceasta se intâmplă maidânsele, e-.
acuzativ; din formele: son
ales la
oikokyren, stân tiydra, stân
Gm0, etc. au eşit:
Hoikokyren, Nydra, nâmo. ete,
Aici
trebu
e
să
fie
rapo
rtate şi formele ca:.
skoue pentru fonis: lat. cinis,
sgaiman (gaiman) pentru haim
care au jucat un rol articolele
an, etc.; la
hotărit Şi nehotărit Ies, tous,
Şi pronumele /is; şi chiar disp
hânas, henos ariţ
iune
a lui s tot aceeaşi. explicare
Bilhame, Bhallă. etc. pentru
are:.
szit/
> „Acelaşi lucru deci trebue Să Aame, sphalld, etc.
se
fi
întâ
mpla
t
şi
în
limb
a
din fas fegas: cf. lat, /eso, a eşit
grea
veche ;.
forma stegas, etc. Iată ceea că
SS
linquiștii
ce înțeleg,
ŞUL
p prin Saudi sau “eufonie exterioara? (cf. pag.
8. 237.237
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tândros din tort andros etc., lat. dzinde din de-inde, neuter din

ne-uter,

etc.

Sunt 1nsă şi cazuri în cari vocala scurtă

este

păstrată: gr.

pro, o, lat. atque, neque lacestea nu stau niciodată în pauză).

Vocalele lungi înaintea vocalelor se scurtează: hom. hautc-i

(pentru /zautz-:), cret. mă endikon (< m2 Endicon, mă-echei), etc.;

lat. sub //iă alto (la Vergiliu), gui amant, etc.— Chiar şi diftongii

se scurtează înainte de vocală: insu/ăe Jonio, etc. Şi sub infiuința
legii, “ecurtării iambilor” se scurtează vocalele în pauză; în adevăr,

poezia veche socotea, când era vorba despre o finală absolută,
orice vocală lungă ca scurtă în disilabele de forma: » —, adică
> — devenia vu; de ex. mă, pită, did, <i. gr. &w, lo,
(pentru */ego, cf. gr. dîyw),

etc. se schimbau în ăntă, zătă did,

lăgă, etc. [Aceasta era, de sigur, şi pronunţarea generală din acea
epocă.) Din contră, “în latina clasică această regulă metrică a
fost restrânsă numai la câteva cuvinte,
mmăle cită, mădă, pătă,

ca: Lenă, (pentru *benzd)

etc.

.

,

Diftongii lungi inaintea unui început consonantic se scurtează,
de ex., Ihebăr-gents din Thebăigenes, mesâi-polios din mesăifolos.
|
Să se observe că particularităţile metrice ale lui Hcmer şi
ale

altor

pceţi

greci,

imitatorii

acestuia, se bazează în mare

parte pe schimbarea ccmponeniului al doilea al unui diftong
intr'o semivccală, iar elementul întâiu este tratat ca o vocală
scurtă; de ex., Pai hypeîrochon=Fă jypeirochou, «mmenai allăn
= emmenă jallon, hom. moi cuneze = mă jcunepe, (cf. meu argurotox') = me argurclox', ca şi hom. hoios == hă jos.

a.

1. Valaoii, Linguistica,

”

15

-

XI
CONSONANTISMUL

Am

arătat că

Generalităţi.

|
la producerea

ceea ce

caracterizează

consoana

este . închi-

derea gurii, care poate să fie ori completă dar

momentană,

sau necompletă,

adică: începând cu

deschiderea cea mai mică a gurii, cum se observă
/icidelor / (palatal), £ (gutural), r (lingual) şi r

(uvular), trecând, apoi, printr'o închidere necompletă, cum se
observă la producerea /ricativelor (Spirantelor): f, v; p, &;s, z;
5, % XX,
Y şi slârşind printr'o. închidere completă: dar

momentană a gurii, cum se vede la producerea

zmufelor, anume:

labiale” (5, b, +); 'dintale (4, d, 2) şi 'guturale: (4, g, »), la care,
se observă în unele limbi două articulări: una 'palatală” (£, ş),

i alta velară ne- sau labializată (£ [g], e [a], şi Za [qu], eu
lei), iar la altele nu,
" Nazalele 7 z, » sunt propriu. vorbind: mute sonore nazalizate.
Sistemul consonantic. — El se compune în limba .greacă
veche, în cea latină şi în cea germanică din:
”

1. Mute sau
guturale (pal.
eu [qu, quj);
F'ricative (7,

(oc/usive), anume: labiale (7, 5, 1) dintale (7, d, n)
&, g, n”) (velare [&, g, » (3, q)] (labio-velare Zu,
2. Nazale (v. mute); 3. Licide |, 7, 2; r, 7); şi q.
2, labio-dint.. (p, d, interdint.), (5, 2, 5, £ dintale!,

(%,"y velare), 4, y' palatale). Putem adăoga la această clasificare
şi alte foneme de un caracter complex sau special: ş. Asgirate
IPh, th, kh, Rh, bh, dh, h. gh) şi 6. cele africate (15, dz, £f.
Din sistemul consonantic grecesc lipseşte seria aspiratelor
medii (64, gh, dh, gh, guh) care au devenit aspirate tenue chiar
din epoca protogreacă: &, 6, x; dar nici în limba greacă aceste
aspirate n'au fost păstrate până în cele. din urmă, căci şi ele au

devenit spirante: 7, p, x.

Din sistemul consonantic latin lipsesc cele două serii de
aspirate, întru cât, după schimbarea aspiratelor medii în aspirate
tenue au devenit amândouă seriile de aspirate, chiar în epoca
protoitalică, spirante */, *p, */, *hu. De aceea, în limba latină,
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in epoca republicii, aspiratele greceşti erau redate prin consoanele : 2, £, c, de ex., furpura = gr. 70p7bp%, tus=gr, 0văş etc.)
şi numai cu începerea sec. 1 în. de Hr. pătrunde în cercul lite=
raților moda să se scrie şi să se pronunțe aspiratele in cuvintele greceşti şi în parte şi în cele latine (de ex,, Grachus, Pulcher, lachrima, sepulchruim, etc); de această modă însă au rămas
străine inscripţiile din epoca imperială (de ex., Cornitus, Afenais,

calare = Xadâ) şi textele latine din Evul Mediu.
Limba germanică, din potrivă, ne arată că toate seriile de
explosive au suferit schimbări, cunoscute sub. numele de «întâia
şi a doua substituire consonantică».
:
lar grupa de limbi balto-slave menţine, în general, surdele
indoeuropeene, dar a pierdut aspiraţia / din aspiratele surde şi
sonore indoeuropeene şi s'au confundat în modul acesta cu celelalte două serii (de ex,, v. sl. nienta <a confunda» : skr, sdntfha-ti «mişcă» ; v. sl. dâfi, lit. det: skr. dhă- <a pune»),
Pe de altă parte, cele trei serii de guturale (admise de Ascoli,
H. Osthoff, A. Bezzenberger,, dar combătute de Chr. Bartholo=
mae şi A. Meillet): palatale (£, Ş, kh, Gh), velare pure (&, ş, kh,

£h) şi labiovelare (hu, gu, Ruh, guh) n'au fost menținute neschimbate în nici o limbă din familia indoeuropeană; aşa, de pildă,
seria întâia care apare în limbile centura (greaca, italica, celtica,
germanica,

makedonica

şi veneta)

ca explosive (gr. 7, 7; 4; lat,

d, e, h. gi celt. c, gg; germ. 7, g, 4), şi în cele saten (indiana,

iraniana, armeana, albaneza, balto-slava, traca şi frigiana) ca
spirante (skr. ș (5) 7, k; iran. s (3), , h; arm. s, c, j, 2: alb.9,
O, d, 2 ; lit. se, s, & vsl. s,z, z,) şi seria a doua s'au confund
at

în grupa de limbi cenfa (cele din seria 4 cu cele din seria h),
rămânând a treia distinctă, cea labiovelară; pe când, din potrivă;
în grupa de limbi safe S'au confundat seriile a doua şi a treia
(cele din seria du

cu 'cele din seria k), rămânând întâia distinctă,

vocale, velare

de

cea palatală. Seria labiovelară arată în limba greacă o desvoltare variată potrivit caracterului sunetului următor: înainte de
şi

înaintea vocalelor

consoane

ele

se schimbă în fi, 7, q;

iar :

palatale (e, î) ele se palatalizează şi trec în

â, 0, 7; acest proces al palatalizării însă n'a avut acelaşi rezultat

fonetic în toate dialectele greceşti, în cari mai sunt de explicat

unele fenomene în desvoltarea acestor consoane; de ex.,, în reprezentarea consoanelor 5, 0,.7 prin 6, z, g, în dialectul nord-

acheic şi în limba poemelor homerice, de ex., eol. şi hom. zigvzeş,
eol. mie, beot. mtrtapes, tes, fE))ouat, beot. GDerzzdâs față de
at. zesozpec, niwe, locr, Cefoua: şi at. Oaza, etc., unii învăţaţi
văd o analogie, iar alţii o particularitate a dialectului: acheic;
iar pentru acele cazuri în cari apare în dialectul eolic, în contra
regulei, o dintală, de pildă, dăsăreâg, za zis ?pi şi în cari unii
linguişti văd împrumuturi din dialectele celelalte, nu-S'au găsit
încă explicări statisfăcătoare,
pe
|
Şi acţiunea vocalelor deci asupra consoanelor este importantă,
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Vocalele deschise fa/aza/izează consoanele (de ex., gr. at. ov, lat.
pop. amicitzia, etc. faţă de dor. 7v şi lat. clas. anzicitia, etc.);
iar cele inchise le /abia/izcază (de ex., gr. z51e95s din * guoteros
etc.). Şi cum, apoi, grupelor de sunete zz, ș0, x0,.E din cuvintele . .
“Gov, 4ziats, q0is:s y0v, corespunde în limba indiană grupa de
“sunete /ş din cuvintele dhşas, kiştis kiștis, kşam, PKretschmer

"a emis părerea că ar fi existat în limba indoeuropeană primitivă

o a doua serie de dintale reprezentate de Brugmann (în Kurze
“vergleichende Grammatik $. 301) prin p, ph, dh.
Oclusivele sonore b, d, s au rămas neschimbate în limba
greacă până în epoca istorică; dar şi ele au devenit spirante:
d, d, 2, în deosebitele dialecte, în diferite epoce, inainte de Hr.;
iar în aticul urban la începutul erei creştine, de ex., elic. Fetis,
te (= att, e:âus, 88) sec. V în. de Hr., pamfil. 3:'ătuv (= 5/zjon),
beot. îby, = at. Eyoy, at. vulgar &Aiov cum pronunţa şi demagogul

Hyperbolos care era luat în bătae de joc de către comicul Platon [în
Fragm.

Com.'

Attic.],

Zepfiov, CIA

III. 863 1,

an. 12 în.

de

Hr., de unde rezultă că lat. nu este reprezentat în transcrierea greacă prin,ov ca mai înainte, ci prin $, care incepuse să
aibă o valoare spirantică). In: limba latină d şi & au trecut la o
valoare spirantică, între vocale întâiu şi la începutul unui cuvânt
pe urmă, în epoca imperială (de ex., /berfavus, vene, *cavallu,
“mais, “maistru, Austo [sec. IL d. Hr.] din /ibertabus,. bene, cabaliu, magis, magistrum, Agusto, etc.) lar în limba germanică

d, d, g Sau

schimbat

în 4, 4, & după fintâia substituire conso-

nantică' (de ex., got. frsrpus, kalds,, vgs. zănid), kalt, lat. dentis,
gelu, etc.) cari, la rândul lor, au trecut în africate şi spirante

după “a doua substituire consonantică” (de ex., germ. 5, 4, &
iniţiale devin 7/, z, &; mediale sau finale după vocală: /, 2, sz,

ss, h, ch; mediale

sau finale după consoană: zf, f, 2,.%). In sfârşit,

în limba slavă, ele au rămas, in genere, neschimbate.
„

Oclusivele

surde

p, î, le au rănias, în

general, neschimbate

până în epoca istorică. În limba latină palatalizarea lui c înainte
de e şi 7 şi asibilaţia lui £ înainte de ș incep din epoca imperială
Şi se generalizează în sec. V d. Hr., către

sfârşit

(cf. -pronun-

area lui c şi a lui £ în epoca clasică în cuvintele: Caesar Cicero,
Sacer, amicitia, cari sunau Kaesar, Kikero, saker, amikitia |cum
„sună azi încă în Sardinia: kervu, Belu == cervum, caelum şi pe
“țărmurile Dalmației (la Veglia): faina = caena]; iar în -epoca
postclasică se auzeau: Ţsesar, Tăifăero, satăer, amilSitsia).
Cf. ABrugmann, Abrege de gramm. comp. (trad. franc.)
pp. 163 sqqd. 1€9 sq. 174 sqq. 216. — Brugmann-Thumb,
Griech. Gramm.! p. 136 sqq. — AThumb, Die griechische Sprache

(în Gesch.

der idg. Sprachwiss,

hgg. von

WSitreitberg [Strassburg 1916] p.-51 sq. 56. — 4 alde,
Italische Sprachen, ibid. p. 179 sa. — PAretschmer,
RZ. XXXI p. 428 sqqg. — AMeillet, MSL. XI p. 313. —
H Pedersen, KZ. XXXVI p. 104 sqq.

,
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Licideleşi nazalele. — Şi ele au fost păstrate, în general, in,

limbile din familia indoeuropeană; numai grupa de limbi indoiraniană a confundat cele. două licide deşi în câteva exemple
Şi limba sanscrită a menţinut licida /; nu s'a putut însă reuşi

până acum să se stabilească până la ce punct această păstrare a

lui/ şi schimbarea lui în 7 se datoreşte diferitelor poziţii pe care
le ocupă în cuvânt şi până la ce punct împrumuturilor din limbile
care menţin sau schimbă pe . Cu toate acestea, în desvoltarea
specială a fiecării limbi indoeuropeene atât licidele/ Şi r, cât
„Şi nazalele n, i, au trecut, după locul ce-l ocupă în cuvânt şi după natura sunetului cu care vin în contact, prin diferite schim-=
bări, au suferit reduceri, asimilări, disimilări, vocalizări şi, în

unele

“Ec, =

cazuri,

au

dispărut

chiar;

e's: lat. sem-el, tom bomân

de ex., grec.
=

râv

gortin. £vc din

Buwuăy, lesb.

âztdâw

“din “Fed, gr. gortin. âăevzai „surori“, gr. cret. ard = att,
GAzi, 'Adivaţe din "ADăvavz-te, cf. o'xâw-&e, etc. lat Jrinceps din
Brimlolcaps, leptis pentru nepiis, col/;s din *col-ni-s, Consol, snensibus = consol, mensibus (cf. formele inscripționare: COS0l, mesi=
bus), caucoulatori =

caiculatori,

cf.

Şi fr. aube, coup (cu 7 vo- :

calizat şi schimbat mai întâiu în 7 velar) din “alfa şi “copi =:
alba, col(ă)pu, gr. 15hazog.
,
!

CE. ABrugmann, Abrege de gramm. comp. (trad. franc)
p. 114 sqq. şi întreaga bibliografie de acolo. — Srolz
Schmalz, Latein. Grammi, pp. 94 sqq. 100 sqq. și întreaga bibliografie de acolo, — Afeilleţ, întrod. ă letude
compar. des langues indoeuropeennes? p. 79.—
A Trumă,
Die griech. Sprache (în Geschichte d. .idg. Sprachwiss, ,
[Strassburg, 1916] II, I p, 49).—4 alde, Italische Spra-= '
chen (ibid. p. 162 sqq.).

Fricativele.

— Din fricativele indoeuropeene s, ă, z, 3, dintre

cari cele trei din urmă sunt de origine secundară, limbile greacă,
latină, oscă, umbrică, germanică şi slavă au menţinut numai

pe s şi z. Din acestea, s, (3) era siflantă surdă în gr. Eontpa, lat.

vesper, got. atihsa 'bouw'; iar z era o siflantă sonoră; cf. gr. pEstvg,
ployu (==mpEz6ve, pizyo), în osc. eemazun 'rerum', got. bairaza
Skr. bhâra-se “ferris”, etc, Pe de altă parte, prin(, erau reprezentate în limba

greacă

mai

multe

foneme ; de ex, în gr. lesb.

bodog =, att, âţ&s, beot, Zoxtpdâzu — att, Boxtuălw, el avea valoa-

rea

lui 27;

în

att, zzAtyerăv,

Wizttua,

aceea a

lui 2; în grec.

elic î5, Feţws aceea a spirantei d; în sfârşit, în gr. cret. Triva,
Tia ==att. Ziya, doyizrouat, el avea valoarea unei. Spirante surde
2s. Încercarea lui FSommer de a explica origina lui ț din i.-e.
2 în anumite condițiuni, iar nu din i.-e. 7, de ex., gr. (vyt din
ie. îg6-m, iar nu din ie. *fugâ-m n'a reușit să obţină aprobarea _linguiştilor, cu toate că şi KBrugmann este dispus să
vadă în fonemul $ o variantă a lui 3 datorită foneticei sintactice.
Cf. ABrugmann_Abrege
217. — Fr. Stolz-Schmals,

de gramm. comp., pp. 202
Latein. Gramm
p. 121 si
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întreaga bibliografie de acolo, săA Sommer, Griech.
:: Lautstudien (Strassburg, 1903)*p: 137 sqq.
— 4. Thunb, Die griech. Sprache (in Gesch. d. idg. Sprachwiss. II, 1
P. 53)
i

Consoanele limbilor din grupa indoeuropeană au aceeaşi origine.
Aşa se explică faptul că ele corespund între

Corespondenţe.

dânsele în aceste limbi. Numai limba germanică

o
|
se deosebeşte de toate celelalte prin
rile la care au fost supuse consoanele ei.

schimbă-

1. Oclusivele.
— 1. Labialele: Gr. m, 6, q, lat. , d, 7, b; Germ.
Pb, Îi ice. *p, *0, *0h; gr. narijp, Băxzaoy, qpătop; lat. pater,

bacul, Jrater ; got. fadar, paida, bropar : i.e. *patzr, *babtlom,
*hrător. In limba latină -f-< *b/; se schimbă în -B-; umbr, a/furs
(cf. gr. ăp6s): lat. a/bus, osc. am/r- lin am/fret „ambiunt“) din
*am/er, analogic după super, dinfam/(3): cf. gr. dugi: lat. amb (-

In cuvintele latine însă unde

avem -/- el este de origine dia-

lectală (anume: umbro sabelică, de ex., bizfo, glosa crefrat,
scrofa, scrofula, 10fus, etc. lângă biibo, cribrat; în scrofa şi scro-

Jula ne-am -fi aşteptat la lat. -w:p- iar nu 4, cf. AWaide, Lat.'et.
Wart2. p. 690.
|
|
„„Această particularitate dialectală a trecut:şi în limbile romanice, de ex., fr. si/fler din dial. sifilare, cl. stbilare, ital. bufalo,
fr. boufle din dial. bufălu, cl. bubalum it. bifolco din umbro:
(samn. bu fulcus.
a
2. Dintalele : gr. 7, &, 6,; lat. 4, d. f-d--d-, germ. p (d), î, d,

dA; ice. *4 *d, “dh: gr. rpetg, dExa, EOmza, unăs ; o50ap, a'dw; lat,

îres, cecen, feci!,

Mut

(zehu),

fumus i uber, aedes; germ. preis, (drei)

protog.

*dubkler got.

zai-

datiiitar, (Lochter), mid.-jis

Mitte) ; î.-e. trees, *dek, *dhughater; *medh-yos.

Pentru foneticul d-, păstrat uneori în latina arhaică: dacruma,

dingua, *devir “dumpa (cf. gr. ddrpv, got. fagr, fuggo, v. gs.
zunga; gr. 3zip, etc.), schimbat în latina clasică în -/,de ex. /acryma,

lingua, levir, limpa, etc. s'au emis două păreri: unii văd în acest

fenomen influinţa etimologiei populare; alţii o particularitate dialectală (poate sabinică); în adevăr, la începutul republicei, familia Claudia a trecut cu întreaga ei clientelă la Roma. Appius
Claudius s'a stabilit de timpuriu în Roma.

.

o

Un -f- pentru -b- (ie. *di) este de origine dialectală: rufus
pentru “rubus, lângă ruber, vafer lângă vabrum, ete. .
3. Guturalele. — a) Palatalele: 3, 1, x; lat. c, &, ha ha, gi
protogerm h, &, £; ice *k, *, “gh, gr. E-narby, vEvos, xbpros, Byos.
1. Înţelesul prim cf,„a pune“ Verg. Georg. IV 273.
„Est etiam flos in pratis cui nomen ameilo
Fecere agricolae.

-

.

-
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&rxo; lat
us, hortus, veho, ango;: germ. hundert,
“got. huni „rasă
ds, gatwigan „a pune în mişcare“ august
(Angst): „irică“. î.-e. hyitom, *Genos, *uegh- a"Gh-.
b).

Velarele : gr. 4, ţ, x; lat. c, g, he, -g-; protogerm.

gi; Le. "4, "e, “Sh:
lat.

arfo,

capio,

gr. vapnăs,

ego,

hostis,

4070,

(Ghivo,

longus <“dlo»ghos);

„auch“, haft, dechken, gasts; ie. *steg, *teg-, *ohostis.
c) Labiovelarele ; gr. x, c;

8,8;

0,0;

/, g, &,

âutyn

„ceața“ ;

got.

avar

lat. qu (0, gi, v, fi

(2)v-, v-b-; protog. hop, biv, zu(Q) ; ie. “pu, *gu, “guh: gr. dsizw,

mg, Bariywo, dehpai viza, 0epuâc, vezpoi; lat. Hinguo, quis, (9)ienio,
volva, vulva, nivem, formus, nebrundines, ninguit (niv); got.
leihivan, hiva, Qiman, „kommen“ Palbo, „kalb“, snaiivs, „Schnee“,

warmjan “Warm“ ; i-e. *gumid *sne eg, *-her-, ete, Fonemului latin deci gu din formele: gas, linguo, etc.
corespund în limba greacă când + linainte de voc. deschisă): 26,
când
(inainte de voc. inchisă): Jeizw.

Radicalul pronominal go- (gr. z0-) aci pierde fonemul iniţial
qu: în uter (=Fn6-epos, xesepos) ubi, unde lângă ne-cuter (== neuter)

ne-cubi,

ali-cunde,

aci sunetul 4 inainte

seculus, față de guis, logui, segui.

de a: cuius,
Si

loculus

_

Pe de altă parte, i.-e. gu pierde aci guturala g, de unde lat.

7, osco-umbr. d, gr. fi: vento, ben- Pat, (insă got feivima=komme,

cu caracterul gutural păstrat în limbile germanice), aci semivo„cala % înainte de consoane: aguos pentru *agunos, de unde şi
gr. Yăvos: pes,
E
Să se observe, apoi, că în toate formele în care se văd sunete :
nefonetice, trebue
să..le explicăm prin împrumuturi dialectale;
de ex., bos pentru 'foneticul *vos

din umbr.

bue-==

bowe;

Bubi-

nare, bufo, bura, brutus, bitumen etc. popina pentru foneticul
coguina, lupus pentru foneticul */uquos, etc. sunt imprumutate
toate din dialectele osc şi umbric, Epăna din limba celtică, Poena

din gr. 20t'], „pedeapsă“ (forma latină este sua

„amendă“) etc.

In unele cazuri formele secundare cu f. alternează cu altele
cu f-(<'gh, eh) ; de ex., fariolus, faedus, fircus, folus, fordeum, .
fostis, fuma, etc., cf. Festus:

«faedum antiqui dicebant pro haedo,

fostem pro hoste>, Fuma „terra“ se rapoartă la humus.

In altele avem forme cu /; lângă cele cu /- (<*5/,, *d/, “ul),
fonetic ; de ex., haba, hebris, hordus, etc. lângă: faba; febris,
fordus (<. *foridus la fero).
|
|
|

Ce explicare au dat invătaţii? Unii văd în aceste forme
influinţe dialectale; dealtfel, și tradiţiunea ni le dă ca atari; aşa,
bunăoară, avem:

falisc.

fasena:. lat. harena, falisc. fodie: lat.

hodie,: etc. prenest.: Felena, Fercles, Foratia : lat. Helena, Hercules, Horatia, etc.
Punctul de plecare al acestei alternări între // şi f trebue
căutat în limba etruscă, care a avut o influință mare asupra
limbii din Falerii şi Praeneste.
!
Il. Zicidele: gr. A, p; lat. /,r; germ. J,r; ie. *, *p; gr. Giţes
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d:izw „las“,

76,

etc.; lat.

albus, umbr. alfer, pel. Alafis, linguo, părti Ssc. patir, fero ;
(Şi cuvintele Aer, Alpes, Albion „ţara albă* = Britania,

sunt raportate de unii învăţaţi tot aici; alţii însă, ţinând seamă

de numele

italic 4/ba

„oraş

aşezat pe înălţime“,

de A/burnus,

un munte al Lucaniei, de A/ba „țară aşezată pe înălțime“=—Scoţia,

îl pun în legătură cu 2570 şi îlrapoartă la o răd. *a/06/,.] v.gs.
albiz, got. leihiva, fadar, baira, n.gs. Water, (ge)băre. *
II. AWazale/e: gr. p, v; lat. sn, 2; germ. 74, n; ie. "7, "1: gr.
ulitm2, Eponev, vos, îvri, etc.; lat. pater, ferimus, novus, Sunt ;
V.gs. muoter, got. bairam;
vgs. ber-a-m(es) n.gs. (ge)băr-en,.
sieu,. Sind,
”
.
"
Licidele şi nazalele /, 7, 1, s rămân, în genere, în limbile
clasice şi in cea germană, neschimbate, afară de unele schim-

bări provenite din cauza asimilării, disimilăriişi vocalizării lui

d; de ex., *ster-la > stella, cf. gem.
“olena>> germ. Flle, cf. lat. ana.

stern, calculus >> cauculus,
Marmel, cf. lat. marmor,

autre < alter, aube < alba gr. cret. aură GMă.
Sonautele : ice. ], 7, mu n, 7: gr. 0) (Aa) ap (pa); a (a); Au:

po; lat. o/ (4), or (ur); em (îm), en (n); lă, ră; germ. al, (ul),

ar lur), um
îvopa,

un; îl, ăr>ul ur; de ex. gr. ridac, zapăla, Era

serpzovra ; lat. țollo, cor(d), dece, nomen, quadrăginta ; sot.

zvul/s, V.8s îvolf: i.-e. "u qo-s, taihun (*fehu > tel),

vgs. mord

(răd.i.-e.*m.). |,
“ Sonante histerogene. — Şi in limba italică s'au născut sonante,

Aşa,

bunăoară,

în

unele cazuri

licidele 7 și 7 precedente

prelit.

salros

(inscripţ.

vocalele

scurte

cad;

atunci

devin.sonante (silabice). De ex., lat.

din

For. Rom.)

'sakr(o)s: *sakrs, apoi, *salrs, pe. urmă

cf. terruncius <ters) şi sacer.

a devenit 'mai întâiu

*sacers, de unde

saterr

-

|

Cf. A. Brugmann, Abrege de gramm. cp. (trad. frang.)
pp. 126.sqq. 156—202. — Sfolz-Schmalz, Latein. Grammi.

P: 97 sqq.. 103 sqq.,

105—12r. — A. Afeillet. Introd.

a *

'€t. comp.
des langues indoeurop?. pp. 57—66; 70.
sqqg.:— J. Pendryes, Recherches sur Phist. et les effets

de Pintens. init. en
p. 55 sq. — Bechtel,
Italische Sprachen
1 p. 163 sqq., pp.

latin, p. 234 sqq. — Sommer, Handb,
Hauptprobleme, p. 196. — 4. Walde,
(Gssch. d. idg. Sprachwissenschaft II,
179—185).— 41. Fir, IF. XXI p. 107

IV. F'ricativele. — Dintre limbile indoeuropeene cea care a
păstrat mai bine pe s primitiv indoeuropean este limba slavă;
în al doilea rând vine cea germanică; apoi cea latină şi după
ele cea greacă.
|
|
i:
S initial. — Inainte de vocală şi semivocală: a) In, limba
greacă: el dispare şi este înlocuit printr'un
/, adică .prin spiritul aspru (“); b) În cea latină, cea germanică şi. cea slavă el este.
păstrat. De ex,, Exră (=hesră), Spxwo |=hepro), fps (=h!3pws
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pentru "o fiâfo.j-

lat-i sepfer,

- Schaveiss, etc.; slav." Sedii, etc.

serpo, sudor: got. sibun, n.
|

gs.

s + consoană: În limba greacă şi cea latină
tat în mod diferit, după cum este şi consoana careel seeste taruneşte

cu s: dacă este o explosivă surdă (s, sc, si) el se păstre
ază;
dacă, din contră, este o altă consoană (Szz-, Sr», si,
sr-, etc.), el:
dispare; de ex., gr. stia, GAdatw, etc.; lat. stare, scabo,
etc. ;
gr.) wgăs (pentru* avurds), fiyos (pentru “opiyos, lat. frigus
(prin

"prissus, lat. nix (pentru “sui, nubo (pentru *srzbo , dis (pentr
u

sii din; s?/is, cf. decemviri stlitibus iudicandis).
E
_: In limba germanică însă Şi în cea slavă el este
menţinut
în amândouă cazurile (numai că în cea germanică el
trece în
sch chiar .din perioada limbii germane-de-sus medii);
de ex,
germ. steheu, schaben ; slav. stanu, skobli ; germ. Schmee,
Streit;

Slav. snegu, snubiti -a iubi, a lua în căsătoriei,
S medial. — Intervocalic. In limba greacă, el dispare,

de

dialectul

eretric,

în care

s se

schimbă

în

afară

r;

iar

din

perioada

acolo.

unde întâlnim un s între.vocale, el nu este fonetic ci analog
In cea latină, el. se schimbă întâiu în 2, grad menţinut ic.
în
limba oscă; apoi, către anul 330 în. de Hr., în 7, consti
tuind
fenomenul. numit rotacism; iar unde găsim un s intervocalic
poate. să fie sau fonetic şi este anterior legii. rotacismului, -el
sau
nefonetic și se explică sau prin reducerea celor doi ss, Sau prin
analogie, sau prin împrumutări din alte limbi, sau prin disimi-

lare.

În

cea. germanică,

el

trece,

poate

chiar

limbii germane-de-sus vechi,
în. spirant
. ă sonoră z. De ex., yes
(pentr

u yevehos din feveoo5), £iw (pentru "Eeaw),
(pentru zatciv); dar Eziunoa, crisw, etc, sunt formate eretr. TEatpry
după Esta,
deltw ; lat. generi
rerum” ; dar şi
şi causa (pentru
pentru cassa/is),
miser, caesaries

s (pentru "genesis prin genezis, cf. osc. eginazuiu
Nnastoi. iasias, sab. ausoin, pelign. coisatens;
caussa, Mon. Ancyr. VII, 1), casa (după casalis
asinus (imprumut dintr'un dialect asiatic), basiuuz,
(imprumuturi celtice; cele din urmă două cuvinte

germ. gesehen,

Gesicht, etc.

pot proveni şi prin disimilare din “mirer, *caerarier. ct. p.205)
.
s + consoană: In limba

în mod

diferit,

după

cum

greacă şi cea latină el este
este

şi

consoana

care

se

tratat.
uneşte:

cu s: dacă este o explosivă surdă (-sf-.sc-st-) el se menţine;

dimpotrivă, dacă este o. altă consoană (-Sma-,-s1- sl, Sr--rs,-ls-,e

"sd- etc.), el dispare cu sau fără lungirea vocalei precedente, iar
uneori chiar se asimilează cu consoana vecină ; de ex., ion.-att..
unves, lesb. pios: lat mmăusis, ion.-att, maetvds, dor, wpamyâc, lesb..

găevvyos

din

"pa peovos,

gr.-att.

zondpdar,

Exreiww

din

"Eoxapodat,

“EzoTewvo, gr, Oaupaorăs, îtăioxw, 2omEpa, etc. lat. ferreo cf. umbr.
tursitu, gr, Erepsey, primus, cf. pelign. frismu, divello din *dsvello, etc. In limba germanică, din cauză -că urmează imedia
silabei intonate, el devine 2 şi apoi se schimbă în r; iar t
în

„cea. slavă

el se schimbă

în c/ după

î, 4,

r,

&;

de

ex.

got.

:

ELEMENTE

Îhindaizâs,

v.gs.

DE LINGUISTICĂ INDOEUROPEANĂ

blintera,

etc.,

dar

got.

Slav. jestu, frichu, cf. gr. rproi, etc.

dusă,
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cf. lat. auris;

- 5 final. — In general, el este păstrat; în limba latină era
pronunţat adeseori slab ; iar în cea slavă, când era în pauză |
cădea regulat (vezi pag. 237), de ex. gr. A5os, lat. /ufus, got.
zvulfs, slav. ulufu, gr. ăpro;, lat. hortus; got. sunus, slav. syuut, etc.
z, — In limba greacă, el'sau a fost păstrat numai înaintea
unei

consoane

prin o:

sonore (reprezentată,

ptofivs = mpt;fus,

cret.

însă în dialectul

atic tot

mpstoţus = mpettyv;, etc), pe

când înaintea unei sonore aspirate indoeuropeene, devenită surdă
" în greceşte, se schimbă în surâă (2b/, df, 22h> sh, sth, sh:
- pEBeo qt din "erebes-phi din *erebez-bhi etc.), sau cade când se
„ găseşte între consoane (Ey Aâs, Băte din *âyz AL ros, *Bzâtw, cf. cech.
bzditi, m. russ. bzdity 'pedere, etc.). In cea” latină, sau devine
surdă, chiar din protoitalică, înaintea unei sonore aspirate care

ea

însăşi

devine

*aidadhu-,

anergus

în acelaşi

adică *aidstlut-),
sau

din *mezg:),

sau

timp

surdă

aspirată

(aestus

din

este reprezentată prin 7 (ergo,

cade din

grupa

2d după

vocală

şi

explosivă (nîdus, pedo, idem, trăduco, sădecirn, etc. din *ni-zd-os,
"pezdo, "isdem, *tranaduco, *segz-decim, etc.). In cea germanică,

sonora z se prezintă numai în legătură cu media şi media aspi-

rată următoare;

ea se păstrează însă numai

când: este urmată

de media aspirată (got. izizdd, cf. gr. p:a0âs, “salar”, got. razda
“limba”, azgo -'cenuşă)); iar când îi urmează o medie, atunci ea
devine, ca şi media

însăşi

surdă

(got.

asfs,

v.gs.. ast 'Tamură”,

pp.

202—216. — AMeillet,.

-<f. gr. âtos din-"o2dos, vigs. nâst. cf. lat. nădus din *1i-2d'0s, etc.).
In slavă veche, z este menţinut numai inaintea mediilor d şi
E (vs. pizda “salar” mozgii. “creer”, măzga 'sevă! din "noidagh
adică *o0igs-q/h).
Cf.

KBrugmann,

Introd. ă Pet. comp.

Sola u. Schmalz,
treaga

bibliografie

Ab6g€,

des langues indoeurop.? pp. 66—69. —

Latein.
de

Grammă, pp. 122—126 și în-

acolo.

—

PWi/manus,

Deutsche

“ Gramm. I?, pp. 124—1a4. — Leskien, Gramm, der altbulg. Sprachen, p. 28 'sqq. — A alde, Etym. Wărt?, p.
84. — Ernout, Elem. dial. lat., p. 132, p. 197.

Semivocalele : ş şi u.. Aceste semivocale au în deosebitele limbi
indoeuropeene. diferite valori, după cum se găsesc: la începutul unui cuvânt (antevocalic şi ante sau -posteonsonantic) - ori
în interiorul unui cuvânt (intervocalic sau postconsonantic).
î îndoeuropean primitiv: La începutul. unui cuvânt: în limba

greacă, este reprezentat prin *; de ex., rap (din *h&par), 8 „care“
„Adin */os: ie. *jo-s). In cea latină este menţinut; de ex., jecur,
Juvenis, umbr. iouies "juvenibus” etc. In cea germană este păstrat;

got. jah (raportat la radicalul pronominal 0-), juggs, v.gs. inng
“tânăr”, etc. În cea slavă veche, de - asemenea, nu dispare;
de ex,, jum “tânăr”, jego “eius”, etc. [Din limba greacă deducem
7
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că în celelalte trei limbi indoeuropeene s'au contopit două sunete:
primitive deosebite: 3 consonantic şi spiranta indoeuropeană
primitivă 7, reprezentat în limba greacă prin z; de ex., gr.
„toyây: lat. zugmu, got. juk, v.. sl. go din “7igo din *jugo.]. .

„In interiorul unui cuvânt : a) când este: întervocalic: în limba!

greacă şi cea latină, el dispare de timpuriu; de ex. gr. Tpeis,
apă (mpdu), etc. din “mpeiec, “upalo, etc. lat. fres, sto etc, din

“tretes, *stao, cf. umbr. sfahu, din *stajd, etc.- Din cea germană
modernă, ? |care
se prezintă -adeseori în' dialectele : germanice.
ca 7 sau 8), de asemenea, dispare; de ex., ngs. dreier, dar got.:
prijă, v.gs. drr(j)o, m.gs. drilgier, cf. lat. tres: i.e. */veies, etc.:

In slava, veche, el este menţinut; de ex., zoj; războinic”, Zzjg:
beau', gostije (nom. pl.) 'oaspeţii” „etc. b) când este posfconsonaiutic:
în limba greacă, este păstrat şi tratat în diferite chipuri; de ex.,
ufoto)os, lesb. +0Eppo “stric;, -ion.at. «0eizw, arcad. Tipo, 0207,
aro, prd, piălw “amestec, dieta, gr. hom. vale locuesc”,
etc. provin din *pedios, *e0epiw, “âMioș, *ayediu, *âgzayio, *purrardi,

- *ddabeoia, *vasiv, etc. În cea latină, din contră, sau se vocali-zează, când este inainte de vocală scurtă, de ex, medius din

*medhțos,

sau rămâne

asimilând

în acest caz şi consoanele

nesilabic,

când precede o vocală lungă,
care preced:

d, 9; de ex.,

ajol==aîio), major, pejor, etc. din “ago, cf. ad-agium, “ag-os,
cf. mag-iur-s,' “ped-ios, cf. skr; pad jatz, etc. In cea germanică,

şi anume în unele dialecte ale ei, el rămâne; de ex., got. hafja,

cf, lat. capio, got. zarir/ja “lucrezi, midja-, cf. gr. pis!o)oș,
medius, etc.; iarîn altele el dispare; astfel, în V.gs. el nu
întâlneşte din sec. IX d. Hr.; de ex. v.gs. Jeff, tvurhiu,
În slava veche, î palatalizează consoana precedentă şi, apoi,

at.
se
etc.
se
7 x

contopeşte cu dânsa (adică /, 1 (de citit ca ital. g/, Şi rcs
(să se noteze: £, £, 5); 3'/, (să se noteze: 5, 3); s;, etc. din l,

sd, râs Fă Si, chă; îi, di; si, etc.); de ex., stervelu din “stențe-tu,
Postela din “postel-za, fir'a din "pir-ia, plati din *Plabii, liiza
din “/ugia, micstg “arunc, mezda “frontieră”, siti din *sîyri, ete.
a îndoeuropean primitiv:. Din limbile. indoeuropeene, cea :
greacă

a

terminat prin a pierde

pe când cea latină şi cea

cu' desăvârşire.

germanică lau

La începutul unuti cuvânt, In limba greacă:

acest

menținut în

fonem;

genere.

el dispare regulat in

dialectul atic (de ex., oz, Eos, Epyoy, etc.), în “celelalte dialecte
greceşti însă el se menţine (de ex., hom. ctza, FEXos, delph.
făoloi, cYpr. foizos, tes. fentzauos, etc.). In ceă. latină, germanică (afară de cazul când precede /, 7, unde dispare) şi slava
veche (unde cade când este înaintea lui 7, 7) 4 se păstrează şi
este reprezentat prin v, 2 şi v; de ex., lat. video, got. cvaiţ, v.sl.
vEdă, lat. vehere, got.. tigan,

față. de
limbi 2
szaihro,
Socrus:

cf. ngs.

Weg,

vsl. vezy 'vehens,

gr. &/0s pentru */Fâxos, etc. În cele două din 'urmă
este mentinut şi după o consoană inițială: got. szviahra,
V.sl. svekry, svekrii faţă de gr. Exwpâs, Exvod, lat. socer:
1.-e. “sueării.
a

.
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când

este
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infervocalic : în

dia:.

lectele greceşti (afară de cel -atic in care 4 intervocalic dispare

de ex., vos, aiwv, etc.) în limba latină (afară de “cazul când nu.
se păstrează,
căci se găseşte intre două vocale identice, de ex.,
difiae, sis, lăbrum pentru divitiae, si vis, lavabruim), în cea germanică (afară de n.gs. în care aşişderea dispare, de ex,, ucr
now, etc.) şi în slava veche el este menţinut; de ex., vE fos,
„Cypr. Xa pozit ps, kriss. alfel, coreyr. 9746 fecay, etc,; lat. 110v05,
ovis, „cf.

skr.

avi-s,

att.

:s

“oaie, acvmu,

etc.;. got.

aiws,

v.gs.

niutoi, m.gS. niuive, “nou”, got. azepi turmă de oi, got. zvidiravo,
V+gS. tvifuca “văduvă”, etc. v. sl. ovica 'oaie', vidova "văduvă,
novii, synovii “a fiilor”, cf, gr. zijxewv 'a braţelor” din "raxe ov, etc.
Când este osfcousonantic:. în limba greacă, în - general,
cade; aşa, bunăoară, în dialectul atic cade fără compensare (de

ex., EEvos,

Epoc,

4x65,

los, -6â6,

etc.), în cel ionic

dispare cu

lungire compensatoare (de ex., Ectyoz, opos, 4ăd6s, loos, 0d26s, etc.)
în cel nordacheic are loc asimilarea (de ex., lesb. Etvvos, Zppos;
„adie, Ioos, etc.), iar în cel sudacheic şi doric el este, în genere, menţinut (de ex., cipr. Go», arc. 4pfa, corcir. ZE Fov,

mpotev for, gort, fisfos, etc.) In cea latină, el apare când în
funcţiune consonantică, ' când în funcţiune vocalică ; une ori nu
se poate deduce

adevărata
sa valoare;

iar alte ori cade pur şi

“simplu în epoce diferite (înainte de o, 2 mai târziu de cât 'inainte de consoane), de ex., egios analogie pentru *ecos din *e/tos, .

apoi ecus în' limba scrisă eguus
„vas, tollo din *toluo, *apip)erio
“lonpuos din “/ondhuos, etc.,
Parumper, din neutrul farvim :
cazuale: zarva, farvi, parvo
deivos, deivom

deus, dei. În
în got., v.gs. şi
de limba gotică,
dar v;:gs. sehan,

tot analogic fa//idus, cf. lit. fal- din *ap-uerio, lumbus din “protoit.:
paru, menţinut ca adverb în
fartom, dar restabilit în formele
prin analogie; deus, deum din

(forma nouă divus, divurm) prin *deios, deiorm, şi

dialectele
germanice, se:
m.gs.; de ex., got. fidivor,
după orice altă consoană;
m.gs. sehen, n.gs. seen.

menţine după / şi r
etc. dar cade, afară
de ex., got. saihzan,
?

,
omann
+
94114. — FSonatmer
ee,
îi E Se Pichi Si 174 sqq.—Stolz
“u.:Schmals, Lat. Grammii, pp. 48—5t şi întreaga bibliografe de acolo. — A44leilleț, Întrod. ă Petude: comp. des
-langues

indoeurop?,

Allemande, pp.
(Gesch, d. idg.
maus,
Deutsche
|
bibliografie de

:

Cele mai multe

”
Sandhi

consoane,

p. 8o sqq.

— ' FPiqueț,

Phonctique

192—197.— A /Valde, Italische Sprachen,
Sprachwiss, II, I, p. 180 sqq. — PP. PilGrammatikl?, pp. 143—159 şi întreaga
acolo,
* .
|
a

în

general,

cad la

sfârşitul

unui

cuvânt, menţinându-se numai câteva. Astfel; -d,
. -7-4-gt, au căzut în limba greacă: 7, a//o (lat.
"guid, aliud!, er din Ford: kardia „inimă“, gynai,

cf. eynaikds; ana, cf. anablos, gala, cf. gălaktos, etheke (lat. arh.

Jehed;

-d, în limba latină s'a păstrat până în epoca istorică şi
A

.
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“după vocală lungă şi după vocală scurtă;
şi formele ablativale
în -d l-au păstrat; de ex., ablat: sovestod
(==usto), inscript. din
For, sec. VI tn. de Hr, ciod, ibid.; med, ted
(=ae, te) inscripţ.
Duenos, sec. IV în. de Hr., oucarid (='lu
co') oudicatod (Ephem.
epigr. II, 205 sqq., CIL LX, 782), etc., dar
şi la verbe: estod,
dicetod (Eph. epigr.
|. cit), etc.; -d a rămas după vocală
scurtă:
ăd, aliitd, illid, săd, etc.; dar a căzut
după, vocală lungă chiar
dela încep

utul sec. II în. de Hr.: fraedă din arhaicul
praidăd,.
aderi lângă aeră din mai vechiul airid, magi
stratu din vechiul
agistratud,

ete. Cf. şi Zroidd (Neviu, Bell. Pun..
7M.); apoi,
dato, suntă din datăd, suntăd (forme
epigrafice).
Protoit.-t s'a schimbat în -d: Fhe: Fha:
bed (=fecit,) inscripţ.
Manios, sec. VI în.

de Hr., feced, sied,
Explosivele cad uneori în limba latinăetc,dupăinscripţ, Duenos;
7, c, s când sunt
în pauză;de ex; jocur: skr. Jekrt, lac
din cord: gen. cords: gr. kardia, etc. din lact: gen, lachs, cor
: = final. Valoarea lui fonetică o dedu
din cele patru feluri de izvoare: 1, din mărturiile gramaticilcem
că -7: înaintea iniţialelor vocalice era puţin or (şi Quintilian) reiese
2 din ortografia inscripţiunilor se vede căsau mai de loc pronunţat;
în cele arhaice el era
adeseori omis, de SX., oino(m), dvon
oro(
omisiune continuă în timpurile următoare m): viro(m), că această
şi devine obişnuită în
inscripţiunile plebeene, pe când, din potrivă,
ortografia inscrip- țiunilor oficiale, dela jumătatea secolului
IL
în.
de Hr. începând,
menţine aproape regulat pe -4 final; și
că
final este redat,
excepţional şi prin -4 în inscripţiunile popul
are,
de' ex., sa/vou
din salon, tan (în tan mulieribus [sec.
“din memoriam, cipun din cpu, cun (conjI-iu]) din an, mimoran
etc., cf. Diehl, De 7 finali, p. 302 sqq.; uge) din cum (conjage),
întâiu, 2 final să fi devenit =4 înainte de [Se prea poate ca mai
dintală.] şi se scria =
în loc de =, pentru că, in adevăr, se
pronunța 7 pentrucă în
monosilabe, de obiceiu, : apărea -u in loc
de -u2 şi pentrucă în
această poziţiune -: n'a căzut, ci s'a schi
mbat
în -; de altfel,
cum S'ar explica şi păstrarea lui -u tn limbi
le
roma
nice? 3, din
metrica - latină care, ne arată că = -F- vocal
ă
iniți
ală n'avea
valoarea unei consoane; pecând -m2-tconso
ană
inifi
ală
tacea ca
vocala precedentă să fie lungă, prin poziţiune;
de ex,,
Unius ob noxam et furias Ajacis Oilei
.
(Verg., Eneid. I, 41)
Ipsa Jovis rapidum jaculat*e nubibus ignem
!
(ibid. vs. 42.)
4, din limbile romanice care mau nici
o urmă de 7 final, afară
numai de un numă

r oarecare de cuvinte
în -7, ceeace probează că - s'a schimbatmonosilabice terminate
în -11; de ex., span.
guien, rom. cine, v. sard. chen din lat,
Quem,
fe. rien din lat. rent îc. atieu, v, te, tuen, Siten

2neuit, Tuunt, Sun,

= *tăru, *<ămm, accentuate din lat.
ital, Con, V.sard. cun din lat, cun, etc,

Toate aceste mărturii ar putea fi împăcate
*

numai

dacă

am
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admite că chiar în perioada preliterară 7: final era redus la o
simplă rezonanţă nazală a vocalei precedente, adică : oin5 (o), duoH0rG, ttir6, etc. Dar pentrucă alfabetul latin şi acela al celorlalte

limbi italice nu avea un semn special pentru a reprezenta 'vocalele nazale â, &, î, 6, â, ortografiile ca: uiro, egumn, salvon

ar reprezenta trei deosebite faze în încercările făcute pentru a
exprima în scriere acest fenomen; şi numai aşa S'ar explica şi
motivul pentru care Vel. Longus a numit sunetul acesta:
«nedefinit» iar Quintilian «paene cuiusdam novae litterae sonus».

Vocalele nazale â, £ fiind totdeauna lungi înaintea unei consoane era natural ca versul virgilian (ecloga I, 20) să fie
,
scandat.
. .
Urbe quă dicunt Romă, Meliboee, putavi

Cu această. pronunțare cu totul redusă : final a trecut şi în
interiorul frazelor;
de ex: în cele mai vechi inscripţiuni -7- a
fost adeseori omis atât inaintede vocală cât și înainte de consoană : circuitus' din cizcunzitus, daluiri din datumr-iri ; de

şi tratarea sa de către poeţi: ferrulzu] acuant (2
i)

= +).

aceea

Cf.. A Wiedermanu, op. cit., p. 72 sqq, — F Sommer,
op. cit. p. 322 sq; Diehl, De m finali epigraphica, passim
(mai,

ales p. 302 sqq.)

4.

Carnoy,

op. cit. pp. 199-214;

J. Pirson, op. cit. p. 99 sq; Fr. Stolz, Gesch. d. iatein.
i
Spr., pp. 86, 92.

-a ePhelkystikon. Ca consoană mobilă în limba greacă apare +.

Acesta nu era -panhelenic (afară de poeţi la cari servea ca un
mijloc trebuincios); el era Ionico-atic, şi avea ca punct de ple-

care formele care apăreau cu şi fără 4; de ex., qi: qw din */hi:
*Dhin, the: Then, etc. Nu era la locul său “n efelcistic” la a III

"ps. sg. şi plurală, la dat. pl. şi la numeralul efroat,.
In protogreacă nazala + înainte de s-+-consoană cădea; .inainte de s-t-vocală însă se menținea. Acest raport este păstrat
foarte bine la Homer şi în unele dialecte greceşti vechi; de ex.,
hom. es Chrysen dar eis Flaidao, etc., cret. fos maiturans dar
ans haploous, etc.
— În limba greacă, -s provine în unele cuvinte dintro
s final.
dintală finală; de ex., fol//âki dar zollăkis cf, skr. parucid, houtS
dar lhoutOs (în care trebue să vedem ablativul în-5d); iar s între

|
explosive cade: e Dios, dar ex hoă.
Alternarea lui -s (de ex., /4s po/cos, ek îîs gâs
din Alhenăz-de
(de ex., A/hânaze'

etc.)

exista

încă

etc.) cu -z
din

epoca

protogreacăşi indoeuropeană ; dar, de obiceiu, -s era întrebuințat
în pauză. În unele dialecte greceşti însă avem în loc de -s şi -z:
-h, =, de_ex., Diohiketa din Dios hiheta, tir tă din tis 1ă etc. precum şi asimilaţia lui -s cu Consoanele iniţiale următoare, de ex., .
tath thugateras din, thas thugateras, toîd de din toiz de, toiin
nontous din tous nomous, fil I&i din tis I&i, etc.

In limba latină, în textele arhaice şi vulgare tradiţiunea este
ca s final să cadă; această tendință însă â fost oprită pentru
.
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un moment prin reacţiunea limbii literare

iceroaiană) ;' cu

(mai-.ales

în epoca

toate acestea, ea tot n'a putut fi încătuşată, căci

formele fără -s le întâinim şi în textele vulgare din epoca imperiului. Dar să continuăm cu lămurirea acestei chestiuni delicate:
In limba latină a fost generalizată mai cu seamă siflanta surdă
(5), dar cu o pronunțare foarte slabă. Acest -s însă, care era

păstrat

în inscripţiunile

cele mai

vechi

latine, când se găsea

după o vocală scurtă (de ex., sakros, inscripţ. din Forul ro=
man, sec. VI in. de Hr., Manios, inscripțlui
. Manios, din aceeaşi
epocă aproape, deiuos, malos, inscripţ. Duenos, sec, IV în. de
Hr., etc., a început să nu mai fie scris în textele vechi latine
de mai târziu (de ex. Cornelio Scipio aidiles....» pe unul din
epitafiile Scipionilor) şi el, probabil, se pronunţa, când se găsea
înaintea unei consoane, aşa de slab, încât el n'avea nici o influinţă
asupra cantităţii vocalei precedente în poezia dactilică până
în epoca, ciceroniană; de aceea găsim sfârşituri de hexametre
ca: ormnibu* princeps, plenus fidei, ejc.

Poeţii epocei republicane n'au ţinut seamă de s final din
punctul de vedere prosodic; aşa, bunăoară,ei scriu:
Enniu:..... genetrix

patri* nostri;......, bonus

Ancuss reliquit;

Pi
ms]ovi* Neptunusuu,;
.
Luciliu: Aeserninu* fuit. ..:
Catul:...... ti dabi* supplicitim,
Dacă, din potrivă, cuvântul următor începea cu o vocală, adică
s final se găsea înaintea unei vocale iniţiale, atunci el se unea,:

“ca şi în limba franceză modernă,

cu vocala următoare

şi scăpa,

cu modul acesta, de cădere, de ex., magis clegaus, ete. Dar puţin
câte puţin analogia a 'uniformizat tratarea lui s final, restabilindu-l pretutindeni: Ceeace a avut loc în cursul atâtor secole
(neglijarea şi omiterea lui -s) nu s'a putut împiedica de cât încetul cu încetul, şi în cele din urmă nu cu totul, de către creatorii limbii latine literare. Astfel, la Lucrețiu, cazurile în cari
-s face poziţiune cu consoana iniţială următoare sunt cu mult
mai numeroase de cât acelea în cari el este neglijat; mai mult
încă, la Catul, găsim un singur.caz, cel amintit, în care s final
--cons. iniţială următoare este neglijat. Prin urmare, mulțumită
limbii literare s'a ajuns treptat la menţinerea acestui fonem:
Cicero însuşi (Orator, 48,161) socoteşte omiterea lui =s din cue
vintele: oibu* princeps «jam subrusticum»
.
De aceea, ori de câte ori va fi vorba să se arate motivul

pentru care s final a continuat să dăinuească în limba romanică,
dreptate vor avea, după noi, nu aceia cari îl vor atribui influinţei limbilor celtice şi germanice, la care era aceeaşi tendinţă
de a neglija s final, ci aceia care vor vedea în această întărire
a lui -s o influință a limbii literare,
Ci
Erau şi cazuri însă în limba latină veche, în cari s final nu
era neglijat, ci făcea totdeauna poziţiune cu consoana iniţială
următoare,

şi anume

de

tipul

lui &s (ads,

prodes),

milăs,

ăs,
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a

din ess: hom.
fost asimilată cu cea vecină, a dispărut; de ex &s
s, Os din
milit-i
gen.
s:
*oilet
din
miless
din
miles
*es-si,
din
„Zoo:
etc.
Ossis,
*oss din" *osts sau *osth-s: gen.
această

“Dar,

dacă ortografia nu

ne-a

lăsat nici o- urmă de

în s[s]
consoană indoită (Leo vede urmele ortografiei ess
Mihi
.
im:
cit
unde
240,
vs.
care o întâlnim la Plaut, Rud.
poate
se
ea
,
schimb
în
css),
lecţia:
au
- aemula:şi unde mss.
număr

pe
sls]
re-

de
cunoaşte mulţumită metricei, care ne prezintă un dată cu un
altă
ate
termin
finale
exemple ; în adevăr, silabele
îndoit -ss. sunt:
Aul. 528),
La Plaut lungi: 55, zi/es, etc. (Cf. miles împransus...
scurtate,
fie
să
pot
ele
ns
brevia
dar sub influința unei “brevis
Lucretiu,
'Teren
,
Luciliu
niu,
La.-En
325.
Stich.
de ex., potăs,
Terenla
etc
,
prodăs
tiu (epoca postplautinică) sunt scurte: adăs,
u
tiu: prodăs; la Luciliu: 7ilăs; la Enniu (Annal.: 277), Lucili
exăs.
721):
(III,
iu
(X1,8), Lucret
îşi are explicarea în faptul
"Această contradicţiune în aparenţă
, la sfârşitul fraze şi
obiceiu
de
ica,
că îndoitul -ss se simplif
s înînaintea unei iniţiale consonantice; dar el rămânea neatin
s,
pransu
miles
soldat:
miles,
" aintea unui început vocalic; de ex.,
lizat
genera
a
ia
analog
târziu
mai
Şi
ete.
dar smiless impransus,
-ss, şi de
întâia din cele două prosederi, adică simplificarea lui |
.
etc.
aci au rezultat, apoi, scanziunile: &s, miles,
-

CE. KBrugmanun, Grăr. |, II? pp; 9o sqq. 909 sqq. Kurze
vgi. Gr. pp. 267-275 —F Somer, op; cit.pp. 302-325.—Fr,
Stolz, Hist. Gramm. |, P. arsa: Geschichte d. lat. spr;

p. 92.—/Hirt, Hb. d. gr. Laut-u. ormenlehre. pp. 174-178.
MĂTieder mann, op. cit. pp. 72-18.—ACarnoy, 0p. cit. pp

179-214. — JPirson, op. Cit. op. 993-104, — AMeillet, Les
Dial. i-e., p. 43,61.— Fr. Sfutseh, Elements d&'etymol. latine
(Bulletin du Musce Belge, XV, [1911] nn: 6-7 p. 238).

se întâlnesc două sau mai multe consoane, ele sau
se menţin (mai mult grupele de două, decât
cele de trei ori de patru consoane care se
Grupe consoreduc de obiceiu, mai ales în limba latină,
nantice

Cand

unde rămâneo singură literă chiar), sau suferă

diferite schimbări din cauza greutăţii pronunțării unor consoane
7
din acele grupe de.consoane.
a
Menținerea lor: *

CL, CR, CT,;DR,LP, MP, PR, PT, RP, RT. SC, SP, ST, SCL, SPL, SPR, STL, STR:

Gr. Klyt6s „vestit“, kraind »săvârşesc“, akros-„cel din vârf“,
|
—.
okt5 „opt“, drys „stejar,etc.
ptelea
„porc“,
kapros,
,
„trimit“
pemp5
elpd „nădăjduesc“,
”
|
|
.
„ulmi, herpo „mă tărăsc“, etc.
hortos „grădină“, .skidnamai „risipesc“, bask5 „pizmuesc“,

i
speiră „semăn“, etc.
etc.
„este“,
esti
„seară“,
a
“hesper
I. Valaori,
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skl&ros „tare, aspru“, stratos „oas
te“, etc,
Lat Inclutus „renumit“, creare pă crea“
, acre „ascuţit, subtil“,
octă. „opt“,
etc.

Drusus, culpa „vină“, tempus „timp“,
caprum „ţap“, etc,
ruptus „rupt, sfărămat“, serpo „mă tărăs
c“, hortus „grădină“, scindo „taiu, despic“, etc,
vescor „mă hrănesc“, sperno „dispreţuesc“,
vesper „seară“,
Sterno „a âşterne“, est, etc.
splendeo „strălucesc“, splân „splină“, spre
tum „disprețuit“, stratus. „aşt
ernut“,

a strânge“, etc.

strucre „a ingrămădi, a construi,

Osc. pestlum „templum“, etc.
|
|
In limba latină grupele de trei şi patru cons
oane se reduc, în
general, uneori până la

o singură consoană, ilico „pe loc“, 175
„proces“, /atus „întins“, fulmen „trăsnet
ul“ <. *iust/oco cf. stlocus,
*s/lis> slis C. |. L.], 15817, *stlatos,
fulgmen.
E
- Schimbarea lo
— r.
Această Schimbare are loc din cauza
greu-

tăţii pronunțării unora din grupele de cons
oane, care se înlătură
prin mijlocul unor fenomene dejă studiate.
Aşa, de ex,
|
I, deosebirile dintre

Sau

Gr.

consoane

în parte:

sunt potrivite, asimilate în total .
-

oua

„ochiu“, din “osia, omnitha din ornitha „pas
ăre“,
otti „că“ din *suod-ti (cf. got. szwa
'astf

Lat.

Germ.

el”);
|
—OSmwumus „cel mai sus“, din *sup-mos,
se//a „scaun“, din.
“sedla, zsse (lat. pop.) din ipse „insumi“
, etc.
Umm

ez

(v.gs.) “exces” din “unmez,

frammort (v 5s.) “în-

nainte din “framwort.

SI.

Os(s)a “vespe” cf. lit. vapsă, etc,

2, asemănările dintre consoane sunt sau
disimilate de cele mai
multe ori:
'

Gr,
Kephalargia din kephalalgia, „durere de
Lat,
Aleria==gr. Alalia, meridies din *medi-dies cap“, etc,
la medius, etc.
Sau una din consoane cade: |
LL
Gr.
fatria, din fratria, orthogo8 'care plânge
dimi
neaţ
a”
din!
orthrogoă, etc.
“
Sa
Lat.
mamor din marmor, propietas din propriet
as, etc,

Fr.

abre din arbre, etc.

3, uneori
greu

un

Gr.
Lat.
|
sau una

tezează:

Gr.
Lat.

se intercalează

sunet:

între consoanele

andros „a bărbatului“,
Alcumena, drachuma,
mână, drachmă, mna,
din consoanele grupei
|

/

|

care se pronunță
,

din *anros, cf, umbr, nerus, etc.
mina, din formele greceşti: Alketc.
|
îşi schimbă locul, adică se meta-

Phyrnichos, Aphordită, din Phrynichos, din
Aphr
Vepsa “vespe” din *vespa (cf. v.8s. vefsa), etc, odită, ete.
Sau, în Sfârşit, se schimbă amândouă
elementele grupei .de
consoane:
Sa

,
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Lat, Passus, sessus din *pat*tos, din *pat-tos şi din “sed-tos; iar
cei doi -ss- se simplifică apoi după o vocală lungă, un
o

diftong sau
“laed-tus.

consoană:

occisus,

din

laesus

“*occidtus,

Cercetările mai noi asupra grupelor consonantice atât de la
începutul cât şi din mijlocul cuvintelor au dat putinţa linguiştilor
să formuleze în privința unor. grupe de consoane alte regule
mai exacte, de ex.,

In grupa

|

primitivă s+-t din formele:

.

etc nu

census versus,

trebue să vedem o schimbare fonetică în ss, ci o schimbare
analogică după formele cu foneticul st. (cf. osc. Reensstur, faţă
|
!
”
de forma latină modificată censor

Formele latine ca: scăla, fînis, prElum septeni, etc., nu derivă,
cum susţin unii linguişti, din *scandla, "fiduis, *premloin, "sepemmni,

etc. ci din “scandsla, *prem-slom,

Grupele

consonantice:

etc.

.

Gut. 4+- Naz., care au dat linguiştilor

mult de lucru, adică forme ca: agnzen, examen, stinulus, fana

luna, etc. nu derivă, cum s'a susţinut, din *agimen., “exagimen,
*stie molos, *louc-na, *flag-ma, etc. €i din *agmen (cu gi
neschimbat), *exagsmen sau exarnten, *Sti-1110-l05, (cu sufixii mo-

şi lo-), */lad-ma, ct. got. blot-an, *louc-s-na, cf. praenest. /osua etc.
Cf. KBrugmann, Abrege, pp. 183, 233, 236 sqq. —
FSommer, Handb. der lat. Laut- und Formenlehre, pp.

166—274. — MNiedermann. op. cit. pp. 63—601. — Sphe
und Schmalz, Latein. Grammit, pp. 128—150.—A4 Walde,
Italische Sprachen (in Gesch. der idg. Sprachwiss., ÎI,I
pp. 185—188.— J.Pirson, op. cit. Pp. 92—97. — ACarnoy,
op. cit., pp. 158—167. — LZestien, Gramrmatik der altbulg.
Sprache, pp. 37, 41.

-

XII
PRINCIPII

DE MORFOLOGIE

-

7

Elementul fundamental al graiului este „fraza“. Prin fraze
am dobândit graiul nostru, prin fraze vorbim
Frază, morfem, şi tot prin fraze gândim. Fraza se schimbă
în chip variat. Ea admite toate gradele de la
semantem.
articulările cele mai nedesăvârşite prin care
copilul exprimă o trebuinţă până la periodul amplu şi armonios
construit. Multe și variate definiţiuni s'au dat frazei; şi, cu toate
acestea, până azi nu există pentru

ea

o definiţiune care să

fi

obţinut aprobarea tutulor linguiştilor (vezi p. 334).
Ori ce frază cuprinde două feluri de elemente deosebite:
pedeoparte,

expresiunea unui număr

oarecare de notiuni repre-

zentând idei, iar pe de alta, arătarea unor oarecari razorturi
dintre aceste idei ; elementele linguistice cari exprimă ideile reprezentaţiunilor se numesc sezzanfeme,pe când cele cari exprimă raporturile dintre idei sunt cunoscute sub numele de zz0r-

feme; de obiceiu, morfemele sunt nişte elemente fonetice (un
sunet, o silabă sau chiar mai multe silabe) cari arată în frază.

raporturile gramaticale cari leagă ideile între dânsele. În grupele de cuvinte ca a scrie.entru a scrie, de scris; de la scriitor,
fu ai scris, etc. analiza recunoaşte în acestea, fără greutate, întâiu, un element permanent,

silaba scri, care leagă

toate aceste

cuvinte de ideea de „a scrie“ şi care reprezintă semantemul;
dar mai observăm la ele şi un număr oarecare de elemente fonetice cari“servesc să -indice că este vorba despre un nume sau
despre un verb, sau care arată categoria gramaticală căreia
aparţin cuvintele, precum şi raportul ce le uneşte cu celelalte
cuvinte: ale frazei; aceste elemente reprezintă morfemele. Unele
însă nu sunt independente şi trebue să se analizeze cuvântul ca
să se găsească : ele se numesc sufixe şi terminări (Vendryes).

In limbile indoeuropeene şi în cele semitice amândouă aceste
elemente: semantemele şi morfemele sunt astfel combinate în
cât orice cuvânt cuprinde şi expresiunea valoarei sale semantice şi aceea a rolului său morfologic.
Din cele “două categorii de :morfeme: unele se exprimă
prin mijlocul elementelor

fonetice introduse în frază. şi

legate

cu semantemele ; altele stau în natura sau dispoziţiunea elemenhai
7
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telor fonetice
teme afixarea
deosebit, atât
Elementele

ale semantemului. Amândouă aceste feluri de morşi a/ternarea se văd combinate, dar intr'un chip
in limbile indoeuropeene cât și. în cele semiti
ce.
constitutive ale frazei sunt «cuvintele». Cuvân
tul poate fi compus dintr'o silabi sau dinSilabă, cuvânt. tr'o reuniune de mai multe
silabe. Este
să dăm o definiţiune silabei, precum greu greu
este
şi să arătăm punctul precis, unde încep şi
unde
se
sfârșe
sc
silabele. Cea mai simplă definițiune a silabe
este: -o ssrie de
consoane şi de vocale care alternează (Vendi ryes)
Din punctul de .vedere fonetic, silaba ar€ .
o existenţă prin
ea însăşi, este o realitate; pe când cuvân
grabă o realitate morfologică. ŞI dacă putemtul poate fi mai de
determina mai lesne
unde începe şi unde se sfârşeşte un crvâu
t morfologic indoeuropean; în schimb nu este aşa de uşor să se
limita exactă a unui crrvâst fonetic; în grupa arate .totdeauna.
andra moi „pe
bărbatul îmi“ sunt două. cuvinte independen
te
cu însemnarea
lor. proprie, dar din punctul de vedere
Singur cuvânt. Cu toate acestea, să nu sefonetic ele formează un
cuvântul indoeuropean poate fi limitat precispiardă din vedere că
vedere fonetic: „el se sfârşeşte printr'un fonemşi din punctul de
ce are o pronunţare particulară în această poziţiune, şi
cupri
nde o silabă
care are tonul sau care este susceptibilă de
a'l
avea“
(Meillet).
In limbile indoeuropeene separate, în forma
lor cea mai veche,

ca limba indiană veche, greaca veche,
ete.

cuvântul are o autonomie completă, poate să arate prin el însuşi
înțelesul său şi
rolul său în cuvântare și nu primeşte nici
o
străm
utare a. elementelor sale compunătoare şi nici o inter
mente străine, de ex., gr. gâgraphe şi rom.calare de alte elerămâne acelaşi în oricare propoziţiune arf e/.a scris: întâiul
vertire nici înserare de elemente străine ; şiinu admite niciintermeşte şi intercalarea de elemente diferite:pe când celalalt pri«/ “abia eri a scris
şi intervertirea ordinei cuvintelor, a scris
cl eri?
:
"O definițiune generală a cuvântului care
să
se
poată
.
a-.
plica la toate limbile:nu există, afară, poate,
de A. Meillet şi care sună astfel: „un cuvânt de cea propusă
rea unui înţeles dat cu o totalitate de.sunete rezultă din unidată susceptibilă
- de o întrebuințare gramaticală dată“.
,
- Cuvântul indoeuropean uneşte sub o unitate
de formă, fără să
„_„
Se cunoască chipul cum s'a format unitatea
cuRadical, rădăciDă, Sufix, ter-

minare, prefix,
-

infix,

vântului,o bază, numită „rădăcină“, arătând
sensul general al cuvântului, „sufixul“ („formans“
,

după Brugmann) ce-i precizează

valoarea,

şi

„terminarea“ care arată (împreună cu apofo
nia

,
Şi locul osului,
p. 236 și 247) rolul în frază.
Nici unul din aceste trei elemente vezi
nu există izolat şi în afară de
unitatea cuvântului,

În cuvântul grec e/use,
mul este reprezentat prin rădăcina -/. carea deslegat“ semante..
exprimă ideea de
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„a deslega“ ; celelalte elemente ale cuvântului ne arată că
această idee se raportă la trecut şi are un subiect la singular;

şi nici un element al său nici rădăcina -/4- care exprimă ideea
de „a deslega“, nici sufixul -s-,

nici terminarea -e .şi nici aug

mentul g- nu există în afară de unitatea e/use. Ceea ce face
unitatea cuvântului şi coeziunea sa, cu toată complexitatea elementelor sale constitutive, este ordinea fixă, neschimbătoare. a
fie cărui element (rădăcina la începutul, sufixul la mijlocul şi
terminarea la sfarşitul cuvântului); ele se susţin unele cu altele
dând spiritului impresiunea unei reprezentări unice,
Terminarea (cazuală şi personală), cu alte cuvinte caracteristica flexională, sau elementul variabil de la sfârşitul cuvântului,
deosebeşte formele unei paradigme nominale sau “verbale; în for.
mele greceşti şi latinești: Jia tori fair-os oiko-s „casa tatălui“
hoi fân pater-6n oiko-i „casele părinţilor“, zor pater-a cido-n
„am văzut pe.tatăl“, fi patr-i deiku-iima „arăt tatălui“, etc.,
fatr-is domu-s, patr-umi dom îs, patr-em vid-i, etc. terminările
cazuale -s5, “05, -is, “a, “em, -0i, “its, “Gu, etc. şi cele personale
-11, *mti, -î, etc. arată rolul ce-l joacă fie care din aceste cuvinte
în legătură cu. celelalte.

Radicalul,

sau

tema

flexiunii,

se dobândeşte

prin

elimi-

narea terminării; radicalul este, într'un mod general, elementul
comun scos din compararea unei serii de cuvinte înrudite, flexibile sau nu,

care cuprinde ideea comună tutulor acestor

cuvinte;

astfel, în limba română, în seria dar, darnic, dărnicie, dăruială,

dărtriesc, se observă un radical dar. Adeseori. se -disting, în
aceeaşi familie de cuvinte, radicale de mai multe grade: elementul de;uiz-,

dedus din deinit-mi,

este un radical de gradul în-

tăiu; el însă se poate reduce, căci

dacă îl comparăm

cu alte

serii de cuvinte (de ex., de'ni-mu:, deiktos, deilsis, deiema,
deiklăs, deiklerion, dikă pe de o parte şi deikniimi, zZeugniimi,
orniimi, etc. pe de alta) separarea dei;k-n-ii se prezintă de la

sine, Cu modul acesta dei (cu formele saie apofonice de:k-, deig-,
dik-) este un radical de gradul al doilea ce nu se mai poate
reduce,

căci

nu: mai e cu putință

desfacerea

mai

departe

în .

elementele sale prin comparare cu formele înrudite. Acest element. ireductibil şi comun tutulor cuvintelor unei aceleeaşi
familii: derk-, deig:. dik- care reprezintă ideea de. „a arăta“ este

ceea ce noi numim
Rădăcina

„rădăcină“.

indoeuropeană

care

are o importanţă

morfologică

aşa de mare, mare o existenţă independentă; prin. învoială
gramaticii indieni descompuneau cuvintele şi deduceau rădăcinile din care derivau formele prin mijlocul 'sufixelor. Nu trebue
deci nici odată să socotim rădăcina

ca un element

primitiv din

care îşi trag originea cuvintele prin compunere şi derivare. Ea
este un element corespunzător terminării şi sufixului.
Sufixul de asemenea n'are o existență independentă. El
este elementul ce se adaogă la rădăcină pentru a forma cu

|
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dânsa radicalul, de ex. Zeu ma,
zeugmatiou etc. din *zcugmat,
"zeug-mat-iyo- (dar sunt şi teme
cu sufixul zero: *pog., *leub-,
etc. lat. rex, lux, etc. gr: 7iip, lat cor,
gr. Oip etc). Sufixul are
în unele cazuri un înţeles conc
ret, o valoare semantică, cf.
sol&r „mântuitorul“ in care -fer
arată autorul acțiunii; în alte
cazuri, o funcţiune pur gramatic
ală ca în dz -Hit-ini, în .care
-nii- arată ideea de prez

inte. Sufixul poate fi comparat cu
terminarea, dar între aceste două elem
o deosebire, întru cât sufixul arată ente morfologice există şi
catego
. gene
rirală
a
căreia
aparţine cuvântul (nume de agent,
de acţiune, de instrument, de
loc, de timp augmentativ, diminutiv,
arătând posibilitatea, necesitatea, etc.) *-gf. [*-edl, *-to[*-do-, *-ta., *-Bo-, *-tero-, *-foro-,
[*-t/0-], *-dhro- [*-alo-], *-ter., */eu,
când. terminarea arată numai rolul
cuvintelor în
|

*-7ro-, * ter- [*-7el-], *-tro-

Y-uentfrază.

Cat

pe

priveşte

apoi

prefixul,

cina (de, ex., eu-dobinzd

ce precede radicalul ori rădă-

„am o bună

reputație“ re-conunencer
- „ă Teincepe), şi serveşte să modifice
uneor
i. înțelesul rădăcinii,
este de observat că el se deosebeşte
de
sutix. prin aceea că
este mai bine delimitat ca unul care
se desprinde mai lesne de
totalitatea cuvântului. In acest caz
cuvântul care rămâne după
eliminarea prefixului este bine constituit
commencer, etc.); pe când cuvântul răma (de ex., re-conunencer:
s după eliminarea sufixului este un ce necomplet (de ex.,
gr.
zcugma; Z0ug-).
Iar sufixul este elementul i.e. 71,
Me-, etc. ce se intercalează,
la tema prezintelui (de ex., lat. jrr-u-go,
li-n-quo faţă de formele
Jusum şi (re)ligui, etc.).
.
Cf. A. Aeillet, Introd. ă 'âtude de &ram
m comp, p. 119
F. de Saussure, Cours de lingu
istique gân€r, p.
259 sqq. — J. Ventrves, Le langa
ge, p. 9, 95, — A.
Brugmanu, Abrege de gramm,
comp. des langues indo:
europ., p. 297 sqq,
_
sqq. —

Atară de aceste elemente limba
indoeuropeană mai avea:
la îndemână o altă categorie de elem
ente
mortologice: /ocul to"nului şi apofonia (ablaut-ul,.alternar
ea vocalică).
Tonul contribue în unele limbi să defi
nească valo
fologică a cuvintelor. In limba greaarea mor
că . veche
Locul
tonului.

şi în cea indiană veche tonul este

caracteristic al cuvântului cu aceeaşiun element
calitate
ca şi sufixul şi terminarea, Fiecare
silabă întonată şi, cum locul tonului curânt putea să .aibă o
regulă fonetică, el varia după cuvinte nu era fixat de nici o
şi forme gramaticaleşi

Punct de vedere se deosebesc adesea
numai prin <ton> ; acesta
76/10s ptălere“ de fom6s „cel
care tale“; tot el ne
arată deosebirea în compusele grec
eşti cu înţelesul activ sau
distinge

N
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pasiv, de pildă, me/roktonos „cel care omoară p2 mama sa“, dar
metroktonos

„cel omorit

de mama

șa“, etc; în aceste

exemple

locul tonului variază după înţeles; în alte cazuri variază 'tonul
după forma
. gramaticală; astfel, nominativul singular foimen
„păstorul“ se opune la nominativul plural fozmenes „păstorii“ ;
iar în alte cazuri locul tonului este un semn

de deosebire între

unele părţi de cuvânt şi între unele cazuri, de ex., între substantiv şi adjectiv:

i-e. *mrfo-uz

„mors“

şi

ie.

Y-uzrto-: „mor-

tuom“; între nominativ şi vocativ: skr. Zyaris forma nominativului cae prin suirea tonului s'a transformat într'un vocativ:
diyaus „0, cerule!“ etc. Prin urmare, ori ce cuvânt indoeuropean
poate fi definit numai când se cunoaşte locul tonului în fie care

formă flexionară. Sunt însă şi cazuri când cuvintele sunt lipsite de ton, de ex., particula skr. ca, gr. fe, lat.: gue şi unele
cazuri ale verbului ajutător: skr, ast, gr. esti, etc.
J
Din punctul de: vedere morfologic «atonia» joacă un rol
important în special în apofonie. Valoarea sa este mai ales o
valoare de opoziţiune (cf. A. Meillet, Et. comp. d.langues i-e.
p. 125 sq.; ]. Vendryes, Le langage, p. go sq.;-K. Brugmann, .
Abrege

Un

de gr. comp.; p. 310).

ia

5

-

alt element morfologic: esenţial este și «apofonia sau
“alternarea vocalică». Valoarea morfologică a fie

Apofonia.

cărui cuvânt în limba

indoeuropeană

se carac-

teriza mai mult sau mai puţin complet prin timbrul vocalei radicale. Alternarea joacă acelaşi rol ca şi un element flexionar ce ar fi fost adăogat la: cuvânt. Fenomenul acesta este indoeuropean. Alternarea vocalică consistă în deo„sebirea calitativă (lat. fegere: toga) şi cantitativă (gr. pafer:
faltres) a vocalei lie :a: radicatului fie a rădăcinei

fie a sufixu- -

lui care se găsea în cuvintele ce aparţineau aceleeaşi familii.
Avem o diferenţă de cantitate când o vocală lungă se scurtează
sau una scurtă dispare de ex., gr. pater „tatăl“: pateres „pă-

rinţii“ : Jat es-t „este“: s-unzt „sunt“ etc. avem-o diferenţă de calitate când vocalele e: o, z: 9 se schimbă între dânsele de ex,,
gr. kleptd „fur“: beklopha „am furat“ gr. hi-â-mi (din *sr-s2-1i)

ptrimit“: afh-e-6-ka (din *-se-e6-Pa) şi în cazul acesta este: în
joc accentul muzical: e stă sub âccentul de înălţime principal, |
o sub cel secundar.
!
”
In_unele limbi-indoeuropeene, şi în acest
caz Jocul accentului
intensiy_este -hotăritor,-apofonia
a. dispărut. aproape! cutotul;
-—— inaltele, din potrivă, ea. există pe o scară întinsă, cum este în
limba greacă. Cu toate acestea, şi în această limbă numai seria
„e: o este bine reprezentată. In limba latină efectele apofoniei
sunt adeseori ascunse din cauza schimbărilor posterioare. ale
vocalelor şi diftongilor ; de ex., diftongii î-e. oi, eu, ou s'au schimbat în limba latină

în îi:

zeus

(< *oînos, cf. lat. vechiu orxo,

CIL. 1, 182), îiro (<*eus0), lucus-(< *loucos, ct. oucom), etc.
schimbări care se explică nu de puţine ori prin tendinţa ace-
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stei limbi de a Simplifică, de a uniformiză formele care se deo-

sebesc, de ex., lângă /eguut: gr. dăvows: are /egimus, legite:
«gr. dEyonev, XEyeze, Nici în limbile germanice efectele
ab/autului

» nu sunt de cele mai multe ori vădite, pentrucă au avut loc
schimbări în vocalismul
lor chiar din epoca protogermanică ;
de .ex., diftongii s-e. ei, oi şi ai s'au schimbat chiar în limba
protogermană

in ș şi ai: prg. *stizo: gr. oretyv,

prg.

*zwaite:

gr, os, prg. Yar (cf. got. ais): gr. ai(Fu, etc.
Apofonia vocalică joacă un mare rol în conjugarea verbelor
germanice şi numai prin mijlocul ei putem să înţelegem meca- :
nismul lor. Ea sa păstrat şi: în limbile romanice, “mai ales în
radicalul verbelor, unde învinge radicalul accentuat, iar uneori,
în unele limbi, şi cel. neaccentuat. Dar şi aici tot acţiunea analogiei este aceea care a început să restrângă. din ce. în ce fenomenul acesta. Dăm şi câtevă exemple de alternări vocalice:
germ.: geben: gab: gegebeii ; steigen: stie: Cestigen; bicten:
bot: geboten ; îverfen: îvarf: Seworfen ; român. mort: moartă: *
MUT ; Joc: joacă: jucăm; laud: lăudăm; fac: făcul, etc.;
franc. mteurs: 'mourous: meurt: haleine: halener; ctel: celeste Pi
Ocuvre:
ouyrage ; Sain: santă, etc;; span:

zuenta ; etc.,

ital.: vuole:

teutâr: tienta ; contăr:

volere ; fiene: 'fenere;

etc.

Când în aceeaşi rădăcină vocala scurtă &, care alternează cu

d, poate să se lungească, să se reducă sau să şi dispară, atunci
rădăcina ni se prezintă sub patru aspecte. diferite,

sau

grade,

num:ite
--zorma/, .flexionar, hingit şi redus. De ex., răd. ie ,
“Dher- -prezintă gradul: normal (A!). in. cuvintele: prg. * berd gr. :
“ptpo, lat. fero; răd i.-e. *phor prezintă gradul flexionar (F) in
cuvântul grec : pop; răd. î.-e. *bhr- prezintă gradul redus (2)

- sau zero (Z)

în cuvintele greceşti: papizoz,

(îf)ppos; şi răd, ie.

*0her- prezintă gradul lungit (Î,) în ciwvântul gotic: Grum.
Această

vocală scurtă & insă peate să se unească:

nantele, care, după căderea lui
cale, spre a se puteă pronunţă
En di &, îr, (N); di, ău, Om,
7 (k).
aa
Darpe lângă alternarea &:
unite cu sonantele,

şi cu

so-=

&, se schimbă ele însele în vo=
silaba; vom avea deci: di, &u,
n, 5], ăr (FE); şi i, 2 e
doi
Ă
|
5 fie Singure aceste vocale, fie

mai avem şi alternările vocalice: 5: 5; a: o;

şi 0: 0; constituind toate ceeace linguiştii numesc serii apofonice.
Sa urmărim acum aplicaţiunile apofoniei in limba greacă şi
cea latină:
e
"
t

N.
„e

I. 1. gr. feda
>

F
|

aeho (p.*sec/10)

Pet-esthai
lat, seded

decet

R(Z)

0

foda

o

ocheus
Bot-eisthai
sălium

„doceă

LL

"9

.:

6

epi-bd-ă

Schei
. .

,

pt-estai
: pot-aomai
sîdo (p. *si-sd-o)

disc-o (p.*di-desco)

ELEMENTE

/oga

sehen

ab
sal.

,

zi

zvoida

foidere (,focdere)
drâif
îrieb (p.*treib) +
zveiss (cf. Frts)

ou

eu

gr. Pheugo

got. biuda
ngs. bieten
en
4... gr. heîs| p. "hems)
-

eu
er. egenelo
Phrends

menos
lat. genus
- Menerva
cd.
6.

gr.

Telamon
blezto

lat. ex-cello

fello (p. *pelno)
"got. hi/pan
n.gs. he/fen
er

7.

gr. hero

derbomai

patera

lat. ferra
frecor'

II.

got. wairpan
N.gs. verde
6.

gr. hic-mi

ti-the-mi

rhegma

:

hpein

epepithmen
zvideîu
ides
dribans

.

frieben

zvissen [ cf. Fiîp=w)

pephougă(pephieug 9e) Phye gcân
cileloutha
& Iython

eleusoma:

5.

ge-gcben
Se sehen

leboipa
Pefoilha

ugs lreiben

fentno
lat, Senger
got. aimnan .
N.gS.- tehaneat

ÎNDOEUROPEANĂ
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gr. leo
Beitho
veidomai
at, Jeido
got dreibau

3.

LINGUIȘTICĂ

Zego .

germ. geben
2.

DE

lat. fizgit(p.fougir>) fiigiă
baup.
_
budaus
bot .
geboteu
oi
.
II)

hoimoă
tome

nam
nah

"mia (p. *snuia)
tomenai
sini- flex

on

ge-gon-a
eu-fhronos

nimans
Le-nominen
n.
Qi-en-omai
Phr-a si

1N€-7M0n-a
a

autoimalos
SI-g1t-0

|7110H1e0
o/
toma

comimentuin
Î
fe-tla-en

klope

"blapenai

collis (p.*coluis)
Pepuli

„Bulsus

halp
half

or

hulf-an-s
Qe-holfen
r

_
îr er

Ahored..
dedorna

(di)fhros
drakeiu

eupatora
ex-lorris

Patrasi, . pater

prăcus
warp

ward =
6
(aph-)e-6-ka
4h0-m6s
rhâgmos

Phâr
eupator,

„Bosco. (p. *prk-sko>)
teaiirp-au-s

_ Qe-worden
a
he-t6s

îhe-tos (p-*thatds).
rhage
|

i
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lat. s-mes
făci
got. /ffan
:

safus
Facio
la!s

lai-l6t

a

IL gr. fâmi
lat. făâma

fâne

got. s/ahau

o
IV. gr. dâron

VALAORI

5

a
fămen
făteri

.

Sl.

slăh-an-s

a
do-tos (p.*lă-tos)

3

lat. d5rurm

-

Să se observe că silaba normală

_

dătus-

conţine

în

limbile

clasice

vechi, greaca şi latina, vocala & sau 5; aceste două vocale s'au

confundat în limba protogermanică în 6. Apoi în dialectele germanice gradul normal s'a asimilat cu gradul redus şi avem cu
modul acesta ă: 5: ă: got. sfahan „a lovi, a omori“: s/0h

„el a omorât“; s/ăhaus
“(Sluch): (ge-)sch/agen.

„omoriti ; n.gs.

schlagen:

ler)

schlug

„Aceste alternări vocalice sunt moştenite din limba indoeuropeană primitivă şi sunt rezultatul nu al unei singure, ci al mai
multor legi fonetice care au fost în vigoare in deosebitele perioade
ale acestei limbi ; sunt însă şi alte alternări de vocale, care Şi-au
"luat naştere în domeniul fiecărei limbi indo-europeene în parte,

“după modelul alternărilor vocalice indo-europeene.; de ex. fzţTeba: imereiwo, Evo: Buvuţey, petttov: pătozz, etc.
Alternările consonantice sunt fără valoare morfologică; dar:

sunt unele variaţiuni de formă a consoanelor care apar la ră-dăcini, sufixe si terminări, de ex., S iniţial plus consoană al-

'ternează adesea cu o consoană: sp: 4, st: £, sk: k, sm: Hi, SU 2
20, ete: lat, scorfuia „piele“, v. sl. sora „piele“, v. gs, serau „a

tunde“ : gr. feiră „tund“, lat. corium „piele, coajă“, v. sl. fora
„coaja“,

etc,

Întâlnim

însă, une

|

ori şi unele anomalii în sistemul apo-

foniei 'indoeuropeene ; găsim, bunăoară, ici colo silabe reduse
şi totuşi accentuate: *sâ-s: gr. Ev; (675) dar *su: gr. &(zat)

“odată, âuz

„tot odată“; silabe atone şi totuşi normale:

7edapuby

„fâşie, curea, cordon“: 76-p.x „curaj, îndrăzneală“, z6.7)a-uey „suferim“. Această coincidență parţială a reducerii şi atoniei silabei o socoteşte A. Meillet (Du genre anime en. vieux slave, p.
178) ca o simplă coincidenţă întâmplătoare.
Ceea ce complică, apoi. chestiunea apofoniei e nu de puține ori, şi încrucişarea celor două influințe, aceea a accentului
de înălțime şi aceea a accentului de intensitate. De asemenea,
«Şi factorul analogia adeseori turbură acţiunea ambelor feluri
«de alternări vosalice (calitativă şi cantitativă); aşa, de pildă,
în greceşte trebuea să sune gradul redus *ăxz5s: i-e. *da-los6
-dar avem 8m-zoz cu o analogic după vocală radicală w, o mai
-des întrebuințată.
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Ci, A. Brugmanu, Grdr. 1: pp. 482-503; Gr, Gr,
p: 90-95 şi bogata bibliografie de acolo; Aurze ul. 3
Gr., p. 133-250

şi bibliografia de acolo —

H8. d. lat. Lautu.

F. Somnier

Formenlehre, pp. 5-1.

FI. Hirt,

H5. d. er. Laut- u. Eprmenlehre, pp. 78 —107; Der idg.
dAbiaut (passim). — G. /atzidatis, Cursuri Academice,
pp. 247—283-—£. A. Finct, Aufoabe u.Glieder. a. sprachîWis:, p. 29 sgq. — /Î. "Reicheit,
Der sebundăre Ablaut
INZ.XXXIA pp. 1—80).—A4. Aeillet, EL. cp. des langues
indoeuroptenes pp. 126—146.—V. flenry, Gr. cp.de Pang,
et de P'allem., pp. 82—99,—F. Piquet op.cit. pp. 116.—

12S— J. Vendryes, Intens. init. en latin, p. 286 sqq;
langage, pag. 8p saq. —

S. Feist, Kultur,

und Herkunit der Indogermanen, p. 56 sqq.

Un alt morfem de o mare însemnătate care contribue
nele limbi să

definească

valoarea

Le

Ausbreitung

în u-

morfologică

Tonul,
a cuvintelor este «accentul». Prin accent trebue
De
să înţelegem aici accentul muzical, sau cromatic,
„Sau “de înălțime, sau tonul, care constă dintr'o alterna
re de
note joase şi ascuţite; el depinde de numărul vibraţiuniloi
se produc în laringe. Deosebirea dintre ton, nume rezervat care:
fimii sau acuității şi accent, nume rezervat numai intensității,înă/.
„poate vedea din următoarele cuvinte Şi propoziţiuni pronunț se
ate
întâiu afirmativ, de ex., rom, aşa, fi-e sete, germ. so, sie RorIei,

etc., apoi întrebător, de ex., rom. aşâ-ă ?, sâ-cte ție

?, germ.
S0-0 7, k6-Oimmen sie ? etc,
_ Pentru perioada /imbii îndoeuropeene primitive se poate
admite cu siguranță Zonu/ care era /4ber; se conchide aceasta
din concordanța limbii indiene vechi şi. celei greceşti vechi
care
Cunosc tonul ce stă pe aceeaşi silabă la cuvinte inrudite
sau
forme flexionare corespunzătoare, de ex, vind. pat
gen,
padâs; gr.: ss (053), gen. 72853, etc., precum şi din exempl
ele
din limba lituanică gafuă „cap“ (pentru *ga/v6), gen.
ga/vă
s
(Cf. gr. fimă, gen. tines -„onoare“), din cea prusiană,
din cea
Tusească şi din cea sârbească care au păstrat până azi
fonul,
In aceste limbi fonu/ putea să stea pe ori care silabă a cuvântului
ca în limba indiană veche, ca în. cea lituanică şi ca
in cea
rusească din zilele noastre; de ex., v. ind. bhâramânas
„pur=
tând

în interesul său“, rus. di'/aemă „făcut“. El avea o îndoită
calitate putând fi: un accent ascuţit(7) şi un accent circumflex (7), a căror existenţă 'se dovedeşte, prin concordanța

limbilor indiană

veche, greacă veche, lituanica; să se

compare
de pildă, gr. ned „zeiţăi, gen. fheâs: lit, mnergă „fetiţa“
7Hergos, gr. gen. pl. kynân „a câinilor“: lit. Sent; gr. gen..
fhrd-

Zores, hâronta: v. ind. Ghrătaras, bhăranti; vocat. v.
ind. dihitar

„fiică“ : gr. Zuigater, m. rus. sâstro, ete. Dacă,-pe de altă parte,
a existat in cuvintele lungi indoeuropeene şi un accent
secundar, nu ştim, căci nici un fapt sigur nu ne dovedeşte aceasta.
€ asemenea nu este sigur nici: dacă limba indoeu
ă
primitivă, într'o epocă mult depărtată de noi, a avut unropean
accezit

Ă
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de intensitate, cum presupun K. Brugmann (Kurze vergl. Gramm.

p.:53), Fr. Stolz (Gesch. der. latein. Sprache, p. 143) şi alţi
linguişti, întemeindu-se pe alternările vocalice în radicalele
sistemului nominal şi verbal, unde accentul sau intensitatea
silabei ultime produce slăbirea vocalei radicale, de ex., veda:
vidinăs, gr. (î0)oida : (w)idmen, got zvâit: wilum, etc., care ar fi
cedat apoi locul, chiar în perioada indoeuropeană primitivă,
tonului, care n'a avut nic. o influinţă asupra vocalelor limbilor
vechi indoeuropeene şi mai ales asupra vocalelor limbii indiene
vechi, greceşti vechi, protoitalice, protoslave, protobaltice, protogermanice, etc., asemănătoare influenţii acceztu/ui asupra vocalelor dialectelor neolatine, celtice, germanice, etc.
|

“ Prin urmare, limba indiană veche, greaca veche în primele
ei timpuri, pretoitalica (şi limba latină în întâia ei epocă), protogermanica, etc., aveau fonu/ liber. Acesta, mai târziu, se
limitează in limba greacă şi în cea latină prin «legea celor trei
silabe».
ua
|
|. Limba greacă, de pildă, a menţinut tonul indo-europear în
multe categorii de cuvinte pe silabele pe care fusese moştenit (cf.].
Vendryes, Traite d'accentuation grecque, p. 149 sqq); dar sunt şi
alte cuvinte în care el a fost schimbat, fie prin aşa numita regulă
a celor trei silabe, după care tonul a fost coborit dela întâia silabă
a cuvântului, indiferent de numărul silabelor, cu una sau mai
multe silabe mai jos, limitându-se, cu. modul acesta, numai la

cele trei silabe. din urmă ale unui cuvânt; de ex., *pEgoţevoto,
v. ind. bhâramănasya, în w:popeveo, *ytveretpas, ind. jânatryas în !
vevereipas, %*ăvezt0erora:, ind. dnagihitesu, în aveziEzatat, etc.; fie prin
alte regu/e fonice, după care el s'a suit cu o silabă, sau cu o moră
de la una la cealaltă ale unei silabe lungi; de ex., &yxbios pen-

tru *âyavids (cf. ind. apurds), etc., 0riua (=—0cpa: 2 » ) din *Orua
(=0iEum: ae =); fie, în sfârşit, prin puterea factorului principal
numit analogie; de ex., Orâs,

ori

pentru *oros, “oz

din cdureg,

căzr, după zocâs, zoât, etc.
Limitarea tonului la cele trei din urmă silabe ale unui cuvânt
prin „regula celor trci silabe“ a pătruns de timpuriu (cu mult
înainte de epoca homerică) în limba greacă şi este o inovaţiune
curat helenică. Această limitare, comună

tutulor

dialectelor,

se

aplică cu o exactitate perfectă în limba greacă oricare ar fi lungimea cuvintelor.
|
Ea este însă incă nelămurită. Explicările date de către gramaticii din antichitate nu sunt mulţvmitoare; iar cea dată în
timpurile noastre stă în aceea că cuvintele greceşti de o lun:
gime oarecare ar fi desvoltat pe.lângă tonui principal şi
unul secundar, al cărui loc ar fi fost determinat şi deci şi
mişcarea sa limitată de întâiul; pe urmă, cu timpul acest accent
secundar.

ar.fi devenit,

accent

principal,

de

ex.,

*qEgonevotaL:

epopăvotat: mEgophâvota!, cegopăvotat, etc. Această explicare însă a
dat naştere la discuţiuni: unii o combat şi susțin că regula limi-
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(ea are loc numai

o deplasare de ton absolut

trebuincioasă); alţii, din potrivă, nu văd nici un motiv ca să nu o
admită, căci dacă şi în limba germanică. şi în. cea latină s'au des-

voltat accente secundare (cf. fânrpestatibus : fempestătibus : temtBestătibus: tempestătibus, germ. zintergebener, engl. châracitristi-

cal, etc.), atunci de ce n'arfi fost posibil să se desvolte şi în limba

greacă pe cuvintele de mai multe silabe un ton secundar?

Cu

mann,

timpul însă, aşa susțin cei mai
A. Thumb,

P.

|

mulţi liriguişti, (K. Brug-

Kretschmer şi alţii),

tonul s'a schimbat,

către începutul. erei creştine, menținându-și locul, întrun accent
de intensitate. Alţii, din potrivă, neadmiţând părerea celor cari
atribue

tonului grec un element de intensitate

(Ed.

Hermann),

văd pur şi simplu o înlocuire a ri/mlui cantitativ prin cel de
intensitate sau accentual, prin mijlocul căruia sar explica modificările de timbru atestate în papirus-uri, precum şi căderea
vocalelor în limba greacă modernă

tul.se
iar

pune de vbiceiu pe

cele câteva

(A. Meillet), în care

accen-

aceeaşi silabă, ca şi în cea

schimbări ale lui,

fonetice sau analogice,

veche;

n'au

atins „legea limitării accentului“. Fonetica experimentală ne
duce acum la concluziuni cu totul deosebite de cele de până
acum, Experiențele repetate asupra naturii accentului neo-grec
au condus pe /7. Pernot la constatarea că elementele consti=
tutive ale acestui accent sunt:. în întâiul

înălțimea

şi,în

intensitatea,

al treilea

ale cărei efecte în

„grec sunt .neinsemnate.
d

aa

/angimea,

apoi,

evoluţiunea : vocalismului

„neo-

mult ma! mică,

|

Cf. A. Brugmann, Grdy. 1, 22, p. 946 sqq; Kurze vei,
Grammat., p, sasqq.; Griech. Gramms, p. 130 sqq. şi
„întreaga literatură. de acolo, — 77. Hirţ.
Hb. d. griech
Laut- u. Formenlehre, p. 49 sqq. 181 sqq. şi întreaga literatură de acolo;. Uder. die griecfi. Betonung, (IE. VI,
P. 344 sqq.; VII, p 11 sqq: VIII, p. 257 sqq; IX,p;

E

e

rând

rând, într'o măsură

„
"

284

sqq.;

X,

p.

20

sqq.;

Zur

Belonung (IE. .XVI,p. 71 sqq.;

Eniste ung

d.

griech.

Der "Îndogermanische.

Abzent. Ein Handbuch (1893), passim.— P. Giles. J.Hertel,

: Vel. Gramm. d: Klass. Spr. p.. 70 saq.; —.P, Feury.
Gramm.

pm
aa
a
”
.
ns

cp. du

grecet du latin, p. 98 sqq.;

Gram.

cp. de langlais et detballem:2, p.. 130 sqq:
£. Sonimer,
—
"210. der latein. Laul- a. Formeilehre, p. 9ş sqq. —-E.
IWechssler, Giebt-es Laulgeselze. p.. t22 sQq. şi. bogata
- “literat. de acolo, — JI, Pernoţ, Etud. de linguist. nto:
hellenique, p. so sqq. —J. Vendryes, Dintensite înit. du
" latin. p. 9 sqq. şi întreaga literatură de acolo— A. Meillet,
Et. cp. des langues indo-europ.,. p. 109 sqq:;: Questions
"d Accentuation, (MS,L, VIIL p. 238 sqq:),; D'un e/fet de
" Paccent d'utensite (M.S.L. XI p: 165 sqq.).—R. Gauthiot,
M.S, Lu, XI 196 sqq—/l. Pedersen, i
ABcentleha
"(RZ. XXXIX, 1906, p. 232 sqd. E. Hernann, Ziir griech.
Beloming (R.Z. XL p, 126 sqq)—A4.: Dairzat, Essai de
" * .măthodolog. tinguist., p. 61 Sad--G; Halsidakis, Cursuri
academice, p, 485 saq.—E, N.
Finch, Uber das Verhălln,

.
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d. baltisch-slavisch Nominalaks. 35. idg.,
p. 3, 28, 29 s
S. Feist, Op. cit. pp. 50-53.
se P- n 5
29 59
In privința studiilor importante referitoare la natura
„accentului grec, la tradiţiunea accentului homeric, la
schimbarea

cantităţii

care a inceput în regiunea

barba=

rilor grecizanţi din Asia-Mică încă din sec. III în. de

. Hr. la accentuarea verbelor, la căderea unei vocale neintonate şi separate

de alta,

asemenea

ei printro

lichidă

(de ex., aucp(e)ăov) şi la ipoteza asupra formelor apocopate, cf. J. Wachernagel
Beitrăge zur Lehre vom
griech. Akzent

1—3,

(Programm Bassel,

(Nachrichten der Gâtt.

Rhein.

Mus. sI,

1893); Akzentstudien

Ges. d. YViss, 1009—1914);

p. 304 sq. — FI. Efrlich,

Untersuchun-

gen iber die Natur der griechischen Betonung. Berlin
„1912. — PP, Kre/schmer, KZ. 30, p. 594 sqq.; Wf.
" RIPh. (1899) p. 5 sqq. — A. Bezzenberger, Die Entstehung d. griech. Verbalbetonung (BB. ao pp. 167 sqg.
174 sqq). Ş. Schmid, KZ. 38 p. 3 sqq.— Cercetări minu=
țioase în domeniul “accentului s'au făcut și de către
Vheeler, Bloomfield, Schiuyzer, L. Schroeder, R. Meister,
A. Dieterich, Hirt (Handb. der griech. Laut- und Formen“lehre p. 276 sqq.— Pedersen,
Zur Akzentlehre
(KZ.
AXXIA (1906) p. 340 saq. — J. Vendryes, Traite d'accentuation grecque, passim (în special p. 33 sqq.).—Bai/y
Accent grec, accent vedique, accent indoeuropâen (Mel.
Saussure pp. 3-29).—£.
flermain, Zur griech. Betonung.
(KZ. AL (1907 p. 126 sqq.). Cf. şi Brugmann-Thumb
Griech. Gramm. pp. 141, 147, 176 sqq. 183 sqq. şi bo-

,
N

gata bibliografie de acolo; Abrege de gramm. comp.,
p. 61 sqq. A. Meilleț, De Paccentuation des preverbes.
(IF. XXL p. 339 sqq.); Apergu dune histoire de la langue
grecque p. 296 sqq. 358.—G. /a/zidafis, Einleit. în die.

„neugriech.

Gramm,.

p. 418 sqq.;

Cursuri

academice,

p.'

485 sqgq—65. Feist, op. cit. p. 5o sqq.—/. Henry, Gramm..

comp.

du

grec et

du latin?

p.

100

sqq.

Giles-/lertel,

Vergleich. Gramm. der. Kiass. Sprachen, p. 172 sqq.—
F. Solmsen, B..ph. Woch. (1903) p. 1004. G. Pernort
Etude de linguist. neo-hellenique, p. 61 sqq.—4. Z/umt,.
Die griech. Sprache (5 Geschichte der idg, Sprachwiss..
-

hgg. von

Streitberg,

II, 1 [1916]

pp. 35-61,

II. Tonul primitiv indoeuropean l-a moştenit şi limba proto-italică, şi îl avea, probabil, şi /imba latină (cum se vede din mărturiile gramaticilor din perioada următoare) în momentul când
ea s'a despărţit de celelalte limbi italice. Nu se ştie însă dacă el
continua să fie /iber ca în limba indoeuropeană primitivă şi cum.
l-au menţinut şi limba-indiană veche şi cele balto-slave (lituanica,
ruseasca şi sârbeasca), sau era fix, adică limitat la cele trei:
silabe: ultimă, penultimă, antepenultimă.
Asupra caracterului accentului latin învățații nu sunt de acord..
A'şă, bunăoară, G. Curtius (KZ. VI, p. 24; IX, p. 321 'sqq.;:
Stud. 1V, p..223 sqq.). E. See/mann (Wes. u. Grundsătze d. lat..
Accent, passim: Die Aussprache d. Latein., p. 30 sqq.), Schă//
(Acta soc. phil. Lips, t. Vi), Erdenberger (De voc. in alt. cp,
voc. latin. parte atten., 1883), 4. Phihppide (op. cit., p. 33) şi
alţii s'au pronunţat pentru caracterul exfiratoric; la aceasta.

.
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însă s'a putut adăogă şi o înălțime sau acuitate, subordonată
tot cazul intensității. Din potrivă, ZI. Was/ şi L. Benloew (Thor.în
gener, de accentuat. lat., p. 105 sqq.), 7V. Corssen (Aussprache,
Vocalism. u. Betonung d. lat. Spr., Il, p. 892; Krit. Nachtrăg,,
p. 568 sqq,; Beitrăge z. it. Sprachkunde, p. 449 sqq.); Scherer

"ap. Phihippidem

(loco citato), L.

Flaver, (MSL.

VI,

p. 1

sqq.,

H. Pedersen (KZ. XXXVIII, p. 37 sqq.), sunt pentru caracterul
muzical

al

acestui

accent, In sfârşit,

alţi

linguişti, şi

anume:

Dietrich (KZ. 1. p. 543 sq), Langen (Philol, AXĂI, p. 1or),
J. Vendryes (Intens. init., p. 351), M. Niedermann (Phonet. hist.
lat.,

p. 12)

Fise Richter

(Der

innere

Entwickl. der rom Sprachen) Zf. R.
caută să combine amândouă aceste

pentru

caracterul

totodată

muzical

Zusammenhang

in der

expiratoric

accen=

Ph. XXVII), p. 83 saq.),
opiniuni, pronunțându-se

şi

al

tului latin.
Intensitatea inițială din limba latină preistorică, din 'cea germanică şi din cea celtică este o inovaţiune a acestor limbi, în
care ca a dat naştere multor schimbări de tot felul.
-- Vocalismul firii. latine preistorice a fost supus prin acțiunea acestei intensităţi la mari şi numeroase schimbări. Cum

era această accentuare veche latină nu se ştie clar şi precis.
Se poate deduce însă din efectele ei; de ex., forma suxtă mar fi

putut să derive din *jigistă (răd. *jugs-*jux-), căci vocala accen:
tuată -î- nu puteă să cadă, ci, după toate probabilitățile, din *iigistă,

prin

cu

accentul

sincoparea

intensiv

vocalei i s'a

protosilabic,, de

ajuns

la *jigstă:

unde,

juxlă.

apoi,

Tot

aşă şi *Wdâssălia, *guinguedecim, *scmis-tertius, etc., au devenit: Massilia, guindecim, Sestertius, etc, Prin urmare, acest

accent se puneă pe silaba iniţială a unui cuvânt, eră foarte
intensiv şi se sueă, după opiniunea „celor mai mulţi linguişti,
până la epoca preistorică. Această părere însă este combătută
de alţi învăţaţi cari se intemeiază pe cele mai vechi documente
latine, cari nu cunosc accentul protosilabic. In adevăr, din Cipul
din Forul Roman şi din Fibula din Praeneste, raportate până la
sec.. VII sau VIII în. de Hr., se vede că în timpul acestanu eră
cunoscută zufensițatea inițială, de vreme ce cuvintele: iouestod,

Zhefhaked, Wumasioi, etc., din aceste inscripţiuni, nu “cunosc *
efectele acesteia”; căci nu numai €din iouestod, “ar fi căzut, ci şi
timbrul vocalei a din Zhe habe şi Wumastoi Sar fi schimbat:

am fi avut cu alte cuvinte: *ioustod, /he/heked şi Numesioi, (cf,
cecidi din *cecedi din *cecădi, Massilia din *Mâsselia din *Măs-

salia: gi. Macoa)la, ceea ce ar

fi fost în conformitate cu regula -

că a din silaba deschisă se schimba întâiu în e şi apoi.în 4)
„Cele mai vechi documente latine deci nu cunosc accentul.
intensiv protosilabic. Şi atunci se naşte întrebarea: când se
iveşte;şi când dispare în domeniul limbii latine acest accent
comun tutulor dialectelor italice? A apărut, a continuat” cu
acţiunea sa şi a dispăiut înainte de aceste documente, sau
1. Valaori, Linguistica.

.
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după ele? Iată ceea ce nu ştim sigur. Dietrich, HI. Hirt şi P.
Kretschmer văd în acest accent o influință etruscă ; anume din
timpul când Etruscii locueau dincolo de Alpi, unde odinioară
ar fi avut locuințele şi Italioţii. 4. Mei!le? (Introd, ă Petude comp.
des langues indo-europ., p. 117) îl explică ca o inovaţiune latină;
. J-Vendryes (op. cit. p. 100) îl atribue influinţei unei alte limbi
neindo-europeene. 7hurneysen: vede în intensitatea iniţială o
inovaţiune a grupei de limbi.italo-germano-celtică, Ceci (Storia
del latino, p. 38 sq.) crede că accentul protosilabic este rezultatul
unei revoluţiuni mari sociale, căci precum la lonieni schimbarea
fonemului lor primitiv « în % (cf.ion.- att. pijtnp, dar dor. părmp,
lat. znăfer,

v. ir. mâthir,

întemeiază pe o
barea accentului
pulaţiuni la care
care ei au venit
altul, poate,

decât

cum se constată

let. măte, vbg. mat:, skr. mmătăr-)

se

influinţă carică, tot, astfel şi la Italioţi schimlor muzical în expiratoric sar, datori unei poexistă un accent de intensitate protosilabic şi cu
în contact. de timpuriu. Acest popor n'a fost
din

Etruscii, căci ei aveau un asemenea

cuvintele

greceşti

accent,

găsite pe inscripţiunile

etrusce: Az/ = Apollân, 44/e= Achilțljeus, A7//ute = Atalanta, etc, -

Aceştia au exercitat o dominaţiune întinsă în Roma îndată după
epoca căreia aparţin cele mai vechi documente latine; şi în sfâr-

şit, ei au avut prin

cultura lor, care trebue să fi fost însemnată,

în primele timpuri ale Romei, o influință foarte mare, de. vreme
ce însuşi if Liviu recunoaşte. această cultură pentru o. epocă
ceva mai târzie (jumătatea sec. iv în. de Hr.)

când se exprimă

.

astfel: „vulgo tum romanos pueros sicut nunc graecis ita etruscis
litteris erudiri solitos“ (1X, 30,3
36,3). Cu toate acestea, este 8greu.să
admitem că influinţa etruscă, ori cât de mare ar fi fost ea, a putut

să schimbe aşa de radical sistemul de accentuare latin. Probabil, că exista pe lângă fos şi un element intensiv iniţial, a cărui

inriurire în epoca aceea a fost destul de mare.
Din cercetările făcute ar rezultă, după unii învăţaţi, că accentul

intensiv continua să
“este sigur. lar urme
ar exista la Plaut şi
Jateinischen Laut- und

existe pe la anul 33o în. de Hr.; dar nu
de ale acestui sistem vechiu de accentuare
la Terentiu (cf. F. Sommer, Handbuch der
Formenlehre, p. 97 sqq.), la cari întâlnim:

făcilius, câpitibus, cecidăro, ărtălus. fidicinam, fâniliae, mâliHam, misăriae, mitlizrem, răficărent, săguimini, trbnăzium, vătăribus, văliizrat etc., forme însă în cari Mei//et (Bulletin de la Societe de linguistique, XIX, 2, p. 183 sq.) vede un ritm al lor propriu

şi le compară

cu cele homerice: 6noma,

Grea etc. în cari

eră

tendinţa de a se lungi întâia din cele trei scurte, adică: Onoma,
Orea etc. scrise ounoma, ourea etc. [In general, în oo cazuri la

. Plaut şi 200 la Terentiu accentul este pe întâia silabă (/ăciJiiis) şi numai în şo cazuri, la Plaut şi 22 la Terentiu accentul
este pe a doua silabă (făciliiis); şi de cele mai multe ori cuvintele de tipul lui făciliis au la Plaut scfs al versului pe
inițiala cuvântului,

coincizând cu modul

acesta
..

cu accentul gra-
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matical. Şi dacă în cuvintele acestea n'a. pătrun
nici absorpţiunea cauza este că, în epoca lui Plauts nici sincopa
şi Terentiu,
când zufeusitatea inițială, ca element înrîuritor.
inceta
erau încă urme numeroase de influinţa ei în pronunțare se, deși
şi unele reminiscențe în versificaţie, nu dispăruse încă sentim
entul
că
cele două dintâi scurte ale unui cuvânt erau în mod
firesc
împe:
rechiate şi că formau deci măsura unei aceleeaşi
lungi, adică o

„jumătate de picior /ăd-lius. In tot cazul, forme
(capitibus) Ennius Ann. 490, fâcdia (facilia) Carm. ca: câztibus
lat. epigr.
248, 4, Siirpite (surripite) Horat, Sat, II, 3,
283, striglibus
(strigilibus) Iuv. Sat, III, 263, etc. tot ca un
rezultat al legilor

vechiului sistem de accentuare trebue să fie socotit
e,

:

"CE, J. Vendryes, Recherches sur Phist. et les efets de
bintens,

init. en latin (19o2!, passim, şi bibliografia bogată de
acolo.—F.Sonimer, op. cit. p. 94 sqq.—E.Bourciez,
Elim,
de linguistigue romane, pp. 3, 36.—P.re!schmer, Sprache
IFinleitung in die Altertumswiss., hgg. von A.Gerc
ke u.

Ed.Norden, 1, p. 181). — 4/.Niedermann, Phonet, hist.
du.
latin p. 12 sqq.— H. Pedersen, Zur Ahzenilehre,
(KZ,

XXĂIX, p. 232 sqq. — A.Meillet,De Paccentuatian des
Prevertes WF. XXI, p. 339 sqq.). Bulletin de la Socizie
de linguistique, XLX, 2, p. 183 sq,-—£: Solusen, Archiv
. J. lat. Lexicogr. XIII, p. 137 sa
— q.
F.Shutsch, Der lateinische Akzent (Glotta, 1Y, pp. 187—200). — Stolz
—
Schynalz, Lat. Gram. 4, p- 164 sqq.— A. Walde,
Ifa-

dische Sprachen |Geschichte der
von Streitberg,

fie de acolo.

idg.

Sprachwiss, hgg.

II, | Pp. 152, 157 Şi intreaga

-

bibliogra-

Este neindoios, apoi, că perioada istorică începe
cu un alt
o
accent, zis istoric, care, era limitat prin legea celor
„Legea trisila- fre si/abe şi bazatpe principiul cantităţii penult
iN
pe

bismului,

mei. În limba latină, această accentuare izbea pe-

nultima lungă a fiecărui cuvânt, (feperci), se suea

antepenultima

lungă

sau

scurtă

când penultima

scurtă,
(făpiiliis, Pâncr€) şi se cobora pe ultima unui cuvânteră polisil
(căci monosilabele cari nu erau enclitice sau proclitice prime abtotdeauna, potrivit cantităţii vocalei,: accentul circumflex au
sau

ascuţit: 465,65, etc., câr, dât, etc.), ori de câte ori vocala
silabe:
ultime dispărea (adaiic/e], tanto-n/ej, illiclel. nostră
s, etc.)..
:

Şi asupra acestei accentuări au avut şi au loc încă
multe
discuţiuni :
În privința originii sale învățațiinu sunt de acord. Dietri
ch,
Corssen, Lindsay şi alţii opinează că el şi-ar fi luat naşter
accentul intensiv al iniţialei în modul următor: la acest e din
accent

s'a adăogat

în cuvintele cu

mai

mult de

trei

silabe un

accent
secundar, ce, cu timpul, a întrecut în forţă pe întâiul'şi apoi
l-a
şi înlăturat, de ex., //mpestatibus : tEmpestătibus : temfes
tătibus :
femipestătibus; P. Krelschmer, E. Solmsen şi S. Feist cred că aceast
ă

schimbare de accent în limba latină ar fi avut loc
sub influinţa
limbii greceşti ; /. Vendryes, la rândul său, a căutat
să pună
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capăt discuţiunilor dintre învăţaţi, emițând părerea că accentul
acesta latin, care a domnit dela începutul epocei istorice până în
sec. IV d. [r., ar fi o continuare directă a tonului indo-european
şi că n'ar fi avut nici o influinţă asupra constituirii şi desvoltării
foneticei latine. Precum vedem părerile emise asupra deslegării
acestei chestiuni sunt multe; dar ea aşteaptă încă soluțiunea ei
definitivă. Cu toate acestea, dacă în limba germană s'au desvoltat

- unele

-accente

secundare,

atunci

de ce nu

Sar

admite că ase-

menea accente s'au putut desvoltă şi în limba latină ? Este ade-*
vărat că cea mai mare parte din cuvintele latinești sunt de două
sau de trei silabe, dar nu trebue să uităm că ele se exprimau
nu ca nişte cuvinte izolate, ci legate unele de altele, ca şi encliticele şi procliticele;

de ex.,

noi

pronunțăm

azi

szter

magna,

pe când Latinii, din contră,citeau înternagna, ca şi nescio pentru
ze scio. "Există

deci o serie de cuvinte în limba

latină, în cari

lângă accentul de pe întâia silabă se desvoltă un accent secundar, ce cu timpul devenea principal; şi astfel dela /6pestâtibus
se ajungea la /Emnpestătibus.
Aici în ceea ce priveşte caracterul său, dacă este adică zuzical sau expiratoric, linguiştii nu sunt înţeleşi.
Şcoala franceză, bunăoară, se exprimă pentru caracterul muzical al accentului

penultimei

latin;

din

potrivă,-cea

germană

neţinând seamă de mărturiile gramaticilor şi scriitorilor anteriori
latini, cari au “fundat gramatica latină şi ne-au vorbit despre caracterul sonor şi muzical al accentului lor, susţine că limba la=
tină a continuat să aibă totdeauna accentul expiratoric şi că:
gramaticii latini au învățat doctrina lor gramaticală dela Greci,
vorbindu-ne de prosodie, de accentul ascuţit, grav şi circumflex,
cu toate că în realitate în limba latină nici nu se poate vorbi de
|
un accent circumflex.
Dar este posibil oare, să admită gramaticii latini doctrina greacă
fără să înţeleagă deosebirea ce-ar există între aceste două limbi?
Şi este cu atât mai de neînchipuit aceasta, zice Vendryes cu cât
nu este vorba numai despre

mărturiile

lui Varro, unul dintre cei

mai învăţaţi şi mai inteligenţi oameni din epoca sa, precum şi ale
lui Nigidius Figulus, contimporanul lui Varro, ci şi despre acelea
ale lui Cicero, un scriitor aşă de minuţios, care n'ar fi putut
niciodată să fie sclavul teoriilor greceşti şi să expună o doctrină
care ar fi fost aşă de contrarie cu natura graiului său. Pe
urmă, cum e cu putință să admită cinevă că în limba latină n'a
existat accent circumflex când îl au limbile romanice care au
pierdut simţul cantităţii; în adevăr, n'avem de cât să comparăm cuvântul italienesc fieze din lat, fencț, spre a vedeă că el are
nu numai o vocală prelungită, ci şi un adevărat accent circumflex;
iar dacă câţiva gramatici latini posteriori, din sec. IV şi V d.
Hr., au simţit

caracterul

intensiv

al accentului

latin, fără însă

să-şi fi putut da bine seama de dânsul, expunând tot prin vechea

terminologie greacă noul caracter intensiv al accentului, aceasta

p
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nu dovedeşte nici o contrazicere cu mărturiile gramaticilor vechi
latini despre caracterul muzical al accentului latin, căci întrun

interval
“fireşte,
„ Sunt
de Hr.

de şapte secole aproape,. caracterul accentului a putut,
să se schimbe,
|
|
fapte deci de unde se poate deduce că din sec, III în,
şi până la veacul V d, Hr. Ja Roma a fost 704 .

Accentul intensiv produce căderea silabelor neaccentuate, Dar

din acest punct de vedere de la Plaut până la sec. IV d. Hr.
limba latină rămâne aproape cum era: agifo se zice tot agito
până la sec. IV d. Hr. La Roma în timpul lui Cato -şi Cicero

nu numai

că veneau Grecii, ci erau şi şcoale

greceşti;

deci.în

tot veacul I d. Hr. limba xotwij avea încă tonul. Urme că limba
greacă s'ar fi pronunțat la Roma cu expiraţiune nu sunt; iar

dacă pronunțarea ar fl fost deosebită am fi avut oare care note.

Deosebire deci nu există. Din contră, în sec. III şi IV d. Hr.
inscripţiunile incep să ne arate sincope; începe o nouă civilizaţie,
incepe un nou accent; şi incepe, pentrucă se pierde simţul can-

tităţii, Accentulîn limba romanică

este de

s'a pierdut simţul cantităţii, se menţine

intensitate,

totuşi

Şi

deşi

timbrul vocalei,

de ex,, bene == bâne. vero — 'vâro, etc. In ultimul timp s'a cău-,

tat să se stabilească o legătură între cele două şcoale, susţinân-

du-se că massa poporului roman a păstrat totdeauna accentul latin

expiratoric, iar pătura cultă, din contră, a mers aşa de departe
în imitarea dascălilor greci, cari au fost pedagogii lor, încât în
accentuare eaa evitat ntensitatea accentului, aşa de puţin simţită în limba greacă şi a preferat acuitatea lui care nu lipsea
cu totul nici din limbile cu accentul expiratoric. De aceea, nu
fără dreptate, unii linguişti susțin că alăturea de fon exista în:
limba ]aină şi accentul intensi, fără însă a putea determina
exact pentru latinitatea istorică raporturile dintre acuitate sau
înălfime şi intensitate.
x
In cursul istoriei limbii latine însă, într'o epocă pe care nu o
putem determina, fonu/ latin, care, după opiniunea celor mai
mulţi linguişti, era “moştenit din. perioada indo-europeană, a
încetat să mai joace rolul precumpănitor; deosebirile de cantitate
între vocale au început să dispară ; vocalele & şi i, O şi îi s'au con:

fundat; acum au început deosebirile de timbru: vocalele scurte
s'au deschis, iar cele lungi s'au închis, cum se vede din formele

Sentul, habibat, etc. din sinul, habebat, etc. În acest moment
accentul a început să iea un caracter 77feusiv. Această evoluţiun
e,

S'a terminat, după toate probabilitățile, în sec. IV d.Hr.
Limba romanică, în fond, continuă accentuarea latină Şi,
în general, se accentuează cuvintele ca şi în limba latină, cu
toate că au loc şi unele deviaţiuni dintre care o parte încă dir
antichitate, Cuvintele latine de tipul, filiohan, mulferem, etc. se
transformă în cea romanică în nulicrem, filiolum, Barittem,

etc.
cf. it, snoglitre, rom. matiâre, it. fielidlo etc. Dar această pronunţare este deja comună în primele timpuri ale imperiului și
se
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găseşte în inscripțiunile din 1 și II secol. In aceste cazuri avem.
o vocală accentuată inaintea unei alte vocale; cea accentuată devine

semivocală şi accentul trece natural pe vocala următoare ; astfel,
fenomenul nu este numai de accent, ci şi de hiat. Alte deviaţiuni ar
puteasă fie urmele accentuării arhaice, de oarece limba roma=
nică: nu continuă forma pură a limbii latine din oraşul Roma,
Formele persoanei II] plurale se pronunţau: dixăruuz, fâcărunb, vohicrunt, etc., de'unde şi v. fr. distrent, fistrent, voldrent
(cânt. Sf, Eulalii), it. dissero, fâcero, ete, rom. ziseră, culeseră,

etc. pronunțare ce o găsim şi la unele forme, la scriitorii
latini ca Plaut: fâcărant, Terenţiu: ernărant, Lucrețiu : șusfităruut,
Virgiliu: stetărunt, bilărunt, Horaţiu: dundărunt,

cari au pătruns din latina

nile (cf. dedroț CIL.

|, 173)

dedărunt etc. ia:

populară şi o găsim şi în inscripţiu=
față de formele

clasice:

dixerunt,

fec?runt, etc. În poezia latină clasică se pronunţa zntăgra, câ-

hădra,

tânăbras,

1onitru, etc.;

aceste

forme se transformă

în

latina populară şi în limba romanică în integru, cathedra, tent=

bras,

*

fonitru,

Zenoire,

etc., de

unde

etc.

şi

it.

7nficro,

fr.

enticr,

v.

fr.

„In limbile romanice, care menţin în general accentuarea la=
tină observăm un accent de intensitate pe penultima, la care se
adaogă şi un accent secundar care izbea începutul unui cuvânt.
Existenţa zfcusității silabei initiale a fost scoasă la iveală
în limba română de către A. Philippide (op. cit. p. 45 sq.);
iar în limbile romanice celelalte, afară de cea spaniolă, de către F. Bourciez.
"
CLK. Brugmann, Grăr. 1.2 p. 1. 112, p. 971. Abreoe, p.65.
IP, A. Lindsay, Die Latein. Sprache, p. 188 saqq.(trad. de
HI. Wohl). — F. Sommer, Handbuch der latein Laut- u.

Zormeniehre,

p. 93, 108 sq. —

W. Meyer-Liibhe,

des langues .rom., p. 522 sqq. (trad. de
Bourciez,

Elem.

de

linpuist.

rom.

Gram.

£. Rabiep).—E.

p. 36 sqq.—/.

Ven-

de linguistique,

XIX,

dryes, Recherches sur Phist. et les efiets de l'inlens, înil=
en latin, p. 100, 39 şi passim.Fr.
— Stolz, Gesch. der lat,
Sprache, p. 125 sq.—Fr. Stutsch, Der lateinische Abzent
(Glotta, IV, p. 187 sqq.)—A.Philippide, op. cit., pp. 28—44.
A. Meillet,

Bulletin de

la socittă

2, p. 185 sq. — A. Walde, halische Sprachen (Geschichte.
der ide. Sp achivissenschaft hgg, von Streitbers, 1,1

p. 154 s9q.).— A6bo/, Class. Philol,, II p. 44 sqq.—

,

Zn

misch, Neue Jahrbiicher (1912) 1, p. 31 sq. £. Bichel,
Metrik (Einleit. in die Altertumswiss. hgg. von Gercke.
und Norden 1. p; 248 sqq. — A/lberg, Shudia de accentu
latino, 1905. sgq.— J.Schrijnen, Handleid. -bij de Stad.
d. vergel. idg.
Taalwetenschap, Leiden 1917.— Jud, Aus
romanischen Sprachen und Lilteralur (Festschrift fir
H. Morf, pp 233—270).
E

Îitensitatea din limba germanică, o inovaţiune în această limbă,
apare chiar din perioada protogermanică şi elimină puţin câte
puţin

tonul,

devenind

cu

modul

acesta

precumpănitoare.

Ea

izbeşte, ca şi cea din limba latină, cu putere silaba iniţială, mai
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ales în cuvintele compuse şi in cele formate
dintr'un prefix şi
verb
- numai
,
când ele .constitue doux elemente deose
bite. şi
păstrează fiecare element înțelesul său propr
În aceste două
categorii de cuvinte ea stă pe silaba îinceiu.
termen, iar silaba inițiala a termenului al pătoare a întâiului
doilea işi menţine
«accentul sub forma de
accent

„8ome, ngs. brăuti-gani, n.gs.

secundar;

de ex.,

v. gs.

Sonnen-finsternis, etc.

-braiti-

precum şi
cin-scteen dar be-kOmimen. Puterea intensității
ca şi a. celei din limba latină, era foarte mare, iniţiale germanice,
producând nenumărate schimbări, slăbiri
- şi dispariţiuni de
Sax, zidhligro din *dhtigiro de la mahti vocale, de ex., v.
e: măchtig, n. gs.
Samstag din v. gs.
sâmbaz-tac =

dags, etc.

CL.

7. Henry,

*sambata-,

Precis: de

cf. got. sabbato-

Eraimiaire

comparee de
/'auslais et de Vallemand?, p. 182
sqq.—&. Brugmann,
Grundriss 1,18, p.9So sqq.; Abregi
de gr. cp.d.l.i-e. p,
67 sqq. 4. A/eillet, Introduction ă
bElude comparative des
iangues indo-europienes 2, p. 117.

Efectele. intensității inițiale. — Influ
inţei accentului. intensiv
iniţial ce izbeşte cu putere silaba ince
păto
are a fiecărui cuvânt,
se datoresc schimbările voca

lice 'din interiorul
celtice, germanice, de ex. lat. dexte
r, umbr.
Zero-s, cf. gr. dexiteros, v. irl. berid
fertis” din
germ. Herr din h&riro, engl. lady
din a.-sax.

cuvintelor italice,
destre din "dex
protocelt. "berete,
hlafdige, etc. 'ce

se observă în fenomenele numite szuco
şi în diferitele schimbări de vocale fă. şi absorfțiune precum
Că şi în limba indoeuropeană prim din interiorul cuvintelor,
itivă silaba începătoare a
unui cuvânt eră prevăzută cu o
intensitate, nu se admite, în ge=
neral pentrucă unele limbi indoeuropeen
această intensitate, şi pentrucă, dacă limb e n'au nicio urmă de
a indo-europeană primi:
tivă în adevăr ar fi avut-o, atunci cum
S'ar
explică faptul că numai
trei din toate limbile _indoeuropee
ne şi anume: italica, celtica
Şi: germanica au' putut-o păstră ? Acea
şi raporturile linguistice ce le prezintă.stă intensitate a iniţialei
cele trei limbi amintite
„nu numai că .nu ne fac să credem. că
au
şi că intensitatea iniţialei ar fi o inov format o unitate aparte
limbi; ci, din contră, să vedem o desvaţiune a acestei grupe de
a lor, dar, în acelaşi timp, independoltare identică şi paralelă
entă şi să admitem că
tus-treile au suferit, în mod izolat, acele
ași influinţe fără să fi
format vreodată o unitate dialectală,
(|.
Vendryes, Recherches
sur Lintensite init. en latin, P. 47).
|
Dacă, pe de altă parte, intensitatea
inițialei producătoarea
atâtor slăbiri-şi căderi de vocale din
silabele interioare, n'a
putut să-şi arate acţiunea cu aceea
. la care ne
aşteptam, cauza este că nu de puţineşi regularitate
Şi asiilarea. In tot cazul accentul ori au intervenit analogia
al iniţialei
(protosilabic)a avut o influință numa de. intensitate
i asupra vocalelor scurte
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neaccentuate din interiorul cuvintelor; vocalele lungi din natură
în regul& generală nu cad; iar cele lungi prin poziţiune cad
în anumite cazuri şi atunci căderea lor depinde de anumite.
condiţii.
|
Prin sincopă înţelegem căderea vocalelor
Sincopa şi + scurte între explosive; iar prin absorpțiune
absorpţiunea.
(sampra-sărana), înţelegem dispariţiunea vocalelor scurte după şi înaintea sonantelor, Aceste

două

fenomene

au jucat un mare rol în vocalismul

latin; * cro-=

nologia lor nu se poate fixa uşor față de aceea a afofoniei,
dar -ea este uşor: de stabilit față de aceea a rofacismului; in
adevăr, dispariţiunea vocalelor din interiorul cuvintelor este

anterioară

din

*fosud

*susămd,

rotacismului;

aşa, bunăoară,

din. *păsind, şi simă

care

sunt.

de

o

mare

din

cele două verbe;

*susd

importanță,

din

ne

400:

*susimo

dau

putinţa.

să cunoaştem că atunci când a început fenomenul sincopei,
-s- nu se rotacizase încă, căci altfel S'ar fi zis gornd, Surino.
Acţiunea rotacismului “a început în sec. IV în. de Hr.; şi
Cicero însuşi ne spune că acela care a putut să scrie întâiu
Papirius în loc de Papisius este consulul din anul 350 în. de

Hr. (cf. J.

Pendryes,

Liintens. init., p. 178 sqq.)

Deosebirea dintre absorpfiune şi sincopă este reală; şi ca să
ne dăm bine seamă de această deosebire să luăm câte un exemplu
de fiecare fenomen: în cuvântul *sâkrodoțs, de pildă, vocala -o-

din silaba imediat următoare celei cu accentul intensiv, trebuind

să dispară, se ajungea atunci la forma *sâkrdo/s; dar pentrucă.

în

limba

latină

7 tindeă

să

se

schimbe

în

7, ori decâte ori

împrejurările. permiteau aceasta, şi anume: când sonanta eră.
cuprinsă intre două explosive în interiorul cuvântului, este
natural să admitem că vocala -o- nu dispărea cu totul: ea pierdea

numai articularea ei, iar nu şi sunetul, ce subsistă în vibraţiunile
vocalice ale lui 7; cu alte cuvinte, ea eră absorbită de sonanta

7, aşa că cuvântul

*sâcrdots se schimbă

întâiu în *sâfrdois şi

apoi, în sacerdos. Din potrivă,; cuvântul debsiferos (gr. 0streo6s),

a cărui vocală -î- a silabei imediat următoare celei cu accentul

de intensitate, trebuind să dispară,se schimba în *deksteros; în
cazul acesta avem în adevăr căderea unei vocale scurte, căci

între imploziunea consoanei x (=4s) şi exploziurea lui t, gura.

este închisă şi coardele vocalice nu vibrează ; şi dacă din punctul

de

vedere

al duratei

totale a grupului

poate să-nu

schimbare, însă o vocală mai puțin tot este. (7.

Dăm câteva .exemple

sigure

de Sincope

cari unele sunt chiar protoitalice,

fie vreo.

Vendryes).

şi absorpţiuni

din

*Sincope: „Anculus din - protoit. *ankuolos, sau *âmfibuolos :
gr. ugizolos; amputo din *amfiputaio; audio din *du(ijzdio (gr.
a( F)-ta-B-av-o-pat), aetas din *acvotas; conpostae din câmposilae
(Luc. fr. 84) dexter din *deks(i)teros, cf. gr. âetwepbs; forceps:
din *(fârm(o)ceps; frigdaria din *frigidaria (Luc. fr. 317) pono
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din *os(2)no ; quindecim din *Quingu(c)decem ; sumo din *siips(e)mo, etc.
Da
Absorpţiuni : Balneum din *Dăâlineun, gr. Bedavetoy, culinis din

coluiminis i dâmmun din *dâpe:no, gr, Bară, hornus din *horinus,
cf. gr. Gegw6s, hortari din “horitari (cf. horitur, horitatur, Enn.

Annal. 350, 409), îurgare din *iurigare (cf. firigandum, Plaut.
Merc.

119),

lana: pentru

/amina (cf. Horat. Od. II, u, 2) an-

cupare din *nuncupus din *nomi-capus; nucleus din “iauculeus
“(Plaut., Capt. 655), nocfurnus din-*nocterinus, gr. vvurenivăs „purare

din purigare

(Plaut. expurigo

Capt. 620, perpurigo

Plaut.

Mil. 774), frandium din *pram-ediom, princeps din *prino-caps,

Balma

din

*fălama,

gr.

axp,

Pollux

din

Poludeuces,

gr.

oAvăeUzns, sestertius din **semuis-fertius, surpuit (Plaut, Capt,
760) din surrupuil ; sinciput din *semicapul ; ulna din *O/ena,
Sr. OhEvn, Vgs., elina; undecin din *ino-decem ; vernus din *uerino-, gr. Ex5wW65; vindemia din *vinodemia, etc.; apoi calfacio,
olfacio, calfactus, olfactus, arfacio, etc. pentru cirefacio, *olefa-

-cio, arefacio (cf. olfeceris Plaut., Menaechm. 163, o//actare, ibia.
167, arfacio Cato, R.R. 69; 125; 157, 12) etc.; tot aici se rapoartă şi exemplele cari urmează: age/lus pentru *ager/os: din
*agrlos *agrolos; hibernus pentru *himrinos din Yhimerinos (cf.
gr. Xetpeptvâs), znalo pentru *zzdvolo: *magsvolă din *mâgisvolo;
altăr pentru *altărăs din *â/itărăs;, lângă aliter, căci la acest
din urmă cuvânt =i- se menţine din cauză că el se găseşte înain-

tea unei more, pe când -i din *â/iferos este urmat
:more şi de aceea cade. Când deci a apărut în limba latină
-aliter era deja trisilab pe când a//feros era tetrasilab.
observat, apoi, că la. unele. forme compuse cu rego

de două
sincopa,
Este de
vocala e

cade, iar la altele nu cade şi se transformă în ș,; de ex., corrigo,
dar surgo, etc.; aceasta însemnează că pe când la verbele cor-

710, etc., raportul dintre verbul simplu şi compus eră încă
simţit şi, prin urmare, sunt încă verbe transitive; din potrivă, .
la verbele surgo etc., din surrigo, din *sus-rego conştiinţa popoTului a pierdut sensul raportului şi sunt verbe netransitive. .
Nici dialectele italice celelalte nu: erau lipsite de sincoge; de ex., osc. Pupdiis din *Pripidiis, mi(n)streis din *ministreis,
“ actud, factud din *ăgătod, *facetod etc.; umbr. Pupiike din
* Pipeiiko-, mersto din inekesto (lat. modestus), distu din *deibăf0d, etc. .
,
,
,

- Toate aceste cazuri de siucogă şi absorpfiune din limba latină,
precum şi altele, nu.se datoresc numai acţiunii i7fensităfii sniHialei, ci şi aceleia a accentului istoric latin, desvoltat pe silaba
penultimă şi antepenultimă, anume: cele din latina arhaică, în
genere, se explică prin influința accentului intensiv iniţial; pe
când cele din latina populară sunt rezultatul acţiunii accentului
penultimei ; prin urmare, între formele sincopate din aceste două
forme ale limbii latine, este o deosebire, care, cu toate acestea,

cu greu se poate urmări in desvoltarea istorică a acestei limbi.
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In latina arhaică sincofa şi absorpfiunea

cala scurtă cădeă

numai

în silabele care

erau frecvente ; vo=

precedau

sau

urmau:

accentului. Formele sincopate, pe care le întâlnim la unii scrii--

tori. clasici, de ex., coplata (Lucr. VI, 1088), aspris (Verg. Ene-

ida II, 379), compostus (Verg. ibid, 1, 240), ca/dior

TI, III 53, /amna

(Horat.,

Od.

1, II,2),

(Horat., Sat.

repostum (Epod. IX,

1),

sodiu (Sat. II; V 63), surpite (ibid, 283), etc. sunt, probabil, de.
origine populară; şi pe inscripțiunile din epoca imperiului sunt
numeroase sincope (unele din ele existau şi în latina arhaică, ca

domnus, domna, domnolus, etc.) ; de ex., nasclus, Paterclos, vinclis,..
Felicla, vitlus, Catlinus, vetranus, vetranoriim, tuilo, Decmuts,.
Decnus, Sevrus, vercundae, Prepostus, postus (cf. it., port. fosto)

ce a servit ca model la crearea- numeroaselor participii în -s/4s-

în limbile romanice,

etc.; dar mai cu seamă în limba latină vul-

explică prin faptul că accentul protosilabic

Sitate mult mai mare decât cel latin.
Regulele după

care au

avut-loc

aceste

celtic avea

o inten-

fenomene

nu

sunt

încă clare. Cunoaştem totuşi unele regule sigure, observate în.
vecinătatea mai apropiată sau mai depărtată a vocalei sincopate, care ne arată: 1, că numai vocala scurtă a silabei a doua,
adică cea care urmează îndată după silaba. cu accentul de
intensitateal iniţialei este cea mai expusă căderii, căci era mai
slab pronunţată; cu condiţiune însă ca durata silabei sau a Silabelor următoare până la sfârşitul cuvântului să fie egală cel
puţin cu două more, de ex, alter din xâlitirăs, dar aliguis,

rehguus,

căci

după

silaba -/i- urmează

o singură

moră;

.

gară, din Gallia se vede o preferinţă pentru sincopă, ceea ce Sar:

2, că

„. atunci când această vocală se găsea, din punctul de vedere al
intensității inițialei şi al cantităţii, între două timpuri forte, ea
cădeâ de obiceiu (S'ar putea zice deci, că sincopa şi absorpţiunea
au drept cauză conflictul dintre intensitatea iniţialei şi cantitate),
-de_ ex. frâgdăria

din *frişidăria, ardor din *ăridos, supra

din

*suipără, etc.;:şi silaba lungă a finalei a favorizat sincopa, de
ex., vala€, înjră, extră-etc., faţă de validus, inferus, exterus etc.

umbr. deifu
din potrivă,

idin *desketdd), dar muicto (din *mugetăm), 3, că, .
această vocală nu cădeă, dacă erâ lungă ori din

natură ori prin poziţiune; de ex., sinister din *sănisteros, corolla:

din cârânăla (cf. şi celt. cărâmnti din *cârămeci) ; în acest din
urmă caz însă dispăreă vocala silabei a treia ; de ex., venă/icus;

corolla din "vânen(0)facos, *căron(a)la, etc. 4, că trebue să se
țină seamă şi de natura sunetelor înconjurătoare,
căci şi lichida
(47), sau nazala (52), sau consoana care precede sau urmează.

au putut prea bine să aibă 'o influință asupra căderii vocalei;
de ex., adul/fus, hortor, nunCufo, oruo, frădens, etc. din *adolitos:
“horitor, *nomocapă, “ordine, *providens, etc.

In limba latină apar laolaltă forme nesincopate şi' sincopate
ale uneia şi aceleeaşi forme; de pildă aridus: ardus, columen :
culmen, fositus: poslus, solidus : soldus, teoumen : egmen, vali=
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Augustus,

I, 6, 19), a imputat

ne spune

unui nepot

al său,

într'o scrisoare, că ziceă ca/idus în loc de ca/dus; iar scriitorul
Quintilian prefera lui ca/dus forma ca/idus, şi aceasta
quia caldum non sit latinum, sed quia sit otiosum“.

„non

Aceste dublete se pot explică : -prin /egea celor două hore, prin
«contrastul dintro pronunțare mai repede pentru unele cazuri,
“ori

mai

limbagiul

înceată

oratoric

pentru

şi

altele

(se

ziceă,

bunăoară,

eră o /enfoformă şi caldus

ca/idus în:

într'o

con-

versaţie familiară şi eră o a//egroformă) şi prin influinţa anaJogiei, care şi în domeniul acestor două fenomene a jucat un
- rol destul de mare.
„Cf. 7. Vendryes, op. cit., passim (mai ales pp. 181—253
şi bogata bibliografie de acolo.—A. Brugmanu, Grdr.
1, 2

pp.

214

saq.,

233

sqq.

şi 248

sqq.;

Anrze

vel,

150; Lindsay-Nohl, Latein. Sprache, pp. 193—212.—

Giu-

Granim. pp. 2350—253.—F. Sommer,

op. cil., pp. 146-

septe Ciardi-Dupre, BB. XVI
(1901) p. 188 saq—J.
Pirsou, op. cit., pp. 48—58.—A.
Carnoy, of. cit., p. 114.
Fr. Stols -J. HI. Schmala, Lateiu. Gramin. (Handb. d.
Klass. Altertums-Wissenschaft, hgg. v. Iv. Maller p.
g2l sq. — Jureț,

Dominance

el resisteuce dans la pho-

idg. Sprachwiss.

hgg. von Streitberg, II, 1 p. 176

netigue latine. (1913. — Planta. op, cit. | p. 214.—Osthoff
„AC L. 1V p. 464. —"-Walde, Italische Sprachen(Gesch. a.
saq.)

Limbile indoeuropeene au două flexiuni : aceea a numelor şi
Flexiunea.

aceea a verbelor.
. Intre cele două flexiuni, cea nominală şi cea
verbală, există în limbile indoeuropeene o deose-

bire fundamentală.
finezo-ugriene,

In limbile semitice însă şi mai ales în cele

in care există

mai

multe

puncte

comune

între

nume şi verb, deosebirea între aceste două părţi de cuvânt este
mai

care
izolat,

mică.

această
ea

lar în unele

se

limbi,

ca cea

deosebire nu

apare

vede

atunci

imediat

engleză,

totdeauna
când

bunăoară,

în cuvinte

aceste

cuvinte

în

luate

sunt

întrebuințate într'o frază.
Morfologia indoeuropeană prezintă pentru amândouă aceste
flexiuni serii deosebite de sufixe şi de terminări. Acestea din
urmă n'au nimic comun între nume şi verb mai ales la plural.
Putem spune deci că ele constitue oarecum două sisteme morfologice paralele şi independente unul de altul (Vendryes, Le

langage, p. 139 5qq).

i

Amândouă aceste flexiuni exprimă diferite categorii gramaticale, prin care înţelegem : noţiunile ce se exprimă prin mijlocul
morfemelor.

Astfel, genul,

numărul,

cazul, persoana,

aspectul,

timpul, vocea, modul, etc., sunt categorii gramaticale în diferite

limbi în care morfeme speciale servesc să exprime aceste noţiuni.
Clasificarea categoriilor gramaticale este o lucrare de morfologie
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generală care rămâne încă să se facă. Noi vom vorbi la locul:
lor numai despre tinele categorii dintre cele mai generale.
Cf.

Vendryes,

Le-langage

AMeiliet,. IÎntrod.ă Pet.

cp.

p. 94
des

sqq.

langues

203,408, — A..
indoeurop.,

p.

159 sqq, — V.. Gâbel, Die grammatischen Kategorien:
(Neue Jahrb. fir das Klasische Altertums, V p. 189.
sqq.).—J. van Ginneken, Principes de linguistique psy
chologique (trad. din limba olandeză) p. 63 sqq.

„XII
FLEXIUNEA

NOMINALĂ

Limbile indoeuropeene au trei feluri de nume deosebite şi
ca înţeles şi ca formă: I. Substantive şi adjective; Il. Demon:
strative, întrebătoare,
personale.
1.

—

relative,
”
SUHSTANTIVE

nedefinite,
ȘI

etc,

Ill.

Pronume

ADJECTIVE

Adjectivele n'au o flexiune deosebită de âceea a substantivelor. Între un substantiv şi un adjectiv nu este e deosebire
mare, de vreme ce un substantiv poate deveni un adjectiv, şi
un adjectiv poate deveni un substantiv; aşa, de ex., aber „fecund“
nu este altceva de cât substantivul er „sân, mamelă“ adjectivizat
cf. ager uber « ţărână care este mamelă“, cu alte cuvinte „care
produce mult, care hrăneşte“, la plural agri uberes după arva
ubera, în loc de agri ubera „bogăţiile unei ţarine“. Pe de altă

parte, de indată ce un adjectiv din nedeterminat devine determinat, el se substantivizează; de pildă, lângă adjectivul s?rav6s
„saşiu“

mai era un dublet cu aceeaşi însemnare,

tot aşa

lângă

format cu su-

„fixul -Ga-: sfravăn, de unde numele propriu Sfravon
lat. râf-u-s

„roşu“, mai era un dublet

„şaşiul“ ;
7&/-5 cu

aceeași însemnare. de unde numele propriu Ra/5 (gen. Rufonis)
„roşul“ cf. fr. le Roux, v. Vendryes, Le langage, p.155 sq;
Bogrea în DR. II p. 766 sq;.
„Substantivul şi adjectivul par să fi avut în limba indoeuro-)
peană o„origine comună, având în multe cazuri și o formă:
identică. In limba greacă şi în cea latină nimic nu ne arată,
bunăoară, că. cuvintele gr. /+fos şi lat. /ugos ar fi substantive şi
cos sau 'novos

ar fi adjective ; flexiunea

este aceeaşi.

Ele se

deosesc numai în întrebuințare. Sunt însă şi întrebuinţări pentru
care substantivul și adjectivul sunt deo potrivă proprii; şi,
întru cât ele își schimbă rolurile în toate limbile.şi intru

cât,

a numelor.

”

din punctul de vedere gramatical, nu există între dânsele o imită determinată, le putem uni într'o singură categorie: aceea
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Numărul

tipurilor de formaţiuni nominale. este mare. Dim
ca exemple tipurile principale -următoare:
Formarea
Radicale cu sufixul zero (tip atematic) Şi cu
radicalelor. alternare vocalică: gr. dor. 405, at. Boris din i.e
*pOd-s; lat. ps, din păd.s; V.gs. fuozşi n.gs. fuss

ete. i-e. *zăd (răd. flexionară *păd).
LL
Radicale cu sufixul -o- ea-i-pu- (tip tematic): gr. liihos, plâge .
„Plagă“, zugân „jug“ uzos, uta „tânăr, tânără“, er-i-s „ceartă“,

etc.; lat. /ug-o-s, flag-a jug-o-mm, nov-o-s, HOV-A, 0V-i-s „Oaie“ etc;
got. dags, v.gs. tac, ngs. fag din protogerm. *daz-a-s, ie. *d/o-

Sh-6-s, got. juk, v.gs. joch din protogerm, “juk-a-m î ice. *fug= .
O-Hi. V. Sax. biti, n gs. biss „muşcătură“ din protogerm. *bit-i-z:
ine. *bhid-i-s, etc.

”

Radicale cu sufixul *&s- (-s-,-2s-) cu alternare vocalică ; gr.

Enos,

gen.-gânoudin
s *gân-es-os, skr. janas, gen. jân-as-as, lat.

Bonus, gen. generis din *gen-es is, gr. crebos, got. 'rig-is, gen.
Tig-iă-is „întunecime“ gr. hom. 205, at. cos (din *2us0s), lat, azora, acuz. sing. az6, din *ai(îv)-os-a, loc. ai(i)es şi ai(zo)er din
"ai(î0)-eh-i:

*ai(i)-es-t; geras „bătrâneţe“, Preas

„carne“,

ete.

Radicale cu sufixul *yes (*-2yes,-is--yos-,-stho-) la comparative

şi superlative:

skr. vâs-pas-

„mai

bun“, svad-iyas-

„mai dulce,

mai plăcut;“ gr. /âdiă din /ed-io(s)-a, pleistos: din "ple-is-to-s,
etc.; -iâr in comparativele latine suau-ior-, sen-ior poate să
reprezinte şi pe *-yos- şi pe *-iyos=; got. hâuh-iz-a, V.gs. hoh-ir-o,

n.gs. AGh-er „mai înalt,“ got. hauh-ist-s, germ. bGh-est, hOch-st; :
got. suf-z2-an „mai dulce“, unde pe lângă sufixul *-7s- mai observăm şi cel secundar *-eu-, etc.
Radicale cu sufixul *-eu-, la cari vocalismul radicalului este
de obiceiu zero: gr. bar-i-s „greu“, gân-u-s- (feru.) „falcă“

melh-u „miere“: lat. socr-u-s „soacră“, skr. Qur-u-h, got. hard-u-s

n.gS. harti „dur“: gr. xaat-5-s „fortei, etc,
Radicale cu sufixul *-70-(*-iy0-): skr. svâpu-(i)ya-m, gr. (en-)

IYpi-io-n, lat, somn-iu-ut: vis“, skr. mâdh-ya-s, gr. mâs(s)os din,
*medh-yo-s, lat. med-iu-s, got. mid-ji-s, gr. hăg-io-s „sfânt“,
icleios (din */eles-yo-s) „desăvârşit“, etc. patrius.
,
Radicale cu sufixul *-ăn-(*-ău- fexionar Şi *-u1-*-u- redus) şi
"-yen- (*-you- flexionar şi *-iu redus): gr. ar-u-a „miel“, ars-ena. „bărbătesc“, aed-ou-a „privighetoare“, Phiâg-on-os „mâncăcios“, peuth-En-os „iscoditor“, ouran-in akt-în-os, tot aici se

rapoartă, după roate probabilitățile, şi comparativele /âd-isu,
iZd-ion-os etc. Opoziţiunea între aticul /âdio (acuz. sing.) şi
hedious_ (nom. pl.) cu sufixul *7yos- şi între celelalte cazuri gen.
sing, /zdionos, hediâni, etc. cu suf. *-yeu- (*-iyen-), după unii, şi

*-is-ox-, după alţii, reprezintă vechea stare indoeuropeană ; lat.
hom-d, gen. hom-in-is, sermt-0, gen. sermm-ou-is; got. guma, „om“
gen. gum-in-s, got. tugg-0 „limbă“ gen. fugg-On-s, hana „co-

Coş“, gen. /an-iu-s,

căruia

în latineşte i-ar fi corespuns

*cand,

ELEMENTE

DE

LINGUISTICĂ

INDOEUROPEANĂ

271

*can-9n-is; got. arb-ja (-jă din -yo din -yăn-) „moştenitor“, gen.
arb-jin-s; arb-jo fem. „moștenitoare“. gen. arb-jon-s, ete.
Radicale cu sufixul *-n0-(-rt-,-ni-,-en10- sau-ono-): gr. algei-nd-s'.
din

*a/ges-n6s)

„dureros“ /zchi-no-s

ap-uo-s „somn“

(din

* ur ks-no-s)

(din *s1i5-10-), gr. dor. selână,

SiUg-10-s,

lesb. se/ânna;

»

at. se/en6 din *selas-ni „lună“, (î)ore-ano-n, hed-on& „plăcere“,
etc.; lat. aâ-z-s (din *ayes-n0-s), cbur-at-s, luna (la Prenest se
» auzea /osua) din */oubs-na- „lună“, ple-nu-s, SONI-1114-5, etc.; got. .
fulis (din *ful-na-a: ful-uă-s) „plin“, fulg-iu-s „ascuns“ , bit-an-s
(participiu)

„despicat“,

îf-an

(infinitivul)

„a

mânca“

cu

-au-

din *-ono-, etc.
Radicale formate cu sufixul *-mo-: gr. ther-mo-s „cald“,
băsi- 0-5 „pe unde se poate trece“, etc.; lat. for-ra-s, cul-mut-s
„paiu“,

etc.;

germ.

avar:

hal-ru,

etc.

Radicale-cu sujlixul *-măn- (flex.*-măn-,red. *-u-, *-mn-): gr.
Poi-men gen. poi-men-os „păstor“, dui- -mOn, gen. dai-mon:0s „divinitate“, 0nzo-ma (din Gno-n2n) „nume“, dâ-men-ai (dativul în func- țiune de infinitiv), do-men (locativul în funcţiune de infinitiv) „a da“,
etc.; lat. mo-men, gen. z0-min-is (pentru *10-7n61-1$), ser-md,
gen. ser-mOn-1s „cuvântare“, /ă-men (din Pic-s-mcu, gen. lu.
“11413115, fer-nten lângă zero, gen. fer-min-is lângă fer-iont-is, -

etc. legi-min-i (gr. le-ge-men-ai), sequi-min-ă (dativul în iunc-

țiune de persoana a doua plurală a imperativului medio-pasiv);
got. na-1n6 (neutru), v.gs. na-7no, n. gs. na-mie (masc),

etc. Sufixul dublu

*pzz-t-zo se găseşte în

lat.

V. gs. (h)liatoizaut, n. gs. leu manu „renume“

gen. na-merr-s,.

COgno-en-bu-ti

(din z.-e. */leu-

aa-to-), etc.
Radicale cu sufixele:** “7, * (Der-, *()r-* (r-):, gr. aner
„bărbat“: i.€.* (a)u-er-, a-or „aer“, daer „cumnat“, ag-Enor
„viteaz, mândru“, gen. an-âr-os, da-€r-os, ag En-or:os, aitj;- -&r-os,
dar au-r-a (din* au (s)-r-a) „adiere de vânt“, as//r-r-8 „senin,
cerul curat“, etc.; fa-fer „tată Phră-ter frate“, phra-tor

„membru al unei fratrii“, etc. gen. pa-fer-os phră-ter-os,

phră-

or-os, etc. pe ir-0s, pa tra-si (din pa-tr-si), etc. gene-lor, genc-lor,
ak-tor „şei, conducător“, âs-fâr „sfătuitor“, gene-teira (din
gene-ter. ya), etc. gen. gene-ter- 05, geilâ-toros, ab. -foros, acuz.

tor-a la Homer,

etc.; lat. /zv-ir (pentru * lev- -er),

Osc.

1âs-

ter-uut.

„virorum“, umbr. 7: orf „proceres, principes“, sor-or (din* szvesOr) cf._gr..for, pl. eores „rude“ (cf. Walde, lat. Wart. P.- 727),
gen.

[6v-ir-i,. sor. Or îs, etc., fa-ter, /ra- ter, ete. vic-tor, gem-tor,

osc, embra tur “imperator”, umbr. a/i-tur “auctor”, dat Osc. paterei “patri”, gen. lat. geni-tor-is, umbr. /ra-fr-om * Jratrunt,
uh tr-etie “auctoritate”, lat. gene-tr-i-- etc.; got. swis-tar pentru ”
* swis-ar, anglo-sax. Jăcor, V.gs. zeihhur, got, Ja-dar (cf. gr.

pa-ter-a) după

bro-par (cf: gr. fhra-tor-a). v. gs. /a-ter, bruo- .

der- etc. got. fa-dr-s (cf. gr. fa-tr-ds), fa-dr-cin, etc.
Radicale cu sufixele: * E.70- Xopu-*-lo-,*-la-: gr, ag-râs „țarina“
hO-ro-s „an“, fhobe-rd-s „de temut“, etc. dak- -ru „lacrimă“ sli=
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„cap“

lângă

/eb-l5

(cf. got. gib

la);
ompha-l6-s „buric“, etc.; lat. rub-ra, tem p-lu-m,
2nbi-l-(îcus),
agel-lu-s, porcu-lu-s „purcel“, sella (din *sed-/a)
etc.; got.
băit-r-s, v.gs. bift-ar (din “bhid-ro-s), nabolo „buric“
, farhe-li
„purcel“, got. gib-la, v,gs. gebal „cap“, etc.

Radicale cu sufixele: *(/ero-,*-(lera : gr. hyp-ero s, „pisălo

em-eroii „cei din interiorul pământuluiă, hyb-eră „funia“ g“,
fero-s „cel mai dinainte“, po-tero s „care din doi“, hEme-t proero-s
"„al nostru“
, o/uku-tero-s „mai dulce“, etc.; lat. suferus. suzțe)r
ă,
înferus, înferi (Cf, gr. en-ero-i), uter, nos-ter, etc.;
got. uf-ard
„pe deasupra“, v gs. sidero “der spătere”, 24-daro
“der niedere”,

Juin-taro “der hintere”, ngs. je-der, ete, |.
”
"Radicale cu sufixele : *-tro -tră--tlo-),*-dhro-*-dhlo-: gr. lekron „pat“, uip-tro-n „apă de spălat“, etc.; exemple cu
-ilo- nu se găsesc în limba greacă; rei-/hro-u „apă curgăt'sufixul
oare,
râu“, efi-bathră „scară“, etc. es-th/lo-s „bun, viteaz, virtuo
s“,.
gene-th
a

«

-

„nutreţ, hrană“, etc.; vgs. fuo-tar, germ. fut-ter -(din*
germ. “fo-tra-m) „nutreţ, hrană“, got. ne-pla, vgs. na-dal, proton.gs.
na-del (din protogerm. *n&-plo' „ac“, etc.
|
Radicale cu sufixele : *-to-(*-ta-)'*.titut£ gr. /eg-to-s „lăsat“
lat. dic-tu-s, rec-tu-s, etc., got. raih-t-s, germ. ge-dachi-t, ge-brach-t,,
etc.;

gr. fha-ti-s “vorbire, proorocirei, lat ves-ti-s „haină“ ; got.
Sa-dum-p-s „reuniune“, n.gs. sich-t, mach-t, Huch-t, etc.;
lat.

Sus-lu-s; got. Pus-fu-s, Jld-du-s (din protogerm. *flo-du-s:
gr.
" flo-fo-s) „navigabil“, vgs. //no-t, ngs. fl £, etc. :
Radicale cu sufixele: *-t-*-nt-E- avent : gr. uyk-t-6s (gen,
lat. zoc-i-s, got. na/i-t-s, ngs. nach, etc.; gr. genit. od-outos,
lat. d-euf-is, protogerm. */a-up-s (got. funpus), etc. gr. chariei
s
(din *cariwent-), etc.
Radicale cu sufixele: *- feo

inetrak-, harpag-, etc.;

lat. herâd-,

Fq- *-ho-,*-s.ko-e

verlek-,

Baidi-skos, lat. uui-cu-s; got. piudi-sk-s
Cf. E. Brugman,

bliogrăfie de

erid-,:

„păgân“.

Grăr. ll, 12 pp. 120-582 şi bogata bi-

acolo; Abrege

329-372. A. Meillet,

gr.

etc. gr. Bhusi-kos,

de grammaire

Introduction ă Petude

comp.!

pp.

comparative

des langues indo-europtenes?, Pp..221:254. — V. Henry,
Precis de grammaire comparte du grec et du latin, Paris,

1918; Precis

mand,?

|

de gram.

pp. 145-138,

comp. de

l'anglais

et de Palle-

Se poate forma printr'o reunire de două. tenie “sau radicale
|
nominale o femă compusă. Şi din cei doi termeni

Nume compuse

ai numelui

compus

numai

al doilea, care este

un Substantiv sau adjectiv, este supus . flexiunii ; întâiul, prin urmare, rămâne invariabil. Astfel, un -nume
compus indoeuropean este o grupă de doi termeni, dintre cari

-

le, gene-thlo-n „origine, neam“, etc.; lat ros ru:
jcioc,
bot, pinten“, protoit.* sfa-//o: lat. sta-bulu-in „locuinţă,
staul“,
cri-bru-m „ciur“, terre-bră „burghiu“, pa-bulu-m (din *za
dhlo 12)
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numai al doilea este variabil. Compusele pot fi regulate, când

înţâiul termen are forma radicalului sau temei, de €ex., gr.
domogeron (d&mos şi gerîn) „cel mai bătrân al norodului,

cari sunt şi cele mai vechi; şi zeragulate, când el are o formă
flexionară; de ex., Dioskouroi (Dios, genit. şi kouroi) „cei doi
Dioscuri“, adică Castor şi Polux.
Ins=mnătatea

cea mare a compunerii

în limba indoeuropeană

rezultă din faptul că numele proprii de oameni erau de obiceiu
compuse,

de ex: gr. Hlipfo-medon,

„care a

ASva-medhah

skr.

sacrificat un cal“ gal. Epo-fennus „cap de cal“, v. pers. Aspacanah- „iubitor de cait, etc. lar în intrebuinţarea familiară aceşti
compuşi erau însoțiți şi de forme scurtate (hypocoristice), de ex.,
etc...

Tely-kratos, Eu-aimon

etc. pentru

gr. Te/ys, FHaimon,

Cf. Brugmanu, Abreg€ pn. 314-329. Fick- Bechtel, Die
griechischen Personennamen? 1894. Zimmermann, Zur

bezw. Entwickelung der altrâm. Personen-

entsteckung

namen (Gymnas-Progmm. Breslau 1901-1902. A. Meillet,
Introd. 2 let. comp. des langues indo-europ.2 pp. 254:257Ostho/f, Das Verbum in der Nominalcomposition, lena
1877. F£, Deunier, Les 'compos€s syntactiques,_ Paris,

1872. Vendryes, Le langage, p. 157. V. flenry, Gramm.

comp.

et de l'allemand:

de VÂnglais

pp. 205:217.

Din epoca cea mai veche categoria genului, aşa cum se vede
“în

|

Categoria genului
„o

limbile

indoeuropeene,

se prezintă astfel că

un substantiv apare totdeauna însoţit de un
gen care îl caracterizează şi care adeseori este
singura

caracteristică

pe care o are. Pe lângă

genul natural avem şi cel gramatical. Cu originea genului
gramatical în limba indoeuropeană s'au ocupat mai mulţi
linguişti fără să- fi ajuns la un rezultat 'satisfăcător; de altfel,
chestiunea aceasta trece peste cuprinsul gramaticei comparate
indoeuropeene: ea este o chestiune de linguistică generaTă ca
una care priveşte şi alte grupe de limbi. Acest gen posedă pe
lângă cel masculin şi cel feminin şi unul neutru ce se observă

la substantive, adjective şi numerale, de ex., gr. dor. ps, lat. fos
«picior», bonus «bun», gr. ho «acesta», got. aius «un»; gr.

glătta «limbă», lat. bona «bună», got. aina
ceasta» ; skr, yugâm «jug», lat. rubruni
16(d) «acest», lat. zu cun», etc.

cuna>,

«roşiu»,

NE

8r.

ca-.

skr. lâd, gr.

Observăm, pe de altă parte, că pentru genul natural: nu |
există o expresiune morfologică; nici un cuvânt indoeuropean
nu arată deosebirea dintre genul masculin şi cel feminin prin
forma

sa exterioară: pusa

şi poeta, laurus

şi

Populus,

Soror

şi dolor, de pildă, au în limba latină aceeaşi flexiune, întâiul
cuvânt din fiecare grupă fiind de genul feminin, iar celălalt
p
de genul masculin.
opeene însă s'a ajuns . ca
indoeur
limbi
multe
mai
Dacă în
genul masculin şi cel feminin să fie repartizate între anumite
1. VALAORI, Linguistica,

”

-
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RE Au

”

IULIU

sufixe, de ex. în limba

VALAORI

gotică “cuvintele

7

de

tipul latin szzsa.
sunt toate:
masculine, aceasta însemnează că avem
a
face
cu
inovaţiuni.
Neutrul este un gen aparte şi exprimă uneor
i
noţiu
nea
de colectiv: i-e. fugă, gr. 2ygă, lat. jugă,
tiv şi însemna «totalitatea jugurilor»; era la inceput un colecel se . opune celorlalte:
două genuri prin aceea că are o întindere
limitată şi o formă
proprie numai la un singur caz, arătând
un rol complementar și că este o categ prin aceasta că joacă.
părea. În limba latină, bunăoară, el tindeorie pe cale de a dissă dispară. Chiar in
epoca lui Plaut domnea o mare nesi
nță în întrebuințarea
neutrului. La acestpoet găsim nominatigura
ve:
ndsuim, Menaechmi 168, lângă cascus, Poenuluscascum, Captivi 831,
39o etc. şi invers:. dorsus, Mil. glor. 397, collu
sunt toate feminine,

iar cele de tipul latin popu/us

s Capt. 357, lângă co/ltn,—Curcul.
693, 707, Pers. 626, etc.; la Petroniu
întâl
inscripțiuni citim: Drachius, metallus, muni nim: fatus, vinus ; în
mentus, korreus, mmancipius, etc. pentru brachiun, metallun,
muninenlit- horreuim,
mancipiurm, etc.

Şi precum substantivele
neau masculine, tot astfel şi neutrele pluraneutre singulare deve-.
le au dat naștere tot
femininilor singulare; de ex, retiam
(Itala), castraz, CIL. VIII,
9725 presupun nominativele singulare: retia,
castră (cf. castra
haec vestra est, la Accius). Neutrul a sfârş
it
trept
at prin a dispărea cu totul; numai aşa se explică şi lipsa
acest
ui gen 'din
limba franceză.
|
In decursul veacurilor are loc, apoi, în categ
oria genului în
diferitele limbi indoeuropeene : cea greacă,
romanice, cele germanice, etc. şi unele schi cea latină, cele
mbări. Aşa, bunăoară, în limba greacă radicalele in-o din
masc
uline au devenit.
feminine ; aceea

şi schimbare are loc şi în cea latină; de
ex., Je
n€sos «insula», /& Forihthos (polis), fraec
Corinthus (urbs); radi-.

calele în &, în limba greacă, cea italică ŞI
din feminine au devenit în unele cazuri masc în grupa balto-slavă
Mettanian «tinereţe» a devenit masculin toş uline: protogr. “fan:
a început să însemneze «tânăr», cf, lat, scribMeanian de îndată ce
vitor», vojevoda «voevod», lit. oyră «fanf a, v. Sl. sluga «ser:
numele de arbori au devenit dir feminine,aron». In limba latină
chiar din epoca im- perială, masculine: safe

duos arbores (CIL. XIII 1780). In limba
franceză, multe cuvinte cu terminarea femin
ină, devenite azi,
in limba franceză corectă, masculine, de
ex, V'exercice, etc. Sau
păstr

at ca feminine şi în zilele noastre în limba
franceză populară ; cuvintele Zrop/te şi Baze au fost între
buințate în Evul
mediu ca feminine din cauza terminării lor,
iar
nance, la sentinelle sunt întrebuințate azi chiar cuvintele /'ordou-ca feminine: cu.
toate: că arată persoane de genul masculin,
,
In limba germană, cuvântul lut «potop, flux»
care trebuia
să fie masculin. ca unul care avea radic
alul în -fa- (cf. got,

Plo-dus,

prg. */lo-dii-s: i.-e. *PlO-tu-s) a deven
preună cu alte multe, după femininele regul it feminin, îmate în -/-, de ex.,
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(cf. skr, gati-s «mers», gr. pha-ti-s «cuvânt»,

bucht «golf, sân»

lat. ves-fi-s «haină».
:
|
Aceasta ns arată până la ce punct genul natural se deosebeşte de ce/ gramatical şi cât de puţin potrivit este acesta din
urmă să exprime genul natural. Pentru femininul cuvintelor
franceze: frofesseur, mâdeciu, etc. care nau genul feminin,

căci nu se zice nici /rofesseuse, nici smâdicine, se simte nevoia
să se zică în limba franceză corectă: /a femine frofesseur, la
.
e
Jemine medeciu. :

Genul era în limba indoeuropeană primitivă o chestiune de
acord. Ceea ce a făcut ca pater să fie masculin.este faptul că
s'a zis: paler bonus; iar ceea-ce a făcut ca mater să fie fefaptul că s'a zis:

este

minin

mater bona;

ho patr agathos şi hE mâter -agathe.
adjectivele bonus, bona şi agathos agathe
stantive au formă deosebiti după gen.
fapt are o consecinţă însemnată. Genul
“care

a fost supus

Sa mai

făcut,

acordul:

sau s'a

făcut

acolo

unde, :de

necomplet

greceşte avem:

în

Articolul ho şi he şi
care se rapoartăla subÎn istoria genului acest
a urmat schimbările la
pildă,

genul

reduce mult. Atât în limba greacă veche cât
ceză articolul şi adjectivul păstrează genul.

acordul

dispare

şi în cea

nu

sau se

fran-

C£, A. Meillet, Le genre grammatical etc. (Linguistique

-

historique et jinguistique generale, 1921, Pp. 199—210),
La categorie du genre etc. (Ibid. p. 211 sgq.).—/. Pen:
dryes, Le langage, etc., p. 108 sqq.—A. Brugrmanu.
Abrege de grammaire comparte des langues i-e., trad.
- franc, p. 373 saq. — V. Henry, Precis de grammaire
compare de Panglais et de l'allemand?, p. 240 sqq.

Dacă trecem acum la categoria numărului vom vedea.că în
unele limbi indoeuropeene separate au fost menCategoria nu- ţinute câteşi treile numere: singularul, pluralul
şi dualul. Din acestea dualul nici în limba indomărului

europeană primitivă, probabil, nu era încă bine
de tot desvoltat, de vreme ce el avea numai trei cazuri Dua-4ul era, drept vorbină, un colectiv singular, arătând obiecte ce

formează în mod natural sau artificial -o păreche, precum şi.
părţi de ale corpului;de ex.; vind. d/ăi, gr. 2oos, v. sl. ocs “cei
doi ochi”, etc. Declinarea indoeuropeană primitivă însă n'avea
un mijloc simplu, unic şi comod ca să deosebească pluralul
de singular. şi dualul de plural: aceeaşi formă servea totodată
pentru două şi chiar pentru trei numere deosebite; de ex. terminarea *-bhi,

gr.q(v)

era

comună

singularului,

nă
şi. nominativului
chiar dualului; *-oi comu
plural masculin la radicalele pronominale în
lat. arh. goi (în inscripţiunea Duenos) care
loc de guoi, cum se citeşte în inscripţiunea
Limba greacă, ca şi cea indiană, a păstrat

.

pluraluluişi

singular şi celui
-o, de ex: lat. guz
este, probabil, în
din Forul Roman.
cele trei numere:
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Singuralul, pluralul şi dualul; limba latină
însă şi cea germadualul; ale cărui singure urme sunt: lat.
do,
add şi vr-ginti,; apoi formele duale: JM.
C. Pomplio, Aidicio,
Cestio, Vomanio, cari apar unite fiecare
cu
germ. got. ahtau,. v.gs, alto, v. isl. toitogocâte două pronume;
tugu; alte urme de dual în aceste două limbi “douăzeci” = */9sunt puţin sigure.
Limba persană veche Şi cea zendă îl intre
buinț
au regulat. In
Pehlvi nu există îrme de întrebuinţarea
acest
ui
caz; nici în
“cea armeană. In unele
nică au pierdut

dialecte slave cel slovenie şi cel sorabic,
el exista încă; în dialectele baltice: cea
lituaniană şi cea letică
el este pe

cale să dispară. lar din dialectele celtice, numa
i cel
irlandez, sub forma sa cea mai veche, menţ
ine
dualu
l
în
decli=
narea nominală.
Dar şi în limba greacă dualul era, în epoca
istorică, puţin
întrebuințat; şi dacă am considera poeziile
homerice, in care,

între

altele,

pluralul -rezpes este cu mult

dualul etge, am putea zice că acest număr mai frecvent de cât.
a dispărea chiar la Homer. Din inscripţiunile era pe punctul de
dialectelor gre=
ceşti din Asia- Mică, de pildă, din dialectul
lui
Herodot şi mai
ales din cel lesbic se

mai -înainte

chiar de

vede că dualul ar fi dispărut de timpu
riu,
cât din dialectele Greciei Continentale,

dintre cari cele ce l-au pierdut mai curân
sunt cele dorice ;
dialectul însă care l-a păstrat cu destulă d stato
atic; în inscripţiunile atice dualul se între rnicie este cel
buințează regulat.
până la anul 408 în. de Hr.; iar între anii
367—329 în. de Hr. :
formele dualului
“în et-a-wp-e,-oy dispar succe
atici, de la Eschil până la Euripide, între siv. La scriitorii
merge crescând; la Antifon şi Tucidide buințarea dualului.
el pcupă un loc:
” restrâns. la Lisia un loc mai mare,
dar la Demostene şi mai
mare; la Platon şi la Xenophon dualul
e. In Septantă şi
în Noul Testament, de asemenea, nu se decad
întâlneşte dualul, afară
de 8%, nedeclinabil şi de âvwsi (terminare locat
ivală plurală) la
Luca XVI, 13. Către anul 300 în. de Hr. el
dispa
re din intreaga. :
Grecie din limba vorbită; el reapare însă
în
limba
greacă a
aticizanţilor (Dionisiu din Halicarnas, Dion
Lucian) ; iar din limba greacă modernă el din Prusa, Aristide,
a dispărut cu desăvârşire,
E

La eliminarea dualului s'au urmat în difer

itele limbi indoeupeene mai multe procederi: sau a fost elimi
nat dualul mai:
întâiu de la nume, ca în limbile germanice,
sau
de la pronume:
personal şi de la verb, ca in limba celtică,
personal, intâiu, de la nume, apoi, şi, mai sau dela pronume
ales, de la pluralul
numelor cari arată: părechi (mâini, ochi,
etc.) şi de-la nume şi
verb, la urmă de tot, ca în cea greacă.
Această eliminare a.
dualului din cele

mai multe limbi indoeuropeene coincide,
după
A. Meillet, cu progresele civilizaţiei.
Toate dialectele indoeuropeene moderne,
afară de unele:
despre cari a şi fost
vorba, au eliminat dualul. Se vede

că nu
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opune dualitatea:
Sa mai 'simţit nevoia în aceste limbi de a se
:
Phuiralității.
alte” deosebiri
Cu toate acestea, în categoria numărului sunt
merită să fie
ele
dar
ma,
pe care noi azi nu le putem expri
aspectul coex.,
de
;
ală
atic
gram
formă
o
exprimate şi să aibă
nu este .
ene
urope
lectiv şi cel singulativ. |n “multe limbi indoe
celtice
ctele
Diale
i.
noţiun
două
cu putinţă să se opună aceste
şi-au creat un aspect singulativ. .
ugmann,
Ci. 7. Vendryes, Le langage p. 114 sqq.—KBr
sgq. —
438
p.
franţ).
(trad,
Comp,
Abrege€ de gramm.
let,
Aileil
—
sq.
172
p,
,t,
Gramm
.
Stols-Schmalz, Latein

es indoeurop.i, p.
Introduction ă Pâtude comp. des langu
1906.
ACuuy, La nombre duel en grec, (Psris
“249 sq— q.
p. s8. —A-

Ti: Pedersen, Vgl, Gramm. d. Kelt. Spr,, IIin latein. InsZinermann; No?h ein Fall eines Duals son, Gramm.
chriften (1£. XXX [1912] p.219 5qq.)— Roberi , P. 44 s4du grec.

du: Nouveau

Testament

(trad. franş:)

ne-am ocupat,
Ca şi celelalte categorii gramaticale -cu- care naștere în epoca
luat
şi-a
şi categoria cazului
.
|
ene.
Categoria cazului. comunităţii indoeurope
iick,
Delbr
B.
Punctul ei de plecare, după
LL
ni care conţin
nu sunt substantivele izolate, ci acele propozifiue. Să luăm, de
antiv
subst
multe
mai
sau
afară de un verb unul
peşte din mare“.
pildă, propoziţiunea : „Pescarii scot cu undiţea care stau faţă de
antiv
subst
4
In această propoziţiune avem
ul care face
verb în diferite raporturi: “pescarii”, este substcuantivcare se face.
cul
acţiunea, “undiţa” este instrumentul, mijlo
. acţiunea.
acţiunea şi “apa” arată locul unde se împlineşte
din al doilea
ul,
nativ
“nomi
eşit
a
antiv
Din întâiul” subst
al patrulea
din
şi
“nstrumentalul”, din al treilea “acusativul'
tivă.
primi
“ablativul” în limba indoeuropeană
In propoziţiunea:
câinii în pădure“ raportul este altul,!
cu.e.
„Vânătorul merg
primitivă, Aici “câinii”!
dar cazurile sunt aceleeaşi în limba ie. torul”
, “pădurea” arată 17
însoţi
l;
ativu
“soci
ci
nu sunt instrumentul,
limba primitivă |
în
locul scopului atins; şi cu toate acestea, al iar pădurea ca:
ument
instr
“cainii ca şi undiţă” sunt în cazul
şi peştele în acuzativ.
, dat., abl., „loc. și
Cele opt cazuri (nom., VOc.; acus. genit.redus
e în cele baltoană,
irani
instrurn., păstrate în limbile indoîn cele greceşti
şase,
la
numai
e
italic
cele
slave numai la şeapte, în
două=—nomi- la
rne
şi cea gotică numai la cinci, iar în cele mode
prezentau
,
tivul
acuza
şi
l
nativul şi genitivul sau nominativu
ară,
bunăo
tivă,
primi
limba
în
forme
următoarele terminări şi
nomplural
la
şi
pentru radicalele în -o atât la 'singular!şi cât
abl.
dat.
6i,
dat.
On;
-os şi Os; acuz. -om şi -ous genit. -osjo
Şi
nu
=bh
-Gua-£,
-0,
um.
instr
-Bh=" =-m= ; loc. -ei, -oi Şi -oisu;
20is =bh- ==;

prin
abl. -0d, -Ed- celelalte radicale se deosebesc
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faptul că la sing. n'avem o formă prop
rie
era identic cu genitivul.

pentru ablativ care
A

Contopirea cazurilor. — Tendinţa a
fost în limbile i.e. de
a se reduce cazurile, de a se conto
pi. În chestia reducerii sau
fuzionării cazurilor s'au

emis două păreri:
:
1. Că limbile i.-e. -au avut altădată o
declinare

mai bogată,
care, mai târziu, a fost redusă, căci
unele limbi au pierdut un
caz, altele două, altele trei, etc.
2. Că, 'a început, cazurile au fost

mai

puţin “numeroase
S'au desvoltat după separarea diferitelo
r limbi i.-e. [De ex.,
limba

şi
în
v. gs. s'a desvoltat un instrumental,ce
nu exista nici în
limba gotică şi nici chiar în cea proto-ge
rman
ică
: v. gs. zvo0/fu
fagu, corespunzând formelor lituanice:
vilkă, geri, etc.].
In general, se admite întâia părere.
.
.. .
Cele opt cazuri n'au fost: reduse prin' dispa
riţia completă a
unuia sau a altuia -din cazurile vechi,
ci:-p
rin
fuziunea mai
- multor cazuri într'unul, constituind ceea
ce linguiştii numesc:
«sincretism». [De ex., în limba greacă,
in cazul dativ s'au
fuzionat cazurile: dativ, instrumental Şi locat
iv;
in cazul gezzitiv
Sau fuzionat:
genitivul şi ablativul; în 'cea latin
ă, în cazul
ablativ s'au fuzionat: ablativul, locat
ivul, intrumentalul, etc.].
Această transformare însă nu S'a
făcut deodată: a trebuit,
fireşte, să fie o peri

oadă de luptă. între
şi cea de a păstra deosebirile vechi. Întendinţa de a simplifica
luptă, de ezitare, intervine întrebuinţarea această perioadă de
liarii cazurilor” pentru mai multă claritate;prepoziţiunilor “auxide ex., gr. patr6s, în care s'au fuzionat gen. Şi abl., iîns
emne
ază:
“a tatălui? şi
«de la tată; pentru însemnarea din urmă
adăogăm prepoziţia :
“apo' „de la“.
* Formarea cazurilor.— Categoria cazurilor
în limbile indoeuropcene separate nu s'a desvoltat 'de o
flexionare. Ea este mai bogată la cele potrivă la toate cuvintele
si femininul, decât la cel neutru; ea estedouă genuri, masculinul
mai desvoltată la numărul singular decât la celelalte două:
ţiunea cea mai mare însă o întâlnim lapluralul şi dualul. Variasingular, la radicalele
masculine în -o; la celelalte radicale, genit
ivul şi ablativul se
formau cu același sufix ; la plural, dativ
ul
şi
ablativul, nominativul şi vocativul aveau la toate radicalele
aceea
şi formă. Dualul
era şi mai puţin desvoltat: genitivul şi
locat
ivul,
dativul, ablativul şi instrumentalul aveau aceeaşi form
aţiu
ne.
La
neutru însă
lipsea chiar deosebirea dintre nominativ
şi acuzativ.
|
Cazurile se formează prin mijlocul “termină
rilor cazuale” care
se adaogă la vocalele sau consoanele în
calele. Acestea sunt sau vocalice, şi anu care se termină radi: |, radicale in -o;
II, radicale în -G,-(2)2%; LII, cele în -i-î(1 me
3); IV, cele în -uir(at) ;
şi V, radicale în diftong; sau, consonanti
şi anume: VI, radicale în -/-n-r; VII, cele în -s (neutre) ce,
;
şi
VIII,
cele terminate
în explosivă. Uneori se contractă terminar
ea cazuală” cu vocala
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finală a radicalului, dând naştere la “desinenţa flexiunii'; de
ex., i.-e,-*5s, din protoindoeuropeanul, *-o-es: i-e. *ulguos din

|
.
„4 Qio-es.
şi plural. El se formează : Cel masdual
,
singular
tivul
Nomina

culin şi feminin, la singular, sau cu terminarea ca-

zuală -s, sau fâră terminare şi, uneori, cu lungirea:

Nominativul.

vocalei finale; la dual, cu terminările cazuale *-6,.
“ai, *-i, *-u, “e; la plural cu terminarea *.0s care, după ce se
contractează la radicalele în »o, -â, -e cu aceste vocale, dă

terminărilor flexionare: *-6s, “ds, 65,

naştere

sau

singular,

cu

terminarea

cazuală

*-

Cel neutru, lace se adaogă

(gr.-u)

la radicalele în -o, sau fâră terminare cazuală; la dual, cu
terminările *-oi, *-î; la plural, cu terminările cazuale -â,-î,-13,

fără terminare

-sau

câteva exemple:

cazuală şi cu lungirea silabei

finale. Dăm

|

Singular : gr. lukos „lup“, zugon „jug“, fhcâ „zeiţă“, ncaniăs
pri„tânăr“ (devenit masculin din femininul ncaniă „tinerime“
mind -s dela masculinele în-0s), oz$ „oae“, pechus „cot“, dakrit

„lacrimă“

basilcus,

acthăr „aer“,
jugum,

dea,

gânos

rege“.

„neam“,

ovis, mare,

poimân

„păstor“, .onoma, „nume“+

elpis „speranţa“, etc.;

manus “mână“ cornu

„corn“,

lat, Jugus,

materies

„(formă analogică pentru *pateriz, forma fonetică), homo, nomen,
, jul
aether, genus, lapis, „piatră“, etc.; got. zvulfs (din *ivulfas)cf.
lat.

(din *juka), giba „dar“, vgs. giba, gasts (din *gastis,
(din
hostis) oaspe“, v.gs. gast, sumis „fiu“, V.gs. sum, got. hana
%.ep). v.gs. hano „Cocoş“, tueg6, V SS zunga (din. *-0n) „limbă“,
bropar v.gs. bruoder „frater“, got. reiks, „domnitor“, bairgs
i
" oraşi,
cea în -6
după
că
analogi
(formă
theă
2490,
lukă,
gr.
:
Dual

pentru *z/reai, pechee, basilec, poimene, (genee) genei; lat. Pon:

-Zlio; vs].

nosti „(două) riopţi, syuy (doi) fii“ ; lit. nabti „(două)

nopţi“, sina (din siuii).

S"=fnral : Iukoi

i

(formă analogică pentru

|

cea

fonetică */uk0s)

„gă (cu-ă din-ă; altfel Meillet care crede că-ă ar reprezenta

i-e. 2), 0i6s, fecheis,

ata

dakrua,

basileîs sau basiles, poimenes, 0110-

(pentru aşteptatul *ononzna), actheres, genă, elpides, etc.;

lat. lu47 (formă analogică în locul celei fonetice */4455s, cf. osc.

Nuvlănus „Nolani“), jugă, deae țîn locul formei fonetice *deâs,
cf. osc. scri/las. „scriptae“, umbr. urtas tortae”), ovzs, sau 0vis,

maniis (în 0v7s şi maniis Brugmann vede forme ale acuzativului

plural), cornua, materies, homints, noinina, actheres, genera,
),
lapidzs, etc.; got. zvulfos, juka, gibos, gasteis (din *gastijis

Sunfus (din *suiivis), hanans, luggOus V.gs.. zungun, (broprus),
_
reiks, bairgs, ete. .:
Să se: observe -1, că la nomin. masculin şi feminin plural
întâlnim în. limba latină pretutindeni -zs, de ex. /ronzin2s, patrzs
propedăs, suzs, etc.; pe când în grupa de limbi osco-umbriană silaba
în
cade
e
(vocala
-s
de
toital -es se găsește sub forma
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formală): lat. osc. fzpzuns “homines'; 2, că la nominativul neutru plural în locul terminărilor cazuale *-7, *-i apare ă în limba

greacă, cea italică şi cea germanică; iar în locul lui *-e apare
a al radicalelor în -o în limba latină, cea germanită şi slava
veche, în sfârşit, 3, că formațiunea fără terminare cazuală şi
cu lungirea silabei finale s'a păstrat numai la grupa de limbi
ariană.
”
N
ă
Vocativul singular, dual şi plural. EL se formează: Cel masculin şi feminin, la singular, fără terminare
„Vocativul.
cazuală, iar cele cu terminarea -s sunt nominative în funcţiune de vocativ; la plural şi dual,

el este asemenea

cu nominativul.

De ex.:

Singular: gr. /uke, zugon, iheă „0, zeiţă“ numphă „0, nimfă!“
zleaniă „0, tinere!“, fâchu, dakru, basileu, poimăn, zeu Pater,
Qenos, aether, elpi, etc.; lat. lupe, jugumn, deă, umbr. Jouiă
Tursă, Jupiter pentru */eu pater din “dicu pater; got. îvul/,
(din Yzvulfe, gasi, sunu,

etc,; v.sl. uliică, nosta, syuu, etc.

In general, în limbile indoeuropeene separate, afară de unele
radicale care au o formă specială pentru vocativul singular,
forma nominativului este aceea care intră în funcţiune de vocativ.
Acusativul singular, - dual şi plural, El se formează: la spasculin şi feminin, la singular, sau cu terminarea

Acusativul

cazuală €-7y după vocală şi *p2 după o consoană,

Sau fără terminare; la dual, cu terminările *-5,
“ai, “1, *-u, *e; la plural, cu terminarea *-s la radicalele termi-

nate în vocală şi *-us la cele terminate în consoană; la zeutru,
la singular, sau cu terminarea *-77: sau *- după consoană, sau fără

terminare; la dual, cu terminarea *-o; şi *-7; la plural, cu terminările cazuale *-a, *-7, *-ii, *-2 sau fără terminare cazuală. De ex.,
Singular: gr. lukon, sug6u, thean, neantăn, oii, Bechun, dakru, basileă (din *basilză, cf. cypr. BasimFă, poimen-ă, onoma, .
aifher ă, genos, elpidă, etc.; lat. lupum (din “/upom), jugum
(din *7ugom), deam, ovem, mare, manu, cornu, materie, ho=
mine, momen, aethăra, genus, lapidem, etc.; got. zvulf (din

“coulfa-n,_*-a-m), juk (din *juka-n cu pierderea nazalei), giba
(din *gebon: ie. -aun, cu: pierderea nazalei şi schimbarea pregerm. 6 în got, v.gs. a) giba, got. gast (din *gasti-n
din *gaSfin, cf. lat. *hostina: hostem), sunu (din “sunun fu), faihu

„avere,

turmă“ filu „mult“.

In limba gotică la radicalele

ter-

minate în -2, această nazală care dispare la nominativ (hana din
“han€n, fugg6 din *tuggou), cf. lat. hăm6[u], persistă la toate cele-

lalte cazuri; deci şi la acuzat. sing. Și cum terminarea cazuală

a acuzatului = lipseşteîn această limbă la toate radicalele
consonantice avem ca forme acuzativale:
„ Dualul: lukă, zugă, neaniă, pâchee, dakrue, basilee, poimene,

(Qenee) genei, onomate (Gin-mant-e, cf. lat. cognâmentuni), elpide

etc.; lat. Pomplid etc; lituan. sak/i. „două năpţi“

sun

„(doi) -

+
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mii“,
ahte, got. (tva) fiisundia „două
ugu.
. fii; got. ahtau „opt“, v.gs.
“/of
din
“
zeci
usu „două
s,
y. sued. finghu, v-isl. Zoltogo, tult
vani
deti
.
prus
V.
us,
luko
cret,
cf.
Plăral: gr. lukous=—lukons,
79)
..2
pag
zugă (că din-ă, vezi
girans „pe zei“ „pe bărbaţi“timăns) ois (din “ouins, cf. cret.
tăns
cret.
theăs=—*theăns (cf.
ono, poimenas (din Efointen2m15),
V:
folins), pecheis, dakrua, basileâs
ans,
zu/f
got.
(din “/upous, Cl.
ata, elpidas, etc.; lat- hupăs
los”.
'vitu
/f
villu
.
umbr
“mur,
prus. deisvans) osc: feihiiss
deăs (din *deăns), ovis

din *juk6),
jugă (din *jugă, ct. got. juka oves
cu-zs (din *-ous) de la radiă
'âng
;
(cf. umbr. az:/ “aves)
: hoimines, lapides, etc. notita
ns,
calele terminate în consoană
i
gast
s,
juka (Gin *3uk0), gibo
- ete,; got. îvulfanus, V.8S, zvolfa,uiis. La unele radicale'consonan-

ns,
sunuus, bropruus, fotuns, tunp
funcţionează ca acuzativ: huna
tice masculine, nominativul
etc.
,
burg
V-8S. hanon, 2418,
tugoâns, reiks, nakis, bairgs,
al. Se formează: la singular,
plur
şi
dual
,
Genitivul singular
e : *sio, (*-s0) ce
cu ajutorul terminărilor cauzal
.
-o şi în grupele de

apar numai la radicalele în
la radicalele
limbi: greacă, germanică ; "7, totoi, *-08,"-65, şi
;-ap
ă
ltic
o-ce
ital
i
în -o şi numai la grupa de limb cu -s de la ch-s, etc., la. celeidentic
Genitivul.

cu funcţiune ablativală, *.s)
e
balto-slavă a pierdut forma vech
lalte radicale; grupa de limbi
ma ablativului ca genitiv şi

a genitivului, intrebuințând forminărilor *-ous, său *-eurs (-0i-i
;
ablativ la dual, cu ajutorul teri
greacă, este o formaţiune nouă)
ce se întâlneşte numai în limba
din
a
are
min
"62 şi *-asâm ter
la plural, cu ajutorul terminărilor a greacă şi: cea italică și este
limb
în
ai
num
urină se intâlneşte
pronuminal). Exemple :
o formă analogică după genitivul *lukosio, cf. v..ind. vrkâsya),
(din
Singular: gr. hom. lukoio
v. sl. ce-so, got. pis din *pe-50.>
gr. at. lufkou [din *luko-s0?, cf. jugi
, gal. 'Segomari; got. zvulfis
gr. dor. /4446, 211g0u; lat lufz,
*1uges0?. V. gs. wulfes,
s (din
(din *cvulfe-să?): *avulfo-s0?, juki iheâs (Gin *thea-es, ncantott
.
—gr
hes
joc
jubkes, n. gs. olf(e)s,
e, umbr.
deas, familiăs, osc. eiluăs “pecunia

lat.
(după /uous-)
'. Formaţipel. Uranids, marr. Jovias “Junonis
”,
tatis
“civi
ăs
tout
ă viae), cu
lâng
i
poeţ
păstrat la
une nouă: viae (din *viâ-i, (căi
v. gs. geba
s,
gibo
got.
.,;
masc
i de la gen.
ajutorul terminări*-7
tat de la
spor
(cu, “os tran
ete.—gr. oios (din *0u1:05), pecheos
os' (din
&che
ă:
lâng
e)
de cantitat
păleăs din pâlos prin schimbare
er-os, (gânes-os,

poinien-os, aith
*pâcheu-os f6/eos (din *poleâ-os), , etc.; lat. ovis (terminarea
a-os
zlpi
genehos : genc-0s) genous,
salut-es, Vener-es, etc., transpor
-;s din -es cf. v. lat. Apolones,
geni
a
însă
he
vec
a
form
;
ice
tată de la radicalele consonant s, *-0i-s; iar -eis.a fost transtivului radicalelor în -z era *ei- iană şi asupra radicalelor
mbr
portat, apoi, în grupa osco-u
ceea ce sa întâmplat în limba
de
deci
rar
cont
,
consonantice
osc. castrous, got. bust-dus),. dar
latină) snauiis (din *manous, cf.
aluols] (din *-u-os), homin-is"
şi -os: V. lat. senatuos, fal. zeri

.
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(pentru

*omen-ăs),

nomin-is (pentru nămăn-ăs),

dar Şi -us din .

-os: v. lat. nomin-us (din *nmen-os) goner-is, lapid-is, etc.;
got. gastis (din *gasti-so?) austăis (din *ausfois), sunâus (din
"SunouS), hanin-s, gumin-s „a omului“, /1499ăus, nahts, etc. cores-

punzând .formelor genitivale latine;

/oninis Junănis,

Junonăs) noctis (pentru *noctăs), etc.
Dual: terminarea cauzală indoeuropean*-ous
ă,

(pentru

sau -cus este

reprezentată numai în limba indiană veche prin -os'şi în cea
slavă veche prin -u: v. ind. vrkay-os, âsvayos, dvy0s, Siinu6s,

-mătros, mânasos, etc. v, sl. vliku, raku, nostrju, synovu., Ramet,

s/ovesu, etc. In limba greacă *-ous sau *-eus e înlocuit prin ouy

-ow (din oi---iu, -oi- de natură pronuminală, -22 identic cu -77 .
din p6in şi auunin [Brugmann-Thumb] sau din *-oisiz [H. Hirt]

sau din -oizwi [Cuny] 'şi prin analogie după -ow avem -aw; gr.
hom. /ykoiin, podoin “(a celor două) picioare“, gr. at. /ykoin,
Zheain, podoîn, etc.
|
|
|
Plural: gr. lykon, zysâu, theăon: theân (din *-theasou, formă
analogică -după- gen. pl. al'pron. făson: tăhăn: Zân), oiân, Pechedn,
dakryon poimenon,

Romandm,

osc.

onomatăn Seneon, elpid-on, etc. ; v. lat. deâim

zicolăm

'dierum; ; luf-Orun,

Jug-Orum

Sunt

forme analogice după cele în -ârum: drârum, osc. ePmazunt
rerum! (din protoit. *-âz3), ovium (din *ovî4-0722), manu,
hominuin, Batrun, Senerum, /apidum, etc.; pot. zul/z (din
zuulfem cu 2 pentru 5, o inovaţiune gotică), v.gs. vo/fă (din
"zvolfon, zvolforn). got. juke (din jukăm) v.gs. juko, dot. gibă

(din *gibom), gaste, sunizz, uman? «a oamenilor» nam? „a
numelor“, brogrz, baurgă, (toate cu 7 analogic după zvu/f2),
1ugond (cu 9 analogic după gibă), v.gs. ZuugOn0, etc.
|
" Dativul (singular, dual şi plural). La formarea. acestui caz
ne servim, la singular, de terminarea cazuală

Dativul.

*-ai care se contractă

|

"8-0

în

-âi-6i-âi;

cu

la

finalele

dual,

de radicale

de

_terminările

cazuale care încep cu :.*-b/r-,*-ra- ; şi la plural tot aşa: *-bh, „*-,
din care întâia este reprezentată în limba indiană veche prin
-bhyas, în cea latină prin -bos,-bus, în cea oscă prin -fs,-ss (din
*bhos), în cea umbriană prin -ss,-s, în cea galică prin. -80 (-0s)

-ŞI în cea greacă prin -4hi ; cealaltă în limba lituanică
-zii(u)s, iar în cea slavă veche prin -inii. Exemple:
Singular:

gr. Iyko:, Zygăi, îheâi, neaniăi; lat. prelit. Nusna-

sioi, fal. Titoi, Zextoi, osc. Abellanui “Abellano”, dat.

Jugă,

prin

Menervai,

Loucinai,

osc.

deivăi,

“divae”,

lat.

cl. lupo,

deae,

etc;

got. îvu/fă (din *culf€ ca şi hivamina din *hzwvamme, dedus din
hwammeh, dat. pron. nedefinit hmwvazu „fiecare“ ; alții linguişti îl
compară

cu adverbele

latine: faci//uz din” v. lat. facil luined,

ca şi./u4ă din v.. lat. */upâd),
din -z, -2d),

ngs.. Wolfe),

v. gs. zu0lfe, tage, juka (cu -a

tag(e), joch(e), got. Sibai (din gibăi

are este identic cu gr. theai din fheâi şi care se întemeiază pe
: -âi). Precum vedem terminarea cazuală indoeuropeană primi,

283

ELEMENTE DE LINGUISTICĂ INDOEUROPEANĂ

tivă -ai care s'a păstrat numai la radicalele îu.-a şi -o în limba
greacă, a dispărut din această, limbă chiar în perioada proto-

greacă ; ea sa menţinut numâi la infinitivele domzeriai, dofinai
„a da o singură dată“, deixai „a arăta“, şi la adverbele ama:

„pe "pământ.
soană dativul

Astfel, la radicalele greceşti în -s-u, şi în cona fost înlocuit prin locativul în -7: oimen-i,

elor
elpid-i, oi-i, etc. In limba. latină vechiul “dativ al radical
ă
rapoart
se
care
ă
consoan
in
şi
diftong
în
-i,-4,
în
terminate

“la cel indoeuropean în -ăi, precum şi vechiul locativ singular al
radicalelor în -i care se terminăîn &-(4) au coincis în -ct(-e)-t,
de ex.,

lat. ou7, manut,

homint,

al căror -7 se iapoartă la lut.

nomini,

primitiv

mabri, generi,

-et,

lapidi,

reprezentând

i.e.

-ăi ; tot aici aparţin şi formele imperativale : seguimini, AFimini,
ete. infnitivale: dari, etc. şi adverb: /umui, etc.; got. gasi
tim(-a pentru -i, căci masculinele cu radicalul în =, încă din
celor
a
analogi
după
dativul
formau
îşi
vechi,
mai
purile cele
în -o/a zvulfa) n. gs. gas, dar got. an-stăi (din *anstaţi cf. gr.
*poleii), n. gs. auist, got. sundu (din *sunaui, cf. gr. fecheui).

(din
n.gs. sohn(e), got. gumin, namin, bfopr, tuggon, naht, etc.
,
poimeni
gr.
cf.
ete.
*gumini, *namini, *bropri, *tuggoni, *nahti,
iar
etc.
fratre,
homine,
latine:
aje
ablativ
„ybti, etc. şi tormete
-e2).
nu cele dativale: konmin, frătri, etc. căci finala -7 reprezintă
hyam.
vrka-b
înd.
v.
ental):
Dual: (dativul - ablativ - instrum

rama
_ dsva-bhyam, sânti-l hyam, mâtr-bhyanmi, ete. V. sl. vlitkoma, etc.
; lat.
nostima. synuma, materima, slovesima, etc. lit. vila,
şi
ca
cazuală
re
termina
aceiaşi
„duobus. În limba greacă avem
-oit:
vechi
mai
-oiz
locativ
şi
ental
instrum
ablativ,
la genitiv,
Iykoin, poimenoin, etc.

|

Plural: (dativul-ablativ) v. ind. orkz-bhyas; v. sl. olikoiii,
rakamă, nostimii, synomii, (pentru syniimil, după analogia lui

zliikomii), kamenimii, slovesimii, mysimil “muribus” ; lat. deăbus,
dezs,
filiabus, (spre a se evita ambiguitatea faţă 'de masculinele
'hons),
(manibu
s,
manubu
,
“hostiis”
sacriss
'0Sc.
„ Aliis), ovibus,
s,
nibus, generibus, lapidibus, ete:; gal. vavpzatka-bo *namausicabu
cabonamausi
natrebo
dative:
două
aceste
zpe6o *matribus'; în

H. d'Arbois de Jubainvilie (Elem. de la gramm. celtique, p.
173 Sqq.) nu vede cuvinte celtice. Got. zu/farm, jukam, gibâm,
gastim, Sunun, Sumani, tuSe0m, broprum, iahtam, etc. Termi-:
narea cazuală în limba germanică pare să fi fost -mas sau -mis,
altă
de unde -uz şi, prin căderea primitivului -z, -7m2; pe de
adaogă
se
etc.,
,
brâprum
ca
ntice
parte; la radicalele consona

între rădăcină şi terminare vocala de legătură -u-; iar la radicu
calele cu caracterul nazal, -z- caracterul se asimilă intâiu din.
hanam
dar
așa
-m;
în
că
simplifi
m în -mn şi, apoi, se
“kanan-mas si tuggăn din tungon-mas. In limba greacă, pe de
o parte, oi-si, peche-si, basileit-si, poimesi, onomă-si, elpi-si; apoi

t
lykoisi (hom., ion., atica veche), cf. v. ind. vreu, v. sl. ulitcechi
s',
equabu
“in
âsvâsu
ind.
v.
cf.
i
Athâuzs
famiăsi,
at.
v.
lupis”,
“in

.
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v. Sl. rakachii “in manibus”. Formele în -âisi ŞI -aisi
erau forme
noi analogice după -oisi; pe de alta, /zftors (din
*
lu
kois),
theais.
“(-ais după .-o;s),
etc.
Astfel 'că formele

care

sunt

arătate

în

|
gramatica

drept dative flurale, erau parte locativale, parte instr greacă
umentale.
Terminarea cazuală indoeuropeană primitivă a
plural (skr. -bhyas, lat. -bus, etc.) a dispărutdativului-ablativ
chiar în limba
protogreacă şi a fost înlocuită prin' cea locativală:
instrumentală: -o;s (din +-0;s). Şi limba latină prezi -sj Şi cea
ntă terminarea -o:s pe care o schimbă în -75 (păstrată însă
în
dialectul
'0sc.: mesimois *proximis”) la radicalele in -o şi
în
multe
din
cele în -ă.
Ablativul singular, dual şi plural.El are o formă
proprie
Ablativul.

deosebită de aceea a genitivului, numai la radicalele în -o; la celelalte radicale formațiunile
genitivale în -*es,-*0s,-*s sau substituit abla-

tivului. Avem formaţiuni cu *-od,-cd (după alţii
*-o7, *-zr; totuşi
K. Brugmann, Grdr. II, a p. 164). Exemple:.
Singular: skr. orhâd „lupa“, yugăd „jugo“ ; în
limba greacă
s'a păstrat numai '*-077 '(-3/) și îl întâlnim
numai
la adverbe:
îvoik0 “domo',
să se compară

ten „de acolo“, gr. locr. /o£5 “unde', etc.;
lat.
Gnaivod (lat. clas. Gnaeâ), merită (lat. clas.
merită]; osc. sakarakhi

d “sacel

lo”; umbr. fihaclu piaculo”; în limba germanică,
de asemenea, se găseşte numai la adverb
: ele
/wapro „de unde“
pupro, «de

aceea», etc. Unii văd în got. zvulfa juka, v.
gs. :
zvolfu, forme ablativale (Brugmann) şi ar putea
fi
compa
rate
cu
lat. /455, fugă. Este mai bine, credem, să
vedem în aceste forme
un instrument

al cu a scurtat din 2, identic cu -z
got., cazul instrumental, pă, /:0z, comparabil din pronue cu formele
adverbiale! faci//umă, bină din cele latine
vechi,
faci//umzd,
*bânza ; lit. vilko, v. sl. vliika, jorme ablat
ivale cari se întrebuinţează şi ca genit
mele

ive. Din formațiunile cu -£7 avem numai
adverbe: v. lat. faci/humed, lat. clas. facilimă,
fal.
rectz
d
“rect
e” .
etc. O inovaţiune panitalică era şi intinderea
celorlalte radicale vocalice (în -â,-7,-2-u) la care lui *-57 asupra
funcţiona forma.
genitivală în *-es,*-0s,*-s şi ca abiativ; astfel, apar
formaţiuni in
-ad-zd,-id-id: v. lat. sententiăd, lat. cl. senten
tiă, v. lat. ma„Qistratiid, lat. clas.-magistratii etc.
Dual: vezi dativul- ablatival-instrumentalul,
pag. 283.

-

Plural: vezi dativul-ablativul, pag. 283.
Locativul singular, dual şi plural. El prezintă
la singular
două. formaţiuni : cu terminarea cazuală “i, care
Locativul.

se contraztă cu finalele radicalelor -e,-0,-â+2în,

€, oi, âi, &i, şi fără terminare, dar cu lungirea,

în unele cuvinte, a silabei finale. La dual,
cu terminarea *eus
sau *ous. La plural, cu terminarea cazuală
*su, reprezentată
în

limba indiană veche prin Su, în cea greacă prin
sz, în slava

veche prin clu: Exemple.

|
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“ai:

Singular: gr. oikoi „domi“, gr. dor. fei:de „de aici“ ; fheâi, adv.
Thebai-genăs, Olympiai, „in Olympia“ ; oii, gr. hom. pole,

at. fo/5, pechei, dakrui, basilzz)i, poimeni, genti, elpidi, etc.
lat. belli, domz, adv. hi c (cu foneticul-oi), fei-ce ; hic (cu foneticul
ei), osc. comenei “în comitio”, v. lat. Romai (lat. clas. Romae),
osc. viai, “în via, umbr. fofe “in civitate”, sue, homiine, care

serveşte de locativ, instrumental şi ablativ, ziopzzze, mnatre, gemere, lapide, etc.; got. pei «că», v. isl. dege (cu foneticul ci), .
poate şi v. gs. vo/fe, v. isl. ulfe să fi fost în acelaşi timp şi.
locative în

*os (cf. dat. zwofe. 4/fe), căci

este'o

germanic

dat.

formaţiune istorică forte complexă, este produsul a două cazuri
indoeuropeene:

şi uneori “şi instrumentalul ;

dativul şi locativul

got. gibai, gumun «(în) om» care poate fi, de asemenea, un
dativ vechiu cu terminarea ”j Şi un instrumental vechiu cu terminarea %e şi care serveşte şi de ablativ, hanin (din *esr-:), manu
(din

*nann-i),

hahnle),

tugsăn,

V.85.

hair,

(en),

zungun,

man,

maunte), zange, got. bairg, “got. v.gs. nah,

n.8s.

etc.; v.

sl. vlucă (din *-04), racă, kameni, materi, slovesi, mladeti, etc.
Din cele fără terminare cazuală dăm: gr. a:(z)en «totdeauna»,
domen, îdmen, dar şi domen, -aies (acuz ai6 din atwo(s)a etc. ;

osc. Fuufrei 'genătrici”, adv. noctii (protoit. *ou din i-e, “er, *-zi0),

penes „la“, 'etc.; got. anstat (din protogerm. *-ei), v.gs. eusti,
got. smau, [din protogerm. *-er; *-2u), v.8s. suntu, etc.; v. sl,
Pati, nosti (i din *ei din *di şi 2) „synu, (din *ou="eu: *7u);
famene, slovese, etc,
Dual:

skr. vrkayos

dsvayos,

dvyos,

Suvos,

mmatros,

jănasos,

ete. Gr. /ukoin, poimenoin, etc. (vezi pag. 282); v. sl. vliiku,
“raku, noStijiu, synovu, Ramenu, Slovesu, etc.
Pluralul: gr. lukoisi, tamiasi, adv.. thurasi, [at. sum fhaisi

era o formaţiune nouă], ois:, pechesi (din *fechust), basileiisi, poi
7nesi, onomasi,

mătrasi, genesi,

elpisi, etc.;

[Lat.

/upis, v. lat.

oloes, priicloes ap. Festum, osc. zesimois *proximis', zicolois
“diebus”, pelign. empratois, imperatis', dar şi osc..fei/uiis 'muris”,
etc.,

cu

terminarea

cazuală -ois

care se întemeiază

pe

cea a

instrumentalului £6;s, prin scurtarea diftongului lung, sau pe a
locativului *0îsi (mai bine de cât *-oisu) prin căderea vocalei

- finale; nu este exclus ca amândouă

aceste terminări cazuale să

fi coincis.] v. sl vlătechii, rakachii, nostichii, synuchit, Poljachii.
Formele:

Famenichă,

materichi, slovesichii,

desetichă sunt

ana-

logice după radicaleîn -i; lit. vi/fiisu, rănkosu, etc..
“Instrumentalul (singular, dual, plural). Acest caz cuprinde, la
singular, formaţiuni cu terminări cazuaie: *-bhz
Instrumen- şi *-pzi şi *0,-6 *-a; la dual, cu cele: *-bh- şi
talul.
*--; la plural, cu terminările: * bis “ur şi
*-0is. Exemple:
Singular : skr, vrkâ (în câteva cuvinte arhaice); lit. vii
(din z:/45u2) ; got. dvulfa (poate din zu//0), v. gs. zolfu, ad;
verb got, galeiko, v. gs. gilihho „de asemenea“, gall. A/isanu;

286

IULIU

VALAORI

lat. guo «unde», sacră sănctus, umbr. ulo, ulu “illuc; gr. ponăPoneros „foarte râu“, po-pole „nici odată“, epischeră «unul după
altul», etc.; gr. /amarte „simultan“,

gr. gort. 2, „unde“ opz „în care loc“

gr. lacon..

fe-poca

gr. kret., herakl.,

„at. £ „dacă“, tarent. az «totdeauna“; got. az,

„încă“.

cypr

„cu ce“ pe; gr.

dor. krufhă (ion. at. Pruphă) „în ascuns“, gr, lesb, oppă, iathră
(lathre) «în ascuns», etc. v. sl. rgkg, lit. rantă (din protobaltoSlavul *ronfăm), v. sl. zem/ja, lit. seme (din
protoslavo-balt.

“zemicm).

Formele

latine: horină, matră genere,

etc. servesc

şi de instrumental, de locativ și ablativ.
Formațunea cu -2hi apare numai la Homer şi la imitatorii
săi, de obiceiu, ca instrum.,

locat. şi ablat. atât la singular cât

și la plural, şi foarte rar ca genit. şi dativ; de ex,, Qenezphin:
(instrum, sing.) „în vârstă“, ochesghiu (instrum. plural) „cu carele lor“, P/isizphi (locat. sing.) „în, lângă cort“, Bar'ochesphin

(locat.

plural)

„lângă

care“,

ex

Erevesphin

(ablat. sing.) „din

locuinţa morților, din intunerec“, azo nauphi (abl. plural) „de
la năvi, corăbii“, fhretrzfhin (dat. sing.) „fratriei“, etc, Cauza
disparţiunii acestei formaţiuni, afară de-poemele homerice şi.de

" cele

ale imitatorilor

lui

Homer,

unde

s'a

păstrat,

este

con-

fuziunea numerilor şi formațiunea în -2/i(12) nu se potrivea cu
tipul declinării regulate care deosebea singularul de plural
Ea apare şi în limba armeană, de ex., mar (din *majard din
“mâtr-bhi) „mamă“. Formaţiunea cu uzi apare în grupa de limbi
balto-slave ; şi întâlnim unele exemple şi în grupa germanică: v.

sl. vlikomi (vliikumi), synonzi (pentru *synumi) etc., lit. abtina,
Sununii, etc. v„Sax. siolkitn, v. gs. zihoubilun „în fruntea“.

Dual: Limba greacă are la dual numai o singură formă -o;-in (vezi pag. 282.) pentru instrumental, genit, ablat., dat, şi
locativ. In privinţa limbilor indiană veche şi balto-slave, v.
pag. 282,
Plural : v. ind. vrkebhis, dsvăbhis, dvibhis, sănubhis,

mătrbhis,

etc. dar şi vrhăâis; gr. lukois (din */ukâis), theais (după analo- :
gia 'lui -ois), etc., v. lat. oloes, osc. nesimois 'proximis”, lat. lupis,
agu?s, osc, ferssnais 'cenis, Got zulfarm, v. gs. zolfum, got.
ibm, V. ge. gebom, got. gastim, v: gs. gestiui, got. Sununt, V. gs.
Fridun, got. ginom, v. 8s. guenom (din *:ou-mi2) 'mulieribus',
got. broprum,. etc. Lit. vilfais, rqhomis, naklimis, Sumrmis,
materimis,

etc, v. slav. rgkami,

II. PRONUME

DEMONSTRATIVE,

nostimi,

Synitni, materii,

INTREBĂTOARE,

etc.

RELATIVE

Intre cele două categorii de nume, adică: demonstrative, înterogative, nedefinite, relative precum şi personale, pe de o parte,

şi între acestea şi cele mai multe substantive şi adjective, pe
de alta, există nu numai deosebiri mari, dar şi asemănări şi
treceri de la unele la altele.
:
Cele demonstrative,

jective,
”

când

nedefinite, relative,

pronume.Pe

etc,

sunt când ad-

când cele personale au o flexiune
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deosebită nu numai de aceea a substantivelor şi adjectivelor, ci
şi de aceea a demonstrativelor.

|. Radicalele

pronun.

nedefinitelor, etc.

1, nom.

demonstrative:

masc.

Sing.

şi fem, *s0,- *sa- “acesta”; */0- la toate celelalte cazuri (de ex..
gr. ho, hi, to, hoi, hai, foi, tai, v. lat. sapsa=sa-psa “ipsa”,
fopper din *tod-per, Sun: 'eum', sos “eos, got. so, sa, pata, v,

sl. fu *eum”, 25 “eam'); 2, nom. sing. masc. şi femin. *szo-, *sa,
*/40 la celelalte cazuri (de ex., v. gs. sir, skr. syd, syă, Zvăd

“acela”), 3, gen.-dat. *soi “ejus, ei”; q, *si “ea”; 5, *-o,*ă masc, şi
femin. in “acesta, el; 6. *7-s “eb'*7- femin. (de ex., lat: 5, d,
is-te, ille, din *is-le, îpse din îs-pse, idem din îsdem, got. zs,
etc.) ; 7, */o- “acesta” (de ex., ic din *ho-ce, hoc(c) din */hod-ce;
_%8, *ol- : (cf. lat. arh. o//us din *o/- nos sau o/-să:s lat. cl. z7/e), etc.
II. Radicalele promun. relative: *î0- îa, *io-d (de ex. gr. /ios,
h5, ho, frig. zos(?), v. sl. î-ze, ja-ze, Je-ăc).
ăi

III.
guequod
hivaz

Radicalele pronumelor, întrebătoare şi nedefinite: "quo-,
*qua- (de ex., gr. hom. teo, at. ou, la. gui, guae (din *qua-i)
(din *quo-d), quă, quă; got. hivas hivă hiva “wer', “was”, v. gs.
“was, v..sl. kiito “qui?); *gui- (de ex., gr. -fis, fi (din

*ți-d) lat. quis, guid, osc. pis, etc.)

Formele
nedefinite

pronumelor demonstrative, relative, întrebătoare şi

sunt,

substantivelor

precum

vedem,

în

parte

identice cu cele ale

şi adjectivelor în -e/o-, pentru, masculin şi neuA

tru, şi in -ă- pentru feminin, în parte deosebite.

O inovaţie atât în limba greacă cât şi în cele germanice şi
romanice este şi intrebuințarea pronumelui demonstrativ ca “articol hotărât. Pronumele acesta
Articolul.
indoeuropean

sa, .s0, pat-a

“acesta,

acela”,

a menţinut

*s0-,*sa-;*fod:

ce e drept

gr. ho, he, to, got.

vechea

sa

însemnare:

de ex., gr. hom. în d'egă ou lusă “nu voiu să

o liberez”, gr. elic. a zvrafra fois zvaletois “această lege "(este
în vigoare) pentru Elieni”, got. Fe/ian vopeip sa 'pe Ilie îl strigă
pierdut
acesta”, etc., dar nu este mai puţin adevărat că ela
treptat din valoarea sa de pronume. și apare chiar la Homer
cu valoare de articol şi de relativ. Prin urmare la Homer vedem originea articolului şi evoluţia sa, de ex., howneca ton Chruszu Elâmasen ârelera „căci a cutezat să întrunte pe Hrise preotul“. Această

intreită întrebuințare a lui /0, 45,

fo ca demon-

strativ, relativ şi articol se observă în dialectul ionic şi la Herodot. In dialectul atic şi în limba comună0, /£, to apare, de
obiceiu, ca articol şi numai foarte rar cu valoarea de pronume

«demonstrativ
; de pildă, /£ fân Afhenaiân polis, „oraşul Atenienilor“, adică oraşul acesta şi nu altele. [inţelesul demonstrativ
şi relativ în aceste dialecte este exprimat prin alte cuvinte).
In limba greacă. modernă însă pe lângă întrebuințarea sa ca

articol, ko, he, to continuă să aibă valoarea şi de demonstrativ:

to kai to „aceasta
.şi aceea“. În schimb atât limba greacă veche
cât şi cea modernă n'au desvoltat ca limbile germanice şi
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hotărât (de ex.,

fr. le, /a, les) şi cel nehotărât

(de

ex.,

germ.

germ.

der,

ein,

die,

fr.

an,

engl. one, scot. ac) cari nu sunt altceva de cât numeralul cardi-

nal 22 adaptat la această întrebuințare ; cu toate acestea, din
când în când se întrebuințează şi în limba greacă cu această
valoare: /eis, țis; de &x., gt. mod. henas anlhrăpos == anthro- -

os

tis.

Îi

”

Cf. ABrugmann, Grăr. Il, pp. 30, 315 Sqq. 353 sqq..
Abrege de grammaire comp. (trad, franc) PP. 422 sqq.,
425 sqq. -— Sfolz-Schmalz, Latein. Gramm 4, p. 213 sgq.,
218 sqq. — Adfeillet, Introduction ă Perude compăr. des langues indoeuropeennes, p. 292 sqq., — A4Walde, talische Sprachen (Gesch. der idg. Sprachwiss., ll, l p. 204

sqqg. —

Robertson

Gramm.

ment (trad. franş.) p. ror sq;

III. PRONUMELE

PERSONALE

du grac du

nouveau

Testa- :

ȘI POSESIVE

Ele arată formaţiuni particulare. La singular, apar rădăcini
cu totul altele de cât la plural şi la dual, de ex: nom. sing. pers.
I şi Il gr. ego, lat ego, got 1k,v. sl. azu; gr. fu(5u), lat za. got

Pi, V. gs. du,

v. Sl îy etc., fațăde

plural:

gr.

(am)mes,

got,

aeis, V. gs, ir; gr. umimes, got. jus şi de dual: 8r. 1101, n0,

dot. zui-ţ, v. sl, vă; gr. sPhoi, spho, got. ju-t; acuz. sg, pers.1,
II şi Il: exz£ (no), sâ (se) ze ie), lat. 1, e, se; got. mi-f, v. 8S. ih, got. pu-f, v. gs. dih, got. si-k, v. sl. mg, te, se, faţă:
de. pluralul:
gr. hom. /zueas, at. hzmâs, Putimeaş, humâs, spheas,

sfiâs şi de dualul: 25, ai, sho SPh6i, etc.) la nominative ia:
răşi altele de cât la cazurile celelalte
(de ex., nom. sg. pron.
pers. | şi II: gr ego, su, lat. ego, tu, got. i, pu, v. sl. azu, ty,

pluralul: /Zeis, huzeis, lat, [nos], [vos], got. zveis, jiis, v. gs.
ir, îr, VSl zu, [uy] faţă de. genit. sing. emo (mou); soi, lat.
miei, tut, got. mneina, peina, V.Sl mene, fete. Din contră, termi-

nările cazuale sunt în parte,. chiar din perioada indoeuropeană,
altele de cât cele de la subsțantive (de ex,, termin. cazuală
"d nomin. şi acuz. sing. neutru al pronumelor lat. ssfu-d, îlhe-d,
aliu-d, guo-d, gr. to(d), allo(d, got. pata, v.gs. daz faţă de jugom,
terminarea *o: de la pronume, transportată de aci şi la substan-

tive: nom,

pl: gr. foi, oi, lat. 2s-fi, hi, ut, din îstoi, *hei, *guoi,

faţă de osc. Vuvlanus); în unele cazuri apar, de asemenea, din
epoca indoeuropeană, între radical şi terminare cazuală oarecari elemente de formaţie : -su-, -si-, -s-, proprii lor, fără însă
să se ştie incă cum au pătruns ele în aceste forme [de ex.
locat. v. ind. fa-sm-in, gr. cret ofimi „căruia cu fini, probabil,
din. *fi-smi, dat vind. fâ-sy-ai, gotpi-z-ai, lângă acuz. sg. vind.
ia-m got. po; în

sfârşit

se adăogau

la pronume

într'o măsură

cu mult mai mare de cât la substantive anumite elemente ce
intunecă caracterul primitiv al cutărei sau cutărei forme: cazu-
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luând naştere cu modul acesta o formă lărgită (de ex,,
“f-o 2 gr. lo-u, l-e. *id: lat. ide ie. “ue: nom, dual got.:
nom. pl. v.gs. mir, lărgindu-se cu anumite elemente, au
7oaz-0(21), 2d-0(1), *zve-i, de unde avem: got. pan-a, ît-a,

skr. vay-ân,

got. weis (din *zez-s) etc.

Ca radicale primitive ale acestor pronume putem presupune,

după rezultatul cercetărilor actuale, cele următoare:

]. Radicale ale pronumelor personale: 1, pers. | sing. nom.
*cgh-, ed-, pentru cazurile oblice: Y7p0- (*exe-); plur. nom.:
- %u&-, uă-, pentru cazurile oblice: *p1ă5=*7ş şi *ps7e-; dual: *ne-,
*u-,
lat.
uns,
na),

(de
ze,
V.
2,

ex, gr. eg5, lat. ego, got.
got. sni-b, v. Sl. sg, got.
Sl. nasă, gr. lesb. anue,
pers. Il sing. nom. *feue-

if, v. sl. azii; gr. eve, ne,
weis, v. sl. vă, lat. nos, got.
gr. n6i, 15, got. ug-k, v. sl.
*făe- "7e-; plural nom: *iz-,

pentru cazurile oblice: *pes-, *smme- ? dual: ue- (de ex., gr. Zot,

lat. Zuos, tu, te, got. peina, pu, v.gs. di-h, du, v. Sl. îi, 1y; got.
Jiis, lat. v0s, v. sl: vasă, gr. zane at. umâs, gr. sBho (v. sl. va).

II. Radicalele pronumelor reflexive: *seue-, *sue-, *se- (de ex.,

hee,

heos,

gr.

hom.

zv6,

Swes, v. sl. soi, sebe).

zwâs,

he,

Cf. K.Brusmanu,
comp.

(Hb.

loc. cit. —

der klass.

oi,
Grdr.

lat. souos,

se sibi,

loc, cit.; Abreg€ de gramm.

Brugmauin-Thumb,

Griech.

Altertums-Wissenschaft,

von Miller, Mânchen

got,

1912). —J.

Gramm.+

hgg. v. Iwan

Wendryes,

Le langage,

Lindsay, Die latein. Sprache

(trad. germ.

PP. 104, 137.—A. AMeillei, Introd. ă Pet. comp. des lan„ gues ive., p. 300 sqq.—.Sfo/z-Schmaltz, Latein. Gramm,t,
P. 345 sqq. —

pe Nohl) p. 482 saqq. — Sireitberg, Vrgerm. Gramm,,
p. 251 sqq. — Fr.Xluge, Die elemente des gotischen,
p. 70 sqq., p. 65 sqq. — A. alde, Italische Sprachen,
(Geschichte der idg. Sprachwiss., Il, 1, p. 204 sqq.

1. Vataori, Linguistica,

1

XIV,
a

„_ FLEXIUNEA VERBALĂ

*

Intre verb şi nume se constată în limbile indoeuropeene o
deosebire
fundamentală. Morfologia acestor limbi prezintă pen:
tru aceste două părţi de cuvânt serii de sufixe şi de terminări
neasemenea ; ceva mai mult,

terminările

pluralului n'au

nimic

comun la nume şi la verb. Sunt, putem zice, două sisteme morfologice paralele şi independente unul de celălalt. .
Limbile care au' schimbat mai puţin aspectul generalal
morfologiei

indoeuropeene

şi cea

greacă

prinse

în

veche;

textele

sunt indiana veche,

numai din

vechi

formațiunile

ale acestor

limbi,

limba avestică

complicâte

cu-

texte

cari

au pă-

putem să ne dăm
|

bine

seama

strat trăsăturile esenţiale ale flexiunii verbale indoeuropeene,
iar nu din conjugarea latină, cea germanică, etc., care au suferit multe schimbări şi pierderi,
de această flexiune.

-

În flexiunea verbală observăm următoarele elemente:
1. Terminările personale, a căror origine nu
Terminări per- e încă limpede, deşi s'au emis multe păreri.
sonale, alterSe credea la început că ele se iînrudesc cu
nări vocalice,
pronumele, cel puţin în parie; de ex., Y-ap-i
sufixi modali,
|ps. 1 sg. pl.) şi *-/ (ps, 3 sg. şi pl.) cu *-rrelocul tonului,
(radic. pronominal:al cazurilor oblice de la
augmentul şi - pronum. pers.) şi *-t-(iniţiala radicalului proreduplicarea..

nominal

demonstrativ *.ţo-;*ta-); dar această

părere că formele verbale şi-au luat naştere
prin contopirea radicalelor verbale cu pronumele: personale
(de ex., pers. I sing. a prezintelui indicativului *e7p4 provine
din radicalul *e; şi din *-772z, reprezentantantul radicalului pronumelui personal *zze-, adică ei-t-7n) a fost înlăturată în urma
studiilor lui 'ZZir/ (IF. XVII p. 36 sqq.; Handb. der griech.
Laut- und Formenlehre, p. 354 sq.) care a emis părerea, admisă

şi de A. Palde KJfRPh. VIII, 1 p. xx şi de Uh/enbeck (KZ.XL,
p. 121 sqq.) că formele verbului indoeuropean sunt de origine
nominală (cf. fremonti=tremunt din carmen Saliare). PKrezschyuer

(Einleit. in die Altertumswiss. 1, p. 206) vede chiar o potrivire
între terminările personale indoeuropeeneşi cele fineze care :
au legătură şi cu pronumele personale .fineze: cf. terminările
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personale fineze: Sing; pers. I-n din =, lappon. =, pers. IL-f:
pluralul pers. | -zime, pers. II -/fe cu pronumele personale;
mină “eu, sină “tu”, me “noi”, ze 'voi..
:
"Ele sunt:
A) Pentru forma activă: Sing. pers. 1: TP! ti şi £.0;

TS.2 “-n, *-m; pers. 11: TP. si, TS. *-s; pers. III: TB, *f4 ;”
TS. $-4, Dual pers. 1: TP. *-y; TS. %-u; pers. rr: TP. *-/(h)es
sau *t(h)os TS. *-fom şi *-ta; pers xrr:“TP. *-fes; TS. *-7am.

Plural, pers. 1: TP. *-mn-; TS. *-ru-; pers, 11: TP. *//a; TS.
(-ta) *-te; pers.. 111: TP.

Să dăm câteva exemple:

*-onti i-uti*-uti ; T$S. “centi Pont.

,

„La activ: Singular. Pers, 1: gr. hero „port;,, cu -6 care
reprezintă caracterul radicalului, -&-, plus o terminare încă“
neclară, poate -d: didâ-mi „dau“ ; lat. feră „port“, sum „sunt

(din *s-o-m pentru *es-mi) ; got. Baird „port“ (pentru prg- *fero)

îm „Sunt“ (din *im-mi pentru *es-mi); slav. Jes-nu „sunt“, gr,
ephero-u „purtam“ (pentru *epherom), slav. adi
„cădeam“
(pentru “podo-m) ; la perfect “a: oida „ştiu“, skr. ved-a, got. zâît.
Pers. 11: gr. hereis „porţi“ (pentru *phere-(s)i, pherei+-s),

gr. hom. es-si „ești“, lat. /egis „citeşti“ (pentru *legesi sau
“leges, cf. gr. cipriotic -pheres), es-s „eşti“, got bairis „porţi“

(pentru *bairizi, *bhere-si), gr. cflieres „purtai“, ciâ-s ai fii ;
lat. sze:s „să fii“; got, ziter-s „să ştii“; vusl. pade „ai căzut“

(din *pode-s); la. perfect *-/ia: gr. ois-fha „ştii“, got. dist,
etc.; Pers. 111: gr. fherei „el poartă“ (pentru *pheresi formă *
„analogică), iâ(?) „ar fi“, es-ii „este“; lat. /egit (pentru *legeti)
„Citeşte“, siâ-/, sit „să fie“ ; got. bairip „poartă“ (pentru* bairidi,
*bhereti) ; got. îs-f „este“ ; v.sl. jes-tii '„este“, beretii ; gr. ephere

„purta“

(pentru *epheret);

zidit, etc,
Dual. Pers.

la perfect *-e : gr. oid-e „ştie“, got.

E
1: gr. pheromen „noi doi purtăm“,

es-ien

„noi

doi suntem“, cfheronen „noi doi purtam“; got. bairos „noi doi

purtăm“ (pentru *bairozvs, *bairotues); v.s.l. jes-ve, bere-tve „noi
doi purtăm“. Pers. 11: phere-ton, efhere-ton „voi doi purtați“ ;
got. bairats (-ts din *ps); sl. berefa, jes-ta, etc.: Pers. 111: gr.

Phereton

jes-te, etc.

„ei doi poartă“, ephereten „ei
.

|

”

doi purtau“: sl. berefe, .
2

”

Plural. Pers. x: gr. dor. pheromes „noi purtâm“, gr. hom.
Pheromen; cimes „suntem“, efheromeii „purtam“ : lat. /egimus
„citim“, suntus

„suntem“;

got. baira-m ; slav. berentu, jesmut,

etc. ; la perfect:
gr. zvid-uzen «noi ştim»; got. zvit-un, etc. Pers.
11: gr. fherete «purtaţi», este „sunteţi“, cpherete <purtaţi ; lat.
degitis «citiţi» (pentru Ylegetes), sinus «să fim»; got. bairi-p ;
v.Sslav. berete, feste. Pers. 111:

gr: dor.

fheronti,

(pentru *h-enti), gr. at. fherousi „ei poartă“,
1 Prin TP. înțelegem terminări principale;

nări

secundare,

eisi,

euli

«sunt»

efheron ei

: Prin 1S înțelegem termi-
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purtau“ (pentru *ephero-nt] ; lat. /erznt (pentru *feronti), umbr..
"sent (pentru *s-enti), lat, suat (pentru *sonti); got. bairand,

„Sind,
- V.gs.

sint; v.sl.

bergti (pentru

„Sunt“ ; la perfect: gr. zvisăsi, gr. hom.

„ei ştiu“, etc.
La mediu: Singular. Pers. 1:

gr.

“bheronti),

sl. rus. stg:

/e/onchăsi; got. zvitu-au

E
N
phoromai „port .în inte-

'resul meu“, efheromân „purtam pentru mine“ ; v.prus. as-mas
„sunt“, etc. Pers. 1: gr. fherâi „tu porţi pentru tine“ (pentru

“phereai, *pheresai),

“efhere(s)o:

epherco:

epherou

„tu purtai”

“pentru. tine“, edotlies; deci trei terminări: *-sai, *-sa, *-thâs;
:got. bairaza „tu eşti purtat“; sl. dasi (pentru *dasai) „tu 'dai“,
Pers. 111: gr. pherctai „el poartă pentru dânsul“, edofo, fhe«roito ; got. baira-da, etc., lat. segui-tu-r „el urmează“, etc. -

Dualul. Pers. 11: gr. pheresthon „ei doi poartă în interesul
lor“, ephereston

„ei doi

purtau

pentru

dânşii“.

Pers.

1zx: gr.

:Pheresthou, eBherestOn.
,
Phiralul. Pers. 1: gr. pherometha „noi purtăm pentru noi
înşine“ ; Pers. 11: fheresthe, lat, legimină, a cărui identitate cu
:gr. legomenoi mulţi o admit; alţii din contră, cred că această :
“formă “corespunde celei greceşti: /egemenai. Pers. 111: pherotai „ei urmează“, cf. gr. hom. hepo-uto: got. baira-nda
pei „ poartă în interesul lor“, bairâidau, bairâizău, bairâindâu,
„el
să poarte în interesul său“ „tu să porţi în interesul tău“, „ei

“să poarte în interesul lor“ ; acest -az al formelor medio-pasive
:gotice nu este încă explicat (cf. Wilmanns, op. cit. pag. 92).
T. P. apar, chiar din perioada indoeuropeană, la prezintele .

indicativului, la viitorul in. *s7o-, la perfectul indicat, mediu

da unele injunctive; TS se întâlnesc la timpurile
-ale indicativului şi la unele injunctive.

şi

augmentate

-

Cf. K. Brugmani, Abrege€ de gramm. comp., p. 622
sqq.—A. Meillet, Introd. ă Vetude comp. des langues indo- .
europ., P. 194 sqq.—Sfolz ui Sehmalz,

Latein. Gramm. ;

p. 247 sqq.— R. Thurneysen, Handb. des altirischen, |
P. 337 saq.— W. Wilmamis, Deutsche Gramm., p.
sqq.—A. Lesfieu, Gramm. der altbulgar. (altkirehensizav3
p. 19o saq.—4. Waide, Italische Sprachen, (Gesch. d.
idg. Sprachwiss. hgg, W/. Streitberg II, |, p 207, 233%
A. Thumb, Die şriech. Sprache, ibid. p. 77 sqq,

2. Alternările

peene

mai

vocalice. — La

observăm

diferite

radicalele

verbale

indoeuro-

caracteristice alternând ; de ex.,

la timpurile cu voca/ă fematică: gr. pher-e-te „purtaţi“, pher-e-ton
„Voi.doi purtaţi“, efher-e

fer-(-tis,

fer-(i)-s,

„purta“,

fer-(i)-i,

*fer-e-tes, *fer-e-si, fer-e-ti);

poartă“

ephere-te „purtaţi“, etc.; lat.

„purtaţi,

got.

porţi,

poartă“

bair-i-s, bair-i-p

(pentru

„tu porţi, el

(pentru pregerm. Ger-e-si *Ger-&-pi), etc., v. sl. ber-e-tu,

ber-e-te, ber-e-ta, etc., dar gr. phero-men „purtăm“, gr. dor.
„Pher-o-uti (at. pherousi), epher-o-n „purtau“, epher-o-nto „purtau
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pentru dânşii sau erau purtaţi“, lat. fero, ferunt (pentru *fer-o-nti):
got. baira (pentru pregerm. *Ger-0), bair-a-m (pentru pregerm.
“berames: i. e. *bher-o mes), Bair-a-ud „poartă“ (pentru pregerm.
"Ger-a-npi, i.e. *bher-o-nti), etc., apoi, la verbele atematice: gr.
ei-mi «merg», filhă-s ptu pui“, dido-si „el dă“, etc.; dar gr.

i-nen. „mergem“, fi-the-te «puneţi», didăle „daţi“, etc.; precum
şi la timpul prezinte şi cel perfect: gr. zooida „eu Ştiu“, fe50
«trimit», /eipo „las, părăsesc“, lat, făcio „fac“, sădeo „şed“,
" fiigio „fug», etc.; got. mwâif. „ştiu“, /eihva «las», hlifa «fur»,
etc.; dar gr. zvidmen «noi ştim>, fepompha „trimisei“,. leloipa
„părăsii, lăsai“, etc. ; lat fecz «făcui», sădi «şezui», fugi «fugii»,

etc, got. sus «ştim», Idiho, hlaj, etc.
“Aceste raporturi însă de alternări vocalice au fost turburate
uneori de influințe analogice. a
4. Locul tonului. — Ori ce formă verbală putea să fie
întonată sau atonă, după -poziţiunea pe care o avea în propoziţiune, poziţiune ce putea să fie sau euclifică, adică 'neîntonată,

de ex., skr. pită deyăt

„tatăl dă“, gr. sâ gâr phâ targelios (un

vers din Anakreon citat de Bekker, Anecdota II, 543, 10), unde
forma phe (pers. III sing.) „el zice“, apocopată din p/âsi, esteenclitică, sau ortolonică, adică întonată, de ex., skr. deyăt pită
„să dea tatăl“, gr. doiă patâr, şi după rolul ce-l juca în propo-

ziţiune, anume: când era la începutul propoziţiunii sau în propoziţiunile subordonate ea era ortotonică, de ex,, skr.'yâd dvădasa .

năvo bhărante

„când sunt duse cele douăsprezece

corăbii“; iar

când se afla în propoziţiunea principală ea era enclitică, de ex,
Skr.. dvădasa năvo bharante. În limba greacă şi într'un_caz şi

într'altul corespunde; dodeca ntes fidrontai: De unde deducem,
că pe când limba greacă a generalizat formele enclitice în
flexiunea verbală şi a pierdut cele ortotonice, din contră, cea

sanscrită distinge formele enclitice de cele ortotonice şi întrebuinţează una sau cealaltă după condiţiunile sintactice. La timpurile cu vocală tematică tonul stă pe una din silabele radicalului;

de ex., Skr. bhdra-ti

„el poartă“, bhâra-uti pei poartă“, etc., gr.

Zherei phiro-nti, lat. feri-mus, fer(btis, got. bairam, bairip,
Vbairada, v. sl. bereti, berqli, etc.: la cele însă fâră vocală tematică
tonul stă sau pe radicat sau pe terminarea personală, de ex.,

Skr. e-uri „merg“, vida „ştiu“, ci-mi „merg, voiu „merge“, dar
î-mds mergem“, vid-md „ştim“, etc.
,
“ In flexiunea greacă, la formele personale ale verbului tonul .

se sue atât cât permite regula

Pâsomai

„răpesc

pentru

limitării

tonului,

de

ex., /ar-

mine, sau sunt răpit“, infinitivele însă

şi participiile au putut, atât cât le-a îngăduit regula limitării,
să păstreze tonul acolo unde se găsea la început; de ex., skr.
iudânt «lovind», gr. lifânt «părăsind», skr. vidvău, vidvdt, gr.

weidăs, wveids, etc. (cf. J. Vendryes, Traite d'accent grecque, pp.

III—I145 şi passim)..
5. Augmentul, — El constă” dintr'un

element

*e-:

skr.

_

'a-y
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arm, €-, gr. €-, frig. e- ce apărea încă din: perioada indoeuropeană înaintea formei verbale, adică înaintea rădăcinei,
anume:
la imperfectul, aoristul şi maimultcaperfectul indicativului; de ex., ie. *e-liguef: skr. a-ricat, arm. e-likh, gr.

e-lipe, frig. e-daes. Augmentul era un adverb de timp şi arăta
timpul trecut intocmai cum s al formei fazdeusâ «<voiu instrui»
arată viitorul. Din celelalte limbi indoeuropeene: cea germamică (unii văd un rest, singurul de altfel, al unui timp :augmentat în forma

verbală gotică sddja,

<mergeam,

am

mers»,

aori-

stul verbului got. gaggan, ngs. gehen«a' merge»), cea lituanică,
"cea slavă, etc. el lipseşte. Dispariţiunea lui din aceste limbi,
«dacă, în adevăr, l-au avut vreodată,

trebue să fi avut loc chiar

din perioada indoeuropeană; şi a dispărut, probabil, fie că nu!
se simțea trebuinţa să se exprime prin augment timpul trecut;
fie că formele neaugmentate au impiedicat ca cele augmentate
să se desvolte, fâcându-le chiar să dispară cu desăvârşire (cf.
„d.îxe: edeixe), fie că, în sfârşit, formele neaugmentate au
dobândit prin influința formelor augmentate înţelesul de trecut,
Dar se prea poate iarăşi ca augmentul 'să nu fi fost panindo- ! european, ci numai o particularitate, de altfel foarte veche, a
grupei de limbi “estindoeuropeene”. În limba homerică şi in
cea vedică

întrebuinţarea

lui

era

forme de felul celor ce urmează:

facultativă;

găsim,

|

de ex,,

IDăy/9n, Ene Tecine îepiv mrohledzov Eepoev
„ HoMâv G'âvponwv dev ăorea xal vicv Evul
în cari forma augmentată

e-persen „dărămase“

se găseşte lângă

cele neaugmentate den (din *ezwid-en) „văzu“, cf. lat. video
Planchihă „rătăci“. Această întrebuințare facultativă a augmentului ar sta
- în legătură, după A. Meillet (Introduction â
fetude compar. des langues indoeurop., p. 211; Les dialectes
indoeurop., p. 96), S. Feist (op. cit. p. 457.:sq.) şi ]. Wackernagel,

Wortumfang

und: Wortform.

(Nachricht.

Gâtt.

Akad.,

1906) cu intinderea cuvântulcum
ui,se vede din limba vedică şi

din cea homerică; se zice regulat esche „avu“

şi niciodată sche.

Este drept: că întâlnim în textele homerice forma augmentată
eschon „avui“ simplă şi compusă cu o prepoziţiune de 26 ori şi
niciodată *schon ; egnân „cunoscu“, simplu şi compus de 39
ori şi niciodată gnân; din potrivă ephugon „fugii“ simplu şi
compus se găseşte de 6 ori, iar Phaugon de 22 ori; e-pheron
„purtam“ de 7 ori, iar Pheron de 72 ori. Dar atunci cum se
face că eben „mersei“. simplu şi compus se găseşte de 74 ori
lângă beu de 144 ori? Nu cumva această întrebuințare faculta=
1 EI rătăci, după ce dărămase cetatea sfântă a Troei, -Şi văzu oraşele multor popoare şi le cunoscu dispoziţiile.
=
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tivă a augmentului, întrucât avem. efhugon
lângă den, provine

lângă phigon, chin:

de acolo că el nu era încă fixat în perioada.

veche a acestei limbi şi că numai după aceea sa statornicit
întrebuinţarea sa? Un fenomen -analog il întâlnim şi în limbile:
germanice, unde, ştiut este că prefixul ge- (got. ga-) nu se adăuga, la început, la participiul trecut ; aşa, bunăoară, în limba:
gotică, participiul trecut al verbului /s-a72 suna /is-an-s, pe:
când acela al verbului compus gotic ga-lis-au era ga-lis-an-s:
(n.gs. ge-/es-cu).

,

Mai târziu însă :a început să se
manică . occidentală. acest prefix

întrebuinţeze în limba gerşi la participiul. trecut al

unui verb: simplu, de ex., ge-/escez, ge-zimmer-t, participiile:
verbelor /esen, zimanern pentru infinitivele fonetice *ec/esezz,

*gezinimern (Cf. got. ga-ls-an,
de îndată ce ge/esen, gezimmert
participii regulate. Şi au existat,
nice cândva cazuri în cari acest
până când, în fine, el care era
limba

anglo-saxonă

ga-timr-jan) care au dispărut:
au început să fie socotite ca;
fireşte, şi în limbile germaprefix se întrebuința sau nu,
frecvent dar nu obligator în:

şi constant în germana

modernă, a inceput

să se intindă în această din urmă limbă asupra tutulor verbelor, afară de cele cu un prefix inseparabil, şi să devină semnul caracteristic al participiului! trecut.
Cf, K.Brugmann,

Grăr. II, 12 p. o şi bogata biblio-

grafie de acolo; Abrege de gramm. comp. |trad franc.).
p. 513 sq.—A.deillei, Les -dialectes indocuropeens p. 96

'sqq.; Introduction â Petude comparat. des langues indoeurop. p.210sq.—
.:

„6. Reduplicarea. —

O

întâlnim

în limba

greaca veche, în cea latină, în cea gotică

indiană

şi în cea

veche,

în.

tocharică

la prezinte (de ex., yi-yvopau, lat. LI-gn0, etc.), la acrist (de
ex, Te-Tayăy, lat. fe-tigit, toh.. B. pepakău „fiert, copt“ etc.) şi
mai ales la perfectunde este constantă (de ex., gr. ft-yove, lat.

Jhefhaked, osc. fefacid, etc.) Din celelalte limbi indoeuropeene
sau lipseşte cu totul sau au rămas urme izolate. Darși la perfect
găsim forme nereduplicate, deşi mai rar, de ex., gr. zuoida lat,
zidi, got. wait, v.sl. văde, sr. veda: i-e. *woida ; lat. hqui, fugi
(pentru /oiguai, *fougai), etc., care, după toate probabilitățile,
sunt de origine indoeuropeană, indiferent dacă ele au avut altă
dată 'reduplicarea şi au pierdut-o chiar în perioada preindo-=
europeană, sau n'au -avut niciodată. - Azi se crede,

în general,.

că au existat în unele limbi indoeuropeene şi perfecte neredu-.

plicate; de ex., lat. frâgimus, sădimus -(care nu trebue să fiesocotit ca reprezentantul unei forme reduplicate, *ses-2m6, cl.

vind. scdimă, ci al unei rădăcini *s2d pe lângă *se-sd- şi, prin;
urmare, de origine indoeuropeană), Edimnus. clOpimus got, br&-

bum

„frânserăm“,

sefum „şezurămă,

Gtuza „mâncarăm“,

/lEfuna:

-„furarăm“, etc, Este posibil ca şi la întrebuințarea şi omiterea,

augmentului,
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să fi existat şi la întrebuinţarea şi omiterea redupli-
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cării deosebiri dialectice primitive pe care nu le putem determina.
Reduplicarea greacă şi latină a ajuns să lie o simplă repe-

tare a consoanei (sau a sonantei) cu care incepe rădăcina verbală, urmată însă şi de o vocală: * (pentru prezinte) sau &
(pentru perfect şi aorist), cu toate că sunt şi cazuri în unele

limbi indoeuropeene, în care vocala primitivă a reduplicării se

asimilează cu aceea a silabei rădăcinei (de ex., lat. Gib, no-:
- anorali, Du-pugi, cucurri, tutudi, v. ind. tutoda etc, fără forme
corespunzătoare în limba gotică şi cea greacă, etc. pentru *be-bi,
me-mordi, pe-pugi, etc. de la bibo, mordeo, pungo, etc.), iar la

altele apare una şi aceeaşi vocală a reduplicării la toate timpurile cu reduplicare (de ex., got. gai-grof. „el plânse“, fai-/lok

„el se jeli“, sai-a/z4 „eu dormii“, etc.); pe când cea indoeuro:
peană era întrebuințată sau să întărească -sensul, sau să arate
“repetarea. ori durata acţiunii, sau să se exprime:0 acțiune de
"tot isprăvită ; cu această din urmă valoare apare perfectul re-

duplicat în limba greacă veche.

.

.

-

Cf. L.Brugmann, Grdr. II, ni, p. 20 si bogata litera=
tură de acolo; Abrâg€ de gramm. comp. p. 509 sqq,.
Stolz u, Sechmals, Latein. Grammt, 272 sqq. A. Meillet,
Introd. â Pet. comp. des langues i-e., p. 151 sqq; Les
dial. indoeuropeen,, p. 102 sqq. — W. Wilmanns, Deutsche

Gramm. Il, Il p. 21
Walde,

sqq—s$.

Feist, op, cit. p. 456.—A.

Ital. Sprach. Gesch. d. idg. Sprachwiss II, |, p. 218

sq.—Fr, Kluge, Elemente des gotischen, 1911, p. 78 sqq.

Categoria
diatezei.

la mediu. Pentru forma

pasivă

nu exista în

limba indoeuropează : primitivă şi în cele separate, la inceput, o formă specială. Toate formele verbale propriu zise cu fucţiunea de pasiv sunt sau active sau forme. mediale.
A
Ă
Formele mediale aveau, în parte, chiar din epoca această şi
insemnarea

pasivă. Aceasta

se vede şi din următoarele

forme

homerice : zedteoda, qtvosat şi BAfro care insemnează :, “va fi
împlinită”, “vei fi bine primit”, “a fost nimerit, atins”.
Se
Această întrebuințare a formelor mediale cu însemnarea pasivă
a încetat de timpuriu în deosebitele

limbi

indoeniropeene. Aşa,

"de pildă, în limba greacă, categoria aoristelor pasive în- & (de
eX.

emigăn, esapăn etc. de origine activă, create după

'aoristele

intransitive ca edamen etc.) şi în -/hen (de ex., ehtathân etc, al
căror punct de plecare este pers II a aorist. mediu şi terminarea ei personală *-//es; skr. =/hăs, gr. -thes, de ex., edothies
lângă care apoi, s'au creat, după modelul emancu, emanes celelalte persoane edofhăn, edothe etc.) au luat din ce. în ce mai

mult rolul pasivului. In limbile italice

în locul

mediului,

ca o

pe

Din epoca indoeuropeană chiar erau verbe care se conjugau
humai la activ şi verbe cari se conjugau numai
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diateză specială, de la care ne-au rămas câteve urme: îuugor,.
feror, s'au desvoltat forme pasive, a căror caracteristică specială este elementul -r: capior, capiar, câpiebar, caperer, €tc..
umbr. emuautur, ferar “feratur”, osc, loufir “libet”, sacrafir,. etc.
Cf. E. Brugmann, Grăr. II, 12, pp. 678—711; Abrege,

pp. 633 —035,

SR

Pentru explicarea medio-pasivului italo-celtic în =r se admi=
tea până acum să plecăm de la terminarea secundară medială
indoeuropeană a pers. III pl. *-ro, căreia răspunde cea în *-ufo;
şi din combinarea lor (*-nfo+-*-ro) avem *-utro, căreia răspunde:
pers. III sing.: *-tro: *-ir(0), de unde au rezultat, apoi, termi-

nările.

personale:

-fer,

-zfer,

cf. osc.

sakara-ter

“sacratur”,

marruc;. feren-ter -“feruntur”; iar punctul de -plecare al terminării latine -utur este persoana III plur. a perfectului activ al
grupei de limbi italo-celtice, care provine din combinarea terminării secundare *-uf cu aceea a perfectului -, trecând prin.
protoitalicul *-ufor; de aci, apoi, S'a întins şi la alte persoane,

având valoare unei terminări

mediale sub influinţa lui *-nfro

„de ex., seguebantur, seQuuntur, umbr. emantur. În legătură cu
această persoană s'a creat pers. III sing. -fur, de ex. seguebatur, etc. .
|
ea

Morfemele in -r apar ca terminare personală atât la activ
cât şi la mediu sau pasiv în grupa de limbi indoiraniană, în:
cea armeană (terminările în -7 de la pers. II şi III sing. Brugmann le socotește ca inovaţiuni ale acestei limbi), în cea toharică, in cea italică şi în cea celtică;. în aceste două din urmă
limbi terminătile în -7 s'au întins foarte mult şi inovaţiunile.
care au avut locin domeniul lor se pot raporta până la perioada
de comunitate -italo-celtică.
|
Exacta desvoltare şi întindere ale acestor morfeme în r încă
nu este destul de .clară; dar după o probabilitate oarecare,
au existat Jaolaltă în perioada indoeuropeană. primitivă două
formaţii în -7, care la început pare să fi fost din punctul de
vedere etimologic aceleaşi şi dintre care şi una şi alta s'a întins

amestecându-se cu alte. forme verbale: 1,.una funcţionează ca
pers. III plurală a perfectului activ ; 2, cealaltă, un fel de formă
impersonală cu o insemnare subjunctivală sau imperativală

Ivolitivă), care a fost privită ca pasiv, în acelaşi mod, ca şi lat.
demiatur „să vie cineva“, cantetur „să se cânte, cineva să cânte“,

Este posibil deci ca pasivul în

să fi fost la inceput un iji=

Personal volitiv (cu un înţeles subjuactival), o formaţiune a unui
infinitiv (de scop) întrebuințat ca! imperativ cf. .K. Brugmann,

Grdr. Il, IIl2, p. 666:. Părerea lui H, Pedersen (KZ. NL,
164 sqq., Vergi. Kelt. Gramm. II P. 396 sqq) că sistemul ter-

minărilor în -r al deponentului şi pasivului italo-celtic se bazează
„pe un amestec al terminărilor indoeuropeene în” =7, cu acele
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“terminări al căror -r s'a născut, sub anumite condițiuni fonetice,
-dintr'un pronume reflexiv *se, întrebuințat ca eaclitic (de ex., a
treia pers. sing. a pasivului în limba irică Berer ar veni din
“bered se)

este

combătută

de

către Sommer,

Lat. L. und Flă,

p. 491 sqq. şi K. Brugmann, Grar. II, III: p. 6601.
-

Cf. K. Brugmann,

Grdr.

II, 12, pp. 657—656 şi în-

treaga bibliografie de acolo; — Abrege itrad. fr.) p. 631.
sqq.— PPindisch, Ueber die Verbalformen mit dem Charakter 7 im Air., ital., kelt., (Abh. der săchs. G.D. W.
X. P: 447 sqq. — Dof/fin, Les d&sinences verb. en R en

sanscrit, en italique et en celtiqne. Rennes, 1896.—7.
Zimmer. Ub. das italo-keltische Passivum und . Depo-

neus (KZ. XXX, p. 224 saq.).— Tiurneysen, Zum Deponens u. Passivum mit -r ([im .kelt.], KZ. XXXVII, p.
92 sqq.).— F£. Sommer, Lat. Laut- u. Formenlehr.?, p. 491
SI. — Johausson, BB. XVIII p. 49. — HI. Fir LIF..
XVII, p. 6.
”
.

- Când au început să dispară aceste forme în -7 în latina populară
nu se ştie incă exact, Se ştie numai că ele se.socoteau ca învechite chiar în epoca imperiului şi că se mențineau cele compuse: aafus eram, amalus fui, etc.
'

In dialectele germanice, afară de gotica carea păstrat unele
rămăşiţe sporadice, de ex., got mimada (cf. gr. ment-e-tai) cel

este prins», 'nimaza (gr. *ner-e-sai) «tu eşti prins», hâitada «mă
numesc», etc.) şi in limbile slave nu intâlnim nici o urmă de
forme medii cu insemnarea pasivă. În cea slavă medio-pasivul
este înlocuit prin reflexiv sau printr'o formă perifrastică.
Din amestecul elementului -7 şi,al formelor medii indoeuropeene vechi a eşit o formaţiune cunoscută în gramatică sub
numele de //exiune deponenfială proprie numai limbilor italice
şi celei celtice; de ex., /oguitur, loquebatur, loguetur, loguatur,
Joqueretur, etc., v. irl. /abrur, vorbesc”, labrar să vorbesc”, /abrafar, “voi vorbi.
”
N
Deponentul este pe cale de a dispărea de timpuriu din aceste

limbi: În limba irlandeză veche activul şi deponentul au coin-

„_cis totdeauna

la imperfectul

indicativului, la preteritul subjunc-

tivului şi al viitorului, la pers. II
“modurilor şi la III pers. sing. a
verbe flexiunea deponenţială a fost
In limba latină deponentul incepe
texte; aşa, bunăoară,

plur.a tuturor timpurilor şi
imperativului; iar la unele
restrânsă chiar de la început,
să dispară chiar din primele

la scriitorii arhaici întâlnim forme active.

în locul celor deponente

la unele

verbe,

de ex.,

/orfo,

partie,

sortio; etc, la Plautus; nasco la Cato, etc.; iar dacă este păstrat

şi în parte reintrodus, aceasta se datoreşte sforțării gramaticilor
şi literaţilor. Această întrebuințare a formelor deponente ca
active, un rest al epocei arhaice, este menţinută şi iîn limba
populară şi3 este transmisă şi3 limbilor romanice, care nu cunosc
formele deponente.
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77. Pedersen,

Vergl,

Gramm,

der

Keltisch,

Spra--

chen, Il, 2 pp. 383—408. —R. T/un neysen, Handbuch.
des Altirischen, | pp. 309, aşi sqq. — A. Aeillet, Dial.
indoeurop,

p. 33 sqq.

-

Deosebirea timpurilor care este atât de importantă în limbile.
o
"indoeuropeene moderne: limba franceză, cea.

Categoria aspectu- germană,

cea: română,

etc., este străină

altor
lui şi a timpului limbi indoeuropeene în care joacă
un rol.„___
mare aspectul. Sunt limbi, bunăoa
cunosc deosebirea între zrezinte, trecut ŞI viztor. ră, care nu.
In limba indoeuropeană primitivă precum şi în limbile
vate dintr'însa: cea indiană veche, cea greacă veche şi cea deri-slavă
vedem că se exprimă mai mult aspectul. de cât țiizpul.
Pe când:
verbul limbii latine şi .al celor romanice şi germanice
scoate
la iveală noţiunea abstractă a. timpului, verbul limbii: indiene
vechi, al celei greceşti vechi şi al celei slave prezintă noţiune a.
mai concretă a felului cum se săvârşeşte acțiunea. Să
nu
uite însă că şi limbile moderne au puţința să exprime aspectu secând se simte nevoia; numai că aspectul în aceste limbi l.
nu,
este o categorie gramaticală regulată (cf. Vendryes, Le
lan-gage, p. 129 sqq).
,
,
Ceea ce era important să exprim
e ele într'o acţiune nu era:|
să arate în ce moment s'a împlinit acţiunea iprezinte, trecut şi.
viitor), ci dacă ea era săvârşită odată cu începerea ei, de
ex,
găsesc (aspectul punctual sau momentan), dacă ea era privită in.
continuarea €i, în cursul ei, de ex., Mă urc, adică sunt
cu acţiunea urcării (aspectul împerfectiv, durativ sau

ocupat.
cursiv,

Sau numai într'un punct al desvoltării. ei ori iniţial ori final,
de ex., gr. oruumi «pun în mişcare», rom. nam Suif (aspectul.
Perfeciiv sau terminativ), dacă acţiunea avea loc o singură dată.
sau se repeta, de. ex., zmb/u,. adică pun de,mai multe ori
piciorul unul înaintea altuia (aspectul zferațiv)şi dacă ea avea.
un termin şi un rezultat, de ex. gr. dedatca „am învățat“ şi
|
prin

urmare ştiu acum, gr. Rekorâmai
Sunt sătul (aspectul per/ectic).'

„m'am

săturat“

Şi acum

Ceea ce este principal de reţinut, este, în primul rând, acţiunea punctuală şi cea durativă, precum şi deosebirea dintre ele ;
acţiunea punctuală se arată mai ales prin aorist, faţă de care.
prezintele este de cele mai multe ori cursiv; iar, în al doilea.
rând, că nu fie care rădăcină verbală exprimă în acelaşi timp.
diferitele acțiuni, pentru că ințelesul multor rădăcini era atât.
de limitat încât el excludea sau una sau cealaltă calitate a.
acţiunii, unul sau celălalt fel de acțiune; aşa, de pildă, ideca
rădăcinei verbului grec horad „a privi, cu grije, cu atenţie“ nu.
îngăduea formarea unui aorist, iar aceea a verbului grec Enegkon.
„a ajunge, a atinge“ formarea unui prezinte (durativ); de aci:
trebuința de a se combina un sistem verbal din diferite rădăcini,
--Cu însemnări înrudite: gr. horad eidon, pheră 2neghou.
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In limba greacă veche deosebirea dintre un prezinte, un aorist
şi un perfect stă în aspectul verbului. Astfel, ea distinge trei

aspecte:

cel

împer/fecliv

aspectului imperfectiv slav)

sau

durativ

reprezentat

(corespunzând

fie prin

aproape

prezinte,

de

ex., graphei,

„este ocupat să scrie, este pe punctul de a scrie“,

moment

cel perfectie

fie prin imperfect egraphe »era ocupat să scrie, era pe punctul
de a scrie»; cel montentan sau punciual (corespunzând în
parte aspectului perfectiv slav) reprezentat prin aorist, de ex.,
egrapsen „«scrise», care exprimă un fapt ce a avut loc “întrun
dat;

(corespunzând

în

parte

aspectului

perfectiv slav), reprezentat fie prin perfect, de ex.,.gâgraphe(u)

„el a sfârşit de a scrie, de scris“ (adică „el n'a scris în cutare
sau cutare moment“, ci „acum el a sfârşit de scris“), fie (de
„multe ori acţiuni trecute ale căror rezultate dăinuesc încă în

momentul vorbirii, se povestesc la prezinte) prin maimultcaper:

fect, de ex., egegraphei (sau +8) „el sfârşise de a scrie, de scris“

aceste două noţiuni de aspecte se suprapune expresiunea limpede
a celor trei timpuri prezinte, trecut şi viitor, de ex. scribiz „el
este. ocupat să scrie“, scribebat „era ocupat să scrie“, scribet
„el va fi ocupat să scrie“ (infectum) ; scripsiz „el a terminat dea

scrie“ (în momentul când se vorbeşte) ; şi să nu se uite că prin
această formă verbală se poate exprima şi o acţiune trecută:

scripsit „el scrise“ (într'un

moment

oare

care al trecutului) şi

insista asupra faptului că cineva a sfârşit de a scrie: scripsit
cel a scris» (şi nu va mai scrie); scripserat «el sfârşise de a
scrie», scripserit «el va fi sfârşit de -scris»." Limba latină reprezintă deci “tranziţia de la: limba indoeuropeană primitivă, în
care domneşte aspectul ce a pierdut puţin câte puţin din impor:
tanţa sa, la cele romanice

(româna, franceza,

italiana,

care domneşte fiful, cu alte cuvinte în care valoarea

„Tală a fost păstrată

în detrimentul

valoarei

aspectului

etc.)

în

tempocare

a

fost părăsită. - .
.:
Limba slavă, la rândul ei, deosebeşte regulat două aspecte
ale verbului: cel per/ectiv, când acţiunea este considerată pur
şi simplu, de ex., v. sl. zr&i ca muri», pasti «a cădea»; şi cel

iiperfectiv, care arată desvoltarea acţiunii, când adică acţiunea
este considerată în desvoltarea ei, în cursul ei, de ex., v. sl.
um irat »este pe punctul de a muri», gadați „este pe punctul dea
cădea“. Opoziţiunea dintre aceste două aspecte care se observă
în limbile slave şi care s'a păstrat mai ales în limbă rusească,
cea cehă şi cea polonă, constitue o greutate nu tocmai mică pentru
un român, un frances, etc. care învaţă aceste limbi slave.

7

pentru a exprima o acţiune săvârşită chiar în trecut. .
In Jimba latină, in care opoziţiunea dintre o formă verbală.
care exprimă acţiunea în cursul ei, în desvoltarea ei, aspectul
imperfectiv, durativ, zis infactum, şi-alta care arată acţiunea
terminată, aspectul perfectiv, zis ferfectum se păstrează; nu
mai întâlnim decât două “aspecte lămurite şi peste fiecare din
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Dar categoria aspectului îşi pierde în cursul istorie
or
indoeuropeene din importanţa ei pe:care o câştigă iîn limbil
schimb
aceea a timpului. Radicalele prezintelui indoeuropean, bunăoa
ră,

care

au incă valoare

de aspect în limba veche indiană (sanscr

Şi mai ales în limba greacă şi chiar în cea latină, işi pierd ită)
puţin
câte puţin aproape pretutindeni această valoare. Aşa,
de
pildă,
“faţă de radicalul prezintelui indoeuropean care exprima
numai
aspectul, cele ale prezintelui slav, lituanian, germanic, irland
ez
exprima numai timpul. Şi cum trebuinţa de a se insista
duratei unei acţiuni care este în curs persistă, se întreb asupra
în diferitele limbi indoeuropeene: deosebite procedări uinţează
icale ; limba slavă, de ex., a desvoltat imperfective cari gramat
exprim

„durata,

cea engleză a'creat forma

„eu sunt pe punctul de a
ale “perfectului” au început
valoarea unui trecut şi se
să se creeze alte mijloace

sa compusă:

/ am reading

citi“ etc. Pe urmă, şi formele zise
să se uzeze; ele sfârşes: prin a avea
simte nevoia, prin urmare, atunci
nouă pentru a se exprima perfectul.

De ex., chiar în limba latină clasică formele dixi,
feci, ctc., pe
lângă că serveau să arate o lucrare săvărşită,
mai erau intre-

buinţate şi ca timp istoric pentru a arăta că cutare
sau cutare
acţiune a avut loc în trecut. Dar ele începuseră să-şi pieard
valoarea lor perfectică, anume in limbile romanice, unde ă din
au dat
naştere numai la trecute. lar pentru exprimarea perfectului
s'au
întrebuințat procedări nouă, aceea de a se întrebuința
verbul
habeo cu un participiu care arată acţiunea împlinită :
habeo il/ud
factum „ţin acest lucru făcut, am făcut acest lucru“,
apoi: „am făcut“ (cf. Mei/Jes, Linguist. histor. et linguis de aci
p. 188 sqq) Limbile germanice au întrebuințat aceeaşi t. gen.
procedare: zc/i habe gemachi=
j'ai fait, pe când în cele slave ea a
fost altfel: noul -perfect se formează prin mijlocul
unui nume
de agent însoţit la nevoe de verbul „a fi“, de ex., rebfă
Jesmi
„am zis (eu sunt vorbitor)“; astfel, în multe limbi
slave, mai
ales in limba rusească şi în cea polonă, perfectul vechiu a de:
venit un trecut, eliminând pe vechiul trecut simplu.
Prin urmare
tendința este să creeze o nouă formă de trecut care
adesea a
înlocuit cu totul cea veche.
-

Cf. Brugmaun und B. Delbriick, Grdr. II, Il, p. 63. —
LF.
VLp. 570 sqq. — D. Barbeleneț, De Paspect
verbal en latin, Paris, 1grg. —41. Barone. Sullori
gine
del genere grammaticale nell'Indoeuropeo, Roma,
„4. Mazon, Emploi des aspects du verbe russe, 1909.—
Paris,
1914. — Aî. Breal, MSL. VI, XI p, 271. — A.
AMfeillet,
guist histor, et linguist. gener., p. 183 sqq.—/. LinVeuHerbig,

dryes, Le langasge,

p. 116 sqq.

Categoria timpului, la rândul ei lasă şi ea de
„are trei momente principale: prezintele, trecutuldorit. Timpul
Ei bine, din aceste trei momente, adeseori numai şi viitorul:
două pot
fi exprimate prin forme gramaticale proprii: prezin
tele, şi tre1

,
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cutul; viitorul de multe ori n'are expresiune proprie. Limba
pregermanică, de pildă, n'are formă proprie pentru viitor, şi,
prin urmare, nici un dialect germanic nu prezintă nici o urmă
de acest timp; toate aceste dialecte îl înlocuesc prin tim-

pul prezinte. Germanii, în vorbirea de toate
schreibe“ pentru: „ich zwerde schreiben“, cum

zilele, zic: „ich
se întâlneşte în

gramatici şi:se aude la străinii cari învaţă limba germană.
Aceeaşi tendință se observă şi în limba gelică din Scoţia, în
cea rusească, în cea franceză, în cea

română,

etc. Pentru

expri-

marea frecutului în limba germanică nu există: de cât o singură
formă ; în adevăr, din deosebitele timpuri trecute vechi, impertect, aorist şi perfect, aşa cum ni se prezintă în limba greacă
,

veche, limba germanică

a păstrat numai

zionat împerfectul şi trecutul istoric, de
rent „eu veneam“

unul, în care

ex., ich kam,

sau „venii“ şi această formă

tinde în

părți ale Germaniei să înlocuească trecutul 'de tip:

s'au fu-

indifeunele

îck bin ge-

Romuimen, care la rândul său, în alte părţi ale acestei țări rezu-

mează într'însul întreaga expresiune a trecutului. Şi limbile romanice au înlocuit viitorul latin prin forme noi; de ex,, fr. faimerai „voiu iubi“ n'are nimic a face cu lat. amabo; el s'a for-

mat, chiar în epoca desvoltării limbii romanice,

din azare habeo,

viitor care era în germene în propoziţiuni ca: habeo ad te scribere (Cic.), venire habet (Augustin) şi însemna la început „jai â
aimer“. Azi limba franceză tinde să-l înlocuească prin forme ex-

presive: je: vais aimer, je veux aimer, je. dois aimer.
Sunt limbi în care există mai multe nuanțe de trecut şi fie care
îşi are semnul special; suntaltele în care observăm numai opozi" țiunea între. prezinte şi trecut, de ex., limba germanică veche
şi slava veche. Limba franceză, de pildă, are o varietate de:
* timpuri trecute: unul arată simultaneitatea în trecut: je faisais
cela aulrefois; altul arată numai acţiunea trecută: j'ai fast cela;
altul arată că acţiunea este împlinită: je fis cela; un altul arată
anterioritatea în trecut: j'avais fait cela auparavânt;

un altul,

în sfârşit, exprimă o acţiune care a.avut loc înaintea unei alte
trecute: Je sortis, Quand j'eus fait tout cela.
Categoria expresivă şi concretă a aspectului a dat, ca una
care şi-a pierdut caracterul ei expresiv şi concret, din cauza
uzării, un mijloc de a se exprima categoria abstractă a timpului.
- "FORMAREA

ŞI CLASIFICAREA TIMPURILOR.

In privinţa clastficării formelor

temporale încă

nu

s'a. spus

ultimul cuvânt, deşi s'au emis diferite păreri:
Sistemul pre- . unii învăţaţi admit o clasificare, alţii alta. Se
zinte-aorist
disting, în general, două grupe ; aceea a pre-

!
zintelui-aorist, sau a prezintelui în sensul large
al .cuvântului (prezinte, aorist şi imperfect şi aceea.a perfecPlui.

*
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“In ceea ce priveşte istoria constituirii formelor
temporale observăm că deosebirea dintre prezinte, imperfect
şi
aorist stă nu
în formațiunea lor, ci în însemnarea lor; să se
compare, bună

oară, imperf,

ephău „eu ziceam“ şi aorist, estân
cari au aceeaşi formaţie, dar felul de acțiune este „mă aşezai“,
diferit. Formaţiunile verbale ale acestui sistem sunt. variat
e.

I.- Prezintele, — 1. Formaţiuni cu radicale
atematice cu sai
Jără reduplicare Vom avea: gr. ei-mi «sunt»
, di-dă-mi „dau“,
etc. ; lat. es, esz, (pentru *es-si, *es-ti), damus
,. etc., vgs. bi-ba-t
„se teme“, cf. skr. bi-bhz-ti, got. zm (pentru
*im-mi), ssţ, sind,
etc.; sl. daste, jesmi, Jesfii, etc.
2. Formaţiuni cu radicale tematice (sufixul
-e-, -0-) cu saz
Jără reduplicare. Rădăcinile se deosebesc
prin vocalism:. unele

apar în gradul

normal şi lungit, altele în gradul redus ; de ex.,
gr.pher-O „port“, pher-e-te «purtaţi», 9i-gno-mai
cmă nasc, devin»,
tek-O «topesc,
mistuesc», pl&ss-ă «lovesc, izbesc
„port“, Jer(-i-)tis -„purtaţi“ (pentru *fer-e-tes), », etc,; lat. Jer-o
gi-gu-d „nasc“

sîd-d (pentru *si-zd-o *si-sd-0) „mă aşez“, dic-o
„pentru *douco,
"deuco), iiro „ard, consum“, (pentru *ex4s0),
etc.; got. bair-a (pentru

*bher-0) „port“, bair-i p | pentru pregerm. *ber-c

-pi), be:d-a,
teih-a, tiuha, cf. lat. fid-o, dic-d, dăc-ă, etc.
v. sl. ber-g, ber--tu,

etc. Un reflex al aoristului simplu (tipul gr. e/i205
, lipein) nu
întâlnim în limba slavă veche; din punctul de
veder
e al formării, acest aorist este identic cu imperfectul grec
neaugmentat,
cf. hom. phe;on, phere; avem, de ex., în slava
sg.) cf. gr. epesson, *. sl. pete (pentru *pe&-e-s, veche pei (ps. |
pess-e-s, epes-sc (pers II şi III sg.) v. sl. pekq *peă-e-t), cf, gr.
(pentru *pekout)
„Ccoceam“,

cf. lat. coguo (pentru *pequo).
..
3. Formaţiuni cu infixarea şi sufixarea nazal
ei «n : de ex.
gr. mia-irthan-o învăţ“, Iu u-ch-an-o „iau
prin sorţi sau din »
intâmplare, dobândesc“, etc. dak-nd „muşc“,
Pam-ud „muncesc“,
tem-nd „tau“, pi-nd „beau“, kri-nd „disting,
judec“, lat. l-n-Qud |
„părăsesc“, vi-n-co „înving“, fa-n-gd „ating“,
fra-u-go „trâng, :
etc., cer-nd „văd“, si-n „las, dau, vae“, spernă „dispreţuesc“,
etc, got. sfa-n-da „stau“ şi Jraih-na „între
b“, sunt cazurile rari
care corespund

zurile cele

mai

formelor latine din această categorie, căci ca:
numeroase sunt în această limbă germanică

nenazalizate ; de ex., /ez/rzva, veiha, brika,
etc.,

lit. i-m pu „mă
unesc cu“, v. sl. greda „viu“.
4. Formaţiuni cu Sufixis: *-J0- (*-je-), *-eJoca şi cele precedente, sunt numeroase şi se prezintă sub care,
două aspecte deosebite, întru cât silaba radicală ni se prezintă
ori la gradul
“Slab (cele mai multe cazuri), ori la cel norma
l. Aici aparţin
verbele aşa zise denominative derivate din radic
ale nominale,
anume:

în -$; gr. at. fel/O (pentru

*/e/es- 0)

Pagj0)

„răpesc“,

(pentru

şesc“, etc., în
7 “7 Sr. onoMQind „numesc“, lat. fu/gur„sfâr
io
namnjă „numesc“, etc., în explosive: gr. harpa „fulger“, got. :
zd (pentru karelpizd:

„Sper“,

*elpidd),

etc,

lat.
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custodio „păzesc“ (pentru *custăd-Jo), got. zveilwvâdja „depun
mărturie“, /auhatija „luminez, lucesc“ ; în vocale: a, e, î,:0, u:

gr. fimad

„onorez“ (pentru */îma-79), lat. a/beo „sunt alb“ (pen-

tru *a/be-70), got. dailja

„eu împart“, v. sl. vonjajq „eu miros“,

-etc., precum şi verbele aşa numite deverbat:ve derivate din
verbe anume intensive: gr. pamphaind „strălucesc“ (pentru
*pamphan-j9),

etc., îferative: gr. poleomai

„zbor

de jur împre-

jur“, lângă petomai „zbor“, got. agja „agit ici colo“ lângă
Şa-viga „pun in mişcare“, v. sl vozg-„transport ici colo“ lângă
_ veeg “veho” „a purta, a căra“, etc. cauzative: gr. phobed „fac
“să fugă“, lângă phebomai „eu fug“, lat. qdoceo „eu fac să înveţe“,

got. satja eu fac să şează, aşez“, cf. sifa „mă 'aşez“, v. sl. pojq
„cu fac să bea“

cf. v. sl. pijg

„eu beau“, etc.

„5. Formafiuni cu sufixit *-10-, *-Ahă-, * dă- : gr. pectd „piepten“; lat. plec-to „eu împletesc“, v. gs. flihtu, acelaşi înțeles,
got. falpa, v. gs. ih-tu

„Phihinutho

„eu îndoese“, etc.; gr. n&thd

„eu torc“,

„eu nimicesc“, lat. gaudeo „mă bucur“ [pentru găui:

„deo din *gituedheto), etc.; gr. e/domai „doresc“, lat. Zun-do, sallo
„sărez“ (pentru *sa/-40); got. sa/-ta, acelaşi înțeles, etc.
|
6. Formaţiuni cu sufixul *-sko-, cu sau fără reduplicare : ŞT.
ba-skO „eu merg“, di-da-sko „învăţ“ (pentru *di-dak sko); lat,

-cre-scă „cresc“, di-sc „învăţ“ (pentru *di-dc-sco); [Sensul in-choativ al verbelor latine în -s/o- ce s'a întins aşa de mult
provine de la verbe ca cresco, adolesco, a căror însăşi rădăcina
„avea

această

însemnare.)

v.

gs:

mi-sk(ij

„eu

amestec“

(din

*mik-Sko), etc.
:
"7. Formațiuni cu sufixul *-6- *-d-; lat, vide-re, rubă-re, ple-re
'4cf. aor. hom. netemat. p/2f0), jac--s „tu eşti culcat, (tu eşti
aruncat

la pământ),

faţă

de jaci-s „tu arunci“, fac&re;

v. gs.

-dag-&-n hab-e-m „eu ţin“ o formaţiune care presupune forma i.e.
*fap-&, aceeaşi rădăcină care a dat latinul cap-i6, v. sl. vid=fi
„a vedea“, riiat-fise

„a d:veni

roş“. Pentru

*-a-

exemple

mai

„_ clare le găsim în limbile slave, unde mai ales -ă- dă iterative:
"cu vocala lungă: v.si. metati „a arunca“, lit, snefă-f „a arunca“, lat.
cel-d-re, față de (oc)-cu/6 (din *ke/0) şi v. gs. helan „a ascunde“, .
8. Formafiuni cu sufixii *-s-, *-so; gr. aexd, aux „adaog“
“(pentru *azeg-s0) lat. vîso, vîsso „a vizita“ (pentru *zeid-s0),
-Quaeso, Quaesso „a'şi procura, a cere“ (pentru *94ais-s0), ro

(pentru *ge-s0),

got. fra:lusa,

uf-blesa, v.. gs. blasu

V. gs. fir-liusu

„pierd“,

„suflu“, etc.

got.

A

Cf. E. Brugmanu, Grar, Il 112 PP. 86-3go şi bogata
- bibliografie de acolo, pp. 43:47; Abreg€ de gramm.
comp. (trad: fr.) pp. s23-563. — 4. Afeillet, Introd. ă Pet.
comp.

des langues

i.-e., pp.

167-183.

|

.

II. Imperfectul.
— In -grupa de limbi indo-iraniană şi în cea
:greacă, imperfectul indoeuropean a fost păstrat. Limba latină, cea
- germanică Şi

cea

slavă

1, Valaori.—Linguistica ,
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din ele, cea latină

şi cea Slavă, au desvoltat în epoca de separație imperfecte : noui
; iar. în limba ger.mânică rolul important îl joacă perfectul.
Prin impertect, care raporta acţiunea prezi
se: exprima o acţiune în desvoltarea «ei (aspentelui în trecut,
cursiv); iar uneori prin acest timp se exprima ctul imperfectiv,
ctuală (aspectul punctual), devenind în acest şi acţiunea puncaz echivalentul
aoristului.
In limba

greacă, avem: e-Pher-o-n „purtau“, vind,
a-bharam,
c-leip-e-s „lăsai“, e-boul-e to vel voia“, e-gignosko-u
„invățam:
să cunosc, ştiam“, e-/i/hâ-n „puneam“, etc.
|
-

În limba latină, are loc o inovaţiune preit
alică, aceea : 1, a
imperfectului indicativului care este o form
aţiune . compusă, a
cărei parte finală

-ban reprezintă preital.
“-Dhătărn) : lat. amă-bam, dele-bam, legâ-bam,*-/âm (pentru i.-e.
audie-bam, v.lat.
sci-bam, fint-bam,

etc., osc. /u-fans “erant, căruia ar fi corespun
s
„lat. *far-baut; 2, a 2nber fectului subjuiictivului
,
a
cărui
origi
nenu este încă clară, cu toate explicările date
Sprachen în Gesch. der idg. Sprachwiss., p.(cf. A. VPalde, ltal.
216): lat. esse.
forem, vellem, amărem deberem, legerem,
-finirem, -etc., osc.
usi “foret,

esset, pelign; upsasetur 'operaretu
Thurneysen (BB. VIII p. 275 sq) aceste forme r, fleret'. După
ar fi ale unui
subjunctiv în -Z al

unui aorist sigmatic (adică format cu s-); după
H.Hirt (LF.XXXV, p. 140), combătut de Brug
mann (Grdr. II,
I1I* p. 563 şi 887)

ele ar fi formele unui
sufixul -zz2- al unui aorist sigmatic, astfel că optativ format cu:
tru *amasetzm, reprezentat şi în limba greacă amarem ar fi penprin aşa numitul

optativ

eolic: deixeia ; şi aceea a lui Brug
(L F. XXX p.
388 sqq.; Grăr. II, 1713, p. 507, 887; caremann
pleac
ă dela expresiuni, latine arhaice ca zurbitră 27, îi? vidzre
(Plaut
)
' îbant viere(Enniu), întrebuințate în limba de toate zilele
şi după care în terminările “evit, “Es, (pentru față de zurbatum it
*efemn, *eis) etc. ale
"lui furbăr-em, turbăr-es, etc, se ascunde
un verb ajutător (indicat. prez. al lui zre) unit cu infinitivul forma
t cu -s-, adică
“*am
(lat.ăz
amăr
e)-Făm,
i.

*dăzi (lat.

dăre)

+-ăm, de la care:
vocala finală a infinitivului ș a căzut de timpuriu.
ŞI în limba slavă s'a desvoltat un imperfect nou.
Că radicaluk
latin vehă- ce precede -bam este identic cu
cel slaviîn -z al
imperfectului vezt- ce precede la rândul său,
-achu (pentru
*jachu: ie *esom, cu -ch- pentru foneticul -s-):
veztachu: uchâbam a fost de mult arătat de către J. Schmidt
langen Vocale p. 47). Acest imperfect veză-achit (la Mahlow, Die, vidi-achu, delaachu „lucram“, înlocueşte! imperfectul indoeuro
care ar fi sunat în această limbă: *uezu, tvezeipean dispărut,
.. veag, cf. gr.
epheron, epheres.
.. eBheron(1), vind.

avaham,

avahas.... avahan,

CE. AK. Brugimann, Grăr. II, 1122 p. 505
şi bogata.
bibliografie de acolo, £. Sommer, Lat, L. sqq.
sq.; Krit, Erl. p. 140 sqq. — Vondrăk, Das u.slav.Fi p. 521
Imperf.:
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und ssin Verhâltnis zum lit, -Prat. (BBXXIX
sqq.. /agic, Nochmals das slav. Imperf. (Al.

p.
sl.

293
Ph.

XĂVIII, p. 27 sqq.—Bandis, Das slav. Imperf. IF. XXIII
p. 133 sq).

IIl. —

Aoristul.

Acest

"

timp nu s'a păstrat în toate

iindoeuropeene separate. Limba

greacă a menţinut

cele

limbile

două

“tipuri de aorist, cel forte [tematic) şi cel slab (sigrațic),.de origine
iindoeuropeană şi a creat un altul, cel în -/h6z, în perioada ei de

-desvoltare. Aceste trei tipuri aoristice,.
deşi de origine şi de formaţie deosefite, totuşi ele prezintă acelaşi aspect, cel puzuctua!/
:sau ferfectiv, fără idee de continuitate, pe care l-a păstrat până
în perioada neogreacă.
In limba latină aoristul s'a fuzionat cu perfectul indoeuropean,
pentru că el a devenit, de timpuriu, pe pământul italic, un timp
ustoric. Numai resturi de ale acestui timp avem în limba aceasta.
In limba

germanică,

timpul

aoristului a dispărut

fără să lase

urme. În privinţa formelor v.gs. zvissun (pers. | pl., cf. gr. esmerii
zvissuin -(pers. 111 plur., gr. san), v.isl. visso pei ştiau“ şi v.gs.
-Scrirun pei strigară“, urme "nesigure ale aoristului sigmatic,
vezi Collitz, Schwach. Prăt. 204. Aoristul sigmatic apare şi în
limba slavă. Am văzut (pag. 303) că un reflex al aoristului
simplu (tipul: e/sfon, lifeîu, etc. din limba greacă) nu întâlnim
în limba slavă veche; din punctul de vedere al formaţiunii, acest *
aorist este identic cu imperfectul grec neaugmentat, cf. hom.

„Bherou, phere; avem, de pildă, în slava veche: gekit (ps. 1 sing.),
„fete (pentru “pet e-s *pet-e-t pers. 11 şi III Sing.), fekg (ps.
_III

pl. pentru feko-ut, cf. gr. efesson, epesses, epesse... epessou(?).

S'a desvoltat însă in această limbă un nou aorist de tipul e/achu
-„am făcut“ cu -ch- după a, ca şi -s- intervocalic din aoristul grec
elimesa, nefonetic; acest -chii alterna la început cu -su de ex.,
vesii pentru *vâdsu) pisi (pentru *fEusu) până când, în sfârşit,
“chiar în perioada protoslavă,
-chu s'a întins prin analogie asupra tuturor radicalelor

terminate

în vocală;

iar la

radicalele

terminâte în consoană se adaogă între acestea şi -c/u vocala -o-:
-ved-o-chii, dvig-o-chii, etc. Dăm câteva exemple:
E
In limba greacă: -1, 'aorzste radicalice fără sufix : e-ben „um-?

blai“, (âf)e-drăn „fugii“, c-gnân «recunoscui>, e-sfîn «mă aşe-zai“, -e-themen «noi puserăm»; şi cele cu sufix (-0-, :6-) şi cu
sau fără reduplicare = e-lipon «lăsai», e-schon «avusei, erruen
cursei», echarân '«mă bucurai», etc., e-ke-kisto «el îndemna»,

"-Eg-agon «condusei», fe:fagăn <apucând», fe-palăn «balansând»,
„Pe-bagoiân <a fixa»; 2, aorisle siematice: e-deixa «<arătai»,
-e-grapsa

«scrisei» epersa

«dărimai», etc.; la e-meina «rămăsei»,

-e-phena «arătai», c-Pathâra «curăţai», avem lungire compenSatoare după căderea lui s. Formaţiunea aoristului în -sa-:.:
„-etimesa, elusa, etc. cu -s- intervocalic nefoneătic sunt aoriste create
după analogia lui e-derk-sa = edeixa); Flexiunea indoeuropeană
primitivă a fost: *-s-ma, *-s-s, *-s-t; *-s-men, *-s-te, **-s-ut. Vocala
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tematică lipsea în genere, deşi existau
aoristului cu această vocală. Numai pers. şi:1 forme verbale ale
din limba - indoeuropeană primitivă: e-dei sing. este moştenită
celelalte. s'au creat prin analogie vezi, K. ksa (din *e-dleiles-)
II? p. 424; H. Hirt, Gr. L.u.Fl p. 395). Brugmann, Grdr, II,
al lui e-/erfsa, e deiesa, trebue să fie pus, în Vocalismul radical
indiene şi slave cu radicale lungite : vind. legătură cu formele:
V.sl. zis '(pentru *rvădsu). 3. dorise pasiv ară? (“a-răte-3),
acesta este o inovaţiune greacă, şi are ca e în -then; tipul
persoana a doua a aoristului mediu şi termi punct de plecarenarea ei personală
-/hăs (vezi pag. 28): heirethân «fusei ales»,
esbes/hân «fusei stins»..
heurethen «fusei găsit», etc.
In limba latină avem numai resturi de aleaoristu :
lui: 1, aoristeCU Sufix şi. cu sau fără reduplicare: înquit
(pent
ru
*et-S9-ut-e-t).
2nQnam (pentru *er-sgu-a-m) apoi, tagani, aitig
am, tagit, hilam,

atlulam ; fec-it, jăc-it (CE. Sr. e-thek-e, heh
e)

Pe-pigilt ; 2. aoriste sigmatice : a) formaţiuni cu ; Te-tigit, pe-pulit,.
-s-: dempsi, Broiu"Psi, opt. empsim (la emo „cumpăr“), conte
mpsi „dispreţuii“,.
mansi

„e-neipse

„Tămăsei“,

mulge

„ninse“;

dixi, dixo,

junxi:

gr.

dixim: Şr.

e-deixa;

e-ecuxa ș mMulsi: gr.

ninsit:

gr.

amelzai „a

“; c/epsi: gr. eklepsa „furai“, plexi: gr.
axini adaxim, ete.: axete <a conduce», etc. ; eplexa «impletii»,.
b) formaţiuni cu -is(pentru i.-e.

vid-eruut,

analogică

-7s-), de unde, înainte de vocală, -er-: vid-is
ti,
vid-ăro, vid-ărim, vid-ăram (mai mult ca perfe vidl-istis,
ct) formă.

după vid-ero (raportul: eram: ero, -bam:
-bo),
Vid-isse şi vid-issem după esse şi 'essem. Termi
nările -zsti, -isti,setc. apoi au fost transportate la toate tipuri
le de perfecte la:
dedisti, tutudisti,

servisti, amavisit, Semuisti şi chiar dixisti:
(vezi p. 313).
In limba slavă comună erau două tipuri
simplu, aoristu/, de ex., năsii „purtai“ ; altul de trecute: unul
compus, de ex:
nestii jesmi „am purtat“; din amândouă aceste
trecu
te s'au păstrat.
urme în dialectele slave principale. Şi deşi
în
limba
protoslavă |
aoristul era mult mai mult întrebuințat de
forma compusă,
totuşi el incepuse încă foarte de timpuriu săcâtdispa
rusească veche şi din cea polonă el a fost scos ră. Din limba.
în alte limbi slave, din contră, el s'a menţinut din uz de mult;
mai mult timp.
Aşa, bunăoară, în limba sârbească aoristul Sa
păstr
at timp mai
indelungat şi îl întâlnim încă şi în limba
literară ; dar el pierdeacum din teren mult în unele dialecte populare
grupe mari de dialecte el a şi dispărut, iar : astfel din două.
pe cale să dispară; iar în limba slavonă aorisdintr'o a treia este”
tul există ca reSturi în cele mai vechi monumente slavone cunos
cute cu începere din sec. XV d. Hr., dara dispărut
în urmă cu totul,
Două sunt motivele dispariţiunii formelor simpl
e ale trecu-.
tului, după A. Meillet, (Linguist. histor. et
linguist genârale, p
I54 sqq.), unul,

acela al creării formei compuse a trecutului
:
* care este general, de ex,, gr. mod. echo
demeno „deslegai“, şi
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edesa „deslegai“, slav. nesfii jesnii „purtai“ şi ntsii „purtai“, fr.
Jai aimâ «iubii» şi jaimai «iubii», germ. ich habe geliebt «iubii»-

şi ich liebte «iubii, sau iubeam», etc. altul, acela al generalizării acestei forme în dauna celei simple, care are loc numai:
într'o parte din domeniul indoeuropean. Din aceste două tipuri
de trecut, unul simplu şi altul compus, cari se pot păstra laolaltă cu: nuanţa

lor de insemnare,

cel simplu

se

găseşte, din,

punctul de vedere morfologic, în inferioritate faţă de cel compus care are una şi aceeaşi structură pentru toate verbele,
Dar nici de nuanţa de însemnare

care ni se prezintă între slav..

neslii jesnii, «am purtat» şi mesit «purtai> şi între franc. J'az'
aimE şi jaimai şi germ. ich habe geliebt şi ich liebte, nu se:
ține adeseori

seamă,

şi se ajunge

mai facă deosebire de :insemnare
compusă. Şi cum limbile în cazul

cu

modul

acesta să

nu se

între forma simplă şi cea
acesta nu. păstrează două.

forme exact sinonime, forma grea este aceea

folosul celei comode.

care dispare

în.

Cf. &. Brugmann, Grdr, ÎI, ml, pp. 86—427 şi bogata.
bibliografie de la pp. 42- 47; 391-—392. d. Aeilleț, Sur
Paoriste sizmatique (Melanges F. de Saussure, p. 8r
saq.— fteichelt, Der sigmatische Aorist BB. XXVII, p. 88.
sqq.—/H. Zirţ, Gr. L. u.. Fl. pp. a92-40r.—Pondrăk, Vgl..
slav. Gramm. II, p. 154.
-

IV. Viitorul.—Limba

primitivă

indoeuropeană

prima viitorul intrebuința morfemul -s-jo ;
„de viitor, este o desvoltare ulterioară a
„mijlocul şufixului:jo-. Dar radicalele în -s
-Jo- o însemnare %o/itivă, în special aceea
lat. z7s0, got.

gaveiso

aşa că -zo- prin el
acţiune fie ca timp»
moştenit din limba
aspectul dirativ şi

insemnează

pentru a ex--

care, cu însemnarea.
radicalelor în -s prin:
aveau şi fără sufixul
de viitor; de pildă,

„doresc

să văd,

să vizitez“ :

insuşi nu avea nici o valoare, fie ca fel. de:
Viitorul indo-iranian şi cel lituanian în -s-îoindoeuropeană, prezintă în aceste limbişi
cel punctual, pe cari le prezintă şi cel grec,

de ex., esomai „voiu deveni şi volu fi” axd «voiu aduce şi voiu
conduce» precum şi cel latin, de ex., ero „voiu fi“ (durativ),

Jaxo şi fecero «voiu implini» (punctual). In limba germanică şi:
cea slavă, viitorul indoeuropean în -sîo: s'a pierdut; şi în locul.
lui ca viitor se intrebuinţează prezintele cu însemnarea punctuală
sau perfectivă, de ex., got. giba

«voiu da»,

zairpa

„voiu fi“,

v.Sl. fadg „voiu cădea“, dami „voiu da“,
Şi în limba greacă sunt unele forme ale prezintelui cu' însem--

narea punctuală care se întrebuinţează ca viitoare; de pildă,
neomai „mă voiu întoarce (acasă), voiu sosi“, eimzi, voiu merge“.

„Din categoriile viitorului grec unele sunt moştenite din limba.
indoeuropeană primitivă, altele sunt creațiuni nouă. /ndoeuropear

este, bunăoară,

1, viitorul sigmalhic, care poate
fi socotit

elementele sale morfologice ca un subjunctiv al aoristului

după

sig-
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-matic, reprezentat în limba greacă prin forme ca
/eips5 „voesce
'să las, sau

voiu lăsa“, deiks5 „Voesc să arăt sau voiu arăta“
,
Bheuxomai „vossc să fug, voiu fugi“ cu o valoa
re deziderativă;

el pare a fi un amestecde forme în *-sto- şi' de forme

subjunctivale în -s9: întâiu, pentru că coincidau foneticeşte
(de ex., dei/s5
ar putea

să provină şi din *deiksţd şi din *deiks0), al doilea
,
„Pentru că era potrivire de insemnare; prin urmar
e,
origin
ea
viitorului sigmatic grec trebue să o vedem în subjun
ctivul aorist
în formaţiile deziderative indoeuropeene şi în cele indoe
uropeene
în *-szo-; 2,
viitorul cu -s- dispărut, ce se întâlneşte adesea
la
radicalele terminate în nazală şi licidă (-7, -/, «m,
-n), de ex., bal5
„Voiu

arunca“ (pentru “Dalesd), Phană „voiu arăta“ (pentr
etc. formaţiune urmată şi de radicalele disilabice u *phaterminate în -a,-o sau -e: ka/6 „voiu chiema“ (pentru
*fa/e-s

21250,

0), krem6
jvoiu atârna“ (pentru *krema-s6), etc. “Tipul
s/âso „Voiu aşeza“
/imeso „voiu onora“ este analogic după dei,
leipsă (căci -sintervocalic

cade în limba greacă
; iar tipul
) deixed pentru de/+5,
d5sd sau este format după analogia lui feud
(Brugmann), sau este o contaminare a celor
două tipuri: deix5

“dosed

pentru

şi fened (Osthoff), sau la formarea lui a servit
ca model esscitai
„vei fi“, formă epică pentru e(s)se= tai
esta (Wackernagel) ;

alfel. OHoffmann care vede în -acest tip o moştenire
din limba.
indoeuropeană primitivă şi îl compară cu cel lituanian
(pentru *diisejo). In sfârşit, tipurile hes/ex5 şi /Ephth&som dâsiu
ai sunt
creaţiuni curat helenice.
„. Limba neogreacă a înlocuit vechiul viitor printr'o
construc-

ţiune analitică care se rapoartă la /he/5 hina „voesc
ca“, redus
la Zheld na, apoi Zhe na, care apare chiar în secolu
l XIII d. Hr,

şi pe urmă ha, de ex., //'agaps „voiu iubi“, Zha chand
voiu
pierde“,
E
Dacă trecem acum la limba protoita/ică şi la cea /afină
vom
vedea că apare ca viitor al indicativului un'subjunctiv
vechiu
al unui aorist sigmatic., Disparițiunea formaţiei cu
ajutorul ,
sufixului *-so-. este preistorică, Pe întreg domeniul lingui
apar deci pentru această formaţiune forme subjunctival stic
valoarea de indicativ viitor, adică Subjunctive 1- cu vocală e cu
scurtă,
în *-<o: ero,

dixo, faxo; altele în *-4s5: videro, dedero, amavero, dixero; 2, cu sufixul -e-: ages, agăt, agănus, agătis
, agent,
capiet, finiet şi poate, *monzt (pentru *moneet), iar perso
ana |,

în limba latină veche era ag (pentru *ag5, cf. subj. grec ag5)
în locul căreia a pătruns în epoca clasică again, care, din punctul de vedere semantic, aparţine şi indicativului viitor
şi subJunctivului prezinte,
Special latino-falisc, dar poate de origine preitalică, era şi ,
formaţia în -/5 (lat. -bo) din *-fuo: ie. %*Dhud;
amabo, monebo, fal. pipafo carefo. Părerea lui Pederdesen ex, lat. :
care îl
pune în legătură cu viitorul irlandez în. -ș, -f- de ex., irl.
/&iciub a fost combăută de. Thurneysen şi Vendryes.
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In limbile romanice sunt construcţiuni analitice care servesc:
la formarea viitorului, din care întâlnim urme 'la. Cicero, Seneca,
etc. ; cantare habeo, volo cantare, lebeo cantare, habeo ad cantare,

„Vento ad cantare. Aceste construcţiuni sunt separate ca spaţiu.
şi ca timp în diferitele regiuni, unde a pătruns limba latină;

aşa, bunăoară, în Peninsula Balcanică, a fost preferată, sub influinţa construcţiunii greceşti bizantine, (//2/0 grapsein, volo scri-.
bere, în Italia: habeo scritere, în Orient şi în Sardinia /abeoad cantare, în Dacia: -volo scribere, în Reţia *venio ad facere
“înlocuit, apoi, prin zenio facere,în Peninsula Iberică: /abeo.
facere. De aci apoi s'au desvoltat în limba română: voi face, în
cea franceză: je ferai, sau je veux faire, je vais faire, je dois:

faire, când este vorba despre dorinţă, trebuinţă, intenţie. Şi

limba

germanică,

chiar

viitorul indoeuropean.

din

În limba

epoca ei comună,a pierdut:

gotică se întrebuinţează

pre-

zintele pentru viitor, iar în cazurile în cari se simte nevoia de.
precizare, el se exprimă prin verbul ajutător ska/ sau haba +

infinitiv; Şi azi chiar în limba n. gs. se întrebuințează prezintele.
pentru viitor (vezi pag. 303): Morgen fahre ich ab
= fr. je pars:

demain

„eu plec

mâine“. Se

exprimă

prin

viitor ' mai

multe

„ nuanţe: cea mai obişnuită este aceea a simp/ei intenții: ich will”
gehen, prin urmare: toiu merge; apoi, nuanţa de obligație, de:
trebuință: ich soll das macheu „eu trebue să fac acest lucru“ -

şi prin urmare: eu voi face aceasta. Viitorul obişnuit al limbii
germane se exprimă prin substituirea verbului zverde„ celui:
auxiliar sein, de. ex., sie mwerden essen.
Cf. K. Brugmanu,
şi,

bogata

bibliografie

Grdr, II, 111: pp.
de

acolo. —

790-792; 530 sqA. dfeiilet,

Lingui

stique hist. et linguist. generale, p. 144 sqq. — V.ZZenry”
+
:

Gramm. cp. de anglais et de Paltemand?, p. 394, sqq.—
„V. Magnien, Le futur grec, Paris 1913. — Ribeszo, | diver=-

bativi sigmatici e la formazione del futuro indocuropeo,.
Napoli,

1907. - Vendryes,

Hirt, Hb.

p. qor

Le

langage.

sqq. — V.Bănescu,

- griech. Futurums (1915) passim,

p. 179 sq. — H..

Die Entwickl. d.
,

a

Caracterele prin cari -se deosebeşte perfectul indoeuropean.
de celelalte timpuri sunt: reduplicarea; */eSistemul Per- /oigue (vezi pag. 296); terminările:. *-a (pers.
fectului

I sing-.), *-fha (pers. II sing), *-e (pers. III sing.);
|
de ex, i.e. *woida: v.:ind. veda, gi. (voda
„Ştiu“, etc., i.e. *woifstha: v. ind. vettha, gr. (w)oistha, etc ,. ie.
*moide: v, ind. veda, gr. [î)oide, etc.; vocala o la indicativul singular: i.-e. *zvoida dar *widm=: v. ind. vidmă, gr. (zojidinen „noi

ştim“ ; și sufixul *-zes- *-zvef- cu ajutorul căruia se formează

participiul: i.-e, *aveit-v0s: gr. zueid85, got. zvest-opivs „martor“,
etc., 1-€. *wid-ives-fa : gr. ideia : iduia, etc.
o

Perfectul îndo-iranian şi cel grec Sa menţinut la început
fără schimbări esenţiale ; astfel că ele nu prezintă nicio particu-

|
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„laritate demnă de amintit faţă de cel indoeuropean : gr. /&-loipe
„el a lăsat“, (zo)oide „el ştie“, v. ind. ri-reca, veda: ie. *la-loig
ue,
*avoide, etc. Mai ales în limba greacă el s'a desvoltat foarte
mult: aptoape toate. verbele au primit un perfect de tipul lc-luka
„eu am deslegat“ (o creaţiune pur greacă, vezi pag. 313), care
se întâlneşte şi la Homer, numai la verbele cu radical vocalic, şi
care, mai târziu,

a fost

eliminat

din toate dialectele

modern

e
helenice. Perfectul neogrec, pregătit încă din perioada helenistică prin propoziţii ca cea din Diodor-20, II, 6Ş:.:. eiches :
„ gegrammen&n (sc. ten historian) „scriseseşi istoria“, este perifrastic, compus din participiu+-verbul echă: fs ech idomanitis
„i-am

văzută,

|

Perfectul latin şi cel germanic, din contră, sunt constituite dintr'un amestec de-forme vechi ale perfectului şi ale aoristului indo€uropeene. Această fuziune a putut să se facă, întru cat per-:
fectul latin şi cel germanic, pe lângă valoarea moştenită din
limba indoeuropeană primitivă de perfect al rezultatului actual

al unei acţiuni împlinite (de ex, 747

„am

văzut şi ştiu acum“),

au primit, în perioadele preitalică şi pregermanică şi pe aceea
de perfect istoric (a! povestirii). Deosebitele formaţiunii care
s'au fuzionat in perfectul latin şi care au aceeaşi valoare temporală sunt:
|

"*'1),

Perfecte

indoeuropeene

v. lat. fu-tiidă (din *te-toud-:
cecidi, etc.

ă

vechi
- cu

reduplicare ; de: ex,,

v. ind. tu-tăd-a),

ded,

memuină,

2), Perfecte indoeuropeene fără reduplicare: a) de tipul. cu
gradul lungit: de ex., vânt, sed?, (din protoit. **sâdai sau *sezdai),

regi, lăgi, cdi, etc. ;
vidi (pentru *voidai),
Jigi (pentru *fouga:),
3). Aoriste tematice
" Sque-t), fidit, scidit;

b) de tipul perfectului grec zvoida: lat.
ligur (pentru */oiQuai), vici (p. *voicai),
răpi (din “roupai?), etc.
fără reduplicare; de ex, ing (<tenapoi făcit, fecit, corespunzând aoristelor

greceşti: e-thch-e heh-e, etc.

:

4). Aoriste tematice
cu reduplicare: de ex., pe-pul-i-t, fe-tig-i-t,
cf. gr. pepalăn, tetagău; tot aici, poate, şi sfopondi, totondi,
momordi, (cf. HHirt JF.:17, p. 279; Handbuch d. gr. Laut- und
Formenlehre, p. 372;
”
5). Aoriste sigmatice; de ex., disi, funxi, etc. corespunzând .
aoristelor sigmatice greceşti: c-deixa, e-zeuxa, etc, 5

6). Aoriste formate cu ajutorul sufixului -is-; de ex., vid-ero,
vid-eram, vid-erin, vid-issem, tid-isse, precum şi terminările
„“tsti,-istis, şi -ărunt. (Formele videro, videram, etc. pot fi soco:

tite însă şi ca un aorist cu baza disilabică terminată în -7 Şi
format cu sufixul -s-, precum rezultă din compararea lui vidi-s
cu v, Sl. pidi-3i, -fi, cf. AWalde, Italische Sprachen, în Gesch.
der idg, Sprachwiss. p. 217). |
Flexiunea

aoristului şi perfectulut fusionate.— Aceste

variate

“şi deosebite formaţiuni ale perfectului şi aoristului s'au contopit

-
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|

constituind

313.

o singură

flexiune,

în:

Persoana întâia singulară în -î reprezintă terminarea perso-nală medială a perfectului -*a;, asa că dixi este o transformare

a unei forme

*deiksp

sau

*deihs-o-nt

după

perfectului ; pers. a treia sing. terminată
lărgirea terminării primitive a perfectului
ie, *2v0id-c) prin terminarea personală
aoristului *-d, înlocuită mai târziu prin cea

fhefhaked,

lat. feced)

; în ceea ce

terminarea

-*ai a.

însă

veche

în -eq, = provine din'
*-e (cf. -gr. ge-gome:
a pers. Ili sing. a
primară +-7 (cl. pren..

priveşte

forima

*deikst a aoristului sigmatic nu putem spune sigur dacă ea sa
schimbat în *dei&set după analogia lui sqazit (*en-squ-e-t), sau.
"deikset este continuatorul unei forme secundare tematice. primitive. Veche este, de asemenea, fuziunea perfectului şi aoristului şi la persoana întâia plurală. unde după formele perfectelor:
*dade-mos, *state-mos s'a lărgit şi forma aoristului *dei&s-mos în
*deiksa-mos ; prin urmare, este: neîndoios că numai coinciderea
formelor *dedai, *dedet, *dedamos şi *deiksai, *deikset, *deiksâmos.
cu *voidai,

*ivoideț, *-damos (forma această din urmă cu un 2 neto-

netic, cf. gr. îvidmen, skr. zvidmâ) a condiţionat şi transportarea, la persoanele II sing., II şi III plurală, a terminărilor -ss4,

-isfis, -erunt ale perfectului zidi la paradigma dedi, dixi, scidi,
spre a avea: ded-isti, dix-isti, scad-isti, .etc., luând locul cu mo-

dul acesta altor forme indoeuropeene (cf. A Walde, Ital. Sprachen
etc, p. 222 sq).

|

. Formarea timpurilor trecutului la diferitele moduri. Şi pre-.
cum formele diferitelor categorii de perfecte ca ded-isti, ded--

"astis, ded-eruut, dix-isti, diz-istiş,

scid-erunt, etc. s'au format

dix-crunt, scid-isti, scid-istis,

prin transportarea terminărilor -isf7,.

-isfis, -eruut de la paradigma

vîd-isti, vid-istis, etc.,

ude

ele

s'au desvoltat, tot astfel au luat naştere şi deosebitele forme:
modale : vid-eram, vid-ero, vid-erim prin transportarea lui -cram,
-ero, -erim, socotiți ca şufixi formativi (dar fără să fie identifi--

caţi cu ero, eram ale verbului auxiliar), de la radicalul
atât la formele

aoristului

sigmatic

ca

dix-eram,

zzdis-

dix-ero,

dix--

erim, cât şi la cele ale perfectului fuzad-eram, futud-eroi,
tutud-erim. Ca dixo, dixim subjunctivul şi optativul aoristului,.
sigmatic *de;&s-, avem videro, viderim ale aoristului în -is- vâdis-,
şi după acesta, apoi, dedero, dederim, dixero, dixerim. Raportul.
lui *esd (ero) către imperfectul *esdm (eram) din i.-e. *esm,

modificat după */uăâm, bar, a condiționat mai cu :seamă formaţia.

nouă

a “mai mult ca

perfectului latin”.

Forma

*avezdis9,

3

un -sub-- -

junctiv.al aoristului sigmatic, era la început un viitoral perfectului
“eu voiu vedea”, devenit, apoi, după fuziunea aoristului şi per-fectului, viitorul unei acţiuni atinse “eu voiu cunoaște un lucru,
în urma

unei vederi trecute'=—“eu voiu fi văzut”. La acest viitor

al perfectului s'a creat după modelul
perfectului, adică “mai mult

ero,

eram

un

trecut

ab

ca perfectul”: *zvesdis-dni (videram)y
E

-:

814

IULIU VALAORI

„eu eram unul care a văzut“; iar. după raportul lui *eso (ero):

-esdm. (eram) către essem:

esse,

către

*zweidis0:

*mveidisam

Sia

“creat şi un “mai. mult ca perfect al subjunctivului *zve;dis-sem
(vădisseni) şi un perfect al infinitivului *zveidis-se (vidisse), pre“cum şi corespondenţii lor la toate celelalte periecte (cf. Walde,
„loc. cit.).

,

In limba profogermanică, pe de altă parte, perfectele de dife'rite tipuri s'au grupat în două clase.
"Una

formată din formele

înţelesul unui

prezinte

aşa zise

şi cu forma

«praeterito-praesentia»

unui perfect,

cu

ca formele

datine memină, novi (pentru *gu5vi) odi. Astfel, got. zvâi/ 1) „eu
ştiu“ (panindoeuropean): plural zifum „noi ştim“ ; Fann „eu

știu“: plural Frzu-um „noi știm“ ; got, parf
Plural parirb-uni „avem trebuinţă de“; got.
“părere“: plural muu-um „noi opinăm“ ; got.
plural sku/-um „noi trebuim“ ; got. mag „eu
«m

„noi

putem“;

got.

ga-mdt" „en: găsesc

„am trebuință de“:
mau „eu sunt de
ska/ „eu trebuesc“:
poti: plural magocaziunei:

plural

"*mol-um „noi găsim ocaziune“ etc. (dintre cari unele cu. alter«nare vocalică: zuas?: îvitum, etc. altele fără: mag: mag-um, etc.)
sunt identice cu

gr.

oida: idmen memona,

(numai

la singular)

„am de gând“, cu lat. memină „imi aduc aminte“; ăi „Ştiu“.
Alta constituită din formele perfectului cu înţelesul perfectic,;

-de ex., got. sat „sezui“: sefum (cf. lat. săda: sâdimus), hlaf

am

„furat“: h/efum (cf. lat. clzpsi: clepsimus), gam „am veniti Qemum

(cf. lat. văi: venimus), E£ „am mâncat,: &fum (cf lut. di: edimus),
-brak „am frânt“: brekum (cf. lat) frăgi: frăgimus), etc. got.

-slaistald

„am

-haihaldum;

posedat“ : sfaistaldum ; haihald „arm păstorit“ :

lailot

„am

lăsat“:

/ailotum;

haihâit „am chemat,

am numit“: aihăitum; etc. (cf. Fr. Kluge, Die elemente
“Gotischen, p. 78 sqq.). *
-

des

Perfecte de tipul celor latine Z7x7, diixi, sau sprevr şi de tipul

“celor greceşti /e/ulta, pephuca, nu există în limba gotică.
Formaţiuni

vechi

vocalice şi -fără

de perfecte.

Ele sunt:

reduplicare ; de

ex)

gr.

1, sau

oida:

cu alternări .

idmen

(in

“limba greacă avem urme prea puține de teme la perfect cu
-alternare vocalică); limba latină, n'are nici o urmă de alternare

vocalică la temă in interiorul perfectului

-belor:

sedr:

-cgi: egimus,

sădius,

vEur:

vEnimus,

etc.

(cf, perf. lat. al
dar

etc-); în limba gotică observăm

veni:

un grad

ver=

VENĂIUS,

mai slab

-de apofonie (alternare) la pluțal şi dual de cât la singular, de

-ex., zoâit: zoitum, bâit: bitum „am

muşcat“, band : bundun „am

legat“, halp: hulpum „am ajutat“, etc., dar nam: NEM, Qam
- gem (pentru *n&-nm-um, *q&-qm-um), unde avem lungire compensatoare la plural, for : fârum, cu gradul lungit la plural căci
la singular este gradul 5 şi alternarea a încetat; 2, sau cu alter1 In limba germană modernă aceste verbe sună: îvissen, kânnen, durfen

:Și diirfen, neinen, sollen, -mâgen,

miissen.

.
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nări vocalice şi cu 'reduplicare; de ex,, gr. fefoitha: pepithmen,.
lat. dedz: dedimus, memin?: meninimus, dar got. /ailO/: laildtum, haihald: hailhaldum, căci la toate perlectele reduplicate
gotice alternarea a dispărut în favoarea

formelor

singularului.

Formaţiuni nouă de perfecte. — Au avut loc însă în sistemul
perfect

ului şi unele formaţiuni nouă. De ex., în limba greacă,
tipul ferfectului înka : leluba „am desle gat“, care are ca punct de
plecare perfectele: de-dok-a „am dat“ (răd. dok, cf. cipric. doo:,
v.ind. dâs), c-thek-a „am pus“ (răd. fhE&-, cf. lat. făc-i cu înţelesu
l
„a pune“, cum îl intâlnim în Georgicele lui Virgiliu (IV, 273),

căci odată ce dedot a a fost socotit ca de-do-ka s'au format:
după acest perfect şi alte categorii de perfecte ca cele cu radicale terminate în vocală, licidă, nazală, dintală: fe-fimm&.ka,
epseuta <am minţit» nenemEka «am distribuit» ; tipul perfectului

în -pha, -cha «aspirat»: de-didacha „am învăţat“, fe-fompha „am
trimis“, al cărui punct de plecare pare să fi fost perlectele cu,
caracter primitiv aspirat : gegrapha „am scris“care se întâlneşte
şi la Homer, anume: la formele în “alai, -ato: tetraphatai,
etc.,
dar mai ales el este frecvent în dialectul atic, unde întâlni
m şi
forme active: /eklopha „am furat“, enenocha „am adus“.
În

limba latină, tipul perfectului în -vi Şi -ui, este o creaţiune curat

latină, întru cât în nici o altă limbă indoeuropeană, nici chiar
în
grupa oseo-umbrică, nu se găsesc. urme de această formațiune; reprezentanţi, ei mai -vechi sunt : S6-ur, n0-vi, etc. şi metri,

monui, etc.şi la formareaei au contribuit mai mulţi factor. 'loate
părerile emise în privinţa originii acestui pe:fect sunt nesigure..
Formaţiuni

perifrastice.

—

Perfectul însă se poate

exprim

a
şi în mod analitic în toate limbile indoeuropeene; aceste
peri:
fraze importante se pot urmări în unele limbi până în perioada.
lor comună. Dăm câteva forme ca exemplificare: gr. atic /e/umenos O „să fiu deslegat“ sau „să fi.sfârşit de a deslega pentru
mine“ (subj. perf. mediopasiv), /e/umenos .eien „de. aşi fi desle=.
gat“, sau „de ași fi putut sfârşi să desleg pentru mine“, (optat..
perf. medio-pasiv), /e/umenoi eisi «ei sunt deslegaţi» (pers. 111
„pl. a perf. medio pasiv], etc.: pe urmă, forme compuse dintr'un
,
participiu şi verbul echă „am“:

stesas echo (Sofocle)

„am

pus“:

erastheis echo (Platon) „am iubit“, precum şi perfectul neogrec
echo demeno «an legat», (cf. lat. cognitum habco, v.gs. ginomanan:

habe),

pregătit

incă

din

epoca

helenistică.

In

limba

latină

avem: captus. est <el (cineva) a fost prins» şi mai ales sub.
forma impersonală captum est «el (ceva) a fâst prins»
iar:
mai târziu, către sfârşitul imperiului, şi începutul formării ; limbilor romanice, apare un nou tip activ de o structură cu totul
deosebită : abeo captum «eu am prins», habco Jactum

am fă-.
„cub, habebat factum „el făcuse“ grupări de cuvinte «eufoarte
aproape de /eci şi fecerat, etc. ; germ. got. Yamelip ist „este
scris“
V.8S. ginoman
venit“, etc,

ist „este prins“, etc. ; slav. frizilu jesmi. „eu am.
Si
i

-
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Evoluţiunea, după A. Meillet, are loc în chipul următor: “per“fectul tinde să se exprime prin forme compuse de caracter
nominal;

acestea, în întrebuinţarea lor curentă,

tind să-şi piardă

valoarea lor de perfect şi devin simple trecute ; în acelaşi timp
ele îşi pierd caracterul lor nominal şi apar ca forme verbale.
Şi cum erau, în genere, mai regulate de cât formele vechi ale
"trecutului simplu, ele tind să înlocuească pe acestea.
„Cf A, Bruemann, Grăr. IL, 112 pp. 427-496 şi bogata bibliografie de acolo; Abrege de grammaire comp.
" dzs langues i-e., pp.573—580. 4. Walde, Italische Sprachen [Gesch. der idg. Sprachwiss, p. 217 sq. 222 sq.i.—
J. Wackernasel, Studien zum griech. Perfecktum Gătt,

1904;—/.

besonderer

Osthoff, Zur Gesch. des Perfeckts im Idg, mit
Riicksicht

auf

1784. — Ernault, Du parfait

Griech.

u

Latein.,

Strassb.

en grec et en latin, Paris,

1856. — H.EHir!, Zum latein. Perfectum (IF.XVII p. 278
sqq.i! — H.Colliiz, Das Schwache Prăteritum, p. 1 sqq.
(Gott. 1912). — Kluge, Die elemente des gotischen, pp.

77-85. —. A.deillet, Linguist. historique et linguist. genr,

Pp. 1q1. 144; 149-156; Dialects indoeuropeens, pp, 102-108.

„Categoria formelor verbale numite forme personale ale ver”
bului, sau moduri prin cari subiectul arată ati"Categoria mo- tudinea sa în raport cu judecata exprimată prin
dului.
verb a fost şi ea supusă unor schimbări.
z

INDICATIV,

SUBJUNCTIV,

OPTATIV,

IMPERATIV.

Limba primitivă indoeuropeană avea un indicativ prin mijlocul

“căruia se enunța “judecata”, un sr/junctiv prin care se exprima

“voința” şi un opfativ “prin care se arăta “posibilitatea” sau
“dorința”. Această deosebire între cele trei moduri se mai observă
numai în cele două limbi, cele mai vechi.şi ca dată şi ca forme,
-din familia indoeuropeană, cea indoiraniană şi cea greacă; căci,
chiar de. la început, limba tinde să opună numai două moduri:
unul, indicativul, enunţând judecata ca un fapt, altul, subjunctivul,
exprimând judecata cu oarecare consideraţiune subiectivă: “voință,
dorinţă, posibilitate”. Astfel, “mai târziu, pretutindeni a rămas
„numai un singur mod cu valoare subjunctivală. Iar în alte limbi,
"vorbite de populaţiuni relativ inapoiate, la care subordonarea
nu s'a desvoltat mult, s'a pierdut chiar opoziţiunea

dintre indi-

-cativ şi subjunctiv.;
Limbi ca cea latină, cea germanică cea irlandeză şi cea slavă
prezintă un singur mod

deosebit de

indicativ. Căci,

de mult,

“în aceste limbi nu se mai simţea deosebirea dintre subjunctiv
:şi optativ; deaceea s'au şi contopit într'un singur mod sincretistic. In limba: germanică nu s'a păstrat subjunctivul ca mod
special; funcțiunile acestuia au. trecut asupra optativului. O
formă subjunctivală cu vocala scurtă ar fi, după ]. Schmidt
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ie. *agh-e-s).

Această

de acolo că rolul acestor două moduri se ase:

măna ; şi momentul critic al contopirii lor a fost mai cu seamă
când-ele s'au întrebuințat laolaltă . în prescripţiuni şi
-exhortări. Nici imperativul n'a scăpat de fuziune în limba
germanică şi în cea slavă, în care modul acesta a fost înlocuit
prin optativ; o urmă nesigură a imperativului vechiu ar fi:
mosi din *mozi. Dar nici limba greacă şi nici cea sanscri v.sl.
tă şi
nici cea iraniană mau menținut până în cele din urmă deosebirea dintre subjunctiv şi optativ. In sanscrita posterioară,
întâiul
atunci,

mod a fost substituit de celălalt, afară de câteva: intrebuinţări speciale ; iar în cea helenistică optativul, găsind
u-se'de

timpuriu în luptă cu subjunctivul; şi pierzând puţin câte
din teren, având în special în stilul literar un loc Âx după puţin
purile trecute ale indicativului a ajuns, în sfârşit, să dispară timcu

totul din limba greacă modernă. Pe de altă parte, formele
speciale
pe care K. Brugmann le-a cuprins sub numele de «injunc
tiv»,

iar Delbriick sub
mod,

văzute

ci sunt forme

acela de <subjunctiv . fals»,
cu terminări

cu augmentul,

personale

jucând rolul

unui

nu

constitue un

secundare

nepre-

fel de subjunctiv

în
grupa de limbi indo-iraniană; întrebuinţarea injunctivului
în limba
indoeuropeană primitivă.nu este. nicăeri dovedită.
I. Cu formarea timpurilor indicativului ne-am ocupat,|

pag. a03—a16.

o»

e

vezi

,

,
,
MI. Sunt două tipuri de subjunctive în limba
greacă şi cea
latină: 1) Zipul &Jă: de ex,, gr. hom. zomen, phthietai, lângă

îmen, Phihito, at. edomai „voiu mâncat, piomai
"(au înţelesul de viitor); în formele lat. er-i-s,. er-i.t „voiu bea“,
(*eso), e subjunctivul vechiu întrebuințat ca viitor: Gr. hora, feisome
n, teis-e-te,
cret. deixei (vechi conjunctive ale aoristului sigmatic). Gr. hom.
zveidomen, îveidete, pepoith-o-men; got. 0gs (*ogi-z <i-e. “agh-es),

o formă veche a subjunctivului,

|

2) Tipul & (5, şi a: de ex, gr. pher-O-men, pher-ă-te,
tim-0en, timăte (pentru tima-â-men, tima-0-te).- Forme “vechi ale sub-

junctivului sunt şi mess. //hzut;, graphenti, cret. dunămat, arcad.
histă-toi etc. Lat. fer-ă-s (vechiu subjunctiv cu vocala -z-); tot aici
şi subjunctivul verbelor cu.radicalul în -z-: Plant-E-s
(<*planză[i/€s), precum şi forme de ale viitorului ca: leg-E-s,
faci-â-s,
audi-&-s,

etc. si de

ale

subjunctivului

cu -&-:

leg-ă-s,

sist-ă-s

sferu-ă-s: doce-ă-s (pentru doceli]I-s), audi-a-s (pentru audiils);,
v. slav. berqi <beră-m); v. inl. dober, bera (<*beră-m).
„Din limba germanică şi cea slavă subjunctivul a dispărut de
timpuriu, chiar din perioada preistorică, lăsând numai urme
izolate. Cf, v. gs. tu0m, got. des (<*2gl-e-s), poate şi got. bai-

„au (v. Wilmanns, Deutsche Gramm;

ÎI, 1 p. 113. V.sl.

bg:
(<"bhudul), badq; gr. estăsan “sunto,,
|
III. Formele indoeuropeene ale oprativului cu .sufixii lor -E=:
(-246- |-î-, sunt bine păstrate în limba greacă şi în cea latină.
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Tipul

-iă-

(-ii8-)]-î-:

de ex., în formele atematice: gr.

e1âs,
ci (*es-zE-s *es-z-7) : cîmen (*es-z-men), dido-i
e-n: dido-î-men.
îhe-ie-n: the-î-men, etc. In limba laină, s-i&-s: s-7-mu
s, velit,
malini

(

*vel-ie-m,

“mal-ie-m),

duim, faxun (<*fa-iă-m),

stes

(< *stă-ie-s:

dixint (*di-it-ut),

gr.

sta-iă-s,

poate aci şi qăs

(<daiz-s, cf. gr. dido-iâ-s). In limba germanică, s'a genera
got. zuileis, cf. lat. velrs, zvileip cf. lat. velitis, zvili, zvili,
v.gs.

sufixul -7-; celalalt -iă- s'a păstrat numai in unele cazuri; lizat
de ex.,

SiS, SI, 1Wi33Is, 1vizgi, ete, .
3
2) Tipul -i-. La formele tematice, sufixul -7-, unindu
-se
cu
-0- dă: -oi-: de ex. gr. Pher-ot-s, paideu-oi, lip-oi,
etc.; got.

bairăâis:

gr. pherois, got. bairdi; Sr. pheroi, i-e, *bheroit ; got.
bairâima, bairăip, cf. gr. pheroite, etc.; v. sl. beri,
bert-te, vedi,
nesi (*nesois, *nesoil), 2naji dar znajile (exi după 7).
"O formaţiune curat helenică este şi aceea a coptativului

colic>
lipseia, -eias, “ete, -cinten, “cite, -cian, căruia i-au servit
ca model:
intâiu, optativul prezinte *tupoia (cf. ark. exelaunoia),
tiipois,.....

ltipoia(u), de unde *hipsaia,.... *-saian, şi prin disimilare
*-sesa,....
"Sean, lângă care, prin asimilare şi alte nfluințe analog
ice
"-seis, *-sci, *seinien, *-seite, din care ps. 2 şi 3 sing. prin
faptul
că erau echivoce, n'au putut să se menţină ; al doilea,
după
ctupsas, etupse lângă îtupsa, Grupsan-au pătruns tupseias,
brpseie,
lângă fupsera, tupsetau lef. R.Gâinther, IF. XXXIII, p:
407 sqqg;

K.Brugmann, Grăr. II, mt p. 562 sq.; Brugmann- Thimb,
Gr.
“Gr.4, p. 368 sq. Altfel, ZI.Ziz7/ IF. AXAV, p. 137 sqq.).
IV. Imperativul era un mod amestecat chiar in limba
indoeuropeană primitivă, după cum a arătat R. Thurneysen (la Thumb
op. cit. p. 76 sq); €la dispărut din limba slavă
care s'a păstrat, poate, numai forma mozi (<*mo3e); veche, 'în
țiunea sa a trecut în această limbă la optativul preziniar functe, ale
cărui persoana 1 sing. şi III plurală lipsesc şi se inlocuesc
persoanele corespunzătoare ale indicativului cu particula prin.
(de ex., da vedg 'ducam, ut ducan” da vedatu “ducant, da
ut
ducant”). El se tormează la pers. II sing.: 1) sau prin
terminarea zero: de ex, gr. exe, stornă; lat. ex-, plantă
vidă,
cape (< *cap?). gr. phere, age, lat. age, got. bair, nim ,(pentr
u
*bairă, *nimă) etc. [Acest ă este ce] care alternează cu
radicalul prezintelui cf. gr. pher-ă-men: Pher-&-te etc.]; 2) ă la
sau
prin

terminarea *-ahi; de. ex., gr. 1thi “mergi”, gnothi “cunoa
şte”.
La pers. III sing : prin terminarea *-/od ; de ex., gr.
dâ-f5,
Phere-tă (pentru *phcretâd) ; lat. da-td, vehi-tă, (pentru lat.
arhaie

Vehitod!

memento.

Terminarea

-dau

din limba gotică (deşi nu

este clară încă) se bazează,. poate, tot pe terminarea
indoeuropeană *-fod. La pers. III plural: prin mijlocul lui -„4în legătură cu celelalte forme ale pluralului; de ex., gr. pherontă,lat. .
Jerunt

o, got. bairandau, etc. Pentru formele dialectale însă ale

"pers.. Il] plurale: gr. fa/enton,

Pheronton,

etc. şi pentru

terminarea aoristului activ şi mediu de la deixon, deixas se aştea
ptă
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„.

Grăr. II, m,

Abrege de pramm. comp., Pp. 584

593. — 4. dleiilet, Introd. ă Pe. de gramm, comp. des
langues ie., pp. 192 194. — Szolz und Schimals, Latein,
Gramm.+ pp. 290 293..— 4. Thumb, Die griech. Sprache
(Geschich. der indogerm, Sprachwiss II, 1. p.75 sqq).—
A, Walde, halische Sprachen, ibid, p. 210 sqq. şi întreaga

bibliografie de acolo. —

F. Sonuner, Handb.!

Laut, und Formenlehre3,
INFINITIV,

p. 562 sqq. 578, 583.

PARTICIPIU,

d. latein.

SUPIN,

„Din cealaltă categorie de forme verbale, cunoscută sub numele

de forme nominale ale verbului, menţionăm cele ale în finitivului,
ale participiului şi ale supinului:
-

- Formele înfinitivului în limba indoeuropeană primitivă par.
a fi fost de tot reduse. [Meillet merge prea departe când opinează că în această limbă n'ar fi existat de loc infinitive.] Aceste.
forme se deosebesc de la o limbă indoeuropeană la alta. Pen-

tru explicarea unora dintre ele invățaţii
altele insă aşteaptă încă să fie „explicate.

au căzut de acord;
In general, formele

infinitivului sunt, din punctul de vedere al originii şi al formării
(dativul, ori locativul, ori chiar
acuzativul) ale unor “nomina actionis”, cu confiţiune să exprime
„scopul sau ţinta.
|.. Tipul infinitivelor dorice şi arcadice în en ŞI Ea (ev, -7v)
lor, cazuri de ale singularului

ca

echen, echen

(==-ew), plierân

(= 1) şi domen,

domen |=-ew),

domen (=) sunt formaţiuni nouă, care se rapoartă la un
"Phereen şi la unul şi mai vechiu “Pheresen (locativul fără terminări al unui nume verbal) cu contragerea lui -ee- în e (cum are
loc adesea în insulele dorice din Marea Egee) pentru £ (e, 7),
cf. R.Giinther IF. XX XIL, p. 372 sqq. Il. Tipurile sdpzzeu, îdmenai

" Sunt cazuri ale unor nume verbale, şi anume:

celălalt un dativ.

Originea

întâiul un locativ,

tipurilor doânai,

probabil

la rad.

*dou-lărgită din *d3- (cf. cipr, dozvenai, skr, dăvână), cîpai, eneghai

nu este: încă sigură; iar infinitivele gina; onânai par.a fi eşit,
după Brugmann (Abrege, p. 372) din *es-mnai, *gnâ-mnai, (alţii
din *es-nai?). In limba latină avem:

agere, făre) al verbelor active

(=

*-s-2)

terminarea

[.- Tipul în re (dă-re, plire,

latine,

format

cu sufixul *-si,

locativului unui radical în =s. II. Tipul în

-isse (vidisse, futudisse, etc.) este o inovaţiune (v. pag: 314). III.
Tipul în -r7 de la conjug. | II ŞI IV. (amar-7, monc-ri, audi-rt),

format

cu sufixul

-s7 (<*s-ai) şi cu valoarea de infinitiv pasiv

şi deponential, este de
în -7 de la conjug. III
tatul */ager?, ca infinitiv
este dativală. Formele

origine dativală. IV. Şi
(/eg-7, ag, dic-i, segu-1)
pasiv, pe lângă v7vere, ca
agi, /egi erau primitive

că erau mai scurte, ele au făcut “concurenţă

geneza tipului
pentru aştepinfinitiv. activ,
şi prin faptul

celor -mai lungi şi
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prin acestea mai incomode, până când aceste din .urmă au dis-părut cu desăvârşire. V. Lipul în -zer (agier, ldudarier, amarier)

al infinitivului pasiv cu toate explicările date până acum nu.
este încă clar. VI. Nici în privinţa tipului în -frerae (dataeran.
esse) nu s'a dat până acum o explicare definitivă, Totuşi vezi
Brugmann, Grdr. II, u.?, p. 507 sq ; H. Hirt, IF. XXXII, p. 217;

Stolz, Latein.

Gramm.

avea un infinitiv viitor
radicale

in

înimicos meos
întâiu

“fu:

$, p. 297 su. Ştim însă că latina arhaică

nedeclinabil

sfatitrum:

dicturum

in zur:
la

omnia

processuruni

(C. Gracchus)

esse, de ex., dixerunt

(provenit de la

statura

status), de ex.,
esse

şi prin.

analogia lui foc frocessurum (esse) cu hoc factum
devenit, apoi, declinabil /azuc re processuram (esse)
„In limba germanică avem:

Credo

la care s'a adăogat mai

tipul în -ax(e este

(esse),

a.

pentru i.e. -o-,

caracterul radicalului prezintelui, iar 72=—7(1)? cf. gr. -nai este
adevărata terminare a infinitivului), de ex., got. bairan, bid-j-an,
sit-au, lig-an, wit-an, v.gS. ga-n, habe n, etc. şi la infin. con:
jugării slabe în 5-n (prin contracţiune din -Oja-n/ de ex., sa/bă n
„a mirosi“, etc. lar Infinitivul în -fi din limba slavă este cazul
dativ sau locativ al unui substantiv abstract feminin în -4s;
de ex., da-fi “dare”, 2a-fi, ves-ti, vozi-ti 'vehere”, Acestui in-

finitiv corespund in celelalte limbi

indoeuropeene

subst. femi-

nine. cu sufixul -/-, de ex. skr. pitis “acţiunea de a bea”, gr. phatis
“povestire”, lat. zpors, got. sau//s “boală”, etc.
Cf. Brugmann, Abregă de. gramm. comp., p. 371; sqqi
— A. Meillet, Introd.
ă Pet. comparat.

des

langues

indoeu=

Top., p. 248 sq. — S/olz und Schmaălz, Latein. Gramm.;
P.. 295 sqq. şi întreaga bibliografie de acolo. — Sommer,
Hb. d. lat. Laut» u. Formenlehre? p. 623 sqq.
— L.esfien,
op. cit, p. 211 sq. — W. Wi/manuns, Deutsche Gramm,.
MI, 1, p. 7 sq. — A. Thumb, Griech. Sprache (în Gesch.
d. idg. Sprachwiss. II, 1 p. 77 sq.—4. !Palde, Italische

.
-

Sprachen, ibid. p. 209 sq.—R.

Gunther, IF. 32, p. 372 sqg.

Formele participiale. — |. La activ: 1. prezinte şi aorist:
“cent, *-ont, *-ut. a) La radicalele atematice cu şi fără reduplicare şi la aoriste sigmatice; de ex., On (pentru hOn), lat. sous,
(frae)-sens, v. sl. s-y (*s-ous <*so-ons), gr. tilheis, lexas (pentru “fithe-ut-s, lexa-ut-s) etc. La radicale tematice unde se prezintă două formaţiuni, după cum e/o sunt socotite ca vocale
tematice sau ca vocale de sufixe, adică *b/ereo-ut sau *Aherelont; de ex., gr. fherân, lat. ferens, vehâns (<*-culs); got.
baira-ud-s, giba-nd-s, f. frijo-ndi ; v. Sl. bery, vezy (<*vedo-us
(<*vedo-uts), f. veaqăti, vedsati (pentru *vezonti, etc.), n. vedy
vezy ipentru “vedg <*vedo-ut, etc.). 2) Perfect: “-zveţ-, *-zes-;
de ex., gr. zucidos, gen. -ofos, f. zvid-uia (pentru *-usja); got.

zveit-îvops, la zvait f., got. berus jo-s; v. Sl. vedu (C*uvedus), vedusi (pentru vedusi (fem.)).

sigure
de această

In

formaţiune.

limba

latină nu există

Singura formă

exemple

corespunzătoare
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din limba oscă este sifus: (<*sâzuos sau. s&fzwos). IL. La mediu:
(pasiv) : 1) prezinte, aorist şi perfect: “-aneno-, *-mino-,
: forma-

tiunile variază

după diferitele limbi; de ex., gr. fherdmenos,

tithEmenos, pephugmânos, etc. In limba latină sunt urme izolate:
femina Vertu-mnu-s, alu-mnu-s (= -m[e]nos), (c£.: gr. ho: trep6menos, ho trephâmenos) etc. V.sl. Vezo-inu, vedo-mu, etc. [cu -3710poate din -p440-). Aici şi v. prus. 50-4laus?. -mana-s „ascultat,

împlinit“. III. Za pasiv: perfectul: *-f0-, Formaţiunea primitivă
a acestui participiu a dispărut din limba latină de timpuriu şi a
fost înlocuită prin adjectivul verbal format prin mijlocul sufixului

*-to-: lat. -fu- (vestitus, amatus, etc.). In limba germanică participiul pasiv se termina la verbeie slabe în -da- (-7a-,-:pa-), de
ex., got. sa/bo-ps, etc. cf. lat. amătus; iar la verbele tari în

slavă

întâlnim la

acest timp

trei formaţiuni: cu sul. *-fo- (Slav. -24-), *-110- (slav.

F. Sommer

(Kritische Erlăuterungen,

-

aus, de ex., batir-aus, gib-ans, etc. In limba

-nu-) şi “-ento (Slav. -exu-); de ex. dqtu petu, kletu; danu, vedănu ;
grebenu, nesenu, dvignov-enit, “chualj-enu : choab-enu, etc.
In privinţa “participiului necessitatis”, de ex., oriundus, /audandus nu S'a spus încă ultimul cuvânt.
Să se compare totuşi, în privinţa originei acestui participiu, p.

181 s99

care discută

părerile emise, anume: aceea a lui.Ehrlich (KZ. XLII p. 311
sqq-) după care /ferendus, ferundus ar veni de la părticipiu

prezinte (ceea ce ar explica şi înţelesul activ) -+- sufixul -ido;,
adică *ferentidos, *ferontidos; aceea a lui Niedermann (Mel.

Meillet, p. 104 sqq) după care tipul întreg al gerundivului şi
gerunziului are ca punct de plecare forme ca moribundus eşit
din contaminarea lui pzorirndus şi lui *prorbendus, şi care, plecând
atât de la "b/urănd (la răd. *o/u: lat. fii, gr. qv-) ce cu sufixul

-0- şi cu terminarea
(cf. inori-bundus,

-s ne dă

*5/uondos, de unde lat. -bunduş

ridi-bundus), cât şi de la. sufixul *-(0)do,

ce

întră în compunerea formelor verbale latine: agundus (pentru
*agondos), Jacumdus (pentru *faciondos) şi la cele analoage:
amandus lpentru "amă-ndos) etc. Altfel Brugmânn (Gradr. 1] a:
p. 152) după care -udo al gerundivului şi al gerunziului vine

din *-f20- când se găseşte după vocale;

de'ex., dando- (pentru

"da-to-s-), în-plendo- (pentru *p/e-în0-), etc.
K. Brugmann,

Abreg€

de gramm.

comp,, p. 333 sqq, -

p. 336 sq' — A. Meillet, Introduction â Petude comparat.

des langues

Latein.

Gramm.

indoeurop.. p. 246 sq.— S/olz und Schmalz,

Gramm,,

p.. 298

sqq.— Pondrat,

Vgl.

slav,

Îl, p. 165 sqq. — Zesfien, op. cit, p. 204 saq. —

V. Wilmanus, op. cit. p, 13 sqq
— Somer,
,.

lat. Laut- und

Formenlehre,2 p. 635 sqq.

Handb. der
-

Formațiunile supinului. — Cel latin prezintă o formaţiune
în «tun şi alta în -fii: întâia, este acuzativul, cealaltă, locativul
sing. ale unei teme în *-4-2 sau *-/-3u sau dativul unui radical în
1. Valaori, Linguistica,

21

-
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“fii; de ex., specta-tum „să privească“, memoratu

„de a'şi aduce

aminte“, etc. Supinului latin în -fum corespund în limba germa-

nică substantive în -4: fastus “dovadă”, daupus “moarte”, /ustus

„plăcere“ etc. Cel s/av în -/u este şi el acuzativul unui radical

în

-f2;

de

ex,

esti,

*diitu-u) etc.

cktu,

.

cf.

lat.

Cf, Stfolz und Schnalz,

466

sq, — Leskien,

Gramm,

datum,
Lateinische

der

lit.

ddilzu

Gramm.t

altbulgar.

(din
p 298,8

(altkirchen-

slav.) Sprache, p. 212. — Sfâstrand, De vi et usu supini
secundi Latinorum, Lund, 1891.— Sommer, Handb. der

lat. Lant- u, Formenlehre;

p. 634 sq.

.

XV.
SINTAXA,

Gramaticii comparatişti şi-a
u consacrat, chiar dela înc
studiilor linguistice, întreaga
eputul
logiei limbilor indoeuropeene, lor activitate foneticei şi morfolăsând cu totul filologilor grij
de a se ocupa cu studiul
a.
sintaxei ; de aceea, mult
timp,
tica comparată n'a avut nici
o influință rodnică asupra singramataxei,

n'a fost neglijată nici

în sintaxă ; căci, ori găsim
în
ce nu sunt arătaţi în cea
scrisă, de pildă, accentul ea factori
invers, nu întâlnim în
frazei, ori,
ea (sau

în tot cazul le înt
măsură foarte mică) acele
fenomene ce sunt desvoltatâlnim într'o
literară, de ex. subordonarea
, de care limba vorbită e în proza
foarte puţin, iar cea Scri
să, din contră, așa de mul se serveşte
născut perioade artistic com
t, incât S'au
Linguiștii deci trebue să puse şi adeseori complicate.
mele limbii; pentru ei, bun aibă neapărat în vedere toate forceşti şi italice sunt de marăoară, inscripţiunile dialectelor grecercetări în domeniul sintax e importanță, dacă voesc să facă
acestor limbi; şi acest studiu
apoi, la acela al sintaxei ei
duce,
sau a altor limbi înrudite. comparate a. limbii greceşti şi latine,
|
|
Perspective noui s'au deschi
s
in
sin
taxă şi cu introducerea
"ielodei psihologice în locul
tică din evul mediu şi de celei logice care a domnit în gramadomnit aşa de mult, este 8re care, cu toate acestea, pentrucă a
guiştii au început să vadă u să se scape cineva cu totul, Linlogiei, de ex,, gr. hom. ela deci şi în sintaxă: I, 2ufluinţa ana»
să fie_mai iuți la picioare phroteroi & aBhieioteroi „(ar fi preferit)
decât bogaţi în aur“ (pentr
/eroi E aphneioi), lat. audact
u e/azhrodecât pregătit“ ( Pentru azd ior guam faratior „mai îndrăzneţ
actior quam Paratus), etc
asintilării, de ex., Zolin
hăs MutEnas cudaimona ; 2, în fluința
cum sunt Micene“ (pentru
„oraş fericit
iSfuni, Quent. Quaeris &&0 45s Mukenai S.-inţ-eiszz), lat, plautin.
Sum „acelape care
(pentru ssze, Que...
etc. ; 3, influinţei contamină îl cauţi eu sunt“
rii, de ex., gr.
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erdo tina „fac rău cuiva“

(pentru FaPa erdă fini + blaptd

ina), lat. poster. senexfer „stânga (pentru sinister -+- dexter), etc,
„ Asemenea construcţiuni, provenite prin contaminare, existau şi
în limba indoeuropeană primitivă.
Cf. P. Kre/schmer, Einleit. in die Altertumswiss. hgg,
von Gercke und Norden, I pp.222—223.—A. Bruginann,
Abrege

de gramm.

comp.

des langues

indoeuropeennes

(trad. frang.). pp: 736—744- — WStreitberg, Geschichte
der idg. Sprachwissenschaft, II, 1 p. 80
— 1. Ziemer,
Junggrammatische Streifziige in das Gebiet der Syntax
(Colberg 1882) passim.—Azelius, De assimilatione syntactica apud Sophoclem (Dissert, Upsala 1897)—Li/jeblad,

De assim. syntact. ap. Thucydidem, 1 (Dissert.: Upsala
1900).— adina, Die Analogie auf dem Gebiet der Kasus-

rektion bei der vier griech. Dramatikern

(Dissert. Erlan-

gen 1903).—Middlelon, An Essay on Analogy in Syntax
(London 1892), — Sto/z-Schmalz,

Lat. Gr,

357 sq. 456.

Din compararea limbilor indoeuropeene separate rezultă că |
ele au menţinut multe regule şi multe construcţiuni din limba
indoeuropeană primitivă; aşa, bunăoară:
a
1, — Regulele referitoare la acordul dintre substantiv şi pre*
dicatul său, ori apoziţia sa, ori pronumele său,
Acordul.
ori adjectivul ce-i ţine locul, în gen, număr, caz
Ş
şi persoană ; dar acest acord n'avea încă regule
hotărite în limba indoeuropeană primitivă; de aceea, nu de
“puţine ori vedem fluctuări şi excepţiuni, de pildă: Acordul unui
subiect plural neutru cu -verb la singular; sârvă tă te dpi
devişv astu „toate acestea ale tale să fie dela zei“, gr. /heoi
men

Esau, thnela de gene ouk în „zei erau, dar generaţii de muri-

tori nu erau“. Această neregularitate de acord se explică prin
faptul că pluralul neutrului era, la început, un colectiv abstract
format ca un feminin Singular în- â, bunăoară *îugă “iuga” „totalitatea jugurilor“. El era mai bine păstrat în limba greacă. Nici
în această limbă însă nu se găseşte în aceeaşi măsură la toți
scriitorii din diferitele epoce: la Homer, după un subiect neutru
la plural, verbul este de cele mai multe ori la singular decât
la plural, adică de 386 ori faţă de 120 ori; în dialectul atic verbul
este la singular la Platon şi la poeţii tragici; dar nu de puţine
ori este şi la plural, mai ales la Tucidide, Xenofon şi Aristotel.
Acordul unui subiect plural masculin sau feminin cu un verb
la singular: gr. herod. Esti de metaxu 165 te palaiis polios kai
tou utoii hepta stadioi „sunt şapte stadii între cetatea veche şi
templu“ etc.; Acordul unui subiect singular (cu înfelesul însă
de plural) cu un verb la plural: gr. hom. hos phăsan he plethis
„aşa grăi mulţimea“, lat. con fanta mmultitudo lapides ac tela

conicerent,

got. sălun.biina

lui“, etc.; aceste

mana

ei „mulţimea

sta imprejurul

două din urmă excepţiuni s'ar explica prin

_ analogia, sau prin extensiunea nelogică â celei dintâiu.
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Cf. &. Brugimannu, Kurze vgl. Gramm. p. 643 sq.—
FE Audouin,: De la declinaison dans les langues indoeuropeennes pp, 4, 60, 144.— 0. Riemann-H. Goelzer Gramm.

comp. (Syntaxe) p. 17. J. Schmidt, Die Pluralbild. der idg.
Neutra, p. 4.

.

2. — Multe din întrebuinţările cazurilor, dintre cari:
Intrehuinţările
cazurilor.

Nominativul exprimă ideea

nominală

care

constitue centrul acţiunii, de ex., gr. Jo pa»

ter agathos esti lat. pater 'est bonus, etc. ;

Pocativul arată' persoana căreia îi se adre-

“sează cineva, de ex., ind. văyav Indragea „0! Vayu şi Indra“,
gr. hom. Zeii 'Pâter, vsl. premilostive gospodi, etc.;.
ta

Acuzativul este cazul ale cărui deosebitele întrebuințări ca acazativ al directiei, al obiechilui din care s'au desvoltat acuz. ealamaţici şi acela al întinderii (v. Sommer, Vgl. Syntax., p. 14

"sqq.) se reduc toate la aceea a complementului unui verb ; de
“ex., gr. ho patîr philei ton huion, lat. pater amat fii, gr.
Polemon polemeîu, lat. puna: pugnare, gr. ebasileuse pente etg,
lat. guingne annos regnavit; gr. diephtharmenos tz Psuchen,
dat. nudus

bracchia,

gr. hom.

venire, gr. hom. hena mena

nn 'd'eîmi Phthizu

menăn

de, lat. Asian

lliada II 292. lat. guindecim

- Bedes lafus etc.;
"Genitivul, fie cel adnominal, fie cel-adverbal, fie cel pe lângă
Zarticule, este cazul complementului unui substantiv, adjectiv,
pronume, verb, adverb,

prepoziţiune,

interjecţiune, de

den'toii Lâchetos tân neon archân, „comanda lui Laches

ex, gr,

asupra

năvilor“, lat. Ciceronis domus, vsl. domil. Pelrovii, gr. thauma"stos tes sophias, lat, sanus menlis, gr. enthumot tâu euergesi
âu
lat. 7nemento beneficioruim, gr. hoi stratidtai cfhagon tân kerion,

lat. ovmium Gallorum, fortissimi sunt Belgae, etc. gr. eds
Theoi hieros, late femplum dei sacru, germ. heiliger. Tempel *
des Goltes (dislocat în * Tempel, heilig des Goltes); gr. dexiăs,
germ. rechter Hand; gr. erchesthai..pedioio, germ. uber 'ebnes
Land hingehen; gr. hopou gts lat.ubi ferrari, germ. vohiu
des Wegs? gr. eis emautoii (oikian), lat. ad Castoris (gedes),
za.
Miillers, gr. fheâi tot andros „vai de bărbatul“ ;
Sa
Dativul, care arată cui, sau /a ce este hotărât ori “menit un
lucru, se întrebuinţează ca complement indirect al unui verb,

al unui adjectiv sau al unui
cităm:

adverb.

1, dafivul posesiv cu verbul

Din aceste întrebuințări

„a fi“: gr. hom.

oâtis emoi

onoma „Nimeni este numele meut, ŞT. etica 16; biines Esau
„el avea nouă câini“ lat. Gaius mthi est nomen „G: este nu-

mele meu“, fres ei sunt filiae, „el are trei fiice“; germ.
zi ist
not; 2, îndoitul dativ: res est mihi saluti, amori „lucrul e
pentru
mine salutar, un obiect de iubire“, etc. do (îribi0) alieni
rem

crimiini „acuz pe cineva de un lucru“, ete. 3, dativul liber, prin
care înțelegem pe acela al suferesului cu următoarele subimpărri:

a) daf.

simpatetic:

gr.

dicphihartă te tâi Kroisoi

he elpis
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„Speranţa pentru Cresus s'a distrus“, lat. versazur mnihi
gr. fois Thrâikas toiis 16i -Dămosthenei huste
* cari au ajuns mai târziu pentru D.“, germ. errzsantas „Tracit
lebt nur seiner
Familie ; c)dativul etic : gr. kai moi mă horubesete
„şă nu'mi faceţi
niciun zgomot“, lat. guid vaii Celsus agil ? d) dativu
pentru a arăta persoana în raport cu care o afirmare l relațiunii
este ade.
vărată (se traduce prin: în ochii cuiva, pentru
cineva): gr.
theois alitămends esti, lat. sum cuigue pulchruim
est, germ. 1nirist er tot; e) dativul autorului: gr. emoi Boicteon =
mihi faciendin, ŞT. fanta hEmin pepoiztai, lat. mihi audituri, 4, Dativ
ul direcZici, destinaţiei întrebuințat în locul acuzativului cu iz
sau
a arăta destinaţia precum şi termenul la care tinde mişca ad spre: .
rea : lat.
ante oculos,.
etc.; b) dazivus comod et incommodi : mi guide
m esurto, non tibi,

ît clamor caelo, frumentum

mililibus aducere, 5, Dativ

întins în limba latină: a:/70 subsidio, dono mittcr ul scopului,
e, dare, benire alicui „trimit, un dar cuiva, viu în ajutorul cuiva“
dar cuiva, etc. de ex., Pausanias venit Aficis auxilto , dau un;
a venit în ajutorul Aticilor“. Aici şi infinitivul scopului, „Pausania.
din limba indoeuropeană: gr. dăso 'opitiemenai „Voiu moştenit
da în

căsătorie“, etc.

Instrumentalul (păstrat ca formă specială în limbile a
ariene şi
fie cel Propriu zis, fie cel sociativ |comitativ) arată
:
I, întâiul, 7 jlocul ori sustrumentul icu ajutorul căruia
se
face
acţiunea, întinderea (în. spaţiu, în timp), cauza, măsur
a, raportul
de ex,, gr. hom. /losson egă dunamai chersin te rosii
te kai
* Sfhenei (lliada, XX 360), lat. si sumo Jovi argento sacri
ficasse
nmti
Plaut. Most. 42; gr. eporeueto tei hodâi, lat. Aurelia
via Proficisct,
gr. (xn) chronâi «cu timpul» Joris guingue „în timpul celor
cinci
ceasuri“ ; lat. /i:6i Zhaneîn «a muri de foame», germ.
hangi
ruîrsterban
balto-slave)

(acelaşi înțeles) ; gr. poli ineizon, lat. zmulto alor,
germ. din mer „cu atât mai mult“; gr. herod.
z2//rei po!/or „in
mare cantitate, gr. îsc/huein foi somati „viguros
la corp“, lat,
aegro

tare animo „bolnav la suflet“, natione Ga//us „Gal de

naţionalitate“; 2, al doilea, însoțirea modul şi calitatea
ce durează de
ex., ved. devă devebhir â gamat «zeul să vie cu zeii»,

gr. fois
agathois sumimisge, kakâsi de me poth, homartei,
Theogn. 1163,
lat. /psezno graditur comitatu Achate, Virg. Aen.
|, gr2, dihă,
lat. jure, mâzen „ca măsură
;“
lat. vip suo 21Zen1o „un om cu

mult spirit“ etc. .
Ablativul (păstrat ca formă specială în limbile ariene Şi italice
)
exprimă punctul de plecare al unei acţiuni, originea, separ
area
.
„ŞI distanța de ex., ex il/o loco, Roma venit, gr. ges hopoias
€lthon
„din ce ţară am venit“ lat. nobil; genere natus, milib
us

sex castra oşuit „a aşezat tabăra sa la şase mii paşi“.passuunt
Loctivul (păstrat ca formă specialăîn limbile arice şi balto-

slave,

osco umbrica) arată locul unde se face acţiunea, de
ex.,
sindhau «in, sau lângă fluviu» deveşu «la sau printre
zei»,
uoikoi lat. Romae, gr. pedigi pese, germ. Sie fiel zu Boden gr.
etc.:
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Din cercetările făcute, se vede că între intrebuinţăril
cazu- .
rilor pare să fi existat numeroase confuziuni în limba e indoeu
ropeană primitivă, căci erau' cazuri, a căror sintaxă
prezen
ta
unele puncte de contact cu aceea a unuia sau a mai multor
altor
cazuri. Aşa, bunăoară, nominativul se întrebuința uneori
în locul
vocativului şi învers ; alteori era echivalență de întrebuințăr
i în
unele cazuri, între ablativ şi genitiv (de ex, genitivul
şi
abla|
tivul de origină; de materie, de cauză, de lipsă,
vul și
-ablativul partitiv., genitivul şi ablativul pe lângă geniti
insemnează: :a primi”, “a auzi”, etc.; alteori, în unele verbele ce
țări, ablativul era în concurenţă cu locativul pe lângă întrebuinverbele

“ce însemnează: “a bea”, “a primi”, etc., cu instrumental
ul, de ex.,
:ablativul şi instrumentalul de cauză, de mod,
de materie, de
separare;

uneori există punct de contact între
a dativului
de scop cu aceea a acuzativului şi locativului desintax
scop,
Această schimbare a cazurilor din limba indoe
năa primitivă a fost însă redusă oarecum în limbile indoeuurope
ropeen
vate dintrinsa, şi anume: ceva mai puţin în sintax e deriindiene vechi şi ceva mai mult in aceea a limbii greceşt a limbii
nu mai întâlnim urme de unele concurenţe : de ex., întrei, în care
complement direct şi locativ, între acuzativul şi instru acuzativ
de întindere in spaţiu, etc., dar, mai cu seamă, după epocamentalul
home=
rică libertatea concurenţei între unele cazuri -se
restrânge şi
„mai mult. În schimb însă, se produc contuziuni nouă
greacă: chiar înainte de separarea dialectelor greceşti nuîn limba
numai
genitivul şi ablativul formau un singur caz, ci
şi
între
dativ,
locativ şi instrumental fuziunea a fost completă.
*
Totuşi, există în unele adverbe forme de ablativ
deosebite
de genitiv şi cu înțeles de ablativ, de ex., delf.
z0445 „domo“,

forme

de locativ deosebitde
e

dativ şi cu înţeles.

de locativ,
de ex., oikoi „domi“ pedoi, Isthmoi, etc. şi forme
de instrumental
cu un înţeles corespunzător vechiului instrumental,
de ex., lathre,

at. Rrughez, etc.
|
|
In limbile italice. s'au păstrat, ce e drept, multe echiva
lențe
de întrebuințare din limba indoeuropeană primitivă
;
'dar,
în
genere, observăm că, sau unele din echivalenţele
intrebuinţare care par să fi existat în limba această între de
unele
sau menținut parțial (de ex., sintaxa dativului în limba cazuri,
oscă se
deosebeşte mult de aceea a locativului), iar cele
multe au
dispărut fără să fi lăsat. urme; sau aceste limbi aumaiîntin
sşi au
generalizat echivalenţele care erau parţialeîn limba
indoeu
ropeană primitivă între sintâxa. unor cazuri şi aceea
a altora, ori
"au stabilit deosebiri complete
” între alte „cazuri,
genitiv şi ablativ (deşi între sintaxa lor s'au păstrat de ex., între
câteva echivalenţe vechi), ori au. fuzionat cazuri, formându-se
din două
numai unul, chiar din epoca italică, și din punctul
de vedere
sintactic şi din acela al formei, de ex., ablativul
cu

instrumentul.
[Uneori confuzia între două cazuri nu s'a generalizat
din cauza
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limbii

literare,

care a oprit

îcum, de altfel, a
dispară; iar din
ntrebuinţări unul
acuzativul asupra
|

limba

în

desvoltarea ei normală,

menţinut şi pe s final ce era pe punctul să
unele concurenţe între două cazuri în unele
ese. victorios în detrimentul celuilalt; de ex.,
|
genitivului].

Cf, :EAudouin, op. cit.,
passim (în special p. 246 sqq...
342 sqq. — ORiemann — Î1Goelzer, op, cit., passim.—:
£. Sommer, Vergl. Syntax, p. 14 sqq.

Diatezele sau genera verbi prin care înţelegem un fel de
aspect al acţiunii verbale in raporturile ei cu
subiectul, după cum acţiunea este considerată.
Diatezele
ca săvârşită de dânsul,

|

suferită de dânsul,

sau

făcută în interesul său, cu participarea sa, de ex., gr., dobw „eu.
spăl“,

Xoicpat

„eu: sunt

spălat

.
spăl“ (vezi pag. 297).
: Din versurile homerice:

(de

|

altul)“,

Dosd d'hepta gunatkas amunona
Lesbidas, has, hote Lesbon
Exelomen.

şi Xovopar

o

„eu

mă.

erga iduias

euktimenen helen autos.
o

Se vede clar deosebirea dintre cele două diateze: cea activă
şi cea medie; în adevăr, când Agamemnon zice că Ahile a:
cucerit Lesbos întrebuinţează activul /elen, căci nu a cucerit
pentru dânsul; când insă şeful armatei acheiene spune a a/es:
se serveşte de mediul exelonrzu, căci alegerea a făcut-o în:
interesul său. .
Cea ce caracteriza limba indoeuropeană primitivă era opo-ziţiunea dintre ac/iv şi medut. Nu exista în această limbă nici
pasiv adevărat nici reflexiv adevărat; verbui reflexiv a ince-put de timpuriu să fie exprimat prin pronumele refiexiv..
In.
limba greacă deosebirea dintre cele trei diateze activă, medie
şi pasivă nu este tocmai clară. Ceeace constitue mai mult pasivul este regimul prepoziţional, iar nu forma verbală, de ex,
hupo toâ Miltiadou dameis „stăpânit de Miltiade“ este socotit ca
un pasiv; iar Jupo toi: Miltadou pesân

„căzut sub loviturile lui,

Miltiade“ este socotit ca un activ numai printr'o convenţiunegramaticală : în ambele aceste exemple se exprimă aceeaşi idee;
Şi, poate, la inceput, unul nu era mai mult pasiv de cât celălalt
(cf. Vendryes, Le langage, p. 121 sq). In limba greacă şi cea:
latină sunt unele pasive ca gr. gewyw „sunt acuzat“, z:ztw, sunt:
gonit“, lat. peneo „sunt vândut“, fereo „Sunt pierdut“, etc. cari.
au forma activă. În cele mai multe limbi indoeuropeene separate:
şi deosebirea dintre activ şi pasiv este iluzorie.
„_

Adevăratul
rol al pasivului este să exprime acțiunea acolo:
unde nu este vorba despre cel ce o săvârşeşte. În limba laPe,
„aj

Ă

.
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tină avem currit „el aleargă“, când ne gândim la cineva care
„aleargă; şi cupritur „se aleargă“ echivalentul lui currunt pei
-aleargă“ cu un subiect nedeterminat, nedefinit, ceea ce este tot
„una cu „se aleargă“. Ceea ce dă pasivului o însemnătate este

“faptul că în loc să prezinte acţiunea ca un rezultat al intervenirii unui săvârşitor, din contră el o prezintă ca rezultând prin
“ea însăşi, fără să se introducă vreo noţiune străină, specială.
Şi dacă lângă un pasiv

se

exprimă

şi cel

ce

săvârşeşte

ac-

“iunea, atunci acesta trebue să fie socotit ca'un punct de ple“care al acţiunii, iar nu ca un săvârşitor al ei; de ex., occiditur
a- Miltiade

„el este

omorit de către Miltiade „insemnează pro-

_priu zis „el este omorit“ şi punctul de plecare'al acestei ac“Ţiuni este, Miltiade; şi în limba greacă, cea slavă, etc. sunt ex„presiuni analoage. care arată aceasta în chip tot aşa de clar.
Pasivul poate să nu existe de cât sub forma impersonală:
curritur

„se aleargă“, dicitur „se

zice“,

ifur

„se

merge“, Ju-

-difur „se joacă“, pugnatur „se luptă“, vivitur „se trăeşte“, etc.

"cu înțelesul

de: „cineva aleargă“, cineva zice,

cineva

merge“,

etc. Şi în limba greacă, în care acest pasiv impersonal este
* aproape neiîntrebuinţat, găsiră unele perfecte întrebuințate astfel,
“de ex., maneozeizora, „preparativele sunt făcute“, fe6oiOnra „s'a

_dat ajutor“, etc.
,
Din acest pasiv impersonal, apoi, ca iuvidetur . mihi „sunt
“învidiat“, bene vivitur „se trăeşte bine“, vifam vivitur - „îşi
trăeşte viaţa sa“ etc, a eşit pasivu/ personal, ce'l preferă la“tinul: învideor „Sunt invidiat“, vita. vivitur „viaţa e trăită“, etc.

„În limba română se întrebuințează mai puţin pasivul de cât în
limba latină; de aceea, multe construcţiuni pasive latine trebue
să se traducă prin activ în limba română, în care forma re-

flexivă serveşte şi pentru pasiv.
Pasivul exprimă adesea o acţiune săvârşită, complet termimată ; iată de ce în limba latină (şi în cele romanice) trecutul
“se exprimă prin mijlocul verbului „a fi“; de ex., lat. bis fost
Numae regnum Janus clausus est „de două ori din timpul dommiei lui Numa templul lui Ianus a fost închis (==s'a închis),
sau este închis“,

De multe ori subiectul nu face el însuşi
-cută prin mijlocul

altuia, de ex., ion

acţiunea, ci o exe-

/uion

edidaxato

„a

pus

să înveţe pe fiul său“, za basileia kateause „a pus să ardă
„palatul“ şi avem în acest caz aşa numită „întrebuințare cauzazivă“ a activului şi a mediului;
|
|
CEA.

Meillel, Linguist. hist. et linguist. gencr.; p.

195 sqq.J. Vendryes, Le langage, p. 121 sqq.— Uhlenbeck.

-IF._XEI, p, 170. tom. Se/ucharal,
$. Ber. d k. Ak. Wien.

IF. XVIII pp. ş25—5314

123 (1895)pp. 1-91—A4.

Philippide,

Istoria limbii române, p. 187 sq.—ZFinck, KZ. LI. pp209—232; Die Haupttypen des Sprachbaus, Leipzig, 1910
p. 133.

.
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Acţiunea exprimată prin verb este prezentată ca un act al
"subiectului; de ex., Ahile învinge, Hector:

Verbe transitive . omoară, etc.; iată ce exprimă diateza activă în

şi intransitive.

înţelesul larg al cuvântului. Actul însă poate

să fie exprimat de verb sau complet, sau ra-

portat numai la un obiect ce se poate exprima separat;de ex.

Ahile învinge pe Elector, Hector omoară. fe Patroklu. Verbele.
cari au un obiect se zic trausitive; acelea însă -cari n'au- nici

un obiect se zic intransitive.

a

Unele verbe sunt de obiceiu intransitive: gr. yiyvona: „devin“,

EpXopat
"Venio

„vin“, etc. curro „alerg“, dormio

„vin“, etc.;

altele

sunt

„dorm“, eo

intransitive numai

„merg“,

la unele

tin

puri: ânoheoz „am distrus“ (trans.), dar âztăwăa „sunt pierdut“

(intrans.), fjyetpa „am deşteptat“ (trans.), dar ErpTvopa „m'am de-

şteptat“ (intrans.) iar la unele verbe

transitive

distingem două

întrebuințări: una transitivă şi alta intransitivă; dar numai la
unele din compusele lor; de ex, gtpo „port“ |trans.) dar Btaiguw
„imă deosebesc“, lat. fero „port, aduc“ (trans.), dar „d;/fero“
„Mă disting“ (intrans.), 8iâuut „dau“ (trans)., dar 2văiâuoue „cedez“
(intrans.); în sfârşit, un număr de verbe active.se întrebuinţează.
ca transitive sau intransitive: gr.2x)sizw „părăsec, las“. [trans.).
zEedme „a dispărut“ (intrans.), gr. Exo „am, ţin“ (trans), dar
E uaxâs „îmi merge rău“ (intrans.), etc. lit. /ki „las“ (trans ),
7sa lekă „rămân“ (intrans.), lat. -vorte id „întoarce aceasta“
(trans.), dar vorfe hac „întoarce-te de partea aceasta“ (intrans.).

In cursul desvoltării limbilor indoeuropeene separate însă au
loc schimbări: verbele transitive devin intransitive, şi invers;
iar în două limbi înrudite se poate exprima o idee într'una

printr'un verb transitiv, în cealaltă printr'unul intransitiv,
ex., rom. ajut pe mama, ger. ich helfe der Mutter, etc,
e

de

Cf. Meillet, Sur les caractâres âu verbe (Linguist. histor. .
et linguist. gencr., p. 194 sqq. J. Vendryes, Le langage,
p. 125 sqq. Ernout, MSLP. XV, p. 325.

La exprimarea fimpului trebue să distingem trei momente
a
principale: rezintele, trecutul, cari pot fi exIntrebuinţarea
primate prin forme gramaticale proprii, şi.

timpurilor.

„

zjitorul, ce adesea n'are expresiune proprie.

Din limbile indoeuropeene separate, cele germanice au un pre=:
zinte şi un trecut distincte, clare; cele romanice au menţinut

Prezintele şi trecutul latine. Atât unele cât și celelalte exprimă.

"viitorul prin forme nouă. Şi sunt motive cari ne fac să credem
că şi limba indoeuropeană primitivă ia avut un viitor adevărat.
Prezintele şi imperfectul pe lângă că arată: întâiul, o acţiune:
considerată în desvoltarea ei, în durata ei, de ex., Ypăpw, scribo„scriu (actio continua), o acţiune care se repetă, ploion es Delon

Athenaioi pempousin

„Atenienii trimit în fiecare

an o navă in
.
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Delos“, rom. trec în fiecare zi pe acolo (actio
iterativa), de aci
şi intrebuinţarea sa în sentinţe şi maxime gener
ale: Jo anthropos
-Hietos esti, homo mortalis est „omul este murit
or“, şi o acţiune
pentru împlinirea căreiase face o incercare
oare care, se pune
o Silință oarecare: pei fina „caut să
sfătuesc pe cineva“
(attio instans, de conatu), mai exprimă apoi'o
acțiune trecută:

Daretou kai Parusatidos gignontai paides duo
„Dariuși Parisatis avură doi copii“, rom. e/ să chiamă
atunci
la şcoală,
etc. şi una viitoare: lat. plaut, Peristis nisi
iam hunc abdu-

„Cilis, gr.

singură

en miâi

machâi

bătălie câştigaţi

tende

această

tza choran prosklâsthe

regiune“;

aj

„într'o

doilea, o ac-

iune care era în curs să se facă, sau
care dura, de ex,
EYpaov, scribebam peu scriam“ Archi
tebton AmuntZs epesfheuazen

„Arhitectul Amintes era ocupat cu restaurare
a“ (actio continua), o acţiune care se repetă: treceam
mereu pe acolo, gr.
Lichas tais gummo

paidiais tous epidemountas
edeipnize „Lichas chiema la masă pe străiniien Spartzi xenous
pentru gimnopedii“ (actio iterativa) şi o acţiune veniţi la Sparta
pentru împlinirea căreia se făcea o încercare oare care,
se punea o silintță
oare care: gr, Enet0ov „căutam să conving“, gr.
Philippos Fla-

oneson edidou „Filip oferea Halonesul“ ; lat.
guo ibas? „unde
voeai să mergi“ (actio instans, de conatuj, mai
era întrebuinat în povestiri şi descrieri de preferinţă 'a
evenimentelor trecute (în aceasta din urmă a sa întrebuințare
era mult restrâns
-de aorist).
o
Pe de altă parte, prin cele două timpuri cari
arată /recutul,
anume prin: . A
i
”
” Aoristul, se exprimă o acţiune împlinită _într'o
epocă
nedeterminată, acţiune arătată sau cu ideea unei
oare care durate :
ESaolisuoe, regnavit,

el domnit (pentru a zice
domni un oare care timp), sau cu ideea accesorie că. un rege
de inceput:
2f6xalevoe, regnavit „el deveni rege“ (pentru
a zice că într'un
moment oarecare cineva primi domnia). lar din cauza
timpului trecut când s'a împlinit acţiunea, acest timpneprecizării
buinţează, de obiceiu, şi pentru povestirea evenimentese între- .
cute precum şi pentru exprimarea unor noțiuni genera lor trefapt de experiență: este vorba despre „aoristul gnom le, unui
ic“ ; ouaeis
eploutese tacheds ditaios Su „nimeni nu s'a imbog
ăţit
repede,
dacă este drept“. lar prin:
PE
ie

Perfectul se exprimă o stare prezentă, rezultată
dintr'o acţiune anterioară, de ex., gr. oikodomeka oikon
„am zidit o.casă“,

în care acţiunea construirii este arătată ca
tului când se vorbeşte, dar rezultatul aceleianterioară momen:
edificiul există azi; din contră, d:kodomesa oikon acţiuni este că
„zidii o casă“
(aoristul)

arată că acţiunea construirii s'a făcut întrun
moment
oare care din trecut şi rezultatul acţiunii este
că edificiul nu
mai

există azi; se mai arată
.

ideea de

permanenţă, precum şi
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o acţiune deplin săvârşită: gr, hosabis kechor&gzke nenikhte „ori
de câte ori a fost coreg, el a obţinut premiul“.
Să se observe că pentru cele două înţelesuri ale perfectului
latin: acţiunea aoristică (momentană, punctuală) şi cea finită.
(actio perfecta) limba română a diferențiat formele, anume: ea..
întrebuinţează pentru aorist forma latinăşi pentru perfect pe
cea compusă
'cu habeo: lat. ego hâbeo dicta „eu am 'zis“ şi
ale cărei începuturi le întâlnim chiar în latina arhaică. Compară exemplul acesta din limba română: Bine ați venii, boieri,.
zice acesta, silindu-se a vorbi.
Viitorul, la rândul său, formându-se

pur,

exprimă o acţiune

viitoare

|
dela

radicalul

fâră nici o idee

de

|
"
verbal

durată:

pă,
scribam „voiu scrie“ (adică ideea pur şi simplu) şi,uneori, o idee.de început: gr. ăgEo „voiu domni“ (pentru a zice

că într'un moment oare care în viitor eu .voiu primi domnia.

In general, limbile clasice se câracterizează, în primul rând,.

prin aceea că numai indicativul arată amândouă s'afus deodată:.
status actionis (gradul desvoltării acţiunii) şi sfafus fevuporis:
(timpul acţiunii). Toate timpurile celorlalte moduri, afară de:
unele' cazuri particulare, nu exprimă o zdee de timp,ci arată:
că acțiunea exprimată prin verb a ajuns la cutare sau cutarepunct al' desvoltării ei; prin urmare, numai timpurile indicativului şi participiului exprimă ideea de timp; celelalte moduri:
nu o exprimă de loc, afară de optativul şi infinitivul cari o *
exprimă

numai în stilul indirect; de ex. AvErw

„să

deslege el.

(este ocupat cu acţiunea deslegării (actio continua), Avsdrw
deslege“

(acţiune momentană);

medvăva

„a fi mort“

„Să

(adică a fi

în starea unui mort); eifen hoti apolhanoi ho Perikles, sau
apolhancîn ton Periklea„a zis că Pericle a murit“ (discurs. indirect). pentru eseu.

afefhanen ho 'Perihles

„el a zis: Pericle- .

a murit“ (discurs direct).
Cf. J.Pendryes,Le langage, p. 118 sqq. — K.Brugmann,
- Abreg€ (trad. ftanc.), p. 593 sqq. — A.Philippide, Istoria.
limbii române, p. 194 sqq.— f£. Sommer.

Dintre deosebitele moduri indo-europeene,
acela care servește

pentru exprimarea «siguranţei, realității» este
indicativul ; pentru «nesiguranţă şi dorinţă».
modurilor
aa în
subjunctivul (în unele limbi servesc două mo-propozițiunile
duri deosebite: subjunctivul pentru nesiguprincipale.
ranță şi oplativul pentru dorinţă), pentru:
«voință» modul îpzferativ şi cel subjunctiv.
Câte odată se întrebuinţează /ndicativul-şi pentru a exprima.
o obligajiune (cu verbele: gr, E&e, mgosijrev, Expîv, Bi, etc...

Intrebuinţarea

lat. debez, licef, oporteț, decet, convenit opus est, aeqium est,
bene est, utile est, etc. în limba română ne servim în acest caz
de optativ sau indicativ) de ex., edes foâto gionesthai „aceasta.
trebuea, ar fi trebuit, să se facă“ lat. oboedire dcbes „trebue, ar
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trebui să asculţi)“, a: ordin, o îndoială: eipomen 2 sigomen ? 2
ți drasomen „să vorbim sau să tăcem? sau ce să facem?“, apoi,

o dorință şi o condițiune,

care pot să fie socotite şi ca nerealiza-

bile cu imperfectul, aoristul şi, mai rar, cu mai mult ca perfectul indicativului: modul ireal: ei eheleues, epoioun an „dacă tu
ai porunci, eu aşi face-o [dar tu nu porunceşti, deci nu o
fac] fraeseus modi irrealis; hoc si accepissein, dedissem „dacă

aşi fi dat [dar nam

aşi îi primit

aceasta,

cea latină:

îndemnarea,

primit] practerifuuz

|
modi irrealis; cilhe ezE :„0 dacă ar fi trăit încă“).
l, exprimă: în
Pentru 'mesigurantă servea subjunctivucare
limba greacă indemnarca, ezitarca, porunca, oprirea, la Homer
şi eventualitatea (gr: iomen „să mergem“, eipomen € sigOmen
„trebue să vorbesc sau să tac“, „78 omosâis „să nu juri“, etc.), în

nedumerirea,

posibilitatea

şi concesia

(quid Jacerem?. „ce era să fac?“, parzres „să fi ascultat“, dica
sau dixerit aliguis „ar zice, sau ar putea zice cineva“, quis cre-

deret Graecos Xerxem vichtros esse“ cine ar Îi putut să creadă

că Grecii vor invinge pe Xerxe?,

să: urască,
de

numai

imperativ)

să se teamă“)

Oderint, dum metuant „admit

precum

şi dorința. In limba română,

şi vointa

(alăturea

pentru exprimarea

dorinţei avem un mod aparte, iar pentru voinţă serveşte subjunctivul ; posibilitatea însă şi concesia se redau cu mare greu-

tate prin acest mod; aşa că de multe ori suntem nevoiţi să
întrebuințăm modul indicativ, sau cuvinte ca „pot“ „admit“ şi *
altele de felul acesta la indicativ, de ex., roges me, qualem
deorum naturam esse dicamj... „să admit că mă întrebi ce
natură socotesc eu că aizeii...“, sau: „să mă întrebi, de pildă,...“.

Pentru o dorință realizabilă se intrebuinţeazînă limba greacă,

optativul (fără ăv, singur sau precedat de sis, ei yăp căruia co-

respunde în limba latină subjunctivul singur sau precedat de af,

utinam ( gr. 6 pai, genoio palros eutuchesteros

„o fiul meu!.de

ai ajunge întro zi mai fericit.de cât tatăl tău!“ gr. cif/hle z01€s
„o de ai trăi“; lat. vivas sau ulinam

vivas

„o de ai trăi“

care

mai exprimă [însoţit fiind în limba greacă, de particula ăv] șosibilitatea, conditiunea, îndoiala, şi o afirmare mai puţin hotărită de-ex.

gr. eudaimân

an

ciân „aşi fi fericit“, foc

sine ulla

dubitatione confirmem „aşi confirma aceasta fără nici o îndoială“)
Pentru a se exprima: o foruică, o oprire, o voință, se între-

buinţează: înperativul (de ex., gr. houtos echeto. hos su legeis:
„fie aşa cum zici tu“, mi fil; pare bonis „fiule, ascultă de:

cei buni“ ; dar şi cu subjunctivul îl traducem în limba română:

hinc abi „să pleci de aici“, ne parneris malis

„nu asculta

sau

să nu asculţi de cei răi“, faretote bonis non malis „asculță
de cei buni nu de cei răi“, etc.; imperativul în -zo se întrebuințează în maxime generale şi mai ales în textele de legi. Imperativul este înlocuit, în dialectul poemelor homerice şi uneori în dialectul atic, prin infinitivul (prezinte sau aorist), exprimând.0 rugăciune sau o comandă (de ex., gr. hom. esfemenai
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noi, Tr6es „voi spuneţi-mi...“; să se compare şi expresiunile
franceze: Disposer les troupes sur trois liones, etc. In sfârşit:
În povestiri, şi in descrierea simțimintelor sufleteşti, dar
numai în limba latină şi în cea lituanică (căci în celelalte limbi
indoeuropeene nu există o asemenea construcţiune), se întrebuinţează în/initivul, zis „al povestirii, (istoric), care înlocueşte
imperfectul indicativului şi se traduce în limba română, franceză printr'un imperfect; Zuac onanes laeti,: laudare, plaudere,
clamare „atunci toți veseli, lăudau, aplaudau, strigau“. Se mai
întrebuinţează infinitivul şi în exclamări: Ze Țugere tam turpiter !
„e bine să fugi într'un chip aşa de ruşinos!“
Cf. K. Brugimann, Abrege (trad, franc.), p...— RiemannLejay, Syntaxe latine3 pp. 246—205.— Ricmann- Goelzev

,

Gramm. comp. du grec et du latin. Syntaxe, pp. 296-340,
A. deillet, Introd. ă Pet. comp. des langues indoeurop. p.... :
A. Philippide, Istoria .limbii române, p. 188 saq. —F.
Sommer, Vergleich-Syntax, passim,
PROPOZIŢIUNEA

Multe şi variate definiţiuni s'au dat din vechime şi pâră în:
sue
timpurile
noastre rozozifinii (lat. senten.
Definițiunea
tia „gândire. opiniune exprimată“), anume:

Propozițiunii

acecaa lui Dionisiu Trax (cf. edit. G Uhlig,

p. 22,5) şi a lui Priscian, a cărui definiţiune este: «oratio est
ordinatio dictionum congrua sententiam perfectam demonstrans»,
şi a fost menţinută până târziu de tot, când a fost părăsită, din
cauza propoziţiunilor formate dintr'un singur cuvânt şi înlocuită prin altele, ca aceea a lui H. Paul (Prinzip? p. 110), a

lui B. Delbriick (Grundir.'p.

135), a lui Sutterlin

(Das

Wesen

der sprachl. Gebilde [1902] p. 144 sq), a lui Dittrich. (Wundt's
Phitos. Stud. XIX, p. 93 sq' [Ztroman-Philol. XAVII, p. 202),
a lui Meillet (Introd. ă Petude

comp. des langues

indoeurop.?,

p. 320), etc. Cu toate acestea, până azi, nu există o definiţiune
a propoziţiunii care să fi obţinut aprobarea tutulor linguiştilor.
ŞI. Wundt (Vslkerpsychol. i, 2, p. 240), a căutat să dea o definiţiune: propoziţiunii ; când zicem «Dumnezeu», după acest învăţat nu avem o propoziţiune; din potrivă, când zicem <Daua-

Mezeu există»

avem.

În acest din urmă

caz

este

vorba

despre

o reprezentare complexă şi mintea noastră prinde această idee
complexă o descompune în elementele ei constitutive şi afirmă
sau neagă un raport ce există intre ele; de ex., avem în mintea
noastră ideea de arbore verde şi distingem această idee complexă în cele două elemente ale ei: arbore Şi verde şi apoi
stabilim între ele un raport, ceea ce din punctul de vedere
psihologic este adevărat.
o
Alţii socotesc să este necesar pentru propoziţiunea indoeuropeană să existe o formă finită a verbului şi definesc propozi-

.
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țiunea ca o grupăde cuvinte din care face parte o formă finită
a verbului. Aceasta este caracteristica propoziţiunii indoeuropeene: predicatul este exprimat printr'o formă verbală ; putem
spune deci că propoziţiunea indoeuropeană era o propoziţiune
verbală.
a
Sunt însă şi propozițiuni nominale, compuse din două: nume
puse unul lângă altul cu valoarea unul de subiect, iar celălalt
de predicat ; de ex., ovia praeclara rara.
Cf. K. Brugmann, Abrege de grammaire comp. d. langues p. 059 sqq.—P. Krețschmer, Sprache (Einleit. in die
Altertumswiss. hgg. von Gercke und Norden, | p. 224
sqq.—J. Vendryes, Le langage, p. 82 saq.

3. — Coustrucfiunea Propoziţiunilor..
Propoziţiunea se comPr
itiunea
Pune de regulă în limbile Ie. separate şi în
TOPOZIȚIUICA
limba ie. primitivă din subiect şi predicat.

simplă.

Erau

însă şi propoziţiuni

formate

dintr'un

singur cuvânt care, sau se rapurtau la altele compuse din mai

mulți membri şi numite reduse, ori concentrate, în felul lui:
„da“, „nu“, „bine“, sau nu se refereau, cum sunt de pildă,

vocativele: Aule, "A:/ded

ine

“bhere,

etc.,

verbele

etc., imperativele:

impersonale:

gr. qâpe lat. fer:

lat, îfur”

(ce păstrează

încă, valoarea impersonală) şi interjecţiunile. [In această categorie intră şi verbele impersonale ce arată fenomene . naturale
insoţite aci. de subiect aci nu, şi fără să se ştie care tip anume
era mai vechiu, de ex.) v. ind. vârăati, gr. Get lat. pui, got.

rigneip, vbg. diizaiti «plouă», lângă v. ind. vâto văti «vântul
bate», etc.

Predicatul nu era reprezentat în limba indoeuropeană primitivă numai printr'o formă verbală; ci şi printr'una nominală,
cum se vede din însemnatele rămăşiţe de propoziţiuni nomi-

nale,

compuse

din

două

substantive

alăturate,

din

cari unul

joacă rolul de subiect, iar celălalt de predicat, cf. exemplut
deja citat: orzia pracclara rara. Dar şi copula aci era exprimată şi reprezentată prin verbul i.e. *es-4i «sunt» şi, poate, prin
formele lui * b/eu- <a deveni, a creşte» şi altele, în felul celui
v. ind. /vdp hi ratnadhă dsi «căci tu eşti generos» şi celui: gr.
Polu fherleros cen «era cu mult mai brav», etc., aci nu era: hds Sar ameinon «căci aşa (era) mai bine» gr. hom. Freissâri

gar basileus „căci regele (este) mai puternic“; v. ind. fvâm

văru-

linabile balto-slave, de ex., lit. dfvas malonus

(este)

nas „tu (eşti) Varunas“; v. pers. mană pită Vrtăspa „tatăl
meu (este) Vistaspa“. De altfel, chiar azi lipseşte copula în
« Dumnezeu

milostiv». Tipul normal al propoziţiunii nominale în limba
indoeuropeană este fără copulă. Cele mai multe limbi cunosc
propoziţiunea nominală curată, 'fără copulă: limbile semitice,
finezo-ugriene, (cf. ung. az dg kîk „cerul (este) albastru“), limbile din familia bantu.
|

:336

_

1ULIU VALAORI

Copula a inceput să se introducă în propoziţiunea

nominală

când. s'a simţit nevoia să se exprime modul sau fimnpul. (cf. gri
hom. hkeîs.
de tis archos anâr boulephoros esto „unul să fie ma.

marele şi. dătătorul de sfaturi“, unde s'a introdus copula căci este
nevoie să se exprime modul; precum şi homer./o defoi xeinzori estai. Acesta va fi darul tău de ospitalitate“, copula s'a intro-dus spre-a exprima timpul.
In limba latină însă propozițiunea nominală pură este excep-

țională ; tipul normal este cu copula, de ex., Deus bonus est.
Aşa este şi în limba română şi în cea franceză, etc. [Verbul

“*es-mi avea la început un' sens concret şi însemna: “a există”,
de ex., Deus est «Dumnezeu există»; înţelesul «a fi> nu era
încă curioscut, Trecerea

acestui

verb

în funcțiunea

de copulă

se explică. prin faptul că, insistându-se asupra numelui prediicativ, ideea cuprinsă în verb, nu mai avea importanţă şi a
„dispărut; “iar verbul a ajuns 'să exprime, cu modul acesta,
numai un raport.]
Propoziţiunea indoeuropeană este foarte variată: fie care
nume din propoziţiunea nominală sau verbală, poate, ca şi
verbul, să fie lămurit de diferite determinări: de un nume în
„genitiv, de un adjectiv, de un demonstrativ, de un numeral;

„adjectivele, de asemenea, pot fi determinate; apoi, fie care
din elementele propoziţiunii poate fi multiplu: pot să fie două
sau mai. multe subiecte, două sau mai multe complemente de
„diferite feluri, două sau mai multe adjective

; ; pot, în sfârşit, să

se unească două elemente cari joacă acelaşi rol prin
- atone, având

înţelesul:

particule

«şi, sau, cum, €tc.».

Cf. A. Brugimann, Abrege de grammaire comp. d. langues i-e.. p; 62 sqq-J. Vendryes, Le langage, p.1+44 sqq.—
Aeillet, MSL, XIV, p. 1 sqq. Gauthiot, “MS. L. AV, p.
223. — $. Szimonyei, Die ungarische Sprache, p. 403.—

J. et E. Alarouzeau, Melanges Sylvain Levi, p. 151.

Pe lângă propoziţiunile simple sunt şi altele compuse, anume:
|
cele coordonate şi cele subordonate.
Propozițiunea
I. Propozitiunile coordonale sunt: 1, cele

"Compusii.

între .dânsele

orânduite una lângă alta fără nici o legatură

(asundeta) şi, de cele

cronologică în felul lui:

mai

|

multe

ori,

în ordine

Este frumos voiu eşi *
Să se compare, bunoară, următoarele versuri homerice:
Manti kakân, 0upo Bote moi lo kreguon

eipes

„Aici boi ta kak est phila Phresi manteuesthai
„_„Calhas,

tu cobe, în

veci

nu

mi-ai

ţi-a fost tot deauna- plăcut să prezici“.

spus

Dar

ceva

plăcut, răul

sunt şi cazuri în
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următoare

” îo-; de

ex., gr. hom.

tomedân

heurelo

se poate

Enia

tekmâr
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precedentă şi prepararea

arătaşi prin

de sphin

«hăţurile

sunchuto:

s'au

unei

demonstrativul
fois men

incurcat,.

Au-

la aceasta

Automedon a găsit un mijloc», got. sa îst sunus meiussă liuba
“pamma hausfaip «acesta este fiul meu cel iubit pe acesta
trebue să-l ascultați» şi, a//a fo fhaumazd, idon euthade MenJora «mă mir de aceasta, am văzut acolo pe Mentor».Şi nu
trebue să scăpăm din vedere că în-exemple de felul acestor
-două din urmă trebue să vedem originea atâta propoziţiunilor
relative, cât şi a celor subordonate introduse prin “că”. Fireşte
-că după ce a avut loc o mică schimbare s'a ajuns la: «acesta
“este fiul meu cel iubit pe care trebue -să'l ascultați» şi «mă mir
că am văzut acolo pe Mentor».
|
2 sau legate între dânsele prin unele particule simple: şi,
dusă (v, ind. va, ați, ca; gr. fai, de, €, (ve, lat. cz, gue, ve; got.
îp, ie. “ue, “eți, *gie), ori duble: şi—și |v. ind. ca—ca; gr.

„bai—kai, te-te, lat. ct-et, gue-gue ; i.e. *gue-"que) întrebuințate în
amândouă coordonatele, în felul lui:
Este frumos, deci voiu eşi.:

Cf, gr. hom. duseto Pzelios
388)“

lat. anii

skioonto te pâsai

aguiai

(Od:II

benest et tibi malest (Plaut, Most. 52); î//a tamen

„se non habitu mutate

loco, peccatve superne (Horatius), etc.:

„Il Progozitiunile subordonate. — Este neindoios că. forma
propoziţiunii secundare derivă din aceeaa propoziţiunii princi-

pale; rămâne însi să vedem dacă această evoluţiune a început chiar din epoca indoeuropeană primitivă sau nu, întrucât

“părerile emise de către linguişti în această chestiune se deosebesc. K.

Brugmann,

bunăoară, crede

că desvoltarea aceasta a

“inceput, după toate probabilitățile, din epoca
europeene,

la

care

face

să

se

comunităţii indo-

sue. apariţia

propoziţiunilor

“relative şi conjunctive. Sunt alţii cari au tăgăduit existenţa hypo“taxei pentru perioada indoeuropeană primitivă. Existenţa pro“poziţiunii secundare nu se poate tăgădui. Pronumele relativ latin
Quis, gr. os, v. ind. jas arată că exista ceva în acest.sens şi că
propoziţiunea relativă şi-a luat naştere in perioada indoeuropeână
comună. După E. Hermann propoziţiunea secundară era foarte
puțin desvoltată în această perioadă ; el pune desvoltarea completă a propoziţiunii secundare greceşti în epoca prehelenică,
„-de vreme ce evoluţiunea

parataxei în hypotaxă

se

poate

ur-

mări chiar în poemele homerice, de ex., în propoziţiunile con-diţionale şi în cele temporale introduse cu zrzz, cf. hom. es zi
„Zi Bithoio! fo ken polu kerdion ei6 „Vorba-mi ascultă ce-ţi spun,
-doar e mult

mai

cu cale

(adică:

dacă

tu mă

aâsculţi, o să fie

“mult mai bine) (Îl. VII 28). A//a su men mă 25 katadiseto. mâlon
„Artos" prin Seme deâr' elthofisan en ophihalmoisin idâai. „Nu
Iuliu Valaori, Linguistica.
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te amesteca în lucrările lui Marte: mai'nainte

să mă

vezi)

aici. înaintea ochilor

tăi (adică:

vezi-mă (doresc

nu te amesteca...

înainte de a mă fi văzut) (Il XVIII, 134. Oude min anstăseis prin

Pai akon" allo patheistha „Tu nu-i vei mai reda vieata: mai
înainte tu trebue să mai suferi o altă nenorocire (adică înainte

de a fi suferit o altă nenorocire). Iliada: XXIV, vs. 351. — Că
parataxa homerică însă trebue socotită, in general, ca o frază
mai veche a construcţiunii propozițiunii grecești, aceasta nu
este de admis,
Fireşte, e nevoie să se mai. facă cercetări. comparative şi
asupra, raportului între parataxă şi hypotaxă în textele din epoca
posterioară, scrise intr'o limbă care se apropie

mai mult de cea. -

cotidiană, şi anume: în inscripţiuni, în papirus-uri şi în literatura. .
veche bisericească şi populară, în cari vorbirea paratactică
apare mai pronunţată, precum rezultă din studiile făcute în
această direcţiune de către învăţaţi. Numai propoziţiunile nominale trebue

șă fie

considerate

în fiecare limbă

indoeuropeană

separată ca foarte vechi şi mai ales legătura unui predicat nominal cu subiectul său fără copulă.
e
In adevăr, s'a observat că acolo unde

cele mai

multe

limbi

"indoeuropeene moderne au. propoziţiuni secundare, în limba
indoeuropeană primitivă par să ti fost diferite forme nominale,
aşa cel puţin se vede din cele două limbi clasice vechi: indiana
şi greaca: Aceste forme nominale pot fi: 1, sau un participiu |
care are aceleaşi complemente (ca şi formele personale ale ra- :
dicalului verbal căruia aparţine) şi care joacă în textele cele
mai vechi ale celor două limbi indiană şi greacă un rol destul
de mare şi de variat, şi anume: aci raportându-se la subiect,
sau la complementul

unui verb, sau la complementul unui nume,

aci formând al doilea element al unei propoziţiuni nominale
combinată cu una verbală, aci întrebuinţându-se în povestirea

unei acţiuni, aci arătând unele

contraste, etc. (de ex,, skr. tân

devă bibhyato năpâyan' «zeii n'au venit la dânsul, căci se te-: .
meau», gr. jo adikos logos nosân („pentru că este bolnav“)
en hautâi pharmakOn, deitai sophân ; 2, sau unele mame primare
vechi frecvente în grupa de limbi indo-irâniană cu o valoare
“complet “verbală, cărora în celelalte limbi indoeuropeene corespunde infinitivul, insă mai puţin liber şi cu un caracter mai
mult sau mai puţin verbal; de ex., v. ind. pifâye „acţiunea de
a bea“ din propoziţiunea:.â fă girbhir 1mahăm hiv... indra
sâmasya pităye, ce se traduce in limba română printr'o propoziţiune subordonată sau printr'un infinitiv: „prin imnurile mele,
„pe tine care eşti mare, te chiem,o Indra, ca să bei (sprea
bea) soma“; 3, sau un compus în care intră chiar aceste nume

primare

vechi

în

hâduepes dâmoboros,

compunere; de
etc. ce

_graiu“ şi „mâncător de norod“
„care

vorbeşte

frumos“

ex,

se traduc

şi

prin

compusele

pe lângă

„cu

propoziţiuni

şi „care prăpădeşte

greceşti :

farmec

in

relative:

pe al său norod“
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IE

Caracteristicile unei propoziţiuni subordonate par să fi fost:
I, Pentru perioada

linguistică

indoeuropeană,

două:

a) pro-

-mumele relativ|v. ind. yd-s, gr. hos, si.-e *70 s), de ex., gr. hom.

entha de Sisubhos eske, ho kerdistos genetandrân „acolo trăi
Sisif cel cel mai viclean dintre oameni (care fu cel mai...), şi

Conjuncțiunile formate cu radicalul relativului *io- (v. ind. ya-d,
gr. 416, hoti, hote,: ie. *io-d, ce a fost inlocuit în limbile italice
prin buod devenit "kuom cu înţelesul temporal şi prin * Rod,
de unde formele latine: guod, guom [cun], quid; precum şi

Sr. hos, heos, heos, heids, 'etc.), de ex., gr. hom. olofluroinenei,
Jo moi aietos ektane chEnas „când mă tângueam că vulturul
omorise gâştele mele“, ok aleg, heiăs moi echephrân Pănelo-

peia zder“ n'am nici o grije cât timp
nelope înţeleapta“, etc.

trăeşte

pentru

a

mine Pe»

b) Locul ocupat de propozițiunea subordonată, care, de obiceiu, urmează celei independente, de ex., gr. hom. aufon d'ou

sapha oida, pothen genos euchetai einai „pe el nu'l cunosc bine
şi din ce neam se trage“; lat. plaut. dic sodes shi, guid hic
est locutus tecum „spune-mi, te rog, ce a vorbit acesti
cu tine“
2, Pentru perioada de desvoltare a limbilor indocuropeene se-

Zarate : a) Substituirea de persoană (care lipsea din limba vedică)
era, la inceput, îndependente de caracteristica subordonării
prin
mijlocul unei conjuncţiuni. Modul cel mai vechiu de a reda
cuvintele altuia lângă reproducerea directă, eră aceea că povestitorul reproducea astfel cuvintele altuia, ca şi cum ideile, obser-_
vările, chestiunile, etc. proveneau de Ia acelaşi personagiu; de ex.,

-

Paris, se exprimă,

înainte

de a

merge

ldaios la Greci,

astfel

AIiada VII 563): Ktîmata d. . . panta etheld domenai „averile:
toate... bucuros /e-aşi da“; iar Idaios reproduce aceste cuvinte !

'Grecilor ca propria sa observare, adică: Kfâmata men .. , au?
-ethelei domenai „avuţia întreagă ... bucuros or da-o“. Precum:

vedem Idaios:işi însuseşte până la un punct impresiunile, ideile
lui Paris şi de aceea el întrebuinţează persoana a treia. Această
substituire s'a păstrat şi când cuvintele reproduse depindeau
de o propoziţiune principală cu un verb „a zice, a pretinde“ ;
pe urmă şi cu un

verb

care exprimă

„teama“,

„deliberarea“;

de pildă, gr. peins (pers. 1) „mi e foame“ devine în propoziţiune subordonată: erfen hoti peinei (pers. III) „el zice că-i

era loame“; etc.; lat. esurio „mie foame“ devine la rândul ei
în propoziţiune subordonată: aixi/ se esurire „zice căi! era
foame“, fi apokrithă „ce (trebue) să răspund“ devine în prop.

subordonată: Ou gar idei ti apokrithei „nu ştia ce (trebuea) să
răspundă)“ etc. Cu timpul această substituire începe să se întrebuințeze din ce în ce mai mult şi devine un semn carac-

teristic al subordonării.

b) Substituirea

de: mod care,

de ase-

menea, trebue să fi provenit din faptul că povestitorul şi a însuşit
.
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„punctul de vedere al.subiectului acţiunii
„epaplene' pei Phugd „se întreba cu grije:

povestite; de ex., gr..
unde să fug?“ (unde

ar putea
să fugă?“ care devine aci epaplziie pei Phugti „unde
are să fugă, ?, (subjunctivul) aci, ceeace este de prelerat: epap.
lene pei Phugoi „...unde putea să fugă“ (optativul). De aci între--

buinţarea optativului pentru a exprima trecutul lângă şi în locul
subjunctivului De această întrebuințare se leagă, apoi, şi aceea
a optativului pentru indicativ, vezi pag. 343; c) Inlocuirea pro-ziumelui relativ prin alte radicale pronominale.
Profozițiunile subordonate, la rândul lor, sau: 1, nu prezintă
nici un semn gramatical, având numai o' dependență logică cu
cele principale, de eg., gr. herodot. 255 fe dz diefhaine. kai ege-

nonto epi î6i akroterioi toi, oureos lpentru:. hote egenonto...) „se:

lumina de ziuă, când ajunseră pe un vârf al muntelui“, a///orâis,
6 Sokrates, dikaia dokei legein Prătagoras (pentru: hoti dikaia...). „dar vezi o Sokrate, că Protagora pare că spune lucruri drepte“
(Platon în Protagora),etc.; lat. sane ego displiceani: sunt alii legati

(aici este vorba despre o concesie) „să zicem că vă displac,
sunt alţi delegaţi“ (Tacit, Hist. IV, 58), dedisses huic animo par

corpus: fecissci |este vorba despre o condiţie) „dacă ai fi dat
acestuia un corp asemenea curajului, ar fi făcut“ (Plin. Ep. 1,
12, 8); venisti paulo ante în senalum: guis te ex tanta freguentia.

salufavit junde este vorba despre un raport de timp) „când ai:
venit cu.puţin înainte în senat, cine dintr'o mulţime aşa de:
mare

te-a salutat“

(Cic, Cat. I, 16),

etc., sau 2, sunt

legate în

aşa chip între dânsele prin pronumele ' re/aziv, prin cel demou-.
strativ, întrebător şi nedefinit, precum 'şi prin confuncțiunile
completive, finale, cauzale, temporale,

Secutive şi comparative, în cât această
este şi mai strânsă, în felul lui:
*

condiționale, concesive, con-

legătură

de dependenţă.

Pentru că este frumos voiu eşi.
Să dăm câteva exemple din limba greacă şi din cea latină:
I. Din cea greacă: 7oisi depeith heros Aiguplios' Erch"
agoreuein, hos de gerai kuphos czun kai muria Zidei „pe urmă
incepu să vorbească eroul Egiptiu; el se incovoiase din cauza.
bătrâneţii şi cunoştea nenumărate lucruri“ (Hom., Odisea,)..
Oida gar, hotti kakoi men apoichontai polemoio „ştiu doar că
numai mişeii stau departe de luptă“ (Hom,, II, XI, 408). Puntha=
netai (prez. istoric) ho Sulosâu, hâs E basilziă perieleluthoi cs
foiiton

ton

andra

„aflând

Siloson

că

acela

a devenit

rege“

(Herod. III 140). Boulonnai se /egein „voesc să vorbeşti“. Phras=

Ssomelh'

e be neometh' ch”

hemeter”

£ ke menomen

„ne

vom.

gândi dacă ne ducem acasă ori mai stăm aicea“ (Hom., Iliad:
LĂ, 619). Kai epitădes se ouk Egeiron, hi hos hădista diagzis„într'adins nu te-am deşteptat, ca să te foloseşti de aceste clipe
bune“ (Plat., Crit. p. 43). Flegesz/hre, hopoian tis heg€tai „ur=

,
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(Fucid. II, 11). ME me Pfeîn eper -

vă vor conduce“

ouPh” homogastrios' Electoros eimi „nu mă ucide că nu sunt
frate de-o mamă cu Hector“ (Hom. Iliad. XXI, 95). Ouk alego
heios moi Penolopeia zei „n'am nici o grije cât timp trăeşte
pentru mine Penelope“ (Homer).-Ei de fe me doosin, ego de

ben (în dialectul atic corespunde a) autos helomai „dacă ei.
nwmi dau, eu insumi voiu lua“ (Hom., lliad. 1 137). Epeide

doien phialn hoi oinochooi „ori de câte ori paharnicii prezen- .
taseră cupa“. K'ei m£ pepoitha, toârgon est'ergasteon „Chiar
fără să cred în ele eu tot voiu executa planul
me
Choeph. 296). E/ida de dă tina echomen, hoste
în adevăr oare care speranţă, că nu vom fi omoriţi“
Kai chalepoteroi esontai, os6i neăteroi eisi „vor

tineri“

supărători, cu cât sunt mai
Beîte polemou

2. Din

cea

(Platon,

meu“ (Eschil,
thantin „avem:
(Eurip., Or. 52).
fi cu atât mai

Apol. 39D), Adi-.

archontes „greşiţi că începeţi (începând) războiul“..

latină:

volef

Quis

(Festus).'E/ guid non multi polerant

agbat (Carm. ep. 520,7). Sume

magistratus

facere, .faciat:

invenes, hic sember

ego stultus

solus

Qui remi curo pu-

blicam? Plaut. (Pers. 75). Sed ego sum insipientior qui (=cum
eg6) rebus curem publics (Plaut., Trin. 1057i-! Multi „ei de-

traxit Quod alienae civitalis erat (==acest fapt că el era dintr'un.
oraş

străin.....).

Vereor

ne. solicitudines

„mă

tuas, augean

tem că îţi.voiu mări grijile“, Accidit ut bellum îndiceretur '„S'a.

întâmplat că războiul a fost declarat“. A fe Quaero utrum profectus sit an domi manserit. Ul gratias ago. dedicavi (CIL. VI,
269 d.). Socrates accusatus est guod - îuvenes corrumperet (sub-

junct., căci este vorba despre părerea acuzatorilor). Donec eris

felix multos mumnerabis amicos (Ovidiu). Di me perdant, si egoui Quicqum abstuli (Plaut., Aul. 645). Pollio' amat nostrani,

guamvis est rustica,

Musam

|Vergiliu).

Adeone

me

-

delirare:

censes, ut ista esse credam? Iane me dii ament, ut ego nunc
„laetor (Terent. Heautontim. 1V, 3, 8).
Din exemplele citate mai sus se vede că pron. relativ şi toate

conjuncţiunile prin cari se leagă de propoziţia principală diferitele categorii de propoziţii subordonate, anume: cele com4/elive (care Joacă rolul de subiect şi de complement direct sau.
indirect), cele circumstanțiale

(care

joacă rolul de complement

circumstanţial) şi cele re/ative (care' corespund complementelvr:

numelor şi sunt introduse printr'un pronume relativ) sunt ursubjunttiv (urmat uneori,
de tiv,
mate:'1, în limba greacă, de indica
de particula. au) (mai rar ca în latina), optativul . potențial,

iterativ şi oblic sau al discursului

indirect, de infinitiv şi făr--

tici piu ş în cea latină, de indicativ (rarisim ?) care arată un fapt.real

şi sigur, de subjunctiv care este mult mai des ca în limba greacă,.
1:In aceste din urmă două exemple vedem la Plaut transiția dela indicativ la subjunctiv în propoziţiile relative care inlocuesc cele consecu-

tive şi cauzale.

:

|

|
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şi nu este limbă indoeuropeană în care indic
cuit prin subjunctiv în propoziţiile subordonat ativul să fi fost inlode întinsă ca in cea latină, care exprimă une, într'o măsură așa
tate absolută scriitorul nu o garantează, sau fapta cărui realio idee emisă de
alt cineva în privinţa căreia scriitorul nu
voeşt
o răspundere, sau o idee nedeterminată, o idee e să'şi iea nici
generală, de un
Participi (mai rar ca în cea grecă) şi de
optat
ivul pblic sau al
discursului indirect; şi mai observăm că,
în limba greacă, în
propoziţiunile subordonate al căror: verb
dicativ sau la subjunctiv, dacă verbul propotrebue să fie la in-.
ziţiunii principale
este la prezinte ori la viitor, el este şi la optat
propoziţiunii principale-este la trecut, jucân i, fiindcă verbul
şi formele verbale trecute ale subjunctivului d rolul ce'l joacă
latin ; iar în limba

latină, în propoziţiunile subordonate al
căror verb trebue să
fie la subjunctiv, el este la o formă sau a
subjunctivului prezinte,
fiindcă verbul

propozițiunii principale este la prezinte ori la
viitor, Sau a Ssubjunctivului trecut, fiindcă verbu
l propoziţiunii
principale este la un timp trecut;
|
Avem,

prin urmare,

ceea ce se numeşte

rdanța mnoduzilor pentru limba greacă, şi concordanța conco
timpu
limba latină; dar pe când optativul în greceşte rilor pentru
neral, obligator; din contră, subjunctivul, în latinnu este, în gegator. In adevăr, scriitorii buni latini aplică eşte este oblicu rigurozitate,
chiar în cazuri: în cari logica îngădue să fie
negli
jată, regula
concordanţei timpurilor. Sunt, ce e dreptul, şi
excep
ţiuni (vezi
Riemann-Goelzer, op. cit. Pp. -731—734), dar
ele
sunt
rare şi
“datorite totdeauna unor motive de s4ăs sau
de s4/,

Tot

din

compararea. limbilor indoeuropeene rezultă
în
aceste limbiau avut loc şi unele inovacă
ţiuni

Inovaţiuni.

dintre

care

cităm:

optativul

oblic

sau

“discursului indirect: (potenţial), optativul ite-al
rativ, indicativul ireal, substituirea de perso
substituirea de mod şi de timp (concordanană (stilul indirect),
ța modurilor şi a
timpurilor), acuzativul cu infinitivul şi genit
ivul şi ablativul
absolute:
1. — Optativul oblic (Botențial), — Schimbar
ea de mod apare
în limba greacă, în cea italică şi în cea germa
vorba despre desvoltarea optativului potenţial, nică. Şi este
desvoltat mai mult în propozițiunile secundare care, cu cât s'a
cu atât el a
-devenit caracteristica subordonării,
Intrebuinţarea acestui mod, ca reprezenta
- şi al subjunctivului din discursul direct, este nt al indicativului.
„greacă, când propoziţiunea principală cuprindepreferat în limba
de ex., gr. hom. ePapine de hehastos hopii un timp trecut
olethron „fie care se intreba incotro putea să scapephugoi aipun
de moartea
-cea groaznică“ (discurs direct: epaptenen : hopzi
Ghugă
, ce poate
-deveniîn stilul indirect: ePapienen, hopii phugz
i „se intreba
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unde are să fugă“ sau ceea ce este de preferat: epaptânen.
hope phugoi „se întreba unde el putea să fugă [să scape de.]),
“Ela eşit din propoziţiuni ca: for Pfamenai memaăs, hos tis

toi £' antios elthoi „gata să omoare pe ori cine putea să i se
impotrivească“

apoi cu un colorit subiectiv:

„oricine, bunăoară,

i Sar fi împotrivit“), unde optativul la început era potenţial
(prezentând acţiunea ca posibilă) şi numai prin influinţa propoziţiunii principale a primit un colorit subiectiv (discurs indirect)
şi a pierdut înțelesul propriu, care distingea în propoziţiunile
principale pe optativul potenţial de indicativ, adică înţelesul
- nesiguranţei.A avut loc deci o deplasare de înțeles, născându-se
o nouă funcţiune a acestui mod care convenea

numai

propozi-

ţiunilor subordonate. Domeniul principal al optativului indirect
erau în primul rând: 1, propoziţiunile care exprimă o dorinţă

şi care au subjunctivul după

un verb principal care nu este la

timpul trecut; 2, întrebările deliberative introduse cu ei, „dacă“;
3, propoziţiunile relative introduse cu /ofe, hofpote „când, ori
de câte ori“. lar la Homer, unde propoziţiunile enunțătoare cu
optativul oblic încă nu'şi fac apariţia, întâlnim acest mod numai
în propoziţiunile întrebătoare şi relative. Şi numai după epoca
homerică optativul oblica primit o amplă desvoltare şi a fost
transportat ca o categorie gramaticală constituită şi ca semn
al subiectivităţii, la propoziţiunile subordonate enunțătoare şi.
cauzale..

Desvoltarea optativului potenţial ca reprezentant al subjunctivului şi al indicativului din discursul direct, nu se poate
urmări aşa de bine în limba: ifa/;că, ca în cea. greacă, pentru
că în perioada preitalică subjunctivul şi optativul erau deja fu-

zionate, sincretizate şi pentru că chiar din această perioadă
optativul potenţial era şi reprezentantul indicativului din discursul direct. Lat. orabat, guod hic esset scriphum, ut fieret
(scriptum esset este subjunctivul discursului indirect ca reprezentant al optativului indirect); imperativ, ut ea fierent, guae opus:

essent (essent==erant
discursului indirect:

din

discursul

„care

după

direct

dânsul erau

este

subjunctivul

trebuincioase în

momentul când ordinul era dat“; guae opus esseut deci fac:
parte din ideea subiectului verbului szgeraviț).. .
In latina arhaică acest subjunctiv în funcţiune de optatio indirect (oblic) nu este aşa de mult desvoltat: este incă indica- *
tivul

întrebuințat

în multe

dormiunt (Plaut, Mostel.

operele

scrise

într'o

locuri;

1172);

de

ex,,

specta,

Quam

arte-

chiar în latina clasică, în toate

limbă care se apropie de cea populară

întâlnim şi zudicativul ; de ex., vides

propinquitas

quid

habet-

„(Cic. AH. XIII, 18), graunte fuit carus declaravii supremus
dies [în inscripţiuni); dar, mai cu seamă, în limba latină pos-terioară indicativul rămâne aprope neschimbat în propoziţiunile
subordonate subjunctivale.”
|
2, Uptativul iterativ. — Şi aici avem a face cu o desvoltare-
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a optativului oblic. Intâlnim optativul iterativ,
al subijunctivului, în propoziţiunile .secundare
timpului, trecut şi serveau să exprime o acde ex., agorâi de he pauroi Achaiân nikăn,
erisseian „puţini dintre Achei îl birueau in

arta vorbei, in cazul când tinerii voeau să se iea la întrecere“,
adică „ori de' câte ori se luau la intrecere“; /oi Cha/daioi

„nisthoii estratenonto hopfote tis autân deoito „Haldeii erau
plătiţi, ori de câte cine va avea nevoe de serviciile lor“, dar:
wmaSfrateuontai hopotan tis dutân dezlai «Sunt plătiţi când

-cineva are nevoe de serviciile lor“ (subjunctivul: dezzar). Ideea

„de repetare nu era în optativul însuşi, ci era.dată de propoziţiunea principală care conţinea un timp trecut cu însemnarea
-eralivă. Acest, optativ. iterativ şi-a luat naştere din propoziţiuni ca a//a Pai allous

paueskon.. mnăstâras, hotis toiaiita ge

tulus et Lucullus,

îsi

„7hezoi „ci opream pe ceilalți pretendenți, când ei voeau să
facă (vreo nedreptate)“.
a
8. Alracțiunea modală— Dacă propoziţiunea principală arată
un lucru
ca o simplă concepţie a spiritului, ca posibil, sau
ca imposibil de realizat, în acest caz propoziţiunile secun“dare care, aparţin aceluiaşi cerc de idei, iau parte la aceeaşi
întrebuințare de moduri pe care o observăm la propoziţiunea
principală; anume: Optativul după un optativ care exprimă.o
dorinţă sau 'o pusibilitate; indicativul unui timp trecut după un
trecut al irealităţii.
sau al presupunerii nerealizabile ; de ex., gr.
legen hoti agathous echoi philous hoi heautâi bozthoten „el zicea
că avea buni prieteni cari-ii-veneau
-în ajutor“ (dar în greceşte
_ se poate intrebuinţa şi imperfectul: /r0i heauţâi ebozihoun) ; gr.
homer. (Il. XIII 344) mnala en thrasukardios eiz hos tote gethe-seien idon ponon oudakachoito. „ai fi fost doar cu firea împietrită, dacă ai fi stat fâră milă cumva să priveşti acest zbucium“.
los mv'ophel” „.oichesthai propherousa kakă anemoio thuella ....entha
„me Piint' apoerse „bine ar fi fost dacă... m'ar [i luat să mă zboare
“un vifor năpraznic.... unde valul mar fi inghiţit“.
|
Aplicarea regulei, numite atracţia modală, este aşa de gemerală în limba latină, încât întâlnim subjunctivul chiar în
-cazul în care ne-am fi aşteptat la indicativ:
Ouibus de rebus et alias saepe nobis multa... disputata Sunt.
et Quondam în Flortensii villa guae est ad Baitlos, cum eo Canosque

postridie venissemus

gQuam aputd

“Catulum fuisseinus (Cicero). Ne-am fi așteptat la indicativul /aeamus în loc de fuissemus pentru că propoziţiunea serveşte
“să arate un fapt care 'în adevăr a avut loc.
Cf. A. Brugmann, Abrege (trad. franc.,pp. 636 sq., 692
sqq. 710 sqq., 4. Aeillet, Întrod. ă Pet. compar. des lan-.
gues i.-e., p. 335 sgq.—MSL. XVI, p. 1 sqq —£. Hermann,
XXXII, p. 48 sqq.; Griech. Forschungen, p. 1 sqq.— S70/z

u. Schmallz, Latein. Grammi,

pp.

476 sq.

s22 sq.—W.
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Wilmanus, Deutsche Gramm , Il, i? p. 237 sqy.— Uriel,

-

"

Uber dem homer. Gebrauch des Optativs d. abhăng.
'“Rede (Programm Weimar 1884).—0. Riemann, Syntaxe .
latine?, p. 399.— Antoine, MEL. Boissier, p. 27 sqq.—
d. Thumb, Die griech. Sprache (Gesch. der idg. Spra-

chwiss. HI, 1. p. 86':sqq).—Pfister, Wifkl. Phil: (1gr1)
p. 89 sqq. — Raderniacher, Wien. Stud. XXXI, p. 5
saq., sp. 8. qq.

|

4. Procedarea însă referitoare la originea Acuzativului cu
infinitivul şi a farticipiilor absolute a fost mai complicată. Ele
au provenit prin deplasări în- construcţiunea sintactică.
Intâia construcţiune <Acuzativul cu Infinitivul», care şi-a luat
ie

Acusativul cu
infinitivul.

naştere

în cazuri. in cari acuzativul formează

obiectul verbului transitiv, de care. depinde
şi infinitivul, (de ex., gr. hom. 7/orexai he

,
beleue Parti komoontas Achaious pansudiei
„porunceşte lui să inarmeze pe Acheii cei pletoşi cât mai de
grabă; lat. zrnanz- hanc plurimae. consentiunt gentes populi pri:

marium fuisse virum

„cea mai mare parte din naţiuni sunt de:

aceiaşi părere că acesta a fost întâiul cetăţean al patriei

sale“

în cari âcuzativele fe şi num hanc virum sunt obiectele directe:
ale verbelor /e/eue şi consentiuut, de cari depind şi infinitivele.
ihârexai şi fuisse), se găseşte:: în limba sanscrită, cea greacă,
cele italice şi, în parte, în cele germanice, mai ales la Notker,
la care se vede şi influinţa latină (de ex., got. zuântuz sih geist
Qisehan „existimabant;se spiritum videre“, Notker,;. Ps. 1. 28,
go: Er sih saget fot sin „se deum esse dixit“) şi cele slave, în

care ea trebue atribuită influinței greco-latine (de ex., v. sl. Pogo
ine nepistujalăi narodi byli „cine zice mulţimea că sunt eu“?
Luc. 9, 18). Dar ceeace este curios e că întâlnim construcţiunea:

aceasta şi în cazuri unde ori acuzativul ori infinitivul nu depinde.
de verbul transitiv, de ex., Creduut. Pythagvrae audilorem
fuisse Numam „se crede că Numa a audiat pe Pytagora“ şi
în acest, caz acuzativul se ia ca subiect al infinitivului, iar
acesta ca; verb finit, raportându-se la dânsul. ,
Această deplasare în construcţiunea propoziţiunilor îşi are
explicarea în faptul că acuzativul cu infinitivul, din punctul de.

vedere istoric, înlocueşte o propoziţiune paratactică, al cărei
subiect şi verb corespund : întâiul, acuzativului iar celălalt, in-:
finitivului, de ex., Caesar dixit! Gallos în Italia transisse „Cezar
a zis că Galii au trecut în ltalia“ se bazează. pe o altă con-

strucţiune:
mai veche
transterunt. Ceeace a
strucţiunii paratactice
verbele „a simţi şi a

paratactică: Caesar dixit: Galli în Italian
servit ca model acestei substituiri a conprin cea hypotactică sunt, pe de o parte,
declara“ urmatede un îndoit acuzativ, de

ex, Afhenienses victorem Miltiadem declaraut, iar, pe de alta,
construcțiuni
'ca: velo fe exire „te opresc de a eşi”.
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Cf.A.Brugmann, Abrege de gramm. comp. (trad. franc.)
638 sq. — Sfolz u. Schmals,

Lateinische

Grammatik,

p. 426 sqq.. — P. Kre/schmer, Sprache (in Einleitung
in die Altertumswiss.? hgg. von Gercke und Norden, |.

p: 514). —- W. Wilmanus, Deutsche Grammatik, TU, e
- P- 240 sqq. Pondraf, Alkirchenslawische Grammatik,
,
p- 315-

"Şi

cealaltă
Participii

construcţiune care se găseşte în limba. greacă
veche, cea latină, cea germanică, etc. sub denumirile de „Genitivul absolut, Ablativul absolut,

absolute.
dativulabsolut“ etc, a luat naştere in cazuri, în cari
SS
genitivul şi ablativul aparţineau dela început ca
genitiv sau ca genitiv ablativ, în limba greacă, ca ablativ-instrumental şi uneori ca ablativ-locativ, în limba latină, verbului
principal; de ex., gr. hom. (Il. VIII 118) Zoi 'difhus memafos
akontise Tudeos huios „asupra lui care se repezea în față a
tras cu arcul fiul lui Tydeus“; lat. So/e oriente aves eantaut
„pasările cântă la răsăritul soarelui“, .

.

După ce însă genitivul şi ablativul au început să fie socotite
ca formând cu participiul un fel de subordonată (de timp, de
mod, de cauză, de condiţiune, etc.), atunci ele s'au

deslipit

de

legătura aceea care le unea cu verbul de care depindeau şi au
fost socotite ca subiecte ale participiului; de ex., to d'i?hus
mnemadtos akoutise Tudeos hu:os care la început însemna

„asu-.

pra lui care.se repezea în față a tras cu arcul fiul lui Tydeus“
a primitîn urmă înțelesul: „când acesta se repezea în față a
tras cu arcul asupra lui fiul lui Tydeus“; iar So/e oriente aves
cantant trece la însemnarea: „(în momentul) când soarele răsare
pasările cântă“,
ŞI numai

atunci construcțiunea

genitivul absolut ori ablativul

;absolut a fost constituită, când ea a inceput să se întrebuinţeze

şi acolo unde nici nu era cerută şi nici nu era unită cu verbul
principal ; de ex, gr. hom. (Il. 1 88): o fis emeu zântos bai epi

chihoni derkomenoio soi koileis para nzusi bareias cheîras epoisei
sumpantân Danaon „nimeni n'are să te atingă... atâta timp cât
eu_voiu fi in vieaţă...“
”
i
In modul acesta s'au desvoltat: genitivul şi locativul absolut
în limba sanscrită (de ex., /eșăm hottişțhatăn, uvăca

„când

s'au

ridicat ei, el a grăit“, sân asmiiă făvamăna ăsata „când s'a
născut el, ei erau aşezaţi lângă“, dativul absolut în limba gotică
(de ex., sitandin pan iîmma ana stanostola insandida du îmma
gens15, cf. gr. „bathiemenu de autoă epi toi bematos apesteilen pros
auton he gună autoii
= pe când el şedea pe tribună soția lui a
trimis la dânsul) şi în limbile balto-slave (de ex., v. sl., îvitsidiSi
diisteri jeje.... reie căsarji, cf. gr. hai eiselthous6s 168 /hugatros
dutes... eipen ho basileus=şi după cr a intrat fiica ei... a zis regele).
CE A. Brugmann, Abrege de gramm. comp. (trad.
franc.) p.. 644 sq..— Stols und Schmals, Lateinische
Grammatik, p. 358 sq.
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Ceeace constituea caracteristica limbii indo-europeene primitive era

Ordine cuvintelor în frază
diană veche,

ordinea

cuvintelor relativ liberă, aşe-

zarea encliticelor după întâiul cuvânt si alfernarea formelor întonate şi neîntonate. Dintre

limbile indoeuropeene vechi separate cea ingreacă şi cea "latină etc., care în lunga lor

cea

perioadă de întrebuințare a limbii scrise, au putut să desvolte
anumite regule stilistice, au păstrat multe din trăsăturile carac=şi
teristice ale limbii indoeuropeene primitive în construcţia generală a propoziţiunilor. Să luăm, de pildă, pentru ordinea cuvin-

telor propoziţia Ronu/ a fundat Roma, care se poate exprima
în limba latină: fie prin Romulus Romam condidt. fie prin

Romam condidit Romulus, fie, în sfârşit, prin coudidit Roman
Romulus, şi înțelesul general nu suferă nimic, căci Romul va arăta

totdeauna subiectul acţiunii, condidit acţiunea implinită şi Roma
scopul acestei acţiuni. lar dintre limbile indoeuropeene: moderne
numai cele balto-slave se apropie mai mult de această caracteristică a limbii indoeuropeene primitive ; din contră, cele romanice şi cele germane prin ordinea fixă a cuvintelor, au fost
mult mai puţin păstrătoare în această privinţă. De ex., in aceeaşi

propoziţiune, în 'limba

franceză

care

este

analitică,

Romulus

fonda home ne este cu neputinţă să schimbăm ordinea fără
să se schimbe înțelesul sau fără să facem chiar o propoziţiune
neințeleasă ; iar în limba germană, în propoziţiunea principală
verbul ocupă totdeauna al doilea loc pe când subiectul şi
obiectul (sau atributul) se pot pune

la

inceput

sau

la

sfârşit:

„der Water ist gut sau gul ist der Valer, într'o propoziţiune
subordonată însă verbul se pune totdeauna la sfârşit după subiect şi obiecte: (man

weiss dass) der

Vatep ut

aşezării cuvintelor este de vo însemnătate
vechi, căci ea exprimă chipul particular,
torul a văzut, a simţit, a înteles lucrurile
într'o împrejurare determinată.
Exemplul luat din Horaţiu (Od. 11, 16.
oa sees

AN
Parte

ist... Ordinea

mare în limbile clasice
unic, prin care scriiîntrun moment „dat,
vv. 27-—30.

est ab out
beatuim

Abstulit clarum cita mors Achille

Longa

Tithonum minuit senectus

ne arată că în traducerea pe care
suntem

nevoiţi să păstrăm

mentul raporturilor
gândire a poetului.
In

adevăr,

dacă

ordinea

sintactice,
|

schimbăm

o facem

dacă

în limba

cuvintelor,

ordinea

voim

să

chiar

cuvintelor

redăm
şi

română
în

detri-

exacta

avem

în

vedere raporturile sintactice, adică facem ceeace se numeşte
construcţia frazei, avem traducerea următoare :
„Nu există fericire completă (perfectă). O moarte înainte de
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vremea răpit pe Achile cel vestif; o bătrânete lungă a consumat pe Tithon“. Traducerea este fără indoială fidelă, dar ea
nu exprimă gândirea exactă a poetului. Dacă însă păstrăm, şi
trebue să păstrăm, ordinea

cuvintelor, fără să ţinem seama

de

raporturile sintactice în limba latină, atunci avem traducerea
această : „Nu există fericire completă. In plină. strălucire (clarum)
- o moarte înainte de vreme a răpit pe Achile; în mijlocul,
(în sânul) unei vieţi eterne (longa) bătrânețea' â consumat pe
Tithon.“ Iată gândirea exactă a lui Horaţiu.
Rolul aşezării cuvintelor la cei vechi era mai ales acela de
a atrage atenţiunea asupra cuvintelor ce trebuia să fie scoase,
Ja iveală ; de aceea, ele erau aşezate la începutul sau la sfâr-

şitul propoziţiunii; de ex., lat. vicit ergo Hannibalem nou pofu-

Jus vomamis, sed senatus Carthaginiensis, l-ă învins deci pe
Anibal (cel neinvins pân'atunci), nu poporul roman, ci senatul

“Cartaginean“;
gr. hom. 6//hon ego fausousa fo son entos
„venii să-ți alin supărarea“; fo de fai fefelesmenon estai „şi
acest lucru trebue să fie împlinit“, etc., astfel zici, carthagiuiensis, &lthon, to, sunt la începutul ori la sfârşitul propoziţiunilor,
pentrucă

asupra acestor cuvinte se insistă în special.

Din compararea limbilor indoeuropeene separate se pot deduce
unele principii pentru ordinea cuvintelor indoeuropeană ;
In povestiri, bunăoară, verbul se pune de preferinţă la inceputul propoziţiunii sau frazei şi este totdeauna întonat, de ex.
„_"V. ind, asty uftarasyâm disi devâtnă Himâlayo nâma nagâdhi_râjah, „se găseşte la nord regele munţilor, Himalaia cu numele, el însuşi de natură divină“; gr. hom. esti folis Efhură
amuchOi Argeos hippoboloio „este o cetate Efira în fundul ţării
prin Argos,

păscutul

de

cai“; lat.

esf

zu

Carpathio

Wepluni

„gurgile vates „este in marea carpatiană proorocul lui Neptun“.

In propoziţiunile declarative şi in cele intrebătoare, din contră,

verbul se pune de preferință la sfârşit;
de 'ex., alifer aha
„aetas tractanda est „toate vârstele trebue să fie tratate într'un
«chip deosebit “ ; gr. ho chronos pheugei „timpul trece (fuge)“;
gr. erd!d tis Elthe, lat. guaero quis vencrit „intreb cine a venit“.:
Cuvintele cari se determină unele pe altele sunt de obiceiu
apropiate,

astfel,

când

„cuvântul ce determină

mai

multe

se pune

cuvinte

înaintea

formează

o grupă,

celui determinat:

.agalhos patir „buhul tată“, lat decem discifuli

gr.

„zece elevi“. Pe

.de altă parte, complementele (substantivele, adjectivele verbelor)
precedă cuvintele pe cari le determină; aşa că verbul spre a
fi precedat
de toate aceste complemente, este aruncat tocmai.
Ja sfârşit: lat. A/henienses, propter Pisistrati tyrannidem, omiu civium suoruim Botentiam extimescebant „Atenienii se temeau

mult de puterea tutulor cetăţenilor lor, din cauza tiraniei lui
Pisistrati,
”
e
Adjectivul atributiv precede de cele mai multe ori, pe când
apoziţia substantivală in regulă generală stă în cel de al doilea
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loc: v. ind. dyâsis pită,
Vater Zeus „tată Zeus“.

gr. Zeiis pater, Jă-piler,
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dar germ.

Particulele neîntonate, pronumele nehotărite, neîntonate sau întonate şi pronumele personale enclitice stau îndată după întâiul
«cuvânt al propoziţiunii: gr. hom. dudra moi emnepe, Moâsa;...

„cântă-mi, Muză, pe eroul...,“, es de Pai m& dogisin,...

„dacă el

_nu vrea S'o dee...“; oufi kafableinei se abţine, fireşte, să-l facă
să piară,“; lat, si guibus eiectus silvis... nu cumva a fost arun-

cat în vre-o pădure deasă...“,
ze Quogie „eu însu-mi“, ne gua
scire dolos „să nu afle într'un chip oare care viclenia“.
Prepoziţiunile sunt adesea prepuse sau postpuse substanti“vului sau adjectivului; in acest din urmă caz ele sunt întonate
-sau enclitice :.gr. 4h1/on dpo „departe de prieteni“, Likiende „în
Licia“; lat. mobiscum
nia“, etc.

„cu noi“

/lispania

tenus,

„până în

Spa-

Studii noi de abia de câtăva vreme au început să se facă în
„acest domeniu; și metoda de cercetări abia a inceput să se
precizeze : trebue să se deosebească, mai întâiu, diferitele tipuri
-de propoziţiuni şi în fiecare din ele să se determine unele grupe
a căror ordin€ a cuvintelor este esenţială. -

Intr'o

propoziţiune

nominală,

bunăoară,

chestia

această

se

reduce numai la subiect şi la predicat; şi dacă verbul este
-exprimat el face parte din predicat şi locul verbului în raport
cu predicatul este un ce secundar. Ordinea normală a cuvintelor
este în limba greacă şi cea latină: /lo fafâr agathos esti, Paler
bonus est sau agatlios €stin ho pater, bonus est pater, după cum

-se insistă mai mult sau asupra ideei de tată, sau asupra celei
de bunătate.

Intr'o propoziţiune verbală grupele esenţiale sunt: subizclu/,
“verbul, complementele (directe sau indirecte) putând însă şi fie
-care grupă să cuprindă unul sau mai multe cuvinte după cum
subiectul este însoţit de epitete sau de raporturi variate şi
verbul de adverbe mai mult sau mai puţin numeroase. Şi este
vorba

să stabilim,

mai întâiu,

dacă subiectul precede verbul,

ori

verbul precede subiectul şi, apoi, cum se orânduesc complemen- .
tele in această ordine a cuvintelor.

Ei bine, în fiecare limbă această ordine şi locul respectiv
“subiectului

şi 'al verbului,

afară

de

ordinea

cuvintelor

de

al
o

valoare morfologică (vezi pag. 246! s'au stabilit, fireşte, după ce a.
trecut un timp destul de îndelungat, şi ea se prezintă şi în
limbile vechi clasice ceva mai fixată, decât cum se pare la
întâia vedere cf. gr. edoxe 76; bouli „a găsit cu cale adunarea“
Purrhos epoi6se Athenaios „Piros a făcut-o Atenianul“, gr. inscr.
(sec.

VI

în. de

Hr)

Nhandră

mvanetheken hekebolGi iocheairei .

„Nicandra m'a consacrat meşterei săgetătoare“.
Regulele date sunt câteva din principalele regule care privesc
“ordinea cuvintelor în propoziţiune. Dar scriitorii clasici le ne-
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glijează nu de puţine ori fie pentru a produce
efect, fie pentru varietate şi armonie, fie din cauzaun oare care
metricei,
Cf. A. Meillet, Intro. a Let, comp. & langues
pp. 330-335. — A. Weil, De Pordre des mots dans i-e.,
langues anciennes 3, Paris, 1879, passim, în special les.
p.
20 saqq. — S, Feist, Kultur... der Iridogerm., p. 60
sq.—
„JL. Vendryes, Le langage, pp. 93 132, 167 sqq. —
Melanges Nicole, pp. 225-232.— AMarouzeau, La£. Havet,
phrase
ă verbe €tre en latin, Paris, 1gro; Rev. de philol.
XI
(1906), p. 309 sqq. — Kieckers, Die Stellung des
verbs.
im Griechisch. und in d. verwândten Sprach
Strass-.burg (1911) p. 6 sqq.; IF. XXX p. 145 şi en,
XXXII p.7.

XVI.
SEMANTICA

Studiul desvoltării înțelesului cuvintelor, numit senzantică sau
E
semastologie constitue întru câtva o disciplină
Semantica

aparte;

şi numai

în ultimele. decenii când în-

văţaţii au început să se ocupe de aproape de
principiile ei, a luat o desvoltare mare: Astfel, azi, acţiunea
cauzelor sociale în inovațiile aduse înțelesului cuvintelor este, în
chipul cel mai sigur, recunoscută şi exact determinată. Un lucru
însă să nu uităm că nu este bine să considerăm toate schim=
bările de înţeles in globo, adică în masă. Mult timp, zice Meillet,
învățații sau mărginit să clasifice schimbările de înțeles nu numai
din punctul de privire logic, ci şi să le prezinte ca un rezultat
al diferitelor metafore: să ne gândim la opera filologului francez A. Darmesteter (La vie des mols) şi la clasificarea propusă
de dânsul care este destul de artificială, deosebind. fenomene

diferite în aparenţă, dar cari, în ultimă analiză, se rapoartă la
aceleaşi procederi. Cel care a scos la iveală realităţile psihice
şi sociale cari se ascund sub aceste abstrasţiuni este M. Brâal
(Essaide semantigue*_p. 279 sqq),: dar observaţiile sale, deşi
sunt expuse cu atâta fineță, nu duc la nici un sistem. lar acela
care arată prin ce joc complex de asociaţii şi de percepții cuvintele îşi schimhă înțelesurile, substituind pentru totdeauna
punctelor de privire logice examenul amănunţit al realităţii psihice
şi făcând cu neputinţă să se mai vorbească despre metaforele
limbagiului în chip vag, este Wundt (Die Sprache). Dar şi acest
„învățat admite că nu asociaţia, elementul de bază al actelor
psihice care intervine în schimbările de înțeles, este cauza efi-

cientă care le determină. Motivul pentru care nu: sa putut ajunge
până acum la nici o teorie completă, cu toate studiile făcute
asupra desvoltării sensului cuvintelor, este că s'a voit să se
ghicească faptele şi nu s'a înțeles să se urmeze istoria cuvin=
telor și să se scoată din această istorie principii fixe. Şi se ştie
că nicăeri nu se pot hotări a priori condiţiunile de producere
ale fenomenelor mai puţin ca în semantică
; și dacă, adeseori, nu
este cu putinţă să determinăm condiţiunile unei schimbări de .
înţeles particular, cauzele generale însă ale acestor. schimbări
ne, sunt cunoscute pentru ansamblu şi se pot clasa în chip si-
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stematic faptele observate şi explicările sigure date, spre a de-

duce că sub mumele de schimbări de înțeles, sunt reunite Japtele de naturi distincte, cari depind de Japle cu totul deosebite:unele de altele şi al căror studiu mar putea să formeze un ca-

pitol unic în linguistică.
lar constituirea unei semantice generale numai atunci ar putea.
“să aibă loc, după Vendryes, când, centralizând faptele scoase din.
fiecare limbă asupra schimbării sensurilor, vom putea să siabilim câte-va

principii, nu

din punctul de vedere numai logic,.

cum s'a procedat până acum, ci din punctul de privire psihologic. Istoricul evoluţiunii semantice a cuvintelor se vede în
chip luminos în articolul lui Meillet « Conzment es mnots changent
de sens», reprodus în opera acestuia Linguistigue historique ef:
linguistique gentrale, pp. 230—271, Şi in lucrarea lui Vendryes.
o
Le langage, pp. 225—248.
-

.

CE, W.' Wundt, Volkerpyschologie, Bd. |, Die Sprache,.
: Strassburg 1911-—1912.—/H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichtes, p, 74 sqq. In privinţa termenilor semantică,
semasiologie şi senatologie vezi Hogrea, Studii de seman- :
tică (Dac romania, III [1923] p. 424 sq).

„H, Paul explică această disciplină prin expresiunile: însen:nare uzuală (generala) şi însemnare ocazională :

Pentru toţi indivizii cari vorbesc aceiaşi limbă fiecare cuvânt,.
abstracţie făcând de etimologia sa, reprezintă o idee al cărei.

sens este bine determinat.
sau mai puţin întins după
sensul, ideease adaptează
De ex., cuvântul cal nu

Acest sens, fireşte, devine mai mult.“
experiența: fie căruia; în general însă,. '
cuvântului prin care .este exprimat..
reprezintă acelaşi lucru: pentru natu-

ralist, ţăran şi orăşean ; dar, în regula generală,

sensul acestui

cuvânt este acelaşi pentru câteşi trele aceste persoane.

Acesta:

este sensul uzual, general.

Cand însă -gimnasticul vorbeşte despre calul de lemn şi soldatul vorbeşte despre berbece (aries), primul înțelege prin acel:
cuvânt „un aparat de gimnastică“ iar al doilea înțelege prin:
acel cuvânt. „maşina de război“. -Şi unul şi celălalt dau acestor
cuvinte un sens special, altul de cât cel uzual, Şi cer auditorului

să iea aceste cuvinte cu acelaşi înțeles. cesta este sessul oca|
|
|
a
zional.
a
evoluţiune
întreaga
bazează
se
ă
Pe întrebuinţarea ocazional
sen:
ca
întâmplă
se
adevăr,
In
limbă.
într'o
cuvintelor
sensului
sul nou şi ocazional să. devină de o întrebuințare generală şi.
prin aceasta un cuvânt să primească mai multe sensuri întrecari trebue să fie o legătură internă; de ex., res „realitate“ (în.
opoziţie cu verba, opinio, cogitatio) cu un sens mai general, apoi

_ „avere, proprietate, patrimoniu“, pe urmă, cu o insemnare
specială: „interes, folos“ ; şi în sfârşit, afacere, proces“.

mai

Şi studiul schimbărilor de sens este tot atât de important şi
instructiv ca şi acela al schimbărilor sunetelor."

|
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de observat deosebeşte primele schim-

pronunţarea

unui cuvânt

evolue

ază,
-forma sa nouă sfârșește prin a înlătura pe cea anteri
oară. Două
pronun

ţări diferite. ale aceluiaşi cuvânt nu pot, în general,
să
existe în acelaşi timp în mijlocul unei aceleeaşi. comuni
- Lucrurile nu se petrec tot aşa în domeniul „insem tăţi.
Se întâmplă şi aici ca un cuvânt să dobândească un nărilor“.
sens nou
în detrimentul celui anterior şi să-l peardă pe acesta;
dar cuvintele de felul aesta sunt rarisime; din potrivă, cele
păstrează însemnările vechi pe lângă cele noi, întrumai multe
cât mai
multe însemnări se pot grupa pe lângă întâia, cea
veche, şi să
existe Ja o laltă un timp oare care, de cele mai multe ori
destul
de mare.
e
Să ne gândim la însemnările numeroase ale cuvânt
fdes
(incredere — credit — protecţie) : „probitate“ -(când este ului
vorba
de
negustor),

(când

om),

„dreptate“ (când este vorba de judecător), „veracitate“

este vorba

„credință“

de istoric),

„lealitate“

(când

este

(când este vorba de religie), etc.

vorba

de un

Mulțimea acestor insemnări «polisemia» poate une
ori să pro-

ducă oare care confuziune;
cititorul înţelege cuvântul cum

fie pentru că este in curent
se face aluziune.
Toate

schimbările

dar, de obiceiu, auditorul sau
trebue, fie din cauza contextului,

cu Situaţia, cu subiectul

de formă sau de

la care

intrebuințar

e prin care
- trec cuvintele contribuesc indirect la schimbarea sensul
ui, Atâta
timp cât un cuvânt rămâne strâns unit de op grupă hotări
tă de
formaţiuni, el este menţinut prin valoarea generală
a tipului

şi însemnarea sa păstrează prin urmare oareca
re fixitate ; dar
de îndată ce grupa aceasta se desface, deosebitele
elemente ce o
compu

n, ne mai fiind susținute unele prin .altele,
sufere acţiunea unor influinţe deosebite cari tindsunt expuse să
să schimbe.
sensul. De ex. cuvântul caz/ivus «prisonier»
era strâns unit,

asociat cu cagere „a lua, a apuca, a prinde“, capfus
însemnarea de „captiv“ nu putea să scape din veder „luat“; ŞI
e; dar ca:
pere. în parte a dispărut şi în partea subsistat
cu însemnări
particulare ; şi formele care exprimă ideea de
„a lua, a apuca“
în limbile romanice sunt cele ale. verbului Prehe
ndere ; astfel,

că cuvântul caglivus a rămas izolat şi a luat insemnarea

de „Tău,
nenorocit“, cf. it. cattivo, fr. chetif (provincialu
cet;
l insemnează

în cea mai mare parte a Franţei „rău“, De'asemenea,
„vivus“ ce este în limba latină nedespărţit de verbul adj. latin
vivere „a
trăi“, de substantiv. via „viaţa“ etc. şi, prin urmar
în nici un chip să-şi piardă însemnarea de „viu“. eDarmar putea
din momentul în care pronunţarea a separat adj. „vif“ în limba
franceză, de
verbul „vivre“ şi “comunitatea radicală cu cuvânt
ul
„viu“,
nu maieste pricepută în această limbă, a începu
t să în-

vingă o nuanţă de sens care
de «viu, animat, însuflețit.»
ulii

Valaori, Lingoistica

exista și în

limba latină: aceea
23

.
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Iar cuvântul german Sc//Jecht cu însemnarea de „simplu, neted“

a avut ca dublet, sub
a descurca», schlichi,
semnarea veche; iar
supus unor schimbări

influinţa lui sch/icAfen «a netezi, a împăca,
acesta asociat cu schlichten a păstrat însch/echt devenit un adjectiv izolat, a fost
în ceeace priveşte sensul: ei schlechter

„un simplu om din clasa de jos“ în opozițiune cu oamenii

man

dintr'un rang mai înalt. In societatea aristocratică, ca aceea din
sec. XVIII, in-care rangurile erau bine fixate acela care era
un schlechter anu era puţin considerat, un omfără valoare ; astfel, a sfârșit cuvântul sch/ech/ prin a însemna pur şi simplu „rău.“
Deosebitele schimbări de sens se pot raporta la trei tipuri
principale diferite, constituind trei feluri de acțiuni deosebite ; şi în câte şi treile aceste cazuri
Schimbări
rezultatul esteo schimbare de sens. Avemo
.
de sens
țeles
plică,
grad
exact

:

“restrângere

de sens, când se trece dela un în-

general la unul particular, când un termen general se aunei: grupe. particulare. ce reprezintă în cel mai înalt
speța în ochii vorbitorului care nu exprimă termenul
şi precis, ci o aproximaţie generală ; de ex., când un fer-

mier, un păstor sau un vizitiu vorbesc despre animalele lor, întâiul
se gândeşte la vacile sale, căci acestea sunt pentru dânsul anima-

lele sale prin excelenţă ; al doilea înţelege berbeci şi oi/e sale ; iar
al treilea, cai; săi. O extensiune de sens, când se

trece dela un

înţeles particular la unul general, sau când aplicăm speţei în
genere numele unui gen particular; de ex., în dialectele germanice vecine cu cele slave sudice, unde numele de zraudafir, :

(cf. sloven. roza, croat. rozica) arată acela al floarei
cuvântul Rose „trandafir“ a luat o extensiune aşa
cât a înlocuit cu desăvârşire vorba B/ume; se aude:
ist vol! Rosen pentru: «livada este plină de flori».
de sens, când amândouă sensurile sunt echivalente

în general,
de mare în
Die Wiese
O deplasare
sau indife-

rente din punctul de vedere al extensiunii şi se trece dela unul
la altul, în puterea vecinătăţii (astfel avem trecere dela: cuprinzător. la cuprius, dela cauză la. efect, dela semn la lucrul sem:
nificat, etc. sau invers). Nu este îndoială că restrângerea şi extensiunea rezultă de cele mai multe ori dintr'o deplasare de
sens care comportă diferite modalităţi cărora linguiştii le dau
nume technice (pzefaforă, care aplică numele unui obiect altui
obiect, mulțămită unui caracter comun; sinecdochă, care ia unul
pentru altul doi termeni de o întindere neegală, de ex., partea
pentru totul, sau totul pentru parte; mctonimie care substitue
una alteia două noţiuni alăturate printr'un raport constant, de
ex., cauză” pentru efect, cuprinzător pentru cuprins; catachreză
prin care se întrebuințează un termen impropriu din cauză că
lipseşte din limbă termenul propriu, de ex., /oaie propriu, de:
|
“plantă, apoi „foae de hârtie“, etc.).
„Să vedem acum în ce condițiuni s'au produs variaţiunile de
sens prin acţiunea acestor trei tipuri principale:
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1. Lat. fempestas

„timp

frumos, sau vreme

rea“
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şi-a restrân

înțelesul, menţinând numai pe al doilea, cel „de vreme rea“, s
cf.
ital. ferupesta, fr. tempele;. lat. aestimare «a taxa (a face preţul)
a stima» şi-a restrâns sensul, păstrând numai pe al doilea cel
de a «stima». In limba latină cotidiană şi cea populară, precum
Şi în cele romanice a luat locul primului sens al lui aestimare
verbul
machen;

facere cu o mulţime de însemnări ca şi franc. faire germ.
cuvântul francez îmage (din *image[ne] = irmagine)

„ însemna la început nu „imagine, chip, asemănare“, ci «statuele,
icoanele sfinţilor» ; iar franc. monde (din lat. mundus, gr. 16605)
care a păstrat înţelesul de „univers“ a primit, la început
ul sec.
XVIII, însemnarea de «reunire de persoane»; român, poamă
are

însemnarea de fruct şi, prin

restrângerea

înţelesului,

în Mol:

dova, însemnează „struguri“. Zluznus «pământ» (din *hoimos,
răd.
ie. *izem-; aci se rapoartă şi cuvintele: lat. Juzazi
“«la pământ», gr. xapai «la pământ», lit. jenre «pământ», skr.
gam
„Pământ), şi-a restrâns sensul în limba românească la un
anume

fel de pământ: /mră adică «pământul moale de lipit». Prin cuvântul românesc /ingoare înţelegem în general «boală», iar
prin
„ limitarea sensului el a ajuns să arate „febra tifoidă“, «Cuvân
„tul rom. greață are la inceput (în vechile tipărituri) înțelesu l de
«greut

ate»; mai târziu,a început să insemneze numai „desgust,
scârbă, neplăcere“, prin restrângerea vechiului sens de „greu-:
tate a stomaculuiadică
“, aceea de „aplecare“ cf. îsi vine greață
dela stomach. Gr. dum însemnează „pasăre“, în general, în
poe-.
zie (cf. Il. XXIII- 837: ăpws = porumbel, Il. XII 201: ăwe
=

vultur, chiar azi în dialectul aromân orviin

are

însemnare de

„Vultur“); iar în proză este vorba mai ales de «pasărele
'do„mestice; mai târziu, a luat însemnarea de „găină“; cu
acest în-

ţeles îl găsim cuvântul acesta și la evanghelistul Luca
34, unde citim: îv spezov ăpyie... „precum o găină strânge XIII,
sub
aripele ei puişorii ei“, şi în limba greacă modernă
se
zice ăpvba, Cuvântul grec Enloxonos „supraveghetor“ găina
şi-a restrâns înțelesul:şi a primit în urmă însemnarea de episcop“,

“supraveghetorul unei diocese, franc. £vâgue (din evesQue[ve], din

“ebescobe,
din episcopul,
'
2. Lat. hostis (din *g/hostis) însemna la inceput „străin“ (cf. Cicero, De off. |, 12: apud maiores nostros hostis is dicebat
ur
quem nunc peregrinum dicimus), apoi, ideea -de străin a condus
la două sensuri deosebite:

acela de „oaspe“

cum

îl întâlnim

Virgiliu (En. IV, 424) şi acela de „duşman“, Această: din urmăla
însemnare a 'prevalat şi mai ales aceea de «duşmanul armat
sau duşmanul statului», pe urmă cu un înţeles generalizat:
«puterea inarmată, sau oamenii înarmaţi» (fie duşmani, fie prieteni) adică «oaste, oştire» în limba română, «hoste» în cea portugheză, «hueste» în cea spaniolă, «oste» în cea italiană, «ost»
în cea provensală şi în franceza veche, Acest sens Sar fi desvoltat din locuţiunea zre î7 hose ca merge împotriva duşma-
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nului, cu alte cuvinte a merge la oaste. Lat. casa (din *ca/za:
este poate o formă dialectală italică cu ti schimbat în s; etimologia dată de. Curtius şi Vanitek: din *ca/sa sau caf/fa nu
este de admis) avea însemnarea la început de „colibă, bordeiu“
(cf. Isidor: casa est agreste habitaculum), apoi, a primit, în evul

mediu, înțelesul de dona, aedes „casă“.

Lat. satio (acuzativul

salione[inj, de aici trancezul saison) însemna la început „sămănătură“ (la Cicero), apoi „epoca semănăturilor“;. în sfârşit, a

luat însemnarea generală de „anotimp“.
“Lat. passer (passar în lat. pop.) însemna la început «vrabie“ ;
apoi «pasăre» in general, luând locul lui av;s (v. Bogrea, DR. II,
768 sq.) Fr. viAl)e (din villa care sar raporta la *vicsla, deci

în legătură cu vicus)
„0 grupare

arăta mai întâiu „o casă dela țară“, apoi

de locuinţe la poalele

castelului

feodal“, pe urmă,

prin extensiune „oraşul“, luând cu modul acesta locul, sau făcând
concurență cuvântului cz/£. Rom. fămâut (lat. pavimentum „pardoseală“) însemnează „teren, sol“, apoi; a luat insemnarea generală de «pământ, lume». Rom. fjupân.se zicea la început boe-

rilor, apoi boerănaşilor, pe urmă şi negustorilor (azi însă sfera

cuvântului este de tot micşorată, v. Philippide.)
Creştin (din lat. pop. christianu, de unde fr. chrâhien, v. fr.
crestiien, prov. crestiano, reto-rom. carstiauu, lad. crastiăun, tosc.

cristiano) însemna la început «cel care este botezat şi crede în
Hristos, cel care ţine şi profesează religia creştină». Acest cuvânt
a dobândit în limba română un înţeles mult mai larg. Astfel, întâlnim cuvântul creştina cu insemnarea de «nevastă» chiar ,
“ în sec, XVI d. Hr.; iar în popor cuvintele creştin, creştină au
în genere sensul de „om, femeie“ ; această generalizare a cuvântului creştin se. vede şi în alte limbi romanice,

bunăoară, in

cea provensală, in'cea franceză, în care ele apar cu sensul de
«om, femeie»; iar în dialectul toscan şi . în cel sicilian au înţelesul de „bărbat, nevastă“ ; mai mult incă ţăranul român înţe-

lege prin creştin pe «Român». Verbul spargere care avea
ceput însemnarea de «a semăna, a imprăştia (a. risipi), a
săra şi-a lărgit în limba românească sensul primind şi pe
de «rupere, dărâmare (sfărâmare), stricare» (v. Şăineanu..
Aşa dar un cuvânt îşi restrânge însemnarea sa, când el
- dela un cerc întins la unul mai restrâns;

iar atunci când

la înpreacela trece
trece

dela un cerc restrâns la unul mai intins el şi-o lărgeşte.
3. In domeniul numelor de plante sau de animale, în numele

părţilor corpului, în numele

de boale, de culori, etc. sunt, zice

]. Vendryes (Le langage pag. 248 sqq.) deplasările de sens
mai cu seamă frecvente. Astfel, în numele de plante vedem
cum: acelaşi cuvânt i-e. *perguus sau */ergus a dat în limba
latină cuvântul guercus «stejar», iar în cea v. gs. forha «brad,
molid», anglo sax. /urh, n. gs. Făhre «pin, brad»; insemnarea
mai veche însă cea de «stejar» este păstrată în forma mai veche ngs. Ferch «quercus» un hapax legomenon, adică atestat
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numai o singură dată. Indoeuropeanul “bhăugos (*bhâygos) «fag»

a dat în limba greacă 4//âgos, dor. phăgos un fel de «stejar», .
in cea latină fagus «fag» şi în cea germanică buche, v.gs. buohha,

V. isl. bo£ «fag». Pe de altă parte, i.e. *d/anvo- «stejar» a dat
în limba v. gs. fânna care însemnează şi «brad» şi «stejar», cf.
cuvântul francez împrumutat fa „făină din scoarţa stejarului“
şi cel bretonic,

tot un împrumut,

sau «făină din scoarța
poate a fost

Zana cu înțelesul de «stejar»

ştejarului», Inţelesul vechiu al lui fana

numai acela de „arbore“

sau şi acela de «lemn»,

sau «pădure» (cu acest din urmă sens îl găsim în medio germanul-de-sus fan) ; cuvântul francez /&tre «fag» trece şi la însemnarea de «stejar» ca şi cel german heister -„vlăstar de fag,,
sau de stejar“, deci cu amândouă înțelesurile; în aceste cazuri
avem numai o simplă deplasare de sens; spiritul nu este fixat,

el este lipsit de preciziune
mele unei speţe vecine. .
De asemenea, la numele
deplasare, de înțeles; multe
sebitele limbi şi trece uşor
bru la altul. Aşa bunăoară :
latină: coxa cu înţelesul de
tului femur «coapsă, şold»,

de «picior»
traduce în

şi aplică unei speţe de arbore nu:

părţilor corpului observăm aceeaşi
din aceste nume fluctuează în deo. |
de la un organ sau de la un mem: :
cuvântul i.e. *gof-s a dat în limba
«coapsă, şold», luând. locul cuvânîn cea irlandeză coss cu însemnarea

(cf. v. “breton. "Apyevrâxotos pe care A. Walde îl
dicţionarul său latin prin „Weissfuss“, iar în cea

germană : v. gs. haksa, n. gs. Hăchse arată partea intermediară,
adică „rotula sau nuca genunchiului“ ; pe de altă parte, forma

ine. "zntom sau *urentom 'a dat în limba latină pentu ce însemnează „bărbie“ ; în cea cimrică naut cu ințelesul de „falcă“

„Şi în cea germană Mund. „gură“ ; iar formele: rom, bucă (român, gură vine din gii/a), it. Bocca, prov., cat. span. Boca, franc.
bouche derivă toate din cuvântul latin bucea „obraz“ care reprezintă răd. i.e. *bug- şi care a înlocuit forma latină clasică
95 „gură“,

:

Frecvente

i

sunt

i

a

deplasările de. sens şi la cuvintele prin cari

se arată operaţiunile simţurilor ; aceste deplasări sunt înlesnite
prin corespondențele' pe care 'le stabileşte spiritul între aceste
operaţiuni. Astfel, cuvintele ce însemnează: „a atinge, a -auzi, a
simţi, a gusta“, se întrebuinţează unele în locul altora: gr. alofăvona: şi atodouat (cf. lat. audio) însemnează : „a percepe prin
simțuri“, „a simți“, anume: prin acela al mirosului (cf. Xenofon,
Memor.

3, 1,

8), prin acela

al văzufur

şi, mai ales, prin acela al arzi

a „percepe

prin

cf. Sofocle, Filoct. 33)

(cf. Tucid.-6, 17), precum şi

inteligenţă“, anume:

„a

înţelege,

a băga

de
seamă, a afla“ aplicându-se totodată, prin urmare, şi inteligenţei şi auzului şi mirosului și văzului. Adjectivele gotice : baups
„surd, mut“, daufs „surdi, şi dumbs „mut, prost“ se aplică
numelor. de infirmităţişi de defecte; anume: surzeniei. muţeniei
si prostiei; din acestea in limba germană s'au păstrat: v.
gs.
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lumb „mut, prost, nebun“ şi ngs. faub „Surd“ şi dun „prost,
nerod“. Inrudit cu got. dau/s este şi gr. 1vipă6s care insemnează

„orb“ şi care poate să mai aibă şi înţelesul de „surd“ şi de
„nebun“ (cf. Edip R. v. 37). Lat. orbus însemna „a fi lipsit de
un. lucru“ apoi «lipsit de părinţi» (cf. gr. orpho- în. glosa lui
Hesichiu : orphobotai. epitropoi orphanân „Orfobotai, îngrijitorii
orfanilor“); de la acest

înţeles a

trecut,

pe urmă,

la acela de

„lipsă în general“ de aceea mai însemnează şi «părinţi cari n'au
copii». lar în unele limbi romanice, între care este şi cea românească, orbus a înlocuit pe lat. caecrs pentru că poporul a
identificat.pe «cel “lipsit de părinţi“ cu „cel lipsit de vedere“
(caecus). Exemplele de felul acesta se pot îmmulţi.:
Unii învăţaţi, plecând de.la existenţa „legilor fonetice, s'au
încercat să formuleze şi în semantică asemenea legi generale
după care evoluează sensul cuvintelor. In numărul acestora figurează numele lui M. Breal, Thumb, Marbe şi alţii. Dar
chiar după Breal nu poatefi vorba despre legi în sensul strict:
al cuvântului. Cei mai mulţi filologi însă sunt hotârit în potriva
-posibilităţii „legilor semantice“ (A. Thomas, Meillet, J. Vendryes, Schuchardt, etc.). Şi noi credem că deocamdată nu poate
fi vorba despre legi semantice. Drept este că s'a putut vorbi
pân'acum de oare cari factori pe cari i-au întrodus Breal, Darmesteter, Nyrop şi alţii în evoluţia semantică, anume: zoiufa
(«omul când vorbeşte, zice Brâal, urmăreşte un scop; să fie înţeles ; pentru aceasta el îndepărtează şi chiar modifică graiul
său, ca să-l perfecționeze“ ; această opinie este hazardată); u/z-

litatea („ori ce limbă, zice acelaşi învăţat, este în progres constant ; cuvintele sau formele care pier, dispar, pentru că ele
sunt inutile ; formele sau cuvintele nouă sunt motivate de o uti-

litate“; faptele însă sunt contra acestei păreri), refaraziunca
(când se procedează la o reparaţie de sens între cuvintele derivate,

cele

străine

sau

de

origine

savantă

care

pătrund

în

limbă şi se găsesc în concurență cu alte cuvinte al căror înţeles este foarte vecin şi une ori sunt chiar sinonime perfecte,
_de ex., cuvinte ca sire şi Seigueur, chef şi cap, magistral şi :
mistral etc.) radiaţiuniea, înlănțuirea şi contagiunea [când schimbările de sens, zice Nyrop, se datoresc contagiunii, de ex., fr.
rien (din lat. re) însemna „ceva“, iar înţelesul negativ la obținul prin influința unor negaţiuni cu care era unit de obiceiu;
aceeaşi soartă au avut-o şi .fas (lat. passus «pas“), personne (lat.
persona „persoană“), aucun care la început insemna «cineva»,
point (lat. punctum), etc.; toate ct un sens negativ]. Dar numai

când se vor strânge la olaltă faptele scoase din fiecare. limbă
asupra schimbării sensurilor se vor putea stabili câteva principii nu din punctul de vedere strict logic, cum s'a fâcut până
acum, ci din punctul de privire psihologic. În cazul acesta trebue să plecăm nu de la cuvinte, ci de la ideile pe care le exprimă. Insemnarea cuvintelor atârnă de lumea ideilor şi a sim=

a
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ţurilor ; între idei şi simţiminte nu există despărțire absolută în
sensul acesta că se stabilesc neîncetat asociaţiuni ale unora
cu
celelalte. Astfel:
- - *
o
" Adeseori energia, ironia, şluma ne fac să întrebuințăm în locul expresiunilor proprii şi uzuale, sau unele mai exagerate,
sau altele cari au avantajul să facă pe auditor să surâdă ori să

producă un efect comic; de ex., lat. 7aiestas
„grozav, înfricoşat, neîndurat, cumplit de ex.,
cumplit de bună, unde cumplit este echivalent
şi arată un grad ce ar putea fi notat cu mai
prin foarte, destul etc. Lot aici şi expresiunea

ba = tu; rom.
cumplit de bine,
cu tare, grozav,
multă preciziune
înfaneric beznă,

mai energică decât farc întuneric. Mania însemna la început
„nebunie, furie“ cu acelaşi înţeles ca şi franc, manie, care 'în
sec, XVII avea încă însemnarea aceasta, apoi „patimă, gust excesiv“. Cu timpul însă energia exprimată prin asemenea 'cuvinte, cari sunt atâtea imagini exagerate, incepe să se slăbeas

că
în aşa fel, incât aceste expresiuni au pierdut întreaga lor forţă
veche. Cuvântul francez gene din gehine ce Pau pus învățații în legătură cu geheuna, Sr. geeuna care avea însemnarea de «tortur
ă»
apoi infern, torturele infernului» însemnează astăzi «cea mai
mică neplăcere sau supărare», iar altă dată avea sensul de
«mărturisire», apoi «torture» pentru a se dobândi o mărturisire

o confesiune». (cf. Croisades, III, 4: il le mistrent a gehiue
Ţă la question, torture] si leur connut la verit6). ' Rom. mold.

şugubăt însemna lainceput cucigaş, criminal», iar azi este vorba,
când întrebuințăm acest cuvânt, despre un <glumeţ cam. răutăcios». Rom. zg/obi însemna şi el odinioară «rău», iar astăzi

el are înțelesul de «zburdalnic,

nebunatic». "Rom. - aghiasmă

"(aiasmă) insemnează «apă: sfințită»; în stil comic se aplică
«vin», Sau «rachiu». Botez însemnează ironic «udătură .
tură)». Pe de altă parte ga/etas (v. franc. galatas, numele
apartament la Templieri derivat din Galaz/ias, numele unui

şi la
(băuunui
turn

«din Ga/afa, jo suburbie din Constântinopol) a început mai târziu să

exprime în glumă, în ironie, etajul superior al clădirilor mari,
apoi, o «locuinţă sub acoperiş, o odaie în pod» şi in sfârşit, o
locuinţă păcătoasă (a' unui sărac) o cocioabă». Franc, hâbler
(din span. fablar:

lat. fabulari '„a vorbi“)

are insemnarea de

„a tăia la palavre“. Cuvintele străine mai ales servesc adeseori
să exprime asemenea simţiminte.
|
Alte ori, se introduceîn aceste expresiuni, care sunt întrebuinţate în locul cuvintelor proprii, o mtanță de desinierdare,
de gingăşie de linguşire ; şi se ştie că acelea care exprimă de
obiceiu astfel de cuvinte sunt dinzinutivele cari au inlocuit în
limbile romanice mai ales multe cuvinte latine. In genere poporul
a preferat şi preferă diminutivele. Astfel, lat. auris a fost în-

locuit prin azricula, de unde rom. ureche, franc. 'oreille,
ital.
“oreechto, span. orejă, port. orelha, ete: care insemna la început
«ureche mică» (urechiuşă); apoi în locul lui agzus, vitulzis,
etc.
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au pătruns

agne/lus, pitellus, etc.,

de

|
unde:

rom. vzie/, franc,

agneau ital, agnello, catal. anyell, etc. care avea la început însemnarea de „miel mic» (mieluşel) şi rom. vsfe/, ital. vite/7o.
prov. zedel, etc. Substituirea diminutivelorîn locul altor cuvinte
"latine se explică prin aceea că ele exprimau interesul ce'l purta

ţăranul acestor animale producătoare, In unele cazuri însă s'a
mers şi. mai departe căci s'a înlocuit termenul propriu printr'un
altul mai vag şi nu de puţine ori printr'un diminutiv desmierdător, mângâietor ; de ex., cuvântul moarfea a fost înlocuit în
limba greacă prin 'apallagă în cea latină prin obitus, EXCESSUS;
lat. zerefrix „curtezană“ . prin amica; animalul zuustela, căruia.

închipuirea populară îi atribue puteri tainice are în diferitele
limbi un nume desmierdător: rom. nevăstuică (petite femme), .

franc. belrfte (=frumuşica), portug dominja (==domniţa),sspan.
comadreja =cumătriţa), ital, ormaia (=domniţa), neogr. vuupirşee

(=logodnică, noră), germ. jiingferchen (= coconiță], sau Schăufhierlein (= frumuşelul animal), în Bavaria, sau Mii/uu/ein = mătuşica),

în alte

localităţi, dan.

aghiuţă,

scaraoschi,

fjânne (= frumoasa), etc., exem-

plu de creări prin imitare ori, mai bine, de imprumuturi prin
traduceri (Vendryes, Le langage p. 241). In privinţa denumirilor

spurcatul, bestrega, etc. date diavolului cf.

Bogrea, DR. p. 454, 815.
”
In toate aceste exemple trebue să vedem gs/fenzisme, cazuri
adică în cari se ascunde sub un înţeles vag sau binevoitor
impresiunea tristă, neplăcută care rezultă din unele obiecte sau
unele idei.
Nu de puţine ori un cuvânt pătrunde. în sfera unei legende
care, răspândindu-se odată su dânsul, îl ajută să se. menţină.
Vocabularul atunci înfăţişează un fapt de folklor şi numai prin
studiul folklorului se. poate stabili ordinea sau filiera pe care
au urmat-o cuvintele.

In alte cazuri aceeaşi locuţiune abstractă se intinde asupra:
regiunilor vecine printrun fel de transmisiune. Vendryes dă ca.
„exemplu verbul a cădea cu ideea şi de a plăcea «atât în limba..
germanică (gejallen: es gefăllt mir «îmi place»), cât şi în cea
irlandeză (dofuit lemm «îmi place», lit. <îmi cade)». În acest:

caz nu este vorba de o legătură istorică între aceste
cuţiuni, ci despre două

două lo-

metafore identice create în mod spontan.

de fiecare limbă.
Sunt apoi idei care se asociază între dânsele cum este,. de
pildă, ideea de durere care se asociază cu cea de mărime.
Raportul de sens între germ. sehr «toarte» (cf. v. gs. sârlo], mgs,-

sere, »dureros, greu», lar astăzi în unele regiuni din Germania.

Sudică: «rănit, mâhnit», la rădăcina* sai «a durea»), lat. saeuus:
«furios, crud, înfricoşat», dar şi cu înțelesul de «mare» ([cf.

Vendryes la Walde, “Wort, p. 670], raportat de îuvăţați tot la.
răd. * sai), şi gr. Bewâs, atv «cumplit, înfricoşat», iar prin.
extensiune şi cu sensul de

«mare»

(cl. Homer,

Iliada

JI

158,
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VII 346. Od. I 208) nu
vorba în cazul de față

independentă.
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se explică printr'un fapt istoric, ci este
despre aceeaşi desvoltare semantică

|

Dela ideea de milă, de simpatie, de sinceritate, de adevăr, de
bunătate, se poate trece uşor, în cursul timpului, în cele diametral opuse de compătimire, de răutate, de prostie, de neștiință
şi chiar de sfupiditate ; de ex.,. gr. edijims insemna la inceput
«simplu, nevinovat, fără răutate», apoi a luat sensul de «prost
neghiob>, Rom. simplu, gr. &ndoGs lat., siplex prin cari se

caracterizau la început oamenii cu un caracter model, leal, franc,
a' ajuns să insemneze din partea unei culturi rafinate «o măr-

" ginire intelectuală»: în limba

franceză «simple», în sea

(epoca

clasică şi modernă)

română

germană

<un om simplu»,

ceinfach»,

in

cea

în cea

greacă

«prost», în cea latină «stultus», etc.

Germ. schlecht însemna odinioară «bun, drept, simplu» (cf. locuţiunea sch/echt "und rechi), pe urmă <neghiob, nefolositor» şi
în fine, crău». Adjectivul gotic Bleips: însemnează «prietenos
familiar, milostiv» şi ti corespunde anglo-sax. - B/ife <indurător
blând, voios, liniştit», v. gs. bâd; «prietenos, voios». Precum

vedem ideea fundamentală este aceea: «a milei, a compătimirii >
care moleşeşte inima. Adjectivul englez silly (v. engl. selig,

germ. seg «lericit, ferice)>, german. mod. a/bern (m. gs. a/uaere
V. gs. alaări «bun, prietenos»), gall. gzirion, însemnau la

început: intâiul, «inofensiv,

cuvios,

prietenos»,al treilea

liniştit,

fericit», al doilea

«fericit,

«sincer, inofensiv» ; astăzi, câte şi

treile aceste adjective au însemnarea de «prost», sau «nerod».
Cu vintele franceze bentt (din bene/d/ictu/ m] prin beneil), critiu

(cf. tessin. Pristian, wallis. fete, it. cretino)sunt forme

colaterale

la beu şi chrâtien. Aici avem a face cu o metaforă întemeiată,
după Şăineanu (op..cit., p. 225) pe pilda evanghelică ce sună:
că «cei săraci cu duhul vor moşteni împărăţia cerurilor», că ei
sunt deci binecuvântaţi de Dumnezeu ; cu modul acesta benedictus

deveni echivalent cu sfu/lrs (sl. biizen, rom. prost), v. şi Bogrea,
DR. [II p. 458.
|
-

Toate aceste schimbări de sens, întreaga această degradare
la care au fost supuse atâtea cuvinte se. datoreşte, zice Ven„dryes, dispreţului ce lau diferitele clase sociale unele contra
altora, precum şi neînțelegerilor şi urii pe care le-au unii
contra altora. Şi în limbă deci se păstrează bine toate aceste
urme de neînţelegeri. Cuvintele franceze: brisand, assasin, etc.
arătau la inceput unele trupe armate şi îşi datoresc sensul
peiorativ actual asprimii moravurilor militare ; cuistre, din lat,
coguaster. şi acesta din coguus, (altă dată «cuisinier»), goujat
„mojic, bădăran“ (odinioară „valet“), dispreţului superiorului

pentru servitorul său; bouguin, «carte veche fără valoare» (îm=
prumutat din limba flamandă : boecfen «carte»), rosse «mârțoagă,
.

gloabă» (imprumutat
batjocoritoare pentru

din limba germană: Ross «cal»), ironiei
ceeace este străin, etc.; rom. aghiasmă
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sau

rachiu

împrum.. din limba greacă ăyiaoua «apă sfin-

țită»), pzişel (din lat. ptise//us, diminutivul lui miser)' insemna
altă dată «sărac, sărman», astăzi are înţelesul de ' «ticălos, fricos, rău, blestemat», seeruic avea odinioară însemnarea de

«străin, pribeag» astăzi are aceea de <vagabond, om de nimic», mârşav (din v. sl. mriSavi = macer «slab») însemna altă

dată

«slab

(de

constituţie)», astăzi

are

însemnarea

de «mur-

dar, păcătos». Exemplele de felul acesta se pot înmulți, vezi
Vendryes, Le langage, p. 245 sqq..
„Este interesant de amintit că în desvoltările de sens se oglindeşte organizarea socială, organizarea familială. Astfel, ideea:
de «inăuntru» şi d6 «afară» se exprimă în cele mai multe limbi
indoeuropeene prin contrastul între casă şi câmp. «Afară» este

ceeace se petrece dincolo de
avem: forasşi Joris, în cea

poartă; de ex., în limba latină
greacă: Oipate, 05pact, 65pnet în.

această limbă. mai avem opoziţiunea între upatos şi oixetos spre

a arăta ceea ce este străin în familie și ceea ce ține de dânsa,
lucrurile din afară şi cele din casă; în cea armeană: durs, în

cea persană: dar; în cea irlandeză: ipunag (cf. foras afară»),
inunaig (cf. foris «afară»), lângă mag «câmp» ; în cea lituanică:
laukan, lauke, lângă laukas «câmp». Prin aceste expresiuni
decise stabilea opoziţiunea între curtea familială şi tot ceeace
era în afară, mai ales la câmp (la ţară).
Incă o observare înainte de a sfârşi, anume:

a
aceea că multe

din aceste schimbări de sens au loc la începutîn clase izolate
de, indivizi cari au aceeaşi meserie, sau, în genere,
'au aseleaşi

„ obiceiuri. Marinarii, soldaţii, medicii, studenţii,

etc., adică fiecare

grupă socială are un - vocabular particular în care cuvintele,
deşi comune tutulor, primesc o însemnare specială. Cuvintele,

bunăoară, acțiune, instrucțiune, arestare, rezervă, au, în tribunale,
o însemnare necunoscută în altă parte, precum şi între oamenii

dela instituţiile, de operaţiuni financiare, cuvintele: corbei/le
(«spaţiul rezervat agenţilor de schimb» la bursa din Paris), cou/sses :
(«speculanţii de la bursă»), parguet («incinta unde se adună agenţii
de. schimb

la bursă»),

etc.

Dinacest

cerc

restrâns

unde

s'au

născut aceste inovări de sens se răspândesc, apoi, adesea, peste

tot, în popor şi.intră în domeniul

limbii. Medicilor şi doctorilor

bunăvară, se datoreşte întrebuinţarea cuvântului ordonanţă cu.
înţelesul de «leac, doctorie prescrisă»; pe când într'un mediu
militar acelaşi cuvânt are o altă insemnare cea de: «ordonanţă»
(= servitor): a foruuci ordonanţei sale. Poporul, cu toate acestea.

cunoaşte amândouă aceste înțelesuri; el le înţelege şi le întrebuințează la ocazie (cf. A. Gregoire, op, cit. p. 86)..
Astfel, marea mulţime şi felurimea grupărilor sociale con:
tribue intr'o largă măsură să mărească numărul schimbărilor
de sens.
e
|
-- In desvoltarea, în evoluţia acestor fenomene semantice, facforul social joacă un rol dintre cele mai insemrate.

,
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G. Pascu, Etudes de Semasiologie roumaine, |, Les noms

du Diable (Archivum Romanicum, V, 1921, (pp. 244—251).
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”

XVII,

|

VOCABULARUL.
Intre sistemul fonetic şi cel morfologic pe de o parte şi între
vocabular, prin care înțelegem totalitatea cuvintelor unei limbi
socotite după

valoarea lor semantică,

pe de alta, există o deo-

sebire. Căci, pe când primele două rămân neschimbate, odată
ce au fost fixate, vocabularul, din potrivă,nu se poate fixa niciodată, întru cât el depinde de împrejurări. El se schimbă mereu:

.

-

se transformă, se reînnoeşte. Sunt cuvinte ce dispar, altele ce se.

nasc şi altele care pătrund din alte limbi. Cuvintele noi însă nu
înlătură totdeauna pe cele vechi.
.
Factorul ce dă naştere cauzelor care au o influinţă. asupra
cuvintelor este viaţa ; ea este deci aceea care înlesneşte.schimbările vocabularului. Relaţiunile sociale, profesiunile, meseriile,
etc. contribue şi ele la schimbarea vocabularului, făcând sau să
cadă

în

neîntrebuințare

cuvintele

vechi,

sau

să

creeze alte

cuvinte nouă, sau să-şi schimbe înțelesul. Şi. Horaţiu, poetul
roman, ne vorbeşte despre această schimbare continuă a soartei
* cuvintelor:
Cum codrii işi schimbă frunza, la-al anilor declin,
Pierzând

pe cea dintâia : pier vorbele bătrâne,

lar care nasc, ca junii înflor şi strălucesc.

A limbii strălucire şi farmec n'o să pieară?
Renaşte-or multe: vorbe, ce-acuma nu mai sunt,

Şi vor pieri de care acuma sunt în vază,
Cum

va dispune uzul, ce singur are dreptul

A judeca de limbă şi-a-i pune legi şi reguli.:
Horaţiu Ep. ad Pison. vv. 60-72,

Dacă comparăm acelaşi vocabular, la epoce destul de depărtate unele de altele, în desvoltarea unsi limbi, suntem

izbiţi de

deosebirea pe care ne-o prezintă soarta cuvintelor. Vocabula:
rele sunt supuse, precum am zis, unor schimbări şi reînnoiri

(de ex., numele calului: .lat. eguus, gr. înmos, skr. asvas, got.
aihva, celt. irl. ech, sa reinnoit în toate limbile moderne, cf.
gr. mod, &oyov, rom, cal, fr. cheval 'din caballus care a înlocuit
1 Traducere

de A. Densusianu.

.
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la rândul său, lat. cguus,

sl. /osadi

sau

Foni,

arm.

arivar,

lit.

arklys sau zireas etc.; în privinţa cauzei reinnoirii, vezi ].
Vendryes, Le Langage. p. 262 sq.); şi cauzele acestor modificări
şi inovaţiuni, care scapă uneori cercetărilor, sunt complexe,
numeroase şi variate. S'ar putea însă studia sub asfectul/ individual, din punctul de vedere psichologic al vorbitorului, şi sub
cl social, prin întrebuinţarea limbii de către mediile sociale.
Un cuvânt prin care nu se mai poate exprima sensul ce-l
avea înainte

este scos din întrebuințare din cauza slăbirii sale,

uzării sale. Motivele acestei uzări pot fi: fie de ordin fonetic:
când cuvântul este scurtat din cauza schimbărilor fonetice prin
care a trecut (de ex.,'lat os, v. fr. îve

„iapă“

pentru egua,

etc.

au fost înlocuite prin : lat. pop, bacca „obraz“, de unde it. Bocca,
"fr. Douche, etc.şi giila „gâtlegiu“, de unde rom. gură, etc. şi
prin fr. jumeiat din lat. pop. jumentum, etc.), sau când, din cauza
unor modificări fonetice, el ajunge să fie asemănător altuia ; şi
confuzia care ar rezulta de: aci se evită prin înlocuirea unuia
din cele două omonime—tot aşa şi cu sinonimele!),
— de ex., din
cele două omonime: fr. chartre din carc(e)re(m) „închisoare“ şi
chartre din chartulăm „hârtii, acte“ unul a fost înlocuit prin
charte din charta; din cele două sinonime latine zlorare (sau

Plangere) şi flere (sau lugere) s'a menţinut în unele limbi romanice plorare în altele plangere; fie de ordin semantic: când
cuvântul se uzează atât în sensul cât și în forma sa, din cauza
desei sale întrebuințări (de ex., gr. mod. boul, xpaai, vepă, ouxrt,

2 Yăăt, axul, gri, etc. fr. parole, it. parola, span. şi port. palabra,

Zalavra, etc. au inlocuit gr. clas. dpros, 02voş,. Bâwp, Tirap, ppiap,
055, xoy, lat. parabola şi acesta, la rândul său, lat. cl. verbumn),
sau când pentru a dobândi o deosebire mai mare, în 'cazul unei
împerecheri de nume, este înlocuit prin altul din cauza: senti-

mentului unei opoziţiuni a. genurilor (de ex., opozițiunea dintre
fr. monsieur
.şi. madame, germ. Zlerr şi Frau, engl. gentleman.
ŞI /ady,

dar în rom.

domn

şi

doanmă,

sau

cheval

şi jument,

Pferd şi Stute, horse şi mare, etc.).
|
. În aceste cazuri, ca să se evite dispariţiunea de cuvinte, sau
se lungesc cuvintele prin adăogare de sufixe ori prefixe (de ex.,
lat. auricula, genuculuin, soliculus, etc., în locul formelor latine
mai scurte: auris, genu, sol, etc.) şi prin procedarea de a le
uni intre dânsele (de ex., fr. Ja vile Eu, Bourg-en-Bresse,
germ. Frankfurt-amMain,“ Frankfurt-an-der Oder, etc), sau
prin reînnoire (de ex., numele calului a fost reinnoit în toate

limbile indoeuropeene moderne: gr. mod. &oyov,. rom. cal, fr.
cheval din caballus în locul lat. eguus, sl. Zoni, lit. arklys sau

zirgas, arm. 'arivar, celt. marc, germ. Pferd din m. lat. paraVeredus, etc. faţă de formele mai vechi: gr. Vanos, lat. eguus,
„1

Cf,.Bogrea,

Studii

(DR. III pp. 441 . 460),

de

semantică. [l. Probe

de sinonimică

românească

;
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got. aiva, celt. ir. cch., gal. efo-, skr. aSvas, av. as46, v. pers.

|
aspa-, tohar. A yuf, etc.).
Alte ori, în locul cuvintelor de cari sunt legate anumite
„superstiţiuni, fie la o grupă de oameni, ori lă anumite persoane,

fie întro anumită epocă, ori în anumite ocaziuni, se întrebuințează eufemisme sau perifraze şi metafore.
Aceste «inferdictiuni de vocabular> par a fi de dată veche

la populaţiunile de. limbă indoeuropeană (de ex., numele zrsu/us
ne dă în această privință un exemplu bun: v. ind. 7â3a-f, av.
ar3d, gr. ăpxtos: ăpxcs, lat. ursus, aib. ari, arm. arj, gal. arti,

ir]. art; ei bine, el lipseşte din limba slavă, cea baltică şi. cea
germanică complet şi este înlocuit în aceste limbi prin peri-.
fraze şi calificative; v. sl. 7nedvădi, sărb. medujed, slov. 1nedved,

rus; miedued',

n. pol.

meds'-viedz,

Li

medvădica pe întregul domeniu

n. ceh. nedvid şi femininul

slav;

lituan. /o&ys, let, Zăcis; v.

prus. clokis [voc.]; v. gs. bero, v. eng. bera. Să se observe că
în romanul lui Renart, ursul se numeşte Bra, în limba ger»:
mană Braun, şi în cea engleză Bruiu; aceste denumiri :ne
âmintesc pe cele ale populaţiunilor de la nordul Europei, care
evită să cheme ursul pe numele său şi îl denumesc: «slava
pădurii»,

«bătrânul»,

«părosul>,

mediului

social,- anume : felului

«mâncătorul

de furnici albe»,

etc. şi avem a face în acest caz, ca şi în altele de felul acesta,
cu obiceiul cunoscut sub numele de Za bou care schimbă continuu limbile şi numele locuitorilor insulelor Oceanului Pacific.
(ef. A, Meillet, Linguist. hist. et linguist. gen. pp. 281—291),
O parte din reinnoirile vocabularului se datoresc acţiunii
de

activitate

al

vorbitorilor,

“ progreselor realizate în industria omenească, marei mulţimi de
funcțiuni, societăţii aristrocrate, influinţei reciproce a graiurilor,
precum şi prestigiului. Iar printre procedările prin care sa face
reînnoirea vocabularului numărăm: derivarea (de ex., gr. storia
derivat din qtAârns şi acesta din qidos „amic“; lat. fidelitas

derivat din fidelis şi acesta din fides; fr. loyaute derivat din
loyal şi acesta din /oi, etc.) şi compunerea (de ex., gr. Exv0oxdums „cu părul blond“, din Eaves şi xâum, lat. fadifrăgus din
faedus şi frango „cel ce calcă alianţa“, fr. ind: din lunae, dies
„ziua unei, luni“ [compuşi asintactici), gr...24v-ocpos din .năv şi
soșâs „prea înțelept“;

lat. resublica

din-resşi vubhica „statul“;

fr. contrevent din contre, vent [compuşi sintactici] ; gr. uupo-ztosăumgos din pupov, aloca 'şi xrjpâs, lat, su-ove-taurilia din sus, ove
şi taurus

„sacrificiu dintrun porc, dintr'o oaie şi dintr'un taur“;

În. sauve-qui-peul, lâse-majestă, etc.. [compuşi juxtapuşi] şi lăt.
biclinium Gin lat. bis şi gr. zl, fr. monocle din gr; pâvos şi
lat. oca/us, etc. [compuşi hibrizi) şi când aceste mijloace nu
ajung, atunci se recurge la împrumuturi.
Cf, ].
și

Vendryes, Le Langage,

bogata. literatură

hypoth.

sur

TI

acolo-

PP. 249 Sqq.,
—:A.

Meillei,

les interdictions de vocabulaire
„-

Pa

de

205 sqq'
Quelques

(Linguist.
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” hist. et linguist.

generale pp. 2S1—291

ra'ură de acolo —/razer,
-

the

Golden

şi întreaga
Buugh,

lite-

I1, Tabou

and the Perils of the Soul, p. 318 sqa. (Rameau d'or,
trad, franc, |. p. 331 sqq). —Sayce, Princ. de philol.

" "comp,

p.70,2b8. — Bogrea, Sinonimica română, DR.III,

p 441 sqq.

:

Să nu se uite, apoi, precum spune prea bine A. Meillet, că pentru
gramaticul comparatist de astăzi, vocabularul indoeuropean este
numai un mic nucleu de termeni generali de mare însemnătate,
fireşte, pentru concluziile ce se pot.trage în domeniul foneticei
şi acela al morfologiei ; dar el e cu totul impropriu să ne dea o
idee de ceea ce a fost in realitate vocabularul unui -dialect
indoeuropean. Intre vocabularele fie cărei limbi Indoeuropeene
separate a fost o deosebire mare; şi numai o mică parte din
cuvintele acestor limbi ne arată o etimologie indoeuropeană.
Şi din momentul în. care între porioada limbii indoeuropeene
primitive, şi aceea in care s'au compus cele mai vechi texte ale
fiecărei limbi indoeuropeene separate s'au scurs atâtea veacuri,

când au putut pătrunde, de bună

seamă,

în fie

care din aceste

limbi, numeroase imprumuturi din limbi care au dispărut şi de
care n'avem nici o idee astăzi, credem 'că opera etimologiștilor,
cari 'socotesc că toate cuvintele limbilor atestate ce nu sunt
împrumutate din limbi cunoscute, sunt de origine indoeuropeană
ŞI cari caută cu ori ce preţ să le -dea o-etimologie indoeuro- DI
peană, n'are o bază reală.
Prin urmare, fiecare :limbă indoeuropeană separată a moştenit
un vocabular foarte restrâns din limba indoeuropeană primitivă.
Cu timpul însă vocabularul unor populaţiuni de limbă indoeuropeană se îmbogăţeşte cu elemente străine pe lângă perderile
pe care le suferă şi schimbările de pronunțare şi de gramatică prin
care trece. În genere, vocabularul unei limbi depinde de influinele de civilizație şi de cultură la care este supusă. O populațiune, bunăoară, care are o civilizaţie şi o cultură puternică şi
originală, care are un sentiment profund de valoarea ei, şi
care se bucură de o neatârnare politică, nu împrumută cuvinte
străine ; din potrivă, populaţia aceea care trece sub o dominație
străină, împrumută din limba celor ce o stăpânesc, sub raportul
politic şi cultural, o mare parte din vocabularul ei, chiar dacă ea

îşi păstrează. limba ei proprie; ea împrumută cuvinte în măsuraîn care suferă înțluinţe străine, politică sau culturală. Astfel, limba persană, deşi a.păstrat până azi caracteristicile principale de pronunțare şi de gramatică persane, a primit totuşi
numeroase cuvinte arabe .cari au luat locul celor persane; limba

germanică a primit,

când

influința

culturală

celtică era mare,

numeroase elemente celtice, apoi, . când a. trecut sub influinţa
culturală romană, a primit cuvinte latine, Limba engleză a adăogat, în urma cuceririi franco-normande, numeroase

ceze la vechiul

vocabular

cuvinte fran-

germanic şi, în parte, l-a și înlocuit

.
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francez,în aşa fel că astăzi vocabularul englez este

jumătate francez, jumătate germanic. Dar vocabularul limbii franfrancez, suferise tot felul de influinţe, primind, mai întâiu, cuvinte
grecesti (lat. fana, aiurea, anguina, apoi, unele feniciene (pzappa,
snatta), altele din limbile meaiteraneene, sau din cele italice
necunoscute, mai târziu, cuvinte galice (fuga, carrus, etc.). La
aceste influințe se adaogă altele nouă care ajută la formarea

vocabularului "limbii

(alouete,

banne,

anume:

franceze,

arpent),

garant, guerre, etc.), cuvinte

arabe

galice .

e
. locale
cuvint

te
. germanice
'apoi, cuvin

.

ceze nu s'a reînnoit şi el oare? Chiar vocabularul latin, temelia celui

(fief, hâraut,

(amiral, alchimie, chiffre,

etc.), în fine cuvinte italiene imbrogiio,. lazzi, macaroni.. etc,
spaniole (a/binos, eldorado, inerinos), engleze (cazu, club, jockey,
Junch, meeting, Bunch, speech, etc), slave (cezar, cosague, nout,
etc,), turceşti (bey, cadi, divan, firinan,_ minaret,. sultan, vizir,
etc.), indo-chineze (bambou, nabab, zaria, fagode, etc.), ameri.
cane (acajou, cacao, Quinquina, tapioca, etc.). - :

Astfel, din cele 27.000 cuvinte aproape, cât cuprinde dicţionarul Academiei franceze, numai 4300 sunt de origină primitivă
şi populară; goo aparțin limbilor străine moderne; 100 au o
origine istorică; 1oo sunt de o origine îndoelnică şi 21.000 sunt de
Se
.care ţiune artificială şi savantă.
Să trecem acum la principalele elemente ale vocabularului
indoeuropean primitiv. Se poate-admite caracterul indoeuropean
al unui cuvânt, în genere, când el se

dovedeşte

în

trei

limbi

neînvecinate din această familie ; potrivirile a două cuvinte din două
jimbi deosebite trebue să fie socotite, afară de unele cazuri speciale

mai mult sau. mai puţin suspecte, căci această concordanţă de
sens a lor poate să se datorească unei potriviri întâmplătoare.
Aşa, bunăoară cuvântul engl. bad „rău“ n'are nici. o înrudire,
chiar de

departe, cu cel

persan

bad ce însemnează

tot „rău“ ;

dar, dacă bad sar fi găsit într'o-a treia limbă indoeuropeană
separată cu aceeaşi însemnare, atunci nu' mai putea fi vorba- de
.
ă
o întâmplare.
Meillet a adunat în lucrarea sa „Introduction â letude comparative des langues indoeuropâennes“ elementele prineipale
ale vocsbularului indoeuropean, şi le a grupat după categorii,
adică: pădăcini care arată acţiuni tehnice, cu o însemnare uneori

destul de vagă, anume: 1, cele care exprimă ideea de „a fabrica“
„a țese“, „a împleti“, „a toarce“, „a cuase“, „a construi, ya

„lucra pământul“, „a conduce carul“, „a vâsli“, „a făurit, etc.;
apoi, categoriile celelalte de cuvinte care ne. dau noţiuni
cu oarecare cum»
mai precise şi care, dacă sunt întrebuințate
pătare, ele ne pot da oarecare lămuriri asupra stării sociale şi
asupra civilizaţiunii populaţiunilor de limbă : indoeuropeană.
Este vorba de categoriile: 2,

celor ce exprimă -ideea de
„primă. nume

de „animale“, de

Iuliu Vataori, Linguistica

a cuvintelor de

„rudenie“;

3, a

„casă“ de „sat“; 4, a celor cari ex„plante“; 5, numede

„metale“;
24
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6, nume

”

de

„unelte,

IULIU

de scule
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“portă la „imbrăcăminte“,
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şi de arme“; 9

„hrană“,

7, ? nume

ce se ra=

„comerţ“, şi „comunicaţie“;

8, nume care arată „părţile corpului“; 9, nume referitoare la
„obiceiuri“, „naştere“, „nuntă“, „moarte“; 10, nume cu privire:
la „împărţirea timpului“; 11, nume ce privesc „religiunea, cultul“; în sfârşit, 12, nume ce arată „sistemul numeral“ şi al
„măsurei“.
|
-

lar în opera sa „Les dialects indo-europeens“

acelaşi învăţat

“constată (pag. 17—23) oare care comunitate de vocabular între
limbile de la nord şi de la vest (slava, baltica, germanica, celtica

şi italica), comunitate ce pare a proveni dintr'o desvoltare de
civilizaţie comună. Multe din aceste elemente sunt termeni de
agricultură, nume de păsări şi de insecte, de arbori şi de plante,
cuvinte tehnice, cuvinte referitoare la relaţiunile sociale precum
şi alte diferite cuvinte (de ex., existența rădăcinei ie. *sc['-s6*] „a, semăna“ este sigură numai în grupa nord-vestică: . sl.
s€]q lit. sefu, got. saian, v. gs. săen, v. irl. sz/, gal. hăd, lat.. serodin %s-s0; lit, ză,

“

got.

guma,

lat. homo,

osco-umbr.

has,

homonus, răd. *hcmăn- alternând cu */emnOu- „om“, etc.); ele lipsesc
dincelelalte limbi : indo-iraniană, armeană, greacă în care găsim
bunăoară, pentru o: cuvinte formate de la altă rădăcină (de
Ex., Skr. 7nariyah, av. mnarata, V. pers. martiya, arm. mard, gr.

hom. fgorâs din ucpres [la Hesichiu] etc.) şi stabileşte două grupe
(ibid. pag. 120—r30) de coincidenţă de vocabular: 1, indoiraniană şi balto:slavă şi 2, italico-celtico-germanică. Limba:
greacă,

la rândul ei, ocupă o situaţiune

dugadă,

n. pers. duxtar,

intermediară între limba. -

italică - deoparte, şi limbile orientale: armeana și indo-iraniana,
în special iraniana, de alta. De ex., skr. Zrsudh „negru“, v. sl.
Ertinii, v. prus. Pirsnan „negru“ față de alte cuvinte din celelalte limbi indoeuropeene: lat. ziger „negru“, gr. xvgac; poate
şi germ. îfan are oare care legătură depărtată cu zger,;
precum și lat; fiscis, v. irl. asc, got. fisks, v. gs. fisc, faţă de
o grupă din regiunea centrală: gr. îx06s, arm. jun, lit. zavis..
Sunt şi cuvinte cari au. dispărut din unele limbi indoeuropeene
şi au fost înlocuite prin altele (de ex: față de skr. du/uiză, av,
arm.

dustr, v. Sl. dusti, lit. dubtă, gr.

Ouyărnp,
got. dauhtar „fiică“) lat. prezintă:. flia din protoital.
"fehă şi cea irlandeză veche. îngen, oham. migena în legătură.
cu lat. gigno.
,
|
Studiul, vocabularului

a trecut în ultimele două decenii printr'o..

transformare profundă. -Se făcuseră înainte studii în domeniul:
lexical numai în legătură cu limba scrisă, singura care a fost
cercetată ; în ultimul

timp

insă s'a accentuat că toate

linguistice prezintă acelaşi folos pentru linguist.
Cuvinte dialectale, însemnări populare şi familiare
pot fi trecute astăzi cu vederea,

dacă voim

creările

nu mai

să ne facem.o

idee

clară, completă şi exactă de natura limbilor. Prin opera sa
originală „Trait6 de stylistique frangaise“, Bally a adus în do-,

-
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el a scos la iveală rolul
meniul vocabularului un serviciu real ;
semantică afectivitatea,
în
jucat
Pau
ce
important şi constant
acesta nou nu fusese luat în considerare

|.

- simțimintele. Factorul
re; introducerea sa
până acum câtva timp, după justa sa valoa
afecrive pe care le doîn însemnarea cuvintelor şi a valorilor onare
le însă să le fi deobândesc zilaic cuvintele, fără ca dicți
ularului. Numai
vocab
sebit, are ca rezultat reînnoirea studiului
o idee
'da
vor
ne
le
onare
dicți
în aceste condițiuni
perfectă de realitate.

şi

completă

204 sqa. și
Cf.J. Vendryes, Le langage, P. 166, p. difficultes de
ues
quelq
Sur
acolo.
de
întreaga literatură
ir. publ. par
Petymologie des noms propres (Mel. littera
d, 1910, PP: 329—
la Fac, des lettres de Clermont-Ferrantaux
du vocabulaire
_327.—4.Ernoul, Les elements dialec
linguist. de
de
Soc.
la
par
publ.
lingu.
ct.
(Colle
” jatin
la qualits des
Sur
zeau,
Marou
—
1906.
Paris,
III)
Paris,
ymes latins
mots (Rev. de phil. [1923] p. 65 saq.); Synon
ei practice
«Şcoal
rului
ntena
cinca
ocazia
(în vol. publ. cu
Op. cit. B:
,
goire
A.Grâ
—
Paris).
de Inalte. Studii“ din
sqq.— &.
132 sq. — A.Aleillet, Genit. accusatif, p. 94Leipzig 1910.—
Erdmann, Die Bedeutung des Wortes?,
J. v, Rozwadowski,

Heidelberg

Wortbildung

1904. — P.

Altertumswiss?,
acolo. — Wyrop,

daneză de Vogt)

und

Kretscher,

Wortbedeutung,

Einleitung

în

die

p. 507 sqa. Şi intreaga literatură de
Das Leben der Wârter (trad. din limba

p. 222

sur la science du langage

sqq. — WI. Mâller,
(trad. de

Harris

Nouv. leg.

şi Perrot)

I

— S
p. 301 sqq. Îl p. 9! sqq. — Meyer, IE. XIL , p..256
Lat. etym.
Feist, Kultur,.. der ldg., passim — A, Waldegriech
. WortWrt2, passim.— So/msen, Beitrâge zur
Die Etymo-

,
forschung, Strassburg. 1909.— . Thurneysen
la valeur symSur.
.
Meyer,
—
04
19
i.-B.
urg
Frieb
logie,
rson, Sur-

bolique des mots (|. F. XIL. p. 256). —G. Hende191t; P.D.
vivals in belief among the Celts, Glasgow,
1885) ppBernier, Notions detymol. classique, (Paris
105 Ssqq. 122 sqq.

! XVIII,
ETIMOLOGIA

Bopp, creatorul gramaticei comparate a'limbilor indoeuropeene,

a neglijat, cum am arătat (vezi pag. 2), să se ocupe, între altele,
şi cu studiul cercetărilor etimologice. Cu acest studiu sau ocupat

A. F. Pott, Th. Benfey şi G. Curtius, ale căror opere sistematice sunt fundamentale pentru e/imologia indoeuropeană. Astfel,
în istoria linguisticei indoeuropeene,. cercetările etimologice au

precedat pe cele fonetice;

natural ar fi fost ca

ele să se înte-

meieze pe fonetică, întâiu, şi pe semantică, apoi, cum de altfel
Sa procedat şi cu studiul matematicelor, unde probleme'e se
bazează pe teoreme; dar nu trebue să ne mirăm, căci
de a se stabili întâiele legi fonetice, ă fost neapărată

înainte
nevoe,

fireşte, să se cunoască: etimologia unui număr oare care de cuvinte. Fonetica şi morfologia s'au constituit numai cu ajutorul
etimologiilor. Astăzi însă, printr'o procedere inversă, fonetica
şi semantica sunt ştiintele pe care se întemeiază cercetările etiSa
|
e
mologice nesigure şi necunoscute,
„Etimologia (din Ewpos „adevărat“ A5yos jinsemnare“,

de unde

" etimologia care este după Varro „raţiunea şi isvorul cuvintelor“ :
Cur et "unde sint verba, Graeci vocant îruuodațiav, şi numită
de către Romani: originatio verborum, veriloquium, cf. Cic. Top.
8.33) are ca obiect studiul vocabularului, acela de a cerceta cu
deamănuntul şi a găsi adevărata, propria şi vechea însemnare
a fiecărui cuvânt!. Etimologia modernă acelaşi lucru îşi propune
încă; numai

că obiectul acesta:

să ne suim

până la originea

tutulor

cuvintelor

aflarea

însemnării primitive a

nu se poate atinge, . întru cât no! nu putem

limbii şi a omenirii.. Noi trecem

mai vârtos pe seăma etimologiei tot ceea ce, din punctul de pri-

vire al unui cuvânt dat, ese la lumină din preistoria sa. Aşa
bunăoară, etimologul romanist vede originea cuvântului francez
socgue „pantofi de lemn“ în cel latin soccus; de a cărui origine

1 In vechime, în evul mediu şi în timpul renașterii, când nu erau regule
precise de comparare, etimologiile erau ridicole şi ciudate. Menţionăm,
exempli

gratia, una

din antichitate: cura din *quod cor urat”

(Varro); din

evul mediu: cadaver din: “caro data vermibus”; fenestra din: “quasi ferens
nos extra”; şi din epoca Renaşterii: fuleher din gr. nohâxetp „cu multe
mâini“,
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nu se interesează; cel latin iarăşi vede originea cuvânt
soccus, în cel grec sufkhos din *sokkhos; iar etimol ului
ogul
la rândul său, caută să explice etimologia
lui s44//os,
compararea formelor din celelalte limbi înrudite: av.
/axa
sukPhos gloşat de Hesichiu : gâxyot Szoâfjuara piYta.
Cf. P. Krefschmer, Einleit. in die Altertumswiss. 12, p.
Vendryes, Le langage, p. 206 sq. — A.
Essai de methodologie linguistique, p. 151 sqq.Dausat,
— 4.
Walde, Lat. etym. Wort p- 719.:
509. —J.

In domeniul cercetărilor etimologice trebue să ne condu
cem
de trei criterii principa: le
cel fonetic, cel lexical şi cel semantic.
Este bine ca toate aceste criterii să se potrivească în
totul, să :
concorde în chestiuni de etimologie; dar sunt şi cazuri
când o

etimologie poate să lase de dorit din punctul de
privire

al unuia
sau al altuia din aceste trei criterii. Se intâmplă, de
pildă, ca o
etimologie să „nu lase. nimic de dorit. sub raport
semantic; şi, cu toate acestea, din punctul de vedereul:al fonetic şi
lexical+să prezinte greutăţi. Cine ar zice, bunăoară, că.criteriului
cuvântul

latin: discipulus „discipol,

elev“ nu derivă

din. verbul

latin disco
„învăţ de la altul“; şi, la pri- vedere
ma , etimologia această nu
prezintă nici o îndoială; dar .dacă este examinată de
se vede că ea lasă de dorit din cauza sufixului -Pulus aproape
ce se ra:
portă la 2/zo; de aceea, se. admite astăzi că e]
vine dintr'un,
„Verb pierdut *q;s-cigio ce'l. găsim în dicţionarul lui Walde
, pag.
234 sq. cu însemnarea de „nehme

geistig auf“, Pe

nu trebue să uităm că orice etimologie este lipsită de-altă parte,
dacă ea nu este în conformitate cu legile fonetice; de valoare,
punctul acesta de vedere, avem astăzi o bază poziti aşa că, din
„ €X. egalităţi etimologice care sunt convingătoare vă. Sunt, de
“sunt contrarii legilor fonetice. Nimeni .nu se indoeşşi, totuşi, ele
te
«cuvintele latine /4us, băs corespund formelor greceşti acum că
Voiis şi v. ind. gaus şi, cu toate acestea, ele sunt contra /ukos şi
fonetice latine, după care ne-am fi așteptat la formele rii legilor
= */u/guos
(i-e. "/4guos), *vos. Iar al treilea criteriu, semantica,
care a fost
în trecut, adeseori neglijată şi căreia, în timpurile noastr
dă o insemnătate mai mare, trebue să intervină atuncie, îi se
este vorba despre o ipoteză .care urmează să fie verificcând
Etimologiile care presupun schimbări de sens neverosimile ată.
valorează .tot atât cât și cele ce nu pot fi susținute din
motive
“fonetice. „Este prudent, zice Ant. Thomas, să o păstră
ne vină în ajutor la momentul oportun, când fonetica m, ca să
„ştigat poziţiunile însemnate de pe câmpul de bătae şi a şi câvede că victoria se.şi arată“, Cu cât, în general, intră maicând se
puţin
în joc semantica, cu atât o etimologie este mai sigură
. Şi când
două din cele trei criterii etimologice concordă, a treia
-oare cum neglijată ;. de ex., între gr. nefhos „mor“ şi poate fi
vsl, nebo
(pentru *zebă: *uebhos, gen.. nebes-e, gr. *nefhes-os: nepheos, v.
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ind. nabhas-as) „cer“ (cf. şi v. ind. ndbhah „nor, cer“) cu toată.
deosebirea de înţeles, este o perfectă concordanță sub raportul.
fonemelor şi al formațiunilor tematice.
La stabilirea originii şi filiaţiunii cuvintelor a căror istorie nu
o cunoaştem,

trebue

să întrebuințăm

oare care norme,

Această metodă variază, după cum

o metodă.

cuvântul se găseşte

intr'o

singură limbă,-:sau,
sub forme corespunzătoare, în diferite
limbi înrudite. Cu aceste două cazuri se ocupă de aproape A.

Dauzat (Essai de methodologie linguistique,pp. 154—161).

Un lucru să nu se uite însă că, înainte de a se începe cu cercetarea, trebue să se vadă, întâiu, dacă cuvântul este de o for-

maţiune savantă, dacă. este vorba

influințe analogice, de
puţin - recentă;

formaţiuni

şi numai

după

de

un: imprumut străin, de

de

dată

aceea

mai

mult sau mai

să. se înceapă

cu analiza

minuţiosă a elementelor fonetice cari, constituesc cuvântul. Se
va întâmpina o greutaţe, de sigur, şi la determinarea prototipului latin, de exemplu, sau grec, etc. pentru că dacă un
fonem latin, într'o poziţiune dală, se schimbă neapărat în cutare
fonem în limba, bunăoară, română, sau franceză, italiană, etc.;

în schimb un sunet.român, într'o poziţiune dată, poate să pro-

vină, din deosebite foneme latine ŞI să: corespundă prin urmare
mai multor foneme. Une ori se găseşte mai uşor forma primitivă de unde derivă cuvântuil, formă care satisface condiţiile fo-

netice şi al cărei sens este

identic

mânesc

când

ori francez,

etc,;

iar

cu acela al

sensul nu

cuvântului ro-

este identic,

atunci

semantica ne arată filiaţiuneasensurilor şi accepţiunile, intermediare. Alte ori, pentru un cuvânt, trebue” să o alegi, dintre mai

„multe combinări fonetice deopotrivă posibile.

O atenţiune deo-

sebită este dator să dea etimologistul şi cuvintelor formate

cu

ajutorul unui 'sufix, când cuvântul primitiv este singur în limba

din care

au

derivat acele

cuvinte;

numai

fonetica

poate

să ne

arate de multe ori vechimea sufi xului. şi epoca formării cuvântului lăsând, totuşi,.nu de puţine ori şi un tărâm vast pentru.
” hipoteză. In unele cazuri de etimologii joacă un rol important

şi. experienţa care şi decide, precum şi onomastica şi toponimia
care cuprind numeroase urme vechi din limbile ce se vorbeau
în acele regiuni şi sunt de cel mai mare folos din punctul de
- vedere: fonetic.
Etimologia,
cărui cuvânt,

deci

care

arătându-ne

şi prin ce schimbări

stabileşte forma:
de unde vine,

cea mai

când

veche a

şi cum

de sens şi de întrebuințare a trecut,

o ştiinţă istorică. Rolul ei este

acela de a aduna

fie

s'a format.

cel mai

este

mare

număr de fapte semantice similare, spre
a se scoate, apoi, din acest
studiu legi generale, după care evoluează sensul cuvintelor; de
aceea,

etimologia

cuvintelor izolate

nu

prezintă în sine nici o-

însemnătate, din momentul în care nu rezultă de aci un principiu
general care să se aplice şi la alte fapte. Există totuşi şi în domeniul cercetărilor „etimologice o critică severă “care poate să
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distingă ceea ce este sigur şi probabil de ceea ce este nesigur
şi neprobabil.
CE.J. Pendryes,
schmier,

Le langage, p. 223 sqq.—P.

Einleit. in die Altertumswiss.

Are

1? p, 3Lo sqq. —
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Tater 183, 216, 22), 271.
fiht 305.
ilihtu

370.

spiagal

265.

farheli

81.

s&hen (m. js.) 237.
skeran

62.

diutsch (m.
elina

săen

271.

brutigome

197.

prestar 81.

briaf .81.

buohha

(m. js.) 237.

js.) 220.

blintera

bruoder

81.

216.
270.
357,

tor (m. js..) 220.
60,

wefsa

205,

weralt

216.

wlda 216.

.

ELEMENTE
z&han 216.
Zeihhur 271.

ech (v. irl.) 27, 63,
epo-(gal.) 27.

Ziagal 81,
zins

Epona

60.

231.

gainithir
gaisos
goe

ITALO-CELTICĂe
Celtica.
abann 131.
_aile (v. irl.).
amaeth (cimr.) 76.
ambactus

(gal.) 61.

athir (v. ir.) 32, 213.
218.

benn (cimr,) 76.
benna (gal) 133.

berim 32, 34, 213, 263.

107.

(gal.)

gorm 153.
hăd 370.
iarn (v. irl.)
iasc

61,

isarno-(gal:)
ingen

(v.

ouxisame

caech

(v. irl.) 61.

mid

33.
299.

32,

258.

29.

nanto

63,

nessat

64.

(cimr)

62.

nessam 62.
orbe 61.
orpe

61.

„palas
palu

266.

61,

irl.)

liaig (v. irl.) 61.
loch 61..
maqi 62,

76.

cârâmmi

61.

labrur 60, 63,
laigen 185.
lanon 65,

aban

76.

62,

(corn.
(cimr.)

paraveredus

152.)
152.
(gal.)

carbat (irl.) 76.
carnon (gal.) 63,

pemp (bret.) 62.
pimp (corn.) 62,

-carpat

reda (gal.)
rigs 61.

16.

76.

-carrus 76.
catu-61.
cenn

199.

cerc (v.

irl.)

<ât

112,

36,

-cintu

199.

sil

370.

tâl

64.

tarb 04.
tarvos (celt,) 64.
trinanto

(gal.) 63.

112.

sic 62, 199, 200.
«dec

(bret.)

-dilem 62,
-drong 76.
dinum 61,
<luros

85.

370.

mathir

"capall

76,

61.

bethe 76,
bith 112.
bitu-112.
braca (gal) 76, 85.
bri 164,
-briga (celt.) 64.
briva 64.

-carr

107.

fir 60.

Zunga

beir

383
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„fâs 61.
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64,

ITALICĂ:

39.

Lalina. .

abducit 223.
64.

abyssus,

acipenser

75.

85.

384
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adagium 236.
adaxim 308.
aditus

arbores

222.

aeburnus
231:

atnus

271,

Aerelius,
aercus

-

233,

acdes

acre

âprilem 211,

arduus

221.

198.

aridus

Aesculapius

75.

aro

237

78.

216.

arora

223,

afficio 223.

arpendia

ager

arrabo

agmen

265.

243.

agnos

Arunci

Agrigentum

74,

agurium

223,

Agustus

223,

Agustarum
ajo

arvina 85.

229

223,

221.
46,
233.

203,

amă

ambactus

321,

224,
76.

231,

amnis

audio

264,
49,

217,
223.

auris

19,

131.

amurea

74,

axis

ango

192.

270.

223,

autumnus
avillus

368.

359.
222.

ausculto 223.
aut 217.

264.”

anchora

217,

Aurunci
275.

235,

aurifex,-rufex
aurora

209.

357.

77.

augurium
aura 27].

amputo

anculus

223.
209.

augeo

224.

Amilius

228.
73.

audibo

233.

ambo

71,

atumnus

alius 107, 208.
Alpes 233.

ambigo

266,

Attius

alba 183, Alba
Aleria 74.

alumnus

aspris

atrium

alauda

amă,

234.

Athenais

238,

” alter

223,

asinus
* astutiis

236.

alacer

-157.

223.

asculto

217.

airid

157.

Arruntanus

213.

aidilis

76.
77.

Arruns

232.

ago

„axim

223.

78,

223.

216,
308.

264.

232.

baccar,-aris

85.

anguilla 221.

baculum

annutrunt 262.

balineum,-lneum

Austo

balsamum

anquina
antea

263.

arimorum, armorum
ariolus 258.

264.

215,

arfacio

arepennis 76.
" Ariadine 211.

238.

aetas

78.

arefacio,

198.

aevum

274.

ardus

229.
221,
224,

368.

231.

balt(h)eum,-eus
baltius

73,

71.

77.

73, 265..

210,

211.

ELEMENTE

baptisma

LINGUISTICĂ

75,

barathrum
baris 77,
basio

DE

caldus

75,

camara.-cra

234,

benna

76.

betulla

76,

bibo

71.

bison

85.

bissus

77.

blasphemus
bombyx

75.

274,

brunda

132.

bufalu

230,

bufo

76.

bura

232.

burgus

„byssus

75.

77.

caballus
cabanna

229,

229,
75,

caerefolium.

caesaries 234,

calamitas
calamus
calare

- :
.

210,

74,

cato

157.

catus

269.

causa

234,

cavere

78,

.

”

78,

221.

221,

221,

243,

census

81,

centum

36,

cerasia

197,

cervisia

76.

chorda

75.

chorona

228.

calceus 85.
calculus, cauculus
caldior 78, 265.

censor

chlamida

210.
243,
107,

233,

latiu Valaori, Linguistica,

232,

.

210,.
75,
73,

christianum

„Cicero

“

223,

78,

cervum 37, 229,
- Cethegus 73,

229,

calamida

274,

274.

Celementinus

229.

caenobiam

„caesar

castra

cavus

338.

caelum,-us
caena

77,
77.

caverna

cadaver 373,
cadus 77.
caecus

76.

caseus
casnar

casa 234.
casalis 234.

”

76,
76.

76,

214,

carrus,

catina

84.

butyrum

222.

carpentum 76,
carpo 232. |

77, 231, 232.

bulga

353,

caressemo

232,

77.

76.

» Carbantorate,

bubalu 230, bubinare 232,
bubino.

'-

76.

gaput,-itis

81,

brutus

77.

caplivus 353,
capitibus, captibus 259,
capo 85.
:

76,

bracchium,-ius
brenda,

851

„ capioor

77,

brevis

campus

cantena,-una
capanna 76,

bos 77, 231, 232, 198.
braca

28,

canis 77, 150.
cannabis 88,

232,

25.

219.

camâelus

cantalon

bitumen

385

78.

calefacere,-lfacere
calidus 78.

234,

basium

INDOEUROPEANĂ

211.

229,

ciconia 73.
cinis 225,-eris

220,
23
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cipum,-n
circibo

238.

PR

224.

,

circuitus

239.

ciribrum

210.

cisium 76.
.
cithara, citera
Clementinus
clepo 308.

85,

cucinus

75.

IC

cucullus

..

culmen
culmus

78, 265,
271.

cummi
cup(p)a

77.
71.

-:
,
clypeus,

.
220.
:

coenobium

cur 220.
curulis.
cutis

73.

colaphus
colligo

28,

dacruma

271..

75,

230,

251.

collum,-us

274.

219,

colpu,
columen

230.

73.

dalivom

74.

DNoutzoy

76.

214,

,

commercium,-mircium
compostus

264,

consobrinus

219,

265.

221.

230.
89.

265.

Daphnim

210.

265.

coquina

77.

73.

decem 32, 191,
Decmus 266.
dedro,-t,-nt

126.

deicerent

70.

deivos

217.

dentis

229.
dexter

219.

diacta

75.

corium

252,

dicere

608,

cor,-dis

232,

Corentho,-rintho,
cornu

191,

coronica
corolla

73.
76.

Craislios

209.

Crassilios. 209.

29,

231.

diffido

223.
219,

dingua

191,

cribrat 231,
cribrum, cribum

210.

dispennite

70.

distennite

70.

231.

237.

divitiae

237.

divus,-m,
dixim
dixo
210,

272.

doceo

|

dogma

73.

73.

dignus

ditiae

crescentsianus.
creta, 81.

cronica

70.

disco 250, 305.

157.

263.

202.

Diesptr

210.

covinnus

crefrat

17,

Dies-pater,

266.

corona
Cotta

211,

219.

,
233.

73.

coquo

dies

,
231,

237.

diaconus

218.

197, 216,

262,

delrutum

. dexiteros,

238,

-

239.

deus,-um

coplata

.

damnum

Deumius

78.

- combenndnes

75.

daemon

datuiri

col(a)pu,

consol

231.

Daedalus

222.

collis

copia

76.

157.

cognomentum

colo

211.

cubitus

|

clipeus, clupeus,
clivos 210.
cluo 222.
Cocles

crucem

N

219.

210.

VALAORI

237.

308.
308,
305.
75.

310,

|

a
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domnus 266.
domus 247.

fama

donum

ariolus

dorsum,-us
douco 223.
draco

274.

75, 209,

dracuma

dubenus

210.

209.

favere

78,

favissa

223,
318.
318.

faxseis
210.

dud, dud 216,
dvonoro
238.
dvonus

238.

cbenus

77.

318,

feced
221,

275.

feci

238,
252,

feido

217.

271.

216.

edico

ego

318.
223.

135,

75.

27,

eremus

filia

63,

excello

251. :

expectara
extorvis

251.

239.

facio

252,

faedus
fagus
Falerii

232.
71,

261,

hi

206.

216,

foeditragus
foidere
299,

210.

folus

14.

251.

232,

forceps

261.

fordeum

232.

Formiae

216.

Falisci” 71,

133.

forem 220,
foris 220,

332.

faclia

33,

flagrare

flos

210,

extemplo,-pulo

14,

Flaiva, Flaivae 209.
flamma 33, 213.
îlere 370.

210.
243.

îaba

369.

221,

examen

Pa
216, 232.

firmus. 223,
S9,

75.

espiritum

321..

filius 147, 220.
fircus 232,

79.

ervum

2053.

filiolum,-us

Epona
232,
equa
1606.

criens

fenestra

203,

fides 14, 251.
fidelitas 14.

elementum 221.
epitaphium 75.

equus

|

femina

fidelis

191,

eleemosynă

232,

237.

femena,

fcro 32, 31, 213,
fetigare 221.

223.

elfaxim
effundo

.

fedus =haedus
feked

do

221.

faxit 318,
faxo 310.

76.

dulicia,-lcia

eburnos

232,

faxim
faxint

76.

dubius

223.

fasena 232,
Fastina 223,

75.

drachumam
drapeta 75.
drungus 76.

....307

232:

farina

232.

.

220

133.

formus 153, 232, 271.
fostis 232,
Fotunate 221.
îovere, FOVE 221,
îraglare, fragrare 206,
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frangere

141,

211,

frigdaria,

264,

frigidum

hortus

îrigus

216,

135.

iugio,-it

266,

humerus

231.

231.

iundo 223.
fur 220.

gelidus

213,
62,

Germanus
gigno

Gracehus

192.

203.

groma

73,

gruma

73,

gruppa

210.

“grus

279.

inquit

_

210.

210.

ispeculator

261,

210,

ispeluncola

ispiritum
isox 85.

210.

210.

210.

Istephani 210.
(is)tod, (is)tud 341, 37,
-

jajunus,-jejun-,
Januarius,

hircus

232.
77,

histrio

73.

homo 270, 279.
hordus
232.
265,

norlari 265, 266, 299.

joudicatod

190,

213.

223.

Jenuarius

jouestod

hirpus

hornus

210,

ismaragăus

265,
75.

232.

iscolasticus

jecur 235, 238.

hilarus

holus

222..
312.

ispose
214,

219,

integer 70, 221.
iscelesta 210.

ispe

77.

722.

223.

232,

hibernus

hodie

223.

ineptus

hebris 232.
Helena 232,
hemo 221.
herna

219.

incomperabilis
indigena 222.

107,

Hercules

222,

219.

inclitus 222,
270,

guminasium, gymnasium 75, 209, 210.
„ gurupa
210.
haba 232,
habebat, -bibat
harena 232,

75,

73,

inceideretis
incido 223.

216,

gravis

idolum
idus

imfirmus

251.

gnotus

234.
77.

imbris

85.

221.
190,

iasias
ibis

imbrex

gelu 69, 85, 229,
genus

79.
355,

ilico, illico

221,

gacsum 76,
paza 77.

355,

humus

251,

Furtunato

216.

hostis

203,

Fugiă
iumus

304.
231,

ar

frater

VALAORI

223.

238,

72, 238,

jouxmenta, 72,
jovencus 221.

257.

217.

jugum 193, 216 218,:270, 279,
jumentum

jungo

72.

2:18.

Jupiter,

Juppiter

jurgare 265.
justo 784
juvenis
juventus

235,
221.

28,

222

”

ELEMENTE DE
juxta

257.

LINGUISTICĂ

=

Nutredits, Katttos
Napâavropiyov 75.

80,

Lucius

lucus

Tagpodovvoy 76.

lumpa

xbotvos

Rozoviz

8.

Jac

luna

80.

lyimpa

lavabrum

.

61.
2113.:

lamna

265,

Laurentinus

77.

”

liber

220.

liberitas 210.
Siberta,-tas

71,

69.

238.

limpa

220,
199.

linquo

232.

231.

217,

loucarid 238.
loucom 249.

279.
76, 129,

mappa

77,

135.

368.

marmor

233.

Massilia

222,

77,

257,
279,

368.

-

!

62,

221.

mederi

221:

medius

220,

meddix

70.

236,

197.

melodia

73.

memini

312.

222,
-.

mannus

mel

217,

Juber .220.

137.

maximus,-xumus

232.

louquiod

Mantua

medicus

232.

loucinăi

157,

materia,-es

222.

longus

73.

Mantus

matta

iocbertatem.
loqui

222,

240.

mater 32, 71, 89, 233

liqui 232, 233, 312.
locus

274.

72,

manus

229.

libra 69, 85, lipra

lingua

223.

manifestus,-nufestus

220.

libertavus,-tabus
licetod

223,

mamma

mantissa

271.

199,

222,

2:10.

mamilla

Manios

73.

levenna

. malos

mancipis,-upis

230.

levir

223.

Mancipium,-s

205.

leptis

238.

mamor 206.
manceps 222,

197.

Jerigio

75.
71.

maistri 791.
male 222, 225.

„lego 221,
leo 28.
lepus

machaera
machina

magnus 236.

223,

78,

ledanum

.

220.

magnificus,-gnufucus

266..

233.
lama
Larentius,-tinus,
lavare

271,

magistratu,-tud

75.

. lampas

243,

237,

Jac(h)rima, -cruma,- cryma. 228, 231,
Jacus

220.
71,

lupus 77, 221, 224, 269, 270, 279.
lux 218.

238.

laesus

63.

219,

lumbus 237,
lumen 271.

xopertoy 214.
*opstyos,

389

Luceres 73, 161,
lucinus 21.

x"vsov 80.
u6tovs 70.

Jabrum,

INDOEUROPEANĂ

memoriam 238.

270.
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memordi,

297,
199.

Menerva
mensibus

nocturnus 205.
nomen 220, 271,

230.

234,

mensis
Menzana

|

76,

merentessimo
mergo 235.
206,

meridies

129,
214.

nucleus 265.
nullus 224,
Numasioi 224,

|

merită (d).
mettalum

75,
221,

milium
mimoran

Numerio

274,

77,

musmo_210

nebrundines

299.

232.

232,

nefrones 77,
nepos 191,

,

Nepusnu 122,
nescio, ne scio 260.
neuter 224.
14,

Nihil,

nil

ninguit

218,
232.

nitrum

77,

nivem

232,

nivit
nix
nocie

232,
234.
136,

70,

77, 230.

197.

nidus

222.

„ds, ds 240, 241,
0vstepuvos 80.
Goitpavos 80.
ovis 78, 223, 237,

274.

nasco,-r 107,
natio 89.

_mecubi

„onustus

oppodum 207.
optimus,-tomus,
75,

necuter

-

operandam

75.

nebula

265.
223.

onacer 75.
onus 222,

69.

nasum,-s

31,

oliva

232,

musimo,

nanus

79.

oinos

mutuom

narcisus

206.

olfacio

216.

197,

71.

Ofil(lius 157,
OINO 233, 249, 217.

236.

219,
Sl.

mus

nutrix

octo

mufrius 77.
mufro
77.
mulierem 261,
multa
murus

257.

occisus 243.

miser 234.
monebo 70.
mortuus

|
217,

nuncupare 265.
nuncupo 220, 266.

238,

mina, mna 75,
minimus 222,

279.

nominus (gen.) 282,'. ,
novos, novus, 219,'269, 270. *
nubo 232.
|
i

:

paelex

178,

paena

369.

pakari

78.

pallidus
palma

237.
265.

panthera
*

papyrus

77.
77,

paraver&dus
pardalis 77.
paresanga

193,
77.

parum 237.
parumper 237.
parvom,-vum
passer

358,

passus

2:13, ”

patana

69,

237.

133,

270,

222.

.
279.
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pater 32, 183, 191,2 13,216,220, 231,
- 233, 279,
aa

patrius
pedo

270.

MN

SI

203.

pello

251.

penales

20$.
133. -

pepuli

25].
at

75.

|
Aa

:

piscis

61, 370.
270.

planus

65.
271.

pluit

336.

pluma

81.

,

.

73,

161.

reda 76.
198.

poploe
populi

60,
65.

63.

Procobera
69, s5,

135.

216.

rufus

„.

238,

praedicare „81

..

77,

PN

77,

272,

Io

a
Pa
E
RE

pp:

231,
210.

273.

i

231.

rutundus

A

221.

|

222,

ten,

265,

7

precor 251,
prehendo 353, .
prelum 243,
a
75,

.

ruburem

78.

”

60.

ruber

poslus

265.

rofu 77.
Roma 161.
rosa 74...

65.

Porcobera,

DI

repostum
res 9352.
rex

porcus 25,
posco 251.

presbyter

Ia

rece 72, o.
recipero, recupero 222,

265,

220.

77,

praesideo'
prandium

,

puplicus 198,

264.

praedă

265,

-

229.

quoteros
Ramnes

202,

popina

potis

ÎN

257,

220.

quor

poplicus,

pomerium

positus,

n RR

quă 268.

Pollux,-lucis

populus

233.

quinque, 62, 203, 219, .. .
quis 70, 73, 179, 338. .

369.

pono:

quadraginta

quisquiliae 199.
quisquis 199.

plenus

poena

225,

quindecim

Li

29..-

plaga

224,

que 338,
quid 237.

73.

81.

265,

pută,

pută,

petra 75.

poblicus,

PR

NE:

purigare
228.

purpura

pes 213, 215, 265, 273, 279.

piper

68.

209.

73.

pilarius

35,

purgare,
Ri

210,-riculum

phalanga

prd 216.
probe(d),

pumilio 75.

percolopare
persona

234. e
230, 265.

pulcher 73,
pulsus 251.

peperci 259.
peperi 223.
periclum

65,

princeps

procus 251.
Ptromio 73.

123.

penna
“penus

65.

primus

Ic

235.

peior

primi

391

Si.

“

a
pp

PN

pat

sacer 77,
sacerdos

264

sacculum

216.

sagum

207. pi,

- -

îs

TI

a

î

85.

sakros-od

72, 933,

e.

i,

392
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PI

sal 107.

sibi (sibei) 289,

salvom,

salvon 238, 239.

sapientia

sapsa 287.
sarcophagus

sarracum,
sattius

Siculus

75.

sido

sied 238.
sibilare 231,

75,

serracum

84.

sifilare 231,

157.

satrapes

,

similis

77.

simplus

scala 243,
scelus 221.
scin 224.
scisne 224.
scortum 252.

4

”

70,

i

sedi

14,

70,

.
222.

|

250.

socrus

236,

”

271.

soror 219, 271,
sortus 215.
spargo 386.
spatha 210,
speculum 81,

.
”

semel,-ol,-ul 214, 221, 261.

spes 210.

semen

252.

sporta

semilis

221.

stabulum

- semper 251,
Senati,

sinatus

281,

281,

stireus

219.

stlocus

234,
75.

striglibus 259.
suavis 237.
271,

sero

197,

370.

seror

205,

221,

Subura
-

|

157.

sulcus

sumo

serpă 197, 234.
sesanum
17,
sessus

219.

stomachus

197.
270,

243.

stercus

stlis, 234.

232.

sequor
sermo

75.

stimulus

Sentius 157,
Sentorius 157.
sephulcrum,: sepule(h'rum 73
septem 234.
septeni 2:13.
sequi

272.

233.

stemma

i

2

73,

stella

senatuos,

sententiăd

270,

Sofronius 221,
sol 198,
soldus, solidus 78, 265,
solium 14, 250,
somnium 270,
somnus

sedecim 235.
Sefronius 221,
segetis, segitis 221,
segmentum 208,
sella 272.

219.

sinciput 219; 265,
singulus 219, 198.
sinister 266.
soccus 374,
socer 236.

:

scriptu 210, -m
scutu 210.
scrofa 77, 231.
scrofula 231.
secutus 232,
sedeo,

214,

simplex 198, 219, 257, 361,

234.

” scriptae

220.

simul

saxum 75.
„scabo

223,

14, 259,

219.

264,

265.

* summopere

221,

surgo

265,

surpite 259, 265, 266,

243.

sestertius

257,

scttembris

207,

265,

sus

216

279.

"ELEMENTE
talentum

74,

.
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222,

Tarcontius 157,
Tarentum 74.

uber 231,
ud 85.

159.

ulna

Tarna 157.
Targquenna 157.
Tarquinius 157,
taurus

61,

214.

techina,

techna

Tecumessa
ted

75,

209

75,

81,

215,

tibi 35,

63.
255,

233,

toga

topper

287.
85.

trebibos

„

trutina 74.

„ Tullus
turba

262,

157,
70.

tus 228,

78,

219.
191.

205.

vesper

230,

vester,

voster
veto
157,

73,

219,

219.
-

vhe-vha-ked 238, 257, 29,
vici

85.
70.

vicus

220.

viden

224.

videsne
vidi,

236.

224,

220,

viduus

14,

296
216,

viginti 275.
vinclum, vinculum

73.

Troiad 238.
tropaecum, tropheum
tulerunt

352.

vetlus,
- Vettius

214,

” 4riump(h)us

.

265.
78,

vicia

tremonti 291.
tres 89, 191, 231,
tribubus 214.

266.

236.

vespa

237.

trabea

vehere

versus

.

233,

-

verto

231.

213.

260.

vernus

Toitesidi 217.
tollo

259,

verbum

71,
77,

266.

Venos, Venus 223.
venustus 222.

157.

iofus

231.

78,

venenum 89.
venio 330.

161.

Tito

213.

validus 78,

thalamus 75.
thensaurus 75..
Tiberius
133.
Tities

.

77,

valde

296.

Tiberis

7l.

vabrum

234,

terruncius

219,

2:19.

vafer

temperi 221,
tempestatebus- 214,
temporis 221, 201.
termen 271.
terra 224, 254.

tetigi

unguis

uxor

tegumen' 78.

terreo,

265.

unguen,

uro

tego 213, 225, 232.

teibi,

undecim

Urbaini
= Urbaini.

78,

tegulum

265.

umerus 219.
uncus 219.

238.

tegmen

269.

umbilicus 272.
umbo 219.

178,

” Tedeptoş
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vindemia

75,

vinum

73.

vir,-o
virus
vitis

265.

78,
216,

216.

216.

vitrum

85.

volva,

vulva

,
232.

266.
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219.

castrous 217, 251..

vulnus

deicum,-kum 68, 70.
deivai 60, 217, 280, :
deivast 70.

78

"vortex

78.

vorto

78.

volo

ekas

78.

voutod

72.

voveo

78.

embratur
ezum

a) Lanuwvinicul,
nebrundines

71.

conca

73.

Ș

Fercles

232.

Foratia

71, 232.

-

lâsna 71.
Alircurios.

Ptronio

IN

SR

ae

71.

A PRI

.

RI

e

RE

Cta

Faliscul
aastutieis Ta

mate

tii

220,

|

i
271.
.
.

210,

sakrannas
scriftas

vino

71,

senateis
71.

statit
tfei

Osca..

Abellanui 282.
actud 265,

teii

:
298.

EAI

231.

Ei
219.

amprufid 35,
aragetud 210,

68.

tit
Dar

ca
i

70.

70,

279.

„E

70.

i

70.
35,

thesavrei
viai 285,
zicolom

ais 71.
aisusis 156.

amfret

70,
paterei

sakrafir 298.
71.

71.

amiricatud

at
are

Pupdiis 265,

Titoi
Zextoi,

:

nessimois 281.
Uhtavis 70.

sakarater

71.
70,

i

62,

pui 63.
pomtis 62.

foica 71,232,
pipafo

nessimas

upsannam

71.“

71,

263.

ner- 71.
nerum 271.

patir 233,
pis 70.

232..

„oferta

70.

ininstreis

R

-

73.

„fasena

217.

70.

meddiss

-,.
N

Zi,

carelo 70,
cra, 7Il. -

296.

medikeis

e
.

Numasioi

265.

humuns 370.
loulir 298.

73,

Felena 232,

nefrones

îactud
fefacid

her 91.

73,

Diesptr

271.

70.

feihuss 112,
îusid 220.

b) Prenestinicul.
Decmius

17,

egmazum 230, 231, 292,
cituas 281.

cc.

vorsus

219,

a

221,

78,

keenzstur 243.
kiipiis 133.

da

vomo

vorro

219,

e

volvo
volnus,

68.
70.
282,

AMarsicul, marucinicul, peligaicat,
sabinicul, volscicul. |
Pacuies
aisos

Iouias

(mars.)

(maruc.)

(maruc.)

133.
156,

281.

.
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ferenter (maruc.) 298.
Alafis (pel.) 233.

coisatens

(pel.)

pur-71.

217;

prismu

(pel.)

234.

Rufries

(pel.)

133.

254.

pure,
rehte

v. pir.
70.

screhto 70.
stahu 236.

sacaracirix. (pel.) 210.

tele

35,

Uranias

tote

285.

tutas

70,

(pel.)

ausum,-om

281.

(sab.)

234.

fedus

(sab.)

232.

uhtur

fircus

(sab.)

232.

uhiretie

hiretum
hirpus

(sab.)- 219.
(sab.)

iupus

(sab.)

77.

vitiat

.

avif,-veit.70.:

deitu

70.

desi

266.

a
a

69.

Română.

barză

220.

129.

cerb 37.
Dunărea 123,

197.
71,
370.

lkuvinus

70.

"a

fac,

homonus
iouies

nâgxos

235.

făcut

250.

hirean

(transilv.)

hiribă

210.

“hrean

210.

“mersto

265.

hrib 210.

muieto

266,

nrubă 210.

ner-

71.

hurubă

nerf 271.
nesimei

.,
62.

pir, pure
pisi

70,

porca

,

107.
73.

85.

prufe 35,
prupehast
pute

,

arazbună (arom.) 20...
ataman (dobrog.) 210.

crom 70;
"esono- 156.
fertu

ia 69.
“fadav5z6v 09.
Mrpa 69.
uoîzovy 69.
zatăva 69

i

destre 263.
emantur 298.

her-

70.

ROMANICE,

6S$,

feliul

”

Siculică.

233,

benurent
bum 7.

271.

279.

122.

alu 231...
antakres 70.
-_avef,

281.

vasirslom-219.

Umbrica.
alfer

68.

271.

urtas

77.

nerio (sab.),-ius
Trabean. 85.

393

68,
70.

63.

pumpe 62.
Puptike, 265.

e

”

210.

a

210.

joacă 250.
joc 250.
jucăm

A
2
putu

250.

laud 250.
lăudăm 250

o

madzăre

(arom.)

e

măndzu

(arom.)

mânz
mazăre
miljoc

129,
129.
205.

133.

129,

NE

139,
-
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250.

mort 250,
muiere 261.
murim

Provausală.

250

bricon

perete 207. .
pieatră 75.
propietar
rile 205

206.

sănătate

207.

vătăman

(mold.)

vecin

tiă

Franceză.
abre 206,
Aps, 151, 154.
arcevesque 194.
arpent, 76.

129.

Jaliană.
appipito 207,
asima 210.

buialo

163.

aube

230.

Aups

210.

151,

163.

blasme

(+. fr.), blâme

boufle

231.

cantina 76.
cervo 37.

calegon

danaro

207.

camarade

dissero

262,

canif

domattina 206.
crmo 75.
fecero 262,
205,
262,

iscuola

210.

istudio

210,

mercoledi

207.

210,

211.

cerise 197,
cheoite (v. îr.) 199, -.

206,

mogliere 261.

cheque

211.

chutte,

chute

ciel

pietra

75,

cirurgien

199.

210.

contrâle

206.

sanita

207.

-coup

207.

speme

tiene
vuole
zia,

210.
(spene)

211.

260.
250,
zio

75,

230.

devin (v. fr.) 206.
dix 197,
donnola 360.
eslider (+, fr.) 210,
escrit (v. îr.) 210.

sopperire 210.
sopplire

198,

230.

pitoco
sette

escu

75.

„o,

(v.

211.

210,

cantine 76,
car, canter (pic., norm.)
celeste 250.
cerdagne 163.
cerf 37.

figliolo” 261.
grolia

Ă
191.

Beziers

210.

intiero

.

batesme 194,
berbis (v. fr.), brebis 205.

231.

calzone

Auch

assoudre

biasimo 211,
bitolco 231.
birichino

75.

210.

206.

viezure

210.

seror 203.
siă 75,

îr.)

210.

espee (v. fr.) 210.
esperon (v, îr.) 210,
fenir 205.

195. ”

ELEMENTE
fragile,

frâle

fromage

205.

Genâve

154.

198,

arbol

contar

250.

harousse

360.

250.

-coronica

209, 211,

cribo

210.

206.

cuenta 250. “.

210.

isnel 210.
lavande 210.

cueva

lierre

199.

liâvre

197.

esperon 210.
gurupa 210.

loi, loyal, loyaute
maille 198.
mel 197.
meurs, mcurt,
năit 198.
nain 75.
Notl

78.

espada

“Lion 155.
14.

mourons
-

202.

- oeuvre,

ouvrage

250.

210.

hermoso

205.

marmol

206.

obispo
250.

205.

ouverier 210.
pape 274.

tentar

250.

tienta

250.

pierre

recommencer
redeze

207.

redota

207.

248.

Rhâne, Ron
rien 238,
rouer

siffler

velin

151.

250.

231,

(v. fr.) 206.
Catalană.

vostre
voto

223,

cervo

37,

covo

78,

crivo

206.
360.

erimida,

ermida

espectara

„esporăo

!

210,

firivolo, îrivolo
festa 205.
Spectra

210.

.210.

suli, sul 211.
vili, vil 211.
Sardă.
kelu
kervu

229.
229,

Dalimată.

223.

albahaca

210.

210. .

79.

agosto

-

dominja

79.

Spaniolă.

antrar

206.

esmola 205.

198.

sain, sant
serur 205.

205,
210. +

atuno

75,

210,

Portugheză.

arvol

274

P

taragona 209,
tiă, tio 75.

aldigor
arrebol

peupelier 210.

|

salvaje 207, .
sanidad 207.

oscur (v. fr.) 199,
ostiner (v. fr.) 199.

prophâte

397

205,

ciervo 37,
comadreja

halener, . halcine
halte 210.
hânâp
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205,

207.

kaina 229,
plakar 229,
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axă (aukâ) 183, 229,
ativw (auxand) 216,
adz6s (autos) 217,
&ăws (auds) 217. |
|
ăgiwua (aphedka) 249.

Mi

i

GREACĂ

ârpivop (agenăr) 271.
&fioş (hagios) 270,
ățpâş

215,

&rzw

(anch5)

271.

232,

191.

faivw (baind) 232.
Bahavsioy (balaneîon) 7,

dăsps6g (adelpheos) 228.

&evntai (adeupiai) 230.
îmmtăva (a dona) 270.
tip (acr) 221, 271,
,
CA dive bs (Atnânaze) 239;

a (hai) 191,

air

aizi, alfa (ai(w)ei) 237. .cibip (aithir) 271, 279,

,

aidos (aithos) 216. .
atdw (aith6) 231,
eotăvopat (aisthanomai) 197,
264,
aiuy (ai5n) 250, 237, 270. ---.

ăxtwp (aktâr) 271.

dhetvâg

(algzinos)

271.

Apozâs

âaai

(hapax)

(arna)

ăzozpoy

270,

(arothron) 29, 216.

Sa Re

(asaminthos)

R:

a

"3
“Ş

Re

se

9

pc (asthma) 210,
orders (acklâpios)
gov (asteron) 209,
ov (aslron) 209.

,

_*::

p
270. ”
|

(geuo)

216,
(gignomai)

opt

“aonod

252,

donâtu (narpază). 236.
âşna? (harpax) (72).
ăpsva (arsâna) 276.
dpivBog

7EpYâza (gergura) 221.
“fi

(Subs), 250,

&prewwâs (argennos) 198,

ăgva

7Esotzo (genoitu) 214.
“făvos (genos) 279.
,
T5ws (genus) 213, 232, 234,
7îaxs (geras) 270.

a

cn).o5ş (haplous)' 361.
. pân (arbine) 85,

370.

“pila (gela) 85.

237,

ceriip (ancr) 274,
&âwvy (axân) 216,

(brotos)

Pouis (bâmos) 85,
"ăla (gala) 237.

ăpuvâs, ăâvâs (amnos, abnos) ' 232,
pion (amorgă) 7-4.
!
âuginohos (amphipolos) 264:
(anax)

fidea (bolta) 209.

Apiyxos (branchos) 209.
o8hicv (bublion 221,

ăpuues (ammes) 92 198,

dvat

265.

|

B:8Mov (biblion) 221,
Bidza (bolita) 209,
”

dă (alka) 183.
„&hdo (altu) 214.
&)s (hals) 215.
Na
dos (alphos) 231, 233. ”
âpa (hama) 198, 252,

197.

Binagxos (baranchos) 269,
Busds (barus) 270.
fiat sta (basileia) 214.
Anstedş (basileus) 279.
făs:nos (basimos) 271.
fdsxw (bask6) 305.
îdiw (bdea) 235.
Bihon (bellomai) 228

2

aiâus (aidos) 89, 241,

(baite)

(gloukou)

|
14, 296,

330,

244.

)wx5s

(glukos)

vă,
Yww?5s

-a (snâm6) 73.
(gnâtos) 216.

21 4, 272,

“fopy6a (gorgura) 221,

ipâguw (graph6) 216, 330,
ov (gun€) 147, 237.

dup (dacr) 231, 199, 271.

dripov (daimân) 271.
84,

215,

ddr

(daknâ)

po

(aro)

304.
79,

231, .279,

dâuoş, op 5, (dâmos,
- Bear (daviane) 265.

271.

d&nios) 214.

celwp: (deiknumi) 234, 216, 223, -.
247, 248.

.
.

tzcă

(dokimaddo,-zâ)

230.

26puoş (domos)
2doz6s (dotos)

232,

|

Z7xehos (enchelus)

Fizoş

265,.

221.

Zn

(hekaton) 36, 107, 239,
(hekoton) 207.
(hekuros). 237.
E
(helaiwa) 219, 223,
(eldomai) 303.

279.

(emeo) 89.

me

îuâw (eme5) 219. :
îs (hens) 230.
ivepot (eneroi) 272
- tubnvtov (enupnion) 270. |
op (eor) 271,

Rat
a

230,

211,

220,

236,
.

236, .

dz57ua (zeugma) 216.

230.

îis (elpis)

(wetos)

Cedrvont (zeugnumi)
7z6$ (Zeus) 202.

89.

(2în)

202,

(oţâvy (zugon), 214,

Edna (ethâka) 234, 237,
zi20y (eidon) 300.
eiîuws (eidds) 216.
pico (eikosi) 9.

te »Yipurs (eleutherons)
îs bo (elpizo) 305.

229,

Foyos (Wochos)

Zu (05) 220.

En4T6y
Eatroy
Exbpâs
EatFu
oua:

(weizos)

Fotâu (woida) 216, 217,
Fotxos (Woikos) 236.

EŢov (egân) 229,
_ Eerta (edeixa) 234,
tonus (edzdos) 216.

3 (heis)

-:

E:

Firast (ikati) 89,
FisFos (wiswos) 217.

(A6ron) 252.

iaptv6s (earinos)

„

Feuiduuos (wekedamos) '236.

(duo) 216.

po

207
(eurus) 209,.:
zosupiot (eusabeoi) 214.
Exo (ech5) 250;
o

Faţus

îpazpii, (drachmâ) 75, 209,
„260

(hetta)

Făzţov (wargon) "236,

27.

î0ăva: (doiinai) 89.
v5doc (doilos) 217.

ii

5

an

2

o

şi

mi

=%o

zw (herpo) 2311, 197.
pop “t (erchomai) 330.
sepu (hespera) 230.

căp5s

âtzpos (diphros). 250.
=

Ș*

1)
m.
"

“e

m

(Diohiketa) 239.
(dionous) 214..

doztpââîw

.
19.

Re

me
. n
a

Aptirtra

254! (erebesphi) 235,.

205 (erebos) 270.
*wîs (Heremâs) 209,
:Ş (eris) 270, 272.

me

>

02

re

«xegis (dexiteros). 263, 264.
data (didaskâ) 234, 305.
didopt (didămi) 33,
AF: (diwi) 202.
A:Fcs (diwos) 202.
A:6ycus

dp

233.
232.

EI ot

216,

(delphax)

(hepta) 234,
"(0 (ergon) 1-1, 233,
“o

07
07
în
=
07

II

pe

(deka),

399

End

sita (deix0) 234, 305,
ga:

|.

Rifdai (epibdai) 213.
pat (hepomai)- 197.

m,

:2o (deiknud) 234.
thopr: (deilomai) 223,
sisov (deixon) 234: .
„a

-
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247, 2.18.

|

N
sa
za

216, 220,

236, 195, 29, 219, 279.

1idowh (hâdone) 270..
“7: 9eos

(âitheos)

1-4, 216.

“iu&c250s (nâmeteros)

|

Titsos (hâmisus) 221.

272,

"îpozvs (hîmusus) 221,

za

(hepar)

ÎN

SIR

235 .

cs (305) 84, 270.
Yâhupos (thalamos). 81.
Yavpuacris (lhaumaştos) 234.
Ysd (tnea) 166, 252, 279.
Y2op6s (thermos)

232,

271,

Gzzzah5s (Thettalos)
fo (tnâr) 248.
Suţărnp

(thugater)

Yop5s (thumos)

231.

Yuss (thuos) 228.
Yoga (thura) 220,
iap5s (hiaros)

35.

33,

117, 202.

230,

.
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îepâg

(hieros)

35.

ÎmEcevga (hiketeusa) 252,
imxos (ikkos) 81, 89.
ids (ios) 216,
,
înzos (hippos) 27, 84, 89,
214.

îpiv (irân) 216.

coş

(hisos) 237,

îX9%5s Gichthus)
lv (în) 229,

370,

woâpia (Kadria) 205,
vaxodpyos (kakoârgos)
xxd6s (kalos) 237,

xăpiw (kamn5)

14,

304.

"văâwabes (kannabis) 28,
vânpos (kapros) 232,

vapăia (lardia) 205, 232, 237,
(kebl8)

212,

!

veipw (keird) 252,

(kruphă)

370.

327,

xsiiva (Kteino) 208.»
urictg (ktisis) 229,
b1v0ş (kulnos)” 74. :
xbvy6$ (kunos) 220,.
UTĂgtG%0S

(kuparissos)

xwbyu (kânâps) 85, .
vu (kop5) 232.
axă
(lanchan3) 304.
dap (lathrâ) 327.
dara (lakană) 221,
heads (laos) 198.
)Efw (leg5) 250.

,
să.

Haina (leip5) 21, 232, 233, 202,

dsxvn

(ekană)

221.

dExrpov (lektron) 272,
Es: (leschă) 85.
dtuwv (leân) 28.
hotw (loeă) 223,

193,

părea

(mater)

89,

.

258.

bien (mătâr) 89, 223, 258.
jimtpoxzâvos (mâtroktonos) 249.

pisțu (misgd) 230,
pts%âs (misthos) 235.

,

75.

(mnâ)

uoipz (moira) 179, 28.
podtfoc Gnolivos) 84.
pobaţituy (mousmân) 210.

+6) agoş (kolaphos) 230,
vzepos (koteros) -232, .
*patbs (kratiis) 270..
plus (kreas) 270.
xptvvepev (krennemen) 219,
*pivw (krin5) 219, 304,
*popî

(lochagos)

OXvoş (luchnos) 241, 274,
- Wavăsript (manasteri) 207,

pă

voga, (kephal) .272.
vip (ker) 248, 237,
*MErto (kleptâ) 249,
*vâgas )knephas)

)oyaţâs

î5xoş (lukos) 65, 89, 231,
265, 270, 279.

hăxuvă (imachana) 74,
pEţepov (megarison) 84,
pibo (inethu) 29, 270.
Hzicov (meizân) 252,
pipa? (meirax) 272,
pedivn (melină) 221,
pă3soş (messos) 270,
pîv (mîn) 234, 216.
u'0vy55 (mânnos) 234.

inta (itea) 216,

xt6)
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uoxot

(mochoi)

214.

u5s (mus) 197, 216.
văile (nai) 209.
vas (naus) 217.
veavius (neanias) 274, 279,
vioş (neos)

233,

219,

265,

270.

y2520 (neuron) 217,
vigoc (nephos) 197, 370.
vegp5s (nephros) 71, 232,
viisoş (nesos) 84, 274.
viza (nipha) 232,

virgov (nitron) 85.

vpăs (niphas) 234.
voxsep'v5s (nukterinos)
tos

265,

(xenwos) 237,

sivos (xeînos) 237,
Sivvos (xennos) 237,
&Evos (sîvFo3) (xenos)
„Fiu (xe5) 234, 214,

237.

5 (ho) 273.

dus 219,
59gâs (hodîgos) 193,
8865 (hodos) 237.
dos

îm

(0zos)

230.

(othonă)

oiâa (oida)

230,

84,
236,

254,

296.
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tlxos (oikos)
civâs (oinos)
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230,
217.

nezcag:s (pettares) 228
12583):05 (peuthinos) 2

35 (ois) 237, 239.

*TiX»5 (p&chus) 279.

îdiţos (ollgos) 79, 229,
îhtos (olios) 229
Chziş (holk6s) 219.

iv (pind) 304.
zirtw (pipto) 328,
nioup:s (pisures) 92, 298.

„ănâpos (ombros) 47.

zimvi (plig) 270.

dpi XA (omichlă) 232,
Cuvout (omnumi) 232,
iu palâs (ompholos) 219.
ve pura „(onema)

zhivos (plinthos) 81.
zâda 213.

203.

ăvopa (onoma) 167,

-

205,

233.

279,

îvopaivu 304,

po

(onux)

sis

(hora5) 300.

îpvopt (ornumi) 247.

5epos

221.

2055

83 (hos) 238.
Zas2 (osse) 275
ciăds (oudos) 237.
05%ap (outhar) 231.

nzda (peda) 213,

230.

(pentheros) 220.

sEvra (pente) 228, 219,
minzgi (peperi) 29.

Tiscw (pess5) 215.
Iuliu Valori,

250, 305.

Linguistiza

(preisgus)

253.

234,

tu (pro) 268.
RTw75ş (plâchos) 210.
av2ț05 (purgos) 81.
Rus (pos) 213, 216, 253, 270,

178.

biros (rhtgos) 234, 216.

273.

bâdov (rhâdon) 84. fwpsts (rhomsis) 83.
"SaForheas (Sawoklew5s) 237,
Soia âva (Salamân3) 209,
Sadova (Salmâna) 209,
Voxwusy

Yip

(peithâ) 216, 221,

(petomai)

270.100,

Ilgoumbsăs (Prometheus) 85. .

natâpu (nazipa) (patara,-era) 219.
ratijp (patâr) 191, 216, 219, 271.

Titonat

305.

npz38ăr:pos (presbuteros) 9.

0 pdes (ophrues) 126,
Exes (ochos) 232, 230.
natfiorog (paidiskos) 272,
t&:piv (pairiu) 234,
„Bari, <iş (palakăâ,-is) 85,
radu (palam?) 265,
Iiavicxce (Paniscos) 209.
Tâmogos (papuros) 85,

(Pelazgikon)

250,

(pote”os) 197.

(potmos) 197.
(pois) 250, 252,

mpetaţvs

obs (oâs) 254,

nihopat (pelomai) 219,
siuzs (pepe) 228.

215.

289; 309, 347,
apăupa (pramma) 208.
xpEsâvs (presbus) 230,

căvopa (ounoma) 258,
săpa (ourea) 258,

nevYep5g

279.

xăzuos

îpoţes (orophos) 33.

Il: hatitzây

,
271,

lporphura) 223.

(pos)

3:5 (posis) 216.
oriouat (poteomai)

îziâş (orthos) 220,

zid

no3âs 253, 201,
Botev (poimân) 2419,
ovi, (point) 232,

open

219,

îpefos (orobos)

271

zol)dx:[s] (pollaki[s]) 239.

&vopra 214.
imi

401

(Sekuvn)

84.

(Selinz) 270.

Szuhm (Semelă) 81,
s:5â

i

(siba3) 81,

aiânsos (sidăros) 84.
sixwns

(sikuos)

81.

siznş (sîtos) 84.
srizzw (skaptâ) 234,
Sasipw (speiro) 234.

snovâ+ (spoudz)

216,

azut5s (sratos) 206.
25

.
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sipw"(steg) 232.
cistaw

(steichâ)

e

st0v0Fecuv

250,

gaptpu (pharetra) 250.
ppm (qâgs+) (pharân, pherein) 219.
gari (phati) 272.

216.

(stonowesan)

237.

ctpataţos (stratigos) 197,

șiRoua (phebomai) 305.

czputiş (stratos) 215.
GTpoti; (s'rotcs) 219.
c1o'v6s (stugnos) 270.
sz5)os (stulos) 272.

şipw
232,

cvazos (sullihosj 374.

tat Xos (leihos)

217. .

(teid) 88.

zedapâv (telamân) 252,
<hetos (teleios! 270.
zîuva

(temnâ)

|

214, 213,

250, 195, 217,

197.

228.

-

gwp (phâr) 220.

zîchapev țtetlamen) 252,
"zzpuzovcu (tetrokonta) 233.

A2p2gty6s (cheimerinos) 265.
Xipoas (cherras) 126,

TEX

4âpros (chortos) 216, 232, 234.

Teva,

(techn?)'

75,

209.

(Tena,- Zeha)

Xodzn (choura) 126.
455555 (chrusos) 85.

230,

zibnur (titnEmi) 174

pan

pu
*:p%5
5hua
sinoe

(time) 253.
(times) 253,
tolma 252,
-6$ (tomos,-os) 248,
rpia %a (trapeza) 206,
p? zic “ttreis) 214.
-T Da
asts (tursis) 81.
Tâ -Tiuv
(tân,
e
L] peîs (humcis)

tan)
198.

gaț5s (phâges) 215, 216,
pa'ţibvos (phagOnos) 270.

gaztvâs (phacinos) 234.
găzv0s (phaennos) 234. gaivw (phaind) 209.
grai (phămii 252,
m.

(phanenai) 255,

(chărg) 126, 219, 221,

ein
a

(9lend) 263,

mos

(Omos) 219.

îpos (h6ros) 271.
ALBANEZĂ.

Albaneza.

190,

ă; apt) (ummin) 198.Da ?€ ge (hupera) 272:
, P
da e pos (huperos) 272.
d âvas (hupnos) 271.
>
5 zâos (usdos) 230.
.

gavivat

220;

zwwi (phonă) 232,

301.

zessuges (tessares)

32, 34,

tbisrados (Phettalos) 228.
gebw (pheugă) 328.
şOiww (phthano) 197.
qYzizu (phtheir) 235,
gâis+s (phthisis) 229,
qtitu (philto) 88.
git (philmi) 88.
qtdos (philos) 1-1,
-705 (tes) 14.
şoRzp6s (phoberos) 271.
goivii (phoinix) 85,
gogiw, (phore5) 250,
şpata (phratEr) 231, 271.
vpătwp (phratâr) 216, 231, 253.271,

căs (suis) 216.
syitw (schizâ) 197,
cuTi,p (sotâr) 2
zuas (talas) 233,
ziavzoy (talanton) 74.
rubpos (tauros) 85, 178..
=iivw (tein6) 231.
sto

(pherd)

K-

barY

129.

.

bile 133,

bre) 132.
dans

101.

,

diete 39,
lopz 104.
ms

129,

N

.

,

.

|
133.

meze 129.
modul: 129,

nl'k 104.

nate 131, 136.
pese 131.
pregim

NR

a

104..

vicâule 129,

,

Lc

i

„_

i

a

a
i

Ă
”

,
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ELEMENTE

DE LINGUISTICĂ INDOEUROPEANĂ
Deo-

TOHARICA.
A.
alyek

107.

assil
kajurs
kălpâl

IKotis,

10.

se 107.
vuk

107,

.

-zenis

107.
107.

soyă

107.

-

tatmastar

63,

tkacar,-cer

107, .

- aăGaver

12.

,

,

Auluzenus. 112,
haite 112. |

brunchon”
buri-

125,

112,

112.

:

117.
116.

:

116.

1Î6.

(gallaros)

-

ai
arii

faapos

âdoş (daos) 118, 150.
“deos, dios 126.

germo-,

112.

"ii

(zemelâ)-51, 117.

sâzes (edaes) 117...

112,

(deva-)

116.

Berekyntiă,-kyntai

feuzhu

126.

Burvista
112.
bursa 112.
dava-.

Attâs

pobpâs (gluros) 118, 150.

112.

" Bithiceuthus

aţeva (azena) 125.
o
Askaios, Askanios 116.” Ă

Bagaios 116. Grav (batin 118.

113.

112.

|

„autas
Baba

Abrozelines 112.
ampelos 112.

brutos

-

a
beret) 126: i ai
afGzziz (ab
(addaket) 117. -

_

O TRACA,

bithu-

a

a

FRIGIANĂ. ..

107.

107.

Aroulon

-

Ra

112.

.-..

dă

112;

112. -:

Tatas 112.

29%.

E:

int

E
Strumân

Tarpodizos

107.
107,

salyi

.

112.

Rolis 113.

palsko-tse

aulo-,

112,

Strumă,

pepakău

abro-

112.:

Pulpudeva

107.

yakwe

112.:

-poris

107.

procer

112.

Natoporus

Pinkisos 112.

p
okso

112.

112,

Mekastenos
Orolos

107,

alyek

112.
lotus

mandakis

,

112,

112.

-kenthos

107.

pracar

112.

Iaigeisos

39.

pâltsik
por

112.
112.

"Heptatkenthos

39.

pacar

112.

hepta-

Ia

107.

măcar

Dioscous

-dizos 112.
Drucsou 113.

36.

knan

126.
126,

Diuzenes

107.
107.

kânt

112,

Deonusos
Dionusos
Dioskuthăs

(sufix) 107.
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153.

în

et

ati

Odaper (thalamei) 117:
xax00y (kakoun) 117.
vizir v (kiklEn) 117,

ii.
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Maris,

bravia (ans)

VALAORI

116,

Dadaios

173.

Motalis

116,

Nana

117.

onoman

zntivn (satină) 84.
Segwb (sorou) 117.

îvăpezg

192,

Madakos

122.

“Madyes

122, ? |

Medosakkos

Naparis
117,

117,

122,

122,

Papaios

vanaktei 117.
vonok 117.
vratera

122,

Iysaţeaţa= (Insazagus) 4.
Kohd$uie 122,
Aciuavoş (Leimanos) 44.

Sabazios 216.
Savadius. 216.

succhos 374,
Tatis 116,
teutes, teotous

123,

Dadas

123.

-pasa

122,

patra

122,

[lporohâqg (Protothyes)

“Pa (Rhâ) 123.

Snwţânia (Sugdaia) 44.
Spaka 122,

DACĂ,
arboriă

119.

Sparabarai

Burvista 118,
Buridava.
-chela

Tabiti

119.

Temarunda
tua

Dekebalos
dochela

119,

119.

Murideva

Gâpoăfiş

119,

pitohre, pitovha
119,

118.

-porus 119.
Pieporus 119.
priadila 119,
Pulpudeva
119.
Seba
119.
Tautomedes

119.
SCITICĂ,

Arimaspoi

123.
122,

"Babos 122.
Dadagos 121.

abronwes).

234 (adE) 125, 126.

119.

Natoporus

Apia 113,
Argimpasa

43.

MAĂKEDONICĂ

(-zăla) 119,

piţda,

41,

(Phourtas),

119,

-Qonda (-zăla)

Oroles

Poopzas

118,

Dokidava

da

122,

122.

Pidas (Phidas)

“drd (C4Ela) 119.
(-dila)

44.

122,

Tapţisuoş 122,

chodelă 119.
"-dava (-deva) 149,
“deh
(-dela) 119,
“ca

122,

Vadâanog (Spadakos)

129,

126,

dâputa (adraia) 125, 126.
&rpodvo: (akrounoi) 126. .
aspilos

126.

“Berenika

126.

Diiancg

120,

chebala, chebla
- danos :126,
Darrân
126.

gabala 126,
indea 126.
Kanadoi

125.

IKorannos

126.

lrateuas

126.

Magas 126.
sigynne 120.

126.

122,

e,
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130.

Apuli

Basta 133.
Bauria

131,
.

audo-

126.

130,

Audasius

Bolles 133.
brenda 132,

130.

"Pesvătav (brendion) "133.

130.

Autus

îpernioy (brention)

130.

Aulona

129,

Bată

Dasas

.

130.

Dasimius

133.

Dazomas

130.

Deipatyros
Dripponius
Genusus

131,
130.

128.

Andetic

mando
129, 133,
Passarân 129,
Plassarus

130.

Pleurâtos

130,

rhinon

135.

130.

Salluntum

130.

84.

Sibyn& 130.
Skardân
ves 128,
Veskleves

130,
128,

MESAPICĂ
133.

133. argoriam 133.

Balakfahiaihi 133.

135.

VENETĂ

130.

Arnisses
Avithos

133,

129, 133,
mimeteos 133,
oikoroihi, 133.
Pania 133,
panus 133.

135.

Licaus

sarca

133,

Menzana

130.:

Klewos

133.

” Geotorres

126.

Laso

133.

Dazimas
Dazomas
Galabrioi

130.

130.

JLt5

129.

135.

Bounnos

133.

132,
brunda
Brundisium 133,
Canusium 133.
Dazimaini 133.

130:

bară 129,
Bardyllis 128,
Beusas

133.

Biliva 133,

130.

Audata

133.

Bausta
bennan

Agabdos 136.

auto-

133,

Barzidihi

131.

Arabunis

133.

Barium

annon 130.
Aplu 126.
Apsus, Apsos

+05

bacy'as 135,
Barra 133,
bari 133,

ILIRICĂ
annis

INDOEUROPEANĂ

uorg

136,.
136,

Apploi

136.

Apusidia

133,

' Beusas

135.

Beuzas

135,
135.

Boicus

.

Boiscus 135.
ekupedaris 136,
ekupeoaris

136,

ekupetaris

136,

Enignus
Ennoni

135.
136.

exo 135.
Laso 135.
man(n)isnavius
Oiitei 136.

-

135.

Rehtiian 131, 135.
rex

-

135.
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Selboi

136.

“Poysos
+ohiios

133.
135.

Vehnoh

„.

az
PIE

135,

zo

MEONIANĂ B2âpâs 91.
d05)0ş

135,

135.

CARIANA

-LIGURICĂ.
alb- 151,
Alba Augusta 151...
Alba Helsia 151.
Albinum 152,
a
-asco

(-osco,-usco)

Idakos

KOs
Kkybda

152,

-enno,-inno

Briginnom

pala
pe

152,
153.

Nant
Osogâa

151.
152.

-

i

i
144,

i

ii

141,
144.

Panyvassis

14.4.

Pisindelis

144.

Saryssolos

152,

E

144.

144.

Papa

toussyloi

144.
144.
144.

LICIANĂ..

133,

Anna 144.
IKadyanda 144.
kbatro 147.

”
PR

Sigynnai

-

144.

Souangela

Porcobera (Porcifera)
153,
" Procobera 153,
A
rod- 151.
“Pâdavoş 152.
Rodana 152.
Rhodumna 152..
Rhotanos 132,
Sasia 151.
Tekialui

d

1:44,

- Lygdamis

152,

a

144.

JSeldnassis

153.

Genava
154.
Latumarui 152,

a

labrys 144.

MA

152,

-

14.
144.

Kbondiassis

Pa _

Dborb- (bory-) 152.
Borbitomagos 152,
Bodincus 151.
borm- 151,
.
Bormani (lucus) 151, 153.
Bormanus 152, '153.”
Bormiae (aquae) 153.

Bormonis

,
144,

144.

Imbranos
Ialynda

152,.-

Bormida 151.

111.

Halikarnassos

ME:

=:
Ii

144.

Ammia

gissa

Bergonum

152,

:

Alinda 144.

berg- 152,
Bergusia 152,
Bergintrum

94.

văwaxe 9[,
ziuvş 94.
Jhodws 91.

135.

zonasto

81.

râpats 84,

Vhugiia 133.
Voltiiomnos 135.
Volturex
135.
-xeneh
133.

Volti-xenen

PELĂSGHICA
Tozţos

lada

.

|

144.

Mama.
Nanna, <&,-nis
Pigramis 144.
Pizră 144.

PI
144,

.

..

Pobiă'ăjă 144:
Tatia,

Talion

tideimi

147.

Trqqiita

Xbidă 147,

144.

144,
aa

e]
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LIDIANĂ
Agron

150.

Akiamos

veti

Attys

birau

(?)

150.

hiral

150,

Vanyvil

150,

Seikilos
Sivralmis

'Tivdalis
vânas

-

144.

Silukalis
. Tata,-âs,

150,
150.
Tatia
150.

144,

.

150,

acsar. 132,
agaletora 136,

aisoi

156.

ati

a

cada

calu

Yuras 18.
lakena 157,
larnY

|

73,

”

159.

157.

157,
157.*
157.

mama

157,

many-

157.

i
i

157,

cepen 137,
clan 157.
cuclnies 157.

" cutlisal 157,
cutus

157.

cudna

157, 158,

IE

E
RL
a

Ri

n.
a

157.

mevlasial 137,
naper 157.
158.

RR
Aa

randa

157.-

pi

Rasnes

160.

Prilius

ratumsna
-

E

a

137.

- mejlum

157,

capna 161.
-Câsntra 158.
cassim 156.

157.

Yepri 157,
Jupre 157.
Yupite 157. ,
Yui 157,

Mantus 157.
Memrun 73.
Menle 158.

157,
158.

Atinta

157,

Lugre 73,

158.

Axmemrun
avil 157.

Veras
Yesan

lautni
Lusni

157,

irnal. 157,
arnă
158.
aruny
Arses

157,

Lasa

157.

arnial

158.

Vaura

lar$ 158.

ETRUSCA

aminy,

157.
157.

Vana 157.
Vana 137,

150.

Myattes 144.
mrud
150.

157.

Valna

150.

Manelis

156.
137,

hinVial

144.

Iandaules

158.

velnde 157,
zubre 157,

144.

150.

Nofuă

157,
157.

vetie

Bakivalis

Ialanda

cutna
druna
îsono

1.14.

Alyattes 1.44,
Alus
150.
Alys,

.

407:

a
iai

,

7

161.

:

,

Ratumenna 158, 101
pic
Ruma 73, 161,
Ia
rumi
137,
say 157.
satie 137.

se 137.
sendial 157.
sminYe 157.

sudi 157.

i

,
|

7
E

!

Ă
E

i

e
za
pg
aa, A

i
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susu 157.
tarna 157,
Tarzu, Taryna,

Oba
Taryisa 73, 1:10, 157,

teli

tetena
tior,

. Tina
Tinsi

- Titie

159,

157.
157.
tiur

Retugenos

162,

Segobriga

162.
162,

Turdetanus

157.

157.

„Ucubi

163,

ahizpa

166.

apirila

211.

157,

BASCĂ.

73,

Trendinei

Tule

162,
163.

Osicerda
-

163,

163,

Oros-peda.

Taryntras, Tarynal 157, 158, 159,

Taryntes

Bacticae

Olaura

157,

157,

Tuyulya

arreba

157.

166.

tuntle 159,
turce 157,

bizar

165.

egun

165,

Usil

157.

Euscara

uzle

137.

gizona

gizon

gerse 73.
gersa_ 73.
“banu 157,
Puzluns 157,
gursedna 157.
Xaru 157.
Xurylss 158.

165,
166.

handia

guiristinoa
Khurutzea
mando

211,
-

129,

porogonza
ur 166,
ura

166.

211,

211.

166.

urea

166.

hăn,

167,

FINEZĂ.

IBERICĂ

Ambatus 162.
Aquitanus 163. :

mină

Arcobriga

nimi

162,

me

Astigi

163. .

sata

Ausci

162,

siin

292,
292,
.

167,
167,
167.

Bacterrae

163.

Suomi

168.

Bolctanus

163.

talossa

168.

-briga 162,
Calagurris 163,
Cerretani 163.

sină

292.

Cloiniokom-

vesi

167.

162.

Eliumberrum 163,
Grachuris 163.
Idu-beda 162,
]lliberis 163,
Jiberri 162,
Itucci 162,
Lapurdum

Nemetobriga

163.

162,

talotssa
te 292.

168.

UNGARĂ.
hal

13.

a haz

167.

a hăzak 167,
a

hâzakba

a hâzba
ner

167.

167.

167.

IULIU VALAORI
5

167.

ki 173,
kuăl 150.

szâz 167.
viz 167.
zâr

kuis, kuit 173, 174,

14.

Murdili$ 173. *
îmes 173,

TURCĂ ŞI TĂTARĂ, |
din
el

Sum(m)âs

45.

tug,

tug(g)a

173.

165.

comru

169.

jiiriik
kOcek

169.

CASITA.
Buriaă

170.

“Simalia 170.
Suriaş 170.

ANAMITĂ,
ba

174.

Zig, zia(g)a 173,

23,

ghiun

fumes,

Tarkudimme (-timma) 144,

23.

ev

409

12,
MITANIANA.
CHINEZĂ.

jin-ta
lu 13,
nan

ameluti
mâre

13.

171,
171.

Mattiwaza
Sata 171.

13.

Samaă

171,

nan-tse 13,
niu 13.

- Sin

niu-tse

- TusrataŞ

Tesub

13.

ta-jin 13,
tao 13.
taolec

171,
171,

171, .

SEMITICA.

13,
liska - 85,

thaur

CAUCASIANĂ.

Wain

ttul 173.
tiu-3sal 173.
vistal 173,

ammel

159,
159.

SA(G) 159.
SA(G)-an 159,
SA(G)-nas 159.
(bir) 174,

jami,

Îwar

jazi, jazi

174.

KÂS,(-a,-ma) 173,

bâmă 85.
gopher 85.
ji-qtol 15,

qătal 15,

159.

antuhsas

A.
A.
A.
bir

HEBRAICĂ,

_
HITITĂ,

anna

85,
85,

174,

qâtala . 15.
qatl 15,
qătlă 15.
qatlun 15. b
qitl 15.
gitalu 15.
gt

15.

qutila 15.
pilleges S$5,

178
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pilakku 30.

3uru

178

,

=

|

!

sta

„|?

bussos

'

ARAMEANĂ.
,

târa 178.
-

|:
ÎN
,

85,

papuros
i
[i

-

al-nabac 203,
al-gidhar

83,

_ebenos 85.

:

.
„ARABĂ,

”

AN
”

|
:

85."-

rhops, rhămsis
rhâmxis 85.

p

205,

EGIPTEANĂ.

; KOnâps 85.
nitron

.

:
Ă

”

Îi anasis 85.

83.

SUMERIANĂ,
balag 30.
urud 30,

i

,
!

aa

*

ră
1

i

;
!

.
-

II.

Ablativul.

Formarea

MATERIILE
TRATATE
(Numerile arată paginele).

ablativului la

"subst; şi adj. 284 rolul ablativu=
lui 326; ablat.
latină 346.

absolut

în limba

Ablautul, v, Apofonia, Alternarea.
Absorpțiunea 264, 265.
“Absolute (ablat, gen. etc.), v. Abla__tivul, etc,
Acadiană (limba) 170;. Acad (Se:
miţii din), 177.
.

Accent, accentuare 283 natura accentului 253; accent de intensitate (expiratoric) şi accent de
înălțime (muzical) 253; accentul
ie. 253; accentul in diferitele

limbi î.-e, separate, 256; in limba
"greacă 254, 255; în limba latină,
„256, 257, 25S, 259, 260, 201, 262;

„în limbile romanice, 262; în lim-

ba germanică, 262, 263; accentul
„iniţial în limba italică, celtică
şi germanică 257; accent ascutit
şi circumflex 253.
Acheii 107.
Acordul 324.
Activ, 297 328,
Acuzativul. Formarea acuzativu.
lui 2So; rolul acuzativului, -323.
Adjectivul. 269;
flexiunea
209;

comparativ

şi

superlativ

270;

adjective (dublete Ia) 269.
Africatele 188.
Agatirşii 124.
Aglutinante, v. Formele limbilor.
Aglutinante flexionare, V, , Formele
" limbilor,

Alanii 45.

Alarodiană

(limba)

170;

Alaro-

„dienii (sau Chaldii) 120, 171. *
"Albaneză (limba): roz, Raporturile
ei

cu celelalte

limbi,

i.e,

104;

Potrivirile fonetice, morfologice,
etc,, cu limba română

nezii 105.
Alegro

(forme)

Alternări

267,

vocalice

vocalică,

sau

104; Albad

(sau

apofonia:

ablautul,

sau gra=

dația vocalică) 248; natura şi
originea 249; seriile 250; Sra=
dele 2:0,
Analogia 200; Acţiunea analogică
201; puterea analogiei. 201; in-

fluinţa analogiei în fonetică 201;
in morfologie, 202; in sintaxă,
203; în domeniul vocabularului

203; in prosodie

203.

Anâptyxis, v. Desvoltare de si'abă
Anglii

58.

Aoristul. Formarea aoristului 307;
“ aoristul slab (sigmatic) 307; a0ristul forte (tematic) 307 ; aoristul
în-then 308; intrebuințarea aoristului 331; aoristul gnomie 331.

Apoziţiunea 324.
Aquitanii 67,
Arabă (limba) 17$.
Arameană

(limba)

175; Arameenii

176.

Arborele

genealogic

23.

Ariană (grupa de limbi) 39;
enii 40.
Armeană

(limba) 46;

Armenii

Ari47.

*
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Armonie vocalică
Articolul 287.

167.

Asiriană (limba veche), v. Babiloloniană. Aşirienii 170.

Aspectul,

300, 302; aspectele:

tual (momentan, aoristic)
cursiv (durativ, imperfectiv)
perfeciic

300;

terminativ

punc:

zoo;
zoo;
(per-

fectiv) 300; iterativ 300; in limba
greacă 301; in cea latină 301;
în cea slavă zor, 302,
Aspiraţia. Aspiratele 157; aspirate
surde si sonore 190.
Asimilarea 207 ; consorantică 207;
vocalică 207; cauza 204; legi
20S; influinţa asimilării : în sintaxă 323; în fonctică 221.
Atic (dialectul) 93, 94, 93: uiban

94, 95; vulgar 94.
" Auxiliar (verbul) 335.
Avarii 45.

Avestică (limba) 41.

Babiloniană (limba). 178; Babilonienii 177.
Balto-ssavă (grupa de limbi) -48,
|
49; Balto slavii şo.
Bască (limba) 148; Bascii 150.
Bastarnii 61.

a
Bitinii 120
Boemă (limba), v. Cehă,
Bretonică (limba), v. Britanica.
Britanică (grupa de limbi) 63.
Bulgară (limba): de tip ture 169;
Cariană

sI; Bulgarii 169.

(limba)

144;

Categorii

ă

Ă

17o; Casiţii (Caseii)

gramaticale,

ticale.
Caucaziene (limbi) 169;

v.

Grama:

Cazurile în limba

mul cazurilor 278; înt-ebuinţarea
cazurilor 325; cazuri vechi în

funcţiune infinitivală 319, 321;
adverbe eşite din.cazuri 327,

Cehă (limba) ș2,
Celtică

(limba) 63; Celţii 66; Cel-

tiberii 66; Celtoligii 06,
Centum şi satem “limbi”, v. Limbi
și satem,

kentum

Chaldii

(sau

Chaltikh),

v. Alaro-

dienii.

Chineză (limba) 13.
Cimrică

(limba)

|

65.

Clasificarea limbilor 16, 17, 18, 13;
după structura lor gramaticală

Comitativ (sau Instrumental
320,

Comunitate

linguistică

caz)

,

35;

Indo-

iraniană
35, 39;
italo-celtică
35, 62; balto slavă 35, 45; grecyitalo- „celtică (a lui Schleicher) 35;
italo-germano-celtică (a lui Thur-

neysen) 35,
Comparată (gramatica), v. Grama:
tica comparată.
,
Comparativul 270, 272; potrivirea
positivului după comparativ prin
Compuși

ie.

277.

111, 263, 272, 273.

Concordante
216,

(linguistice)

33,

34,

231,

Conjugarea

291 sqq.

In -mi şi în

-ă (atematică şi tematică) 303,
304; alternări in conjugare 293.
Consonantică (schimbare) 190, 91,

IŞI!.
Consoane.

Cauzative (verbe) 329.
Cazarii 45.

Cazul.

„282, 233, 284, 285, 286; sincretis-

analogie 323.

Carienii

140,- 145,

Casita (limba)
172.

Formarea cazurilor în limbile
i.e. separate 278, 279, 280, 251,

16; după rasele oamenilor 16, 17,
clasificarea geneulogică 17, 18;
Principiile clasificării 17, 18,
Colective 277, 324.
Combinatoare (schimbări), vezi
schimbările fonetice.

Atribatul 324.
Augmentul 294, 295, 296.

modernă

VALAORI

Generalităţi 227,

229, 230. Natura
devenite
sonante

228,

lor 227, 228;
(vocalizare),
-

:

ELEMENTE

DE LINGUISTICĂ

230, 233; inserţiune de consoane
,

pronume

337; prin particule 338.

Coptă

(limba)

”

178,

Cornică (limba) 63.
Croată (limba) 31,
Cultură. Indoeuropeană
84, 101; mediteraneană
că,:73, 104,

Cumanii

43.

lor

29; egeică
84; etrus-

246; pline 12; goale, 12; împr
umutate: în limba greacă 84, s3;
în cea latină 75, 73, 74, 75, 76, 73;
în cea germanică 00,61; in cea slaVă 54; în cea frigiană 117;în cea

scitică 122; în cea albaneză 104;

în cea franceză 372, 373; viaţa
),
159; iambice (cuvinte) 225,

(limba)

xa7,

118;

Dacii

Daneză (limba) ş7.
Dativul. Formărea dativului
Intrebuințarea dativului

dativul absolut 347.

Declinarea, v, flexiunea

Dmonstrative (pronume)

rar.

282;

325, 326;
nominală,

280, 257.

Denominative (verbe) 304, 303.
Deponente (verbe) 299.

Desiderative (verbe) 310,
Desinenţe, v. Terminări,

Desvoltare de silabă 209; iniţia
lă
210; medie 269; finală 211; Cauzele 211,

Deverbative (verbe) 305.
Dialecte. Dialectele limbii ie. pri-

” mitive

297, 298, 3285, 329;
298; pasivă

activă
293.

Diferențierea 207.
Diftongi
188; monoftonghizarea

Cuneiformă, (scrierea) 172,
Cuvinte. Definiţiunea 246; (creare
de) 189; (dispariţie de) 159; (fixă.
rea sensului) 246; (ordinea) 347,
sqq.; fonetică 246; morfologice

Dacă

Diateze

297; medie

Copula (verbal) 336,

413

Sruparea lor 56, 37, 5, 59; indiene vechi 39, 40; iraniene 41,
42; celtize 03, 65; baltice 49;
slave 51, 52, 53; romanice 39, Sr.

242,
.
Contragerea vocalelor 217, 218,
Coordonare, Arătată prin

INDOEUROPEANĂ

34, 35; gruparea lor 30,

37; dialectele greceşti 86, 87;
fruparea lor S7, 83; particularităţile lor 8; italice, 6g; grup
a:
rea lo: 70, 71; germanic
e 50;

215;

pronunţarea

lor

215;

„curţi (cu întâiul element scurt),
216; lungi (cu întâiul e!ement
lung) 217.
”

Digama

(F) 89, 92, gj, 217.

Diminutive

359. 360.

Disimilarea
203; natura ei 206;
disimilare consonantică 206; vocalică 205 ; silabică v, Haplologia.

Cauza 206;

legi

206,

Influinţa

disimilării în fonetică * 221,
Doric (dialect) S7, S8; Dorieni
Daalul 275; dualul în limba
primitivă : 275; în limbile
separate
275, 276; resturi
dual în limba latină 276.

242
or.
i-6.
i-e,
de

Dublete 266, 267,
Durativ (aspect) 30o..
Durata vocei 182,
Ebraică (limba) 178.
Elamică (limba) 170; Elamiţii

Engleză (limba) 16, 17, 58, 65.

12.

Epenteza 208,!
Eteocretanii 139, 140,

!

Etimologia 337 sq. în antichitate,
In
" evul mediu şi în cel moderi.- 3734;

etimologia ponulară 199
Etruscă (limba) 136 sqgq.; onomastica etruscă
136, 157; inscripțiunile etrusce 158; particulari:
tăţi fonetice
158, 159; concor:
danțe între limba etruscă, cea
hitită şi cea lidiana 159, 173,.

174;

influința

latine 73;

ei asupra

dominaţiunea

limbii
etruscă

în Roma 73, 74; chestiunea etru.

ccă

156;

Etruscii

lor 160, 11.
Eufemisme a0o,

160; originea

pg
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Europeene (limbi) 36.
Evoluţia (limbi) 189. .

Georgiană (limba) 169.

Falisc (dialect) 71; Faliseii

Familiile(de
. limbii)

Feminin (genul) 273.:
Fenicienii 177,

ŢI.

ss.
_

. Finala absolută 224; tratarea
fina.

lelor

în limbile

224 sqq. 237 sgq.

i.e,

separate

Fineză (limba).168 ; Finezii
"168,
Finezo-ugriană (grupa
de limbi)

167,
Flexiune 207;

nominală 209 sqq:;

verbală- 291 sqq.
Fonetica 182; obiectul ej

183; fo-

netica sintactică (sau
eufonia
exterioară), v, Sandhi.
Formans 246.
A
Formele (limbilor) 12; Monosilabe

aglutinante 13, 14;

flexionare. 14,: 1ş;. aglutinanteflexionare 1ş. . -.
!

Franceză (limba) 39, Francii

ş$, 62.

Fraza, v. propoziţiunea.
Fricative 180.
i
Frigiană (liniba) ri; Slose, onomastică, toponimie 716; inscripţiuni 116, s17; Frigicnii 1z0.
Fuziunea cazurilor, v. Sincretism.

Galică

_

(limba)

- toponimia

03,

onomastica

64;

U4, 05; sistemul
Galii 67,

şi

inscripiiuni

ei fonatic

03.

;Gathăs (dialect) qr.
Gelic (dialect).63.
Genitiv: 278;

: Formarea

Geţii 121,

"Gotică (limba) 6; Goţii 56.
Graiul 11, 12.
Gramatică comparată 2, ro;
definiția ei 33; obiectul ei 10;
des-

“Yoltarea ei 2 sqq.

(categorii)

:
2067; cate-

" goria genului -273; a numarului

275; a cazului 277; a aspectului
300; a timpului zoo;
a diatezei
(vocei) 297; a modului 316,
Greacă (limba) $3; veche
83 sqq;
modernă 100; dialecte grecești
90100. Gruparea lor: după
cei vechi
57; după cei moderni 87,
88; arcadico-cipric Ss; eolico-beotico-tesalic : S8; ionico-aticul,
57; dori-

genitivu-

- “lui 251, 282; întrebuințarea genitivului 323; genitivul absolut 346,

Genul 273; gramatical 273, 274;
- natural 273; genul substantivelor 273; schimbari (in. categoria
genului) 274,

literare go; ionic 91; atic
93,
94, 95; lesbic 97; cel artistic
al

liricei corale dorice

9S;.cea co-

mună (fjx044) 95, 99;
pronunţarea ei 214; Particularităţi
dialec-

“tale grecești 39; imprumuturi
în

. limba greacă
Grecii 1o1,

-

63;

Gerundivul zar,
Getă (limba) n;
Glotă 185,

cul. S7; nord-vest-grecul,
ss;
panifilicul 88; dialecte greceşti

i

Galatii 60.

|

.

Germanice (dialecte), 36, 57, 58,
59;
Germanice (triburi), 6o ; intin
de:
rea lor, Or,
Germanică (schimbare de
consoane) 190, 191, 191,

Gramaticale

netica descriptivă 183; istorică
183; experimentală 183, 184; fo:

" (izolante) 13;

VALAORI

Greco-italică

S+, Sş.

(comunitate),

munitate.

Grimm (legea lui) 190, IgIl,
Grupe consonantice 241, 242;

:

v. Oo”

Guturale 231, 232; cele trei serii
„228; | gutural (1) 219, 227.
Haikh,

v. Armenii,

Haplologie 206,
,
Hitită (limba) 172 sqq;; raporturile
ei cu limbile europeene occidentale 173; cu lidiana 173; cu mitaniana 170; cu etrusca 173; decli-

ELEMENTE

DE

LINGUISTICĂ

narea şi conjugarea. hitită
175.
.
Hitiţii 175, 176,
,

174,
.

Hipocoristice (nume) 112, 116,
Hipotaxă, v. Subordinăţiure;
Homeric (dialect) 91; particularităţile acestui dialect gr, 92; eolisme gz; aticisme 92.
Homonime 370.
Hunii 4.
.
lapigii 134.
e
Iberică (limba) 162; Iberii, 163.
Ilirică' (limba) 128, 120,-130; Ilirii

I3I.
ă
Imperfect zor; formarea 3065. "în: trebuirițarea: 330,
.
Imperativ 316, 318; formarea
întrebuințarea,

332, 333;

prin infânitiv 334.
Impersonale 329.
Imploziune 185, 186.

Imprumuturi.
_

limba

- mba:

sas;

inlocuit

:
E

In limba greacă, v.

greacă; în

cea

latină;în cea

latină, v.

germană,

v. limba germană; în cea slavă, v.
- limba slavă; în cea“ albaneză,
-:v. limba albaneză ; etc..
Incoative 305.
.

” Indicativul 316;

formarea 304, 305,

: 300 sqq:; Intrebuinţarea "332, 541,
„842,

Indiană

(limba

veche)

39;

dialec-

“tele” 39, 40; Indienii, aricni 40, 41.

Indo-europeană (limba) 21; definiţia 21; natura ei 22; patria ei
«30, 31; reconstruirea ci 32, 33, 34;
dialectele ei 34, 33.
Indogermanică (limba),. v. îndoeuropeană.

Indo-iraniană (comunitate);. v. Comunitate.
Indo- iraniană (g rupa de limbi) 39.
Indosciţii :45, 109.
Infinitivul 319; formarea 319, 320;

- întrebuințarea 333, 341, 342; infin.
* îstorie 334
;. acuz, cu infinitivul

345.

-

|

INDOEUROPEANĂ

“

415.

Injunctivul 317.
Inovaţiuni.. În . limba” greacă

i.
202,

„279, 287, 307, 308, 310, 315; în
cea Jatină 69...203, 279, 284, 306,
310, 315; în alte limbiii.-e. sepa:.rate 300, 307.
.
.
Inserare de consoane.242;. ...
:
Iraniană (limba): 41; iraniene :(dia„“lecte) 41; intinderea acestor dia- lecte 41, 42.
«
i

Iraniana. orientală 41, 42. ;

....

Iraniznii. 45, 46,
A
Irlandeză sau irică (limba veche
63.
i
.
Instrumentalul 277, 278, 327; for:
inarea 285, 286;. intrebuințarea
326; adverbe provenite din în. strumentalui 285, 286. .
:
Intensitate
181, '253;. inițială, (In
limba 'latină): 257,: 258...259 pin

* limba germanică. 262,.
Interdicţii de vocabular,
bular.. .. ..
IN:
Interdintale 186, say,

v. -VocaLai
:

Intonare,.v. accent. iecentaăre,
Intrebătoare

(pronime),

287.

Intransiţive. şi. transitive
„330.

(verbe)
Pa

Ireatul 333.

Islandeză (limba) 57."
Isolante (limbi), v. Formele lim„bilor.
Italo-celtică, (comunitate) 62, 63.

Italică

(limbă) .08; vocalism” 68;

! consonantism 69 ; .accent 69; dialecte italice 69, 7o, 7; ltal:oţii
Sa.
Aa

Iierative 305.

A

Japoneză

13.

(limba)

e
,

i

Juxtapunere, v. Coordonare.

.::

Roine: cea greacă .98,; 99,
.:
cea latină 71, 80, Sr.-

100;

Labiale

227, 231.

-Labializare 227.
Labiodintale

227.

Labiovelare 227, .

..

-.

a
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Latină (limba)
pronunţarea
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71, 72; sunetele şi

lor

214,

215,

latino-faliscă (grupa)

229;

71; impru-

muturi din limba etruscă

72, 73;

din limba Sreacă
74, 75; din
"limba celtică : 70;
din limbile
orientale 37; din
dialectele italice celelalte 77; lati
na prelite“rară,
și 72; latina clasică
77;
latina Populară 79;
raportul dintre: limba latină şi
cea greacă
79; întinderea limbii
latine 80,
SI; Latinii S2.:
,
Legea cuvintelor iambice,
225,

Legea

si vocalice 233.
Nazalizate 227,
Neutru 273, 59.

tice 198; tendinţa fon
etică 199
„Lento (forme) 267,

Neurii 53.
Nomazi (Iranieni) 45;

şo.

Nominativ

Limba 12; limbi izolante
sau monos
|

„cienii

148, 149.

1406, 147, 148; Li-

Lidiană (limbaj 149,
IŞt,
Licidele 186, 187, 227,
țiune consonanticăşi
Linguistica (obiectul)
rală 10.
Ligurică (limba) 13r,

gurii 154, 155.

|

150.

Lidienii

230; în funevocalică 233;
1, 9; gene.
152, 153.

Li-

Lituanică (limba) +9. Lituanii
30.

Locativul 277, 278; formarea

sa

284, 235; Intrebuințarea
sa, 326;

locative Intrebuinţate ca
adverbe

283; locativul absolut,

Manda (populaţiune iraniană
), 46.
Masageţii, 43.
Makedonică (limba) 124,
123. 126,
Makedonii, 127,

217,

278. formarea

sa,

279; Întrebuințarea sa 325.
Nord-germanică, v. Septentriona
lă.

ilabe, aglutinante,
flexionare,

ropeene.
Liciană (limba)

|

Nazale 186, 227, 230; consonan
tice

lor, 200; relativitatea
lor 190 sq;
„factorii, cari turbur
ă legile fone-

v. Formele limbilor.

Medic-pasiv 298,

Mesapică (limba) 132; Mesa
pii 134,
Metafonie (Umlaut) 216,
Metateza 203; metateza
cantitativă
281.
|
Ă

modalâ) 344.
Morfeme 245.

254; în limba latină,

Limbi centum şi sat
em 36, 37, 228,
Limbi indoeuropeene,
V. Indoeu-

273, 274,

316, 317; schimbarea de
mod 340;
asimilarea de moduri (sau atracţia

259.
Legea celor XII table,
72,
Legi fonetice 195 sqq
; caracterul.

Letă (limba) 49; Let
onii

(gen)

Misiană 117; Misienii rr7,
Monosilabice 259.
Moduri 316, 317; formarea
lor 317
318; întrebuințarea lor 332, 341,
342, 343, sqq; fuziunea mod
urilor

celor trei silabe. In limb
a

Breacă

Masculin

Medie (forma) 297, 328,

:

Numărul (categoria) 273, sqq.
Nume 269; nume proprii 113,
122,

209;

nume

comune

157; nume

scurtate (sau hipocoristice)
112;
nume verbale 319; nume dea
gent
245, 319; diminutive 248;
nume

vechi primare 339; de persoane
137, etc.
Ozclusive 231; labiale 231; dintale
231; Velare pure

232;

lare 232,

labio-ve-

Optativ!a16, 317; formarea
sa 317,
318; întrebuinţarea sa 332,
333,

341, 342,

|

|

Optativul oblic (reprezentantul
subjunctivului şi indicativului) 343;
optativul

iterativ 344.

Ordinea cuvintelor 347, sqq.
Osco-umbriană sau umbrică (grupa)
70.
|

Oscă (limba) 69, 7o, SI; Oscii 82,
Osetă (limba) 43, 44, 45; Oseţii
45
Paisăci (dialecte) „22. |
o

mar

ia”
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ROPEANĂ
Palatale 223, 231, 232; | pala
tal (17)
227, N palatal (n?) 225;
palatalizare 22$, 220,

Pamir (pla:ouj ze.
Panonia 129.
.
Parataxă, v, juxtapunere.
Participiu 319: formar
ea partici-

piilor

-

320,

z2x;

întrcbuințarea

339, 342; pariicipii

340, 347.

absolute

Particule 338,

Părţile corpului (nume de)
356,

Pasivă

(forma,

diaţeza) * 297.

.

29,

299; pasivul redat prin
reflexiv

329; pasiv impersonal)
320. ”
Patria (primitivă) a
Indoeuropec-

nilor 30, 31; a Grecilor IOI;
.a
Italioţilor 82; a Celţilor
06; a
"Germanilor 60; a Slav
ilor şş,

Pauză, v. finala absolută
224,
Pehlevi (Pahlavi) qr.
Pelasghică (limba) 14,
142; ele

men.

zoo.

Perifrastice (timpuri şi moduri
) 309,
310,

Persană

311,

315,

,

.

(limba.vechei 41; Perşii
46,

Persoană Schimbarea de)
340.

Philologie comparată, v,
Gramatică
“comparată,

sive 2S8, 239,
Pronunţarea : în limba
greacă si
în cea latină, v, limba grea
că şi
cea latină.
Propozițiunea 245; defi
rițiunea

33%

Propoziţiune

simplă

compusă 336; secundară
v. subordonată; propozițiune
nominală

330, 339 ; completive 3ţo;circiume
stanţiale 340; relative 339,
340,
Prosteză 210; de vocale 210,

Provansală (limba) 39.
Prusiană (limba vech
e)

48.,

Psihologia limbagiului (graiulu
i) 1,
Puni
Rădăcină 247.
Radical
247; formarea

304, radicale nominale

.

247,

270,

270; pro-

numinale 287, 289; Verbale,
3c4,

Ramuri linguistice,v, familii,
grupe,

Rasă, 16; chestiunea rase
lor. 17.
Reduplicare
290 ; indoeuropeană
290; greacă 296, 297; Italică
(latină,
oscă, umbrică) 290, 297;
rădăcini
verbale reduplicate 296; nere
du-- plicate, 290.

zițiunea.

.

52, 154.
Portucheză (limba) 39.
Potenţial (mod.) 332,

- Restrângere. de Sens, sm... .

Reto-romană, 39; Reto-etruscă
(o,
Rigveda 39.
'
Ritm cantitativ 255; ritm
accentual
253,

*

„ Roma, Dialectul Romei 7;
etimologia numelui Roma 73. Roma
nii

Prakrit (dialect) 40.
Predicat 334, 333.

72.
Romania

Prefix 248,

Pcezinte-aorist (sistem) 303
Prezinte 304. Formaţiunea
-

.prezin:

ei

335;

verbe reflexive 328,

Populaţiile prehelenice 53, S4; 139,
140, 141; „populaţiile: preitali
ce

Taliu Valsori, Lingulstica,

2S7

„Relative, Pronume relative
287,
propoziţiuni relative, v, Prop
o-

Polabică (limba) 33.
Poloneză (limba) 53.
333.

2S6; demonstrative

„relative 287; întrebătoare şi
ne.
definite, 257; personale şi pose
-

Reflexive. Pronume reflexive
289;

Philologoi 1,
Plural 275, sqq.

Polisemia

Pronume

că ilimba) 77, Sr.

te Pelasghice în limba
greacă
S4; Pelasghii 140, 141, 142,
143.
Pendjabi (Pandsabi) 4.
Perfectiv (aspect)

întrevui nțarea sa

.

Preterito-prezentia 314.

Pali (dialect) şo.

lor

telui 304, 305;
330.

4ij

”

ii

Sr.

Ă

.
.

Română (limba) 39; Româna
.şi ale
* baneza

”

10,

-

:

27

--
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Romanice (limbi) 39, &r, Rotacismul 78, |
Runică Scrierea) 57.

-

|

_

204; sincope posterioare în limba.
latină 200; regalele sincopei
206,
Deoscbirea dintre sincopă și
ab.

-Rusească (limba) ş2;
S final 239 sqq.

sorpție 264.

Samprasărana, v. Absorpţiunea.

Sincretism 278; la cazuci
moduri 316, 317.
Singulativ 277,

Sarmaţii (Sauromnaţii) 46, 2,

Sinonime 370.

Sakii

46,'123.

|

Ea

Sanscrită (limba) 40. |

Satem

(limbi)

v. Centum

Singular 273 sqq.

(limbi).

Saxonă (limba veche), 58; Saxonii 38.

Scandinave (limbi) 57, -

Scitică (limba)

r2r

sq; 'Sciţii

123;

- Sciţii Scoloţi 40.
Schimbările fonetice '190 s(q; In-tice 192; sch, fon. independente

sau spontane 192; dependerite
sau combinatoare 192. Cauzele
fonetice

192 sqq.

Schimbarea consoanelor, v, substi.
tuirea consoanelor (Lautverschiebung) 191.'*

Scoala veche linguistică şi cea nouă
"33

4

Scurtarea

Bă

vocalelor

Ă

223,

Semanteme
245.
Semantiea: sau semasiologia 35;
viaţa cuvintelor şi. polisemia 333;
“schimbarea de sens prin speci
alizare şi prin. gencralizare 354,

355, 350, 357; există legi seman» tice ? 358; 350; stabilirea de principii în schimbările de sens 359,
360,361; conditiunile constituirii
„-unei .semantice generale
352,

Sens uzual (general) 352
; sens
ocazional.352,.
*
.
:

Serbo-croata (imba) şa.

Semitice (limbi), v, Semiţii,..

i.

Semivocale 335, 230, 237.
Seriile de alternări vocalice
250,
251, 252.
:
a
Siculică (limba) 09; Siculi
i.69,
Siflante (sau Spirante, sau
fricative) 186, 227, 233 sqq,
Silabe 246. ... i,
PN
Sincopa 203, 204; sincope. vech
i
-

”

Sintaxa 323 sqq. Acordul 324;
siat.
cazurilor 325 sqq; a timpurilor

350 sqq; a modurilor
332 -sqq;:
Slavă (limba veche) 5; limbi
slave
50; Slavii, şş:. patria primitivă
a

slavilor, v. Patria; migrările slavilor, 54; cuvinte străine în limba

" fluința modei în schimbările fone-

-” schimbărilor

:
278;.la

- “Slava veche 5.
Slovacă (limba) 33.

Slovenică (limba) şa,

Sogdică (limba) +1; Sogdii '42.
Sonante 233.
i:
Sonore (consoane) 183... :
Sorabă (limba) 53.
Spanio!ă (hmba) 39.

Specializare (de sens) 332 sqq. 362.
Spirante, v. Siflante,
Subiect 324,
iu
:
Subjunctivul 316; [ormarea. sa
317;
Întrebuinţarea sa 332 saq.;
fu" Ziunea sa cu optâtivul 310,
317;

subjusctivul şi indicativul repre-

zentaţi în limba greacă:şi În cea
latină prin optativul potenţial, v,
optativul oblic,
CI

Subordonate 335, 339, 340

racteristicele ei 2600. „
Substituirea de consoane

sqq; ca-

în

ar-

meană, în protog=rmană 1911; în
vechiul german de sus 58, 191;
in
toharică 107; cronologia
substi-

tuirii consoanelor în limba ger-

manică Gr; de persoană
340;
de mod, 340.
„Sufixie 247, 248,
-:
Sumeriana „Vimba)
176; Sumerii

177.

Supin

a

g2r.

Surde (consoane)

183.

e

ELEMENTE

DE
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IN
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Syrjenică (limba) 45.

-, i

Svarabhakti, v. Anaptyxis.
Ta-bou 371.
Tătarii 45.
Teme, v. Radicale. .
“Tempo, alegro Şi tempo lento

Uzura fonetică 369; semantică 370
sqq.

267,

Vălul palatului 15ş.
:
Velare 227, 232; explozive metre
pure 227, 232; labializate 227,2

Tendinţă fonetică, v. Legi fonetice,

Vendă (limba), sa.

Tenue,
Teoria

Veneta

v. surde.
migraţiunilor

22; “undelor

(sau continuității) 23.
“Verminări 247: cazuale
250, sqq;

personale

şo+

sqq.;

279,

291, sqq.

306, 307, sqq;

315 Sqq; întrebuinţarea timpuri-

lor 330 sqq.
“Toharică (limba) 100; dialectele
toharice 106, 107; schimbarea
consoanelor, v. substituirea consoanelor; Toharii 108, 109
"Ton. v. Accent.
-

Tracă (limba) 12
mastică

112;

Scripţiuni

glose

112; ono-

toponimie

112;

112 sqq.; raportul

in-

cu

celelalte limbi i.e. separate III;

Tracii 120.
Traco-[rigiană

(grupa

de

limbi)

Transitive şi netransitive 330.

Turanice (populaţiuni) 45.
“Turcă (limba) 109,
(limbi)

ţiuni 109.
Tusci,

109;

popula-

v. Etrusci,

Teaconic (dialect) 99,
Teigaaă (limba) 40,

; Umbrii S2,

v. metafonie

210.

Ungară suu maghiară (limba) 105;
Ungurii

135

Venetii

sq.;
130,

inscrip137.

sqq.;

nominale 319 sgq.; verbe denominative 304; verbe deverba-

tive 305; verbe în -mi și în -o
(tematice şi atematice) 304 sqq;;
verbe iterative .303; cauzative
305;

deziderative

305; deponente

310;

295,

incoative

299.

Verner (legea lui) 190, 191t,
Viaţa cuvintelor 309; a limbagiului
(graiului), v. evoluția limbii.

Vocabularul 369 sqq; natura şi întinderea sa 365; cauzele sociale
ale creării vocabularului 370 sqq;
„ cum se creiază cuvinte noi 370,
371; interdicțiuni de vocabular
371; vocabularul i..e primitiv şi
iatecbuințarea

sa

pentru .scopul

372,

373;

comu-

nitate de vocabular între o parte
din limbiile i.-e. ssparate si între
alta 374; rolul afectivitaţii, simțimintelor în domeniul vocabuJarului 3170, 375.
aa
Voszalizarea consoanelor 230,

Vocale 187; pure şi nazalizate 187;
timbrul vocalelor 182, 214; cantitatea (durata) vocalelor 182;

vocale în funcţiune consonantică

Ugriană (ramura de limbi) 167.
Umbris sau umbrian (dialect) 70,
Unul

(limba)
136:

cultural-istoric

Ir.
Traco-ilirice (raporturi) 115,

Turco-tătare

ţiuni

Verbe. Forme personale 316
277,

Timpuri 300. zor sqq; timpuri
tematice 304 sqq.; timpuri atematice 304 'sqq.; formarea timpurilor

4I9

o

108.

Unitate linguistică, v, Comunitate,
Urartu 47.

225; vocale tematice 293,
Vocativ 277; formarea sa 280; intrebuințarea sa 325; accentuarea
sa 253; in funcţiune de nominativ,
250.
Vocea v. Diateza,
Volscicul (dialect) 7o; Volscii 82,

Votjakică (limba) 45,
Zendă (limba) v. Avesta,

ADĂOGIRI

ŞI CORECTĂRI

9.

:

.:

.

—

La pag. 6. In numărul

filologilor români

să se adaog

e şi numele marelui nostru linguist [lasdeu, care'
a fost omis. din greşală în timpu
l 'tipă„ririi manuscrisului,
|
,
La pag. 10. La definiţia glotologie
i dată de F. de Saussure adiogăm
și
aceca a lui Trombetti: „La Glott
ologia:e storia del linguagio uman
o nella
sua totalită, dalle origini ai tempi
attuali, attraverso la sua merav
igliosa
evoluzione nel tempo e nello spazi
oi, şi cu îndreptarea propusă de
V.Boprea:
„Glotologia nu este numai

psihologia

(individual)

şi

istoria

sociologia

ci şi biolpgia
(colectiv)

(anatomia şi fisiologia),

graiului

uman precum şi
aceca a lui Millardet: «La linguistiq
ue est essentiellement la science
des
mots des phrases, de tout le
materiel concret du langage
considere dans
ses rapports avec la pensce â
exprimer“,
La pag. 13. Printre limbile
La pag. 47. Sâ se citească

izolante să se adaoge şi cea
japoneză,
Urartu în loc de Arartu.
”

.

La pag. 51. Noua ipoteză în chest
iunea Pospunerii arlicolului, fenom
en
ce se observă în limba albaneză,
cea bulgară, cea română şi cea
armeană,
şi care este o moştenire din vechi
me, ori dela Brigi (Frigieni!, după
Lewy,
sau dela înruditii acestora, dela Armen
i, după Brugmann, ori, mai bine,
dela
"intregul grup iliro-traco-frigian
(cf, Bogrea, DR. II, p. 662 sqq.)
este probabilă.
|
La pag. S+, r. 31 de sus, După
O. Densusianu (Grai şi suflet,
I, 2, p317) cuvântul mult discutat stâpos
ar reproduceo formă mai veche *cipâ
npoş
cu disimalarea intâiului 2; dar
nici această explicare nu ridică
toate greutățile,

„La pag. S6 şi 59. Pe lângă bibli
ografia

|

o

dată se mai adaogă şi lucrările
următoare: ]. Huber, De lingu
a antiqu. Graeciae incolarum,
Viena 1921; şi
Fr. Bechtel, Die griech. Dialekte,
1. Bd., Wiedmann 1921,

l-a pag. S9 r. 25 de sus. Să se citea
scă: a unei limbi unilare altădată,
„La pag. 100. Să se citească mai
bine &qnozti în loc de d ptrsbovaa,
La pag. 106. Părerea emisă de unii
învățați că toharica este limba Cimerienilor traco-irigieni (v. DR. 11,
p. 663) este, după opiniunea noast
ră,.
riscată. Iar putinţa unei influinţe
a limbilor caucasiene asupra aceste
i limbi
nu este exclusă; de alttel, această
limbă a fost influinţată şi de cea
hitită
şi de'cele uralo-altaice.
Ă
UNIRII
1) Greşelele tipogrăfice, lesne
de corectat; may fost notaţe,

422
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La pag. 119, 129. La numele învăța
tilor cari Sau ocupat până acum
cu
numirile de plante dace, sv adaog
ă şi acela al lui Lattyâk Sândor
care, în
opera sa intitulată: Ne/iuy Dioscoricies
-fele dit nâveuynetrâl în Bolanitai
niizeniui fiizeteh, vol. III, fasc.
2, ce 0 cunosc numai din recensiune
a d-lui
prof. N. Drăganu (v. DR. 11, 755
sqq.),se încearcă să explice cele
41 nume
de plante dace, din 62 câte ni
Sau păstrat, unele din aceste etimo
logii
par a fi admisibile după recensent.
Noi insistăm numai asupra mult
discu-'!
tatului pizn)a, uitoha, pitoohe, tal
cărui sinonim grecesc este Adus, cu
insemnarea de „cimbru“ iar nu de „mază
re“ Şi a cărui citire probabilă
este
midsela, adică mid-Haela

„mellifera herba“ ipentru întâiu
l element să se
compare sl, sedii, polon. "iad,
-„inicre“, şi pentru al doilea polon.
ziolo,
siele, sau zePa viarbă“ în dial. polon.
goral); astfel că forma română zic
„idromel, băutură făcută cu apă
și cu micre“ care sar raporta la
sui, ar
fi în limba românească un element
dac iar nu slaw.
,
-

La

păg. 119 și 123.

Sa

se adauge şi studiul D-lui Pârvan,
intitulat:
Cousideraliuni asupra unor nume
de riuri daco-scilice, (in Memor.
Sec.
„Istor. ale Acad, Române), în care
se ocupă
cu originea câtorva forme din
toponimia noastr

ă,

|

:

E
“La pag, 156, r. 1t de jos. Să se citeas
că sasia în loc de asia!
La pag. 170. In legătură cu limba alaro
diană, amintim şi studiul d, K:
Ostir, apărut în Arhiv za arbanasky starin
y, jezik i etnologijy, 1, Belgrad
1923 şi intitulat: Beifrâge sur alarodisch
en Sprachivissenschaft.
"La pag. 182 si 193. In privința terme
nilor fonetică şi /onologie să se vadă
ăcum cele două studii interesante, acela
a lui O. Densusianu, publicat în
Grai şi suflet, ], 1 p. 157 sq.) şi acela
al lui Puscariu Despre legil fonologice, (DR. II p. 29 sqq.). Unii
linguişii preferă termenul de
fonoiogie,
introdus de către F. de: Saussure în
al său „Cours de linguistique gensralep. 59, celui de fonetică, şi văd o
deosebire între aceste două discipline; "întâi, pentr

ucă fonologia, după aceştia, studi
ază transformarea sunctelor unei limbi, iar fonetica cerce
tează felul cum se articulează sunet
ele
şi este prin urmare un studiu ajutăt
or pentru fonologie; al doilea, pentr
u

că denumirea de fonologie are avantajul
analogici cu morfologia, lexicologia, ctimologia cu care impreună forme
ază părţi ale gramaticei în sensul
largal cuvântului. Alţii, dinpotrivă, conte
stă termenul de fonologie chiar
în accep

țiunea -i specifică.Şi noi am menţinut termenul

de fonetică, care
este azi .prea consacrat: Şi între 'Jegi fonel
ice şi legi fonologice stabileşte
o deosebire d. Puscariu dupa care „legile
fonetice constată raportări *constante în rostire dictate de structura apara
tului nostru articulator, în esenţă
unul și același la
toţi oamenii,

şi pentru

a le intelege sunt

de ajuns cunoştințele de fonetică; pe când cvolu'iuni
le formulate în legile “fonologice
(care sunt realităţi linguistice, formule
existerite în mintea vorbitorului,
iar nu abstracţiuni

sau invenţii

ale gramaticilor)

sunt rezul

tatul unui compplex de cauze numai în parte de natură
fisiologică; şi spre a le pricepe
n toată complexitatea lor trebue să alerg
ăm la ajutorul psichologici (care
explo
ră

generalizarea

guistic) şi sociologiei

colectiv)“,

unui

fenomen

izolat asupra „întregului

(care ne arată cum

un fenomen

material

individual
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devine

-
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pag. zoo şi 204 sqq. Să se

vadă cu privire la factorul
analogie şi la
fenomenele asimilare Și disimila
re studiile d-lui Puscariu: unul
Despre legile fonetice şi altul
deja citat
intitulat” Câr-va cazuri de
asimilare şi disimilare în limba ronini
(cf. DR.I

[1921] pp. 322—330i,
La pag. 247 Asupra funcţi.ini
lor sufixelor :cităm şi lucr
area dd, E. Gamillscheg und L, Spilzer,
Beitrâge zur roman. Wortbil
Jungslehre (Bibliot
“dell Archiv. Romanicum
dir, Da G. Bertoni, Ser. II,
[Lin
guistica] vol,
Geneve, 1921.
La pag. 248 şi 374. D. Pasc
ariu emite părerea că treb
ue să se dea de
acum înainte o însemnătate
mai mare derivafiunii şi susţ
ine ca ea să devină un capitol al gândirii omen
ești (DR. IL p. 69, 6906),
-
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» 19,

»_araffi,
(la bibliografie),
citeşte Szzzyei
în
loc de Szinnyel,
I5, de sus, cit
eşte "Pater, în loc
de “Peter:
I8,
»
dialectele.
19, de jos, Punctuldialectul »
3, “adaogă şi lista
cuvintelor
!
prehel enice.din lucrar
ea lui G. Glotz,
intitul ată „La civilisat
ion Egtenne“
(Paris
7, de sus, citeşte , 1923), p. 441.
Ziuzre în loc de
iure,
n adaogă
7
,
18,
„Citeşte mai bine
Ganday pentru Gu
udas,
cf. L. Dela porte,
La
sopotamie .
( Les civilis ations babyAe
lonienne et
assyrienne), Paris
să se adaoge şi ace1923, psd: sq.
“bibliografiile dela astă lucrăr și a...
pag. ra AG3I 177,
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