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INTRODUCEREA
Viel Fremâworter,. viel Culturverkehr;

viel entlehnt,

reiche

Geschichte,

chem

Gute

reiche

viel

gelernt;

eine

eine an mannigfaSprache.

„ Hohu,

Jlalien, p. 2u.
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ACELAŞI

AUTOR:

Incercare asupra Semasiologie! limbel române.

Studii isto-

ric+ despre transițiunea sensurilor. 'Tesă do Licenţă în Litere.

Lmuerare premiată de Universitatea din Bucuresci, 1887.
Les Jours d'emprunt ou les Jours de la Vieille (Dilele
Balei). Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doetor-

wiirde. Paris-Leipzig, 1889.
|
Raporturile între Grămatica şi Logica, cu o privire sintetică,
asupra părţilor cuvîntului. Studii de Linguistică
generală. Prelegeri ţinute la Universitatea din Bucuresci,
1891.
Istoria Filologiei. române, cu o privire retrospectivă asupra ultimilor decenii. Studii critice. A doua
edițiune.
Bucuresci,

1892.

Basmele

Române,

a

în comparaţiune cu legendele. antice

clasice. şi în legătură cu basmele poporelor
învecinate şi
ale tuturor popârelor romanice. Studii comparat
iv. Operă
premiată şi tipărită de Academia Română.
Bucuresci, 1895.
Studii folklorice. Cercetări în domeniul
literaturei populare. Bucuresci, 1896.

Influenţa orientală asupra Limbe! şi Culturei
române:
Î. INTRODUCEREA : Limba, Cultura, Resultat
e, Biblio-

grafia.
.
;7., "II: VOCABULARUL:
1, Vorbe
ice, 'Îniprumuturi literare, Indice populare.
general.

2. Vorbe
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Studiul acesta, este o încercare de a sistematisa resultatele acţiunii 'elementului oriental (în
special osmano-tatar) asupra limbei și culturei

române.

Pornind

de la substratul

linguistic și

ajutat de fintânele istorice corespundătore, autorul și-a propus de a presenta, întrun tabloii
general, datele cele mai importante ale acestei
influenţe seculare. In literatura europână a împrumuturilor linguistice, nu cunoscem de cât o
sinorură monografie— aceea a lul Weise despre
Vorbele grecescă în latinesce (1882)— care să corespundă pe deplin scopului propus: ținându-se bine-

înţeles s6mi, de restricțiunile ce se impuri atât
sub

raportul

la bogăţia

mediului

izvârelor

cât și mai

ales

de informaţiune.

privitor

Cititorul

va putea să judece, întru cât dorința n6stră corespunde realităţii, în starea actuală a, sciinței.
“Autorul acestei Introduceri a debutat în ca-

riera filologică cu o schiță despre Elementele tur-

cesci în limba română (1885), apărută mal întâi în Revista d-lui Gr. G. Tocilescu. Acea lucrare, deși plină
de neajunsuri, a, făcut totuși. sciința să facă un
pas înainte în acâstă direcțiune, atât prin lucră- ,

vile similare ce a provocat cât și prin utilisarea
ei de către nisce autorități ca Miklosich (în al
său „Nachtrag zu den tiirkischen Elementen“),

6

„Gustav Meyer (în ale sale „Tiirkische Studien“),
Picot (în glosarul la „Chronique WUrechi“) și
mail ales d. Hasdeii, care, în Magnum Itymologicum, a luat'o ca punct de plecare în serularea

vorbelor românescă de origină osmanlie.
Cu o adevărată predilecțiune autorul

Şi-a

îndreptat totdeauna privirile către acea primă
producţiune a activităţii sale sciințifice. Studiile
și meditațiunile vîrste mature ai venit
astfel
să completeze acea, încercare juvenilă Și s'o
facă

mal puțin imperfectă. Materialul lexical din
schiță a fost cu totul remaniat și supus acea
unel
îratări strict istorice prin stabilirea demareațiu-

nil între present și irecut cu privirea
specială
la extensiunea teritorială (după principiile
generale expuse la $ 31 și 109—111).
Introducerea de faţă va fi urmată
de mate„ialul

lexical, ce a servit de basă la acâstă sintesă

istorico-linguistică.
|
Fie-mi permis, înainte de a încheia,

să adresez mulțumirile mele recunoscătore
în
"zînd bibliotecarilor Academier Române primul
ŞI d-lulY
Prof. I. Bogdan, care a binevoit
să publice în
„Convorbiri Literare“ acestă Introducere
; apoy
și în special stimatului mei amic
Dr. ISarl Foy,
Profesor de limba turcă la Seminarul
din Berlin, care cu sciința și sfaturile oriental
sale n'a
încetat de
a mă ajuta în tot cursul deselor
nedumeriri. |
Bucuresci,

Sepembre,

mele

1900

Lazăr

Şaineanu

-

„ ÎUBITEI MELE SOȚII
IN

AMINTIREA

TIMPURILOR

GRELE

A. LIMBA
SECŢIUNEA 1: CONSIDERAȚIUNĂ ETNOLOGICE
Cap. |: Familia uralo-altaică

Ş 1. CARACTERISTICA El. — Familia

idiomelor

uralo-altaice, răspândite în Asia și în Europa
orientală, nu presintă un caracter de înrudire

așa de

intim ca limbile

ce constituese

familia,

„indo-europână; dar se pot recunâsce într'însele
„câteva, trăsuri fundamentale comune, pe temeiul
cărora finezul Castren a stabilit afinitatea lor, una

din descoperirile capitale ale linguisticei moderne.

Aceste caractere
lexical, sînt:

1. sub raportul

comune,

fonetic,

afară

de fondul

armonia vocalică, în

virtutea căreia vocala radicalului are o acţiune
" decisivă asupra sufixului. Ast-fel turcesce a eo
„u se consideră ca vocale tanti, iar eidii ca

vocale slabe, și vocala sufixului trebuind

să se

acomodeze după cea radicală, pluralul. de la age
și deli sună: agalar și deliler.
|
2. sub raportul morfologic, aglutinaţiunea, după
care 'sufixele se alipesc saii se juxtapun unul
radical, care rămâne totdeauna stabil, în oposi- -

țiune cu idiomele flexionale în cari și elementul
radicalului e supus variațiunil.
60936

N

3. sub raportul sintactic, caracterul sintetic
"al proposiţiunil și mal ales al verbului, care pote
exprima tote modurile de acțiune prin particule

intercalate

între

radical

și sufix.

Ast-lel

de la

“verbul turcesc sevmek „a iubi“ se pot forma până
la, 36 de teme verbale (bunădră sevdirişememek
„a nu se putea iubi cu de-a sila“) şi verbul unguresc zdr ţa încuia“ trece prin variate sinlese
modale până la forma complicată zâratgathat „el
pâte face să se încuie adesea“.
Mai observăm încă, sub raportul accentului,
că un grup al acestei familii, cel ugro-linez, înton€ză totdeauna silaba radicală, pe când grupul
turco-tatar transportă obicinuit tonul pe silaba
sufixului (cf. totuși $ 22).
Un caracter etnologie comun poporelor uraJo-altaice e tenacitatea, cu care ele aii conservat
limba lor naţională și, ca contrast, variabilitatea
organisațiunilor sociale și religi6se cari ati stabilit nisce deosebiri așa de profunde între un
Ungur și un Samoied, între un Ture și un Bașkie. Dar abstracţiune făcând de efectul îneruci-

șărilor și de

acţiunea

mediului

social,

tote

a-

ceste popbre ai același aer de familie: o față
ososă și rectangulară, un păr negru, tare și luciti, o piele smâdă, un corp scund, un cap mare
cu ochi mărunțiși o barbă spânatică1).

Ş 2. Gnupur moxeoL.
— Familia idiomelor ura-

lo-altaice se divide

în 4 grupuri:

gol, fino-ugric şi ture?).
Grupul

mangiii

e representat

mangiii, monde

un popor,

care impuse Chinei dominaţiunea, sa
în sec. XVII,
1) Cahun, Zuves et Mongols dis origin
es & 1405. Paris, 1596,
?) Winkler, Das Uralaltaische un
p. 33.
d seine Gruppen. Berli
n, 1S85.

III

şi de tunguza, în Siberia centrală, orăită de vr'o
"70000 de 6menir.
|
Grupul mongol e representat de Mongolii
din China de Nord și de pe lângă lacul Baikal,
popor a cărui obscuritate actuală contrasteză puternic cu sbuciumul, ce odiniâră hordele lur.
Gengiskhan și Tamerlan ai dat lumi europene
și asiatice. Pornind în 1927 de la pâlele munților Altay, aceste horde impuseră, Chinei stăpânivea, lor, distruseră califatul de Bagdat, pustiiră

Rusia, care rămase două secole sub dominaţiunea, Hordel-de-aur, și în 1240, sub conducerea
lui Batulkhan, năvăliră în Polonia, în Ungaria
și în Muntenia, prin munții Brașovului și al Făgărașului : „Ordă (fratele lui Batu), care pornia
spre drepta (rapârtă istoricul persian contemporan Fazel-Ullah-Rașid), trecând țara Oltului, fu
întîmpinat de Bazaran-Ban cu oștire, dar fu bă-

tut... Bugel în țara Sașilor trecu peste munţi

să intre în ISara-Ulag și bătu popârele Ulagi)i.
In urma atâtor cuceriri și sdrobiri de popore, Mongolii ajunseră în a doua jumătate a
sec. XIII stăpânii lumii: imperiul lor se întindea de la Marea Chinei până în Polonia şi de

la munții Himalaia până în Siberia. Astădi stăpânil de odini6ră sînt supușii împăraţilor Chinei,
Rusie! și Turciei.
Tot acestui grup aparțin Calmucii

sai Mon-

goli! apuseni (numiţi în eronicele nâstre și Cal-

mdşi),

Volgei,

cari ati

pătruns

în gubernia

trară în Bucuresci

cronicarul

în

husia

Astrahan.

odată

cu

până

La

oștirea

contemporan, Dionisie

2) dV'Ohsson, Mistoire des Alongols II, 627.
acestui text ap. Hasdei, Aegru- Vodă. Bucuresei,

la

1812,

gura

ex iu-

rusâscă

și

Eeclesiarchul,

O analisă critică a
1893, p. NCOV-CIII.

IV

descriind impresiunea ce făcură asupra Bucureştenilor, îi representă ca „scundateci și groșI,
cu cap mare şi fruntea lată și obrazul mare,

iar ochil și urechile mici“, caracteristica tipului!
,
|
uralo-altaic.

$ 3. Gnupu vanic. — Grupul lino-ugric, representat în primul rînd de lineza în Finlanda
şi de maghiara în Ungaria, cea din urmă isolată

cu desăvîrşire de idiomele înrudite; apol de dialectele ugrice dintre Ural şi Volga, ca ceremisu,

ostiaca şi vogula în Siberia, ultima idiomă eca
mai Waprâpe înrudită cu maghiara; în fine, de
samoieda, lângă Oceanul Glacial.

Into

Ostiaci

regiune învecinată cu

și Vo-

guli trebue căutată și patria primitivă a poporului ungur. De aci, din Urali, Unguri! porniră
spre Sud cu ocasiunea invasiunil Avarilor și
fură treptat supuși de Bulgari și de Cazari. Impinşi apol de Pecenegi, er se aședară în lhusia
meridională (în Atelkuzu) și în 899 ocupară Panonia, de unde împrăștiară prin incursiunile lor
spaimă în t6tă Europa. După ce absorbiră treptat pe Bulgari, Cazari, Pecenegi și Cumani, Un-

gurii luară în posesiune

definitivă

acest

terito-

ri, pe care, în curs de un milenii, ait perindat
atâtea popre: Celţi, Germani, Ilin, Romani,
Huni și Avari...
Din capul locului în atingere cu populaţiunea indigenă, cu Românii și cu Slavii!), Ungurr Suforiră ascendentul cultural al celor din
nature!

sale teritoriale
ale,

d ate Causa
aa crept,
lar care
dar
se resim
deja,

1) Cf, Nestor s.a. 898: Ugrii, trecând

la. lvptă.cu

Vlahii şi cu Slavii,

pes

cari locuia pi

i

po apueară

vV

în

primele

monumente

serie de noțiuni

ale

abstracte

limbei

fârte

române.

importante

O

și

comune întregei Românimi (ca chip, fel, gând,
pildă, s6mă, vicln;.și verbe ca bănuesc, chib-.
zuesc, făgăduesc, socotesc
— denotă
) o intimitate
socială între cele două popâre. Limba română,

deși într'o măsură mai modestă, a compensat la

rîndul

ex aceste împrumuturi

etnice.

Cap. WI. Grupul turco-tatar

Ş 4. Tărant.— Grupul turco-tatar, cel mar vast
dintre tâte, se întinde de la Marea Mediterană
până la fluviul Lena în Siberia și se împarte
în 3'ramuri f6rte d'aprâpe înrudite cu tâtă depărtarea lor în timp și în spaţii: nordic; orien-

tal și occidental 5.
Ramura,

nordică

coprinde

iakuta,

grăită de

vr'o 20000 de 6meni pe lângă fluviul Lena, cea
mai depărtată și cea ma! bine conservată dintre
E
|
idiomele acestui grup.

Ramura orientală, al. cării tip antic fu aigura, care posedă cel mai vechiii text linguistic
(poema didactică Kudatiku bilik „Sciinţa de a gu-

"verna“

din 1069) și representantele ei 'moderne:

giagatal, dzbeg, tiirkmen, kirghiz sati lkazac,
idiome înrudite cu nogai, dialectul Tătarilor din

Crimeia și de la Nordul Mării-Negre;
Ciuvașii şi Bașkirii de lângă Volga.

în fine,

Prin
Tatar, numele primitiv al unui nem
mongol și transportat apoi asupra, popârelor su-

puse
. de

Gengiskhan,

1) Vâmbery,

Das

se înțelege

Tiirkenvoll; în seinen

astădi popu-

ethnologischen

und , ethno-

graphischen Beziehungen. Leipzig, 1885. Cf. T. de Pauli, Description ethnographique

des peuples de la Dussie,

St. Petersburg,

1962.

-

VI

laţiunea turcă în număr
m&tate

răspândită

în

de vrun

Rusia,

milion

în “Caucas

și jusi

în

Siberia. Dintre aceste diferite categorir de 'LătarI

ne intereseză în special Tătaril din Crimeia, reduși astădi numa! la 250000 de Omen! cari se
ocupă cu păstoritul, dar cari odinidră constituiră

un

Stat

independent

sub

Hagi

Ghirar

Ian

și

apol, de la 1478, când Mengli Ghirar primi învestitura - de la Portă, rămaseră până la 1783
sub suzeranitatea 'Turcicr. In acest interval cr
avură frequente raporturi şi ciocni cu pOpovele învecinate: Ruși, Poloni, Unguri, Ardelent,

Moldoveni și Munteni.
In cronicele și în

cântecele

nu

cu razziele

nostre

bătrâ-

„nesci răsună adesea, ecoul dureros al deselor ŞI subitelor lor incursiuni, al așa-numitelor ciambuluri,
în Moldova. Sub Bogdan-Vodă nu trecea an, să

bântue

Costin

acestă

1, 183):

țară

lor

(Miron

"-In anul 7018 (1510), Bet Gherei-Sulta
n, feciorul
Hanului, fără de veste, cu mulțime
de Tătari, pe trei
locuri ati intrat

în ţară și ati prăda
la, Orheii până
la, Dorohoiii Și pe Prut în sus, de tati defăcut
multă robie
și plen...
„In

anul

7021

(1513),

Bet

Ghere

ai intrat în Moldova de ati prădati, feciorul Hanului,
țara până la Iasi
ȘI ati ars tîrgul şi ţinutul Cărlicătur
ei
și ati aciuns si
până la Dorohoiii și până la
Ştelă
nesci
; iară alţii ati
prădat în jos la Lăpuşna și la, Kigec
iii, şi de sirg, vrând
să iasă cu robii, multe suflete
robi şi de ai săi... Așijderea, în Nistru au înnecat şi
într'acelaşi an, at mar
intrat Tătai rii cu ste mar
€ e
în ţară,
şa,
dea ati i
i
pagubă și pradă...
faeut multa
tă descrierea. uneia
Iată
din aceste incurvsiuny
sub Dimitrașco-V
Tătarii
căznesc pre

odă C antacuzino (Muste III
, 13):

sînt, lupi apucători, pradă
Up şi pre cine
/
,
creștini
îi ped ) robesese,
epsesce

bat
bat șisi
Dumne-

VII

leii de cad în mâna

lor. Intrat-ai Tătarii în ţară ca

lupii în turma de oi, cuprins-ati pre toţi prin case din
Nistru până în Prut şi până în Jijia, nimărui nici o

milă fiind de biata ţară. Iernat-ati Tătarik până
tul cel mare;

nu-i putea

sătura

cu hrana, de

în pos-

cal. Sacul

de orz îl tăia în două unui cal într'o di și cât nu mai

biruia să-l mănânce, îl strîngea,
orzul

din gr6pă,

r&mas

deosebi şi dacă siirșia

făcea pre om

de cumpăra orz

de acel

îl legati la ger și-l udai

cu apă.

din traistele cailor; iară dacă nu mai găsia

sait bani

sait dobitoc,

orz

Pre alții îi băgat în produh și-i scoteaii pre alt produh. Ii băteau, îi căzniati, cât îi lăsait morți. Călcat-aii
Şi aii jăcuit tot şi pre mulţi ai şi robit, copii, fete, pre

furiș. Rămas-aii bieţii 6meni numai cu sufletul,
sdruncinaţi,

cât nu

se pote

nici

cu

scris6rea,

bătuți,

nici cu

limba a povesti caznele și ucigăturile lor de 'Tătari.

Sati sub Mihar-Vodă Racoviţă (Ibid. 11, 62):

Tătarii, după

obiceiul

iarna

omeții

tote părţile,

fiind

bieţii Gmeni;

lor, au

și lăsat

ciambur

în

în ș6se dile de ati prădat și ai robit: şi

mare,

mari,

și s'au umplut

nu sati

putut ascunde

de robi şi de dobitâce;

cum

erati saniile cu bejăniile, așa le aduceaii încărcate

mari

cum

de muieri și de copii, și pe drum copii degeraţi şi fete
era mai

amar...1).

In poesia n6stră populară, Român Grue Grozovanul representă tipul vitezului, care caută să
r&splătescă Tătarilor din Bugiac neomenâsele lor»
prădăciuni. Pe câmpul -Nistrului, într'un cort

de covor poleit, șâde bătrânul Ghirar Han, înconjurat de Tătar „cu ochi mici ca ochi de
ciur“ ; iar la ușa cortului, zace legat Român
1) Dar

nici Moldovenii

nu

se arătati nepăsători,

Moldoxa, 126 (Tuream certe et Tartarum

CE

Cantemir,

occidere christiani debitum

arbitrantur) şi mai ales Neculcea ([[, 220 şi 223): Petriceico-Vodă
au trimis şi Moldoveni în Bugiac... a prădare şi a stricare, după cum
le este obiceiul Moldovenilor, gala la jacuri... Deci tot tăia, și ardea
Bugiacul : Tătarcele cele burduhâse le spinteca şi punea copil prin

pari şi slobodia robil de pîn obede şi-i lua cu bucatele cele. tătăresci
și aducea

duiumuri

multe,

cât nu mai

putea să le ia sâma...

VIII

Grue Moldovanul „care a sărăcit pe Hanul“. Ini-a stricat, vitezul
irebat de Han, câţi Tătar
nostru îi răspunde:
i
De când m'am ridicat
"Și ?n Bugiac ei am intrat,
Mulţi Tătar, tă! ţi-am stricat,
Tătareco

„Şi

am

vădurvit,

Do bahmeţi Pam

Ca

să

duc

să

car

noi

la

Averilo de la vol;
SA duce care mocânesci

Fete marl.am bătrânit;
Şi Bugiacu-am pustiit,
Bugiacul

Şi Crîmul a treia parte.
lar Nistrul când Yam trecut,
Pod pe dînsul am făcut,

Cu copile miîrzăcescl

sărăcit:

pe jumttate

„Si

cu

robe

tătărescl.

Spaima, ce Tătaril lăsaii în urma lor, se o0glindesce până astădi în sensul peiorativ, ce
dobîndi numele lor etnic, devenind sinonim cu
drac sait naibă, ca și numele căpetenici lor, Hantătar...2) Pe de altă parte, în Munteniu și în Ar-

d6l, unde presenţa Tătarilor fu mat rară şi mal

puţin persistentă, Tătarir fură identificaţi

cu Uri-

așii și cu Jidovil legendari, cărora Li s'a atribuit
originea monumentelor

tive, și deveniră

unei
mele

cronologil

ast-fel

unei

architecturl

punctul

de

al

îndepărtate ?).

Căpetenia, acestor Tătari se numia
dinastic

primi-

plecare

Gherei

bucura, la început

şi

locţiitorul

Han (nu-

Culya)

de acelâși prerogative

si

ca

se

și

Domnil Moldovei, eu cam împărtășia și modul
de învestitură (calpac, cabaniță și sabie). Cea

mai de frunte familie nobilă la 'Tătarr era, iCrimli

sai Crîmleni, care se împărția în două ramuri:
şerim ȘI mirza; cel dintâi aveati dreptul de a alege pe Han și de a guverna țara, iar cer din
i 1 E curios că, , în Imunţi
nții Sucevei,
S
necuratul
E
p$ rtă
de coman (Ședăt6rea V, 58); dacă acest
termin se rată
am

av ea

şi aci o interesantă

transformare

) L. Șăineanu, Studiy Jolklorice,

etnologică

p. 191—215

-

si
Ia Ge
Sa

mmand,

IS

urmă primiaii o hordă anumită prin drept de
moștenire !).
|
Tătaril purtati un cojoc de vulpe și un cal-

pac din blana aceluiași animal:

cei de rînd se

îmbrăcaii cu cojâce de ie cu partea sbîrlită
întârsă afară, ca mocanii noștri, ceea ce le
da călare o înfățișare spăimîntătâre. Armele
lor erati: un are cu săgeți, o sabie şi sulițe din

crăci de arbori cu

ascuţișul de fier, apor arca-

nul cu care apucaii pe cel prinși în războiii.
Forte sprinteni, nimeni nu-i putea ajunge la
&Onă. Mâncarea lor de predilecțiune era carnea
de cal frăgedită sub șea până la sângerare și
băutura lor favorită humisal, sai laptele fermentat
de iapă2).
|
_
e

$ 5. Nocar. — D'aprâpe

înrudiți cu Tătarii

„din Crimeia erati Nogaii, aședaţi în Bupiăs sub
Iliaș-Vodă (1667— 1669). Nogai, după numele
unui strănepot al lui Gengiskhan, e astădi în
special numele a vr'o 50000 de nomadi din stepele între :Marea-Nâoră şi Marea-Caspică (pe
lângă fluviile Kuban, Kama și Volga) şi la Nor-

dul Crimeii, unde se coboriră în sec. XV. De
aci o parte dintr'înșil emigrâră în sec. XVII,
în Basarabia meridională, unde Moldova deveni

ținta jafurilor și: barbariei lor, căci „er de felul
lor—dlice un cronicar contemporan (Amiras III,

160) — sînt xăI și jăcaşi, și eX de-a pururea poh-

tese

nepace,

că pacea

îndelungată

lor

le e să-

răcie... EX așa ati fost deprinși asupra Moldovel ca nisce lupi asupra unei turme de oi“.

1) Cantemir, Istoria Imperiului otoman, p. 186. Despre obiceiurile
Tătarilor, a se vedea o interesantă relațiune a unul analist ture din
sec. XVIII, reprodus de mine în Rezista Nouă III, 29.
Ă

2) Colonia de aqi din Dobrogea se. compune din Tătari emigrați mal ales din Crimeia în secolul trecut şi în cursul celui actual.

Nogaii aveaii un Sultan și lic-care hordă
câte un mârzac (pers. mirza corespunde turc. bey)
cu titlul ereditar: sub comanda lu porniaii la
bătaie în cete, numite cazan. Incursiunile le făceait obicinuit iarna, când apele eraii însheţate:
orașe și sate se ardeaii, jatul era cumplit (cf. mar
Jos „duium“) şi locuitorii se tîraii în robie și se vindeaii apol fără cruțare, despărțind pe mamă de
fiică, pe tată de fiii.
Hammer descrie după un martur ocular (&e-

neralul Toti, autorul

Memoriilor

asupra

'Tătari-

lor) întOrcerea dintrun asemenea ciambur, întreprins în 1769 de Tătar sub Crîm-Gherer: O
jumătate

duzină

de

robi,

două

„Cincl saii șese duzină de

or

eraii

duziul

de

bol,

adesea prada

unul singur Tătar. Saci atîrnaţi de oblincul șelei conţineaii copil, de la car nu se vedeati de
cât capul; o fată ședea înaintea călărețului, mama
pe dindărăt, tatăl și fiul pe pohodnic, iar boil

și oile alergaii înainte; un ochiii ncobosit veghea
peste acestă pradă și n'o scăpa nici odată din
vedere 1).
In 1716, 'Tătarir din

Bugiac

nură de la Mihar-Vodă Racoviţă
mită

din

pămîntul

și pentru pașunea

datorară

a plăti

numitul uşur,
tului, numită

di

ca

numele

vitelor

anual

şi

obţi-

pentru

lor, pentru

dijma

anu-

hrana
care

productelor,

lor

se în-

asa

ȘI plata locului sati chiria pămînalîm. Acești Tătavi serviră mar târ-

călărașr
lor

Moldovei

cerură

o porțiune

în

deveni

oștirea

(turcesce

turedscă,
şi

de

accea

românesce)

apelativ pentru „curier sai stafetă“, întocmar un
ca
Lipeanii
sati Tătarir litfany,
EI
nică

SAU

emigrată

1) Hammer,

Lă

din

utia

Crimeia,

Istoria Imperiului

o

alt ă fracțiune

care

otoman

AVI,

astăli
214.

et-

trăiesce

XI

încă în mic număr (vr'o S000) în unele districte
din Rusia și Polonia 1). Moldovenii îi numiaii pe
Lipeani Cirimugi, nu pentru că ar fi de origine
ceremisică, cum credea Cantemir?), ci pentru
că erai învecinaţi cu Cirimușul, un afluent al
Prutului care formă în vechime limita între Moldova și Polonia.
Ş 6. IELEMENTUL TĂTĂRESC. — Elementul tăi
resc, în stocul turcismelor române, se referă la,
traiul însuși al Tătarilor Crîmleni şi Nogai, cari
în timp dVaprâpe două secole aii venit în continuă atingere cu Moldovenii. De aceea vorbele
tătare figurâză parte ca termini technici în letopisețe, parte ele aii persistat până astădi în
graiul moldovenesc, lipsind în cel munten și în
idiomele balcanice (afară de casul când acestea
ati adoptat forma paralelă osmanlie).
La prima categorie de tatarisme archaice
numărăm :
coliba tătărescă se numesce în cronice aran
șI oa;

căpeteniile lor purta numele de mirzaci și
şerimi, iar la Cazacii tătari asaal;
dările ce plătiaii Domnilor Moldovei: al,
iliş şi uşur, iar darea în miere a Domnilor Moldovel către Hanul Tătarilor: balgi-Vaştie;
razziele lor în Moldova:

ciambur, jaful cu acea

ocasiune: daia, tabăra lor: coş, stâgul lor: banciuc;
ordinul autograf din partea Hanului: arde.
La a doua, categorie de vorbe tătăresci, speciale astăqy Moldover, aparţin vorbe ca: arcan,

badie, bahmet, baibarac, capeană, cobuz, havaba
sahaidae

ete.

1) Vâmbery,

Tărtencolk, p. 512.

2) Cantemir, Istoria Imperiului otoman, p. 156.

a
ata
a

Numele eniematic de Baragan, ce portă stepa
întinsă din jud. Ialomiţa, pare a se trage de
la un popor tătar: giagataic (și monol) „bura-

gan

„tourbillon,

lui nostru

(cf.

tempâte“

Crize,

late în Dimboviţa,

corespunde
eri &lu-

numele

unei

locuinţe

al unul sat în Argeș

iso-

și Ilfov,

al unei păduri și al unui sat în Prahova). De
asemenea numele masivului Bucegilor (sing. Buc6g), cel mat înalt pise al Carpaţilor Munteniei,
derivă din tătar. buăak sati butae „unghiit“ (cu

care Turcii. poreecliră

Tătari=Tatar

hova, unde

colțul Basarabiei locuit de

Bugak):

ef. Colfari, munte

se ailă și Bucegi.

în

Pra-

_

Ş 7. Peoexeol.
— Locuinţele ocupate astădli
de Nogal și anume stepa de lângă Muviul Duma,
în Caucas, era odinidră patria Cumanilor, un

popor de acelaşi nm cu Nogail, din care fiiceaii
parte şi Pecenegii, aşedaţi primitiv la Nordul Măril-Caspice și învecinați la Sud cu Cumanil.
Aceste două popâre ai jucat un rol însemnat
în istoria Europei orientale din sec. IN—NIIL

și în special în trecutul medieval

ceea ce ne
de dînsele.

îndâmnă

a
|

ne

al Românilor,

ocupa

mal

aprope

Pecenegii figurâză la seriitorir comtemposub diferite nume. Constantin Porphyrogenetul,

rani
lice

cele

Nastwazica;

care ne-a lăsaţ

mal

positive

(sec.

X)

asupra

cronicarul
rus Nestor

datele

lor,

ctnogra-

îx numesce

(sec. XI) Pece-

nezi, ca și scriitori! arabi Bezenelk ; cronicarir
occidentali Pecinaci și cer unguri Bissceni
(sait
Beszenyi). Tâte aceste numiri
erati necunoscute
poporului îns
uși, care purta numele naț
ional de
Iangar.
|
_ Alungaţi, pepe 1 la S10, din
locuinţele lor de
către Cazari și Cu mani,
Pecenegir se în dreptară
-

XIII

spre Ucraina şi după ce devastară Basarabia,
două din hordele lor ocupară mai t6tă Muntenia, în special porțiunea-l orientală, unde până
astăclr amintirea lor trăiesce în pichetul Pecenega pe Dunăre și în două pîraie din Dobrogea
cu același nume. După sdrobirea puterii lor “de
către Bizantin la sfirşitul: sec. AI, parte dintrînșii se aședară în "Ungaria sub numele de
„Bisseni*, unde trăiri sub propril lor. enejy și

judecătoni, până ce se pierdură în nâmul

înru-

dit al Cumanilor (17 localități în Ardâl și în
Ungaria ca Beszenyi, Besonovo etc. conservă
memoria numelui lor); parte se stabiliră dincolo
de Dunăre, în Bulgaria, unde câteva sate ai
transmis posterității numele celui mai vitez și
mal războinic din tâte popsrele turce.

Originea turcă a Pecenegilor e mal presus
de orl-ce îndoială. Anna Comnena afirmă, că ei
vorbiaii aceiași limbă cu Cumanii. Fiind dat
caracterul
m6ză că
Ră&posatul
zării până
ugrică și
cărora ati
singurele

positiv ture al limbei cumane, urși Pecenegii aparțin aceluiași n6m.
Hunfalvy, împingând tendenţa ugrila extrem, îl consideră de origine
înrudiţi deci cu Maghiarii, în sînul
dispărut. Cele câteva nume proprii,
rămășițe

din

graiul

peceneg, le inter-.

preteză arbitrar cu ajutorul idiomelor ugro-fineze. Dar tocmai acâstă scurtă nomenclatură de
triburi, provincii şi cetăţi pecenege, analisate de
Vi âmbery, vorbesce în favârea tureismului acestul HOpor)
$ S. Cuxsaxi.— Cumanil portă la scriitorii bizantini numele lor național 0stc: (adică Oghuz,
1) Hunfalvy, Ethnographie Ungarn's,
sprung der Îlagyaren, p. 107—114.

p.

261

şi. Vâmbâry,

Ur-

XIV

cu

care

Arabii

porecliait

pe

nomarli!

ture!

din

stepele de la răsărit de Volga) și după 1070 pe
acela de Konivo Saii Tobpzs:; Nestor îi numesce
Poloviţi adică „Bălanir“, ca și cronicari! germany
Falawa

„Cer

cu

părul

plăviti“;

unguri IStin, forma primitivă
Pornind

din

stepa

iar

a numelul

lor de

lângă

alungară pe Pecenepir

de la Nordul

phyrogenetul.

lo» pribege

eronicarir

Cuman.

Kuma,

cr

Caspicel și

le ocupară locuinţele (SS0—900), unde îI mar
află peste un secol și jumătate Constantin Por-

Hordele

atacară apol

pe Slavi în 1058, cu care ocasiune Nestor pomenesce firea lor brutală. Intindndu-se, către
1086, în direcțiunea Carpaţilor, Cumanir coprinseră Moldova și 'Țara-Românâscă până dincolo

de
atât
de
un

Olt. In secolul XIII-lea numărul lor deveni
de mare, în cât ambele (ări purtait numele
Cumania. EI rămaseră în aceste locuri
secol și jumătate (1086—1220) şi paraprope
a fi

trăit în bune relaţiuni cu populațiunea
indigenă,
dedrece

o fracțiune dintrînșir adoptă
în cele
din urmă religiunea, limba, şi datinile
românesci;
lar

altă fracțiune, fugind în 1239
mongolă, se adăposti în Ungaria, de invasiunea
unde regele
Bela îl dete un teritorii
între Tisa și Dunăre
(numit după dînșir Cumania),
unde may târg
se creștinară ȘI se maghiarizară
; alți!, în fine,
vor fi căutat un refugii
în partea orientală a
Bulgariei, unde par a fi supraviețuit
până astădy
n așa-numiții Gagauţi din Dobrogea
şi Surouty
din Adrianopole, creștini
ortodocsi cari vorbese
turcesce ȘI ait un tip
particular,”

A

„Existența

Cumanilor

pe pămîntul românesc
adeveresc peste 33 de
nume
topice și onomastice formate, din Coman
(ca în Ard6l si în
„can. Mar
Bal.
interesante.

sînt

propriile

lor

urme

av

toponimice lăsate în Muntenia
Ast-fel sînt numele orașelor:

și

în

Moldova.

TELEORSAN, representând o formă cumană Tel; orman,

pădure
cesci

nebună

Deli

(ad

orman,

dâsă) şi corespundând

cum

se

numesce

o

formei

tur-

şi'o

pro-

pădure

vincie a Rumeliei; la Kinnamos, o parte a Carpaţilor
orientali unde se retrase Domnul peceneg Lazăr, pârtă

numele
de

rece

de Tâo» ăpuov, probabil
numai

în loe

liquida figurâză în

tale -ale turcci orientale: cuman
tilbe... osmanli deli 1).

de Tov

puov,

variantele

dialec-

tel, giagatai tii, uigur

CaRacar, de la cumanul Hara
grum“, în oposițiune cu 4% herman

halu „castrum ni„Castrum album“ :

epitete luate din sfera colorilor Şi date oraşelor şi po-

porelor (ef. Cara-lflac)

după

un simbolism

propriii

na-

țiunilor turco-tatare, la cari colbrea albă denotă elementul dominant, iar cea nâgră elementul subjugat.
IAŞI, cetatea Iasilor sai a Cumanilor (din yaasi

„areaş“), cum
tinizată după
zyges 2).

se numia o porțiune a acestui popor, lamoda medievală în Jassones sait Ja|

$ 9. ELEMENTUL, CUMAN. — Și mal

interesantă

e influența lexicală, căci cumana a dat limbei
române primul strat al turcismelor cel. Aci însă
se impune o mare reservă cercetătorului, de
rece idiomele turcesci sînt f6rte puţin variabile

în timp.și în

vechii
N)

nu

spațiii,

monument
diferă

mult

așa

că limba

celui

may

uigur (ICudathku bilik din sec.
de

idioma-i

modernă

giaga-

tal. E adevărat că cunoscința în privința cumanel a dobîndit un teren solid prin Dicţionarul:
manuscris cumano-latin, din 1308, ce Petrarea

dăruise

Bibliotecei

:) D. Hasdeu

din

Veneţia

și despre care

a atras pentru întâia 6ră atenţiunea asupra aces-

tei urme toponimice (Oltenescile, 1884).
:
) Gâza Ktun, Codez Cumanicus, LIXSIV : Jazygum Moldaviae Cumanicorum memoria in nomine principalis urbis hujus terrae
Jassy, hungarice Jiserdros, et hodie viget.

XVI

contele Geza Iuun a dat în anii din urmă prima edițiune sciințifică. Dintr'insul se pole vedea
ce

sait

caracter

pronunţat

turco-oriental

giagatal

și

de a înlocui

pundătâre

cu formele
existența

cumana

(cf. teli

ușdră

(han

și

„stultus*

nasale

deopotrivă

cu

și

ca

special

idiomă:

osmanlii:

a guturalei

„rex*=han).

diferă, între cumana,

în

acâstă

sonoră

corelative

liquidei

ture

posed

dentala

ducerea în ambele
mai

avea

în

cores-

„ferrum*

deli și demir),
osmanlia

şi re-

la o aspiraţiune

Fondul

și idiomele

tendenţa

surda-l

temir

tătar

ast-fel

lexical nu

înrudite, și nu-

anţele fonetice le sînt comune.
Ast-fel fiind, ce criterii ar putea

fixa

ori-

ginea cumană și nu osmanlice a cutărir vorbe
turcesci? Imprumuturile tureescr propriii-dise

nu

există în Ardâl

graiul

bănățân

ati

bilor (cf. $ 33). Pe
aceste împrumuturi

şi cele

câte-va

venit

prin

tureisme din

mijlocirea

Săr-

de altă parte, o serie din
sînt adîne înrădăcinate în

limbă, ȘI se bucurăde o mare circulațiune,
ceea,
ce indică,
o provenință mal veche
bele intrate prin filiera osmanlie.

LU Asemenea
Oră :

elemente

mal

vechi

de

cât vor-

ar

fi

bună-

„beci, în sens de suterană şi de
pivniţă boltită, se află
in cumana (beti el „Urbs
mun

„Citadelă“); vorba, lipsesce în ita“) și în ciagatal (bicin
pare a fi supravieţuit în numalte dialecte” turcesci, dar
ele tureese al orasului
Viena, Bes, care trecu la
S6rb
i, Români si Unguri
€Bâcs) ) Șşi E căru
ăruii sens primităiv va â fost
dar „suteranăă.
Orasel e sta (une. Pest imit
„cuptor“) și Budrum, num
ese al anti
ele
ati cului
Hali
2
(d - podrum
presintă acel6şi raporturi carnas
pivnniță
iță
“*
semantice.
Diţă)
duşman, cunoscut întregei
+3
Româ nimi
(al:
F
vrăjmaș“
), denotă,
9

asemenea

o

origi ne

mai(plature
vechea

de
de

- 790y94-

XVII

cât influenţa tureâscă
: în Codex Cumanicus figurâză un
dușman „inimicus*.
nicari

olat, cu sensul general de „ținut“, sinonim la erocu „parte“ și „lature“, e un termin fârte familiar

vechei n6stre istoriografii:

Miron

Costin îl întrebuin-

țeză în dese rînduri, apoi Neculce, Muste, Cantemir
(vegi citatele în corpul acestei lucrări). Acest interesant
arehaism special Moldovei a supraviețuit până astădi

într'un cântec popular din Vălcele:
Vînduși vii,
Vînduşi moşii
Și de bir nu te plătişi;
Yînduşi sate şi olate,
Plătiși birul jumătate...)

Putem

susține cu Gre-care siguranță, că avem aci

un rest cuman, căci numai în acest dialect vorba figur6ză sub forma oleat „regio“, pe când în osmanlia ea
sună eyulet.

toiit, al cărui sens primitiv de „ospăț“

s'a pierdut

românesce, lăsând numai pe cel secundar
de „Ssomot
la benehetuire“ și de „larmă“ în genere (de unde în
Moldova: toiese „a striga“ și destoiese „a se ușura

strigând“). Astădi vorba e pretutindenea cunoscută, cu
înțelesul de „temoiă, punct culminant“, sens logicesce
dedus

do la

întâi seomotul

mentul

când

cel

anterior:

foiul

încăerarea

era

petrecerii, toiul veselici ; sensul

ce în ce

mai

războiului

însemna

mai

bătăliei (ef. dîrdora, luptei) Şi apoi mo-

mult.

(toy „convivium“)

Vorba

la culme;

tot așa: toiul

s'a generalizat

figurâză

şi în giagatai

toy

numai

apoi din

în cumana

„festin“,

pe

când

în osmanlia vorba sună doy „festin, repas nuptial“.

D. Hasdeii, care a relevat cel dîntâiii importanța linguistică a unor asemenea cercetări,
consideră, ca elemente cumane archaismele românesci acc și aslam (Etymologicum).
Primul, numele banului de aramă al lui
I6n-Vodă din 15783, ar deriva din cum. (nag-

tul) alk&a, „pecunia“
1) Bibicescu,

(osm. nakt akte)

Poesit populare

din

şi nu din

Transilvania, p. 270.

60936

IL.

915 EIOTEL

(RA RHS
RI
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ture. akte
alte

„bănuţ

cuvinte,

sionat

de argint“

numal

o monetă

(din ak „alb*). Cu

în cumana

și de

altă

vorba

coldre

ar Ji de-

de. cât cea

albă. Dar pe de o parte, vorba cumană nu însemneză de cât „bani nâht saii peșin“, fără să
se indice dacă eraii de argint or de aramă; iar
pe de altă parte, admiţându-se chiar acesta, un
proces identic de generalizare a sensului se observă la fr. „argent“ și la pluralul diferențiat al
vorbelor para și ban, câteşi trele desienând la
început o monetă măruntă de argint și apor o mo-

netă de orm-ce natură. Aceiași evoluțiune semantică a, încereat'o dealtminterea vorba Şi turcesce:
alk&e

„monnaie, argent, richesse, pitce“.
Cât privesce pe aslam „camătă“, care fioureză în vechile psaltivy moldovenesci, el derivă
de-a dreptul din vechiul rus „oslamii“, cu
același sens, şi așa se explică existența-l
în texte
religi6se. Afirmaţiunea că vorba n'ar
nici un dialect ture ci numar ȘI numalexista în
în cumana, cade dinaintea giagataicului
aslam
„camătă“ (de unde trecu în vechea
rusescă
şi
de
acolo în Moldova), identie altminterea
cu
cumanicul astelan „usura“. Aceiași
vorbă cu sensul
de „camătă“ există în dialectele
kazan, baraba,
„tobolsk și crîmlân!).
In neputinţă dar de a fixa, din causa
mMoivelor may Şus arătate,
un principiu de călăuZ

acestă dir ecțiune, ne mulţumim
a reprouce pur și simplu. seria vorbelor cumane
ce
corespund
turcismelor romă
„OUALE
C
d
odicele

cuman:

chatir, voluntas
DI

-

mănesci
N

(hatyyr » chalp,

') Radloff, Persucd,
ei
D I'Orterbuel,
tersburg, 1390 ung SUE IL,eines
p. 557.

Șsi
I

falsus
der

aflăitore
allătore

î în

(lalp); duelan,

Tiirh-Dialelte.

st.

Pe-

|
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officina, taberna (dukkian), dala, armarium (dolab); funar, lampas (fanar), frangi, vellus (frengi); gerdan, collum .
(gerdan), habar, res novae, nova (habar); madim, metallum (maden), matala, platea (mahala), meydan, locus planus (meydan), muy, simia (maymun), marul, lactuca
(marul), mascura, joculator (mashara); nagt, pecunia (nakd),
narangi, auriacus color (narengi), noghut, cicer (nohud),

nay, tibia (ney), ortae, socius (ortak); peroza, turcoise (piruze); sabur, aloe (sabyr), sachez, mastiche (sakyz), sal-

lau, botrus (salkym), saraf, nummularius (saraf), saray, palatium (saray), sindul;, area, cista (sunduk), sufre, mensa
(sofra), ias, pelvis tonsoria (tas), taman, perfectum (tamam), turazy, libra, (terazi), talal, auctionator (tellal), tepsi,

quadra (tepsi), tizgin, halena (tizgin)...

Percurgând acestă listă, se pote observa că
nu fieurâză într'însa nici un termin important
de ordine culturală. Diferenţele formale. fiind
imperceptibile, accentuăm din noii prudența cu
care trebue să se procâdă într'un domeniii aprâpe
necunoscut, în care așa-numitele descoperiri pot
fi infirmate de prima constatare ulteridră.

$ 10.

Buroani. —

Din

acelâși

stepe

de la

Nordul Mării-Negre aii pornit un șir de alte popre — ca Huni (sec. IIL—V), Avari (557—827)
și Bulgari (660—sec. A) — despre cari sciința de
astădi nu pâte afirma nimic positiv în privința
naționalității lor (din causa nulității resturilor
linguistice), dar cari par a fi ocupat o posiţiune.
intermediară între rainura ugrică și cea tătărâscă, constituind un amestec de elemente fineze și
turce. Dintr'aceste popâre, Bulgarii (adică o hordă a lor de la Volga, nomadă și idolatră), după
ce luară în posesiuneîn sec. VI teritoriul de
pe ţirmul drept al Dunării, 'și conservară aprope
3 secole limba și dominațiunea lor peste o mare
parte a peninsulei balcanice, până ce se disolvară în massa compactă a Slavilor: danubiani,

“ adoptându-le traiul, limba și religiunea și impu-

IX

nându-le numar numele, așa că în see. N sub
bulgara se înțelege exclusiv vechea slavonă!)

Tocmal

verse

etnice

fusionarea

acesta

într'una

și aceiași

de

elemente

națiune

di-

a făcut

așa de complicată problema despre oriwinea naționalității bulgare înainte de completa e slavi-

zare. De aci varietatea opiniunilor emise de învățaţi și rvesultatele sterile ale unei discuţiuul
care se întemeiază exclusiv pe ipotese mar mult
sati mal puțin arbitrare. Să desprindem câteva
fragmente din acest mosaic, căci problema în

sine are un interes deosebit pentru nor prin con-

tactul
nesc,

secular

în

al Bulgarilor

special

cu

Istoricii germani

cel

cu

elementul

transdanubian.

Thunmann

(1796) declară pe Bulgarii

româ-

(1770) și longel

de astădi drept Tătar

Slavizați; sârbul Raic (1794) și rusul
Venelin
(1829) atribue o origine slavă atât
Buloarilor
moderni cât şi urmașilor lui Asparulk,
reluată în timpul din urmă de bulgarul o ipotesă
Kristiovit și de

nu

cruță,

rusul

Ilovaislij,

nici pe

Hunyk.

Pe

a

căror

de

altă

slavomanie
parte,

Zeuss, Bulgarii, cex vechi n'ar fi de cât Hunydupă
retrași spre rEsărit de Pontus şi
ar
aparţine
ast-lel
marelui nem nomad al Turcilor.

Uemicută

ce. Frihn

declară

pe. Bulgari

J51o inezi, amestecați însă cu elemente drept
turcoBulgara narile susținu originea
fineză atât a

olga,
pg deveni
câ Și dominantă,
Sa, şiŞI «acstă 4 părere
a celor de lângă
admisă

una

turanică

(Veqi

zi

, d-sa, basându-se pe
actMesia Și în Balcani, atria, albaneza Și neo-grtăţile comune idiomelor
âca) şi străine
de lim1 vals ast-fel a substitu
i teoriel traco-dace
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fiind de Drinov, Jiretek și: Hunfalwy. Acest din
urmă, care împinse ugromania până la uorizarea unor popbre curat turcesci ca “Pecenegii şi
Cumanil, scoțându-le ast-fel rnde neaoşe cu Maghiaril, găsi aci un teren favorabil pentru ipotesele sale lexicale aplicate celor câteva resturi
de nume vechi buloăresci, unica, rămășiță a limbei lor, analisate în timpul din urmă de Vâm-

|

bery 0).

- Dar episodul cel mal bizar în acâstă desbatere e tesa răposatului Rissler despre afinitatea
idiomel vechi bulgare cu'a Samoiedilor din Oceanul glacial. EL se încârcă chiar a regăsi în
limba română vorbe samoiede, adică urme lexicale din acea, pretinsă idiomă bulgară, şi acestea
ar fi: înșir'te-mărgărite, mal, sur... Până și înjurătura obscenă tureâscă „sictir“ îi pare un rest
samoied, ce ar representa numele spiritului răă.
la popârele uralice.
|
|

Influenţa

ce acâstă

idiomă

veche

buloară

va fi exercitat asupra limbilor învecinate, este
și rămâne un mister din causa caracterului enigmatic al celor câteva resturi onomastice, îmbogățite în anii din urmă prin descoperirea unul

hronograf grec din sec. XVI, ce conţine o listă

de vr'o 12 nume de hagani bulgari cu indicarea
cronologică a domniei lor. Dar acâstă listă cu

indiciile ex numerice

aștâptă încă, cu tâte

stor-

țările orientaliștilor, rostul ei lămurit. Presupunerea lui Miklosich că paleo-slavona ar fi păs-

1) Hunfalvy, Zthnographie Ungarws, p. 225 şi Vâmbery, Ursprung der Dagyaren, p. 62—68. Ne mărginim a cita pe aceşti doi seriitori, cele-lalte 'date fiind luate dintrun studii inedit despre „Etnografia antică şi modernă a Daciei“, care va formă. primul volum al
operei nsstre Românismul din punctul de vedere etnografic, linguistic şi
psichologie,
aa
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trat unele

resturi

„thalamus*

vechi

și sanii

cardak și san) precum

bulgiăresci (ca &rtogii

„honor“

în

raport

cu ture.

și piiverea d-lur dr. Gaster

mai sus enunțată despre influenţa aceleiași idiome asupra limbilor balcanice sînt ipotese nedemonstrabile în starea actuală a sciinţel.

Ş 11. Tunci. — După

acâstă

digresiune

ne-

cesară asupra poporelor turco-tatare dispărute,
trecem la ultimul representant al orupulul tureotatar.
|

Ramura

mal

occidentală,

desvoltată

din

cea mal importantă și

tâte

idiomele

acestui

rup,

coprinde osmanlia, originară din IKhorasan și
Azerbaigian, importată de hordele selgiucide în
Asia-Mică și adusă de urmașii lur Otman la
Constantinopole, Cairo, Tripoli şi până la Tunis,

Ea e vorbită astădi de vro 30 mil. de Gmeni,
răspândiți în Turlkestan, Persia, Anatolia, Itumelia și în insulele grecescy.
, Scirile scriitorilor bizantini şi arabi despre
prima aparițiune a Turcilor nu se urcă mal sus de
sec. VI, la sfîrşitul căruia acest popor veni pentru
prima Oră în atingere cu Bizanţiul. In anul 56$

impăratul Justinus trimise către haganul Dizabulus, care. resida în vecinătatea, Altailor pe
cu

ieriuiele Ei

o

deputaţiune

în „frunte

la Curtea Ig Ati] e
ea mar târqliii Priscus
lătoria sa. Ambasadori i o relațiune despre căîn descrierea, sa (e ovul bizantin se mărginesce
lu Menandrioi, conservată printre fragmentele
,
enandros)
a vorbi
trecerile
de la, Curt

de

ceremonialul
Oa

Ci

se pote

şiȘI

| pe-

“în
tbaă
ea, acelul hagan și atinee numal
în
trecăt
caracterul
3
numit de el Tospze, aşa că etnolenie
nu osie al nâmului
€

<€

d

Lă

D

ab

bi

seci

cărul

ă

eși indirecte,

în

ANII

“preţi6sa operă etnografică a împă&ratului-seriitor .
Constantin Porphyrogenetul (940), care: a lăsat
infowmaţiuni precise despre unele fracțiuni etnice
ale nemului turc, în special despre Pecenegi și

|

Cumani.

După ce Turcii primise Islamul în sec. VIII
şi se războise peste două secole sub Selgiucidi,
existența lor istorică propriii-disă începe cu Osman 1 (12S8—18336), primul Sultan al Tureilor
europeni, după care el însiși primiră numele
de Osmanlii, acela de Turci rămânând reservat

străbunilor nomad şi fraților lor din Asia). Sub
Amurat

|,

care

cuceri

Adrianopole,

Turcii,

în

bătălia de la Kossovo (1389), veniră prima ră
în contact cu Domnii Serbiei, Bulgariei, - Albaniei şi Muntenier în persâna lui Mircea, cu care
Baiazit 1 se ciocni apoi la Rovine (1394). Abia
după un secol, Moldova, sub Ştefan cel Mare,
se ciocni la rîndul ei cu Mohamet II, cuceritorul Constantinopolei, în bătălia de la hacova
(1474). Aceste prime raportiui ostile fură ur“mate de legituri pacinice, contractate pe 'de o
parte între Mircea și Mahomet I prin tractatul
III
încheiat la 18391, iar pe de alta între Bogdan

prin hati-

și Selim I priu teactatul: de la, 1511:

șerifurile, ce întăriră ambele aceste legături, se
oferia, Porții o sumă anuală sub titlul.de peşcheş
sati dare voluntară (transformată mal târdii în

tribut oblioatoriii saii haracii) în schimbul

servări! intacte a solului,
o

con-

a religiunil și a dati.

-

-

.

.

1) Osmanlii, cu civilizarea lor „treptată, dobîndiră un dispreț
din ce în ce mal pronunţat pentru traiul incultşi apucăturile primitive ale Turcilor asiatici sai Turci propriii-diși, un dispreţ ce se
oglindesce într'o sumă de proverbe ca: Un Ture (adică 'Turcoman)
pâte ajunge învăţat, dar nici odată om; Arabul mănâncă să se hră-

nescă, Turcul se îndâpă de crapă; Turcul într'un oraş
închisâre...

se

crede

în
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nilor țării. Integritatea teritoriului, garantată de
acele hatișerifuri, n'a fost în totdeauna observată
de Portă, pe când din contră obligațiunea, ca
Tureil să nu se potă aședa în țară sai face glamil,
a fost strict păzită în tot timpul suzeranităţir.
Sub pretexte strategice, Turcil întradevăr
puseră, succesiv mâna pe cetățile muntene
Brăila,

Giurgiii și 'Turnu, pe

cele din

Moldova

Akler-

man, Bender și Hotin, transformându-le în
raiele
saii ținutul turcesci administrate de
NazirI, cadir
și voevodi. Dar nicrodată, absolut
nicTodată, nu
sa desmințit sentimentul de rară
toleranță al
Tureilor, cărora, le era cel mult
îngăduit să se
bucure de un morimnînt, pe pămîn
tul ţărilor române !

Influenţa turescă deveni cu

ponderantă odată cu instalarea desăvirşire predragomanilor
Fanarului pe tronul din Munte
nia (1716) și pe
cel din Moldova (1711). Imita
ţiunea servilă a
vieții politice și sociale
a Orientului fu împinsă
până la

exagerațiune

și Curtea, beiulur fanariot
reflecta în miniatură, fastul
saraiulur din Stambul.

Apucăturile traiuluy
vesce casa, nutrimentul, oriental în coca co priîmbrăciimintea ete. se
resfrânseră ȘI asupra
clasel boicresci, pe
când
Poporul se ținu departe de acea
modă ridiculă
ȘI trecătâre. Totuși,
durata-r de peste un
a, ficut'o Să lase Gre-ca
secol
ry urme, și după
dispa-

canal topiăni Stele do jos ale naţiuni AI

dițiun ale ob
aa pună astăd, în unele
con:
ț
ale materiale, mar
costumul S&iă, “c
ales
în
eea ce constituia
, odiniGră, fala
e aseloi inalte
ale Socletății fa
nariote.
Ş 19, ErMeNTUL
TU
RC
.
—
Ac
numai acele in
i , vom menționa
gr
exclusiv la viaț ediente osm anl, Cari se refe
ră
a religi6să, po
litică și

adminis-

=

Do'4

tvativă a poporului ture 5) și numai întru
cât
acel termini, Grecum technici, aii pătruns în
stocul turcismelor române. Din causa acestul
caracter oficial, er aii dispărut în majoritate, constituind o parte însemnată a vorbelor istorice,
Religiunea. Representanţii cultului musulman,
după gradațiunea lor ierarchică, erati: imam,
preot ordinar (hogea, e predicator și dascăl), cadiii, judecător eclesiastic în cetăți de a doua
mână, molă, acelaşi în orașe mari, cadiasker,
înalt funcționar eclesiastic (unul pentru Europa
și altul pentru Asia) și în fine Mutftiul, interpretul legii, cea mai înaltă autoritate religi6să, nu-

mit

și Șeikul-islam

sati

Capul

adevăratei

reli-

iuni, representantul religios al Profetului. Cantemir compară pe cadil, molale, cadiaskeri ȘI
Muftii cu episcopii, mitropoliţii, patriarchii și

Papa.

Curtea

Casele

supremă

de justiție era Divanul.

de rugăciuni purtaii numele

de gia-

mie și mecet (catedrală şi biserică), de pe ale
căror minarele, provădute în vîrf cu alemul sait

semi-luna, muezinul chiamă la rugăciune (namaz, duva): ezanul și salavatul, imnuni dog.-.
matice ale Islamului, chindia și iaţa, închinăciu-

nea

de după

amiadi

și

de. nâpte.

Sărbătorile:

Dbairamul și ramazanul, cari corespund Pascelor
creștine. Adevăratul musulman căta să visiteze,
ca hagiii, locurile sfinte.
a
Politica. Împărăția turcâscă pârtă numele oficial de „Sublima Pârtăk (Babii 'ali) sati „Porta

fericirii“ (Der-i devlet) după porțile cele mari ale
saraiului (of. Curte, în stilul oficial europen).
————

1) Cât privesce vorbele relative la viața socială, ele vor formă
subiectul părţii a doua a Introduceril: Cultura. Tabloul schiţat mai
la vale se referă Ia starea din trecut, iar în transcripțiunea acestei
nomeneclaturi reproducem formele nisitate de. cronicarii noştri.
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Imp&ratul se numesce Padişah, titlu persian ce
corespunde sinonimulu! arab Sultan (în genere
Domn „Monseigneur“) sau mongolului Ian, cest
din urmă purtat mar întât de Sultaniy turci,
fu

apol lăsat regilor tătari din Crimeia (Al căror
ÎN se numesc asemenea Sultan) ca Sah regilor

din Persia, iar Padişah fu reservat exelusit
Suveranului Osmanliilor, de când Osman
(1300)

luâ cel dintâi

Mama

acest

SultanuluY

Casa

titlu

pârtă

(Padișahi

nuinele

militară a Sultanului

de

ali Osman).

Validt.

o formaă

Cincl
agale sait ofițeri superiori ȘI anume:
Miria
lemasa saii Marele Stegar, Bostangi-başa
sati Guvernatorul palatelor imperiale, Imbro
hor sat Marele Comis, Capugilar-kehaiasi sati
Capul uşierilor
și Capupi-bașa sati Marele Portar.
nului și a Saraiulur: Solaci, peici, (arda Sultabostangir, ha-

P eșir-aga,

Sultanului

Cafegi-baș

apă

de rugă-

a și Berber-bașa.
Toţi acești dienitari ax
Saraiu
luy,
Și alțir de ordine secundară,
Domnilor fanarioți.erati vepresentaţi şi la Curtea
a
Administraţiunea,

Imediat după Sultan,
portul politic, Venia Marel
sub rae Vizir sau V ezirAzem

aluge
laul
iului, Paști cu 8 taine at AZem,
absolut fiindImper
titlul ovr-cărul minis
tru), apoy Beolerbeiul sau Pașă cu 2 tuiuri,
cum se numia în spe-

a

ciune;

aducea

și mâinil
ee
înaint

CP

să-și spele capul

DAN

(musaip) ca și Câzlar-aea,
mar-marele peste hadimbir sai ceunuciy din
harem
ul împărătesc ;
Ciohodar-aoa, Marele Şambe
lan care păstra mantia, Sultanuluy ȘI-I încălț
a panfofil ; Rikiabdara8a, care ținea scara
când Sultanul se urea
pe
cal ; Ibrictar-aga,
care

a ari m ai
a
aaa

selY, baltagii, ciaușy și capugir.
Casa civilă sati
Curtea personală a Sultanului!
era
compusă din:
Silahdar-aga, Marele Spătar și
Consilier intim
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cial guvernatorul general al eyaleturilor Rumeliei,

Anadolului și Sirier. După aceștia venia Pașa,
titlul consilierilor intimi, al generalilor și al guvernatorilor unei provincii (liva sati pașalic),
sinonim cu Mirimiran adică Pașă cu 2 tuiuriă;
apoi Beiii (corespundând ar. Sultan, pers. Sah și
tat. Han), cum se numia, administratorul din Galipole și Rhodos precum și Domnil Ţărilor române, întitulați și Voivoda cu rangul unui Mirimiran (Beiul ture având numai un tuii); în
fine, Sangiac, la început titlul general al guvernatorului, la urmă restrîns la guvernatorul unei
provincii inferidre, neavând tuii ci numai sangiac, adică steg cu semi-lună, în semn de putere. :
Fie-care pașalie era subdivisat în cazale sati dis-.
triote, administrate de un muteselim „locţiitor“
sait de un nazir „inspector“, iar comunele de
un aian ori primar.
-

Vizirul, ca și Sultanul, își avea palatul (Pașa- |

capusi) și personalul săi proprii, în primul rînd
un loc-ţiitor, ICehaia-beiii, un ministru de externe

saii Reis-efendi și un ministru al poliţiei, Ciauș-

bașa, pe lângă un inspector al închisorilor, Muhzur-aga. Secrejnrul ViziruluI: se numia mehtup-

citi, al lu Kehaia-beiii

caraculac și al celor dor

miniștri kesedar. In cancelaria sa se efectuaii
edictele imperiale, cari purtaii diferite nume, în
genere ferman sait hat, ordin din partea Sultanului, oral saii scris: în casul din urmă, dacă
avea în capul edictului turaua sait semnătura,
Impăratului, pusă.de nișangii (care redacta, aceste
acte), se numia și hatişerif, iar dacă hatișeriful
era provădut cu apostila imperială („să se observe cele ce urmeză aci“) purta atunci nu-

mele de hatihumaium.. Beratul era o diplomă.
ce conferia un privilegii saii brevet, iar biea-
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zul un ordin împărătesc din propria inițiativă a
Sultanului;

un

ordin

emanat

de

la

V izir

sa

de la vr'un Pașă purta numele de buiurultiti
saii buiurdiii.
N
Cel 4 dignitani de frunte ar Porţir crai: Vizi-

rul, cadiaskerul,

defterdavul și nişangiul, a cărul

funcțiune trecu mar târditi asupra luy Reis-efendi.

In special, Muftiul

şi marele

personagii ale Statului, primul

Vizir

sînt primele

sub raportul re-

ligios, iar celă-lalt sub raportul politic, amîndor
representând pe Sultan care întrunesec ast-fel
în

pers6na

sa

autoritatea

supremă,

civilă

Și reli-

gi6să (ultima în calitatea-r de Calif Saii
vicar al
Profetuluy). Cele 12 departamente sati
calemuri
ale Imperiului steteati fie-care sub câte
un director,
între cari figuraii: un defțerdar sai
ministr
finanțe, uu reis-efendi, un baş-muhasebegi u de
ti saii

contabil general,
un tesleregii
„averile domeniilor Statului, un care administra
mucabelegiii sait
controlor militar și un tesrifaciă
sati maiestru
de ceremonii.
Armata, Afară de
formă infanteria și de

ogiacul ienicerilor care
spahil saii cavaleria, mar
erau in armata turcâscă
următorele COrpurl:
gebegii Sa .Culrasieri, topcil
sai
artileriș
ti,
cumbaragii sai Srenadiu
și lagumoil sati minenl
apol trupele extraordinare
;
: dalcălăcy ȘI serdengeșdi. Marina era comand

ată de un Căpitan-Paşa
“sub care serviaii levenţii
și galiongir.
zi 4 orpul cel mal însemnat
și may faimos
SoL tură Ieniceriy,. cari, aprâpe 5 al oști(1862—1826),
constituiră oloria militară secole
cele din urmă flagelul)
(si î
Imperiuluy
Oros
(Și a
acestui corp
Op
fiindfi nc de my are im
p pe
pSnlsar
portanță
(introdusă fi
ntru ea
no

ind în parte şi în
r
oștirea, pămîntână)
,

INI

vom da câte-va amănunte asupră-i numai cât
privesce influența, exercitată,1).
IE
Ogiacul 'saii corpul ienicerilor coprindea 4
divisiuni, formând 229 de cohorte (de câte 500
de 6men!) numite odale saii ortale. A treia divisiune, compusă din 84 de ortale, purta numele
de seimeni; iar a patra, egală la număr, se numia agemoglani și coprindea, pe recruți corpulul. Căpeteniile superidre (afară de ienicer-aga)
funcționati în același timp și ca căpitani de vinătore, de aceea numele lor era împrumutat din
acestă, sferă de activitate: seimeni (sati segbani)
eraii păzitori de ogari, samsongii de dulăă, zagargii de zăvodi, turnagii de cocori. — Gradele inleridre aveai, din contra, nume luate din cercul
bucătăriei. Sultanul fiind considerat ca părinte
hrănitor al corpului, mal-mariă lui eraii decoraţi
cu titluri culinare: căpeteniile ortalelor purtaiă
numele de ciorbagil saii distribuitori de supă,

apol ahci-bașa, primul bucătar și saca-bașa, primul sacagiii. De aci și însemnătatea simbolică
a cazanului (în care se ferbea ciorba și pilaful),
analogă drapelului unui regiment modern. Fiecare odă sati companie mal avea un oda-bașa,
sait locotenent și un bairactar, care purta st6-

oul jumătate

roș și jumătate

galben

al ortalei.

lie-care ienicer avea I6tă (3 aspri pe (li) și tain
(2 pâini, 200 dramuri carne, 100 de orez și 30.
de unt). Solda anuală a ienicerilor li se plătia
în 4 câștiuri saii trimestre: cea trilunară se numia kiste, cea lunară ulufă (l6fă), iar cea dilnică
nafacă. EI purtaii o dulamă roșie și o checea, saii
1) Vedi d'Ohsson,

Zubleau

de Empire

şi Djevat-Bey, Etat militaire ottoman
Jusqică nos jours. Tone 1, livre IL. Le

creation jusqu'ă sa suppression.

ottoman,

VII, 310 urm.

depuis la fondation de Empire
corps des janissaires depuis sa

Constantinople, 1882.

XXX

turban
remonie

de pislă, iar ienicer-aoa
numită

o căciulă de ce-

„cuca&, care apol făcu parte din

ceremonialul de învestitură al Domnilor românl.
Cronologia.

Văcărescu,

p&raţilor otomani,

în a

sa Istorie

a Im-

notză pretutindenea cra mu-

sulmană („Iâtu otomanicesc“ — hiăret, ad. 16 Iulie

022)

se

alăturea de cea creștină. Aceiaşi procedură

observă

lunile

anului

în

fivmane,

unde

mahometan.

se

Acestea

menţioneză

șI

sînt: Muha-

rem (N. Costin II, 93), Sefer, Rebi'-ul-evvel (Con-

dica, 1802, p. 313), Rebi'-ul-ahyr,, Gemaă-el

evvel

(Văcărescu, 258), Gemag-el ahyr (Condica 1802,
p. 315), Regeb, Sa'ban, hamazan (Condica 1$13,
p. 352), Sevval (N. Costin II, 96; Văcărescu 231,

260),

Zil-ka'dă,

fiind de

351

de

Zil higgă.

dile,

Anul

decor

cu

exemple

:

lunar

11

dile

turcesc

mal

scurt
de cât al nostru, întâia di de Muharem, începând
dar în fie-care an cu 11 (ile ma! înainte
ca în
anul precedent, pâte cădea în orlce timp al
anului1).

lată şi câte-va

N. Costin II, 93: [Sultanul
LPUlte
=
:
|
Mosc
ului > Petru Alex
ievici] acea
carte.. .

de

la

mutarea,

lui

Ahmet către Domnul
|
dintâi a vâstră iubită

Moamet

în

:

2

1700) în luna Ită 2adharem 96 diloe: bi a Le (ad.

Sau în anul 1121, în luna, lui
Zilcadea, întru împărătâsca

man

entrti Gainopole- Oroniea anonimă

III, 170 [fer-

tine : ia ATigorie-Vodă Ghica]: ne am milostivit către
anul
decăt n înnoit domnia Moldovei cu
întărituri în
Uriear TIT ad 1729) în 26 de dile a lunci Şaabun...
dat la 1188 (ad. 177 4 a d): patihumaiumul ce s'ail

UIy
e
<
u
30
la 8 i a, lunei * Zălhi
ze
a, an. 1205 (ad. mda

.

191

de

A. 2509):

III

tul lunei Gemaziaval a an. 1206 (ad. 1792)... la 922 a lunei
Gemazi-el-ahir a an. 1206... VI, 129 (d. 1892): cuprinderea
sf. hat la 1217 (ad, 1802) după l6tul otomanicesc...
131:

hatișerifurile ce s'ati dat la 1188, 1198, 1206 şi 1217 16tu
otomanicesce; 436 (d. 1774): haraciul... începând de la
14 a lunci Gemazil-erel a anului otomanicesc 1188, iar
de la Hr. din 6 Iulie 1774; 418: milostivul meii împăritese hat- humai care s'a dat la 921 a lunei egep la an.

118

Condica

1802, p. 313:

împă&răteseca: mea

poruncă

la, let 1206, împodobită cu sfint hatihumaium, coprind&târe de cele două porunci date mai înainte, una cu
sfîntul hatihumaium la 16 1188, cum sati dis mai sus,
iar una tot cu acest coprins la l6t 1198.

Precum în documente se ține semă de lunile calendarului oriental, tot aşa viaţa socială,
în epoca fanariotă, se orienta după divisiunile
orariului turcesc, care începea, ca și la Grecil
antică, după apunerea sârelui, adică de la un apus
la altul câte de două ori 12 ore: apusul s6relui
coincidea ast-fel totdeauna cu 12 ore turcesc:
Yilimon,

Ciocoii,

1492: pe

la 12!

cepură invitații a sosi; 210: Costea

ore turcesci

sc6se

în-

orologiul. și

vădând că arată patru ore turcesci...; 216: pe la două ore
turcesci, un seomot ce se făcea prin curtea Hătmăniei
anunţă venirea Sameșului la, cancelarie; 291: a treia di,
pe la două ore tureescă din nSpie.-.
Cap.

I : Limba

osmanlie

Ş 13, INFLUENŢA ARABO-PERSIAXĂ.— Limba turcă,
defirătiv fixată la Constantinopole în 1:453, a exercitat o influență. însemnată, asupra limbilor din
Sudul și din Orientul Europei, și acâstă inflvență
a mers crescând paralel cu rolul politie din ce
în ce mal mare al Semi-lunei în Europa. Fondul
osmanlieY, primitiv tătar, era cu totul insuficient
a servi de organ unei noul civilisațiuni. a re-

găţire nu numai pentru ideile de ordine morală

ne

curse ast-iel de timpuriii la araba și persiana,
limbi grăite de popore ce le uniait aceleși ceredinţe religi6se. Deja în vocabularul cuman din
1303 se văd urme de asemenea împrumuturi.
Dacă persiana a fost cultivată pentru bogăţia,
ex poetică, apol araba deveni un izvor de îmbo-

FE aa

SARII

și religi6să, ci și pentru terminologia administrațiuniy, jurisprudenţei, a sciinţel și a literaturel.
In urma, acester duble infusiun!, și într'o dosă
atât de mare, turca literară deveni un amestec

de trei idiome
și altaică. Una

presentată

prin

diverse, semitică indo-curopână
și aceiași noțiune e adesca recâteși trele aceste

clemeute!).

Dar osmanlia (cu dialeetele-r principale: rumeliot și anadol6n) rămase și mal departe fondul

graiului popular, presentând sub acest raport
cea mai mare analogie-cu cumana şi cu cele-lalte
idiome orientale ale grupului tureo-tatar. Nu nu-

mai că ingredientele numerâse arabo-persiane
n'aii atins caracterul esenţial al limber vuleare,

ci din potrivă acestă din urmă
fund ȘI conform spiritului er

a modificat proaceste elemente

străine, adaptându-le cu un mod de rostire
Osmanliilor șI îmbogăţindu-le cu nuanţe propriii
de sens
necunoscute
limbilor originare. Acele dintr'însele

cari aii pătruns

în

popor

ai fost

supuse unul
„asemenea dublu proces, formal și ideal,
și numar
sub acâstă formă _turcită ait
intrat arabismele si
persianismele in idiomele balcanice.

iropenă,

Turcii

căutară

Să-şI

asi-

_ 1) Cf. „Cap:
cap: |baş, rees fşi ser;
casă:ă ev
Yyed şi dest; portă: kapu
n
şi b i 3. mână: el,
,:
principe: bey, emir şi şah, bab şi der; edict: Danei ) hatSt şi buirultu
;

ea ta

SPLUESTA PIZAXTISEI. — Odată în contact
a

cu iaz

NAXIII

mileze progresele poporelor învecinate, Bizantini,
(mal târgiti Greer moderni și Italieni), Slavi şi
Unguri, și să primâscă de la fie-care dintr'însele
o serie de termini din sfera marinei și a artel
militare, din domeniul comerţului și al industrier.

De timpuriit în

atingere

războinică și cul:

turală cu Bizanţiul, Luroil, popor primitiv
tinental, învăţară să cundscă de la dinșii

ductele

mării şi tot ce privesce marina.

conpro-

De aci

termini cat): fanar „fanal“ (za), Radyrga „oaleră“ (zzapszov), liman Qupto), talaz (94z550).
Tot prin intermediul bizantinei a pătruns
în turcesce (saii în araba) elementul latin, cum
indică forma grecizată a acestor împrumuturi :
dinar „monetă de aur“: âpvăg (denarius), giimriik
„vamă“: zonzga (commereium), kamis „cămașă:
zauis (camisia), kantar „balanță“: zavervăge (centenarium), kiler „cămară“ : zsâp (cellarium).
De la Bizantini şi Greci provine o parte însemnată a numelor de plante, dintre cari unele
(lucru curios!) s'aii reîntors în neo-grâcă sub
forma. lor orientală (punem în parantese aceste
dublete lexicale): abanos: Eazvoc (âpazzit), afion:
fpihoauoy, fyrwto0v, balsam:
day (ârzuby), ' ANASON:
fiun: z0'z67,âtov, fystyk: mcdoy, Karanfil :. papoerpo)ov,
Opozâvrtov,

tarhun:

zopro44)),

(1.553u.0dd0v), - portolal :

uoz:hos

mușmula:

amarus),

(ef.

uapoh

marul:

tivial:: opri, titră „gumă de cedru: mpi:
Ş 15. IxeLuexȚA SLAVO-MAGHIARĂ—Pe de altă
parte, de la Slavi și Unguui, Turcii aii imprumutat o parte din terminologia lor militară.
1) In

Meyer,
des

exemplele

elemente

acele

de

tureesci

mai

Die griechischen und

Osmanisch-tiirkischen.

neco-grecque.

60936

Paris,

la vale,

cart ai

intrat

romanischen

Wien,

1893

no

mărginim

în limba

Bestandiheile

și Psichari,

a cita

română:
îm

Etudes

mai

vedi

ales

G.

YWortschatze

de philologie

.

1892, p. ILSXIV—LSSSII.

VL
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Ast-fel de la Slavr: cete „excuvsion pour faire
du bulin“ (vsl. teta „trupă, câtă“), hatman „titre

des cheis des cosaques, titre des gouverneurs
de plusicurs provinces de Pancien empire de la
Crime“

din germ.

(pol.

hetman,

rut.

Huuptmann), kyral

ataman

„roi,

şi

vataman

prince chrt-

tien“ (vsl. kral, kopia „lance“ (vs. kopila),
potira „alarme ct sortie des habitants armes

pour

se dâfendre

ou courrir sur quelques

assas-

sins“ (bulg. potieru din vsl. termati „a woni“);
suhari „biscuit* (serb. suchari din vsl. suhii
„uscat“); vaivoda „titre des ouverneurs de la

Valachie,

de la Moldavie

commissaire de police du

et de la Transylvanie,

quartier Galata î Cons-

tantinople“ (serb. voievoda „belli dux“); apol:
pelin (vsl. pelynii) şi vișnă (bulg. vișnr „vişin“?).

„_
De la Unguri: palanka „espece de fortifieaton, lieu palissadâ“ (palânk), palaska „giberne*
(palaszk), salaș „tente“ (szăllis adăposti),
șa„rampo
„fortification en palissade:
(soromp6),
varuș „laubourg“ (văros: de unde
rom. oraş);
haidud „soldat hongrois î pied, brigand*
(hajdui)

și tolvay „brigand“ (tolvaj); birov „maire
dun
village: (bird „Judecător“) și ispan „prâfet d'un
distriote (ispan); apor obiecte necunoscute Tur-

apiettăe
trai iz (in, ko ol

neau“

(szoba).

1

Și soba

ppocle,

four

Ş 16. INFLUENŢA ROM
—I
Ade
Cvăr
Ă.
ata măia-.
stră a Turcilor în domeniul AN
nav
iga
țiu
nii
fu Italia,
de la care a imprumutat
mal
t6t
ă
te
rm
in
olopia
nautică (mal ales de la
Veneţi3 eni și;
(ăenovesr
a“

rpm

a?

„a

.

.

.

.

?

1) ) MikKlos
losich
ich,, DieDi slavisch
ii en, magyarisc
i hen und Prumunischen|
standtheile în tiirl-ischen
De
şi 8. De asemenea Kun Sprachschatze, Wien, 1889. „Ci. Cf. și G. „ Mey
Me er, p. 2
os în Avehetudomânyi
Kozlemesyel: v d. - 1£96
urm “
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stăpânil mări): gomena, oteon de ancorat, iskăle
(scala), kalufat (ealafatare), kaliun: galeone (șadin), Kapudan sat kaptan „amiralt (capitano), palamar: palamară (amanâg), sabura: savorra (lat.
saburra), trinketa „catart* (trinchetta), vapor:

VApore

cu

(îzz6p).

Priu

raporturile

Venețienii

și cu

comerciale

Genovesil,

ale

-

Levantului

limba

tureâscă

a căpătat o parte din nomenclatura ei .comercială şi industrială: lolkanda și lostaria „birt europen* (locanda: și osteria), simsar „samsar“
(sensale), trampa „schimb“
(tramuta); lo(n)ăa

„bursă de comerţ și locul de întrunire al meseriașilor“ (loggia); bareta „căciuliță“ (beretta),

kaput „manta“ (eapotto), kundura „condurt (eoturno) ctc.!)
E
Din românesce, afară de unele noţiuni speciale țării nâstre ca: boyar „nobil român“, gelate
„dare veche“ (oălctă), ispravnik „cap de judeţ:
ȘI kalaraș „curier“ (t6te .la Hammer), mamaliga
(asemenea în ung. serb. și rut.) și mulkan „cioban din Ardel“ (mocan)—Turcil aii împrumutat
vorbe ca: barda „securea dogarului“, lkașer un
fel de „brânză“caș
: (la plural, invers: caşcaval),
kassatura „sabie-baioneti“
(custură), dalavere
„transaction“ din daravere (dare-avere) și nu din
italianul „dare e avere“ (cum crede Bonelli);
lundura „luntre gredie şi masivă“ (invers: caic),
masa „masă j6să cu un singur picior“ (invers:
sofra); apoi numele Moldovei: Bogdan (alăturea
de Moldovan), și kalas (lkalas tahtasy) „planehe
Gpaisse“ (litt. planche de Galatz), de la faimsele

nel

1) Luigi Bonelli, Element; italiani nel turco ed elementi turchi
italiano în L'Oriente I, 1783—196 (Roma, 1891). CE. K. Foy, Der Pu-

rismus bei den Osmanen. Berl. 1894, p. 43—47 (abendliindische Einfliisse):

NXINVI

cherestele

ce se trunsportaii

stantinopole.

din Galaţi

la Con-

Negreșit, aceste împrumuturi din românesce,

al căror număr nu pâte [i încă precisat, constituesc în tot casul o minimă parte în raport cu

tureismele

din vocabularul

nostru;

dar

același

fenomen se constată la Maurir din Spania, cană
ai îmbogăţit limba spaniolă cu un număr con-

siderabil
vorbelor

de

cuvinte

spaniole

arabe,

intrate

pe

când

în aribesce

numărul

se reduce

la un minimum). Lucru altminterea ușor de
înțeles, când se ia în considerațiune superioritatea, culturală a celor două popore orientale faţă
cu națiunile supuse). In același raport etnic staii .
idiomele balcanice, sârba, bulgara şi albaneza, ale

căror puţine urme în vocabularul tureese
con.
trasteză cu marele lor număr de tureisme;
numal grâca modernă a compensat întru cât-v
a (și
acesta mulţumită may mult influențer
vechy gre-

cesci și cele! bizantine)

manliei

asupră-l.

influența lexicală

a os-

n
C
0I

y et Eug
derives 1) de Doz
Varabe,
p.5“,elmann,

Glossaire des mot espagnols et portugais

a
2) Tut
Tutu
usşi frequentele invasiu
Sluni şi i şederea ş
sinilor în Sudul Fran
delungată a Saraţei (sec, VIII—XI)
n'a lăsat Nici 9
pra
dialectelor locale nică asu
urmă
pra

sions des

Sarrasins

en France,

limbei franceze. Of
p. 306,
„7

R

ud
seinaud, Inca.

" SEOȚIUNEA 11: INPLUENȚA OSMANLIEI
Cap. |: Consideraţiun!

preliminare

Ş 17. IMPORTANŢA ÎMPRUMUTURIL
— Acţiuni
OR.le

mutuale între limbile învecinate sînt o necesitate ctnică și resultatele lor sînt de cea mar
mare importanţă pentru istoricul progresului poporelor: adeseori cu vorba străină se împrumută
și noțiunea corespundătore şi atunci cernerea Şi

clasificarea acelor elemente

exotice pot da indi-

cațiuni preţi6se relative la momentele culturale
introduse din afară. Cercetările de asemenea natură făcute conform metoder sciinţifice, deși încă
forte puţine la număr!), presintă un interes de
osebit nu numai pentru linguist, dar și pentru
istorie și pentru psicholog.
Ast-fel este acțiunea considerabilă de ordine
culturală ce limba gorâcă a avut-o asupra celex
romane și acestei din urmă asupra tuturor idio-.
melor moderne. De câtă însemnătate pentru isto1) Weise, Die griechischen TPorter îm Latein, Leipzig, 19392. Ahlquist, Die Culturacărter der acest finnischen Sprachen. Helsingfors, 1875.
Briickner, Die stavischen IWorter îm Lătauischen. Weimar, 1877. Miklosich, Die slavischen Flemente în Iagyarischen. Wien,
1812 (IL

ed

1984),

lucrare

interesantă

şi metodică,

dar care are

nevoie, ca

t6te disertaţiunile analoge ale răposatului slavist, de un control riguros sub raportul circulațiunii cuvintelor împrumutate. V. încă Vâmbsry, Die primitive

licher Forschung

Cultur des turco-tatarischen

erârtert. Leipzig,

1879

Volkes

auf Grund

(de utilisat cu multă

sprach-

reservă).

NANA VII

ria civilisațiunil

(îp9pa

„tăblițe“,

n'a

devenit

de unde

termin

stru“), schola (ochi, îndeletnicire) şi
cort) pe de o parte, iar pe de alta

Rep,

a cârmui

ca itferae

ar.-pers. defter „regi-

corabia),

machina

scenu (azi,
guberno (m-

(urari,

uneltă)

Și talentum (cahawoy, &reutate și monetă)?
„Elementul grec s'a propagat până departe
în Orient: în Asia, el s'a introdus în idiomele
semitice (aramaica, araba), în persiana, turca,

armena

și georgiana ; iar în Europa,

același ele-

ment a îmbogăţit gotica, slava, albaneza, româna

și limbile romanice.
F6rte importante, sub raportul etnologic,
pentru poporele din orientul Europe și în spe-

cial din Balcani, sînt cercetările făcute de AMiklosieh asupra elementelor slave în româna, ma&hiara, neo-erâca, albaneza, țigana și turca (precum și influența lexicală a acestei din urmă

asupra

idiomelor

slave

şi a celor

enumerate), la

cari s'adaogă monografiile lur Gustav Meyer asupra contingentelor străine în neo-grâca și în turca.
In acâstă ordine de idex sînt de mare însemnătate culturală elementele slave în limba na-

ghiară:: dintr'însele

resultă

starea

do

extremă

degradare a Ungurilor!), când. veniră întâia
6ră:
in contact cu Slavir. Intr'adevăr, slavismele din
„Vocabularul maghiar îmbrăţișâză o mare
a vieții sociale, morale și politice a -națiu parte
nil ungare. Cer mal mulți din acești termini
privesc
Biserica, (32 la număr), Statul și
administrațiunea (37), armata (25), agricultura,
(90), meseriile
șI uneltele (66), casa si părțile-X
constitutive (64),
Ș
apol fauna, (110) şi flora (150) etc.
1) „Die auf der tiefsten Stufe st

Die slavischen Elemente
.

.

în Iagyarisehen,

el

Magyaren“

-

ă

.

Miklosieh,
i

i

ANII

Ş 18. 'TuncisME ÎN MAGHIARA
— May
. interesante
pentru nol sînt tureismele în maghiara, al căror
număr considerabil a făcut pe Vâmbâry să numere acestă limbă printre idiomele turco-tatare.

Aceste tureisme nu datâză

negreșit

din

aceiași

epocă, căci afară de împrumuturile de la Pecenegi
și CumanyY, absorbiți apor de Unguri, și afară
de influența osmanlici din sec. XVI și XVII,
maghiara mal posedă vorbe turce archaice cari
ai dispărut din osmanlia, dar cari se regăsese
în dialectele orientale ale turecy. Aceste împru“mutu primitive par a proveni încă din patria
primitivă a Maghiarilor, în partea sudică a teritoriului ugric, unde erait învecinați cu popâre
turce. De atunci dateză nume de animale ca
oroszlân „leii“ (araslan), teve „cămilă“ (teve),
majom „maimuţă“ (maymun), Okâr „boi“ (5kiz),
iirii „berbece“ (iirii) ete. Şi tot în-acea epocă
cad cele câteva elemente iranice ca isten „D-deii“
(zdan), ărmâny „viclenie“ (ahriman
„spiritul
răulul“), nap „s6re, di“ (nap), văsâr „tîrg“ (pers.
bazar)
și numeralele sziz „sută“. (pers. sad)
și ezer „mie“ (hezar)...]).
|

Ş 19.. TURCISME ÎN LIMBILE SLAVICEŞI BALCANICE.

In 3 peri6de diferite,

citat Turcii

susține Miklosich,

influența, lor

asupra

ait exer-

Slavilor.

May

întâi, în primele secole ale erei n6stre, înainte
ca triburile slave să [i pornit la apus, și de aceea
aceste prime împrumuturi orientale sînt panslavice (vsl. klobulki „pileus“ în raport cu posteriorul serbo-bulg. kalpak; vsl. toporii: pers.
tabar). A doua peri6dă începe cu jumătatea sec.
VII, odată cu supunerea Slovenilor de pe malul
1) CE. Hunfalvy, Ethnographie,
Magyaren,. p. 265 urm.

p. 114 și Vâmbâry,
,

Ursprung der

NL

de jos

de

către

Bulearir tu-

o influență special

pa pese
MN na

al Dunărir

ce ee ou

drept

rani și acele câteva
vorbe există numa! în
vechea bulgară saii slavonă bisericescă (vs.
erltogii „thalamus*“ în raport cu posteriorul serbobulg. cardak). A treia peri6dă, cea mar fecundă,
începe cu stabilirea definitivă a Tureilor în Eu„ropa, pe la mijlocul secolului al XIV-lea.
Alară de acesta, limba rusă a mal încereal

tatară din causa dominaţiunil

seculare a Mongolilor asupra ușilor, carr aă
luat de la dinşir o parte a organisaţiunir lor politice: kazna „vistierie“ (tat. hazna), tin „rang“
(tat. ordine), jam „poștă“, denrgi „banr* (damgoa

„semn“),

yarlyk

„diploma

Hanului

dată

enâzu-

lui“, yasak „tribut în pici“ (tat. lege), yasaul
„olițer“ (tat. intendent) ete.
|
In idiomele balcanice turcismele sînt reprosentate cam în aceiași proporțiune și ating cam

ac6iaşi sferă de noțiuni. In raport cu limba
româ-

nă, ele sînt și mar bogate în elemente orientale,
din causa contactului direct și mal îndelungat

cu

Turcir!).

în tote

aceste

Imprumuturile

idiome

'coincid

și numar

obicInuit

vare-orr

vreun tureism propriii uneia dintr'însele. revine
Ele fiSureză mal ales în poesia populară
balcanică, în
special în cea neo-orâcă (indexul lui
Passow
conține un întreg vocabular). O privire quanti1

|

de

Ş

:

sub litera

A,

.

din

monografia

lui

Miklosieh,

mâne : aci
comuni idiomelor balcanice, dar lipsind limbel ro(
tm
ca deschis, ada, insulă,. aîgyr, armăsar. altyu,
(monetă), aslan,
leii ete. Bulgara și neo-grâca sînt tot aur şi galben
atât de” avute
în tureisme (dacă nu și
mai bogate) ca limba româ
exemple împrumutate din
nă. Iată câteva
glosarele adaose de Doz
on și Passuw
colecţiunile lor de cântece
la
populare (exemple cari lips
esc român 5
agantym, mon maitre; alea, roug
:
e;
araliia,
bles
ss;
ala
r,
âne
sce) :
zupttt, platanus ; zaâo5), conv
entu
s,
uri
nă
anin
ius:.” zui
> ă mois,
trix;
<S;
TOosae;
yovutsy
-calix
-/
-3
ră,
mereao;
%
Wat
fo

telonium

3

105%305p
:
BD I o mba

3

45 -

sava

:

câţi-va A etelevăm

NLI

tativă asupra
privesce

acestor

peninsula

ingrediente
balcanică,

osmanliy, cât

o presintă

grosso

modo monografia lui Miklosich, lipsită însă de
ork-ce indicațiune cronologică saii teritorială. Limba bulgară și cea nco-grecă (ca și macedo-ro-

mâna) nici mai fost încă serios studiate sub
raportul lexical şi în special al elementului
oriental. Din causa acestor lacune, un studii
comparativ nu e cu putință în starea actuală a
lucrurilor. Totuşt, în acâstă lucrare, am ținut pre- .
tutindenea

întru

semă

cât ai

de

ajuns

lormele

paralele

la cunoscinţa

balcanice,

nostră.

Cap. ÎI: Elementul fonetic
$ 20. ArraBerur

'ruac.

fabetul arab prea complicat

— Turci! adoptând

pentru sonurile

al-

os-

manliei, ati simplificat o serie de nuanţe fonetice
necunoscute er. Acele finețe și asperități ale
limbei arabe— diferite sonuri pentru s şi z, aspiraţiuni dure și articulațiuni guturale — aii fost
atenuate sait reduse la uniformitate,în gura osmanliului.
“Ast-fel, cel trei s ai noului alfabet (sa, sin
Și sad) s'a confundat în osmanlia întrunul sin-

gur și tot așa în turcismele românescI

(cf. saf-

tea, sabur); dacă unele vorbe cu sad iniţial ai
tendența de a evolua în românesce către z, acesta
este un fenomen cu totul modern: zalhana, zaraf, zof sati desvoltat din salhana, saraf, sof
(ca ture. ziimbiil din siimbiil, ziirna din siirna.
Și

ca

nor.

Gian

din

săpa,

tovesip:

dim

oxesipt).

Cel trei z proprii arabei și anume zal (zaherea, huzmet), za (zarif, nazar, haz), și zad
(zait, huzur, havuz) s'aii identificat în gura os-

NLII

manliuluI cu propriul săi ze (ex. Z0Vzet), ce covrespunde luY z al nostru, și aceiașI uniformitate
N aa

se constată firesce în împrumuturile corespundătâre, cum arată exemplele citate.
Cer doi ș, lin (tiniehea) și dur (larat, tacâm),
se rostese deopotrivă, numayY că cel din urmă
are deja în osmanlia tendenţa de a se apropia
„de d: dalac, dandana, darac. Din conlra, d ture
e înlocuit în dialectele orientale cu 4 șI tot așa

în rostirea vulgară a osmaulici, precum odinidră

în graiul

cuman.

Cel do! 4 propri!

arabel,

ŞI anume

ha dur

sait tare aspirat (hac, halva) ȘI ha gutural,
impus de Mauri și limber spaniole şi transeris
de
alții 4 sai 7 (habar, mahmur), sună
turcesce
absolut ca propriul lor he, lin sai uşor
aspirat
(hayde). Cât privesce sonul specific
arab ?ain, el

n are în turcesce nici o valâre fonetică
şi se redă
obicinuit

în transeriere print”un apostrot: 'akyde
și "akaret devin românesee acadea
și acuret.

Sonurile guturale af (transcris și

q) și ghain
(transcris și gh), nu sufăr nier o
schimbare în românesce: capac, bacal, bardac
— aa, baga; dar
cel din urmă are deja în osmanlia
tendența de
a se atenua saa omite între
două vocale sait
înaintea unor liquide (ca și ngr. +2):
ya(o)urt,
Ya(s)ma, tu(g)ra. Sonurile palatale
fief (transeris
ȘI 2) și ghief urmeză după
aceiași normă: cherem, chibrit, berechet, ciurec
hiăi — oherdan,
ghiulea.
RE
|

Sonul specific ture (care exista
și în cumana)
Sai n mut, transcris î
și
rostit nasal,
se confundă în tureismele
român
esci
cu simplul
nun Sail n proprii-dis:
SAgyr nun

eaa

a e

bimbaşa (archaic: binbașa),
lenibahar, ienicer.
|
Cu modul acesta, eliminându-se
sonurile spe-

ALIIL

ciale

arabel

priii

persianel

(do!
Za

s, vei
Sai

z și dor H), sohul
j românesc,

care

mai

procă

nu ficureză în tureismele nostre ca, şi nasala
turcescă î, acele 33 de caractere ale alfabetului arab se reduc în realitate la 24 și chiar

la

21

(dacă

nu

se

ţine

semă

de

vocalele

flu-

ide). Alfabetul, ast-lel simplificat,
e comun
tureci, urabel și persianeI ; ba limba vuloară.
reduce chiar la 18 (unificând sonurile dublului
to si k) numărul caracterelor primitive ale osmanliei și anume (după ordinea alfabetului tura.
cesc): bptătăr zsșefiklmnvh
cani adăogăm varianta guturală h Şi semi-vo.
cala y).
Numal aceste sonuri primitive sînt de ţinut
în semă, când e vorba de a se studia fonetica, turcismelor în limba română. Celelalte subtilități
fonetice sînt exclusiv proprii arabel și deci necunoscute osmanliel și idiomelor influențate de
dinsa!).
Ş 21. FOxETICA ÎMPRUMUTURILOR. — După aceste
obseis'aţiuni preliminare trecem la studiul fonetic al turcismelor române.
R&posatul Rudow a făcut cel dîntâiii o.serie
de observaţiuni asupra foneticel împrumuturilor
orientale (la, sfîrşitul adaoselor sale la ale mele .
Elemente turcesc). Din nenorocire, nu numai
că acel tabloii fonetice e plin de erori, autorul
admițând vorbe de altă origine de cât cea turcescă, dar ceea ce este mat grav, nu stabilesce
1) Trauseripţiunea

acestor

caractere

e

făcută

mai

ales

după

Zenker: „Y representă în acelaşi timp semi- -vocala 2 (> ad, bey) şi sonul
ubscur î (agyriylk), după cum precede sati urmeză o vocală ori o
cons6nă; cu ș transeriem pe 5. Am omis (după exemplul lui Miklosich și IKorsch) indicarea cantităţii vocalelor în vorbele arabo-persiane ca fâră valâre pentru osmanlia şi decl şi pentru elementele împrumutate

dintr'însa,

”

ALIV

fundamentală

între

turca

literară

„literară

gară,

(araba neavând p) iar cea

de unde

variante

da

doua vul-

osmanlil ca: paklava și

“pazar (car ati trecut deci și
turea cu formele mar literare:
alternavea paralelă între q
--fiind o rostire vulgară pe care

tășesce

în românesce) alăbaklava și bazar;
ȘI £, cea din urmă
osmanlia o împăr-

cu turca orientală și cu cumana: farak,
tefter și tellal în raport cu darak, defte
r și dellal
— de
unde

tarace

(cf.

variante româneser: talan (el. dalac),

darac),

catifea

(arch.

cadil

€), tenchiii
(î.-or. tenk: t.-pers. denk), teșehea (pers.
destgiah,
vulg. tezgia

mel

(pers.

), testea (pers. deste, vule. teste)
, testedestimal, vulo. testime]);

alternarea între 7; și p: turcesc

kavaf, harbuz, kyna, toha în raport
cu ar. halta, pers.
karpuz, ar. hyna și t, coka;
de aci si vomânesce dublete ca: casap și
hasap
(tot așa în
neo-orâcă), cîrmiz și hîrmiîz,
chere
stea
si hevestea, culă și hulă (Cf. ngr.
zf şi pata zatvăs
ȘI 724%); invers; cumă d.
pers. hurma, Nor.
10bpuâs și /oopuâs
|
alternarea între m și d
(vorbele tureo-orientale începătâre cu m trec
în
osmanlia regulat în
V:

Slagatal men și muz corespun
d osmanl. ben
„eu
și buz „Shiaţă“) ; forma persi
ană miisiilman sună în osmanlia busurman
;
și
tot asa cu
formele arabe

mabein şi miibaşir
ce limba vulle rostesce babein și bubaș
ir, de unde variantele românescr archa
gară

mabein),

bumbașir

ice: babein (la cronicar:

(alăturea

de

mumbașir)

și

în...

o distincțiune

și osmanlia, așa că o serie de fenomene propri!
celei din urmă și de-a gata transmise idiomelor
balcanice sînt atribuite limber române.
Asemenea fonetisme familiare osmanlicr sînt:
alternarea între d și p, prima fiind o rostire

XLV

busurman,
Turcilor.

nume

ce vechir

noștri

seriitori dati

Apol rostiri fonetice iarăși propri! osmanliel în raport cu tormele literare arabo- -per'siane:
Riavgir, tarabhane și zarzavat (pers. kiargir Și
sebzev at, ar. zarabhane sait âarbhane) aii dat în
românesce oherghir, tarapana și zarzavat, cari
sint teansiţiunr normale Şi n'aii nimic a face cu
prototipurile lor de origină literară.
Ţinând semă de aceste constatări indispen-

sabile,

fonetica

turcismelor

române

se

reduce

la următârele observaţiuni:
Vocalele tureesci d, îi și y devin românesce
io, ii și î (acest din urmă sunet may existând
în albaneza, bulgara şi rusa): karaguiz, giile și
kalabaly k devin car: aghioz, ghiulea.şi calabalte;
d se rostesce une-orl î0, iar i cau și chiar ca
(forme vulgare): lor, outiive şiș gpiivet devin

chior,

„ghiotură și ghiveciii.
Un d, final sati median, devine p (un 5 final
se rostesce şi turcesce ca p): arap, casap, dulap
în raport cu ortografia literară: arab, lkasab,
dolab : asemenea mertepea, telpiz, tiptil față cu
mertebe, telbiz,tebtil. De asemenea d final devinet
(și tot așa turcesce): canat, getbeget față cu kanad, gedbiged; precum s final devine z: atlaz,
miraz, seyiz în raport cu atlas, miras, seyis (cf.
ture. talaz din 94455); despre transițiunea anal6gă a unul s iniţial, vedi. $Ş 20.
|
Un &, inițial sait final, devine une-orY g: găitan, wance (obicinuit : : cange), gârbaciii, gavanos .
în raport cu kaitan, kanga, kyrbat, kavanos; baltag,

ciomag

față : cu

baltal,

somak

(invers

tur-

cesce, un Jhaân inițial înclină spre 4: kalion, ka- zeta, Talabalyk).
"Un m final devine'n: Dăoan, susan, taman

a

raport

din

cu

balkam,

maden);

susam,

tamam

(invers:

aceiași transiţiune a unul:

m imiţial o presintă năframă (arch. mahramă, mod.
maramnă) şi năstrapă față cu mahramă și masrapă (cea din urmă cu interealarea unul ţ normal).
Alternarea. între € și &: cephana, cance paralel cu gephana, cange (haraciii: harag) și ger

gevea, giampara

paralel cu cercevea,

ciampara.

Un ș sait € ture se conservă intact în românesce; une-orl un ş final alternâză cu &: baciii,
„cerviciii, dîrviciă din (cioban)baş, cerviș, derviș (0 asemenea alternare există şi în turca
vulgară). Redarea unul ş prin s ori ţ indică fără

d6r şi p6te un intermediit neo-grec, de Gro-ce numal acestă limbă dintre idiomele balcanice nu
posedă sonurile ş și €: numar

me

ca

masala,

saltea,

sefterea

așa

se explică for-

(paoxhâs,

cshzâs, cx/-

sg5) în raport cu ture. mașală, şeltă, Șahter&; sati

țeft, țelebi, ţol (ctg, stedzuzrs, sts5):) faţă cu ture. ift, |
celebi, tul (ef. cioltar).

Dubla consonanță iniţială, în araba Și în
turca, se evită prin antepunerea unul
(0 carac-

„teristică a acestor limby): ct. ar. Iflatun din Platon, ture. Iflak și Ibraila din Vlah si Braila
.
Limba română admițând grupul consonantic
inițial, I6pădă

acest îi eufonic:

schele, schingiă,

ștubeciii, Stambul din islkele, iskenge,
istubes, Istambol (ef. totuși: ișlic).
i
Protesa unui s (ef. Sbiciii): sbenghiti,
scrum
etc. Epentesa unul d (dambla), a
unur 2 (amande: amads, basmangiii, boiangiii),
a unul + (arșa
ȘI arȘIC: asyk și hașa);, a unul £
(năstrapă: mas-

rapa) etc.
„__Elisiunea, silaber atone sati a
consânei:
țială
în) cabaz,

scurtate

chindie,

din hokka-baz,

laie, l€fă,

ikindi,

alay,

satara,

iilefe,

”
(ni-

(i)șlic

mu-.

Da a

în

madem

a

a

iai

aa

ALVI
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sadere, bașiyk ; (mediană în) bulubaş și suman
din bulukbasy, sukman ; (finală în) iadeș, MeȘ, pangea, patlagea din yadest, mest, pansar, patiyă an.
Metatesă s'a făcut în chitic, mahal, nacafa
și siminechie din formele paralele tichie, hamal,

nafaca și sinamechie;

micşunea

e o formă

me-

tatetică din menekşe.

O amplificare finală se face la câte-va vorbe

bisilabice, indicând mal ales nume de rudenie,
prin silaba intensivă -că (sub analogia formelor
desmierdătore ca taică, maică etc.): băbacă, duducă, nenâcă (ef. iacă „bunicăt) din primitivele
baba, dudu și nin&; apol prin analogie: inicerO simplă amplificare derivativă revine în
vozbe ca chirie (primitiv chiră) și magazie (alăturea de magaza).
O amplilicare ca la vorbele: abac, bageac,
baltace etc. (în raport cu formele primitive: “aba,
bagea, balta ete.) există probabil şi în turcesce.
Alternarea, între vocala siniplă și aspirațiunea el şi viceversa (aba şi haba, alaiă şi halaiăi,
araba și haraba, arap și harap — invers: habar
și abar, harman şi arman, harșa și arșa) nu e
specifică împrumuturilor tureesci, ci este o caracteristică generală a limber.
Imeheiăm aceste observaţiuni fonetice cu
câte-va cuvinte asupra asimilaţiunii vocalice, un
fenomen comun al limbei, în special al limbel române care oaplică pe o scară mal mult sai mai
puţin întinsă la 'tâte contingentele ei lexicale.
Acest fenomen linguistic a fost de curînd
studiat de d. Storch sub numele de „armonie
vocalică“ 3), un termin cu totul impropriii, de
5) Ad.

Storeh

„Vocalharmonie

în

Rumiinischen“ în

Jahresbericht VII (1900), p. 93—175: studiti excelent
todă, dar concepţiunea fundamentală pare eronată.

Weigand,

ca spirit şi me-

ALVIIL

ore-ce în idiomele uralo-altaice (de unde autorul
a împrumutat acest termin) se înțelege printr'insul acțiunea vocalei radicale asupra sufizelor ($ 1)
fără nici un raport cu accentuațiunea: pe când

acomodarea sati asimilațiunea vocalică în românesce (și în celelalte limbr indo-europene) se da-

toresce totdeauna influenței accentului, [ie
el
principal sati secundar. Altminterea, acest
feno-

men,

cel puţin

cât privesce

tureismele

româ-

nesci, e parte de origine modernă și
parte de
provenință locală.
Ast-fel alternâză: carvasara (arch. eherv
ăsărie), ciriviș (arch. cerviș), marafet
(areh. marifet), nișiște (arch. nișaste), razachie
(arch. rezachie), revent (arch. vavent), ristic (arch.
răstie),
siminechie (arch. sinamechie), tipsie
(arch. tepsie), tiptil (arch. teptil), zaharea, (arch.
zaherea),
zarba (arch. zerbaf); — iar pe de
altă parte: badana (Alunt. bidinea), bucluc (Munt
. bocluc), burungiue (Munt. borangie), chilipir
(Mold. chelepir),
chimie (Mold. chimer „, dușumea
(Mold. dușamt),
gialat (Alold. gelat), nohot
(Munt. năhut), sef:
tea (Munt. saftea), sefterea, (Și
safterea) ete.
„Mal observăm că pretinsa
lipsesce tocmai în majoritatea, armonie vocalică
formelor» unde ea
există în turcesce: lichea, (t.
leke), peltic (t. peltel), pingea (î. penge), sidef
(t. tengere). Din contra, în turce (t. sedef), tingire
sce și românesce:
cercevă. testemel, teneke,
tikia, zarzavat.
Cum se vede, asimilațiunea
vocalică e cu
totul de altă natură și e
departe de'a avea va-lOrea, unel leoy fonetice
ca
idiomele uralo-altaice, deşi armonia vocalică din
tori aceleiași cause primitiveambele par a se dade natură [isioloSică: eufonia, un motiv
ce variază după loe
ȘI timp
(cum

o arată

și formele

locale

ale

ace-

ALIN

leiași vorbe

turcesey):

cf. variantele

moldove-

nesci: ccti, fimee, vidă cu formele literare muntenesci: citi, femec, ved6; și invers: pacat, sopon cu păcat, săpun.
Iată acuma, cele câte-va casunr de asimilațiune reală, progresivă și regresivă, după cum

influența analogică se exercită

asupra

unei vo-

cale care urmeză saii care precede:
a) acadea: akyde (formă intermedia
* ră
acădea); becher: bikiar (ngr. pzzzâpta), budulac: budala

(alb.

budalek),

fișic:

fișe[n]k (ngr. oo),

min-

dir: minder (ngr. pestp), patlagea: patliăan (ngr.
zazhtva)

ete.

|

|

b) bidiviii: bedevi, bursue: borsuk, ceplegea: kaplyăa, duium : doyum, fudul: fodul, mazdrac: myzralk, mosor: masur (ngr. pas0bpt), SACsana: selksane, șandrama: sondurma, terezie: terazi, tibişir: tebâşir (nor. zzuzzoip), zarnacadea.:
zerinkade (nor. tepvzzaâts).
a
Ast-iel, asimilaţiunea j6că în fonetică același
rol ca analogia, în domeniul general al limbel:
ambii acești factori, de natură psichologicăși
fisiologică în acelaşi timp, concură a explica
modificările speciale, cari par a fi refractare le_
,
gilor mecanice ale foneticel.
— Accentu
Ş 22. Accexr
ur. l în limba turcă

e uniform

și cade

regulă

de

pe: ultima

silabă

(în oposițiune cu fineza și maghiara); dar ne- având o silabă dominantă, tonul nu se opresce
pe

silaba

din

urmă

și

varieză

cu

schimbările

ce suferă vorba prin flexiune saii prin posițiunea-i sintactică. Chiar în vorba isolată întonaharea ultimei nu e o regulă absolută; ast-fel
„vorbele următâre aii tonul pe antepenultima:

aferin, binbașy, kabănita;
60936

altele mai numerâse
IV

L

pe penultima: cânta, ălbett, sănbaz, yădest, lkopea,

ete.

Turcismele

române

aii

în

|

cea:

mar

mare

parte accentul pe ultiina silabă. Deviaţiunile de

la

acâstă

normă

generală,

dacă

nu

există

în

turcesce, pornesc sati de la un motiv de difererițiare semantică ca: abă și îbă, agă și ăcă,

bulgur

și biulgăr,

mascariă

și

măscără;

sait

ac-

centul modern diferă de cel vechiii ca în câșlă
(arch. câșlă), inimă (arch. iamă), iureș (și iuruș),

lelă (arch. lefeă), pastrâmă
(arch. pastrama)
cte.; sai, în fine, vorba se intonâză pe ultima oră penultima după localităţi: barem.
și

bărem,

bașcă și bâsca,

dușmân

și dușman, hai-

dăm și hăidem, helbât;şi helbet, sipât şi
sipet
(ef. ăripă și aripă, bolnâv și bolnav, vultu
r și
vultir).

Problema

importantă, mal

accentului în limba
ales

întru

turcă e forte

cât privesce

raporturile sale cu idiomele balcanice și în speci
limba română. Din nenorocire, nu exist al cu
ă încă o
mono

gralie completă asupra cestiunil!).
Din capul locului surprinde contrastul inton
ațiuniy între
maghiara sai fineza, și turca,
tote idiome în

cari silaba radicală constitue deopotri

tul stabil iar formele gramaticale vă elemenfiind nisce
simple elemente adiţionale. La
înce
put
pare că
„ȘI
turca accentua prima silabă
adică

cea, radicală,
cum dovedesc încă unele prop
arox
iton
e. (ef. bămia, tălkia) și că, treptat tonul
a
înain
tat
asupra
silabelor adiționale, până
s'a fixat În cea mar
mare parte asupra ultimei,

1) Aceea de Bonelli, Del
motiento del! accento nel
tiirco-osmanli
1393) e cu totul insuficientă
sub raportul lexical, sine
ne interesâză aci.
urul care
(Roma,

|

>

mea.

lkulka, kula

LI

In

vorbele terminate întrun 'diltong. cu i
linai, acceutul cade pe prima din cele A6uă vocale: alăy, boy, boy, năy, soy, serăy ete. Aceentul originar se menţine de asemenea în vorbele
străine” (cotura, elendi, hatman, iskele, iskemle,
kontoş, kundira, kuvăta, palaska, șăpka, soba,
traumpa, tultumba), în cele neologice (banditra,
Dbarâta, duzina, kazâta, lira, lok anda, salata, Italia, ltişia, Spănia) ȘI în formele derivate (hay-de,
kapân-ă sa, San-ki, tabân-ăa).
Absiracţiune făcând de aceste ceasuri speciale, există totuși un număr însemnat de turcisme românescă,

carl nu observă oxitonia

carac-

teristică și quasi-generală. Asemenea clemente
par a aparţinea unel fase mal archaice a accentuațiunil tureescă, cel puțin unele dintrînsele.
Spre

a scote

în relief

acestă

accentuare

excep-

țională, alăturăm formele corespundlătore neogrecesc, singura limbă balcanică care dă. ao-,
centuluI o expresiune grafică:
a) trisilabe: dulamă (veondauâs), ghidtura. (et.
709%09005), MaArAmMăĂ
=);

(pas),

tingire

(ssvenapăs

ȘI Tey-

”

1) bisilabe : biiga (pzoorâs), călfă, (z0pâs și zh
7a5), chili (4059), fătă (g05zâ5), mângăr (uzz05m),
paiantă (serpoeâs), taftă (zozzâc), tavă (72845), tobă |
(copi4s).
|
In turcesce silabele uner vorbe neformând
un tot indisolubil ca bună-6ră în limba franceză,
fie-care din aceste silabe își menţine Gre-cum
individualitatea şi se rostesce cu un ton secundar. Acest caracter fluid al accentuării osman-:
Mi explică până la un punet abaterile românesci
(și probabil balcanice) de la oxitonia obicinuită
a împrumuturilor -turcesci.

LII

Cap. III: Elementul

morfologic

Ş 23. Surr
— Sub
xe.
raportul morfologie sînt

importante sufixele turcescl, cari aii devenit atât
de familiare urechir românesci, în cât ele se
anină prin analogie .și la vorbe de altă origine.

Şi acest fapt

este

comun

tuturor limbilor

bal-

canice cari ati fost influențate de turea!).
Aceste sufixe sînt: -ji sati -ci (&y, ii, &u),
i li Oy, li, lu) și ll CQik, lil, Luk), cari ati
devenit românesce -giii sai cit, iti, -liii și “lic,
formând nume de âgenţi saii de:acţiune și nume
abstracte.
|
I. Sufixul -&r, -Er (gi, -ciă) formâză substantive şi adjective indicând meseria, îndeletnicirea, deprinderea?).
1. profesiunea. (fabricant sati vîinqlător): abagiii, boiangii, cafegiii, cherestegiii, giuvaerpiii,
halvagiii (analogic: pilafeiă, rahagiit), iaurgiii,
lorgangiii, papugiii, pastramagiii, simigii, șalvaragiă, tinichegii, toptangită, tutungiti, zarzavagită;
calpacciii, topeiii, tufecciii.
.
2. o ocupaţiune:
a) cel ce posedă saii îngrijesce:

Shengiii, hergheligii,

conacciii, du-

sofragiii, tulumbagiti, ciu-

bucciii, fanaragiti (analogic: masalagiii),
narghelegii ;
d) cel ce pârtă saiă duce: bocceagiii, buzduganagiii, iedecciă, chervangii, chirigii,
harabaSUI,
surugiii;

:

6) cel ce cântă din: muscalagiii
giamparagii), naingiii, tamburagiii.

(analosic:
ia

1) Miklosich, Uber die Finacirhung des Tirlis
matik: der siidosteuropăischen Sprachen, Wien, 1889. chen
2) Numele de agent în -gi corespunde sufixului
defterdar, haznadar alăturea de teftergiii, haznagiiă,

auf die Gram.
persian -dar:
”
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3. 0 apucătură sait obicrnuinţă (mar ales rea);

haramgit,
bacil.

Pe

inacciă,

mascaragiii,

tertipoiii,

zor-

cale analogică sufixul se aplică mar întâl

chiar la vorbe 'tureesci

în

accepţiunile

enume-

rate: [profesiune] astaragiii (cf. abagiit), rahagiii
(ef. haivagit) ; [ocupaţiune] binagiii (ef. cherestei), carvasaragiii (cf.- hangiii), sacagiii (cf. surugii); [posesiune] damblagiii, lefegii, mahala„git; [pornire rea] hatirgiii, moftangiii, palavragiii,
zamparagiii.
EI se alipesce apol la elemente romanice:
barcagit (cf. caiccitt), laptagiii (cf. cafegiii), lampagiii (ture. lampazi, cf. postazi „facteur“), contraceit (bulg. kontrakzira), duelgiii, reclamagiti,
scandalagiti (serb. larmaăila); cf. Moldovangiii:
(Cron. III, 262) cu serb. Dunavăila „locuitor de.
lângă Dunăre“ ;—la elemente neo-grecesci: galeongiti, lemongiă, săpungiti ;—la elemente slave: bragagiit (cf. bozagiii), darabangiii (cf. turc. daulău),
marfagiii (ef. bocceagiii), pomanagiii (cf.- chilipir-

git), povarnagiii (et. ture. rakigi), zavergiii sai
o
i
zavragiii (cf. zorbagiit).

Sufixul -giă alternâză cu sinonimele românescl -a» sati -aş (capugiii: portar, caicciii: luntraş) ; bidinar (î. badanagi), cizmar (cf. papugiti),
ciaprazar şi găitănar (t. kaitangi), ciubucar (alăturea de ciubueciii, cu sens diferit); chiriaş
(şi chirigii, cu sens diferit), boclucaș (dar tertipgit), ciomăgaș (dar duelgii) ete.
II. Sufixul -1 formeză adjective indicând o
asemănare sub raportul coloril: cărmiziu, chimionit, conabiii, fistichiă, ghiviziă, ghiurghiulii,
havaiii, limonii, naramgiu, neftiii, samaniă, sin-

gepiti, turungiii ail produs

pe' cale

analogică:

LIV

cafenii (cl. samaniti), caisiii, chihlibariă, liliachiii, micşuniii, năhutiii, pătlăgenită.
II. Sufixul -ur (li) formeză adjective ex-

primând :

1. o aparţinere „care ţine de, care face parte
din“ : cazacliă, misirliii, ogiacliii, osinanliii, paz-

vantlii și cârjaliii;

2. o posesiune „care are...*: capanlii, chetJiă, hangerliă, iedecliă, nusrliă, tabietliiă ;
3. 0 relațiune: belaliă, catifeliii, ogurliăi ;
4. portul sati îmbrăcămintea: binișliă, caltanliii : cf. ture. takșyrly „qui porte une culotte“, şapkaly „qui pote un chapeau.

Câte-va

forme

analogice:

giubeliii

(ef. bi-

nișliii), hazliă (cf. nurliu) ete. Sufixul se adaogă
“(mal rar) și la elemente străine: corajlii (cf.
chefliii).
Din acest sufix s'a desvoltat românesee o
formă secundară -raz, formând substantive cu
sensuri corespunţlătâre:
cazaclie „un fel de
căciulă“ (kazakli), shimirlie „Coci6bă* (lkemerli),
sarailie „un fel de plăcintăt (saraily), zoralie
„horă cu săritură forțate (zorly).
IV. Sufixul -Lyx (clic sai lic) și -Lex
(prima
formă în româna, albaneza și bulgara,
a doua
exclusiv în sârbesce) formâză maj
ales nume:
abstracte exprimând :
„1.0

ghiunlie ;

stare

generală :

|

ciraclie,

2. o calitate (în deosebi rea):

raghiozlic,

ciapeânlie,

haiulic,

hagialic,

cabazlic,

mardalîc,

sur-

ca-

masca-

ralie, mucalitlie, murdarlic, mofluzlte, pișicherlîc, șiretlie, tembelic, zamparalic, zorb
alte ;
80
ocupațiune (Și folosul ce resultă)
: boJangilic, bozagilie, giambașlic, hama
lte, harabagilic, samsarlic, telalic, vechilic,: zaraflic
;

LV

„dun

grad

sait

mit): caimacamlie,

rang

(şi

pașalic,

un

teritoriii

anu-

zapeilie;

5. o colectivitate: boecealic, calabalic, giam-

lie, mezelie, paralic, parmaclie, tamazlie (nume
de monete colective: bestie, ichilic, inmilic);
„6. un raport („ce ţine de...%): anterlic, berbelie, ciorbalie, (nume de daruui: bairamlic, balgibaşlie, beilic, ramazanlic).

analogice:

Forme

avolkat-

(ture.

avocatlie

Iyk : cf. vechilic), berbanilice şi erailie (ef. zamparalic), senatorlio, varvarlic (Beldiman ; cf. zor-

|

balic).

Acest sufix alterneză cu sinonimul românesc
aie: hainie şi hainlic, harabagie și harabagilic,
murdărie și murdarlic, surghiunie și surghiunlic; apor călfie și căvăfie (cf. hamalic), ehelie

(ef. murdarlic),

ghidușie

(cf. ca-

și pehlivănie

bazlic).
“La, sufixele menţionate se pote adăoga şi.
-MAN, care figurâză în următorele vorbe turcesci:
gubusurman, dusman, talașman, tergiman ...
giuman şi sucman; la primele patru exemple
primitiv . iortoman. Turse referă si ortoman,

dizcesee acest sufix formeză adjective (=ly:
și
„enorm“)
man sait şișman „gras“, kogaman
kara
din
„popor“
colective (=lyk: karaman
etc.).
turkman
miisiilman,
„olotăt ; el.

Vorba Baş „cap“ este un prefix
constitue obicinuit primul, une-orise
clement al unei composițiuni și

special ce
și ultimul
alătură la

vorbe tureescl (baș-ciauş și bulu-baș, baș-salahor
'si categi-bașa) sall românesc (baș-boier și portav-basa, baș-căpitan ȘI capudan-bașa), dând în
ultimul

cas

composiţiunir

cu

adjective

şi.0 nu-

bașantă nefavorabilă (baș-bătăuș, baș-marghiol,
neghiob).

-
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Tot un fel de sufix e și elementul Pronominal -sr (-si), ce se anină turcesce la
un al!
doilea membru al uney composițiuni, expr
imând
un raport de posesiune față cu primul memb
ru:
ienicer-agasi, divan-efendisi, Silistra-valesi
ete.
Acest sufix se conservă sati se l6pădă
în românesce, după caracterul ma! mult sati
har puțin
usual al vorber corespundătre.
Sufixele românescă, cari revin mar
formațiunile secundare ale vorbelor turce des în
sci, sînt:
I. Sufixe diminutivale,. fârte numerose
(în
număr de 92):
-Ac (ef. prostănac): budulac;
-ACHE (NQr. -dz: zor „copilaș“,
Costache, Petrache): agache, beicache, cilibida
che, fudulache (ef. ţa-:
fandache);
|

-Aş (cf. copilaș, .cuţitaş, flueraş):

,

buzdugănaș,

caicaș, catiraș, chimiraș, ciobănaș,
ferm
dănaș, sipotaș, tulpănaș, zăbunaş; enaș, săitănaș, ghioz-Că (ef. maică, taică, dădacă, doic
a): babacă, duducă,
nenâcă ;
|
e
-CIOR (C[Î. oscior): fescior, levincior
;
-EICĂ (cf. scurteică) : ciubeică,
&hiordeică,

-EL (CÎ. cercel,

benişel,

cojocel,

scăunel):

birlicel, bondocel, bostănel,

bănel, ciomăgel,

ietăcel, papucel,

atlăjel,

giubeică; *

băltăgel,

caicel, capoțel,

ciocoltucel, dovlecel, Sârbăcel, %ava
noșe
l,
sănd
ucel,

bunel ; pl. șălvărei, zulufei.

sipețel, tencurel,

-EŞ (cf. scăneş): sumăeş;
„„ “ICă (ef. fetică, păsărică):
bostănică,
girică ;
,

vătăşel, ză-

”

sultănică,

tin-

-ICIU, (cf. gădiliciă, tremuriciă):
măscăriciit :
-INĂ: arapină, haramină ;
E
-IOR (ef. căprior, frățior) : dulă
pior, rachior, zarifior ;
,
-IORĂ (6f. inimidră, PăiGră) : abăi
dră, cutiră, farfuridră, lefușoră, mărămidră ;
-IŞCĂ (ef. morișcă):

-

cadişcă ;

-IȚă (ef. codiță, peniță,

porumbiță) : cătrăniță, du-

LYVIL

heniţă,

fotiţă,

halviţă,

odâiţă,

băiță, duduiţă,
Mă
-tc (cf. sătuc): hărămue:

rachiiță, tulumbiţă ; bă,

„ve (ef. ferestrue): dudue.
-uș (cf. ineluș): aguş;
-ușă

(cf. cureluşă):

-UȚa

|

perdeluşă;

-ușcă (cf. femeiuşeă):
-tŢ (ef. bănuţ):

|

arăpuşcă ;

cerdecuţ:

(ef. mântăluţă,

steluţă):

|

abăluţă,

bărdăcuţă,

băsmăluţa, catifeluţă, farfuriuţă, gentuţă, giubeluţă, iehneluță, părăluţă, perdeluţă, saieluță, sărmăluță, tărăbuţă,..
tăsmăluţă,

tichiuţaă ; duducuţă,

nenecuţă.

Il. Sufixele augmentative

forte puţine

(6):

sînt,

-AIE (6f. flăcăraie): dănănaie;
-ANDRĂ (cf. copilandru):. micsandră

din
d.

contra,
miceş-unea

(finalul organice considerat ca un sufix).
-AU (et. lingâu, mâncât): haidâu, telălâtu;
-iLă (ct. inurgilă, ochilă): arăpilă, chiorilă ;
-uvu (et. pietroiitt): suiloiu, tărăboiti ;
,
-05ă (d. suf. verb., ngr. -6y-).: mascarână (archaic).

IN. Sufixele de moţiune
diminutivală

sînt tot de origină

(5 forme):

-că_ (el. fiică, ţărancă): duşmancă, hagică, teleleică ;
-Esă (cf. împ&rătâsă, preot6să): băcănsă, bidinăresă, vizirâsă;
,
,
_
,

-Ţă. (ef. bivoliţa, morăriţă) : băcăliţă, mirzăciţă, ra-

chieriţă,

-GIE:

tătăriță,
ao

telăliță;
ăs

:

Otcă (e i eluţăica): arăp6ică, „hangiGică, hat6ică,
mahalagidică, moftangidică, samsaroică, teleldică.

IV. Sufixe nominale:
1. concrete

(nume

de

agent):

(ef. argintar, bucătar, portar): arșicar, bidinar,

-aR r, ciaprazar, ciorecar, ciurecar, găitănar, giocabazlica
șăicar, tă-.
lar, îșlicar, ogegar, olăcar, suemănar, surlar,
Ai
|
băcar, testemelar, zăbunăr.
chiriaş,

meseriaș):
ostas,odăiaș,
arendaş,
-aş , (ef.lefaş,
satîraş;
rufetaș,buciueaș,
mazilaș,
ciomăgaș
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|

,

-ER (Cf. pivnicer, pălărier, vier): abăger,

gasier,

hărăcer,

rachier ;

-IST (ngr. -iorns:

“ divanist,

cf. gornist,

zeflemist;

Ia

bonjurist,
.

becer, boa

junimist)::
|

“17 (ngr. -irns): divanit (alăturea de divanist), măscărit (alăturea de măscăriciii și mascarână).

-uș (cf. jucăuș, spiriduș): shiduș.
2. abstracte (nume colective sati de acţiune):

-A: bostană, mahală, ulucă; și formele. români- zate : călăuză, caraulă.
-ARIE (Cf. bozărie, stufăric): bostănărie, ciubucărie,
dulăpărie, căzănărie (vedi -ERIE şi -1E);
-ARIT (cf. văcărit): beşlegărit, tutunărit (vedi =);

-ATICA (ngr. -dstza pl. d. -ăztzav): cantariătica (ef. pz-

vabdzzoy,

loyer

V'un

magasin);

-CIUNE (cl. urtciune): măscăriciune

(archaic);

-ELĂ, -1ALĂ (Cf. albăstrâlă, poleială): boială, cănâlă;
ciomăgâlă, icurțâlă, mahmurâlă, sictirlă, sulemenâlă ;
-ELNIŢĂ (ef. cădelniță, vîrtelniță) : chibritelniță, șerbetelniță ;
|
-ENIE (Cf. grozăvenie, vedenie): şiretenic;
„_„_
“Eni: boiangerie, bozagerie, ciubuccerie, harbuze-

rie, iorgangerie,

serie,

mungerie,

tinichegerie,

paciagerie,

toptangerie,

-ETE (cf. vrabete): dovlete;

simigerie, sofra-

tutungerie

-IC0Ă (ngr. =

(vedi -1£);

!

pl. d. =+46): bacalica, (ef. zaharica), giuvaerica, (cf. diamantiea) ete.;

-IE (cf. ferărie, pescărie): abagerie, băcălie,
becerie,
„ bogasierie, căftănie, călfie, căsăpie, căvăfie,
ciobănie.
dulgherie, rachierie, salahorie ;—(ef. judecător
ie, împărăție) :
agie, beșlegie, căimăcămie, ciauşie, hănie,
mîrzăcie, olăcăle, pășie, saigie, vizirie, zapeie: —
(ef. frăţie, lăcomie) :
cărdășie, chelie, dușmănie, fudulie,
hainie, mahmurărie
moftangie, mofluzie, murdărie, pelticie,
surghiunie: —
-(ef. jucărie): ghiduşie, măscărie,
pehlivănie, rușfetărie ;
-IME (Cf. călărime, mulţime): arăpime,
arnăutime.
cadînime, ienicerime, mazilime, tătărime,
-ISMĂ (ngr. auz): buiurdismă, harasladvechilime:
ismaă ete. :
7 (cf. asfințit, călarit, ciripit): caftănit,
cAgtarit
măhălit, mazilit, saigit, salahorit, sulemenit
, tăbăcit i—(ef.
morărit, văcărit) căimăcănit, ciohodăriţ
(veqi -âRim);

-tRĂ (ct. lovitură) : zapeiitură.

|

3.

V. Sufixe

adjectivale:

-A$ (ef. nevoia, pătimaş): boelucaş;
-Ar (ct. buzat): perciunat,;
-cios (cf. uricios): măscăricios;
-EN (Sl. en; cf. bouren): mofturen, sinonim, cu molfturos;

-ESC (el. românesc): agemesc, arăpesc, viziresc, zapciesc, arnăuţesc, bogdănesc, cârjaliese ;—(cf. domnesc);
agesc, ciaușesc, gelepesc, hantătărese, mazilesc, păşese,

saigese, spahiese ;—(ef. băbesc): abăgerese, bogasierese,
harbuzese, salahorese, samsaresc, surugese ;
-EScă (în nume de hore: ef. ardelenescă, oltenescă,
țigăneseă):

arăpescă,

arn ăuţescă,

cadînescă,

cerehezâs-

că, ciobăncseă, gelepâscă, lăzâscă, tăbăcărâseă ;
-1r (et. ciuruit): căngiuit ;
-0G (cf. fomfolog, terfelog) : moltolog
-NIC (SI. nik; ef. sfetnic, zavistnic): mozavitnic, pazarnie ; (ef. datornie) : măscornie d. măscară (archaic).
-os (cf. fricos. sperios): bălăbănos, chelbos, duşmănos, hăzos, marafetos ;

-ură (cf. aurii, plumburiit) : tuciuriii.
-Ros

(cf. Jăudăros,

somnoros):

VI.

Sufixe adverbiale,

puţin

-EscE (cf. boieresce, frăţesce):

nesce, surugesce ;

mofturos,

|

năzuros.

numerâse:

beșlegăresce,

ciobă-

_

-ETICA (ngr. zara)
sadâtica.
-iș (ef. cruciş, orbiş): chioriş.

Cum se vede, numărul sufixelor românesel,
cari se anină la, tulpine de origină orientală, sînt
forte numerose și covîrşitâre celor de proveninţă direct turcâscă. Pe de altă parte, alăturarea sufixelor turcesci (ce-l drept, în ceasul

mal puţin

frequente) la tulpine de diferite

ori-

gini are o deosebită importanță, linguistică, ținând semă de caracterul 6re cum “exterior al
influenţei osmanlier. Ambele aceste fapte, de ordine mal mult intelectuală, concură a demonstra

intimitatea

relativă

a contactului.

etnic

și
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procesul de infiltrațiune
în limba română.

al elementului

oriental

Ş 24. FoRMAȚIUXEA PLURALULUI. — Pluralul vor-

belor derivate din turcesce se formâză pe cale
analogică după urmiătârele norme 1):
1. Numele masculine fac pl. în =: bacal,
baciii, beiti, călăuz, casap, cioban, duleher, duşman, hagiii, hamal, moftangiiă, „mușteriii, pehlivan, salahor, surugiii, telal, vechil, zaraf.
|
Tot așa numele de plante: bostan, cais, har“buz, liliac, nufăr, salcâm ; și de animale: bursuc
,
catir; precum și un: șir de vorbe ca: ciorapi
(ef. colțunI), iminer și papucl (ef. pantofi),
ciac-

șir și șalvari (ef. nădragi),

butuci și tumurugi

(cf. buturugi), perciuni și zulufi (ef. per).
După aceiași normă procedeză adjectivele:
abraș, agiamiă, bondoc; caraghioz, chel,
chiabur,,
chior, ciacâr, fudul, hain, mahmur, murdar,
peltic,
pișicher, zevzec.
Puținele nume masculine în -ă: agă,
calfă,
pașă fac asemenea, la plural: a97, căllt,
pași (după
analogia lui popă, vlădică).
„2. Numele neutre fac pluralul:
parte în -e: anterie, arcane, baltaoe,
buzdugane, caice, cântare, capace, cazane
, ciaune,
ciubuce, gârbace, giamantane, humbare,
ibrice, ilice, mintene, sahane, sumane; iatagane,

„Parte în -wi: alaiuri,

beciuri, benghiuri,
calupuri, canaturi,

alișverişur, bacșişury

boclucuri, buturi, caimacuri, )
câștiuri, caturi, chefuri, chi-

brituri, chilimuri, chilipiruri,
chimiruri,
pui, ciarșafuri, cilicuri, cituri,
ciurecuri,
IN

chiucusu-

') Cele mai multe din datele acest
ui paragraf sînt luate din
Gramatica elementară a limyei român
e
un material bogat şi metodic se află(laşi, 1897)a d-lur A. Philippide :.
aci pus la disposiţiunea cer-.
cetătorului (p. 30-35). Cf. şi Weig
and, Jahresbericht LV (1897), p.
82-13.

INI

rută, dezghinuiă, fesuri, fișicuui, [itiluur, giamuri,
hapuri, hatiruri, marateturi, mărgianură, meremeturi, mezaturi, mezelicuri, mofturi, naiuri,
pervazuri, raitury, soiuri, tacâmuni, taifasuri, tainui, talazuri, telur, tencuni, tigheluni, toiuri;
și colectivele: calabalic, parmaclic, tamazlic;
parte în -e și -ari: acarete și acareturi, ama-

nete și amanctuii,

arșice

și arșicuri

(și arșicr),

capote şi cupoturi, cerdace și cerdacuri, coltuce
și coltucuui, conace și conacuri, divane și diva-:
nur, găitane și găitanuni, giuvaere și giuvacruri,
halate și halaturt, hangere și hangeruu, iatace
și atacuri, maidane și maidanuni, metereze și
meterezuri, satire şi satiruri, sipete și sipeturi, tavane şi tavanuri (şi tavani, cu alt sens), tulpane

şi tulpanuni, zimbile și zimbiluri.

„8. Numele
feminine fac pl. în -e: ciorbă,
fotă, giantă, havră; în -i și -e: dulamă, năframă,
tarabă; iar în -i: odaie, tingire.
Cele mal. multe dintriînsele terminându-se
în -4 sait -ei (-iâ) își modelâză ast-fel pluralul:
(după

căţea,

măsea,

nuea,

stea,

surcea)j—

boiele, cafele, narghilele, perdele; abale, agale,
basmale, parale, sacale; și tot așa masculinele :
beizadea, farfara, haimana, mascara; (după argea,.
mărgea) — ipîngea.
,
i

Vorbele curmale, nazuri și nuri aii numay
pluralul; 16fă facea pl. lei (cf. plăți) și lefuri
(ef. hacuri); ocă: ocă, ocale sai rămâne neschimbat; dulap, tavan şi uluc fac pl. în i și în ri,
cu sensul diferențiat.
Vorbele agă și pașă

plural:
pașă)

agă și pași,

şi chiar

forma

cronice, în bulgara,
lari (macedo-rom.

pot

avea

agale și pașale
turcâscă

agă și

a pl. agalari (în

sărba și albaneza)

pășălar).

un întreit.

(din

și pașa»

.
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In flexiune, tâte vorbele populare ai încercat modificările fonetice după prototipurile
vechi ale limbei: arman face la pl. armene (de
unde sing. și armâu), boiele din boia (după
găl-

benele), lilieci din. liliac, feligene și mintene din

feligân și minten, gavandse din gavanos
(ef.
0se), gente din gântă (of. ene din S6nă); cioma
g
- face ciomege (după toiag), dar balta cons
ervă
vocala finală, din causa caracterului săi
mal
puţin popular.
.
- Vorbele agă, babacă, duducă etc. fac
la ge„Ditiv: agăr sai aghil, babacăi și baba
chir, du- ducăi,: duduchil și chiar duducir (după
analogia,
cu bunică, doică).
|

$ 25. PAnric
— Inte
uLresa
e.
nte

sînt, şi

numerOsele particule (adverbe, conjuneţiuni
Și mal
ales interjecţiuni), cab sînt! și ast
ă forte po-

pulare și unele caracteristice: aferim! ama!
aman!
bre! carnaxi! haide! halal! haram! helb
et!
Apor:
abitir, afif,

amands, barem, başea,
peșin („îndată“), sanche, sic, tama giaba, hici,
n; .și forme
compuse: ciat-pat, get-beget, &hio
j-ghidre,. gojgogea, hurduz-burduz, techer-meche
r; în line, lo„Cuţiuni adverbiale: bulue, tabla-bașa
, urdu-belea;
“cu duiumul, cu ghiotura, cu topt
anul.
„Tată și următârele cart,
din causa caracterului lor local ory sporadic,
n'a putut fi trecute printre Vorbele populare.
Adverbe:
|
chez „tocmai“ în cântecele
Chez fata cadiului, Nepsta 'mpăr dobrogene (Burada, 176:
atulu
unde o ia? Crez din tîrg din Dobro i; 211: Dar fata de
gea). — KEZ, idem,
evet „da“ în

poesia, populară (Alexandri, 136
ș Turcii
toţă ezet dicea)
— rvev,
. oui; bulg.
evet.
ioc „nu“,în jocul păpușilor și serb.
121: Para în pungă îoc, Mâncare de aiurea (Teodorescu
loc; Bogdan, Po.
vești, 118: la alt negoţ
nu se pricepe nică soc). —

YOK, non.
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Popular

pomenesce“
mahalaua).

e și compusul

dibioc

„nu

se

află; nu

se:

(Marion, 49: c'așa cărcimăriță dibioc în tâtă

— DiB Yok, il n'y a pas

(itt. pas de fond).

Interjecţiunr:
alalah!

strigăt

de -admiraţiune

entusiastă

în bala-

dele n6stre şi care nu-i de cât forma reduplicată a lui
Allah! strigătul războinice al Mahometanilor (Alexandri,
167: Alalah ! cul arăpescă! Alulah ? cai tătăresci !).
avalim! bravo! într'un cântec din Covurluiti (Bty-

mologicum,

2141: Acalim Tudor vitâz, Mulţi "ţi mai mor

de necaz),
— Evaura ! (ar. eyvallah „jen jure par Dieu !“*)
„oui! soit! (finalul sub acţiuneu sinonimului uferim) ; bulg.
a
Sa
|
vallaha! serb. vallaa!
dur! „stăi!* întrwo colindă (Teodorescu, 7i: Dir,
dur,

dur?

negrule,

vuR

dur/

Că. nu-i - fur,

ca

să

te fure).

—

(imper. d. durmak), arrâte-toi! alb. serb. dur! „stă!“
ghâlal! vino! în 'poesia populară (Alexandri, 116:
Ghelai tu cu mine, Că te-oiti purta bine; Burada, 150:

GEL,
Tu fată a cadiuluy... Ghelui/- ghelui ! până. colea— ).
(imper. d. gelmek), viens ! serb. gel! bulg. ela! ner. 2!
hairusum (airusum!) să-i fie de bine! sinonim cu
halal!

(Alarion, Universul d. 1893, No.. 15: hairusum d'așa

nevastă ! Ibid. 1894, No. 21: airusum să-mi fie!).— HAR 0
,
“SUN, que bien te fasse!
işala! expresiunea resienării musulmane în privința
celor viitore: 1. de o' vrea D-deii! corespundând ro-.

mânesce lui „bun e D-deii!“ (Zilot, 37: „Naziîrul' iarăşi
îi se fagăduia cu îsulu/ cum obicinuese Turcii de ic: . ..

Teodorescu, 568; Turcii din gură striga: Işalu şi maala! 606: Impăratul d'audia, Işalu/ că.le diceâ); 2.
(ironic)

bravo!

(Alexandri,

Teatru,

352: să nu

certenesci

ci6ră ... îşala! um închis baragladina! 433: o mie cinci
—
sute galbeni!.. îşalu/ maşala! m'am făcut chiabur!).
INŞaLia (ar, în Șaallah, sil plait ă Dieu!) jespăre, peut.

Gire; bulg. işalah! serb. inşalah! alb. ișala! span. oxalâ!
maşala!
exclamaţiune
turcescă de admiraţiune
Sati preservativ împotriva diochiului (litt. ce o vrea
D-deii): bravo! sinonim cu aferim ! (Stamati, 348: îi striga
toţi într'un glas: aferim și muşula! C. Negruzzi I, 24:
Arnăuţii strigară maşala! închinându-se până la pămînt;
Teodorescu, 654: Tâtă nunta

sala !).-- magar

(ar. ma

'mi chiuia, Letin

șa'allah

dicea ma-

„ce que dieu veut“), â
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merveille! bravo! bulg. serb. mașala ! macedo-r
om. mașala! (întrun descântec de diochiii).
a
„_ Salamalie! formulă de salutare a Orientalil
or ȘI care
se obicinuesce numai între musulmani:
SELAM ALEKIN (ar,
selam 'aleikum), que la, paix soit sur
s&rb. salamalek (selam alekim). Vorba vous! alb. bulg.
revine la cronicari şi în

* „ture.

cântecele populare
SELANLYR, salutation) :

(ca subst. corespunde

a. în cronice, şi sub formele literare „Sal
amalechi“
ȘI „selamalichim“ (Dionisie, 188: Pazvand
ai făcut salumlichiul sait hiritisma către capipiii;
200: după salama-,
lichiul ce asi făcut agalele capigiului;
Cron.
anonimă 140:
Banul Cornea, îndată ce ai vedut
pe
Hadi
m-saip al
Imp&ratalui, nimic alt nat mai
căuta
t,
măca
r un se“lumalichim de la Musaip S'audă,
ci ati încălecat pe cal
și au luat crângul în cap. Revista
vodului Hangerii]: Deci după ce II, 329 [Istoria Voeati intrat (Turcul) Și
sălamu-alechi i-ai "dat (ui
Vodă)...
|
„_b. în poesia populară, şi sub
formele „salumanic“
Și „selamalic“ (Marian I, 188:
Carabet groznie pășia,
Și Ja dînşii când sosia, A strig
at sălumanie ! Vulpian,

21: Iar Căpitan-Pașa salumanie îi da,
Și din gură o întreba; “Teodorescu, 515: Tu sclumalic
Vei da, (Tureilor)
Şi Lei dice cu gura... 561.
„. [ciauşul), Babei selamlie îi da). Mai d'aprâpe când venia,
Răspunsul la acestă salutare,
ALEKIM _SELAN, denotă
românesce ironie o mâncare
turceâscă (Alexandri, Teatru, 671: vrei. și selâm?..'
alechim-selen ?.. bucate turcesci? cum nu! Adă ȘI alechim-sele
u
7)...

“Spre a putea aprecia cum se cuv
ine importanța semantică a unor particule atât
de răspândite ca barem,

că printre

bașca, giaba, haide etc., observ
ăm
împrumuturile lexicale ungure
sci nu

fiourâză nicl-una de o cireulaţi
une mal generală
(băt
= ăr
bar

em și minten[aș] =pe-șin avâ
nd NUmal val6re locală) ; că singurele
par
tic
ule
sla
vone:
ba, da, iar... ai importanță sin
tactică (pe lângă ad:
verbele aevea, aidoma, tocma=
taman, nesam-ne:
tam=techer-mecher); și în fine
, că erâca, modernă,
rivalis6ză, sub
acest râport, cu turcesca: pe
lângă
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adv. „măcar“, sinonim cu barem și el însuși:
de origină orientală (Ngr. pazăţ ȘI uoţău d. turc.
şi cuman. magar „fortasse“, de unde alb. bulg.
sărb. magar și măkav), grâca modernă a dat
limbei române un şir de particule caracteristice:
agale (cs), alabăbula și arababură (îi auzăuzoo)a,
„pâle- -mâle“, de provenință italiană ca și alivanta =tumba d. it. tombolo), alandala (833 ări

î)da „altele în loc

de

altele“), anapoda (yăzoza),

anocato (âuwzizo, arababură), serta-ferta (obpra-p pepe.
„allees et venus“) etc.
Acâstă constatare, pe lângă cea făcută cu
ocasiunea sufixelor, ne îndreptăţesce. a afirma,
că influența tureâscă nu are, în totalitatea ex- .
tensiuni sale, un caracter superficial şiș transitoriii (cum sa susținut în atâtea rînduri) și că
dacă multe tureisme sînt expuse să peră 'definitiv din limba nâstră, apoi unele particule
şi sufixe orientale cu r: ădăcinI adînel în graiul
popular vor resista de sigur acelei dispariţiuny
treptate în evoluţiunea limbel.
Ş 26. VERBE. — Pe calea, directă limba română
n'a, dobîndit din turcesce nici un singur. verb,
lucru remarcabil și care 'ȘI găsesce pâte explicaţiunea în finala "Infinitivului (-mak sai -melk),.
care nu e susceptibilă de a fi românizată.
Altminterea, o stare analogă reflectâză infuenţa maură în Spania: din Saba, spaniola
n'a moștenit direct niclun verb, ci din substantivele împrumutate ea a format verbe originale
şi conforme cu spiritul limbel.

Tot ast-fel cele mal multe forme verbale ale
n6stre de acâstă categorie. sînt derivaţiuni din
substantive turcesci: arcănesc, băcănesc, boiese,
căftănesc, călăuzesc, cănesc, cântăresc, căsăpesc,
cătrăinesc, chefuesc, chiaburesc, chior&sc, conăcesc,
60936
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ciomăgesc, dulgheresc, fisticesc, fudulesc, huzuresc, mazilesc, murdărese, schingiuesc, sulimenesc, 'surghiunesc,: tăbăcesc, zăpcesc, zorese —
tote după norma conjugărir IV (afară
de unicul

amanetez).

Câteva altele se formâză

direct după

analogia verbelor neo-grecescl, ca meremet-isesc,
zeflem-isesc etc.; sait și cu prefixe ca pes-: de.săxănez, desbogasieresc, descotorosesc, destoiese,
desturlăcesc; și mal ales cu îx-: încălifez, închia„burez, încărdășesc, închiriez, încondur, îndoldoresc,

înrăfturez,

însăxănez

ele.

Patru verbe (bășcăluesc, chefăluese, hareciluese și zorbăluese) aii admis silaba verbală maShiară -v (cf. burzuluesc, chezășluesc), pe când

sufixul

verbal

unguresc

fuesc și marafetuesc;

-ur se regăsesce în che-

verbele giugiulese

și pia-

gelesc aii suferit acţiunea analogică a lur fudu„ese (cf. și săngeclesc); de asemenea, fesurese
și gebrăresc datoresc tot analogiei forma
lor amplificată.
|
Alte verbe, în fine, puține la număr, ne
ai venit prin mijlocirea bulgărel. Acestă limbă,
ca sărba
și albaneza, a adoptat pentru Infinitivul
er aoristul (tot așa și româna în verbele
neo-grecesci:

afur-is-ire) și sufixul is al aoristului verbelor
derivate din grecesce îl adaogă la Infinitivul
(-sam)
sai la aoristul verbului ture (-disam).
patirdisesc“ şi „cortoroseset corespund

bulgăresc! atardisam

și kurtulisam,

Ast-fe]
verbelor

direct derivate din ture. artyrmak (aorist:
artyrdy) și lkurtalmak; după aceiași normă analogic
ă a procedat
„Ciracladisesc“ în raport cu ture.
ciraklamak (aor.
tiraklady+ sufixul aoristului
STec -si). Asemenea
verbe conțin
deci la Infinitiv un îndoit sufix
aomistic, de aci lungimea, lor caracteri
stică, conțivând

un

minimum

de patru

silabe.
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Cap. IV:

Ş 9. ACCEPŢIUNI
sensului, un număr

Elementul

semantic

— Sub raportul .
METAFORICE.
vorbe oriende
însemnat

tale ai dobîndit în românesce o accepţiune figu-

rată,

ce pare

a fi străină

de

limba

originară

: e

în majoritatea casurilor, o eflorescenţă ideală pro-

prie pe noul sol în care ail fost resădite, ceea
ce dovedesce în acelaşi timp ce rădăcini adîncă
ati prins acele expresiuni în mintea, "poporului..
:
Ast-fel, spre a ne mărgini la câteva exemple
din
abraş, în sens de „piază rea“, resultând
.
supesrstițiunea populară pentru cail abrași;
supersfera
în
" benghiii pătrunse asemenea,

;
stițiunil ca. preservativ în contra diochiului deaplicată articulaţiunilor corpului,

balama,
o
|
sinonim cu „picior“;.
de „belea“
bocluc căpăti sensul metaforice
turcesce);
în
cu o nuanță materială (deja
aplicat
Gatran, primitiv termin de marină,
cătrăni“);
se
(„a
apol unei stări de excitare morală
semantică:
evoluţiune
coltue, cu o bogată

veni

cu cotul („a
perniţă, colţ de pâine, oest de refuzmetaforice de
arăta coltucul“), tote deducţiuni
la sensul primitiv „Subţioră“;
„pată“
de
iehea, de la înţelesul “material
“
secătură“;
tvecu la cel moral de „om pătat,

la adică
mehenghiii „iscusit, șiret“ însemmn6ză metale- .
analogia
„probat, pus la încercarei după
mehenghiii;
lor supuse la piatra de prubă numită a unei fapte
mușama, În sens de cocoloșire

rele („a face mușama);

,

da meșil să . . i
- meși, în sens de curaj („nu-i
feței luminose
nur, litt. „lumină“, se aplică
IE
și pline de graţil.
(bursuc)
faunei
Comparaţiuni luate din sfera
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"și a, florel: bostan și dovlec, aplicate familiar
capului (ef. tigvă); fisticul a dat nascere lui fisti-

chiă (fig. bizar) și lui fisticesc (litt. a se se face

verde ca fisticul: cf. sfeclesc); apoi din cercul
meseriilor, și anume:
|
de la cizinari noțiunea de „a înșelat (calupci, papugii, pingelesc: cf. înșel, litt. a pune
șeua, deci a acoperi calul);
de la croitori, noțiunea de mustrare, dojană,
(„a trage cuiva un ibrișim, un tighel“), metaforă.
luată și de la bărbieri („a trage cuiva, un perdal“);

„de

la dulgheri, noţiunea de linie drâptă („a

umbla ca, pe ciripie),
...
din sfera calului: ciapcân „Șiret, smecher“
(litt. cal ce umblă în sărite) și giambaș, litt. saltim-

banc care 'și riscă viaţa, (ambele deja, în turcesce);

din jocul de cărți, terminul de coz („frumosă coz*),. iar din jocul în arşice expresiu
nea
„puiii de giol“ (Ispirescu: să dea puiii
de giol
la inel);
a
din sfera spectacolelor populare: cabaz
e la
adică scamator
.și măscăricii e pur și simplu
bufon sai paiață, mucalit. însemnâză
. „actor
și pehlivan „atleti; caraghioz era
humele arlechinului într'o farsă forte răspândit
ă, care se
representa cu mal multă saii may
(de unde sensul figurat al vorbel puțină reservă
- „perdea ce
servia de cortină acestul teatru
primitiv).
Ironia JOcă un rol însemnat
îi domeniul împrumuturilor turcesci: marafet
e
proprii „sciință,
talent, aq cu sensul de
viclenie, nazuri; tot
așa tertip, primitiv „proiect,
plant, iar ad întrigă, chichiţe. Vorbe ca aferim,
agiamiti, babalic, berechet (în seus concret),
chiolhan,
fudul, habar, hal, halal, hatîr, haz, palavră,cirac,
taifas ete. sînt intipărite de
acea ironie optimistă
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și caracteristică, ce pârtă la noi numele

turcesc

de „zeflemea€. Bufonul are o întrâgă sinonimică:
cabaz, caragehioz, ghiduș, măscăriciii, mucalit și
ă în fecunsoitariii. Spiritul umoristice culminâz
*
ditatea semantică extraordinară ce a dobîndit în
vomânesce expresiunea mofi, pe când turcesce
sfera vorbel e fârte mărginită, fiind pur și simplu un sinonim cu „giaba“. Ironia, poporului, care
Wa cruțat de parodiare o bună parte a elementului slavo-grec, urmărit de spiritul satiric. a]
Românului până și în domeniul terminologiei
religi6se, a găsit în contingentul turcesc o adeeX
vârată mină de exploatare şi de resultatele
ică.
umorist
benefici6ză în permanenţă literatura,
Ş 28. GENERALIZAREA SENSULUI. — Elementul mia fost
litar a jucat un rol însemnat și soldatesca
turunul din factorii principali în transrniterea
geneal
abil
remarc
cismelor : de aci fenomenul
“valizării

în

domeniul

liinbei a unei seril

de ter-

exclu-.
miny ce făceaii parte la început din sfera
deja în
siv militară (unele, ca alaiii și chilipir,
.
turcesce):
domalai, primitiv „regiment“, apol paradă

urmelor

nâscă si la urma

mulțime de Gmeni, și

|
;
cu o nuanță nefavorabilă (ef. laie)
ndi.
dobî
beșlâgă, odinioră căpitan de beșiii,
(cf. betrân,
înțelesul de bătrân, mai ales nevoiaș
o
|
primitiv soldat veteran);
zat
rali
gene
apoi
bulue, companie de soldaţi,
co-

bașă,
în „gl6tă, droie, grămadă“ ; tot așa bulu
le unel
antul unui buluc, ajunse mai-mare

De

mand
șetre de ţigani:

-

o

a

însigniile
buzduganul, odinioră unul din unde de,
ului
Domniei, trecu în domeniul basm
Feţii-fruveni arma favorită cu care se luptă

LIS

MOȘ, iar sinonimul sei, topuzul, ÎȘI găsi în cele
„din urmă un refugii întrun joe de Copil;
chilipir însemna la început prada solda„- ților în război, apol lucru ușor (sait ieftin) dobîndit;
,
dandana era sinonimul lui alai, ambele însemnând o pompă militară, din care n'a persistat în limbă de cât gălăpia ce o însoția;
„ deliii, soldat vitez din corpul deliilor, apor
înalt de stat, om bine făcut (ef. may Jos: levent);
duium era jaful în “Tăzboiii, mulţimea de
prinși tîrâți în robie;
iamă e primitiv prada dușmanului și iureș,
năvala soldaţilor la luptă;

__16f,

primitiv „soldă“ (în special solda lu- |
nară a ienicerilor), de unde lefegiii coresp
unde
întocmai lui soldat; tot așa la Romani,
stipendium însemna la început solda legiunilor,
apor.
cu sens generalizat;
|
levent, voluntar din corpul călăraşilor
levinți, a dobîndit sensul general
de „sdravăn,
puternic“ (întocmai! ca slav. voinik.
primitiv „0șten, războinic“).
|
salahor se numia sătânul care (scutit
de dărr)
lucra, la repararea unel fortărețe;
,„
tain era anume merticul' de proviant |
dat ienicerilor. . .

|
Apol generalizarea. numelor
proprii,
ca:
Agem, Arnăut, Cifut, Fez, Halep,
Misir, Mosul,
Tarabulus' ete.
|
"$ 29. REMINISCENȚE IsroRIcg. — La
colului nostru localităţile mărginașe începutul secu Dunărea
ail fost bântuite de faptele nesăbui
te ale câtorva
“rebeli în contra Porții, fapte
ce ati lăsat un r&sunet stăruitor în limbă. Cel
mar faimos dinir'acești haini
a fost Pazvantoglu,

Pașa

al Diulur

ae

m

Se

o

LXRI

(Vidin), care, vrând să răsbune mârtea tatălui
stii, fost aian al orașului, ucis de serascher, se
cară
puse în 1803 în fruntea a 10000 de Cârjalit,
d
ardân
,
tăiând
ite,
comiseră excese nemal pomen

și prădând pe toți cară le cădeaii în mână. Sub
cetele
Alexandru Moruzi, Pazvantoglu năvăli cu şi cine

lur în Oltenia (în Tirgu-Jii și în Craiova)
cruțare.
scăpâ de sabie și de foc, fu ciuntit fără cârjaliii
de
şi
giă
Până astăgI, numele de pazuan
e aţintit
denotă pe omul cumplit, al cărui cuget

numal la jaf și la omor.

căpeteDupă exemplul lui Pazvantoglu, patru
recrutară un
nii, poreclite Dahii adică viteji, își
sub numele de:
corp de bosniaci luxos echipați și,
satele săr-

şi
Cabadahi, îl trimeteaii prin orașelerecoltă
bescl reclamând o decime din
1).

și con:

strîngând pe locuitori la angarale
anume
altă căpetenie a lui Pazvantoglu, dădese
O
turcesci
Manat Ibraim, care „în ţările
foc, cu prădă, vărgroză mare cu ardere de
sub Mihail Suţu în
Săi de sânge“ (Zilot), intră

Mehedinţi

cu

cetele lul de

manafi

Şi surprinse

omorînd și jăfuind
Clenovul într'o di de bilei,
acolo. In acelasi
tălhăresce pe toţi cel adunaţi Carafefiz, cu ce-

timp un alt căpitan de Cârjalii, Calafatului.
foc
tele lux de carafefizi, dădu
ce a lăsat. o afigura
Dintre eroii Zaverei,
poporului,
imaginaţiunea
mintire mai durabilă în
oștirea

a fost căpitanul

arnăuţilor

din

lui Ipsi-

Care, trecând în parlant, faimosul Bimbaşa Suwa,
viață de Pașă, rămasă
tea 'Turcilor, petrecea 0
trăi ca Bimbașa Sava
proverbială: până astăat „a
1)

Bou6,

La

Turguie

, vol. II, P. 159 şi vol.

Paris, 1810
Marseille, 1824, p.
“Essai sur les Phanariotes. ariotes, un fat, un
s phan
d Europe.

IV, p. 36 urm. ord, est, selon les boyard
Un homme brave
229:
rustique,

un

rodomont,

enfin

dans

y.
leur langage, un tabada
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însemnâză

a duce un. traii plin

de

belșug

şi

ie
r
a
;
fără grijă. EL peri,.. tăiat
de Turci, în „Bucureser
Și tragicul săi sfîrșit intră în domeniul poesi
el
populare, române și buloare (Teodorescu,
484):
a...

F6ie ş'o lalea,
. Ciauș că-l venia
Bimbaşii Sava;
|
Ciauş că-l venia,
Temenea "i făcea,
Din gură "1 dicea:

|

— Paşa Chihaia, .
Chiamă pe Sava,
Cu delibaşa,
Căpitan Ghencea,
Ca să bea, să bea
Ciubuc şi cafea.

Cap. V: Elementul

lexical

-$ 80. CARACTERISTICA LUI. — Tur
„duse în limba română nu provin cismele introtOte din aceiași
epocă. In afar
ă de
stabilirii Turcilor în
tabilă, dar care nu
intimelr sale afinități
elementului oriental

influența cumană anteridră
Europa (influență incontespote fi precizată din causa
cu osmanlia), introducerea
s'a, făcut, în răstimp de peste

“3: secole, prin contact
mMâni.

-

direct între 'Turor și Ro-

In acest lung interval

ri6de succesive și anume:

se pot fixa

două

,

pe-

un prim strat de tur-

cisme din sec. AV- XVII
și altul din epoca
fanariotă, sec. XVU—XVIII.
tinctiv e gradul de cireulaţi Caracterul lor disune al stratuluy covespunţlător și mai ales
star
permanentă a elementelor saleea provisorie sait
.
Intr'adevăr, mar t6te turcis
mele din ultima,
“peri6dă, de ordine politică
și
socială, ai intrat
definitiv în domeniul isto
rier odată cu disparițiunea Domnilor fanarioți
şi deci și a influenţe
imediate -a Tureilor; o
part
e dintr'însele ai ră.
„Mas, dar neavând tim
p când să prindă rădăci
ni
„în limb

ă, ai dobîndit în pura
Românului o ușdră

ISI
nuanță de ironie și ai cădutîn sfera comicului,
devenind o mină bogată de exploatare pentru
literatura umoristică. Acsstă sârte curi6să a îm-

“părtășit'o

de altminterea,

elementul

turc recent

“cu cel contemporan neo-grec, a cărul ultimă |
fasă contrasteză în seriositate și persistență cu
grecismele anteri6re epocel fanarioie.
Cu totul diferit e caracterul tureismelor din
prima peri6dă: ele aii pătruns în viaţa poporu-:
lui, se bucură de o mare respândire și ati prins
o formă

definitivă

cântar,

basma,
maramă,

odaie,

limbă.

în

cusur,

chirie,
para,

soiii

Ast-fel:

amanet,

dușman, fotă, 16fă,

ete.

ai

încă

o viaţă

lungă înaintea lor şi nu se prea prevede termiNunul dispariţiunii lor din graiul românesc.
mărul sufixelor și al particulelor turcesci, cari
aii intrat în limba n6stră, dovedesc asemenea o

cireulaţiune intensivă (Ş 23 și 25). Pe de altă parte,

persistența turcismelor în poesia populară din
Muntenia, Moldova şi Bucovina (spre a nu mai
vorbi de Dobrogea) — ca şi în cântecele bulgare,
sărbe, albaneze şi neo-grece 1) — arată în de ajuns,
că influenţa orientală nu s'a mărginit numal asu- .
pra Curţii şi claselor înalte, că ea n'a fost o sim- -

plă importaţiune oficială (cum o credea răposatul

Răssler), ci resultatul necesar al unor raporturi
ae
Ia
intime şi îndelungate. .
cogenere
în
sînt
Munteni
din
a
Turcismele
mune şi Moldovei cu restricţiunile următore: -.
In Moldova s'a conservat une-ori forma primitivă mal corect ca în Muntenia, unde a fost
Gre-cum românizată: bacai, badana, derbeder,
1 Elementul lexical ture a
chiar din acele repiuni, cari n'a

osmanlie.

Cf, G. Meyer,

pătruns şi în dialectele grecesci
stat niciodată sub dominaţiunea

TZărhische Studien 1, £.

-
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dușamă,

magaza,

meiden,

nohot,

tiutiun

repro-

duc mai exact prototipurile lor de cât formele
muntenesci corespundătore : băcan, bidinea, derbedeii. dușumea, magazie, maidan, năut, tutun.
Unele tureisme î6rte populare sînt înlocuite
în Moldova (în total sait în parte) cu corespundătâre de origină grâcă saii slavă: ciorap. (căltun), 'caldarîm (pavea), ciarșaf (prostire), dud
(aud), tibișir (eridă), peșchir (prosop), tavan
(sofit,. alăturea de baodadie); dar și vice-versa,
însă ma! rar: babacă și nenâcă (proprii Moldovel), duducă (domniş6ră), dughiană (prăvălie). Aci

trebue.să adăogăm cele câteva împrumuturi directe de la Tătari și cari sînt proprii Moldove!
($ 6).
|
Alte-ori figureză în

cele

două

ţări

diferite dar de aceiași origină orientală:

cuvinte

bostan-

dovlec, capangă-căpcană, baraba-chervan.:
Dar o asemenea consideraţiune geografică
s'ar putea aplica la tâte elementele lexicale ale
limbei.
|
ă
|
In fine, unele turcisme forte răspândite, odată,

introduse în limbă, ai dat nascere la o serie de
derivaţiuni proprii românesc! pe lângă cele direct
importate din limba originară. Ast-fel uba (afar:

de formele directe abagiii, abaie și habaciii),
a produs în românesce o întrâgă familie de deri-

nesc (adj. și v.), dușmănie, dușmănos; fudul: fudulache, fudulaș, fudulesc, fudulie; halva, (pe lângă

halvagiii), halvagerie, halviţă, halvițar, halvițărie ;
"tabac: tăbăcar, tăbăcăresc, tăbăcărie,. apol tăbă-

re

vate: abager, abagerese, abagerie, abăidră, abăluță; chirie: (pe lângă chirigiă), chiriaş şi închiriez ; chel (pe lângă chelbaș și cheleș), chelbe,
chelbos, chelboșesc, chelie; cioban: Ciobănese
(adj. și v.), ciobănie, ciobănaș; dușman: dusmă-

Muia SP
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c6lă, tăbăcesc, pe lângă tărbăcelă, tărbăcesc (din-

tr'o formă diferențiată: tărbacă).
Tot așa sufixele -giii şi lic,

tot familiare

ajungând

de

urechii Românului,
ai: provocat la

rîndul lor forme “derivate necunoscute: limbel
turcescI ($ 23).
|
E

Acestă influență nu trebue negreșit exagerată. Firea celor două popâre era prea profund
„diferită în credinţele și aspiraţiunile lor, pentru
ca elementul oriental să fi putut pătrunde în
sfera intimă a vieţii, în cugetul și sufletul Românuluil. Mat tote turcismele sînt de -ordine materială și se rapârtă, afară de politica și de arta
militară, la nume de plante, animale și minevale, la casă, îmbrăcăminte şi nutriment, la me-

serii, comerţ și industrie. Viaţa, religi6să și intelectuală aii rămas cu desăvirșire străine de
acest contact secular: bilanţul elementului os-. :
manliii nu conţine nici o noţiune de ordine pur
e
abstractă, nici un verb proprii-dis.
In acâstă privinţă, e interesantă o comparațiune între influența turcâscă din ţările române (și din Balcani) și cea arabă din Spania.
Condiţiunile istorice și psichologice: fiind mar
acel€și, un asemenea paralelism presintă o mare

analogie. Intr'un singur punct

influenţa

maură

va diteri cu totul, sub raportul intelectual, căci
araba fu, înaintea latinei, organul sciinţer în
evul-mediii şi Universitățile din. Cordova, Sevila
și Toledo aii radiat asupra Europei confundată

în barbarie. De aceea influența arabă asupra limbel spaniole nu se mărginesce numai la nume de
imposite, de_măsuri și greutăţi, de stofe şi me-

seril— ci ea, se resiringe în terminologia, sciințifică (botanică, chimie, astronomie, medicină)
şi în cea, artistică, mal ales în architectură. Nu-
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mal elementul religios lipsesce, pentru ca acestă
acțiune culturală să se potă compara, în totalitatea, eX, cu influența exercitată de Grecia asupra Italiei antice. Abstracţiune făcând dar de

acești

termini

de ordine

intelectuală,

acţiunea

limbei arabe asupra celei spaniole se confundă
absolut cu a elementului osmanliii asupra vocabularului românesc. „Ni la grammaire, ni la
prononoiation ne s'en sont ressenties.
Le gânie
de ces deux langues 6tait trop diffârent pour

que |une exercât sur Vautre une action tendant

a la modifier... Le vocabulaire seul a ât6 enrichi de mots arabes. Sauf quelques rares ex„ceptions, ce sont tous de termes concrets, que
„les Espagnols ont regu avec les choses qu'ils
desienaient. De ces substantifs se sont formâs
des verbes, et de ces verbes de nouveaux sub-

„stantiis ; mais tot cela s'est fait suivant

les. r&-

gles de la langue espagenole. C'est donc bien î
tort qu'on a voulu quelquefois deriver des verbes
espagnols directement: de Parabet 5. .
$ 31. RoruL Lut curruRaL.
— Odată acâstă reservă făcută, trebue accentuat rolul. cultural al

influenței otomane,

întru

câtva

cu

sub care raport ea, rivaliseză

al

elementului

fiind influenţei. maghiare
meric

grec,

cât și sub al cireulaţiunil.

Intr'adevăr,

din

tâte

'superidră

atât sub . raportul

elementele

unu-

străine cary

în decursul timpurilor ai îmbogăţit fondul latin
al limbei nâstre, slava-a exercitat fără îndoială:
acțiunea. cea ma! intensivă și cea mal durabilă.
Insufleţiți de aceiași credință cu Românii,
Sla-

vii ati lăsat urme neșterse în viața. religi6să,
și
') Dozy-Engelmann,

op. cit., Introduction.
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sufletescă a poporului nostru, urme consacrate
prin vechimea și profunda lor infiltraţiune. Imediat după slava vine influența grâcă, cea anteri6ră epocel fanariote, a căril acţiune a fost mar.
mult de ordine intelectuală, resfrâneându-se în
domeniul religiunil, șceâlei, jurisprudenţei ete.
holul jucat de elementul grec în sfera învăță-.
mîntului și a legislațiunii se completâză Gre-cum.
cu acțiunea seculară a elementului ture în do-

meniul politicei și al arter militare.

Intrega epocă fanariotă este sub dependența.
imediată a vieții politice și sociale a Turciel.

Curtea,

și societatea

înaltă, respiră

o atmosferă.

absolut orientală și acâsta nu numai în ceea ce .
privesce administraţiunea și ceremonialul oficial,

dar în viața de t6te dilele, în îmbrăcăminte și.
în mâncări, în felul de a fi și de a simţi al cla-

selor boieresci, se observă un contrast profund.
cu traiul anterior și cu viața nâstră modernă.
Acea calchiare a model orientale a durat peste
un secol și cu tot caracterul er provisoriii și.

nepopular,

ea constitue un capitol curios și in-

teresant din istoria civilisațiunii n6stre.
„Ne vom încerca a face, în paginile de mar.
la vale, un tabloii cât se pâte de fidel al aceler.
societăţi turcite cu despotismul ex ridicul, cu
eticheta-l severă, cu portu-i bizar și cu tâte apu-

căturile caracteristice epocelor de umilire și de-

cadență a, spiritului național. După acestă. descrjere a vieţii artificiale, în care a vegetat boie-

rimea, n6stră grecizată peste un secol şi din care.

naii

rămas

adi

de cât

urme

puţin

apreciabile, -

va urmă sintesa, după ordinea categoriilor, a.
influenței elementului ture în resultatele-I durabile, așa cum ele s'aii resfrînt asupra, poporului.
și în parte asupra.țărănimil n6stre.
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In corpul însuși al lucrării se va stabili o
strictă demarcaţiune între acest element arehaic
și transitoriii și între cel permanent și popular
prin introducerea divisiuni! în Vorbe populare și

„Vorbe

istorice, îmbrăţișând ast-fel în totalitatea

resultatelor er acţiunea seculară a elementului
turcesc în trecut și în present.
Ş 32. TURCISME ÎN MACEDO-ROMÂNA. — Dintre dialectele limbei române, cel istrian a rămas cu
totul străin de influența tureâscă, căci Românii

din

Istria,

astă-di .aprâpe

slavizaţi,

ati

pornit

„(după părerea, lui Miklosich) nu din Orient, ci!
dintro regiune sudică locuită de Bulgâry, ceea
„ce explică numărul preponderaut de slavisme în
graiul lor.
Să
Dialectul macedo-român e din contra fârte

bogat în elemente turceser și stând: chiar astă-dl
sub influența imediată a administraţiunil și justiției otomane, el a adoptat o serie de termini speciall și necunoscuţi limbei. daco-române. Aceste

turcisme dialectale, existente cele mai multe în
albaneza și în grâca modernă, se rapârtă,:
1. la resortul administrativ: vilaiete „Pro„vincie“ (vilayet), sangiac „districtţ (sangak), valii „guvernator“ (vali), megelise „consilii“ (meglis), -cogea-baş „primar“ (hogabașy), caimacan
„sub-prefect* (lkaimakam), zăbit „administrator
(zabyt), ghiumbruche „acsiz“ (giimriil);
„2.
la domeniul' religios: imarete „Spital
(imaret), 'vacăfe „fundaţiune religi6să“ (vakf),
bairame „serbătâre tureâscă și petrecere la o
nuntă“ (bairam), curbane „jertfă: (kurban), su-

nete

„circumcisiune“

(siinnet) ;

:

| "3... la justiţie: mefcheme „tribunal: (mehkeme), chiatip „Srefier“ (liatib), arzoaltă, „petițiune“ ('arzi-hal), zăndane „închisârek (zyndan);

UNXIN

[Să

ap

——

4, la arta militară: aschere „ste“ (asker),
barotă „praf de pușcă“ (barut), ciadîr „cort“
(tadyr), talime „exerciţii militar“ (talym), topă
„tun: (top), tufeche „pușcă“ (tiifel) ete, -")
5. la noțiuni abstracte: avae „aer“ (hava),
-dunaia „lume“ (dunya), ihtibare „stimă“ (itibar),
“ihtizae „nevoie“ (iktiza), miăraze „întristare“ (mavaz), nămuze „on6re“ (namus), săate „oră“ (sahat),
“zămane „timp“ (zaman), zănate „artă“ (zanat),
zZăvare „pagubă“ (zarar);
6. la categorii diverse: ahure „orajd“ (ahor),
aslanu „leii“ faslan), bilbilu „priveghetore“ (biilbiil), cubăe „cameră“ (kube), lală „moș“ (lală),
madene „metal“ (maden), paiă „zestre“ (paye
„ran2“), șămdan „sfeșnie“ (şamdan), sufra „masă“
(sofra), zaerte „merinde (zahir&).
Ş 83. LIPSA TURCISMELOR ÎN ARDEL. — Sub raporti circulaţiunii cel mal mare număr de elc„mente turceser îl posedă graiul daco-român, și
anume în Muntenia, Moldova, Bucovina şi: (ma!
puţin în) Basarabia. Cât privesce Ardâlul, afară
de orașele limitrofe cu Muntenia,
turcismele

sînt ca şi necunoscute

și în locul lor figureză

echivalente maghiare, mal rar săsesci ori nemțescy. Ast-fel chibrit se aude la Braşov; Sibiii
și până în Banat, dar mal obicinuite sînt echivalentele românescy „apringire“ și „lemnușet, oră
sinonimul nemțesce raepeli (Reibholz) saii cel maghiar ghiufă.
Iată o serie de asemenea paralelisme turcomaghiare:
barem-batăr (bător), catifea
— barșon
(bârsony), basma— chescheneii (keszleni), chi-

(gyufa), ciarșaf— lepedeii

(lepedi),

a

OPEL

pp.

SĂ

brit —ghiută

-

» Cf, Mihăilenu, Studii asupra dialectului Românilor din Maceda
nia. Bucuresci, 1889, p. di.
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dulap—almay (almâriorn), gialat—hoher (h6her),
lulea — pipă (pipa), mezat— cochivechI (kotyave-

tye), perghel—ţircălam (cirkalom), peșchir— chin-

deii (lendd), rachiu— palincă (pălinka), rîndea.
—gialăii
(eyalu), salt
— strojac
ea
(Strohsack),
tain—mertie (mertâk) tutun—duhan (dohiny).

Apol
maghiare

formele alternante, . sinonime turc6deopotrivă cunoscute si la Nol: bere-

chet— belșug, calup—șan,
borcan, haraci— ii
bir, leş—

„.

$ 84.

'TURCISMELE

gavânos (chiup) —
hoit, soiii —n6m...-

BĂNĂŢENE.—In

graiul

Ro-

mânilor din Banat întîlnim -din contră o serie:
de tureisme, cari însă, după părerea n6stră, mail. venit de la Turci, ci direct de la S&rbil din acele.
părți. La prima vedere, constatarea; p6te surprinde. Intradevă&r, Banatul a stat peste un secol
și jumătate (15926—1716) sub stăpânirea Turcilor
și ar fi cu neputinţă ca, în acest interval, să nu
fi venit în atingere desă cu populaţiunea, indigenă. Dar un fenomen analog revine în slove
na,
ale cărei turcisme sati propagat asemenea
prin-

tro

filieră

sărbo-croată;

de

aceea

Miklosich

a.

omis, în monografia sa, slovena dintre
slave direct influențate de turca.

idiomele:

în

glosarul

Cercetând

elementul

oriental

bănăţen adunat de „Weigand!), constatăm
logii fonetice și semantice între turcismele anaRomânilor din Banat şi ale Sărbilor, cari
nu
mar
lasă nici o îndoială despre caracterul
provenințel lor. - -

„

Ast-fel Bănăţenii rostesc: băbălue (în Rorm.
:

1) Weigand, Jahresbericht III (1896)
, p. 311—332, Incă un argument 6ro-cum topografie despre
caracterul sărbesc al turcismelo
"bănăţene e faptul, că ele lipse
r
sc cu desăvirşire în graiul Româ
nilor
din ţara Crişului şi a Murăşului,
graiă studiat în timpul din
urmă
tot de Weigand, Jalresbericht IV
(1897).
*

mt pa
iaTI
=

DI
n

a
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babalte), băglăma
(în Rom.: balana), başce și
-bașcevan (ture. bagte și bagcevan)
,
dulap), întoemal ca Sărbă: bab dolaf (în Rom:
aluk, baglama,
bașc

=

a

și bașcovan,

ca argtlă

PD

men
zree maa a
Tea

aaa

Rom.:

(în Rom:

iatagan)

Aa
+
În

mei a

rm

pot

ste. Asemenea, forme

herghelie)

veni

și

atagan

(în

de cât de la for-.

mele sărbesci corespundătâre:

ergele și

Sub raportul sensului, analogiile sînt,atagan D,
și may
decisive

: baș în sens de „tocmai“, bărăbar
„egal“,
bucluc cu înțelesul primitiv de „gu
noi“, burma,
minel de logodnă, divan „convorbi
re“ și divănesc „a conversa“ nu există de cât
în sărbesce:
„bokluk, barabar, burma, (prsten), diva
niti (zboriti).
Ast-iel fiind, nu .ne sfiim a consider
a, cele-

lalte tureisme

din

bașa),

de-a dreptul din sărbesce. Așa:
„căpitan de tălharie (serb. aram-

muturi făcute
arambașa,

ee

nu

dolat

avlie

„curte

glosarul

bănăţân

și cimitir,

ca împru-

sinonim

cu ogradă (serb. avlira), bunar pfintână“ (ser
b. bunar),
bărdac „cană de rachiu (serb. bardak),
cărăbor
„Vitriol“ (serb. karaboia), condur „zes
trea miresel“ (serb. kondura), dovlece
(serb.
dulece),
hănger (serb. hangar), ibrișin (serb.
ibrișim),
inat „ciudă“ (serb. inat), maframă, (ser
b.
vama), măscărese „a înjurat (serb. mask mahariti),
misir „țesătură fină de bumbace (serb.
misir),
morut „violet“ (serb. mor), peștimală „șor
ţ maret
(serb. peștemal), podrum „pivniţă“ (ser
b. podrum), socae „uliţă“ (serb. sokak), tamam
şi taman (ambele s&rbescI).
|
|
Dacă analisăm tureismele, relativ puţine
la:
numă
r,

nățen,

aflătâre în cel mar vechiii dicţionar bă-

de la sfirşitul secolului

XVII-lea,

1) Cf. turama »tureime“ la Vulpian, 77 (din
Banat):
şi iarba, 'Tot maimultă terama.
.
|

60936.

care a
Câtă frungă
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fost studiat de Hasdeii și Creţu (cel din urmă
reproducându-l întreg în „Revista Tinerimil“ din

1898), ajungem la un resultat identie: la, filiera

serbâscă se mai adaogă aci și un intermediit
maghiar (ortografia, însăși a vocabularului e un- ourâscă), căruia, se datoresc următârele vorbe cu

accentuarea caracteristică a acestei limbr:
abă „pannus rusticanus sophiensis“ (ung.
afium „herba soporitera (ung. âfium);
esttură „mortarium* (ung. esutora);

âba);

gărbacs „scutica“ (ung. korbâces) ;
kăboz „lyra* (ung. lkoboz) ete.

Majoritatea. însă a acestor elemente orientale
aii venit, ca de obicei, prin mijlocirea Sărbilor
din Banat:
|
oăjtân (g&jtenyel)

„zona“ — serb. gaitân;

hăjda „agedum“
— serb. hiida,;
h&mbâr „granarium“ — serb. hambăr;
ibrik (lăsat fără traducere)
— serb. ibrik;
ibrishin „filum. sericeum“ —serb. ibrişim;
konăk (fără traducere)— serb. konâk;

XKotună „magale* — sărb. katina „mâtairie“ ;
lefegsiu „stipendiarius* — serb.?
m&jdân (fără traducere)— serb. meidân;
m&jmică „simia“ — serb. maimtine;
meshină „pellis ovina“ —serb. mesin;

m&trăk

„baculus“ — serb. matrăk;

Misir „Aegyptus* — serb. Misir;
mosor (fără traducere) —serb. mosdr;
olăk (olăkar „cursor“ şi olăkărese „cursorem ag0*)
-— serb, ulăk.

sulimân (fără traducere) — serb. sulimân;
tipsie (fără traducere)
— serb. tepsiia.

“Iată principalele din aceste pretinse turoisme
bănăţene (cu citate din scriitori! locali saii din

cântecele populare):
AIDAMAC

aidamacul

„bîtăe

lui. gr6znie

Țichind6l,6],

403

indu-s
403: proptindusee

îîn

cu( carele lovia leii și urși)— serb.

—A
(n
——
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haidamak „toiag“ (numai
în sărbesce cu acest sens);
la
NOI şi aiurea, vorba are sen
șul de „vagabonde,
ARGELAR „hereheligiii: (Ma
rienescu, 68: Unde Și
bit ciobanii banii Și

argelarii
ergele, cu sufix românese,

ȘI mâncă

caii
— );
serb.

ARMIG „armăsar“ (Vulpian 34:
Cu soră-sa ce 'mi lucra? De doi armiyi o lega);
vorba se aude și în Valea
Crișului (Frîncu-Cand

rea);—tureu] AR[G]amak „cheval
de
race arabe“ e cunoscut, Şi în
Dob
plecase călare pe un arhamac rogea (Crăseseu I, 926:
tureesc). Vorba, însăși e
titărescă, de aceea revine

de soiii“), la Poloni
urmă, de la Ruteni,

nățenii.

la Ruși (argainakit „armăs
și la Ruteni (rumak): de la cei ar
din.
ai căpătat'o probabil Moţii
și Bă-

a

_“ AVLIE „curte, ogradă“ (Vu
lpi
chidea, Nunta 'n axhie tuna) ;— an, s: porțile le desvedi mai sus.
BĂBALUG, în locuţiunea „din băb
ăluet, adică din MOȘ
Strămoși;— vedi mai

sus.
BĂCA „vedi bine!“ (Țichind6!, 279:
&ste în Alcoran
scris, iarăşi într6bă dervișul, că
toţi
Turc
ii sînt fraţi
unul cu altul? Daca! cum n'ar
fi dacă 6ste? răspunse
Sultanul
— serb
);. balka, d. ture. bakmal
BĂRĂBAR, de unde BĂRĂBĂRESC „ă k „regarderi.
se împăca unii
eu alții“; —serb. barabar „aseme
„6galement, ensemble“) şi barabari nea“ (ture. . barabar
ti „A Se asemăna“.
Bucuuc_ „băleg

m

ae

ee

aaa
ame aa

e

ar, gunoi“
(Mangiuca, Călindar a. |
1883: dacă în Aprilie cade n6uă,
atunci se îngrașă pămîntul mai bine de cât de bucl
— serb
uc
);. bokluk (ca şi
turc.) „fumier, ord

ure“,
BURMA „inel de logodnă“ (Hodoș
urme şi inele La mândra, pe degețele
); —
CABANIŢĂ, haină țărănâscă lungă; —
„Zeghe, zăbun&.
|
Câtal „cositor“ (Convorbiri XĂVI,
kalai (ture. kalay) „6tain“,

I, 56: Fă-mă
vedi. mai sus. serb. kabaniţa
|
451);— serb..
.

CARVAN „chervan“ (Marienescu II, 256:
De un caran
domnesc şi negustoresc, Ce-i acoper
iteu pocrov negrit);
— serb.

id. (ture. kervan).

E
DIVĂNESC „a sta de vorbă, a con
Să ne divănim, Unde să ne întîlnim veni“ (Hodoş 1, 62:
; Ședătârea 1, 274:

da unde ţi-e fata să divănese et cu
ea2);—serb. diva-niti „a convorbi“ q. divan „adunare
“
(ef. rom. cuvîn“tare cu lat. conv
entum).

i
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DUGHIAN „prăvălie“ (Hodoş I, 181: Și să duce la
dughiau, Să ia la drăguţ duhan);-— serb. ducan (ture.
dughiană.

în Moldova:

dukian);

35: I-ași da bani
gâtiire) „en bloc“.
193: Cine are înat pe
inat (ture.-ar. i'nad)
mer. inate „încăpăI,

GuruTuga „ghiotura* (Hodoș
cu ghiulura);, —serb. diutura, (ture.
INAT „pică, pizmă“ (Hodoș I,
noi, Otrăvi-sar până Joi);— seb.
„entâtement*, ngr. wâr (==zsiouo),

țânare, necaz“. Graiul muntân cun6sce numai forma de,
rivată inacciu, .
MĂRĂMIŢĂ, diminutiv identice cu „mărămioră“ (Vulp.

40:

cea

JMărămita

'n două);—

că e ruptă

Părea

nouă

serb. maramiţa (vedi mai sus: maframa).
MARMAZIU „(vin) purpuriii“ (Simeon Dascălul I, 412:
miere multă şi bună de care fac mied aşa de bun, cât
se potrivesce marmaziului;, Vulpian, 314: Tot rachiii dal
),
cf. ture. mor
— s&rb.(9):
marmaziii, Carei tare şi beţii
„bleu fonce“ şi mazy. „noix de galle“.
ORTAC „tovarăş* (Hodoşs [, 176: Li-aş striga că's
„blestemaţi, Dar cu toţii 'mi sînt ortucă; Coşbuc: să-și
„compagnon“,

plângă pe ortacul lor) ; —serb. ortak (ture.)
cuman. ortak „socius“,

păivănEsc

unde

de

„pripon“,

PĂIVAN

„a

priponi

calul“ (Vulpian, 835: Voinicu că 'mi sosesce, Murgu
"păivănesce); DEsPĂIvÂNESC (Id. 57: Că [murgu] mi-e des-

păivănat,

El murgu

paivan

Fuge cu

șaua

împdivănia,

„funie

de

pin sat) şi împărvânesc

Cu fata

'n luptă se

cai la pășune“,

litt. funie

(Ibid.:

da); —serb.

de legat pi-

ci6rele calului (ture. paivant=pers. paibend „entrave“
d. pa „pied“ și bend „lien“); ruten. poivan „funie lungă“.
PODRUM

beciii

„pivniţă“, —serb.

„cave ă vin“ (d. bz63pou.0s).
RACHIE „rachiii“ (Bibiceseu, 330: Un

„De

rachie

de-vie“,

marmazie);

Conchidem

—

dar

serb. rakiia

că,

persistat nici o singură

influenți

turcescă

explicațiunea
IN
) „Ne

i
mulțumim

a

ie
reproduce,

rai)

„eau-

bănăţen

despre

și lăsăm pe s6ma

acestul fenomen

ture.)

acâni de rachie,

(ture.

în graiul
urmă

podrum

n'a

o directă

istoricilor

interesant!).

ca explicaţiune

ro
proviso
rie,

ur=

_T
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Ş 34". CoxssIDERAȚIUNI LITERARE. -— Turcismele,
considerate din punctul de vedere literar sugeră
.
următOrele observaţiuni.
|
In vechile texte religi6se nu se află nici o
urmă de element osmanliă din causa lipsei complete de noțiuni abstracte în aceste împrumuturi; de aceea literatura teologică este în principiit exclusă din bibliografia nâstră D).
Cu atât mal bogate representat acest element
la cronicari (mal ales la cer moldovenY) : cel mar
vechiii, Moxa; e de pe la 1620, cel mai recent,
Zilot, de la 1821, așa că, literatura analistică îm.
brăţișeză două secole și coprinde peste douădleci de scriitori, între cary primele nume ale
vechii n6stre literaturi: Ureche, Cantemir, Costinescil, Neculce.
|
Negreșit, sub raportul numeric, se observă
mătorele două importante pasaje din
Banatului temișan“ (publicat de A.
torie 1V. 295): Ahmet, după ce luâ
percurgă ținutul; și aşa Turcii luară
cova, Jamarta, Beşchereciul, Căcânda

de la Mureş

până în Tisa. Lugoșul,

„Temișana sai scurta istorie a
Treb. Laurian în Magazinul isTemişsra, trimise pe Hasan să
Lipova, Cinada, Mieloşul, Ciaşi tâte celelalte locuri întărite,

Carunsebeșul,

Alehadia şi ţinutu-

rile muntose, cari acum se numesc Clisura și Almaș, până unde
Carauşul dă în Dunăre, remase atunci în pace, fiindcă 'Turcil se
vedea
Domni peste tâtă ţara şi castelele cele vechi şi caduce, cari se
mat
aila, nu era de nici-o importanţă. Ibid. 286: Sub domnia turcâscă
se
schimbâ faţa Temişârel: în 'Tamişâra, ca şi în Belgrad
şi la Buda,

a

m

g

-

se

puseră

Paşi

cu

câte

două

tuiuri..

;

în

Ciacova,

Verşeţ,

Jamarta,

Beşchereciu, Becia, Panciova, Noua-Palanca, Rușava şi altele se
puseră Bei; în diversele districte zapcil pentru Strîngerea venituril
or
şi în Temiş6ra haznadar; şi în fie-care sat câte-un serdar...
Pre
lângă contribuţiunile mari puse pe Gmeni şi pe vite de
tot genul,
disgiplina cea despotică a Tureilor, introducerea mahometamismul
ui,
construirea giamiilor în locul bisericilor creştine apăsară pe
Români..,
Mulţi fugiră din şesurile dominate de Turci şi trecură în părţile
mantâse
ale Amlaşulul şi Lugoşului... dar în locul lor se întinseră
Sârbii cel
întețaţi

cu jugul turcesc.

!

1) Cele câte-va tureisme din Vieţile Sânţilor de Dosofieiă (ea
cobuz, corban, nâut, raft ete.) nu derivă direct din turcesce,
ci prin
mijlocirea rusei saii sârbei în cari erai scrise textele
utilizate dv
scriitorul religios la alcătuirea operei sale.
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o progresiune din ce în ce mal mare a elemen-:
tului oriental în aceste anale ale trecutului nostru, progresiune ce merge paralel cu caracterul
mal mult sati mai puţin archaic al analistului:
ea apare la Ureche, se accentuâză în operele
Costinescilor, devine însemnată la Neculcea și

Mustea

și culminâză în scrierile lui Cantemir!),

“Emache Kogălnicenu, Văcărescu şi Beldiman.
Până la ce grad extrem a putut, merge acestă
introducere, oficială şi literară, a turcismelor,
ne arată dou curi6se documente, ambele publicate de Kogălnicenu în Archiva românâscă (primul anonim, iar al doilea atribuit lur
Beldiman): Istoria oștirii ce s'a făcut asupra

Moreil în 1715 și Jurnalul mergeril boierilor de- putați la Țarigrad

relațiuni istorice,

în 18222).

Dar

ca și Istoria

pe când aceste

împăraţilor

oto-

mani de Văcărescu, aii mal mult un caracter
literar, Condica de obiceiuri a Logofăitului Gheor-

„gache și mal ales Descrierea Moldover
temir posed o înaltă valre culturală,
scOsă în relief atât în partea a dona

de Can-

ce

va fi
a acestel

Introduceri cât și în cursul studiuluy Însuși.

Nu mai puţin bogate în tureisme sînt documentele, fie ele pur istorice (ca cele coprinse
în Archivele publicate de Kogălnicenu și
Has-

dei, în Istoria d-lur--V. A. Urechiă

riul lui Codrescu),

fie ele de

ordine

și în Uricaculturală,

1) Literatura orientală a influenţat profu
nd spiritul domnescului scriitor: sintaxa tureâscă cu perisd
ele-i enorme şi cu verbul final se oglindesce în a sa Istorie ieroglifică.
”
„2% Tot așa biograful lui Mavroghene
, Pitarul Hristache (1818),
serie adesea într'o formă ibridă,
care
aduce
aminte
de faimosul
stil epistolar germano-francez din
timpul lui Frideric-cel-Mare:
Din danut și din chiafir
Și din as şi din calăir...

A dice a] şi nu az..,

0
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ca foile de zestre (de la cea mar veche din 1669
și până la cea mal nouă din 1821), inventare (catastiful averi! mănăstirii Galata din 1588), condici (de la cea mar veche din 1693 a lui Brâncovenu și până la cea mal nouă din 1813 a lui
Caragea) și tarife vamale (de la cel may vechiii
din 1761 și până la cel mal recent din 1870).
Acest material abundant, completat cu Teatrul lu Alexandri, cu Nuvelele istorice de Cos-

tache

Negruzzi

și Odobescu,

cu

Romanul

lui

Filimon și cu Scrisorile lux Ghica, va servi să
ilustreze influența archaică a elementului tur-

cesc.

|

Pe de altă parte, literatura pepulară (cântece și basme din tâte țările române) cu ope-.
rele lui Pann, Ispirescu, Crângă și Jipescu, și
literatura beletristică contemporană (Gane, De-

lavrancea,

Crăseseu, N. Xenopol)

|

completată cu

scrierile umoristice ale lui Orășanu, Caragiale
și Marion, vor procura dovedile cele mar auten:
tice despre continua circulaţiune a aceluiași ele-

ment în diferite pături ale societății române din
secolul nostru.

Cap. VI: Elementul onomastic

Ş 35. Nume DE PERSONE ŞI DE POPORE.— Principalele nume etnice ce le-am împrumutat de
la Turc sînt:
Agem „Persia și Persian“ (archaie), Arap
„Negritân“, Arnăut „Albanezt, Bogdan „Moldova și Moldoven“ (la Turci cari asi împrumutat
numele de la Moldoveni), Cazac, Cazălbaș, si-.
nonim cu Agem (archaic), Cerchez „Circasia şi
Circasian“, Cenghenea
„[ioan“ (ironic), Cifut

|
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„Evrei“ (ironic), Ciutae „Dobrogân“ (ironic)
Habeș „Abisinia și Abisinian“ (arehaic), Iflac
„Munten și Muntenia“ (la Ture), Tatar, Ture.
Apol nume geografice (afară de menţionatele Agem, Bogdan, Cerchez, Habeș și Iflac) ca:
Anadol „Asia-Mică“, Azac „Azov“ (archaic), Bugiac „Basarabia de Sud“, Crîm „Crimeia“, Misir

„Egipt (şi Egiptân),* Sacâz, numele turcesc al in-

sulei

Chio, am „Damasc“.
De la acestea, derivă o serie de nume proprii, cam din personale aii devenit patronimice, cal):
|

(Agem), Arnăntu, Bagdat,

Cazacu,

a) militare:

Beșlega și Beșlegenu,

Ciaușescu, Mazilu,

Seimânu,

Chihaia,

Solacolu;

b) civile: Bacalu („băcan“), Bacalbașa („staroste de Dăcani“), Bacalogliu („lecior de băcan“),
Burazan („trimbiţaș), Catargi („care mînă
catîri“), Chebapce („care gătesce fripturi“), Cioban,

Condur și Condurache sau Condurâtu („cizmar“), Gialep („negustor de 0“), Hamanpiii
„care

ţine o baie“),

chitect“),

Mehtupciii

.
2) Izvâre: Archiva
Anuarul Bucurescilor, -

Maimarolu

istorică

(„scriitor“:
I, 39—90;
.
'

(„lecior

ef.

Sedetori
segitârea

de

ar-

GrămătiII,

—
11-16

i
și

Rim

Agemolu

Cerchez, Cifut (Cron. III, 235: Citut Manolache
Postelnic mare), Hăbeşescu (numele unui Hatman
sub Petriceicu-Vodă), Misir, Tataru (Tătăranu,
Tătărescu), Turcu și 'Turculeţ (căpitan moldovân
care călăuzi pe Sobieski în fuga-i din țară) ; apol
Caraiman sai Caramanliă, Filibilii (ture. Felibe
„Filipopole“), Haleplii (din Halep) şi Lehliii
(„Polon“).
La
Alte nume propri! derivă de la diferite ocupaţiuni:
|

-p

ş

LINNIX

cescu), Papazoglu („fecior de popă“:
cf. Popescu),
Rahtivan („îngrijitor de rafturi“), Saeg
iu („strînSător de oierit“), Samurânu, Șapcaliii
(„care pârtii
„Șapcă“, adică europân).
Alte nume, după porecle:
a) bune saii favorabile: Aslan („leii“),
Balaban („șoim“: ef. Socolescu și Șoim
escu), Zăgăne

scu

(„vultur“);

Beiu

(„Domn“),

Cilibiu
(„nobil“: cf. Boierescu), Mirzescu (mir
za= bey) ;
Hagiii (Hagiude, Hagiescu, Hagiopol), Hazu
, Huxmuzache („mărgăritărel“) și Urmuzescu
(ef. MărSăritescu); Caracaș („cu sprîncene negr
e“) şi Samurcaș („cu sprîncene de samur“), Cara
gea și
Carageale („negrișori: cf. Negruţ);
|
V) rele saii nefavorabile: Baltae şi Buzdugan, Cazan, Ciacârescu, Cianac, Ciolac,
Cioltarii și Ciuchină, Culoglu („fecior de
rob“),
Saftian, Şeitănescu (=, Drăculescu“, porecla
Cantacuzinescilor), 'Tăușanu (tavșan „iepure“
; cf.
Epurenu).
|
|
Altele, mar puţine la număr, representă chiar
„nume
orientale, ca: Aman, Amzea (Hamza),
Asan (Hasan), Calenderu („derviș*: ef. Dîrvicii
în
baladele bucovinene),
Cantemir („sânge-fier &,
nume tatar), Eminescu (emin „intendent“;
la
Bulgari Eminoviă), Hadîmbu („lamen“) etc.; şi
numele feminine: Sultana, şi Sultănica.
Sufixul -oglu (redus -olu sai -0l) însemnâză
„fii“ și corespunde grec. -pol și rom. -escu sai
enu: ef. Bacaloglu, Maimorolu, Papazoglu; Hagiopol şi Hagiescu, Beșlegenu și Samurânu;
iorme diminutivale: (turcesce) Caragea, (grec.)
Hurmuzache, (rom.) Turculeţ.
$ 36. Nume mopree
— Afară
.
de numele cetăților ocupate de Ture (Akkerman sati Cetatea.
Albă, Bender sati Tighinea și Cule sai Turnu)
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cari revin. adesea la cronicari, harta topografică
a Românie! (abstracţiune făcând de Dobrogea
și de Bugiac) e presărată de un şir. de localităţi
cu nume turco-tatare cari derivă!):
1. în majoritate, de la nume proprii:
Aslan,

loc în Iaşi;

Bacal,

loc în

Fălcii;

Bagdat,

sat în Rimnicu-Sărat; Bairac şi Baraictar (sai Bairactar), loc în Prahova;

Baluban,

movilă

şi

lomiţa; Baş-ciauş, sat în Iași; Becher,

insulă

în Ia-

insulă în Ilfov;

Beiu, sat în Teleorman; Bondoe, loc în [lfov (Bondoci,
sat în Olt); Buiibaşa, sat în Ilfov; Bursucă, sat în Tutova (Bursucani, sat în Covurluii, şi Bursuceni, sat în

Botoşani); Buzdugan,

în Prahova

loc în Vâlcea;

și sat în Dolj;

Cazae,

Caraiman,

sat

în Nemţ

munte

(Ca-

zacă, sat în Dîmboviţa şi Argeş); Căzănesci, sat în
Olt, Mehedinţi, Argeş, Ialomiţa, Vâlcea ; Cerchez, pădure în Mehedinţi (Cerchezeni, sat în Botoşani); Ciacâr, tîrg în Brăila; Ciauş, sat în Rîmnicu-Sărat și Bu-

zâu (Ciauşar,

vale

Argeș) ; Cilibiu,

în

Mehedinţi,

sat în lași (Cilibie,

și

Ciauşesci,

sat în

sat în Buzău) ; Cio-

ban, vale în Dolj şi măgură în Gorj (Ciobănesci,
Vâlcea, şi Dîmboviţa) ; Ciochină,

tîre în Ialomiţa;

sat în

Ciomăgesci, sat în Argeş şi Olt; Conduratu, tîrg în Prahova:

Copuz, sat în Ialomiţa; Hadîmbu, sat şi schit în

Iași: Hagiă, movilă în Brăila (Hagieni, tîrg în Ialomiţa,
şi Hagiesci, sat în Ilfov şi Vlaşea); Haimanale, sat
în
Buz&i, Ilfov și Prahova; Harap, loc în Bacăti; Hermezii, sat în lași; Lehliu, sat în Ialomi a; Mahala, sat
în

Olt şi Dimboviţa (Mahalale, schit în Vâlcea); Martalogi,
sat în Argeş; Mazil, părîa în Mehedinţi ; Micşunesci,

sat în Ilfov şi Nemţ,; Mirza, sat în Dolj
(Mîrzănesci,
sat în 'Teleorman, Mirzasca, păriii în V âlcea, şi Mîrzes
ci,

sat în Iași); Rahtivan, sat, în Prahova; Şaitan,
pădure
în Ialomiţa ; Salahor, sat în Tecuci ; Spahiit,
sat
în
Gorj;
Suliman, sat în Ilfov ; Sultan, sat, vale
și d6l în Prahova; Tataru, tirg în Brăila și Prahova, sat
în Rimnicu-Sărat
cea;

şi Iaşi, părti în Buz&ii, lac în Brăila şi munte

(Tătărani, sat în Dimboviţa, Prahova, Vâl-

Tătărășeni,

sat în

Dorohoiti

; Tătarea,

„.1) Frunzescu: Dicţionar topografic al Români
ei.

sat în

Co-

Bucuresci, 1872.

..

în Prahova

f
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vurluii;

Tătărei,

sat în Dimboviţa

și Olt; Tătăr

escă,
sat în Tecuci şi Teleorman ; Tătăruși, tîrg
în Sucâva);
Turcu, movilă în Ialomiţa, Dolj şi Musce
l (Turceni,
sat și munte în Gorj; Turcesci, sat în Vâlce
a Și Arge ; Turedica, movilă în Ialomiţa ;- Tureuleţ,
del în Rîmnicu-Sărat). 2. puţine

numai,

de

la nume

comune:

Băcani, sat în Tutova (Băcănesci, sat
Beciu, sat în Buzău, Olt şi Rîmnicu-Sărat;

în Nemţ) ;
Beilic, sat

în Buztiu şi Ialomiţa; Caraula, sat, d6l, vale şi
în Dolj; Câtun, sat în Vlaşea, Dimboviţa, Prahova,pării
ete.
(Cătunaş, sat, în Argeș, şi Cătuneni, sat în V lașea)
: Cerdac, sat în Putna, Și Rîmnicu-Sărat, munte în
Nâmţ;

Cherestea, loc în Rimnicu-Sărat și Putna; Cişmă, sat
în Botoșani (Cișmele, sat în Covurlui) ; Han, movil
ă în
Ilfov

; Lilieci, sat în Ilfov; Meterez, munte în Dîmbo
vița ; Mizil, tîrg în Buzăi; Odaie)), sat în Botoş
ani, Te-

cuci și Teleorman

zău;

Odăiţa,

sat

(Odăi,

în

sat în Prahova,

Teleorman);

hova'; Schele, tîrg în Gorj.

La

acestea

s'ar

putea

Salhana,

Ilfov şi Busat în

Pra-

adăoga "localităţi în

Brăila și Vlașca, cari, fiind raiele turcescă, aii
păstrat până astă-di numi de sate și tîrguni, ca: Asan-Aga, Mola, Muftii, Naip, Nazir, Vizir.
Un exemplu de turcire a unul nume înainte românesc oferă, Cozra, plaiti şi mănăstire în
jud. Vâlcea. Actul de fundare din 1388 numesce
„aceiași localitate Nacer2), așa că, „Cozia e simpla traducere a vorbei (turc. koz „nucă“): cf.
1) Odaia Banului, sat în Buzău; Odaia Popei, sat
în Covurlui; Odaia Protopopului, sat în Ialomiţa ; Odaia Sârbilor
, sat în Fâlci ; Odaia "Turcului. sat în Dîmboviţa; Odaia Vizirulu
i, sat în Brăila, şi Odaia Vlădicăi, sat în Ilfov.
.
2) Hasdeu, Istoria Critică 1, 129: „Bine am voit Domnia
mea
a ridica diu temelie mănăstirea... la locul ce se châmă
ANucet lângă
Olt, ce se numesce Cozia“, Și adi se ch6mă „Nucet“ diferite
sate în
Dimboviţa şi Prahova, precum și mănăstiri în Dimbovi
ţa şi Buzăiă,
- iar Audi, un d6l în Rîmnicu-Sărat,

-
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Arachoba,

sat în Grecia

(din sl. orechii

și tot acolo satul Kapo,

„nucă

litt. Nucl.

Cap. VIi: Elementul

folkloric

$ 37. PnoveaBE ŞI prcEroRi.— Influenţa orientală nu sa mărginit numai în sfera vocabula-

rului, ci s'a întins și în unele domenii ale literaturei populare, ca proverbe și snâve. Acţiuparemiologiel

Indicaţiunea

cea mal veche

o aflăm

în cronicarul Neculce (II, 257) care, vorbind de
prieteșugul ce făcu Antioh-Vodă cu Leșir, ob-

servă : „Nu face ca.tată-săit Cantemir-Vodă, să
se puie împotriva unei crăil cu o mână de 6meni slabi: paza bună trece primejdia rea,'mie-

lul blând suge la două

prinde

sabia... 1)

„Cele

două

din

mume, câpul plecat nu-l
|

urmă

proverbe,

cart

sună

așa și în turcesce, precum şi câte-va altele mal Jos
enumerate, sînt destul de vechi şi caracteristice
spre a merita o atențiune specială din partea

etnografuluy. De aceiași

natură

sînt proverbele -

ca: Apa trece, pietrele rămân, Ce e scris omu.
lui trebue s'o pătimâscă, Mai bine o învoială

strimbă de: cât o judecată drâptă, Sărută mâna
ce nu
social,

poţi mușca, etc., importante
politic și religios. -

1) O menţiune şi mai veche la Miron Costin

sub raportul

(I, 304), care, vorbind
de firea nesăţi6să a Domnilor şi a Impăra
ţilor, citză proverbul turcesc: „Dece dervişi pe un covor pot
încăpă, iară doi împărați într'o
țară nu încap“. Cantemir, în Descrierea
Hloldovei (p. 32), citâză proverbul turcesc relativ la caii moldo
venesci : 'Agem dilberi Bogdan
bargiri mes 'udir
„Un tînăr Persan şi un cal mold
ov
sc
s
lăudaţi de cât toţi ceilalți,
î
9 covonese sint mal

a

importantă.

ro-

e destul de
aa ae

asupra

e

oriental

ca și asupra celei balcanice,

ca

spiritului

mâne,

DĂ

nea

ț

. XCIIL

Unele din aceste proverbe par a fi însă de
origină modernă și mijlocitorul lor a fost Anton
Pann, ale cărui cărticele des citite sînt direct

influențate,

ba, une-ori literal

traduse

din tur-

cesce. Ast-fel: Cine caută prieteni fără cusur,
fără, prieteni rămâne, Cine se grăbesce, curînd
" ostenesce, Cu mai marii tăi daravere să n'aiby,
Limba taie mai mult de cât sabia, Nebunul are
inima lui în gură și înțeleptul are limba lui în
inimă, Nu cine trăiesce mult scie multe, ci cine
umblă mult...:). Același caracter de importaţiune îl aii proverbele ce figureză mar jos sub numerele 11—16.
Omitem în enumeraţiunea de may la vale
proverbe de un caracter prea general, ca: Bate
fierul, până e cald, Calu de dar nu se caută pe

dinți, De cât la anu un boi, may bine ag un
oii, Limba 6se n'are și 6se sfăramă, Lupul ÎȘI

l&p&dă părul, dar năravul ba, Muntecu munte
nu se întilnesce, dar om cu om se întîlnesce,:
Pescele dela cap se împute, Plete lungi și minte.
scurtă, Sătulul la, flimînd nu crede—ce le regăsim la ma! tâte poporele, și deci și la Turel.
Pentru proverbele române ne servim de colecţiunile lui Pann, Ispirescu şi Zanne; pentru
cele macedo-române de bogata, culegere ce fi- -

gureză

în. recenta, operă

hagi 2).
Paremiologia

tureescă

folklorică .a lu Papae
merită

-o

atenţiune

1) Cf. Decourdemanche: Qui cherche un ami sans defaut, reste
sans amis, Qui va vite, se lasse vite, Avec un plus grand que toi ne
traite point d'affaires, La langue tue plus de gens que l'pâe, Le fou
tient son coeur sur la langue, le sage tient sa langue dans son coeur,
Ce n'est pas en vivant longtemps, c'est en voyant beauncoup, qu'on
apprend quelque chose...
.
,
2.P. Papahagi, Din literatura populară aromână, Bucuresci, 1898,
p. 415—715 (proverbe).

mal 'd'aprâpe. Literatura orientală e fârte bogată
în proverbe sai „cuvinte din bătrâni“ (atalar săzii),
cum le numesce, o expresiune interesantă ce îigurâză şi la Cantemir-Vodă („cuvînt bătrân“ ad.
proverb). Cele aflate în Gramatica turcâscă a luy

Jaubert și în cărticica publicată în 1865 de Aca- -

“demia orientală din Viena!) ofer deja curidse
analogii cu proverbele n6stre și cu cele balcanice: Dar pri
. colecțiu
ma ne însemnată de pro-

verbe

turcesci

Etendi,

„urmată,

se

publicată

datoresce lu

în 1870

Ahmed

Midhat

la Constantinopole

în 1S73, de o colecţiune

oraa îfȚ

cv.

și

analogă a lul

Ahmed Vefyk Efendi. Fie-care dintr'însele conține un număr de vr'o cinci mil proverbe și dicători turcesci, în cea mal mare parte de origină
populară 2).
|

Bulgari, Albaneziși Grecii moderni
paralele la mai tâte proverbele mar Jos

citate. In privinţa, paremiologiei balcanice,
se
“pot găsi amănunte bibliografice abundante
în
„recenta operă a d-lui Politu, profesor de
mitologie la Universitatea din Atena). introducerea
la acâstă vastă publicaţiune comparativă,
în care
și proverbele românesci ocupă un loc de
on6re,

conţine

un

bogat

material

bibliografic,

relativ

1) Jaubert, Grammaire turque,II ed, Paris,
1833, p. 336—3976 (textul
lurcese „Cu traducerea franceză),—
Osmani
durch die K. K. orientalische Akademie. sche Sprichacorter herausg.
Wien, 1863 (textul original
cu o transcripţiune şi o versiune
literală).
|
, :) Textul primei colecţiuni, cea mat
importantă, a fost reprodus
în original şi în traducere englez
ă: de: Rev. E. I. Davis, Osmanli
Proverbs. and quaini sayings, 4300
sentences în turkish, printed in
roman
characters, with english
translation, explanations...
(the
turkish original is also given în
an appendix). London, 1897. — Gărticica lui Decourdemanehe; Alle
et un procerbes .tures (Paris, 1878),
conține numai traducerea france
ate: 5 N G. „Politu, Studii ză a proverbelor citate.
”
(Alee
Îagoa,
ta:meciMom 205Ti 105
vru
Atera

despre

<<
Tiso!disc
w3ans

viața şi limba poporului elen
705moi Ehihnvr
)
inodd bud):
dhaod): Prover
. be

Rama

La

na

saflă
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mai ales la popârele balcanice, ceea ce ne dispenseză de a mar reveni asupra acestulr punct.
Trecem acum la enumerarea proverbelor și
dlicătorilor n6stre, cari ofer trăsuri de asemănare
cu cele orientale 5).
|
„1. A băga mâna în miere și a nu-ți linge
degetele nu se pâte. Var. mer.: Care'ş- bagă mâna în niare, dzâditle
va'ș alingă;-—ture. „bal tutan parmagyny yalar“, litt,
(eine) mierea, atinge, degetele-și linge.

2. Apa

curge

(trece), pietrele rămân.

Varianta macedo-română „Apa cură (treţe), arina
(chetrile) arămâne“ corespunde întoemai proverbulu
i
turcesc „seil geter (giider) kum kaliir“, adică apa, trece
(se duce), nisipul rămâne. Cf. despre acest prove
rb:

Hasdeu,

Etym.

1265 şi Zanne I, 101.

”

3. Bani albi pentru dile: negre.
Var. mer.: Paraţ alghi tră dzili lăi;—ture, „ak ak&e

kara giin iăindir“, bani albi sînt pentru dile negre.

4. Barba lasă să se ducă, capul să trăiască.
Ture. „sakal basyna

tru cap jertfă fie.
5. Bătaia

_

Ture,

e din

„dayak

kurban olsun“, litt. barbă pen-

raiti.

genetten

&ykma

der“,

bătaia,

(litt.

băţul) e se6să din rait
— Turcii
i credând în efectele ei

salutare.

6. Cămașa

e mal aprâpe de piele.

Var.: Cămașa e mai aprope de câtanteriul ; sai: Tot

îi mal aprope cămaşa de cât sumanul (Sedătârea [, 219).

1) Proverbele românesci se citâză obicinuit sub forma aflată în
cele două colecţiuni publicate de Anton Pann; la cas contrar, se
indică în parantese proveninţa. . |
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Var. mer.: M'aprâpe îi-u cămeșa de tuti straăli; — ture.„omlek kaftandan yakyn“, litt. cămașa de cât caftanul.

“mai aprâpe.

7. Capul plecat nu-l taie sabia.
Var. istorice: Capul tăiat nu-l prinde sabia (Ne-culce II, 257); Capul plecat de sabie nu va fi tăiat (Vă-

cărescu,

de

255) şi interesanta

același,

„Var.

în Istoria

la Zanne

explicațiune

Imperiului

(II, 38—40)

care

otoman,

crede

a proverbuluY

p.

96.

proverbul

Alte:
origi--

nar din Evanghelie, fără însă a cita nici pasajul nici
textul corespundător. Var. sărbeseă: Pokorn glav sablia.

ne siece;—turc. „eyleu baş kesilmez:, capul plecat nu se

taie. Var. orientală mai sună: „aman deyene kylyă olmaz“, litt. (pe cel ce) aman strigă, sabia nu-l ajunge.

solului nu

se taie (Golescu).
vătămare nu.

9. Cât ţi-e pătura, atât te întinde.

.

Var.: Cât ţi-e plapoma,

te întinde

te întinde; Nu

mai mult de cât ţi-i oghialu. Var. mer.: Cât ţ-u cerga,

ahât sti tindă;—ture. „yorganyna gire ayagyny
după lungimea plapomei picidrele întinde-ţi.

Pann,

Trebue

cum i-o fi scrisă la cap. Una din

să trăiască

multiplele for--

mule ale fatalismului oriental, care a prins asa de
adînci rădăcini în sufletul poporului nostru ($ 39). Ture.

„alynen

yazusy

başe gelir“,

(ad. ursita), la cap

vine

litt. (ce-i) pe frunte scris.

(ad. se împlinesce).

.

“11. Cel ce umblă pe:drum cu gândul acasă,

își pierde căciula în tîrg.
|
12. Cine bate la, pOrta altuia, trebue

să bată.

Aceste

două

80”
ea

și la porta luy.

a

nu pâte scăpa de ce-i este.

p. 160:

a

cf.

a

(Ispirescu): Omul

frunte;

m

omul

în

să pătimâscă,

proverbe: figureză

numai

la

Anton.

atâ

„Var.
scris

trebue

amine Acea mon tt aa

10. Ce e scris omului

uzati,

.

ec

Ture. „eltiye zeval yok*, litt. solului

neo
taee tmeta.

8. Capul

XCVII

Pann,

care pare

cesce.

a le

fi tradus

Corespundătârele

Decourdemanche:

pur

şi simplu

lor orientale sună

L/homme qui laisse sa

din tur-

ast-fel. la,

tâte au logis,
perd son turban dans la foule — Ne
frappe pasă
la
porte d'autrui, si tu veux qu'on ne
trappe point ă, la.
tienne.

13, Cine este sfînt, pe așternutmâle nu dârme.

14. Cine plânge pe altul, ochik lut își scur
ge.
15. Cine se închină la două credinţe, acela
,
nici o lege n'are.

16. Cine trăiesce nădăjduindu-se,

mâre jin-

duindu-se.

Aceiași observaţiune ca la ultimele două

proverbe
de mai sus S'aplică şi acestora: ele s'au
răspândit în
popor pe cale cărturărâscă ; — ture. »'aziz
i "ilm yuşmak
doșe

kde

yatmaz“, omul învăţat pe așternut
put nu drme; „el iciin aglayan suzsiiz kalyr, cine pedealtul
plânge,
ochii

își scurge; „iki kibleye tapanda din olmaz
“, (eine)
la două altare se închină, credință nare;
„ iimidla gecinan aglykdan Gliir“, (cine) cu nădejdea
petrece (iră-

iesce), de fâme mâre.

17. Cine seuipă împotriva vîntului, îșI scuipă

mustăţile.

.

|

|

Variante la Zane (IL, 723);— ture. „riizeyara tiikiiren
Jiiziine tiikiiriir“, (cine) la vînt scuipă, mustăţile
'și
mânjesce.

18. Cibra
mai frumosă?
Ture.

când ati întrebat'o: ce. pasere-y
ea a arătat pe puii er (Golescu).

kuzgune

„giizel kimdir?«

demișler,

Yavrularym“ demiș, adică: pe cidra, ce pasere
m6să? întrebat-ati; puii mei! r&spuns-a.

19. Cu

o fl6re nu

„benim

mai fru-

se face primăvară.

Var.: Cu o fl6re numai vara nu se face (Golescu);

cu o fl6re nu se face vara (Ispir.);— ture.
bahar olmaz“, cu o fl6re vara nu se face.
62936

„bir zicekli

VII

XCVIIL
20. Cu o lingură de miere mal multe
prind de cât cu o bute de oţet.

musce

|
Ture. „bir fu&y syrkeden ziade, bir damla balla,
sinek tiitiiliir“, litt. cu o butie de oțet nu atâtea, câte cu

o picătură de miere, musce

se prind.

21. Cu răbdare și cu tăcere se face agurida
miere.
Var. mer.: De aguridă sfați niare, ma cu arăvdare; grec modern (Politu, 138): 'Ayora ceha “fivzar %
ăyobpi2a ui, încet-încet se face agurida miere;
— turc..
»

sabr ile kuruk halva

se

fi

olur&, cu răbdare agurida duleâță
>

face,

22. Cu rudele
să n'al.

să bei, să. mănânci,

daraveră
|

Var.: Cu rudele bea și benchetuesce, dar neguţătorii nu face;—ture. „hysm ile ye ic, alyşveriş etme“, cu

rudele bea, mănâncă,

negoţ nu...

De aci

la

Albanezi:

Me îerin evet ha e po, dănămarăyă mos „cu rudele
mănâncă şi bea, daravere nu“; la Grecii moderni: ME
7

piho

Gov

Tărs

mt6, pai

&hofzpis.

ui 1ărns, cu pietenu-tăii

mănâncă-bea şi daravere nu face.

23. Cu vreme și cu paie mușmulele se mâie.
Ture.

„zeman

ile ve

saman

ile

mușmular

ler“, cu vremea, și cu paie mușmulele se coc.

irişar-

24.. Dacă vrei să, trăiesci liniștit, să nu vea,

să n'auqi,
Ture.

„rahat isteyen

adam sagyr kâr dilsiz

in pace trăiesce omul, rămănând

olagak“,

surd, orb și mut.

Ture. (în traducerea franceză de Decourdemanche):
Un tiens vaut mieux que deux fu Pauras.
26.

Doi

cârmaci

înn€că

corabia.

.

PP aaa.
m tere e ma matii

25. De cât dor „ţi-oiti da“ mal bine un „nat.

cea

_

să taci.

ACIN

Ture.

„iki

reyis bir
i batyrylar“, doi cârmaci
o corabie fac să se scufungem
de.
21. Dol pepeni într'o mână nu
se pot ţinea.

Var. mer.: Doi himunici
p6rt— ă;
ture. „iki karpuz bir

(pepini) sumsudră nu se
koltuga sygmaz“, doi har-

buză nu 'neap sub o SsubțiGră. Cf.
proverbul analog:
„iki Kylyg bir kyna, girmez“, două
săbii nu intră într'o tâcă,

28. Eii mare,

Ture.

tu mare...

|

„sen telebi ben

telebi (at kim kaşir)“, eu
boier, tu boier (cine va țesela, calul
aga (bu inegi kim saga)“, eu mare ?) sau: „sen aga ben
, tu mare (cine va
mulge vaca ?).

29. Fuge

de plâe

și dă în novbie.

Var. mer.: Care fudze di ploe, dă
di grandine
;—
turc. „yaomurdan katan doluya
ogradyi, fugind de:
ploe dai de grindină.

30. Găina bea apă și se uită la D-deiă.
Var.:

Găina, de e
D-det (Isp.).
$mutrâşti la
goye bakar“,

Găina,

când

bea,

se uită

în

cer (Golescu) ;

pasere, când bea, apă, tot se uită
Var. mer.: Gălyina, ţe-i gălyină,
Dumnidzăti ; — ture. „tavuk bile su
găina, când bea apă, privesce la

31. Găina

vecinului

şi ea la
bea apa
iterken
cer.

e may grasă.

Ture. „komșu taugu komșuya kaz găriiniir,
a vecinului găină o gâscă ne pare.

32. Găsesce sat fără câini, umblă fără ciomag.
Var.

mer.:

Aflași

hâră fără câni, imni

fără lemn ;—
ture. „kOpeksiz k5yi bulmuş comaksyz oinar
gezer:,
litt. fără câini sat a găsit, fără ciomag se
plimbă.
33. Haram veni, haram s'a dus.
Var. mer.: Harami vini, harami s'dus;— ture.
„haramden gelen harame gider“ (id.).

34. II intră p'o ureche
și

ese pe

cealaltă.

intră, puna

p'o

&ykar“,

girer birinden

„bir kulagyndan

Ture.
ureche

ese.

35. In ţara orbilor chiorul e împărat.
Var.: Chiorul între orbi este împărat (alte variante
la Zanne

IL, 521,657). Var. mer.:

ederleri,
se numi.

în împărăţia

Chiorlu intră orghi

“amiră; — ture. „Jorler memleketinde
orbilor

6ste

bir guzliii “Padișah

cel cu un Ochii

padișah

36. La orașul ce se vede călăuză nu trebue.
“Ture. „ Gărinen koyi kulaguz istemez“, satului ce
se vede calăuză nu trebue.
37.

Limba

izbesce

în

dintele

ce

te

dâre

(Golescu).
Turc. „dișin agrydygy yere dili dokunur,
tele ce dâre într'acolo limba se îndreptă.

38. Lupul

la din-

când îmbă&trânesce, îl latră câini.

Var.: De lupul bătrân câinii își bat joc (Golescu);—ture. „kurd koga,ayinga lkopein masharasy olur“, de lupul
îmbătrânit

|

câinii

39. May

judecată
Ture.
micux que

"şi Dat joc.

bine

o

învoială

strîimbă

de

cât

o

dreptă.
(Decourdemanche): Accommodement
le meilleur des procăs.

vâut

40. Mai bine ședi strimb şi vorbesee drept.
drept

Ture. „ eyri
vorbesce.

otur

41. Mângâierea

dogru

sâile“,

săracului

litt.

strîmb

şei,
!

e mârtea.

Ture, „fakiriă tesliyesi Sliim diir“, a săracului mân-

gâiere

mârtea

este.

42. Mătura

veche

ajunge

la grajd.

Var.: Mătura, pân" e nouă, O ţii în cuiii; dacă se

Dn Per ua:

,

CL

învechesce,

Siipiirgey
runcă,

o arunc)

dama

după

atarlar,*

43. Mielul blând

ușă (Golescu);

mătura

— ture.

veche

suge.la două

la grajd

„eski

s'a-

mume.

„Var. mer: Nielu dulți di la
mumă ni sudzi.
Proverbul sună așa ȘI turcesce; d6u5
la Albanezi: “keng i
bută pi dii măma
(d.).

44. Nu
,

Ture.

scii, n'am

vădut..,

„ne biliiriim ne gordiim...“, je n'en sais
rien,

Je n'ai rien vu (voilă les reponses

„45. Numai
dulcesce.
miere

Ture.

„bal

miere

dicând

bal dymegle

agyz

les plus

gura

sages).

nu

tatlylanmaz“,

dicând, gura nu se îndulcesce.

se

înmiere

46. Ochiul stăpânului îngrașă vaca.
ture.
nului

Tar. mer.: Ochiul a Domnului u ngraşi
tutiputa ;—

„aganyn guzii ineyi semiz
ochii vaca grasă face.

eder“,

litt. al stăpâ-

47. Oţetul tare vasul său 'ȘI strică.
Ture.

„sert sirke kendi

tare vasului vătămare aduce.
48. Picând,

picând,

lkabyna zarar eder“,

oţetul

baltă se face.

Var. mer.: di chicută chicută s' ațe
mare; —ture. „damlaya -damlaya găl olur“, baltă (bari)
picătură la .
picătură lac se face.
IE
49. Sărută

mâna

ce nu poți mușca.

Var.: Mâna ce n'o poți mușea, sărut'o
(alte var. la Zanne II, 214—215);—ture. „OSyşo mângâie
ramadygiii

eli Sp başyna ko“, mâna
pune-ţi-o pe cap (în semn

ce nu poți mușca
de respect).

50. Și-a găsit tingirea capacul.

sărut'o și

-

CII

Var. mer.: Se arucuti căpachia di-ş află tingirla
;—
ture. „tenzere yuvarlanmyș kapagyny bulmyș“, tingirea,
sa

rostogolit

(și) capacu

51. Socotâla

a găsit.

d'acasă

cu cea din tîrg nu se

potrivesce.
Ture. „evdeki hisab bazara uimaz“,
casă cu cea din tîrg nu se brodesce.

socotâla de-a

52. Ţiganul când s'a făcut împărat,
tată-săi la spînzurat.
Var. mer.:

Ghiftul

ș amiră

intrâ,

întâr pe

tatu-su

ninte

spinzurâ ;—ture. „turke beylik vermișler iptida babasyoy
ldiirmiiș“, litt. când' Domnia se dă tureului (ad. turcomanului, perfid și crud), întâi pe tată-său îl omâră.

53. Unde

nu-i cap, val de picidre.

Var. mer.: Iu nu-i cap ca val di ciciori;—ture.
„aklsyz bașiă zahmetini ayaklar cekert, litt. la capul
lără minte picidrele sufăr.

ochi
mare

54. Vorbă mare să nu dici, căcr gardul are
și zidul urechi.

Ture. „her siz siyleme ki yerin kulagy var“, vorbă
să nu

dici, căci pămîntul

are

urechi. -

„Alte proverbe ai may mult forma orientală
(întrodusă mal ales prin Anton Pann):
mer.:
„_

Chelului ce-i lipsesce? tichie de mărgăritar (var.
e tu hiera, căsidose? chilipoş di mărgăritare).

Cine

păzesce sofraua,

Mai bine

ȘI banii la anul.
_ Copilul
e haram.

numai

Următorele

„răposatul

mănâncă

ciorbaua.

peşingea pe ipîngea de cât cu
ce
-

două

Ispirescu :

mănâncă

e

mi-ati

fost

halal, ce

toptanul

îmbracă
a

comunicate

de

CIII

Pirpiri (ușor) cosac, saxana (grei
i) bricâg, adică:
ififliă, lefter de parale.
„.
Cioe selâm (multă Sănătate) de
la jupân Ibriam,
că și-a făcut căciula, Şalvari, adică:
trone Marico, fa!

$ 38. Locurrunz şi Inrorisu
— Afar
e.

ă de Proverbele propriii-dise, max sînt o
sumă de locu- .
țiuni și de idiotisme de origină orie
ntală). Enu- .
merațiunea de may la vale nu are
pretenţiunea
de a fi completă.
1. „a ajunge cuțitul la, os“, a ajunge
durerea,
și suferința la culme, corespunde
locuţiunii analoge. turcesci „le couteau a, tou
che les os:
(Decourdemanche).
a
|

Doinisie, 186 [despre cumplitele impilări
ale Hangerliului]: lăcuitorii nu mai avea de
unde
să
mai dea,
Că le ajunsese cuțitul la os... Zilot III, 82
lui Alexandru-Vodă Suţul]: cufitul a ajuns[despre jafurile
lu os, sîntem
pustie turmă...

2. „ape“, în sens de disposiţiune“: în
ce
ape s'adapă? (Alexandri, Teatru, 1433: Iorg
ule...
nu ești în apele dumitale) corespunde idiotism
ului
ture. „ne sularda der, en quel tat (itt.
en
quelle eau) se trouve-til ? c'est â-dire que faitil?
que pense-t-il ?
|
3. „a bea tutun“ e o traducere literală după
„tiitiin 1emek“, fumer (litt. boire) du taba
c—
după care s'aii modelat locuţiunile analoge din
neo-grâcă (ziyzw zazvc,), din bulgara, (pila cubuk)
și din albaneza, (pi duhan). Caracterul particul
ar
al fumatului oriental, care era mal mult o s6rbere de cât o aspiraţiune ($ 89), a dat nascere
1) Intr'o

„

materie

așa

de

delicată,

se

pâte

une-ori
să ne înşelăm despre provenința direct turcâscă
a cutării sai cutăril exBresiuni idiomatice. Facem dar alăturările
de mai la vale cu 6recari reserve. Multe idiotisme figureză în
corpul lucrării, la vorbele
corespundătâre: V. abanos, arşic, chef
ete, .

CIV

acestei locuţiuni. Tot așa 'locuţiunea „a trage
ciubuc (tabac)* reproduce frasa turcâscă „tibuk
(enfiye) tekmek“, priser (litt. tirer) du tabac, fumer:
(litt. tirer) une pipe.
4. „a pune calupul“, a înșela („a mânca calupul“, a fi înşelat) corespunde ture. „lkalyb etmek“, jouer un tour, duper (litt. faire la forme
du cordonnier). Expresiunea figurată e împrumutată din sfera relativă la meșteșugul cizmă-

rici,

care

a procurat limbelr

și

alte

metafore

analoge: „a pune cuiva pingcua* saii „a pinpeli
pe cineva“, ad. a-l înșela, pe când „papupiuli,
cizmarul de papuci, a devenit tipul vielânului

sait al șarlatanului.

SE

_5. „a învîrti dulapul“, ad. a umbla să înșele
— dulapul fiind r6ta cu ajutorul căreia femeile

e. = oraet

Ta

6. „foc de scump“ ad. fârte scump, corespunde locuţiuni! analoge ture. „ateş pahasinet,
a un prix exorbitant, litt. ă un prix feu.
Î. „a 0 întâree pe f6ia, cealaltă“, ad. a schimba
vorba, sună întoemal ca ture. „ol yapragy tevirelim“, tournons Vautre feuille, c'est-ă-dire changeons le discours.
|
SS. „a veni cuiva de hac“, a o sedte la capăt,
a dovedi pe cineva, corespunde perfect turc.
„hakynden gelmel“, châtier, soumettre, vaincre,
(litt. venir de droit), de unde și bulgăresce „ot
halk doig“ (eu dativul ca și român), vainere.
9. „a înghiți hapul,ad.ao păţi, corespunde ture.
„habb Yutmal:“, avaler la, pilule, fig. 6tre perdu.
10. „a eși la maidan“, a se da de tață,
a
veni la ivâlă, a se descoperi; și „a sedte la
maidan“,
a face cunoscut... reproduc pur și simplu
idio-

TE

trăgea borangicul— corespunde ture. „dolab
cevirmek“, intriguer, litt. tourner la roue.

m

tismele turcesci: „meydana gelmel“, se produire

cv

(litt. venir au jour) şi „Meydana

telkarmakt,

vâler (litt. faire sortir 'au grand jour).

r6-

11. „a mânca bătaiec, ad. a primi sai
suferi
. bătaie, reproduce idiotismul „agaă
(dayal, kotek)
yemek*, recevoir la bastonade, litt. man
ger (des
coups de) bâton... cf. amânca o palm
ă cu „tapanga yemek“, recevoir (litţ. manger) un
soufilet.
De asemenea, locuţiunea analogă „a mânc
a
păpară“ (nicr. u măcă, păpară) corespun
de ture.
„Paparysyny yemekt“, tre moleste, tour
mente
(litt. manger la papara ou la soupe au from
age).
„Lot în legătură cu acest idiotism stati
locuțiunile pentru „a minţi“: a mânca borș
și u
mânca haram, corespundând lur „halt yeme
k“,
mentir (litt. manger le m6lange) și : „har
am
yemel“, voler (litt. manger de l'argent ilicite).
12. „a nu îi de nasul cuiva Și „a sc6te pe
nas“ (ef. Pann, p. 118: o să-l iasă tâte pe
naș)
corespund locuţiunilor turcesci: „(bu cisek)
se- niiă burunuiă isiin deildiir“, (cette fleur) n'est
pas pour ton nez, c.-a-d. c'est trop beau pour
toi... și „(anamdam emmediyim) siid burune
mdan &ykar“, (le lait que jai suc de ma măre)
me sort par le nez, c.-ă-d. jai souffert mille
tourmenls.
13. „unde șede?“ în loc de unde locuiesce?
—ca bulgar. :gde sădi?“ și nor. a piara —
corespunde turc. „nerede oturior?* oă loge-t-il?
(litt. ou est-il assis?): în acâstă locuțiune, șederea e identificată cu locuința, din causa vieții se:

dentare a Osmanliului și a societăţii n6stre din

epoca

fanariotă ($ 91).

14. „a

tăia preţul“

ș

după

ture.

„pâha

kes-

mel“, fixer (litţ. coupe) le Prix... ca .şi vechiul idiotism „a tăia nartult după „narlk kesmel“, taxer (litt. couper) le tarif,

CVI

15.

locuţiunea

„tîrgul

păduchilor“

în

Bu-

curesci, pentru Hala vechiturilor, reproduce idiotismul turcesc „bit pazary*, mareh6 de vieilleries
ă Constantinople (litt. march€ des poux).

„16. „dor

nu

daii

Tătaril“, locuţiune

ce ex-

primă o urgență extraordinară, un zor mare, reproduce în tocmal pe ture. „sanki tatar ony
kovar“, on dirait qu'un tatare (e.-ă-d. un courrier)
lui donne la chasse (se dit de qn. qui se presse
et agit avec precipitation). O variantă tureescă may
sună: „ardeăyzden tatar me kovar“, avez-vous
done un tatare ă vos trousses? (se dită qn. qui se
presse fort), corespundând locuţiunir românesck
„parcăl alungă Tătarir. ..*
Alexandri,

Teatru,

alunga tătarii din urmă;

51:

cuconaşu era grăbit, purcă'l

ibid. 288: îți dati cât ceri, nu-

mai te cară îndată din casa asta
— dir nu dai tătarii ! 401:
iaca vin... mai stăi, că dor nu dai tătarii! 508: iaca mă

duc, mă duc... dir nu

nu

răcni

nu dai

așa,

titarii!

că nu

dai tătarii!

658:

fe alungă tătarii...

.

adă r&vașu și

S08:

ho, ţară!

Cum se vede, în aceste locuţiuni. terminul
„tătar“ n'are nimic a face cu n&mul turcesc ce
portă „acest nume, ci el se referă la călărașil
tătari, cari erau curieri fârte dibacl. Totuși, în
mintea poporului, alusiunea etnică în locuţiunea
de mal sus nu pare a se fi șters cu totul, cum
o arată variantele paralele:

diră nu dai Tuycii !

pornit,

o

de odată ne-am

p. 1000: ian poftim, fracă dor nu vin Turcii... (ef.
pe marginea ţării leşesci
Moldovenii: fugiţi! fugiţi !
Sedătâre I, 2ig [prov.]:

IER mea a

1717:

ne mie n at

p.

ITI

Teatru,

oa d i

„Alexandri,

cu şi când ar fi suivdlit Tătarii;
(ilor... ce şedeţi în pici6re?
Neculce II, 200: staii satele
pline de 6meni și le spuneai
că vin Turcii în ţara n6stră!).
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duse

Aci se pot adăoga cele câteva idio
tisme tradin turcesce:

“

PUNGĂ, sumă fixă de 500 ler

vechi, reproduce pe
ture. kisb „bourse et somme
de 500 piastres“ (ngr.
zori, id.). Terminul figurâză nu.
numai în vechea, n6stră

istoriografie,

dar a persistat

în

prosa

populară şi în
Neculce II, 188: Gheorghe Ștefan-V
odă, at: dăruit
Impăratului moschicese o cruce fere
cată
cu aur şi cu
pietre scumpe, de 400
cântecele

b&trânesci.

Iată câteva

exemple:

de pungi de bani, ca să-i dee 6ste
să vie în Moldova; ibid. 294: poru
ncit'aii Vezirul lui
Antioh-Vodă să grijescă 300 de
pung
Domn în Moldova, că alţii dai 500. i de bani, să-l puie
116: Domnița nu stătu mult la, gând Stâncescu, Basme,
uri, chemâ p'ăl de
vinde r6be Şi-i dădu 2 pungi de
galbeni pe una, $o
cumpără,
Alexandri, 179:
Trei dile [boierii] se 'sfătuiră,
Lul Iordachi să-l înşele,
Trimiţendu-i măgulele
Sun poclon de 10 Dungi

Teodorescu,

070:

“Tudorel
Dar
Și

da

se *mbogăţia,

la biruri mi-l punea...
Tudor,

tot mai

Tot pe ant 5 pungi

da,

de banj.,.

TORTĂ,

Sinonim cu „Impă&răţie“, la: vechii noștri
cronicari, e o traducere după „Babi
(humayum)“.
„_
NeculcelI, 182: Petru-Vodă, Rareş, când
în cetatea Ciceiului, în țara uugurâscă, avea era închis
nevoe de
Nemţi si de Unguri; iară fiind Dâmna lui
Sărbdică, de
„nemul Despo
ţilor, fata lui Despot-Craiă,

o carte
sărbâscă la Impăratul turcese Și Vezirul atcu seris
rugăminte,

şi att slobodit cartea pre o ferestră gios
iu învățat pre o slugă a lor Sărb ce aveadin cetate, şi
să se ducă
cu cartea Ja Pirtă la Vezirul; ibid. 298: acel
tagiul îndată și aii trămis la Hanul tătărese de V ezir Balla Purtă la Sfat şi at Și stricat Turcii pacea Lui chemat
cu Moscalii.
PYTAR-BAŞA, al cărui sens și funcțiune cores
pundeaii lui Capugi-bașa, precum subalternii
sei, portarii
şi portăreii, s'a modelat după capugiii Sarai
ului (Fotino III, 295).
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$ 89. OBICEIURI ŞI CREDINȚE.
— Dintre obiceiurile orientale adoptate la nor, vom releva aci
numai trei caracteristice, reservându-ne a vorbi
despre cele-lalte în paragraful consacrat etichetei.

Mai

întâi, curiosul

obiceiii de

a-și aprinde

o rogojină asupra capului, când boierii doriaii
să presinte un arz saii jalobă Sultanului (iar ţă-

ranil

când

aduceaii Domnului

vr'o

plângere):

aprinderea rogojiner era menită să atragă atențunea, Împăratului saii a Domnului și simboliza
focul ce mistuia inima jeluitorului.
lată câte-va exemple din cronicarii noștri.
N. Costin II, 92: Dimitraşeo-Vodă ai rînduit câți.
va, boieri să mârgă la Țarigrad cu pîră asupra lui Nicolai-Vodă... Dat-aii boierii ruca ia singur Impăratul,
aprindendu-şi o rogojină în cap...

Axinte IL, 193: acel Ianio

cele mari împ&rătescă, i-ai ținut calea boierii şi aprindend rogojina în cap, ai dat rucaua. Neculce II, 22G: după

ce sait mazilit Dimitraşco-Vodă, sai dus mastiha aces-

|

a îndemnat pe boieri să dea ruca adecă răvaș de jalobă
„la singur Impă&ratul; şi așa într'o di, venind Impăratul
de la Seudari, că mersese să se închine... la giamiile

tor boieri, Vornicâsa lui Chiriac Sturzii, la "Țarigrad,
de aii zăbovit jumătate de an, și şi-a aprins rogojini în
cap, de lati pîrît la Imp&ratul pe Dimitraseo-Vodă ; II,

303 : sosind boierii la Țarigrad, au socotit: vreme și ati
eşit Impăratul

la giamie,

şi-aii aprins rogojini în cup ȘI ait dat arz la Impăratul,

luind pe Nicolai-Vodă

ce le ati făcut...

ci
jă-

Obiceiul oriental, practicat numar la Tarigrad, se introduse și în (ară, unde deveni forte
popular în timpul Domnilor fanarioți, ale căror
nedreptăţi strigătâre provocaii o protestare
desperată și blestemul mulţimir.
Zilot, în Domnia a treia a, luy Alex
(Revista LUI, 82), vorbesce de jafurile andru-Voâă Suţul
cari impinseră obștea Tîrgoveştenilor acestui fanariot,
a porni la Tarigrad și a se jelui Porții:
-

roza EEE aa. a:

„păscut prilejul şi când au

CIX

„_

Mămăligă la traistă şi beţigaş în mână,
Supunerea la inimă, în: cap cu rogajină,
"Aşa mic, mare, să plecăm...
Cuţitul a ajuns la os, sîntem pustie turmă,
Așa cu o gură să strigăm: Prea înalte Impărate,
Vedi rogojini aprinse în cap, în grab fă-ne dreptat
e!

Fil. 826: nenorotiţii țărani, desperaţi de asupririle

ciocoilor, intrară în Bucuresci

tocmai

pe când Domnitorul

pe la 8 ore de diminâță,

[Grigorie

afla în Divan şi ea să atragă mai mult

Ghica-Vodă]

se

atențiunea pu-

blică, unul dintrînşiă făcu un sul de rogojină şi dându-i
Joc la purtea de sus, îl puse în cap, apoi scoțând jalba
din

sîn,

0' puse

Curtea

în

domnâscă,

vîriul

unui

Ghica,

proţap

XIII: sai

lung

și intrâ

în

sculat Tîrgoviş-

tenii [cărora Suţul le răpise moşia orașului, ca s'0 dea
fiicei sale de zestre] cu mic cu mare Și au venit la Di-

van la Bucuresci
proțup . . .

cu rogojini aprinse în
.

cap şi cu jalba în

Obiceiul este eminamente turcesc. Intrade-

văr, în Orient, sclavul

dispune de două

mijlce

spre a face cunoscut stăpânului inaccesibil ţi„ramiile subalternilor ser. Când Sultanul ese din

saraii ca să încalece, nenorocitul i se presintă,
îmbrăcat cu un caftan de hârtie, ceea ce însem„neză că, dacă s'ar sorie pe acea hârtie plângerile
jeluitorului, ele n'ar putea să încape; saii implo-

ratorul i se înfățișeză cu o lampă sait cu o ro-

gojină aprinsă.în cap, ceea, ce (după graiul alegorie al orientalilor) va să dică că suspinele
smulse de amare suferințe se ridică la cer să,

strige răsbunare !).

|

Un alt obicei, de aceiași origină, se referă.
la îngrijirea particulară ce se da la nor înainte
1) D'Ohsson

VII, 138: autirefois les suppliants

tenaient d'une

main leur placet et de V'autre, zane petite natte fumante sur leur tete,
pour faire connattre qu'ils 6taient victimes de Yoppression.
Hammer, X, 78; cf. 372: toute la ville ctait dans la plus grande
agitation (1665); une troupe de mâcontents des provinces asiatiques
portant sur leurs tetes de flambeaur allumes... se râunirent sur Phippodrome...
.
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cișmelelor

făcute

locuitori! din

din

orașe

caritate

publică, pe

cari

și de la ţară le împresuraii

cu zid, le dedeaii nume cunoscute și le împodobiai în fel de fel de chipuri. Așa erai, la
Bucuresci, cișmâua Mavroghene, în capul podului Mogoșdie;
cișmâua
Văcăresci,
Filaret,
Brăncoveni la St. Elefterie; cișmâua, din grădina Cişmegiii, cișmâua roșie la spatele biseri-

cel cu Sfinţi ete.

Mateiu din Pogoniana,

Mitropolitul Myrelor,

între alte sfaturi ce adresâză lu Serban-Vodă, îi
dă și pe acela de a face punți și fîntâni pentru călătonă (Tesaur I, 371): „Fă și puțuri şi fintâni
pentru călători, ca să capeţi glorie de la D-deii
și ondre de la 6meni; e mare facere de bine, să
potă

când

cel însetoșat

să bea apă

şi să se ricorâscă

este ostenit...«
Obiceiul acesta a izbit deja pe un bun

servator
namente

contemporan,
oriental1).

ob-

care îl consideră ca emi|

O altă datină curi6să, des menționată în basmele turcesc și asemenea particulară Orientului,

era frecatul piciGrelor înainte

de a adormi?).

Dintre credinţe, fatalismul oriental se rsflecteză la noi întrun şir de locuţiuni proverbi
ale,

ca: așa a fosi să fie! așa
îi va.fi norocul! cul i se
merge tot merei!
"'Tâte

aceste

expresiuni

i-a fost scrisa! cum
croiesce r5ă, răi în
îşi

ati

formule

co-

1) Bauer, Jfemoires p. 215: C'est
une particularii qu'on ne
xencontre que dans la Turquie et
dans
Ubicini, la Turquie actuelie, p. 358: les pays orientaux.
La charit6 a sem sur les
bords des routes ces fontaines
oi le voyageur altâr€ et fatirus
par
une longue marche trouve une
eau
2) Sion, Suvenire contemporane. pure pour 6tancher sa soif,
Bucur
esci,
1888, p. 29: boieri
cocâne, chiar Vlădiei şi Mitropoliţ
i, nu puteai adormi
până nu le
desmierda cineva epiderma de
la picisre cu uşdre frecături,

CAI

respundătâre în turcesce: bun e Dumnedei !
(Allah, herim), de o vrea Dummnedeii! (înş Ala),
așa, i-a fost să fie! (olagan our) și în fine, terminul „scrisa“ în sens de „sârte“ coincide cu ture.
yazu, €criture, destince (cf. $ 37, prov. 10). .
Este cunoscuta resignare după preceptul
fundamental al Islamului: convins că nu pâte
fi părăsit de Providenţă şi că în ori-ce nenorocire un Dumnedeii. bun și înțelept veghiază
asupră-i, Turcul nu-și pierde cumpătul cu schim-!
bările s6rtei și, nepăsător, repetă într'una: „bun
e Dumnedeii!“, „de o vrea Dumnegei !* şi „era
Scris !*
Ac6stă credință în predestinaţiune sati fatalism oriental (Aysmet) se află ast-fel formulată în

Coran: Alesul ca și osînditul e dinainte ursii
la fericire sati nenorocire eternă, fiind unul și
altul încă în sînul mamei
scris pe fruntea fie-cărui

lor, și „Dumnedeii a
om numărul qlilelor

sale“). O îndoită consequenţă resultă din acâstă
doctrină: pe. de o parte indolenţa, caracteristică

a orientalului, pe de alta o mare putere de resig-

nare.

e

Fatalismul, sub forma orientală, este adîne
înrădăcinat în poporul nostru?) și n'are a face
cu fatalismul biblic, așa cum el se manifestă
la vechii cronicari, cară, față cu nenorocirile
cumplite ce bântuiaii ţara și cu despotismul ne!) Cantemir, Afoldora,

127: Plures inter Moidavos sunt,

et în-

fima plebs fere tota, qui credunt, cuilibet mortalium a Deo praesti:
tutum esse fati diem, qui nisi expletus fuerit, neminem mori neque
în bello cadere posse: quae res adeo illis addit animos, ut quasi
rabidi nonnunquam in hostem ruant, Cf, Bt. împ. otom. p. 55.
.
2) Alexandri, Poesil populare. p. 4: Românul are mare plecare a
crede în s6rtă. Intîmplările lumii îl găsese totdeauna pregătit a primi

lovirile lor, căci el se. întăresce în credinţa

mângăietâre, că aşa l-a

fost scris?! așa i-a fost zodia! asa t-a fost să fie!...
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omenos al Domnilor, se mulțumiai

formule de resionare!).

cu

stereotipe

Pe lângă completa resienare în voia sârtel,
concepțiunea populară a Norocului şi a repar-

tisării bunurilor pămîntesciă pare a fi de aceiași

origină. In basme, Norocul stăpânesce întrâga
viață a omului: el apare întrinsele personificat
„când ca tînăr și când ca bătrân; săracul şi bo-

gatul, feciorul de. împărat

și fata sîrmană

sati

“arăpâica, își aii fie-care Norocul lor particular;
adesea omul pornesce în căutarea luk?).

Români!

din Macedonia
atit moştenit (odată.

cu terminul caracteristic căsmete „srte, noroc“)
aceiași credință, ce se oglindesce și la dînși! înîrun număr de dlicătozi: Unde dă, dă! şi unde
nu dă, nu dă! Fă-m& cu noroc și aruncă-mă în

|

gunoi... Dârme, dar Norocul îl lucrâză,.. .3).
Ş 40. Su6vE şi Basme. - Cartea cea mar r&s-

pândită în Turcia și cea mar citită după Coran
e până astădi colecțiunea de snâve ce pârtă numele lui Nasradin-Hoga?) şi care la noi ai fost,
popularizate de Anton Pann sub titlul „Năsdrăvăniile lul Nastratin Hogea, culese şi versilicate“5).

Nasr-eddin, rostit de Turci

Nasradin

ȘI ro-

1) Vedi modul cum cronicarul anonim, tradus de Amiras,
judocă.
alternativele din viața individilor şi a popârelor întrun
pasaj remarcabil pentru o asemenea concepțiune (Cronice IL, 1835).
2) L. Șăineanu, Basmele, index s. v. fatalitate, noroc,
ursiţă.
3) Papahagi, p. 459,
i
) Originalul ture în numer6se'ediţiuni sub
titlul Latha fi
Hoza Xassr-eddin Efendi, Glumelo lut Nastrat
in Hogea. Prima edițiune turcescă apăru la Stambul către 1837,
care
traducerea neo-grâcă şi de cea română. Traduce în curînd fu urmată de
re franceză de Decourdemanche : Les plaisanteries de Nassr-eddin
Hodja,
traduits du ture.
Paris, 1816. Cf. [unos, Die Spiisse des Hodja
zur ISenntniss dertiirkischen Volkslitteratar Nassreddin, ein Beitrag
(în „Die Donaulinder“
1, 1899, No. 1şi 5).
4
1858) Prima ediţiune a traducerii lui Pann apăru
la Bncurescl.
n
1853,

Tao
nt cae.
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mânizat în Nastratin, care jâcă în Orient un
rol
identic cu Pepelea ca tip de naivitate și prost
ie,
a fost un personaj real, un mare învățat
contemporan cu Timur-Lenk, faimosul cuceritor
tătar!). Celebru mal întâi prin sciința sa, Nasr-edd
in
ajunse în cele. din urmă tipul legendar al spi-

ritului oriental, pe
mădit

s&ma, căruia

Turcir ai gră-

tâte piățaniile hazlir sati isteţe 2):

Nastratin era un Hogea (dascăl sati învăţat),
Care a rămas de basm până astădiă tuturor,
Pentru

că era din

fire

cam

p'o ureche,

năsdrăvan;

Nu-l găsesci însă în faptă să fi fost vr'un vielân.

Aceste glume, traduse de A. Pann din turcesce
întw”o limbă populară, ai fost mult citite și deși
cuprinsul lor se află în mare parte și în alte li-

teraturi, ele se răspândiră la noY sub forma, lor ori-

entală. Glumele circulati de sigur înainte de Pann,
întroduse pe cale orală, şi așa, se explică completa
românizare a unora dintr'însele ca snâve indigene, așa cum figurâză ele bunădră în colecţiunea
lui Ispirescu.
Marea, popularitate a, lux Nastratin-Hogea la
noi o dovedesce faptul că a ajuns proverbial3).
lată câteva exemple:

Alexandri, Teatru, p. 414: să mai aud iar vr'un o0braznie qicând, că sem&n cu Nastratin Hogea, ca mai deunădi; p. 745:. ai ehîcit ca Nustratin Hogea ; p. 1096:
acei Irogi pe cari “i-ai v&dut d-ta, nu erai Iroqi, cum
1) Cantemir, st. împ. otom., p.'72—75.
,
E
:) O sârte analogă a împărtășit?o la noi un alt învăţat, elenistul

Cacavela,

dascălul

lui

Cantemir-Vodă,

care

a devenit

asemenea

un

representant legendar al literature bufone (Gaster, Zzt.pop. 167
urm.).
î) Asemenea la Turci:
„Hoga Nassr-eddin zamanyndani, de
pe vremea ]ul Nastratin Hogea, ad. fârte vechii. La Românii din
Macedonia e familiar proverbul: zuru gumarlu al Nastradin Hogea
(ad.
măgarul lu! Nastratin Hogea), care se aplică celor ce
se laudă că
n'a absolut nici-un viţită (Papahagi, p. 519). .

60936
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nu sînt eii Nastrazin-Hogea; p. 1440: d'apoi de cine e
vorba ?... de Nastratin-Hogea?... p. 1027: în sănătatea
lui Austratin- Hogea! Bogdan, Poveşti, p. 12G: o prietenie
năstrușnică că nică Nastratin-Hogea nu le o mai putea
strica. Gorovei, Cimilituri, p. 20 [barabule]: N'am găsit
cuie

şi răsteie, Ci am

Hogea) pe ouă.

Prima, glumă,

găsit pe Hogea

cu

care

(ad.

pe Nastratin

se deschide

colecțiu-

nea lui Hogea, Nasr-eadin Efendi— el întrâbă de

pe amvon pe credincioșii musulmani, dacă sciti
despre ce are să le vorbâscă—a, căpătat un ca-

„racter cu totul local devenind la Ispirescu cunoscuta sn6vă
: Sciţi voi ce dice în cartea asta?
Anecdota, cu bâbele de nisip (ce Hogea punea
în fiecare di din postul mare al Ramazanuluy)
deveni la Ispirescu sn6va „Neajunsurile socotelil
cu bobii“: Pascele apucă fără veste pe părintele

Mușat;

el pusese în buzunar 48 de bâbe de po-

rumb câte dile are postul mare şi scotea în fiece
di câte unul; preotâsa credând că-r place părintelui să ronțăe în post, îi mar pusese un pumn.

Anecdota

despre disputaţiunea luy Hogea cu

cei trei călugări creștini se atribue lui Cacavela,
care pune unui hoge ture cunoscutele trer
întrebări: unde e buricul pămîntului? Câte stele
sînt
pe cer? câtă e adîncimea mărit?
|
Anecdota despre mosafirir nepoitiți (cari se
pretind invitați de altul de cât de stăpânul
casel)
deveni la Ispirescu întâia sa sn6vă
întitulată
„Păparăt,
.
|
A
Altă snOvă, „Bobiîrnacul Nemțului“,
cu cele
două întrebări relative la albirea,
anteri6ră a, părului din cap sati din barbă,
corespunde variantei turcescă ce fiurâză în
traducerea lui
Pann sub titlul „Osebite anecdote.&
„Alte din aceste anecdote ai
țiganilor: Nastratin e prins furândtrecut pe sema
din grădină

.
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și pretinde, că 'vîntul Pa aruncat acolo.
„Dar,
'gise atunci grădinarul, cine a pus legumele
în
sac? — Tocmal la asta mă gândiam, când ar venit
,
răspunse Hogea“ 1). De asemenea anecdota,
despre gâscele cu un singur picior...
Tot așa de populară, a ajuns anecdota, de o
vrea D-gleii! coprinsă între cele traduse de Pann
.
Anecdota e o simplă ilustrațiune a proverbului
turcesc: Să nu pornesci la drum fără un Dâmneajută (bismilal,1), ca să nu te găsâscă fel de fel
de belele. Iată pe scurt acâstă anecdotă caracteristică pentru credinţa orientală a fatalismului,
Nastratin Hogea, qlice nevestei, că a; doua di
se va duce să lucreze la vie; ea, îi spune să
dică : de o vrea D-dei! „D'o vrea, de n'o vrea,
răspunde el, tot mă duc la vie“. A doua di, du-.
cându-se la lucru, se pomenesce luat cu de-a
sila de Gmenii unu! Pașă, să le arate drumul la
alt sat, și "1 țin până târditi. Abia la, miegdul nop-

țiI ajunge dînsul ostenit acâsă și bate la ușă:
Cine e, întrâbă nevasta, tu ești Nastratinul meit?
Dise el: Sînt ei nevastă, de va vroi Dumnedei !

Trecând la basme, vom face numai câte-va
observaţiuni în trâcăt, materia fiind abundantă
și dificilă în același timp, de Ore-ce Îîmprumu- tarea unor asemenea elemente e problema, cea
mal delicată din domeniul folklorulul.
In basmele n6stre, ca și în cele turcesci,
Chelul e una din figurile cele may populare: el
e totdeauna norocos, conform proverbului turcesc (leller biihtlii olur „chelul e norocos“). Ast-

fel sînt: Oheleş-Imperat, eroul unui basm munten,
vestea

1) Ea se află deja sub
Vorbei, p. 11.-:

forma

românizată
!

la

Anton

Pann,

Po-
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care,

după

sfatul

calului

stii,

se

face

urit

și

sărăcăcios, dar între toți peţitorii el prinde mtrul de aur aruncat de Domnița și o ia de soție!);
de asemenea, Chelbea
basm muntân 2). :
Tot astfel Arapul

Năsdrăvanul

eroul

unul

alt

„buzat* care scapă pe eroii

din mâna balaurului: în basmele turcesci, ca și
într'ale nostre, Arapil sînt negri, uriţi şi r&r „cu
o falcă în cer și cu una

în pămînt“; dîuşir joci

Alte personaje
nume turcesci:

poveștile

un îndoit rol, de doftori și de uriași năsdrăvanl.
Biruei,

eroul

din

unui

basm

muntân,

nâstre
care

mut până se descoperă vitejia sa): numele
punde lui „Nu-sciii“ şi homericului 05âsis

pretinsul nume

pârtă
rămâne

sări cores„Nimenii,

al lui Ulysse; — bile, je ne sais pas.

Canacâz-VirEzur,

numele

celui

mai

mic

fecior de

împărat întrun basm muntân, care se preface în muscă,
ca să afle ce vorbia

mama

zmeilor

omoriţi

de

dînsul;

apoi trimis de Roş-Impărat să-i aducă pe fata lui Peneş-

Impărat, el însuşi o ia de soţie1); — furahyz, fille noire.
Deur-Sarin, eroul unui basm moldovenesc care

conţine motivul mortului recunoscător 5);— litt. Vitezul
cu satîrul.

-

„__„ SEFER-IMPERAT, personaj legendar a cărui împ&răţie era învecinată cu Țara dînelor 6); — sefer (ar.), voYage, guerre; bulg, sefer „războiit“, serb. sefer „călă-

torie“, ngr. o:ztw, luptă.
Colecţiunea de basme turcesci a lui Kunos î)
')
2)
5)
1)

Șăineanu,
Stăncescu,
Şăineanu,
Ibidem, p.

Basmele Române, p. 287,
Alte basme, p. 101.'p. 982.
501.

5) Ibidem, p. 622.
6) Ibidem,

basme

î) Kiinos,

p. 175.

Oszmn

osmano-tureesci),

tărâl;
Vol.

neplăltesi
I.. Basme

gjiijtemeny

(Colecţiune

de

one
ta
e (Oe cota
din
gura poporului. Budapest, 1887
([Ediţiunea Academiei ungare
de
Sciinţe); Vol. II. Basme şi Cântece
osman
o-tur
cesci
, culese din gura
poporului şi traduse, "Budapest,
1889. — Basme turcesci culese
în
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presintă interesante analogii 1) cu pove
știle românesci: Cerbul-Domn corespunde Cerb
ului vrăjiţ,
Cele

trei Năramze-Peri deveniră la nor Cele

trei Rodi aurite, Copii! cu părul de aur (cu
episodul inițial caracteristic: oprirea, de a se apri
nde lumină),
Cenușotea,

Fata

Cosînziana..,

cea

mal

frumâsă

din

lume

e

Dar fondul acestor povești: dlîne, cal
năs-.
drăvani, propunerea de enigme, limb
a, paserilor etc. nu presintă nimie particular și
cons
ese acele elemente comune ale fantasiey popu titulare,
ce le întîlnim în tote timpurile și în tote
ţările.
$ 41. CÂNTECE ŞI MUSIGĂ. — Melodia trăgănat
ă
și melancolică cu care lăutarii recitâză
unele
din baladele n6stre, o melodie caracteristi
că pentu tOtă poesia populară din peninsula balc
anică,
a fost direct influențată, de ariile cântecel
or turcesci, de așa-numitele „manăle:.

Ase

menea și refrenul obicinuit în doinele „Și cântecele nâstre din bătrâni: bre 7 aman
, aman !
Sai ah? aman, aman !2) este iarăși o imitaţiu
ne
după poesia populară tureescă.
limba originală şi traduse unguresce cu o prefață
de Vâmbâry. Budapesta, 1889 (Ediţiunea Societăţii Kisfaludy).
.
CE. asupra acestor publicaţiuni folklorice, recens
iunea
lui
„ Pozder în „Ungarische Revue: d. 1890 (p. 355—36
2) şi studiul lui
-G. Jacob, Zur Grammatik des Vulgiirtiirkisehen
(în „Zeitschrift der
deutsch-morgenliindischen Gesellsehaft« d. 1898,
p. 695—729), cel din
urmă pornind de la materialele adunate de Kunos.
Volumul de basme a fost tradus și englezesce de
Nisbeth Bain:
Turkish fairy-tales, translated from the hungărian
version. London, 1896.
') Traducătorul englez, amăgit de analogiile general
e ale basmelor nsstre cu cele turcesci, reproduce 4 basme
din Ispirescu sub
titlu „four semi-turkish tales from Ispirescu“ ș
Statu-palmă, Barbă-cot,
Porcul fermecat, F&t frumos şi merele de aur
şi Tinerețe fără bătrânețe—primele trei revenina pretutindenea,
iar ultima aprâpe fără
analogie în literatura folklorică.
:
:) d'Ohsson V, 419: Les 'Tures se servent dans
leurs chants
€rotiques d'exelamations râpâtâes ah! va!
aman! qui marquent les
angoisses et le dâsespoir d'un amour malheu
reux.
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Iată câte-va

citaţiuni

și exemple:

Alexandri, Poesii populare, p. 127: Ac6stă baladă
(Badiul] se cântă pe o arie cam sârbâscă, cu trăgăni-

tură de glas orientale, şi lăutarii adaogă la sfîrşitul ariei
un

soiii

de

suspin

pe

cuvintele

turcesci:

bre,

aman ! Teodorescu, p. 644: Aci, ca şi în mai multe
ale cântecului

[ISira], se repetă refrenul:

Ibid. 121 (bragagiul

amana,

părți

bre, aman, aman!

cântând pe aria unei manele):

Ah! amanu, aman!?
De la Giurgiu vii,
TŢurcesce nu scii..,

Alexandri,

Teatru,

p. 196:

Să ne ducă 'n Beligrad
Şi de-acolo 'n "Țarigrad,
Ah! aman, aman!...
Şi de unde-am fost boieri,
Să fim robi la ieniceri,
Ah! aman, aman!

_

Instrumentele

musicale

nuite de lăutari. sînt:

și adi

încă

obicr-

cobuzul, naiul sati musca-

lul, dair6ua, și giamparalele. Un taraf de lăutari
se compune din 3 executanţi: unul ţine lăuta,
sati dibla și execută melodia, al doilea îl acom-

pan6ză cu cobza sai cobuzul şi marcheză ritmul pe c6rdele instrumentului, cântând vorbele ;
iar al treilea, cu naiul sait muscalul, adaogă
ariel executate fiorituri mai mult. sati mar puţin
stridente.
„Alte instrumente sînt fluerul ciobănese sait
cavalul că viersu-i duios şi neiul cu sunetul
săi dulce și plăcut.

Despre musica Curţii și vechile instrumente
practicate de boieri: $ 59.

Ş 42. Jocuni DE COPII ŞI DANŢURI. — Iată principalele din aceste jocuri pe de-a 'ntr
egul sait
în parte de origină orientală.
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Jocul

precum

în

3 armene

ce

se

jâcă

cu

parale,

odiniră jocul în firfirică, numit „iasîe și

tura“ și corespundând modernului „Pajură sati
număr?“ Cirica saii jocul în 5 pietre, în care piatra
cea mai răsărită se numesce „topuz“, precum
la, jocul în nuci, nuca cea. mar grea p6rtă numele de „begt.
Zmeul obicinuit are un birlie pe lângă speteze și cap, iar zmeul turcese are forma, unui
oii cu două speteze în chipde cruce și se prinde
cu coinacul.
* Cunoscutul joc în arşice are o întregi nomenclatură turcâscă: armân, bei, giol, ichiă,
lenghii, siciii, vizir. De asemenea varietățile
sale : jocul în beiii bun, jocul în armân și jocul
în sbenghiii.
La Românii din Macedonia, nomenclatura
jocului pârtă un caracter oriental mai puţin
pronunțat: arșicul se numesce la dînșit mişic (Bitolia) saiiîp (Vlaho-Clisura), ichiul audi, iar
arunciiturile-I variate: duti „om“, laki „hoţ, [ca]zacă „armaș“ și ciur[la] „Domn“.
La Turci, jocul cu oscidrele oilor („aȘyk
oyunu“) e unul din cele mai răspândite; și la

diînși! diferitele părți ale arșşicului pârtă nume

diferite, cari adesea coincid cu ale nâstre: partea de sus se numesce bey, cea de jos „EYahya“ ;
una din cele două cavități elkmekzi „brutart,
cea d'a doua hyrsyz „hoţi; lovitura pârtă numele de ek și cine a nemerit'o, câștigă jocul?).

Jocul era tot așa de răspândit la Greci (&szpăţa)o:) ȘI la Romani (fal;), la cari partea giunsă
1)
2)
telasien,
origină

Papahagi, p. 126-131 şi Weigand, Aromunen II, 288.
Barbier de Meynard s. v. aşyk; Vambâry, Slizzen aus Mitp. 88; Id. Das Tirkenvoll:, p. 191 (consideră jocul la Turel do
străveche) şi Die primitive Cultur des tatarischen Volkes, p. 148.
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se numia 70 (Canis) și aruncătura cea mal bună
"Acpoâien
cebatur

(Venus) : Veneris
(Horatius).

Cum

că jocul

la

jactus

noi

a

laetissimus

fost

di-

împrumutat

de la Turci, o dovedesce, în afară de nomenclatura lui, împrejurarea topografică că acest joc în
arșice e cu toţul necunoscut Românilor

din Tran-

silvania.
Danţurile jucate până astădi după masa de
cununiet): arcanul, ciaușul, chindia, giambarale,
irmilicul, mușamaua, năframa și zoralia.
Ş 43:.JocuL păPuşILoR.
— Farsa populară turcâscă, cunoscută sub numele de Karagiz sai Ca- |
raghioz (după personajul e! principal, poreclit
„Ochiti-Negru“) și care formă una din distracțiunile favorite ale vechii n6stre societăți (Ş 63),

cum

bufonului

dovedesce

și la

nor

pe

de

generalizat

în

de

o mare

o parte nu-

limbă

(caraghioz),

jurările locale?)
|
„_Relaţiunea dintre acest joc profan

|
și datina

iar pe de altă parte și ma! ales Jocul păpușilor
la Vicleim, care nu este alt-ceva de cât o adaptare relativ modernă a farser tureesci la împre-

religi6să a Vicleimului saii a .Iroglilor, relaţiune
devenită intimă și mergând până la o quasiidentificare, se datoresce unei simple coincidențe.

Ac6stă întroducere de subiecte profane și triviale
în cercul unei representațiuni eminamente
reli-

giose

este

modernă

și se

explică prin

caracte-

————

5 Sevastos, Nunta la Români,
p.
) Primul text a, fost publicat de 280.
G. Dem. Teodorescu,
Poesit
populare, p. 120-192; o analisă
amEnunţită la Olănescu, Teatrul
la Română, p. 95-101, Alexandri face
adesea alusiuni la acest joc în
sele sale „loan Păpuşeriul“ şi
pie„laşii în Carnaval“. Despre Viel
însuși şi originea lui: Dr. M,
eimul
Gaster, Literatura populară, p.
490-496,

e

mele

se fi bucurat

ae

să

răspândire,

ppt

îvebue

ee e Na era
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rul carnavalului, care tolera ori-ce excentricitate.
O amalgamare de asemenea, natură, și care
corespunde unei apucături cunoscute a spiritului popular, nu pote dată la nor de cât de la
începutul secolului nostru saii cel mult de la

sfîrșitul secolului trecut.

|

_
Veneţianul Del Chiaro care,pe la 1715, vă
duse în Bucuresci (şi încă „tără perdea“) o asemenea farsă, pe care o descrie ca „una mascherata troppo scandalosa, poichă rappresenta gli
atti della piu nefanda e abominevole lascivia,
nu amintesce încă nimic despre raporturile ei
cu Vicleimul. Acest dascăl al bâizadelelor lui
Nicolai Mavrocordat nu se pâte îndeajuns mira,
cum asemenea jucăuși obsceni erai primiți în
casele boieresci. El citeză cu acestă ocasiunecele două personaje ale farsei, cari ati persistat
până astă: unul care ţine în gură un cioc de

barză, numit „Clânţă“ (adi „Paiaţă“), și altul,
bătrân și cu barba falșă, numit până astădi

|
„Unchiaşul“!).
Dintre elementele caracteristice ale Jocului
păpușilor, primul care izbesce e cinismul fără
s6mă&n al dialogului, trivialitatea extremă a personajelor :
la întrebaţi boierii şi cocânele,
Cum

Cu

să jucăm

păpușile:

Așa ori aşa?
perdea ori fără perdea?

Interesante sînt mai ales particularităţile lin-

guistice ale jocului
sebită atenţiune.
1) Del Chiaro, Storia
Veneţia, 1718, p. 60..

nostru,

delle

moderne
-

cari merităo deo-

rivoluzioni

della

Valachia.
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Parodiarea limbei ncologice către care înclină
până și mahalagidicelo:
Coc6ya Maniţa.

— Bon sor, Musiii Paiasă!

ParaAŢa.
— Bu jor, Madaramo, bu sor!
Cocsa Manrţa. — Mersi do adio, Musiii

Paiasă!

Apo! rostirea particulară a limbei române
de către nâmurile străine representate prin tot
atâtea tipuri sociale: Țiganul ursar, Ovreiul marfagiii, Turcul bragagiii, Muscalul Pazmanshki...1):
Tioan—ur.
Buna remea; dumnea-h6stră ! Ma cun6secţi, boieri şi cucâno?
Ovaerur.
— Asa si tracsci, cunoscutla iii cine esti?
TuncuL. — Dal un litra iaurt pa datoria...

|

Musoarur.
— Mi ti dam un cinstita înghețata, fasul

sleita...

In fine,
străine:

interealarea

Tuncur..
— Moseov

de

vorbe

bre, ioe vadut?

şi

de rase
,

Muscarur. — Șto, Asan, ii glumit, Dar la tine murit?

Lăsând la o parte alte particularități sociale—
ca accentuarea satirică a costumului din trecut
(rococo), a destrăbălării clerului (Popa bet), a
model dea se sulemeni (Baba) ete. — ne mărginim
numal la cele ma! sus relevate spre a stabili
pe
temeiul lor intima conexiune între Jocul nostru
al păpușilor şi farsa tureescă IKaragvz.
Satirizarea stărir sociale revine si în
jocul păpuşilor
din
Rusia (numit zertep, litt.
„hirtop, peşteri“), care se vepresentă în
3 rîndurr: inainte de Crăciun, la St.
Vasile si la Boboteză. Biciuirea abusurilor de tot
felul e Şi aci
Ă
IN
) În „loan PApuseri
u* de Alexandri, 3,, perso
pers najel
Saclach
j e so5 numesc: :
Vasi
a nba
nu
țixa
nul,
l,
Jup in(CLeib
Jup
ar
a linin tirg
tirgul Cucue lui, Pila
i f-Aga (Tur-
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însoțită de trăsuri cinice, dar particularităţile
linguistice lipsesc aprâpe cu desăvîrșire. „Ces
mysteres sont accompagnâs de pitces satyriques,

dans lesquels la libert& la plus absolue

est ac-

cordâe aux acteurs de bois; ceux-ci ne se font
pas faute de blâmer les fonctionnaires, de dire du
mal de propriâtaires et de plus haut places du
pays, et de racconter toute la chronique scandaleuse des environs. C'est usage et personne
ne s'oifense de cette licence passagăre“.1)
Mai mulți călători francezi din secolul nostru, cară vădură representându-se acâstă farsă la
Constantinopole, ne-aii lăsat câte o scurtă descriere despre „Karagoz“ în ale lor Călătorii în
Orient 2). Dar până în timpul din urmă nu se
cunoscea nicl-un text autentic. Orientalistul ungur IKunos a publicat, în original și cu o versiune maghiară, primele 3 variante ale acestei farse 5). De atunci s'a produs asupra materiei o
mică literatură bibliografică, din care relevăm monografiile importante ale lui Luschan şi Jacob?).
Farsele, numite ISaragiz, sînt numerse și
constituesc un întreg repertoriii pentru fie-care
1) Revue des traditions populaires I (1886), p. 84-85: les marionettes en Russie, Despre marionetele din occident: Magnin, Histoire des marionettes, 2 ed. Paris, 1562.
,
.
2) G6rard de Narval, Voyage en Orient, 3 ed. Paris, 1851 (vol.II,
p. 198-212); Th6opbhile Gautier, Constantinople. Paris, 1853 (cap. XII);
Parmentier, Voyage dans la Turquie d' Europe. Paris, 1890 (p. 166-16y).
3) |. Kunos, Harom Karagoz-jitel (Trei farse Karagiz). Budapest,
1886. Aceste farse se intituleză: „Jocul de baie (Fammam oyunu),
„Lupta de întrecere a cântăreților“. (Uruşma oyunu) şi „Caraghioz ca
logofăt“ (Karagăziin yazigi). Ile ai fost în parte traduse şi în nemţesce
de culegătorîn „Ungarische Revue“ din 1887 (p. 495-435: Uber tiirkische
Schattenspiele) şi în „Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn“ din
1892 (p. 148-158: Tiirkisches Puppentheater). 1) Fr. v. Luschan, Das tiirkische Schattenspiel în „Internationales
Archiv fiir Ethnographie“ din 1889, Dr. Georg Jacob, Karagăz-Bomd“dien, 3 Hefte, Berlin, 1899 şi Das tiirhische Schattentheater, Berlin, 1900

(ultima publicaţiune conţinând bibliografia materiei).
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din cele 30 de nopţi ale Ramazanului. Variantele culese și publicate până astădr de IKtinos,

Luschan

și Jacob

ai scos la ivâlă numar
o parte

din bogăţia acestui teatru popular. Materialul cunoscut până astădi e de ajuns însă spre a ne familiariza cu acest gen al folklorului oriental.
Originar probabil din China și transmis
Tureilor prin mijlocirea Perșilor, Jocul păpu-

șilor a devenit la

dînșii

una

din

distracțiunile.

cele mal populare în timpul carnavalului de Ramazan. Preparativele pentru un asemenea spectacol primitiv se reduc la următârele: întrun
colț de odâie, un covor alb ligureză scena, separată de publice prin'o perdea albă transparentă.

Sub

covor se

află o scândură

cu candele de lu-

minat păpuşile, ale căror umbre se restrîng pe
perdea. Ca.şi chivotul nostru de V ieleim, cușca
acestor păpuși e felurit împodobită.
“Cele2 personaje principale ale favser sînţ: Karaguz și Hagi-Aivat (Hageivat), corespundând în-

tocmaj, ca sens și ca funcţiune, Paiaţei şi Unchiașului din Jocul păpușilor. Pe când Hagi-Aivat

comentâză

întrun

aparițiunea păpușilor cu vorbe

alese,

stil literar, Iaragăz îl întrerupe din când

în cînd și face publicul să rîdlă prin triviale
glume
“ȘI Jocuri de cuvinte!). Hagi-Aivat, isteț,
și naiv în
același timp, un fel de Pepele, e pururea
batjocorit
de protivnicul seii Karagiz, prost dar
fudul,

imaginea fidelă a Osmanliului neaos
si grosolan,
în oposiţiune cu Turcul efendi
care“şr-a asimilat
cultura curopână. Acest contrast
teză, sub raportul linguistic, în social se refleccele două forme

tuia,

A
1) Ia tă ă un
exem
pl u: : FESC 2a raghi
oz
o
scusându se
că
medicul
1 a oprit

să capete

mesci

„gălbinare“.

de gălbinare

Cf. Pann:

[galbeni

maro

Ga

aare

nevoi
o e

să-i

nd Ph

p6rte

de

|
bani,

cu

Sună

:

sine,

îl
ca

ere
alcer
nu cumva

n buzunare,

i
pa
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paralele ale limber turcescr: pe când Hagi-Aivat
,
ca om instruit și umblat prin țări străine, se exprimă în turca literară (efendi), cea împregnată
de neologisme arabe şi persiane (o formă savantă
către care înclină şi femeia turcă), IKaragiz se
servă numai de turcâsca, vulgară (osmanl;) Şi, ienorant ca Turcul de baștină, răstălmăcesee neologismele adversarului seii cu ironia, proprie a omulul din popor?).
Ia
|
Intr'o variantă analisată de Jacob (II, 23—26)
se parodi€ză costumul şi apucăturile occidentale,
mal ales ale Francezilor. Acolo întîlnim perso- .
naje ca „Fransoa, Madmoazel Mari, Madmoazel .
Jan“ etc. Salutarea sună (ca și în jocul nostru):
Bonjur, Musio!
ia
Tipurile cari revin în acâstă farsă, se presentă lie-care cu individualitatea lor caracteristică: nobilul efendi, polițaiul coruptibil, turcul
tembel, o hanîmă ete.; apor figuri împrumutate
din cercul cafenelelor și al băilor; în fine representarea diieritelor naţionalităţi din capitala Imperiului: Armeni,
Arnăuţi, Greci, Ovrer spaniolr... In acest mod, figurile farselor constituese
un mosaic din cele mai variate și Luschan a
numărat până la 50 tipurile ce formeză inventarul unui Karagiz.
O mină nesecată de umor oferă modul cu .
care aceste n&muri străine de Turci rostesc os-

mania

și acele rostiri particulare sînt interesante

pentru .studiul dialectelor turcesci. Astfel:
Arabul Hagi Randi („Hagi Candelă“) întroduce sunetele guturale și fineţele consonantismului seii; sonurile străine le înlocuesce cu ale
.

1) Sub raportul fisic, Caraghioz

Jocul persan:

Jecel pehlivan,

Vitâzul

e chel ca şi eroul analog din

chel.
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sale: neposedând b

Y

(Î)

devine

şi u.

Grecul

i,

și &, le rostesce

iar

Wikolaki

6

și

ii

înlocuesce

se

latalele ce- lipsese şi rostesce:
&, €și ș.

ca P Și $,

resolvă

cu

în

sibilante

o
pa-

z, ţ și s pentru
j

Ovreiul spaniol, Afeşterul Zakaria, accentuză
sfîrşitul proposiţiunii. Tot așa Arnăutul Bairam

și Armânul
Into
teză,

în

acestă

Hagi

Serkiz (Hagi Serghic)...

variantă publicată de Ktinos

dialogul

dintre

babilonie

Hagi-Aivat

se reflec-

și Karagiz,

linguistică:

HacervAr. — Seii grecesce, Domnule?

IKARAGHIOZ. — Da.
Haervar. — Eludo! Elado!

Kanacnroz. — Seii bulgăresce,

Hacervar. — Pedi suda 7

„ KARAGHIOZ. — Scii ovreesce,
Hacervar. —

Venali !

Domnule?

Domnule?

Tot astfel, în Jocul păpuşilor, Turcul şi Mus-

calul recurg
grăesc :

la formele

familiare

limbilor

ce

_ TuRcUL BRAGAGIU (vădând po oltânul iaurgi
u): Sabalaerosin ciapkîn arza la olu cu
varza,
PAZMANSEY MUSCALUL. — Zarasti,
bolgogras Marița,
care a ținut uliţa,

Tuncur
— .Ne

„Cum

starski pazarova?
akit saer, bre! Saban

se vede

din cele spuse, elementul lin-

guistic (neologisme,

'de cuvinte, vorbe

insemnat în aceste

primitiv.
Și la nor,

saer okut.!

etimologi!

populare, jocuri

producţiuni

ale unui teatru

și frase străine)

jâcă un rol

înainte, Jocul păpușilor
era cu_noscut sub numele de Kar
aghioz-perde sai specta-
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colul lut Caraghioz% şi până aţi, în Dobrogea
,
păpușile se jocă numa! de țigani (ca odinidră
în Turcia) și ele representă Turer și cadîne 2). Caracterul de relaţiune intimă între ambele aceste
producțiuni, între farsa, tureescă și Jocul româ:
nesc, se află indicat în piesa lui Alexandri „lașii
în carnaval“ (Act. III, sc. 3 și 8):
LEONIL. — Irod! Irod!

AEcu. — Păpuşile

privesci!

E

românesci...

tot să stai să le

TUROUL.—(lui Alecu) Hei, banabal:! nu-i jucam la mine

Karaghioz ?

Arecv. — Ba giucam,

ALEcu. — Păpuși!

efendi...

păpuși !

Leoxir. —Iroqi! Irodi!

ghioz.
Alecu

Tuncur.
— Ei banabal;...
(Pâăpuşerii așâză
se pune în dos;

haide joca

cuşea pe două
măscile s'adună

la mine XKura-

scaune în fața
împrejur...)

publicului;

Tuncur. — EX! gata, captan ?
ALEOU. — Gata, efendi...

Arecu.— Măi, copii, cum
tul ? ori pe de lături?

vreţi să spun:

de-a

drep-

Toţi. — De-a dreptul! de-a dreptul!

ArEcu.
ACU

(el seâte

— Bine, fie şi de-a

o

păpuşă

mică

dreptul.

şi o închină

Tăceţi

publicului

prin

chitie de
cușcă).

Dar nimic nu dovedesce ma mult răspândirea, cea mare a farsei turcesci la nor în țară
ca generalizarea în românesce a numelui ce
portă bufonul, primul personaj al piesel: Kara802, rostit popular Karaghioz. In limba n6stră,
caraghioz e terminul cel mai familiar din bogata,
sinonimică, turcâscă a bufonului: cabaz, ghiduș,

măscăriciii, mucalit și soitariii.
) Olăneseu,

5) Burada,

p. 102.

O căletorie în Dobrogea, p. 13,
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Cantemir

îl cundsce

încă

ca nume

propriii

(Istoria ierogl. 407): Mascara cu ochI negri—
Caraghioz, păpuşă de mascara vestită.
Dar în limba modernă s'a șters orr-ce urmă,
de proveninţa dramatică a vorbei, care astădi

însemnâză (ca subst.) bufon în genere și (ca
adj.) comic, burlese. E un rest interesant din
„Sfera spectacolelor populare, cărora se datoresce
perpetuarea în limbă a terminilor sinonimi: ca-

baz, măscăriciii

și mucalit ($ 28). Nicr-unul însă

n'a avut un trecut mal bogat în succese teatrale ca „caraghioz*, care, după ce a desfătat
două secole înalta n6stră societate, pe Vodă și
pe boieri, a încercat apol o curi6să transfor-

mare

și, sub acest noi aspect,

distrage

clasele populare:

continuă

încă a

Cuşea de hârtie ce noi o purtăm,
Strigând la păpuşe cu glas sunător,
Este chiar teairul micului popor,
Și cu-a n6stre glume noi îi desfiităm.

_ _$

48%

Păpușilor

DuLapuL şir GrAmALa.— Pe când Jocul

era o

petrecere

de Crăciun,

la Pasce

era o altă distracțiune: dulapul (numit în Moldova Serîneiob“), care astădi e reservat mal
ales tinerilor și copiilor din clasele de Jos ale:

„ Populaţiunii, dar avea, înainte
mai serios. In secolul trecut,

la, nor un caracter
după mărturia Luk

Sulzer (IL, 399), persâne în "vîrstă şi chiar no-

bile de ambe

Le aost

legăn

sexe

nu

se

ruşinaii

să

nea tă Date stiipânirea însăși autoriza
pectacole „pentru măngăierea și
norodului“
(documenţ

|

se asede

și să, fie înviîrtite în public. Pe
din

1790).

asemeprivâla

ram Dal apul de P asce este o imitaţiune după „Bal
Ynga“

(serînciob de Bairam) ce se ridică
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în curtea giamiei, unde mulțimea, se dă
în dulap,
“plătind câte un bănuţ sai doi celui ce
la durat.
Ce rol important jâcă acâstă distracțiune prin
tre
clasele populare în Turcia, dovedesce împr
ejuvarea că una din farsele ce constituese repe
rtoriul lui Karagiz pârtă titlul de „Dulapul
lui
Caraghioz“. Asemenea petreceri se fac la Turc
i
nu numa! în curţile giamiilor, ci şi în stradele

mari ale Capitalei; ele sînt menţionate
din

de unul!

cel may vechi călători în Orient!).
Obiceiul a persistat la, nor până astădi, dar
cercul stii se restrînge din an în an, până ce,
ca multe alte datini din vechime, va, fi răpit de
curentul civilisaţiunii.
O mască colosală ce se arăta pe uliţe și prin
bilciuri la vremea Moșilor, purta, numele de Giamala Și venia de-a dreptul de la Turci, la cau un
joc de străvestire pârtă un nume identic : Giamala era spaima copiilor și paiața publicului.
Ea fu introdusă în timpul lui Caragea- Vodă, de'
unde și numele „giamala lui Caragea.
|
Iată cum o descrie d. Olănescu (p. 130): 0
namilă de păpușă cu un cap cât o baniţă, are.
2 obraze de giam ori de oglindă; trupul i-e făcut din cercuri de butie lipite cu hârtie, cu
pânză roșie, cu tot felul de lolțe de cârpe, de
panglici și de păr de cal; pOrtă cămâşă cu altițe, fotă, şorţ, bete cusute cu fluturi ȘI cu arniciti roșu, iar în cele 4 mâini— câte 2 do fiecare obraz— ţine un baston și un mânunchiii
1) Du Loir, Voyage (Paris, 16514), p. 194: Dans les grandes rues
îi y a des machines rondes [adică dolab], comme une meule de moulins sur iesquelles ils mettent. des enfants pour tourner, les jeunes
gargons se brandillent ă des cordes qui sont attachâes ă d'autres
plus petites roues qui tournent pareillement. On Yy dresse aussi des
jeux d'escarpollettes ornez de festons de verdures; et chacun, pour
un aspre ou deux, peut prendre ces divertissements.,,
.
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,
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de flo. Giamala, purtată de omul ascuns înăuntrul el, se mișcă, saltă, jâcă, vorbesce, își plecă

mutra d'asupra privitorilor, atingându-I cu băţul
oră cu florile, cântă de lume, spune păcălelii ori
după

felul și chipul fiecăruia îl ia peste picior.
|
$ 44. InyunăruRi. — Modul de a înjura al poporelor nu e lipsit de importanţă etnologică, de
rece adesea în acele expansiuni prea libere se

manifestă temperamentul particular, pornirile ca-

racteristice

ale omului

din popor.

La noy, ca la Ungunt

și la popârele balca-

nice, nimic n'a fost cruțat de prolanare: chiar
vorbele cele mar sfinte se: asociază, în gura Românului, cu expresiunile cele mal triviale și mal
obscene. Crucea, Legea, Dumnedeii, Hristos,
Maica Domnului, sfinții etc., nimic nu scapă de
batjocură și de hulă3).

Ac6stă ciudată particularitate o constată deja
la 1646 pentru Moldova călugărul minorit Ban-

dinus?),

iar Sulzer

o relevâză

pentru

Muntenia,

observând cu Gre-care exagerațiune (Il, 356):
privința înjurăturilor, Muntenii întrec pe tâte „In
n6mMurile de sub sâre, afară de Italieni. Vorbele
murdare sînt deopotrivă familiare celul mal
mic
băiat de țăran ca, primului boier
și chiar coc6nel sale, și precum e obiceiul și aiurea
la 6me-

nil fără educaţiune, chiar în societate cu damele
dînșii

"șI exers6ză spiritul cu jocurile

de cuvinte
cele mai necuviinci6se, făcând să alterneze
mur-.

a

1) Şăineanu, Semasiologia
limbei române, p. 1129—194
*)J Ban
.
dinus, Codex (d. „Ve
Band
V. AU
A.
Urechiă)i ,
cozii icationis turpi ac
p. 829; Scortatiioni
onis
impudica voce alios oii
beslias, increpare
iai, quoi leges, parent
es ete. Valachis, Ungari
s et Saxonibus
sanctam

Venerem

etc,
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dăriile

cele

mai

mari

cu

înjurăturile

cele

max

triviale... Spre a înjura max energic și cu unele

adaose, se servesc de verbul laţin favorit... care
“se conjugă după III și sună aprope ca italienesc
e.
Cu acâstă vorbă obseenă nu se cruță nimic din
ceea ce înjuratul ţine de bun și venerabil în
sine: crucea lui, pomana luy, legea, lui, sufletul

„uk,

mama

luy...

Şi pentru

ca acâstă

nostimă,

vorbă să nu facă prea puțin efect, nu lipsesc a
o repeta la sfîrșitul înjurăturer şi rostesc
acestă repeţire cu o voce trăgănată și fină de
falset...«
o
Pornirea la înjurături obscene și execrabile
e comună întregului Orient și ea pare a veni
de la Turci, la cari surugii! sînt deprinși a adresă
și vitelor aceleși obscenităţi, ca, și la nor!).
Cea mal comună dintr'insele, înjurătura turcescă, prin excelență, este sictir („har sictir! a da,
cu sictir“), care, pierdându-și trivialitătea, primitivă, a ajuns să fie rostită în împrejurările
cele ma! neînsemnate, ca maghiarul „bassama“
(baszoma) și înjurătura corespungdătre român6scă 2).
Formula completă, care revine. adesea când
e vorba de Turci, sună anasyni sictim! (corespun1) Bous II, 146: Il paraitrait que les peuples chrâtiens ont
adopt6 cet usage (de jurer) des Tures. En Serbie, on n'6pargne,
" pas plus que les Hongrois, la cruix, les saints, J6sus-Christ et Dieu
mâme. Les conducteurs de chevaux (en Turquie) sont mâme tellement habitu€s' aux jurements obscânes, qu'ils ne disent pas un
mot ă leurs bâtes sans l'accompagner d'un bon avradini sikdim, s'ils
sont 'Tures, ou d'un îebemti mat, s'ils sont Slaves. Les autres jure"anents usuels des 'Tures sont surtout pezeveng, ghiaour, domouz.. +

2) d'Ohsson IV, 372: Le jurement national anasyuy siktim est
si commun qu'on le prononce presque ă tout moment, riâme pour

les choses les plus indiffârentes: il est dans la bouche des enfants
de Lâge le plus tendre, et mâme dans celle de beaucoup de femmes,
de plus souvent nâanmoins comme un not de gentillesse.

CĂINII

dând rus. „ibi tfor matr!*) litt. mama lur..!, sati
avradini sictim ! cu același sens1).

Iată câteva exemple:
Dionisie, 222: Turcii, dacă au vEdut că le mănâncă

copiii şi fetele Calmucii, i-ati cuprins mirare de at fost
dicând anusini-sictim ! ce leghe6no do Gimeni ai adus

ghiaur muscal
De nimeni nu

să ne mănânce copiii! Hristache(181$) :
vrea să scie, De avrad şi do anasina...

AriceseuÎ, 42: Turcii nu-l ajunseră să-l taio și clătinati

din cap qicând: avradini sictin! eu puscile. Delavrancea,

Sultănica, 205: ienicerii prind pe Miu de ciată: bre,
g&hiaur, anasîna sictir!
Teodorescu, 121 (Jocul păpuşilor) : [Bragagiul) Bre,

avradini sictir, ghiaur! 129 : [Musealul vede po 'Ture] Tureski.. .

ibi tfoi...! [Turcul] Anusini sictim, ghiaur!.. .
In balada, „Ilincuța Sandului“ (Teodorescu, 618):
Unde Turcii mi-o vedea,
Inimidra lo venia,
La obraz se 'nveselia
Și din gură suduia:
—

Anasiui,

Mult

Ilinca,

ne-a! secat inima!

Alte înjurături sînt: (bărbătesc) codoş, peze-

venghiă, pușchiiă; (femeiesc): codoșcă, magm
uză,

păclaură... In privința poreclelor: $
106.

a

1) CE. anasyny,

mater

ai

>
,
ejus (d. 'avrad „rtta ater
ejus
anaes „mamă“) şi acradyuy, femina
ar. avr
et (d.
„parti
secrâtes
du corps“).

B. CULTURA
SECŢIUNEA

I:

POLITICA

Cap. |: Raporturi cu Pârta

Ş 45. TRAGTATE ŞI RELAȚIUNI. — Raporturile po-"
litice între ţările române și Turcia se află stipulate
într'o serie de hatișerifuri și firmane 1), ce.aii
urmat într'un interval
de peste 4 secole (18911802). Textul primelor tractate ne este cunoscut
„după căpil posteri6re făcute, direct sati indirect,
„după originalele conservate în ârchiva imperială
din Constantinopole.

Intre primul hatișerif din 1391 și cel următor

din 1460 (ambele relative la Muntenia ȘI reproduse de Fotino) s'a introdus, pe lângă urcarea
tributului de 1 8000 la 10000 de galbeni, îndatorirea din partea lui Țepeș de a-da Porții un număr
de 500 copil spre a fi crescuţi în legea lui Maho1) Ele

sînt

reproduse

în

primul

volum

din

Acte

și Document

e
relative la Istoria renascerii Românie! de Ep. Ghenadie
şi D. A.
Sturdza. Bucuresci, 1889. Cele mal importante sub raportul
politie
(după primele din 1391, 1460, 1511 şi 1634) sînt hatişerif
urile din
171% (Uricariu IV, 433—4:16) şi 1784 (Raicevich, 270)
precum
manele din 1792 (Uricariui LII, 131-144) şi 1802 (III, 181—205) şi fir, cest
din urmă resumând pe tâte cele-lalte. Of. .Recueil d'actes'
internationaux de lEmpire ottoman. 'Traites, conventions et autres
documents
recueillis et publiâs par Gabriel Noradounghian. Paris,
1897.
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met (așa-numiții „agemoglani“), o îndatorire ce
încetă, odată cu acest Domn.
|
In hatișerifurile pentru Moldova din 151

și 1634

se

observă,

de asemenea,

Ore-cari

dife-

venţe ca sporirea peșcheșuluy de la 3000la 10000
de galbeni și omiterea articolului anterior relativ la un număr de şoimi și iepe fătătore.
„Amestecul 'Turcilor în daraverile țăr
a fost
i
provocat de rivalităţile dintre pretendențY, carl se
adresară 'Turcilor să le sprijine candidatura. Continuele certuri între Diănesci și Drăculesc!
biră acâstă usurpare a drepturilor» țării, așaSrăcă
după 1526 Porta, din propria cY autoritate,
impuse Domni întâiti Muntenier şi apol Moldovei.
De la Petru Rareș și Dâmna Chiajna banil
deveniră mijlocul cel mar eficace spre
a ajunge pe
tron: Petru Cercel, Aron-Vodă, Petru
Șchiopul
îl cumpărară

nouă

deveni

cu sume enorme. Fie-care Domnie
atunci o ocasiuno de storcere și un

mijloc de îmbogăţire D.
Acestă corupţiune fu alime
„Schimbări ale Domnilor și mal ntată de desele
ales de reorutarea lor exclusivă printre dragomani
! Fanarulul.
Din diferite motive, străine în
tot
casu
l de religiune?), Turciy neglijând învățarea,
limb
ilor orăite
de nemusulman!, importanta '
fun
cţi
une
de tăl“Maciii sati dragom
an

nobleţei grecescr din

rafinată:
ÎI

se

concentrâ

în

Constantinopole,

mâinile

cultă şi

„căci la acâstă dregătorie
— dice Văcă-

nn

1) Xenopol, Istoria Rom
âni
N)
Nu-i adevărat că Cor lor III, 524,
anul interqice sectat
limbilor străine — o
orilor
se! învăţarea
afi
de toți istoricii noștri rmaţiune emisă de Zallony şi repetată
apoi.
—
ci
fen
ome
nul își găsesce o exp
ficientă în mândria naţ
licaţiune suională a 'Turcilor faţă
tane. Fă nu credură de
cu popârele nemahomedignitatea lor să-şi îns
de naţiunile creştine
ușâscă idiomele grăite
și
dinţă sarcina şi fol6sele lăsară pe s6ma unor subalterni de altă
cre-:
unei asemenea cunosc
ințe. .
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rescu (p..26— 9)
este trebuință
de pricopsâlă multă
și de sciință de limbi de îndestule și de
minte
subțire“. Porta, vrând să le resplătâscă serviciile
,
dete primului terziman fanariot, lut Nicolaie
Mavrocordat, tronul Moldovei în 1711 și de atunc
i
Domnia țărilor române fu reservată Mavrocor
daților, Ghiculescilor, Moruzilor, Suţilor și Ipsi“lamţilor.
|
Ast-fel tronul acestor țără, de când ajunsese
un obiect. de venalitate pentru Turci, a fost dat
tuturor n6muri—lo
Nemţi
r i (Iancu Sasul), Poloni
(Miron Barnowski), Italieni (Gaspar Grazziani),
Evrei (Aron-Vodă), Armeni (I6n-Vodă cel Cumplit), Arnăuţi (Ghiculesc!) și Pigani(Răzvan-V
odă)
— până sa monopolizat în folosul dragomanilor
Fanarului.
|

Aceștia, obținând Domnia cu mari saerificir

bănesci, cum se ureaii pe tron, prima, lor grijă
era să-și se6tă însutit sumele cheltuite. Atunci
se inaugurâ, sistema, ilimitată de imposite, care
împinse pe țărani— singura, clasă, a populaţiunii
ce suporta aceste nevoi și greutăţi
— la despe:
rare și emigrare, împopulând cu colonii laturile
mărginașe din Serbia, și Bulgaria. Şi acestă stare
de lucruri nu luă sfirșit de cât odată cu reînfiinţarea Domniilor pămâîntene.
mul

Ş 46. Toenaxţă. — Articolele 7 și S din pri-

tractat între Moldova și Turcia, sună:
Moldovenii vor putea cumpăra și ţinea o casă
la Constantinopole pentru șederea solilor lor,
unde

vor putea face şi o biserică;

Turcii nu vor putea cumpăra, nici stăpâni
pămînturi în Moldova, nici a se aședa în “ţară,
nici a avea sai a face gianii nici întrun Chip 1).
1) Cantemir,

Alold.

120: 'Tureae

etiam mercaturae

gratia quam
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Simpla alăturare a acestor două articole
pune în ovidență caracterul eminamente
tole-

“rant

al Turcilor.

Intr'o

vreme

când

ttă Euro

pa
tremura dinaintea Semi-luneY, Turcir lasă
țăril
or
vasale nu numa! exercițiul liber al cultu
lui lor,
dar și dreptul de a li se interdice, lor
nilor, orl-ce traii pe pămîntul supus; și suzerape când
raiaua își putea construi biseric) pe
solul otoman; Turcii eraii opriţi să-şI facă o
țara creștină. O trăsură de toleranță, giamie în
remareabilă și unică! Până astă-dI capitala
Turc
acoperită cu biserici ce aparțin la difer iei e
ite secte
și religiun

Y, până astăţii cultul lor se prac
tică
t6tă pompa, și cu tote acestea, nu
se vede
încă
cu

în Europa nici o singură giamic,
nu r&sună încă afară din Turcia
glasul
nului din vîrful minareler!
Turcii ai păzit cu sfințenie
cole interdicerea cultului lor pe în timp
pământul

nesc

și până

nicăieri
muezide seromâ-

astăţii nu se află urmă de giam
ie
în tot coprinsul Muntenier și Mold
over
.
EI erati
dar nevoiţi,

când voiau să se râge, să
se retragă întrun loc îndepărtat,
unde întoreându-și

fața spre Meca,
taina.

ÎȘI făcea

rugăciunea

în

totă

i

molto ritegno, e piutosto
în qualită qi foresticri,
pavse. Non vi hanno l'es
che di padroni del
erci
tutta, la Vallachia, siccome zio publico della loro legge, giacehă in
nell
a
Mold
avia
, non zitr
bench& piccola moschea..
. Dal che bene si scor ovasi n6 pur una
ge la soprafina politica dell” Imperio Ott
omano per conservarsi
la divozione di quei
popoli, e per render loro
men
aspr
a la rimembranza dell
libertă. — Tot ast-fel,
a perduta
în raportul misionarului
Baksich despre Munteni (Iorga, Călttori, Amb
asadori etc.): I Turchi
di questo principato
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»Tote elementele Populațiunii își
ai bisericile lor pe pămîntul românese (ex
clamă Sulzer
I, 291), numai Turci!
— și cine pote
fără să admire toleranta și moderaţiu citi acâsta
nea lor>—
numai eX, stăpânii acester țări,
acești pretinși
barbari, țin întwatâta la cuvîntul lor,
feră să se râge în tăcere și să n'at în cât preingă libertatea cultului acordată, exclusiv acestei
ţări prin
ridicarea fie măcar și a unei sing
ure giamil!:
O purtare ce nu e turcâscă și care
pre
o mare abnegațiune sati multă reflexiu supune
ne Și un
spirit

de toleranță și de

creștin ...*

o

blândeţe

demn

de un

Și cu tâte acestea, numărul Turcilor aflători

în țară, în trâcăt pentru hegoţ sait în
permanență pentru paza ordinii, nu era mic.
Turcii, cari din motive diferite erai siliț
i
să petreci în țară, aparţinea la una din
cate
goriile următâre:
funcționari oficial ax Divanului, ca Divan.
efendi și chiatipul sai logofătul săi ;
musica turcâscă a Curţii, compusă din meh
terb

așă cu mehterir ser;

poliția turcâscă alcătuită din baș-beșliagă cu
beșlegiii şi beșliil lor;
(Valacchia)

quando

non hanno quell'-ardire che usano
Stati ottomani,
vi dimorano, ma sono necessitati caminar nelli
con ogni umiltă.,,
Bou
II, 61: Cumpa

râs
â tous les autres peuples
de la
" Turquie, îl n'en est pas un seul qui, mis
ă la place du Ture, saurait
peut-âtre gouverner des nations si dispar
ates avec autant de justice,
d'impartialită et de tolGrance râligieuse.
Ubicini, Turquie actuelle, 346: Le
catholicisme est plus libre
ă Constantinople et â Smyrne qu'ă
Paris et â Lyon... Lo jour de
la Fâte-Dieu, toutes les 6glises de Pâra
ei de Galata sortent processionnellement, precâdâes de la croix
par un piquet de soldais qui forcent et de Ja bannitre,et escortâes
les osmanlis eux-mâmes î se
- ranger sur le passage du cortâge.

CXANVIII

şi în

diferiți neguțători, ca o6lepir,
fine,

capanliil ete.;

hogil chemaţi în țară de Vodă şi de boieril fanarioți spre a învăţa pe boizadele și pe fii!
lor turcesce.
„Nu mal vorbim de trimișir cu ordine din

partea Porții sati de Turci! cari veniai pentru
strîngerea haraciului, a beilicului și a zaharelil.

Toți aceștia, în cause civile și criminale,
eraii judecaţi de Divan, iar daraverile între Turci
și pămînteni se tranșaii de Divan-Efendi asistat
de un cadiii din cetăţile mărginașe, pe când

beșliaga

supraveghia

și

pedepsia

ork-ce

exces

din partea Turoilor, car veniai în ţară.
Ş 47. Rargre şi sexiATuRI. — Muntenia și Moldova, eraii înconjurate cu un briti de cetăţi turcescă, numite raiele și serhaturi, a căror aprovi-

sionare cădea
lor române.
Pe malul

în mare

drept

parte

tot în sarcina țăria
al Dunării erai: Vidinul,

Cladova (Fet-Islam), Nicopole,. Şiștov, Rusciuc
(administrate de câte: un aian), "Turtucaia, Silistra și Hîrșova (comandate de un serascher).
Pe malul

stâng:

Orşova

sai Ruşava,

Ada-

Cale, Cule saii Turnu, Giurgiu și Brăila, inelusiv Odaia-Vizirului (administrate de câte un

nazir).

|

In Basarabia turesscă: Akkerman sai Cetatea- Albă (comandat de un ienicer-aga), Ismail

saii Smil

Cartalul

(de un

(de

un

muteveli), Chilia

dizdar)

(de un nazir),

și Timarova

sai Reni

(de un beșliaga).
In fine, din spre Polonia: Tighina
sai
der, Soroca și Hotin.
Cele mai multe din „aceste locuri
a
românesci și a Moldaviei cary s'au răpit

BenŢărilși cu

ee e A

me IN

mm ia

a

Ap

m

CXXIXIX

silnicie s'au stăpânit“

(cum sună hatișeriful din

1802), aii fost înapoiate ţărilor române abia. la
începutul secolului, după ce stătură sub stăpânirea, turcescă sute de an). Intr'adevăr, Giurgiul
și Turnul deveniră raiele încă sub Mircea, Chilia.

și Cetatea-Albă sub Ştefan-cel-Mare, iar Hotinul
și Soroca sub Nicolaie Mavrocordat.
|
Cap. II: Domnul

Ş 48.

Nummea. —

Ceremonialul

pentru

nu-i!

mirea și întronarea Domnilor în epoca fanariotă

constitue o dramă în t6tă puterea cuvîntului, în
care intrigile candidaţilor formati prologul, primul act Investitura, al doilea Plecarea din Constantinopole, al treilea, Intrarea solemnă în Capitală, al patrulea Confirmarea în Domnie și al

cincilea Mazilirea, cu un epilog terminat une-ori
în adevărată tragedie.

Descrierea acestor diferite peripeții a fost
“făcută pentru Moldova, de către Cantemir în tâte
ame&nuntele și cu o precisiune adevărat sciinţifică (reprodusă în urmă de Carra, Sulzer, Zallony
etc.); apoi de către Logofătul Gheorgache cu naiva
prolixitate a cronicarului; iar pentru Muntenia
de istoricul Fotino ?).
1) Vegi

alte

două

interesante

instalării Domnilor în Muntenia,

raporturi

făcute în

despre

ceremonialul

1819 şi 1822 de consulii

prusieni Marco şi Kreuchely (Hurmuzache X, Suplem. III, p. 45 şi
181). Ceremonia de învestiturăa lui Ioan Mavrocordat-Vodă a fost descrisă de Daponte îna sa „Geografie istorică“ (reprodusă de Legrand
în Biblioth&que grecque vulgaire. Paris, 1892, tome III, p.947—949).
Cf. şi Atanasie Comnen-Ipsilante, Tu peră -0y way, Constantinopole,
180 (partea corespundătâre a fost tradusă în Archiva literară şi sciințiAcă din Iaşi, vol VII).
Marele maiestru de ceremonil în Moldova şi în Muntenia (înfiinţat aci de Al, Ipsilante) purta numele de Alarele Logofăt de
obiceiuri: el înregistra ceremoniile locale, nouele disposiţiuni
politice
saii eclesiastice, precum și recepţiunile oficiale.
!
.
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In casul unei vacanțe de tron, prin
morte
sai destiluire, Marele-V izir, după
ce
aleg
ea
printre numeroșir candidați fanarioți
pe cel ce oferia
mal mult, pre

sentă Sultanului un raport („talhîș
*),
în care recomanda pe noul Dom
n. Dacă raportul obținea aprobarea Sultanulu
i,
poftit la Curtea Viziruluy, la Paş candidatul era
a-Capusi, unde
primul uşior, capugilar-ehehaias
i, îl introducea
împreună cu

boicrir ear] însoțiaii în sala de
audiență, numită arzodasi.
„Acolo Vizirul, ședând între per
ne după modi
turesscă, făcea

nouluy Domn, care îI săruta
mâna
şi rămânea, în picidre la, dist
anță, o cuvîntare
solemnă, recomandându-y
credință și supunere
către Impărăţie, blândeţe
și dreptate către su-

i

asistat de fruntașii cle-

a
mt

IT
a
rea
ee

ce Patriarehul,

e mea

După

oma

„In curte, îl aștepta un
ȘI un cortegiii compus din cul frumos împodobit
24 ciauși și mar mulţi
agi de al Viziruluy. Dom
nul călare și însoţit de
boiery porniaii cu tot cort
egiul, în aclamațiunile
1)
claușilor, la „Patriarehie,
în
curt
ea
căre
ia
desc
ăleca pe o Piatră pătrată
anume destinată pentru
acest scop.

aaa

*

ilorată cu aur, cu care Vizi
peste cele-lalte haine. Inairul îmbrăca pe Domn
Domnul săruta a doua și nte de a se rotrage,
a treia ră mâna și
P6la Viziruluţ.

ae

puși saii raiele și trimitere
la

timp a havraciului
și a celorlalte daruri la Curt
e; la care Domnul
mulțumind, promitea tâte
acestea. După aceea
marele ușier aducea, calt
anul, o haină lungă în-

OXLI

rului, bine-cuvînta pe Domn, aces
ta se întorcea la palatul săii în urările sgomotose
și repetate .
ale ciaușilor.
|
|
Odată, numit, Domnul trimetea pe
unul din
Omenil săi cu cărți domnesc la boieriă,
pe cari în
orînduia Caimacami, ca să-l represente
până la sosirea în țară. Aceștia adunaii pe boieri
şi, cu Mitrop

olitul în frunte, le făceaii cunoscut

pe.

noul
Domn și dispunea trimiterea la Sta
mbul de
rădvane, carete și care spre a transpor
ta bagajele Domnului și ale suitey sale. Totdeo
dată un
boier era trimis ca, mehmendar saii purt
ător de
grijă pentru ale călătoriei, însoţitde un
bașbulubaşă și de mar 'mulţi arnăuți pentru pază
.
Ş 49. Invesrrruna.— Ceremonia de înve
stitură a Domnilor era mar complicată, și mar
pompOsă
de cât a Vizirilor şi a Pașilor: ea presenta

,
multe punvte de asemănare cu a Hanilor din
Crimeia!). Motivul acestei distinoţiuni trebue
căutat
în raportul de suzeranitate anterior epocel
fanariote. Intradevăr, țările române primiseră
de
bună voie legăturile de supunere către Pârt
ă,
care din recunoseință le acordă ma mult
e privilegi! onorilice. Domni! de mai târgiii, deși considerați ca simpli guvernatori saii Bei, avâ
nd
același rang cu un Mirimiraim sai Pașă cu două
1) Hanii, ca vasali ai Sultanului, primiai o învesti
tură ana1ogă cu a Domnilor noştri: o cabaniţă de
catifea verde blănită cu
samur şi împodobită cu nouă rînduri de copce
apol o sabie, un hanger şi un calpac de catifea de pietre scumpe;
verde, îmblănit cu
samur şi ornat cu două egrete de diamante;
în fine, un chimir îm=podobit cu pietre scumpe, un are acoperit
cu lame de aur: şi o tolbă
brodată cu mărgăritare. Vedi d'Ohsson VII,
444; cf. Hammer XII, 145,
“ Domnii Ard6lului, supuși Porții,
primiati la învestitură un caftan de serasir, o corână de aur, o sabie-cu
pietre scumpe, un stg,
un tuiă şi un cal frumos împodobit; — iar
Hatmanii Cazacilor: un
caftan bogat, o căciulă de catifea cu borduri
le de samur, un topuz,
o sabie şi uneori un surguciă cu pene de
mare preţ (d'Ohsson, ibid. 445).

OXLII

tuiuri, se bucurati totuși de nisce prerogative
datorite acelor prime relaţiuni politice,
In urma audienței sale la Vizir, Domnul

primia

pe

rînd,

în

dilele

următâre,

insigniile

Domniei, ce i se aduceai cu o pompă mal mare
ca la învestitura Vizirilor și însoțită de musica
sati meterhanea.

cât

tinopole.

Tot astfel onârea,

de a se da Domnu

2 peici saii paji din garda Sultanului nu lui
se fă- |
cea nici. Vizi

rilor.
După ce Domnul achita sumele
pentru obținerea tronului, venia cere promise
monia cea,

mal

impunătâre,

audiența,

la

Sultan,

întw'o di
„de Marţi, când se ţinea Divanul
împărătesc.
Inainte de a intra în sala de audi
ență, un
ofițer de ienicezi, Muhzur-aga,
în punea pe cap
Ă
v) Când Domnil Moldovel, înce
pând de la Duca-Vodă; obți
şi hătmănia Ucrainei, numărul
nură
tuiurilor s'a ridicat la 3, adică
tru Moliiova şi 1 pentru noua
2 penprovincie (Neculce II, 215.
cf, totuşi
Văcărescu, 266).
.
”
:

era

gilele,

a

tâte

a

în

a m

cânta

e

Meterhanâua

sta
Domnul la, Constantinopole, câte 3 ore la chindie, adică înainte de apusul s6relui, privilegii
de care nu se bucura nici un Pașă la Consta
n-

m

și-l congedia cu daruai,

ma

tuiuri sati code

e

două

de cal cu măestrie împletite, semn de autoritate
analog cu al Begler-beilor sati guvernatorilor generall și inferior marelui Vizir, care avea rangul unul Pașă cu 3 tuiunY adică putere nemărginiti 5; apor un steg mare împărătesc cu semi„luna, alem-sangiacul, şi sabia sai hangerul împodobit cu briliante. Domnul luând stâgul din
mâna lui miralem-aga, a stegarului împărătesc,
îl săruta cu respect și-l preda cămărașului săi,
iar pe aducător îl îmbrăca cu o blană de samur

omora Tome

Aceste insienil erai:

aro zare

împărătâscă

ran.

222
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cuca Sai crâsta de pene de struţ albe
și lungi
artistic îmbinate în formă de coif,
ornament
„propriii ienicerilor (Domnul făcând part
e ca și
Sultanul din ogiacul lor); iar marele Tefterda
r saii
Vistiernie îl îmbrăca cu cabanița, o haină
de aceiași formă cu mantia de gală a Sultanul
ur?),
iar pe cel 27 de boieri cu cafiane. Apoi, însoţ
it numai de 4 boieri, Domnul era introdus în
sala,
tronului de dor ușieri, cari îl sprijiniaii sub braţe
de o parte și de alta. La fie-care 3 pași, Domnul se închina până la pămînt și r&mânea
în
pici6re în mijlocul săliy, unde Sultanul avea, lângă
el pe marele Vizir, pe cer doi Cadiascheri saii
judecători supremi, pe lenicer-aga și alţi dionitari înalți. După un ordin al Impă&ratului, marele
Vizir repeta exortarea de credință și de supunere confirmată prin răspunsul Domnului, care
se retrăgea pășind înapol.
In vremea, acâsta, marele Imbrohor sait Comis împărătesc pregătea un cal arăpesc cu frîne
de fir şi de pietre scumpe, cu harșa brodată cu
aur și argint, la şaua căreia atîrna de o parte

arcul și tolba

de

săgeți cu sabia

împărătescă,

ciuli albe, şi de 2 peici îmbrăcaţi

numalîn fir

iar de alta buzduganul sati topuzul, care ţinea
loc de sceptru şi simboliza puterea despotică. a
Domnului. Acest cal, numit „tabla-bașa“ adică
cel dintâiă din grajdul împărătesc, era mînat de
4 iedeceil, însoţit de 2 akkiulahli, soldaţi cu căși cu tesuri de argint pe cap. După ce saluta pe
marele Vizir și pe cele-lalte agale, Domnul, călare pe tabla-bașa, se ducea iar la Patriarchie
1) Investitura Domnilor noştri cu cabaniţa și cuca a
ţinut până
la 1832, când fu înlocuită cu hervantug şi fesul,
Cele două distinețiuni mai însemnate, sabia împărătescă şi mantia
prinse sub denumirea comună de „călâciă-caftan“ de on6re, erai ca,
7
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şi de acolo

la palatul

cancelar, -Reis-efendi,

săi.

A

doua

îl trimitea

qi marele

diploma

cu li-

tere de aur și cu semnătura împărătâscă, firmanul saii hatișeriful.
$ 50. PonnrneA.— Când era să pornâscă din
Coustantinopole (unde nici un Domn nu putea
“rămânea mal mult de o săptămână, după cea
fost primit de Sultan), îi se da Domnului din
partea Impăratului un înalt dienitar, obicinuit

un Capugi-bașă saii un Imbrohor, cu însăreinarea. de a-l instala pe tron și de aceia numit

Sehemni-Agă adică Mal-marele scaunului domuesc (mal târdiii înlocuit cu un simplu mehmendar). În ajunul plecării spre noua sa resi-

dență, Domnul
Vizir,

își lua

care îl îmbrăca

diua

bună

din noi

cu

de la marele
o haină

ono-

rilică, așa-disul caftan de congediii („izn-kaftan“).
Tot atunci noul Domn recomanda Vizirului
pe

omul

s&ii

de

încredere,

pe

baş-capuchehaia

saii representantul săii acreditatpe lângă Divan,
care să mijlocâscă, corespondenţa, între dînsul și

marele

Vizir. Acest

post

era

de

cea

mal

mare

importanță pentru siguranța Domniei, de aceia
Domnul îl încredința unei rude de aprâpe sait
unei pers6ne fârte devotate pentru o misiune
așa, de delicată și anevoi6să: el avea să întreţie
prin daruri bogate fav6rea :continuă a meghis-

tanilor sati înalților dignitari ax Impărăției şi mal

ales să supravegheze intrigile
ale rivalilor stăpânului săti.

„_

nie

adversarilor

și

Pornirea din Constantinopole era, o ceremo-

splendidă.

:

_ Alaiul de pornire se orînduia ast-fel: în frunte
Da

ofițer,
eri,

după

et

fio-care corp având

stegurile

cau pol. veniaii tuiurile purtate de
urmaii omenii Domnului și

" OXLV.

„boierii îmbrăcați în mantale roși
i (col
cială -a Porţir) câte doi-doy după rang 6rea ofiul lor, înconjurați de ambe părțilede ciauși,
cari aclamaii pe Domn de câte ori încăleca și
descăleca;
apol cail domnesci sati iedecurile (9 orI
12) îm-.podobiţi cu harșale de fir și mînaţi
câte unul
de iedeccil. In mijlocul alaiului, Domnul
, îmbrăcat cu cabanița și cuca, inergea călare
pe tabl
bașa, înconjurat de peici și urmat de icio aglan
saii copil de casă; la stânga Domnului, locu i
l de
ondre după eticheta, orientală, pășia Sch
emniaga, iar la spatele Domnului veniaii 3 Ssteguzri
roșii,
dintre

cari

cel

de

mijloc avea

la vîrf semi-luna

saii alemul. Alaiul se încheia cu un tacâm
de
musică tureâscă, tabulhana, compusă din daul
e
saii tobe mau și din surle.
Călătoria se făcea încet-încet, pe conace sati

stațiuuy. Domnul era preces de un boier conacciii

și de ciauși, cari mergeaii înainte ȘI făceaii cunoscut sosirea-l prin locurile pe unde se opria,
îngrijind de locuinţă și de mâncare, atât pentru
Domn cât și pentru numerosa lu! suită, compusă din peste 500 de persâne. După 25—30 qlile
de drum, ajungea la orașul cel max de margine
al țării sale — Olteniţa sati Galaţi — unde veniaii
să-l întîmpine boierii. Când eșia din g&hecit, saii
vadul Dunării, Domnul mergea la saivant, la

cortul întins pe malul

fluviului, și acolo veniaii

toți boierii pe rînd de-r sărutaii mâna și pâla,
haine. Insoţit de aceștia, purcedea înainte, fă-

când la fie-care conac divan

de judecăţi, ascul-

tând plângerile poporului și încredințându-l

că-i

se va face dreptate. La o distanță mică de capitală
— la mânăstirea Văcăresci din marginea
“Bucureseilor saii la satul Şanta două cesuri departe de lași
— se opria Domnul cu suita sa și
„60936

x

CALVI

aștepta,

acolo

câte-va

qile, până

să

se

termine

preparativ ele

intrării

sale

solemne

în

capitala

ări în Bucurescl sait în lași.
Ş 51. Aatur. — Alaiul complet și definitiv
se constituia atunci ast-fel (IP otino III, 254-951):
Merge înainte stindardul catanelor de ţară, cu că-

pitanii şi “tâte catanele armaţi Și călări.

După aceștia urmeză tote isnafurile ce sînt sub
jurisdicțiunea Agrăi călări, și apoi Polcovnicul podurilor cu toți podarit înainte puşi în dout șiruri pe jos

şi cu securile pe umere
Toţi Polcovnicii

Vel-căpitanul

stindardul

Agici,

Cazacilor

său.

Talpașii Dorobănţiei

călări

şi armaţi.

pămintoni,

armat

şi

cu

cu chiverele, pe Jos, cu stin-

dardul lor și cu musica lor proprie. *
Căpitanul de dorobanţi călare cu zapeiil sei înainte,
cu câțiva din brâsla Armenilor, şi cu stindarduls
Cazacii de Agie pe jos, cu musica lor.
Vînătorii asemenea, cu un iedec al Agăi.
Căpitanii de Agie armaţi, îmbrăcaţi cu capoturi
și călări.

Ciaușul Agiei,

Polcovnicul
și cu

cu Polcovnicul

vînătorilor

de Tirgovişte.

cu logofătul Agici.

Aga pe cal frumos împodobit; cu căciulă de samur

contăş.
Stegarul cu stindardul Agici,
lângă ei, ţiind prapure.
Ispravnicul de oraș cu ai sei.
ORDINUL

Baş- beșliaga

cu

cu

mulţi

călări pe

HĂTMANIEI.

toți neferii

sei armaţi

şi călără.

Călăraşi Hătmaniei cu zapoiii lor, călări tot câte dai.
Deliii şi tufeceiii cu odobaşii lor.

Vel-căpitanul
măniei.

menzilurilor” cu

Postelnicul

ORDINUL

cel

Polcovnicul

mare

SPATĂRIEĂ,

Lefegiil călări cu stindardul lor.
Vel-căpitanul de lefegii cu zapoi
iă

Buciucul
şi scutelnicii

Spătări ci cu

Spătăriei arr

Hăt-

toba

ați.

și

scă.

trîmbiţa

deosebită

CĂLVII

Poterașii toţi armați,
ri, cu haine verdi deschise, cu funde Ja baretele călă
lor
,
Seimenii armaţi, cu haine din cap și cu musica lor.
la barete,

cu

stindard

mare,

cu

roşii, cu funde galbene

musică și două iedecuri ule Spătaruluj.
Căpitanii de Spătărie călări,
armaţi, cu barete Și
capoluri roșil. Polcovnicul de potiră cu ciaușul
Spătăriei.
Polcovnicul

de

seimeni

cu acel

Logofătul Spătăriei cu baş-bulucaebadeșa.vînători.
Spătarul cel mare.
cu stindardul, lefegiii cu prapur
ele
|

Stegarul
musicile lor.

ZAPCIII

Aprodii

vătăşiei

casă al vătășiei
Văta

şi

DE

ai

şi cu

DIVAN.

ciaușiei,

şi

toţă

copii

i din
Divanului şi ai vătăşiei păhărniceilo
r,

ful de Vistierie cu Vătaful de păhă
Vătaful de aprodi Și ciaușul de aprodi. rnicei.
ORDINUL PORTĂRIEI.
Portăreii pe jos cu stindardul lor în şir.

Portarul al doilea și al treilea. .

Portarul cel mare.
Neguţătorii pămînteni călări.
Neguțătorii de companie călări.

Starostele de neguțători.

Lipeanii călări câte doi cu capii lor.
Și toți boierii pămînteni călări câte doi după haracterul lor, de la Clucerul de Agie până la Banu
l cel .
mare.
ORDINUL

ARMĂŞIFI.

Armășeii și pușcașii pe jos câte dot.

Armașul II

cu Armaşul III.

Armașul cel mare.
Toţi lăutarii pămînteni.
Musica europână.
Stindardele domnesci.
Trîmbiţele.
Tuiurile.
.
lurue-bairacul.
Sacagiii după orînduială cu sacalele.
_
Salahorii Cămărăşiei pe jos cu bastânele în mână.
Iedecurile domnesci trase câte doi după orînduială.
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Comisul

II

Călărașii

cu Comisul III.

cu Lipeanii.

Vistierul III
cu Postelnicul III.
Logofstul III
.
cu Logofătul III.
Logofătul IL:
cu Logolttul Il.
Pitarul cel mare
cu Postelnicul ÎI.
Un mare Clucer
cu un mare Căminar.
Un fost Spătar
cu un fost Hatman.
Beizadelele (dacă sînt).
Schemni-agasi
cu Divan-efendi.

Un ciauș împtrătese
Un

cu alt ciauş.

checeliii împărătesc

_

cu un alt checeliu.

luzbaşa.

Trei satirași

,

_

și trei satiraşi.

Iamacii Mataragi.

Mataragi-başa.

Alaii-ciauşlar.

Fustaşi

5 căpitani

de spătărie

şi iar fustași.

5 căpitani

Orta-cuşac cu tabla-bașa
lamacii lui Saraci-başa.
„
Saraci-bașa.

de spătărie.

și Orta-cuşac.

Ici-oglandar

Ciauşlar.
Doi

Deli-başa

cavaşi.

Doi has-ahîrlii împărătesc.

Baş-ciohodarul
,
Ciohodari pedeștri.

Ghiuler-agasi.

Tufecei-bașa.

Un peic împărătesc
Ciohodari

Tufeccii

Spătarul

II cu

DouxuLl)

alt peic.
Ciohodari.

|

Tufeecii.

Vătaful

de Divan.

cu prapurele

împrejur.

Sabia și topuzul
cu săgâta şi cucura.
Stindardul Domnesc cu sfinţii Constantin şi Elena,
și su sfînta cruce de o parte, iar de alta marea
Dom-

n6scă.

Copiii din

Sangiacul împărătesc.

casă

E
) Domnul cu personalul săii încheia
cortegiul, după eticheta
tureâscă : pEn Turquie, la place d'honn
eur n'est pas ă la tâte, mais
ă la queue“. Ubicini, La Turquie actuelle,
p. 142.
1
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Cămărâşul cel mare
Ispravnicul de Curte
Cafegi-bașa

Grămăticul

cel mare.
Cupariul.
Ică-ciohodarul.

Și toți servitorii Și iedeclii
Domnului.

In fine meterhanua pe jos.

Ca, element de compar
aci și alaiul cu care Solimaațiune, reproducem
n eși din Constantinopole,

în 23 Aprilie 1543, pornin
d în contra
Ungarier:
Alaiul se deschidea de
pline, urmaţi de 2500 Cati Sacagii cu sacalele
ri
și bagajele; apor 900 iedecu purtând haznalele
ri Pășind câte nou&nout și 5400 cămile câte
ș6se-ș6se încărcate cu provisiuni şi munițiuni. In
urmă veniaii 1000 de
_gebegil sati armurieri, 500
mineri, 800 topciă,
400 soldaţi de tren cu agalel
e lor; apoi dienitarir.
Saraiului (chilargi-bașa, haz
nadar-bașa Și capuaga), urmați de cavaleria,
împărțită între două
„aripI: la drâpta, erati 2000
Spabhii. cu stindarde
roșii, 500 lefegii cu stindarde
verţlă și 300 gureba
cu stindarde albe; la stinga
2000 silihdari cu
steguri galbene, 500 lefegi!
cu stâguri vărgate
cu verde.și alb și 500 gureba
cu stâguri vărgate cu alb și roș, Indărătul
acestor trupe veniati membrii Divanuluy (ni
șan
darii, cadiascheril ȘI cel 4 viziră gi-bașa, defterprecedaţi de 4
tuiuri), înconjurați de suita
lor; apoi corpul
de vînători împărătesei (dogan
gii, șaingii, ciacâroil, zagargil, samson il), mutefe
ricalele ȘI. imbrohorir cu tot tacâmul lor. Cay
anadoleni, pex- .
sienesci și arăpesci cu zăbale
Și scări de argint, cu șele și harșale de fir,
erati mâînaţi . de
seicli și de sevaor.. Tre
sute capucibași călăvi
precedaii elita armater: 12000
de ieniceri, înarmați cu iatagane şi suliți, preced
ați de steguri
3
7
roşii cu 3 tuiuri. În
fine, 7 stâou cu dungi de

CL

aur și 7 tuiuri vestiati apropierea Sultanului:
100 de trîmbițași și 100 de toboșari scoteaii sunete războinice, apol 400 de solaci formaii un
cere în jurul Sultanului, pe când 150 de ciauși

făceaii să răsune repetatele lor alcâș! odată cu
zîngănitul lănţușârelor de. la toiegele lor de
argint;

în interiorul rîndurilor de solaci eraii 10

de peică, cu coifuri și suliţi de aur, în mijlocul
cărora Sultanul călăria pe un cal falnic?).
Ac6stă pompă, mal mult saii mal puţin complicată, însoţia nu numai pe Domn (pe Domnă
şi pe beizadele), la. intrare saii eșire afară din
capitală, pe or-ce înalt dignitar ture sait creș-

tin (Pașă, ambasador sait Patriareh) în trecerea-l
prin ţară, ci aceiași solemnitate se observa la
întîmpinarea unul ordin al Porții, și un fast analog unu lipsia nici la sedterea cailor domnesci
la ciair 2)!
Ş 52. InsrALaneA. — In sunetul clopotelor,

alaiul înainta încet-încet și se îndrepta spre Mitropolie
— în Bucuresci la biserica de la Curtea- Veche și în Iași la biserica sfintulul Nicolaie
— unde Mitropolitul înconjurat de fruntașii clerului aștepta pe Domn să-l binecuvînteze. De
5 Hammer V, 361—365.
2) Modul de alcătuire al alaiurilâr, cari variată după împrejurări,
se făcea după un annmit ceremonial, ale cărui formule se află, afară
„de Gheorgache şi Fotino, în documentele culese de d. V. A. Urechiă.
Astfel I, 283 (d. 1782): alaiul ce s'aii orinduit la esirea d-lui Vel-

Post. cu Măria sa Domnița

mirâsa [fiica lui Caragea] ; 235 (d. 1783):

orînduiala alaiului cu care s'a adus cinstit consulul rusesc de la conacul d-sale la domnssea Curte; 287: alaiul orînduit la intrarea în
Bucurescl a Patriarehului Ierusalimului ; 289: alaiul în
diua de Bogoiavlenie [Bobot6ză]; 300: orînduiala alaiului prea iubitei Dâmnel
„nâstre (Mih. Suţu] la intrarea în Bucuresci; 301: alaiul Măriel.
lor
Beizadelelor [Lui Suţu] ; 302: orînduiala alaiului la seoterea
dom-

nescilor cai la ciair; 303: orînduiala alaiului la eşirea
Domnie! afară
la biniş;Ș; 518
(a. 1784); : orînduiala alaiaiului Do
i
prea luminatului hatişerif împărătese.
nici

i
î
i
Ja eșirea înaintea

|
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acolo

se

ducea

la

Curtea

domnâscă

și

Spătărie sati Divanul cel mare (und intra în
e trăsese
înainte Schemni-agasi), oprindu-se
înaintea tronului. In drâpta și în stânga steteati Mitr
opolitul,
episcopil și boierii, fie-care după rang
ul seii.
După câteva ceremonii religi6se curat
mahometane !), Schemni-aga scotea dintiun
toc aurit hatişeritul sati firmanul de numire în Dom
nie .
(Și de aceea numit. „hiuem-ferman“) și Dom
nul,
sărutându-l cu respect, îl preda secretarului
seii
turc, lui Divan-efendi, care îl citia cu glas tare
în
limba arabă, iar marele Vistiernic îl tălmăcia,
apoă
po grecesce și pe românesce.
După citirea actului solemn, Schemni-aga
îmbrăca pe Domn cu caftanul ce-l adusese şi-l
aședa pe “tron: în acel moment se descărcat
tanurile și meterhandua, începea să cânte. Domnul de pe tron îmbrăca, pe Schemni-aga cu o
blană de samur, pe Divan-Efendi şi pe marele
Vistiernie cu caftane, iar acest din urmă îmbrăca, pe Gmenil împărătesei cu blane, cu caf-

tane,

cu

capoturi

sati

binişuri,

pe

fie-care

după

rangul săi. Mitropolitul, arehiereir și toți boieril veniaă apor de săvutaii mâna Domnului
(cel din urmă îl sărntaii. şi pâla caftanului) şi
după ce erati cinstiți cu dulesță și cafea, fie-care
se retrăgea la casa lu! și diua se încheia cu os-

pețe

nacul

și jocur.
săi

Schemni-aga

și, după

câteva

era condus

dile, bine

la co-.

dăruit, era

1) Cum era rugăciunea tlureâscă pentru viața Sultanului (Gheorgache III, 805; Domnul, închinându-se sangiacului cu o schimă de
smerenio şi sărutându-l, cu mulțumită ai făcut oraţie prea puternicului Impărat, care pe limba turescă sa numesce dova; cf. Fotino
III, 258) şi mat ales sacrificiul simbolic „se taie şi 2 berbeci sub
tmiuri ca pentru somn de biruinţă“. Acest curban se făcea încă în
1819 la instalarea Domnului în Muntenia, cum îl descrie un martur
ocular (Hurmuzache X, p. 4).
4
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congediat

de

Domn,

care

săi până afară din oraș.
$ 53. MucanenuL. — La

nul fanariot

îl însoția

cu boierii

fie-care 3 ani Dom-

trebuia să

câră Poxţir confirmarea

sărute pola Impăratulur

și să primescă din noi

sa în Domnie, așa-numitul „mucarer“, cu care
ocasiune trebuia să vie la Constantinopole să

insigniile

domnesel.

locuită apor

cu un

Venirea

în

boier înadins

persnă

fu în-

trimis sait cu

un funcționar special ture. In cas de nevenire,
Domnul era considerat ca hain.
In realitate, acâstă ceremonie devenia un noii

mijloc de stârcere. Raportul presentat do marele
Vizir era totdeauna confirmat de Sultan, dar

spre a seâte mar mulți bani de la capuchehaiele, Vizirul pretexta diferite oreutăți întru obținerea confirmării. Lăcomia tureâscă odată sa-

tisfăcută:), un capugi-bașă (sai
+ boierul
t trimis
de Domn) îi aducea caftanul' și hatișeriful adică

decretul

de întărire.

Domnul cu

î6tă Curtea eșia

întru întîmpinarea caftanuluy și apol se duceaii
cu toții la palat, unde se repeta ceremonialul

instalării pe tron.
Ş 51. Mazirine
a.
— Sesterea

din Domnie

sai

mazilirea se făcea de marele Viziy (din Jăcomie
de bani saii pentru vr'o vină), după ce raportul

s&ti fusese confirmat de Sultan.
Desultatul se ţinea în cel mar mare secret,
ca nu cumva să afle agenţir Domnului
și pre-

') Cantemir, Jold. 112: Confirmatio ăuoque
principatus suas.
postulat. Est ea, vel minor
hiukm formani vel mandatum dominii vel major. Minor, qua saltem
datur, viginti quinque millibus imperial.,
expensas

nonnunquam etiam, si vesirius
bene eroa principem
aftectus fuerit, minoris redimitur,
Major autem, in qua diploma priucipatus renovatur, posteaquam tres
annos princeps scepira tenuerit,
dori debet, ecosdemque requirit
sumtus, quos novi prinecipis con-
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venindu-l, să fugă
: din țară la
Indată ce noul Domn îȘI alegea dușmaniy Porții.
zirul trimitea pe un capugi-ba Caimacamii, Vișa cu firmane împerătesei către Domnul destit
uit și către representanții celui noi, EI pormia
în menzil adică
cu poșta grabnică până la Buc
și nu comunica nimulul sco urescr sai lași
pul misiuni! sale,
ca să potă surprinde pe Domn.
Aju
tală, mergea întins la Curte și, int ns în capirând în Divan,
saluta pe boierir adunaţi și le
comunica, destituirea și noua numire. Domnul
însuşi asculta
de pe tron citirea firmanului de
mazilire, după
care mai rămânea 3 dile la pal
at cu tote prerogativele rangului săi, până se
pregătiaii cele
trebuinci6se pentru transportul
săi, a familier
şi a averilor sale. La plecare, Dom
nul era condus de boieri și de fruntașii oșt
ilor până afară
din capitală, unde cu respect își luai
i diua bună,
rămânând
dor din boieri pe lângă Domn
ca să
îngrij6scă max departe pe drum
de locuințe și
de hrană.
e
După ce trecea, Dunărea, Domnul
destituit
trimetea pe 6menil săi cu daruri
către Vizir, ca,
să potă merge la palatul săi din Con
stantinopole.
Dacă dintr'un motiv de corupțiun
e saii de culpabilitate nu obținea acestă voie, era,
ținut aprâpe
de capitală sub paza lux capugi-ba
șa sati (în cas
grav)

aruncat în Edeculă, în închisârea cel
or
Şepte-Turnuri, de unde nu scăpa de cât
cu
mar
i
sume de ban

i. Odată pus în libertate, el se retrăgea în caselex de pe: Bosfor
(anarul fiind
interdis unui Domn mazilit),
unde trăia may
mult

în obscuritate,

până

i se pre

senta o nouă
ocasiune de a reveni pe tron.
|
Lucrurile hu se petreceaii: însă
tot
dea
una
așa,

de paclnie. Adesea capugi-bașa

venia

înso-.
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țit

de

un

calâii

(obicinuit

trimis

să

ridice

viața

un

Arap),

Domnului

care era

prin

tăierea

capului saii prin: oătuire. O asemenea
s6rte a avut'o, între alții, Grigorie Ghica

jalnică
și Han-

gerliul. Tragedia celul din urmă, a fost descrisă
de un martur ocular într'o pagină de adevărată importanţă culturală 1), căci zugrăvesce cum

nu se pote mar bine starea 6menilor și a lucrurilor către sfitșitul secolului trecut.
Cap.

Ili: Curtea

Ş 55. “PALAtUL ŞI MOBILIERUL. — Palatul domnesc consta din 2 apar tamente distincte: selamlicul, un fel de odaie de mosafiri sait salon reservat pentru Domn, care 'și primia aici visitele,
și pentru beizadele cu slugile lor; și haremul,

adică loc sacru

şi imterqlis străinilor de a intra,

analog gineceuluY orec, era absolut veservat Dâm„nel, Domniţelor ȘI femeilor lor. Intw'ambele era
situat mabeinul, apartamentul intermediar de care
se folosia numai Domnul și a cărul îngrijire era
lăsată pe sâma unui servitor special al Curţii
numit „mabeingii“.
Apoi veniaiă sălile de adunare și de jude- “
cată: Divanul mare saii Spătăria, unde era, scaunul lui Vodă, şi Divanul mic, destinat unor
ceremonii: mal Duţin importante ; în fine, un șir
de odăi vaste, de iatacuri și de încăperi boltite
cu câte un turn circular, numit culă, unde șe

ținea haznaua, săii vistieria domnâscă,

|

Catul de sus, cu ferestrele-I mici şi lunguieţe, cu oblGne și zăbrele sait jalusii colorate
1) Dionisie

Belesiarehul,

Chronograf,

p. 196.

pp

e

OLV

(numite „cafas*), avea un ciardac înalt
sait pridvor cu parmaclie și un balcon cu
giamuri şi
Jalusir, numit „saenasiii“, unde şedea
obicinuit
Dâmna, cu femeile ci; iar catul de Jos
era, ocupat de beciuri sati. cămări și de odăile
locuite
de curteni și de lefegir. Pârta cea mare
a palatului domnese din Bucuresci purta numele
de
„Pașa-capusi* saii de intrare principală.
.
Tavanul era de grindi și une-orI ornamentat
cu stucaturi, bagdadie, iar dușumâua sati parN

dosâla de scânduri

(câte-odată

nesci

era

și de

cărămidi)

era acoperită vara cu rogojini fine, hasure,
cu chilimuni de Țarigrad și cu covâre de Persia,
Casele boieresc! nu se deosebiati: mult de
cele domnesci, bă încă une-ori ocupaii extensiuni și mai vaste, construite în formă de cetate, separate unele de altele prin locuri virane
și imense maidane în mijlocul cărora se perdeaii
acele locuințe isolate. Inconjurate cu ziduri, ele
aveai în fund dependinţe pentru numeroșii servitori, mal ales țigani, carY formati o adevărată
ierarvehie, reproducând în mic luxul Curţii domnescă, precum ac6sta, era o palidă imitațiune a:
fastului oriental.
Mobila, cea mal importantă, în casele domsaii boieresci,

divanul, un

pat. de

scân.-.

duri înfundate, larg și puţin ridicat, care nu
lipsia din nicr-o cameră și ținea loc de pat, canapea, fotolii, seaune —t6te pe atunci aprâpe
necunoscute. Masa era pusă întrun colţ și pe.
lângă pereţi câte-va laviţe sati bănci anume destinate pentru străini?).
1) Carra. Histoire de la Moldavie et

de la Valachie, UL ed. Neuchâtel, 1781, p. 156: On trouve aussi
chez qâelques boyards des
chaises et des tables de bois; mais c'est
un luxe europten reservâ
poux les €trangers.

-CLYVI

Divanul, acoperit cu saltele căptușite cu
postav și înconjurat cu 'perne
de cit, peste car
„erati întinse macaturi sati chilimuni de lână cu
ciucuri pe margini, ocupa trel părţi din cameră
(afară din spre partea ușil şi a sobei) şi oferia

în tote părțile un loc de ședere, vast şi comod.

Societatea înaltă de pe atunci își petrecea vecul
șeglând turcesce pe div
— an
Domnul ȘI boieril
în selamlic, iar Dâmna și coeânele în haremul
lor: acolo mâncaii, fuma, jucaii și dormiaii!).
Intun colţ al divanulur era tandurul, sati

aparatul
trată

de

încăldit,

acoperită

mangal,

cu

compus

covor,

sub

din

o

masă

care

se

așeqa un

pă-

vas de aramă plin de cărbuni aprinși:

coconele

covorului,

din împrejur

luai

pe senuchi colțurile

ce întreținea o căldură plăcută şi să-

năt6să 2).
|
|
Ş 56. Borenn.—A doua sati a treia d după
instalarea noului Domn, boierir se adunaii în

Divanul

cel mare,

ce se așeţlape

unde

tron,

venia Domnul

dăruia

boieriile,

și după

imazilind

pe unii, întărind pe alţii sait dându-le grade mal

înalte.

«Boierii

eraii de

|

3 cateporir:

cer ce având

rang căpătaii o funcţiune înaltă (mausup), se numiaii hală, adică în activitate ; apol cei ce:
obți-

neaii
un

funcțiunea
1)1

DI
Carra,

titlu de nobleță,

corespundătre,
50
e
166;
Les . Moldaves,

les

fără a fi învestiţi cu
se

numiaii

Valaques

paiă

ȘI,

|
et:les

Grecs s'acleur sopha et
mangent autour d une table ronde,
lo dos courb6 comme des singes:
ce qui est assez plaisant î voir.
CE. d'Ohsson IV, 365: Lecture, critu
re, travail, conversation,
tout se fait sur le sopha; et de 1ă
tant de gâne et de contrainte dans
les visites...
e
,
as .
) Soba fiind
o invenţiune moderni (e. sec. XII),
cel vechi nu
cunosceaii de cât mangale pe triped
e (Prasero, în Spania).

cronpissent

tous les jours,

?

-

les, jambes

croisâes,
.

sur
.

.

po.

a mm
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în fine, boierir puși în dispon
ibilitate erati mazili 1).
In acâstă acordare de ranguri
nu se ținea
semă atâta de meritul candidați
lor cât may ales
de bunul plac și de interesul
personal al Domnului, căcl el era stăpân absolu
t pe viața şi pe
avutul supușilor săy și legea se
identifica cu
propriul stii capriciii. Mavrocord
aţ adusese cu
dînsul o droie de fanarioți, cărora
le încredință
câte-va din- posturile cele may
înalte, în afară
de Vornic, Logofăt, Asi și Vist
ier, cari rămaseră, reservate boierilor pămînteni
.
Cel dîntâr numiți?) erati Postel
nicul (totdeauna grec), care introducea pe
boieri înaintea
Domnului și marele Vistier, care
îmbrăca cu
caftane mai întâr pe boieri de clas
a I, așa numiţii veliți: pe Banul cel Mare
(în Muntenia),
pe marele Logofăt, pe cel 2 Vornic
i, pe marele
Spătar, pe Hatman și pe Aoă; apo
i
de clasa II, de la Să&rdar până la Clu pe boierii
cer de Apie;
și în fine, pe cel de clasa III, sim
ple slugi ale
Domnie, creați anume de fanarioți
după personalul inferior al Saraiului Și cari, pri
n numărul
lor cel mare și prin ocupațiunile lor rid
icu
presentaii fastul oriental al unuj despot le, reîn miniatură.
Primele trei clase de nobleţă se acordat pri
n
caftane, clasa a patra și a, cincea prin „pitac
“ sau
diplomă.
|

Conferirea

acestor

boierii

se

făcea,

după

1) Hammer

XIV, 52: Les vizivs, les defterdars, le
reis-efendi et
darmte etaient divis6
en _trois
s
categories: mazouls (en
retraite), payeliis (titulaires) et bilfiils
(en activit),
) d'Obhsson VII, 106: Le premi
er acte de souverainetă du
Sultan est d'ordonner au chef des
lissez de zibeline ses deux vicair eunuques noirs de revâtir de pees, le Grana-Vezir et le Mouph
ti,
en signo de

les juges

confirmation

dans

leurs

dignitâs.

Ce, ibid.

198.

”
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moda

prin

orientală,

cu

îmbrăcare

caftane

și

prin acordarea unor insienil proprii rangului:
ast-fel Aga purta mal întâiii baltagul și mal târ-

dit topuzul,

iar Vel-Armaș

niul general

al boierilor,

Ban,

erati

nisce

toiege

buzduganul.

începând

cu cămălia

Insig-

de la marele

aurită

nu-

mite „hazrane“, bastone de abanos suflate cu
argint care se dedeaii și episcopilor.
Cei boieriţi, dacă eraii tineri, se întorceail

acasă pe cal domnesci frumos împodobiţi, iar
dacă eraii bătrâni în carete domnesci cu 6 cal.
Imbrăcaţi cu conteş și cu ișlicul de samur eraii
conduși cu o paradă mal mult sait mal puțin
pomposă după rangul acordat. Ajunşi acasă, li

se trimitea meterhanâua

Curţii de le cânta sub

ciardae, pe când bărbier-başa îi rădea
ciu-l de mărgian; după aceea veniati

cu briiedeclil

Curţii cu tacâmunri de dulecță, cafea şi ciubuce,
de-l cinstia

din

plătia musica
menii

_

partea Domnului.

Noul căftănit

și cinstia cu un bun

domnesci.

Rangurile

erati

mal

adesea

bacșiș pe 6onorifice:

cel

căitănit poseda, numar titlul, nu însă și funcțiunea corespundătore. Ast-fel de la Reforma lui

Constantin Mavrocordat (1748), mai multe boierii
vechi trecură de la dignități efective la simple
ranguri cu venituri anumite: clucerul, medelnicerul

(înlocuit

în funcţiune

cu

ibrietarul), pa-

harnicul (înlocuit cu cuparul), serdarul, şetrarul,
slugerul, stolnicul (înlocuit cu becerul) „.. ajun-

seră titluri cu sinecure mal mult saii mar puţin

mană.

Vechea

'nobleță

titulară, introducerea

pecuniară:

devenind

pur. și simplu

într'însa, devenise o afacere

„La început, obţinerea acestor ranguri și funcțiuni se plătia cu o dare în bani proporțională;

CLIN

mal târdlii boieriile, mai ales cele inferi6re, se
cumpăraii pur și simplu, constituind un venit
propriii tesaurului princiar. Acâstă venalitate a
funcțiunilor conduse la înmulţirea continuă a
rangurilor boieresci, așa că în cele din urmă
titulaturele ajunseră la un număr ilimitat!). Unix
din Domni! fanarioți, ca Mavroghene, se apucase să boierâscă pe Gmeni fără nici o reservă

Și să-I introducă vrând-nevrând în arhon dologie:

„Mavroghene (dice Văcărescu) îmbrăca fără de
voie pe cine audia că are bani... umbla prin
sate și îmbrăca pe țărani cu eaftane şi apoi îl
punea la închis6re ca, să-i dea bani, fapte ce nu
le-aii

mal

vă&dut

Țara-românescă,

necinste

care

n'ait mal văduto Domnia 'Țărir-românesci“.
$ 51. Iepecr
— at.
Fastul savaiului din Stambul cu numărul săi ilimitat de dionitară atașați
exclusiv la persâna, Sultanului?) se vedea apor
reprodus în miniatură la Curtea fanariotului?),
de când Nicolae Mavrocordat prefăcuse nisce 0cupațiuni domestice în dionități onorifice, dăruind câte un rang de boierie tuturor slugilor
Curţii sale 5).
1) Şi în Franţa,
sine pergameniele lor
tion en 'rance WI, GT:
raison de 5000 livres

sub vechiul regim, burgesii cumpărati fără rude nobleţă; cf. Rambaud, Zistoire de la civilisaEn 1096, i.ouis XIV annoblit 500 personnes â
par tâte; en 1702, il fait 200 nobles; en 1711,

cent. Pendant le cours du XVIL sitele, on a vendu pour cent millions
des titres de noblesse... Z/argent, est la vraie saronette & vilain,

*) Deja Bandinus

observă despre

Curtea lui

Vasile

Lupu

(p.

313): Umbra sed non aemuia Turearum imperatoriae aulae, „umbra
,
,
iar nu rivala Saraiulut,,.“.
3) Bauer, JMemoires sur la Valachie, p. 397: Tautes ces charges
inutiles peuvent former un petit tableau du faste asialique qui râgne
ă la Cour de Vilospodar. Les dignitâs les plus âminentes de VEtat
sont confondues avec des emplois frivoles et fantasques qui ne
decălent

que

lesclavage

du

prince

et

des

peuples.

Nos

souverains

-en prenant le cafă, ou 6tant i leur toiletie, n'ont p'us gutre besoin
de grands seigneurs pour se faire allumer la pipe ou se faire presenter

les bottes. Les dignites et les emplois,
se mesurer

sur le mârite

du personnage

chez un peuple sage, doivent
ei Pinterât de VEtat,

CLX

.

La sfirșitul secolului trecut, d'Ohsson ridica
la 12000 de Gmeni personalul Saraiului cu garda
şi serviciul inferior. Şi în imperiul bizantin numă“rul dignităților, administrative și ereditare, trecea peste 10000. La no, și numar în Moldova,
Drăghici urcă numtnvul boieriilor la peste 30001).

Trecând

cu

vederea

cancelaria

domnâseă

în care figură între alții un secretar ture, Divau-Efendi, cu scriitorul lui subaltern, chiatipul saii mehtupeiul ; apor muhurdarul care pu-

nea pecetea lui Vodă și divictarul care îl ținea
călimara— ajungem la casa civilă proprii-disă a

Domnului,

formată

de

boiernași

de

clasa

III,

cară aveaii sarcina de a îngriji de persâna Domnitorului și de trebuințele Curţii.

Ast-fel becerul era primul bucătar domnesc,
mabeingiul purta grijă de apartamentul perso-

nal al lui Vodă, berber-bașa de
ciohodarul de încălțămintea sa,

barba sa, ickcaftangiul de

garderoba sa, sofragiul de masa domnâscă, giamașirgiul și șamdamgiul de rufăria și de luminările Curţii, sotagiul de paturi și divanuri,
rahtivanul de tacâmul cailor domnesci, având
sub el un seiz-baș-saii cap al vîndașilor și un
nălbant-baș sai mar-marele peste potceovari.
După ce ibrictarul, mataragiul și peșchirgiul presentaă lut Vodă ibricul, lighianul şi peș-

chirul, ciubucoiul și narghelepiul îi aduceaii ciubucul saii narghelâua, cafegiul.și șerbegiul caf6ua și duleâța (cofetarul se numia „Șichirgi„2) Cf. Taine (Ancien' Regime, p.
personnes pour la maison civile du roi,
militaire, 2000 au moins pour cells de
15000 personnes, avec une depense de
drait, le double aujourd'hui et qui sont

public.

|

127): Au total, prăs
9000 î 10000 pour sa
ses proches, en tout
40 î 45 millions, qui
alors le dixitme du

de 4000
maison
prăs de
en vaurevenu

2
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bașa“), după cai buhurdangiul
venia cu afumătorile.
Apoi baş-ciohodarul sat
primul şambelan
care avea sub ordinele sale
24 de ciohodari sai
lachei, îmbrăcaţi în dulane
roșii
cu ciaprazuri galbene, purtân căptușite cu alb,
d căciuli mari de
blană și cizme galbene.
|
Pe lângă acești funcţionari în
ser
vic
iul
Dom
nului, îmbrăcați cu caftane
și cu fesuni în cap,
numiți „iedeclil“ sati servitori
interni, may erai
încă subalternii lor numiţi „ia
macuri“ ȘI în fine
copiil de casă sati icioglanii
în
sub ordinul a 2 ciauși cari pur număr de 36,
tati bastâne de
argint numite „cioiene:.
Un ciauş -special, selem-oiauș,
era însăreinat să precedă pe Domn, să-i
anunțe sosirea și
să răspundă, în numele publiculu
i, la salutarea,
ce-l adresă: căcr după eticheta
orientală, dreptul 'de a întîmpina salutarea apa
rți
superiorilor, așa că, răspunsul dir ne exclusiv
ect din partea
mulțimir s'ar fi considerat ca
o aba
de la un privilegiii reservat suvera tere gravă
nităţii 1).

$ 58.

Ganna cunșil. — Casa, militară a Domnului se compunea dintr'un cavazbaş
în piciGre afară la, ușa lur Vodă, de , care sta,
baș saii introducător, de un alaiti-c un portariauş care întocmia cortegiul, de masalagii cari
îl escortaii,
de un mehter-bașa, sai șeful musice
r domnesci
cu mebhterii sai musicanţii să turc
i?), în fine,
„de nelipsit

ul lat

sai calâii, obicrnuii țisan.

1) Hammer XIV, 67: La politique
minutieuse du despotisme
s'6gare ă lel point, qu'en fait
m6me du salut elle veut encore
ner, qu'elle s'irrite de -Linitiati
domive prise par le peuple dans son
cueil au sonverain, et 6tablit
acson salut, suivant le mode et un mandataire pour rendre î ce dernier
î instant qu'il a fix6.
) Pe lângă musica tureâscă
a Curţii şi a oştirii— mebhterha60936
XI
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lar garda domnescă

o formaii diferiți ofiţeri

ca satiroi-başa cu satirașii set, tulecei-bașa cu
topciil seY, deli-bașa cu nelerii set, ghiuler-aga,
bulucbaş, câre-sărdar și odobaș cu neferil lor;
tulumbagi-bașa şi baș-beşiâoa ture, însărcinat,

cu poliția relativă la coreligionaril sei (Coranul
interdicând intervenirea creștinilor în daraverile
musulmanilor), având sub dinsul un bairactar

și 70 de neferl.
In

fine, casa Dâmnei

se compunea

dintr'un

Vornie de harem, de un baş-ciohodar,
orămătie și de mai mulţi fustași.

de un

Mulțimea siugilor din casele boieresci (obicinuit țigan!) era o caracteristică a epocel, luxul
unei case bogate manifestându-se, ca și la Turci,
prin numâ&rul cel mare al servitorilor. Ca și Domnul, boierul își avea cafegiul, chelarul, ciubucciul, logofătul și sofragiul seii.
Modul de a-i chema. bătând în palme era
oriental ca și cele mar multe din ocupațiunile
lort).
|

Ş 59. Musica Cunmil. — Mehterhanâua era unul
din prerogativele acordate Domnici de Sultan.
Ea tormă musica Curţii și consta din 9 surle
=
saii fluere (zurna), 7 trîmbițe (Doru), 4 tâsuri
nea şi tabulhana—era și o musică nemţtscă, compusă din lutari
saşi sai unguri și din ţigani
-.
1
ps
.
.
a
=
,
)J aime— scriea prințul de Ligno
în 1788
(Langeron, p. mîî)—
qu'on n ait point ă sonner aprăs des domestiques ou ă crier sans
cesse; si par hasard ils sont tous en commission, on les appelle
comme dans les harems en frappant des mains en sine d'applaudissement.
”
i
alexandri, Teatru, 428: Cainrpa.
— Bat în palme copilele (bate
ş ea ÎN pa me) 16n0... ]6no 1... nici c'a veni adi surda !.. I6no! fa!..
se ve lo ca adormit Strigoica. .. mai scii ce ?.. Ian să videm...
ca

să

,

vie

mon, 257: ( Citi pitacul
&
sluga

să-l

îmbrace.

cu sisânge
o

rec e,

9

apoi
Apeă

î
bătu

în

palm
palme,
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(Zil) și tot atâtea dairele,
9 daule sai tobe și
mal multe timpane numite
tumbelechiuri1).
Mehterhandua, executată de
mehteri sai muSicanți turci sub direcțiunea
unui mehter-bașa,
vesuna de câte-ori Domnul
se punea la masă și
cânta regulat după amiacii, la
asfi
numele de chindie sati „nubet nţit, când purta
“.
mărului preponderant al instru Din causa numentelor manuale
(timpane, dairele, tâsury și tobe
), pentru care cuvînt „acâstă musică se numia.
și tabulhana adică,
«tacâm de tobe.şi timpane, exe
cuţiunea era mar
mult o lovire repetată și sgomot
6să de cât un
cântec musical: de aci expresiun
ea, archaică „a
bate meterhanua ȘI „a bate chi
ndiat.
Ast-fel Logofătul Gheorgache,
vorbind de
primirea ce Grigorie Vodă făcu
unu
l Pașă cu
3 tuiuri în timpul șederil sale
la lași, observă
(II, 832):
|
„In câte dile ai fost zăbava, Pașe
i, mehterhanâua Domnului, după obicei
ul ce este de
bate în tâte dilele nubet, ce se
chiamă chindie, n'ati bătut, fără numar mehter
hanâua Pașei
ai bătut întwo di după ce ati eșit
Paşa la cortul seii, fiind şi Domnul cu tâtă boi
erimea, unde
și Ore-care luptători şi pehliveni
ai fost; și
vrând Pașa ca să audă și pe mehter
bașal Domnului ce meșteșug are, a dis Dom
nului ca să
poroncescă lui mehterbaș să dică un
pestref, și
începând mehterbaș și dicând un
Sco
cela, aii fârte plăcut Pașer meșteșugu pos ca al ȘI dlicătura lui; și după ce ai sfîrșit de
dis, Pașa ai

„

*) Aşa era composiţiunea mehterhane
lii la un Domn, Vizir sau
Pașă cu 3 tuiuri; aceea a Sultanului
era mai numerâsă : „Elle est composto de 16 chalumeaux (zourna),
16 tambours (daoul), 15 trompettes
(borou), 8 caissettes (nar6), 7
cymbals (zil) et 4 tymbals (kioss
)“,
VOhsson VIL, 23,
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poroncit

de

Laii

îmbrăcat

cu

beniş

de postav

acolea înaintea sa“.
Alte instrumente la modă pe atunci erati:
chemanul, un fel de violină pântecosă, și tam-

bura,

saii ghitara

orientală,

cu

care

boierii

și

cocânele executaii cele mai tfrumose aril și
cântece turcesci (bestele, manele și samaiele),
preludii saii uverturi, pestrefuri, și partitură nutaximuri.

Unele

din acele instrumente— ca.

cobuzul,

cavalul,

muscalul și naiul—ait

tat până

adi la lăutari și la ciobani!).
Cap.

Ş 60.

Doxnur

persis-

IV: Traiul.la Curte

şi Borenrt. —

Același

Domn

care se degrada până la umilire înaintea unul
Han sai Vizir, era de un despotism fără margini față cu supușii să și: reclamă în interiorul
palatului o adevărată adoraţiune, transformând

pe

boierii mari

al țării în simplii

servitori

al

persânei sale. Preveninţa acestora trecea peste
ork-ce înjosire. Când fanariotul trecea dintr'o
odaie într'alta, doi saii trei boieri ţinându-l de
braţe, asemenea unul paralitic, îl ridicati așa că

abia mai atingea pămîntul cu vîrful picidrelor,
alți dol-trei boieri îi țineaii pulpana, caftanului,

pe când el însuși.se juca întwuna cu nisce mătănil
de mare preţ?).
|

„_

Viaţa boierului fanariot, era, imaginea, fidelă

a apatiei

mente:

orientale.

se

scula

Ea

de

se resuma

vreme,

fuma

în

aceste mo-

ciubucul

și

1) Cf. Cantemir, st. Imp. Ot., p. 13 nata şi mat ales Sulzer

II, 431
urma, In privința instrumentelor: Burada, Calendarul
musical IN, 12-13
eset 1 Romina) oc iLesett VI adi („Cercetări asupra
musicei ostăî
5) Zac
N; înn £ fine, | studiul
iu nostru, Ş di: di: Cântece
şi musică,
Câ
i

i

de
Â

mite

CLIXV

sorbia caf6ua pe divan, se
ducea; la biserică, la
Curte și la Divan ; după
amiagi 'dormia ca ȘI
Vodă până la ora 5, apol
iar cafea și ciubuc
(lucru ce se repeta la fie-ca
re visită, făcută sati
primită), la urmă preumblar
e sati. joc până la,
11 de nâpte.
Viaţa cocânei, în haremul
el, nu: era mal
puțin apatică: se ducea la
biserică sai la sindrofie, oră lucra cu ciurul, Cop
erai lăsați pe
sema, doicelor și a dădacelor, iiy
apo
i
la 6 any daţi
pe mâna unul dascăl care îX
învăţa ani întregi
gramatica erâcă și catechism
ul.
cu perspective ambiţi6se angaja Câţi-va boier
ii pentru copiil
lor și un hoge, care să-y înv
eţe turcesce, acesta,
însă după aprobarea prealabil
ă a Domnului ).
Când se arăta în public, Domnul
umbla cu
capul plecat și cu ochik pe jum
ătate închiși, înVirtind cu o mână între degete
nisce mătănir
mici și ținând în cealaltă un
pumn de rubiele
ce le arunca norodului.
Domnul fanariot nu umbla nici
odată pe jos
ca contrar dignităţii sale?) și nu
eșia, de cât călare de 2 ori sati de 3 ori pe an
(0 asemenea
cavalcadă se numia biniş) cu o
paradă anume

prescrisă:

de

câte-ori

o piatră din curte

și numită,

încăleca

destinată

„binectașt,

şi

descăleca,

pentru

claușii făcea

acest

pe

scop

să răsune

“aerul de vivatele lor, așa-disul alcâ
ș, și ţinând
în mână toiege cu clopoței de argi
nt precedat
pe Domn. La asemenea parade, boie
rir haliă sai
" 2) Sulzer II, 387-398 şi Zallony, 198.
*) Altmintrelea stradele de pe
atun
— acope
ci
rite cu g&rinqi pe
jumătate putredite şi rău aşedate
duri— erai aprâpe impracticabile şi numite din acâstă pricină po: vara, din causa, prafului și iarna,
din causa numerâselor gropi
sati
nenorocitul pedestru. Caldarîmul batace în cari se putea - cufunda
era încă necunoscut,
.
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în. funcțiune purtaii

giubele

roșii

cu

copci

de

aur şi calpace de samur negru cu fundul roş,
boierii paiă sait titulari giubele măslinil și calpace cu fundul verde. Numa! Domnul și Beiza-

delele purtati caftane albe și eugiumane cu fundul alb. Toţi boierii,
hanger la briii.

ca şi Vodă,

nului

întipărite

-

Petrecerile și distracţiunile
fanariot

eraii

acele distracțiuni
Anul

noii,

dar

la Curtea Domde

caracteristică întregului traii

țul (formal interdis

aveati câte un
uniformitatea

al societăţii. Dan-

mahometanilor)

ma! ales

modul

săii

la balul

de

era una din

oficial

execuţiune,

de

mâl

“mult automatic și lipsit de vioiciune, ficea o
tvistă impresiune asupra străinilor și formă un
adevărat contrast cu mișcările pline .de viaţă ale
horelor ţă&rănesci. Boieriă lepădându-şi papuci! şi
giubâua saii cu pulpanele anteriilor ridicate în'
brii spre a reda picidrelor libertatea mișcărilor, luaii la joc pe cocânele nu mar puțin je-nate în complicaiul lor costum oriental. In tim-

pul acela

meterhanâua

Curţii

întona

ariile

ei

seomot6se.
Ş 61. PaAnavE şi CEREMONII.
— O pompă deosebită se desfășura la anumite ocasiuni oficiale,
cum eraii sărbătorile cele mari Crăciunul, Anul

noii, Bobot6za, Invierea și St. Gheorghe. Domnul, însoțit de suita-r de boieri (numită ecpaiă:
saii tailă),

alai.

mergea

Atunci

amănunte
Logofătul

j Cea mal

diua de

biserică

cu

un

strălucit

pentru Moldova, aii fost conservate de
Gheorgache, iar pentru Muntenia
de

archidiaconul Paul

scoterea

la

se observa un ceremonial, ale cărui

curi6să

cailor

St.

din Alep.
din

domnesci

Gheorghe.

|

aceste
la ciair

Cail,

ceremânil

era

saii pășune, în

înșăuați

turcesce

N
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și acoperiți cu harșale scumpe, eraii mîna
ţi
iedeclii îmbrăcaţi în roș și conduși de mare de
le
Comis în costumu-i de gală și călare pe tabla
bașa, urmat de câtovu cete de catane și de gard
a
domnâscă cu stâgurile ei. In sunetul Musicei
militare, alaiul defila, sub terestrele palatului.
"Cail erai preumblați unul câte unul pe ulița cea
mare a capitalei și apoi duşi la locul de pășune
afară din oraș, la câmpiile Colentina și Bănesa,
unde rămâneati 6 săptămâny. Acest alaiii (lice
„Sulzer, prin falnica, îmbrăcăminte a marelul
Comis și prin suita numerbsă, atrăgea o lume de
curioși, pare'ar fi fost un alaiii domnesc sati vro
intrare triumfală1).
a
O altă ocasiune de veselie publică era petrecerea naţională a Tureilor, numită „dunanma,
când se născea o beizadea sau la aflarea unur
eveniment fericit (ca repurtarea uner victorik, ori
coprinderea unei cetăţi): la ast-fel-de ocasiune
stradele se iluminati: cu fanare colorate, magazinele

se decoraii

cu

felurite

podâbe

şi se

des-

căreaii fişicuri sait focuri de artificiy. Croniearil
noștri fac adesea menţiune de asemenea .petreceri populare, căci, în culitate de vasali ar Porții,
Domnil noştal trebuia să împărtăşescă veselia
suzeranului

lor2).

Ş 62. xenciţit şi seecracoLe. — Dintre exâr-

cițiile cultivate de. Turci şi adoptate apoi de
Domnil fanarioți, erai încurările de-a călarele,
jocul geridului și al halcalei, cari se obicinuiaii
1) Sulzer 1, 50, Cf. Gheorgache INI, 323; Paul din Alep 11,9%;
Papazoglu, 18. Obiceiul însuşi e curat turcesc: ihragi erkiani istabli
humayun (alaiul cailor împărătesei) la Hammer, Staatsverfassung
und
Staatsuerualtung des Osmanischen Reiches I, 495—496.
2) Vedi două asemenea menţiuni la En. Kogălnicenu (LII, 228)
şi la Radu-Popescu (LV, 140).
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la Turci

în

cele

două

sărbători

mari ale Bai-

amului, iar la Domnil noștri a treia di după
Pâsce. lată în ce mod logofătul moldovân Gheo:

gache

descrie

acest

321):

fel

de

|

turnir. oriental (II,

|

|

A treia di după Pasci vin toți
se închină Domnului cu St. Inviere
câte un miel; și tot într'acâstă di
fost obiceiii vechii, de eşia Domnul

ecumenii greci de
adueând și poelâne
sati a patra di, ati
afară cu tot alaiul

de slujitorime și cu t6tă boierimea mari şi mici la halea
ori în șesul Bahluiului ori la Copoii, scoțându-se toți
caii -domnesci. Și ședând Domnul Ja saivant şi boierii

pe

scaune,

pe

cine din boieri rînduia.

Domnul,

încăleca

pe.cal domnesc și se slobodia cu sulița asupra halealei
(cari sulițe sînt aduse din ţara ungurescă ; acolo se fac
într'adins pentru acâstă trâbă), cu dicături de mehterhan6, şi care lua haleaua în repegiunea calului, veniă

de se închina Domnului

și-i săruta

mâna

Şi p6la. Și

celor mai mari boieri ]i se dăruiati de către D)omn câte
o lastră sati canavață cu fir şi un postav, celor mai

de gios postaji
fiesce-căruia se

şi atlaze, iar color mai mici postaji;
da darul ' Domnului după cinstea sa,

petrecând întru acea di şi cu
pentru bucuria sărbătorii,

Spectacolele,

tanilor

în publie,

cu

totul

eraii

alte. chipuri de glume,

interdise

îngăduite

mahome-

în interiorul

caselor și numa! la evenimente extraordinare!).
Un asemenea eveniment era la noi nunta uns!

beizadele,

cu care ocasiune se oferia priveliștea

atleților sai pehlivanilor cu isprăvile lor minunate, iar privitori! făceau haz de execultiunile
saii
giumbușurile lor. Radu-Vodă al'Munteniei
încusa

NOII

1) d'Ohsson

IV,

401:

On

voit chez les Tures des troupes
de
des lutteurs, des joueurs de gobelets, des danseurs de corde; mais
ils
ne
parai
ssent
jamais dans les
places publiques, si ce n'est dans
les 6r6nements extraordinaires.
Tout
so passe dans Vintârieur des maâis
ons
;
et
c'est
la fâte la plas somptueuse quun homme riche puiss
e: donner î sa famille et î ses
amis
â Voceasion de ses noces ou
de la naissance d'un enfant,
bouffous,

de farceurs,

de comâdiens,
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crindu-se cu Duca-Vodă al Moldover, ai făcut
copiilor lor o nuntă rămasă celebră în amintirea
contemporanilort).
Dol din cronicarii noștri cer "mar pitoresci,
Neculce și Căpitanul, înregistrâză cu admira.
țiune spectacolele variate ce ati împodobit acea
nuntă memorabilă. In special e interesantă pentru
cultura epocei deserierea cronicaruluy munten,
care ne face să asistăm la însiși exibițiunile acelor acrobați ar Orientului.
i
Intru aceste

vremi

Radul

Vodă,

având

un cocon
anume Ștefan, și Duca Vodă den Moldova, având
o cocOnă anume Catrina, s'a ajuns în cuvînt și ait logodi
pre coconi. La care lopodnă au fost aicea în țară cut
mare veselie, ati tăcut multe ospeţe și jocuri, care
se
-potrivia cu o nuntă domnâscă, iar nu logodnă. Strîns
-aii

16tă boierimea ţărei cu tâte jupănesele şi au întins
corturile în del despre Mihaiu-Vodă, în drumul Cotroc
enilor, acolo făcea ospețe în î6te dilele. Adus-aui pelivani

de cei ce jâcă pre funii și de alte lucruri; adusâse și
un pelivan bindii hărap, carele făcea jocuri minunate
Şi nevedute pre locurile n6stre, iute om era și virtos.

Lângă altele de nu le putem lungi, făcea acestea mai
ciudat: punea de rînd 8 bivoli și se răpedia iute Și sărind

peste ci, se da în văzduh peste cap şi cădea în pici6re

de ceea parte; alta: un cal domnesc gras tare, își lega,
chica de cda-i şi-l bătea, comişelul cât putea, și nu
putea să-l misce de loc; alta: un copac mare den pădure

adus6se neted și înfipt s'au suit pre dinsul ca o maimuţă,
deci după multe jocuri ce ati făcut în virfu-i sati slobodit
de acolo cu capul în jos şi ai dat în picidre; alta: un
tulpan lung de mulţi coţi îl ţinea, Omenii în mâini cât

era și se repedia

iute, și mergea călcând

pre

tulpan și

nu se afunda; alta: se prindea mulţi 6meni câte doi.
în mâini și făcea chip ca de o bute cu mâinile și mai
lung, şi se răpedia iute Și întra cu capul prin gaura
aceea și nu-l simţia Gmenii, şi de ceea parie cădea în
1) Vedi

descrierea

Const. Căpitanul (I, 351).

paralelă

”

a

lui Neculeea

"

(II, 215)

și

a lui

CLAN

pieiore. Ca, acestea multe făcea, care nu le ţinem minte.
In scurt, mare veselie sai făcut la acâstă
coconului Radului Vodă aicea la noi.

$ 63.

Buroni

şr ranse.
— Fie-care

logodnă a

Domn

îşi

avea măscăricil sei, cari îl destătati cu strîmbăturile lor, de câte ori Măria sa trecea dintro
cameră

mascara

întralta

domnesci,

Domn

a

palatului

sait mucalit

îl jucaii

cari aveaii

misiunea

prin

glumele

1).

Același

rol

de

obicinuit. ciaușii
de a înveseli pe

lor hazlii și în special cu

representarea farsel turcesci Caraghioz (ICaragiz
„Ochiii-negru“), numită ast-fel după principalul
buton al acestei piese plină de un comic grosolan.

La un asemenea, spectacol asista Vadă și boierimea,
delectându-se cu verva cinică dar plină dehaz
a comediantului

domnese.

„Sulzer ne a conservat,

descrierea

unel ase-

menea representațiuni (II, 402): Unul din ciaușil
„domnescl care face pe bufonul Curţii, primesce
ordinul de la Vodă să represente o comedie...
După-un mie interval, G-ciauși, îmbrăcaţi cu
ciacșiri albi, sait roșii, cu toieoe ferecate cu

argint în mână și cu căciul! înalte pe cap, deschid scena cu un prolog rostit de cel mar dibaciii

dintrinșir... Comedia se improvisâză românesce,
grecesce și turcesce. Coprinsul şi mersul piesei,
judecând după interealatele bon-mots românesci,
trebue să fie hazlii şi forte amusante, totul în
gustul faimosului teatru.de marionete... Spectacolul turcesc nu e de cât un fel de Joe de păpuși:
se

întunecă

sala,

fină, îndărătul

se

întinde

la un

colţ

căreia,
. se așsză, o masă

o pânză

și acest

1) Carra, 182: Dans les anticham
bres
du palais du prince, on
trouve â toute heure du jour 2
fous, dont l'emploi est de secouer
un grelot d'argent, de faire des
conto
quand son Allesse passe et repas rsions et de rire îă eoree deployce
se dW'un' appartement î Pautre.

-

î-
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spațiii închis se ilumineză cu câteva, lumînără;
în dosul mesex stă un singur ciauș, care cu nisce
sfori pune pe masă în mişcare diferite păpuși
de carton și gesticulâză după vorbele ce spune
românesce și grecesce, dar mar ales turcesce,
așa că acele figuri de hârtie se văd prin pânză
de spectatori Gre-cum în umbră!)
Farsa, însăși se jâcă până astădli în 'Tureia,
nu numai pe piețele publice şi în cafenele, dar
și în casele bogaților şi chiar în saraiul Sultanulu!
— un grilaj despărțind femeile de -restul auditorului. Nimeni nu este cruțat întinsa: tâte
clasele sociale (pași, ulemale, derviși), idte me“seriile și profesiunile defileză pe dinaivtea n6stră
și [ie-care e mareat cu o trăsură proprie.
„Ac6stă farsă pare a fi avut în vremea ei
mare succes și a fi ajuns destul -de populară,
cum o dovedesce atât numele bufonulur deveniţ.
un simplu apelativ (caraghioz) cât may ales Jocul
păpușilor ($ 43).
Atară de caraghiozi, măscărici și mucaliţi,
mal erai și soitarii sait paiaţe cari luaii parte la alaiurl: el purtaii căciuli mari de blană de tigru și

codă de vulpe atirnată;

în fața

căciuler

aveati

ogliudii, cu pistâle la brîii și toporașe în mâini;
el mergeait pe jos, strîmbându-se şi ridând cu:
hohot?).
1) d'Ohsson

IV,

101:

Les

ombres

chinoises,

que

l'on appelle

chayal-zill (Liu, marionette: ar. hayal şi zill „ombre“), sont le divertisse-

ment auquel on donne la preference. Ceux qui gagnent leur vie ă ce
mâtier, vont solliciter de porte en porte la curiosit6 des familles....
Tout s'y ressent encore de la barbarie des si&eles qui ont donn€
" naissance ă ces jeux grossiers: rien de plus indecent que les gestes
de ces figures, soit «n hommes soit en femmes, et rien de plus obscâne
que les vers qui se râcitent derriăre la toile. Ces spectaeles, malgre
le manvais gofit qui y râgne, suffisent cependant pour detendre le
front des personne» les plus graves.
2) Olănescu, Teatrul la Români, p. 182.
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$ 64. RECEPŢIUNI OFICIALE. — Altă împrejurare
însemnată care scotea pe Domn şi Curtea-r din

apatia lor obicinuită,

era trecerea vr'unul per'so-

naj important prin capitala ţări. Modul de recepțiune al unui Han sati al unu Paşă cu trer
tuiuri arată până la ce stare de înjosire ajunsese

fara sub domnia fanariotă.

Cu tâte că, după ce-

. rimea rînduită după clase îl aștepta în picidre
„Și când sosesce Pașa drept Domn (ori călare
de va fi ou în cocie), se popresce şi merge
Domnul
de-i sărută piciorul, cum și boierii toți
pe rînduslă merg de-i sărută piciorul și la
petrecerea
Pașei asemene urmâză Domnul cu
totă boierimea; și de unde este să-și ia Domnu
l diua

bună,

descalecă iarăși de

. Şi boierimea

sărută

t6tă de asemenea.&

piciorul

Pașei

Ceremonialul turcesc se întrodusese

în tote amănuntele caracteristice Orient la Curte
ului. Modul de recepțiune din partea Domnului,
când tre*) d'Ohsson VII,. 105: Les prin
cipaux fonctionnaires salnent
le nouveau Monarque en posa
nt les l&vres sur sa robe
; mais le
Grand-Vâzir Iul baise le piec
Hammer XIV, 5+: Lorsque
le Sultan entre dans la salle,
Grand-V6zir, et, apres lui,
le
les jeunes princes vinrent
se prosterner
„evant lui et lui baiser le
pied... (ef. sărutarea papuculu
i Papei).
Formula de reverență în
epoca fanariotă din partea
altern: Sărutându-ţi tălpile,
unul subsînt al Mărier taie...

Vt—

- remonialul învestiturei, Domnul român era tratat
pe un picior de egalitate cu Hanul și cu nisce
prerogative superi6re Viziruluy, ceremonialul ce
se observa la întîlnirea lor (conservat de Losuistul Gheorgache) ajunsese în ee] mai înalt orad
umilitor pentru dignitatea tronului.
Ast-fel, la întîmpinarea unur! Han, Domnul
se ducea înaintea-I cu capul descoperit şi îngenuchiând îl săruta piciorul :). Când un Pașă
cu
3 tuiuri trecea prin Iași, Domnul cu tâtă
boie-
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cea vr'un personaj însemnat prin țară era
calchiat, după regulele observate cu acea, ocas
iune
de ori-care Pașă sat Vizir.
Iată, bună-ră, cum Paulus: Strasburgh, ambasadorul regelui suedez, Gustav-Adolf, trecând
prin Bucuresci către Constantinopole, descr
ie
primirea ce-i s'a făcut la Curtea, domnâscă,
de
către Leon-Vodă (Martie 1632): „Principele,
cu
capul acoperit, mă așteptala ușa sălii de audiență, plecându-mi-se după datina turcâscă cu capul și ținând mâinile puse pe piept. Două scaune erati așeglate la un loc mai înalt, din cari
îmi oferi pe cel din stânga, că pre cel mal de
cinste

la barbari...

La

masă, eii și cu tovarășir

mel furăm puși la drâpta, Principele și cu Românil săr se aședară la stânga. ..*1).
Ş 65. Iimonera.
— La Curtea Domnilor fana-

rioți domni o etichetă de o rigurositate extre-

„Mă, unde cea mal mică abatere era grav pedepsită.
In cele mar mici ale ei amănunte, acestă etichetă era o imitațiune servilă a, preseripţiunilor
ceremoni6se ale Saraiulul.
Așa, de pildă, Domnul şi boierit purta de
o potrivă ișlice sati calpace, dar fundul lor»
de col6re albă era “un privilegii reservat lui
Vodă și beizadelelor?); de asemenea, numai
papucii lui Vodă puteai fi garnisiți pe dinăuntru cu postav roșu; numai Domnul își sigla seri-

sorile cu câră roșie, iar boierii cu câră verde?).
1) Ciparit,

Archiv,

p.

11—16.

,

*) Carra, 160: Il est dâfendu î la Cour des princes de Molda-

vie et de Valachie
du

prince

et de

ses

de porter un bonnet
ls,

qui

est la

de la mâme

couleur

blanche.

couleur de celui
|

3 Filimon, 220; Paul din Alep (Archiva istorică II, 90): Ede ..
observat, că în Moldova şi în ţara Românescă obiceiul vechii nu per-
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Acest curacter

simbolice

al

colorilor

e îm-

prumutat de la Turci, la cari albul şi verdele
(cea din urmă coldrea Profetului) sînt colour pre= fevate, roșul era reservat mal ales militarilor,

iar galbenul și negrul erai considerate ca colo
comune.

Garda domnâscă era înbrăcată în roş şi albastru,: iar boieri! purtaă la alaiuri mantale oși; slugile Curţir încălțaii cizme galbene, iar bo- ieril cizme roșiI!).
Numar Domnul avea voie să ardă lumînăuI
de ceră, boierir trebuiati să ardă de seii?).

Ca semn

de reverență,

numar

Dâmna,

Mi-

tropolitul, episcopii și boierii cel mari sărutaii
mâna Domnului, pe când cerlalți îi sărutau plciorul sati p6la hainer. Domnul însuși săruta
Vizirului macatul (care avea un anume loc pentru sărutare) și Hanului, piciorul. Obiceiti luat

la Turci

la cari

inferiorul

săruta

pulpana

=

de

mite nimânuf, nici ar cuteza cineva, de a sigila o scrisâre cu
eră
roșie: acâsta „fiind prerogativa numai a Beilor ; ceilalţi
sigileză cu
câră verde.
1) Hammer XIV, 41 (sub anul 1720): On avait râgl
les couleurs des; draps
dont les pelisses devaient tre doublces, et, î
cet elfel, on avait choisi neuf, î savoir: le bleu, le
violet, P'âcarlate, le bleu foncă, le hleu eclair, le bleu d'azur, le vert
fonce, le vert eclair
et le vert jiune. Le blane Stait La couleur des vâtem
entsdu moufii,
le vert eclair celle des vizirs, V'6carlate celle des
chambellans, exceuteurs obligts dez sentences do mort. Les six
premiers dignitaires
lEgislatifs et les six premiers
fonctionnaires
de la Porte portaient
des vâtements de drap bleu fone6; les grands
Sians avaient des vâtements de couleur violeit oulemas et les hodjae ; ceux des fonction- Dâtres subalternes taient de drap bleu
eclair; les tsehaouseh feudataires et les agas des vizira se reconnaissaien
t ă leurs vâteoments bleu
azur ; les 'agas de l'âtrier imp&rial, le
marechal de PE mpire,le miralem 6taient habills de vert fonc6;
enfin les employâs des âcuries
imp&riales portaient des vâtements
ve:t de naphte. Quant aux bottes,
celles des ofliciers de la Porte Siaient
jaunes ; les s&n6raux des troupes portaient des botte= rouges,.et
les oulemas des bottes bleues.
_5) CE Rambaud, Z7ist. de la Civilis.
en France II, 13: IL n'y a que
le roi qui ait un bougeoir î deux
les
bourgeois de la reine n'ont qwune dobăches et ă deux bougius,
bob&che et qu'une bougie. ”
*

Y

?
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hainel superiorului săi): săvutarea mâinii fiind
considerată la Orientali ca prea afectudsă și de
un caracter intim (ca bună-6ră copiil în raport
cu părinții lor).
|
|
Vechiul obiceiii al sărutăril de mână a Dom-

nitorului a, fost. desființat în 1834 de Alex. Ghica.

Asemenea, diferenţe caracteristice existaii nu
numai între Domn și boieri, ci și între diferitele clase ale acestora.
|
Diferitele forme și mărimi ale ișlicelor boierescl corespundătâre unor distineţiuni de rang
eraii de origină orientală: la Turci forma turbanului eva reglementată ca semn distinctiv?) ;
de asemeneă forma flotantă a hainelor cari "șI:
ai rolul lor în eticheta socială a timpulux5).
Tot de provenință tureescă este și obiceiul
de a considera barba ca semn de dionitate reservat, unei clase privilegiate). Numar boierii
de clasa 1, așa-numita Protipenda, avea dreptul
1) d'Ohsson III, 43: PAga des janissaires baise le premier la
robe du Grand-Vezir. .. IV, 856: 11 est d'un usage universel de baiser
la robe. Gest un hommage de respect et de soumission que rendent
par lă les subalternes ă leurs cehefs, les enfants ă leurs parents,
l homme enfn d'un rang infârieur î tous ceux qui sont 6levâs audessus de lui dans quelque ordre que ce soit. Cf. Cautemir, st. Imp.
ot., p. 90 şi 232.
|
Bandinus, 311: Plebeji cum accedunt Principem pedes ejus

deosculantur...

.

|

:) d'Ohsson 1V, 119: Ce n'est pas une affaire d'usage, mais un
devoir des plus sâveres, de porter Phabit et le turban consacrâs,
pour ainsi dive, ă letat et au grade d'un chacun dans les divers d6partemonts de l!Empire. Cf. şi studiul nostru, $ S0: Coafure.
3) Bou II,185: Les musulmans riches ou en charge ont ă leurs
habits des manches fendues jusqu'au coude et î parties flottantes
plus longues que chez les autres, distinction ă laquelle on tient beaucoup et qui est interdite aux pauvres.
%) d'Uhsson IV, 129: Tous Jos €tats e: toutes les conditions
m'ont pas egalement la libert de porter la barbe longue. — Cf, Recordon, 8ă: Chez les Valaques, comme chez les Tures, la longue
barbe stant un des attributs des premiers personnages de l'ltat, est
regardee comine une marque de dignite ă laqueile ils attachent un
grand respect,
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|

să pârte. barbă: Logofeţi man,
V ornică, Hatmany, Postelnici și Agi erai boieri cu barbe,
ceilalți nu.
Tureil ati un respect particular pentru ac6stă parte a feței şi tăierea barbei este considerată ca ofensa cea mal gravă pentru un musulman : jurămîntul „pe barba mea! (salkal iistiine)
avea un. caracter solemn și aceiași valdre sacramentală avea el în gura Domnului fanarioţ D,
Intre cele 3 clase de boier se observa o
strictă diferenţă în modul de-a saluta, de a se
presenta și de a, se aședa,

Ast-lel boierii cer mari se sărutati pe barbă,

„boierul de clasa II săruta mâna celui de clasa
I, iar boiernașul îl săruta pOla anteriului. Inferiorul se presenta superiorului cu giubâua strînsă la piept și întv'o postură umilită?). Iată, bunără, cum sînt distribuite rolirile în piesa lul

„Boierir și Ciocoirt :

ramane

Alexandri

Slugerul Trufandache (făcând temenele,

apropie
smeritde Hîrzobânu şi-i sărută p6la, hainei): La semulți
ani,
eclam

brotate !..
Pitarul Slugărică (se apropie de Hirzobânu.
gându-și haina la piept Şi-i sărută cealaltă p6lă strînforte
umilit):
,

Amin! s'ajungeţi mare Și tare!..

Banul Vulpe, (îmbrăcat în antereii, giubea,

ține șlicul într'o mână și merge
Hirzobânu): Să trăiţi, cucâne!...
,

1) Carra

173:

de

sărută

șal, fes,

mâna

lui

Quand le prince jure par sa barbe,
ce serait un
sil n'y avait point dWargent
dans le pays. —
CE. Bandinus, 324: Modus jurandi
non tam est în nomine Dei quam
per... maledictiones, per allega
tiones barbae, occulorum.
) d'Ohsson. IV, 363. [| convient,
lorsqu'on se prâsente chez
les grands, chez les personnes
d'un rang distingu6, d'âtre envel
oppâ
dans sa robe et d'avoir les
mains couvertes avec le bout
de ses
manches.
.
CE. Cantemir, Jfold. 55 (modul de
a saluta al ienicerilor când
trecea alaiul Domnului român):...
demis
sa
anteriori vestis ora, quod
apud illos summae venerationis
signum est.
Jugement

irrâvocable,

a
—

'

Dă

zar
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Aga N6muş (în frac, întră

țanț

oș, purtând capul
ridicat, însă cum dă cu ochii
de Hirzobânu, începe a-l
pleca zîmbind; el se apropie de
stăpânul casei și-l sărută
pe piept): Vere... Cucâne Iorgule!
..

Hatmanul Stîlpenu şi Vornicul
brățişâză împreună...

Hîrzobânu se îm-

Filimon, 132: fanariotul se încercâ
anteriului Domnitorului... 276: după să sărute pulpana
ce făcu câteva
complimente pline de lingușire,
ciocoiul voi să sărute
haina principelui, dar fiindeă principe
le [Ipsilant] refusă
cu delicate

ță acest act înjositor,

patului pe care şedea fanariotul. ciocoiul sărută, ciucurii
Cel mic rămânea smerit în picidre, altul
mar!
Sus pus se punea slios pe un colţ de
Scaun și cel egal se aşeda comodpe divan. 1)
Posiţiunea cea mar comodă și mal obicinui
tă
era cu picidrele încrucișate sub sine,
cunoscuta
ședere a 'Tureilor (bagdat kurmak „ero
iser les
Jambes*).
Sa
Intimpinarea, boierului la Curte era asemen
ea :
reglementată: la scară, era primit de dor
ciauși,
cari ridicându-l de subţiori odată cu p6la caft
anului, ureaii ast-fel treptele palatului 2).
Atât boierii în Divan cât și Jupânesele lor,
când mergeaii să salute .pe Dâmna, aveati scau
ne
mar înalte sati măr jâse după rangul ce-l ocupaii
3).
1) d'Ohsson IV, 363: Quand on esten presence d'un
supsrieur,
on se place toujours sur le dovant du sopha, sans
s'appuyer contre
le coussin ou le dossier; co n'est qu'entre amis tr&s
intimes ou devant
de personnes d'un grade înfârieur, que lPon se
permet quelquefois
"de croiser les jambes, d'allonger un pied ou de
prendre une posture
plus commode. La manitre de s'asseoir
Veuropâenne n'est recue
dans aucune sociţi6 :elle est râservâo au Sultan quand îl
paraît sur le
trâne dans les jours de cârâmonie, st aux membres du Divan,
lorsqu'ils
tiennent leurs audiences au Sârail ou au palais du grand-V6
zir,
2) Ibid. 366: Un seigneur est toujours recu suivant son rang,
au haut ou en basde /'escalier, par deux officiers de la
maison qui,
placâs î ses câtâs, relâvent les devans de sa robe, le soutienn
ent
sous les bras et le conduisent dans Vappartement du maître
qui fait

quelques pas ă sa rencontre.
|
a
3) CE. Cantemir, Moldova, p. 82 şi 85. .
60936
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Numai boierii de clasa I aveaii
o masala, adică la o torță aprinsă

prerogativa la
purtată noptea

înaintea trăsurei, pe când ceilalţi eșiait cu fanarul,
stradele nefiind

luminate.

„protipenda puteaii
saii atelaj

Numar

eși la plimbare

coeânele

din

întrun

falet

cu 4 cai.

Unele din aceste deosebiri erai pur și simplu
ridicule: daci cel bătut la falangă era viţă de boier,
sc lua precauţiunea de a se așterne un postav
roșu 1).
Cap. V: Armata

Ş 66. PEDESTRIMEA ȘI CĂLĂRIMEA. — Organisaţiu-

nea militară din epoca fanariotă este în mare parte
modelată după

cea tuvesscă. Dar și înaintea fana-

rioţilor s'aii introdus titlurile de Agă şi de Serdar,
cel din urmă special Moldovei.

Corpurile

de ca-

valerie numite delii și Veşti, înfiinţate sub Mihaii-

Vitezul, din cari cel dintâi formară mar târdiii
garda, domnâscă sub comanda unui delibaş, iar
cel din urmă, recrutaţi fiind mar ales din Turci,
erai sub comanda unui beșli-agă.
Cowpul de infanterie, numit lefegii, deveni

„un apelativ

pentru

ostașii

cari

primiaui lefă și

tain, adică soldă şi o porțiune anumită de pâine
ȘI carne, în oposiţiune cu slujitorii de scutâlă.
Corpul de cavalerie numit saragele, românizat în
„Sărăcel“, care resida în Bucuresci, era o veproducere a regimentelor de cavalerie anadolâscă
„sariga“, poreclită așa, după colGrea galbenă (sary)
a stegurilor sati a hainelor lor.
|
|
Dar cea mail importantă din tâte aceste im1) Ghica,

Scrisori,

p. IV.

e

a

fr

„ OLSXIX.
portațiuni din sfera militară a fost
înfiinţarea cor-.
ului de-seimeni, sub Mateiii Basara
b, compus din
2000 de mercenari (Sărbi, Bulgari,
Greci, Arnăuţi)
şi modelat după regimentul ieni
cerese al segbanilor saii seimenilor (la început
simpli. căpItani de vîuătre) cari, ca și pretorie
nil romani,
dev

eniră apol fatalr Sultanilor și Domnilor.
Ca și
seim

ienicerii,
și căciuli
Ipsilant,
bulubaș.

eni! purta la noi cepchene roșiy
de aceiași colâre. Numărul lor îl redu
se
în 1775, la 400 sub comanda unui
başIn Moldova, seimenil, divisați în ages
ci

şi hătmănescl,

după cum

erati comandaţi

de Agă
sati de Hatman, strejuiati la Curtea
domnâscă,
lângă care se aflai câzarmele lor num
ite odăile.
seimenesci: ci erati comandați de cheh
âiele, ciauși, bulubași și odobași, având și un
bairactar,
ca orl-ce ogiac sati corp de ieniceri (Ş
19).

Aceiași întocmire

cu ciauș,

odobaș și bai-

ractar, o avea și corpul de cavalerie mol
dovenâscă al lezinţilor, instituit după analogia
voluntarilor otomani „leventă, cum se numiaăă recr
marinei turcesci, originari fiind din Levant uți
și în
special din insulele orecesci.
|
Corpul arnăuţilor se împărția, în infanterie
şi cavalerie, comandată de bimbași și de tufe
ccibașă, șeful ardei domnesel. La aceștia may adăogăm: paiciă, cari făceau parte din garda dom
n6scă, sub un vătaf, şi corpul de curieri inte
rni
numiți „lipeani“ sati tătari litfani cu uni
forma
lor leșâscă (curieri! externi erati călărașil);
apor
avei-bașa sai vănătorul Curţii, Saca-baș saii
vătatul sacagiilor cari: figuraii la alaiuzi odat
ă
cu
-_e.
“Tustașii, cu salahoriY cămărăși
el, cu tabla-ba
“și cu diferitele insienii militare: buciucul șa
sat
jumătatea de tuiii al Spătărier, iuruc-ba
iracul
saii stegul alb de călătorie și Sangiacul saii
stegul

CLIAX

împărătesc cu semi-luna ce se purta cu tuiurile
înaintea

cetelor

de slujitoar.

$ 67. Gaane şi AnuE. — Gradele militare erai:
ciauș saii căprar, numit și chehaiă; bulucbaş, sinonim cu „iuzbaș“ori sutaș, căpitanul unuy es-

cadron saii buluc'și odabaș, căpitanul unei com-

panil saii odă; cârc-serdarul era șeful jandarmeviei, iar bimbaşa comanda o mie de neferi saii soldați, corespungând gradului modern de colonel;

bairactarul saii stegarul regimentului purta stindardul

militar,

bairacul;

în fine, rangurile supe-

ri6re: Agă și Sărdar.
Armele erai: măciuci

sai

baltag, buzdugan sai topuz;
gere și iatagane; pistâle și

ghige,

numite

apor săbil: hanpusci: tufec (de

unde tufecciii) și șișanea cu părţile

lor

consti-

tutive: arbii, beleg, belezic, cobur, condac...
Ş 67. TTERNINOLOGIA MILITARĂ.
— Aci aparțin
vorbe ca: agârlic, bagaje; alai, paradă; ascher(liă),

miliție și miliţian ; aflii, călăreț; Daduc, companie

de soldați; călăaz, comandant; calcan, pavăză; caraul,

strajă; culac, corp

de

gardă

(de

unde

culueciii

„sentinelă“); dandana, alarmă; duium, jaf; hargiă,
trupă auxiliară ; hagium, asalt; iama, năvală; iamac,
recrut; îureş, atac; Iefă, soldă; mazdrac, suliță; milimat, muniţiune; ordie, tabără ; orta, regiment; pală,
sabie; self, briă de arme; tin, provisiune qilnică;
zaherea, proviant; zorba, revoluţie; zulum, pleșcă.

Nomenclatura, relativă

la fortificațiuni: hin-

dichiă, şanţ; meteriz, bastion; tabie, palancă; apol:

barut, pulbere; cumbara, obuz ; şic, cartuşă,; gephana,
arsenal; Jhiulea, bombă; havan, mortieră; lagum,

mină (de unde lagumgiii) și top, tun (de unde
topeiii); precum și terminii relativi la stingerea

focului: cange, saca, tulumbă ete.

”

Dy-—

muhaserea, blocadă..; întregul aparat piroteehnic:

„OLSSXI

Din t6tă această bogată termin
ologie n'a
supraviețuit în limba populară
modernăde cât
resturi neînsemnate:
fișic, ghiulea, tulumbă ;
altele aii părăsit sfera specială mili
venit termini comuni ($ 28): alai tară și ati dei, dandana, iama, iureș, I6fă, tain; iar marea, maj
oritate aii intrat: în domeniul istorier.
„Cap.

VI: Justiţia

Ş 68. DrvaxuL, şi ADMINISTRAȚIUNEA. —

În privințajurisdicţiunii, Divanul sati tribunal
ul suprem
îșI avea sediul într'o sală specială
a palatului
"ŞI se ţinea obicinuit de trei orr pe
săptămână:
Lunia, Mercuria și Vineria. Domnul
însuși presida, având pe Mitropolitul la stânga,
după obiceiul Turcilor „şi la Moldoveni acest
loc se consideră mal onorat ca, la drâpta“!), unde
steteaii
veliții boieri. Pe lângă calemeii, dieci,
logofeţi
și condicari, fioură un. Divan-Efendi, un
Divanchiatip sai mehtupeii, apol un izbașă
de Divan
„Și un divictar.
Paicil și ciohodarir steteaii la Divan înaDomnului, iar mumbașirii și zapciil așteptaii să execute sentințele date. Logofătul Gheorgache descrie (III, 327) în ce

intea

chip se urmă rînduiala, Divanului, completâ
nd
astiel datele aflate la, Cantemir%).
Instituțiunea Divanului dură până la întro-

ducerea. Regulamentului

organic în 1830.

1) Cantemir, 2l0ld. 62: a sinistris principis,
quae pars 'Turearum.
moribus habetur honoratior.., a sinistr
e latere,
ribus inter Moldavos dextro habetur honoratius. quod 'Purcarum moBauer, 291: selon la coutume des Tures
qui donnent au cât
gauche Ia preference. Cf. Cantemir, Zst,
Imp. otom., p. T47.
1) Despre organisarea Divanului la Turei:
Cantemir, Jst. Ip.
otom., 583 şi 610.

|

.
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Organisațiunea administrativă era asemenea
modelată după cea tureâscă. Cel doi ispravnici
ori administratori din fie-care judeţ, unul însărcinat cu partea administrativă iar celălalt cu
partea judeciătorâscă, corespundeaii voevodilor
turci și cadiilor: el judecai și hotăraii, pedep-

siaii și amenda,

fixati și strîngeaii dările.

Aședgdămîntul ispravnicilor nu e vechiii: ci
aii fost introduși de Nic. Mavrocordat în locul
căpitanilor și judeţilor de dinainte (numiţi în Mol:

dova pîrcălabi și șoltuzi), și din Muntenia noua

organisațiune administrativă trecu în Moldova.
Ispravnicii, puşi sub marele Vistier, eraii
numiți de Domn
făra îmbrăca caftane. Cum
ajungeaii la conacul ori la tahtul lor, adică la

locul de residență, ei numiaii pe zapciil, sub-admi„stratoriiplășilor (cel de plaiii se numiaii „vătavI“),
a căror funcţiune era analogă cu a subașilor

turci!). Departamentele administrative eraii o reproducere adaptată cu cerințele locale a cale-

murilor sati biurourilor din administrațiunea oto-

mană

($ 12):

calemul

extracturilor, al

capanului,

al havalelor, al

condicilor și celelalte

pe larg de Fotino.

enumerate

Ş 69. Peoeese.
— Strangularea era considerată la Turci ca execuţiunea cea mal onorabilă:

se scăpa Pârta de Domni români

suspecți sait haini și un

capugibașă

însoțit

de

un arap împlinia ordinul fatal. Tăierea, capului
se considera ca o pedepsa infamantă (cf. sfirșitul familiei Brâncovânu) şi mai mult încă spînzurătOrea 2).
1) Fotino III, 264.D espre
" fanariotă: ibid. 280 și 808.
a :)
dârta

Hammer

comme

administraţiunea în genere din

=XIU, 131: E En 'Tara
rquie
ui
la deco
6 llation.
i
plus infamante que la strangul
ation.

est

epoca
consi-i

m

în acest mod

gr
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Tragerea în ț6pă era veservată, tâlharilor si
furilor.
Alte pedepse de proveninţă orientală:
1. Tăierea nasului (şi a urechilor) o prescria
Codul militar ture pentru ienicerit desertori pe
câmpul de bătaie?).
|
Cel prinși în războiii sati altminterea făcuţi
captivi suferiati aceiași sârtă din partea învingătorului.
|
La no! vechea legislaţiune preseriea aceiași
pedepsă infamantă rebelilor, furilor, mofluzilor.
Pravila lui Vasile Lupu, 16: Carele va fura din
biserică vr'un lucru ce vu fi sfinţit, măcar de va fi furat

atunci întâi,

tot să-l

spînzure;

iară de nu va fi sfinţit

lucrul acela ce ai furat, de i-ar fi atunce întâi, tot să şi-i
taie nasul, iar do va face și al doilea rînd, să-l spînzure.

Papazoglu, 102: Acei cari se încereaii a face răscOlă -eraii slutiţi prin tăierea nasului. Cf. Fotino II, 99:

Inzestrat

cu unu suflet răutăcios şi neomenos,

Radu

nu-

mit și Vărzarul, îndată ce a ajuns Armaş mare, a început

a rovă&rsa asupra tuturora veninul r&utăților sale: nici
boier, nici preot, nu scăpa nesupărat şi nojăfuit de
puterea lui. Omora Gmenii prin casele lor, punea de-i

îngropa în locuri necurate;
nasurile și-i purta astfel pe
ocnc.
Filimon,

289:

A

făcut

altora le tăia urechile Și
uliţe şi apot îi trimitea la

mofluzlue

mincinos

și m'a

lăsat pe drumuri.
— Dar bine n'ai dat jalbă la stăpânire?
— Ba am dat, da-lar prin tîrg cu nasul tăiatţ!

In special, pretendenţii la tron erati astfel
mutilați de noul Domn, ca să-I facă incapabili
de a mai ajunge la Domnie. Iată câte-va, exemple

“din

cronicari:

Ureche
Joldea-Vodă

I, 209: I/aii împresurat

6stea leşâsciă pe

şi lait prins vii; pre carele mai apoi,

1) 'Ohsson VII, 358, |.

dacă

CLSXXIV
ai sosit Alexandru-Vodă, Pati semnat la nas: și Pai dat
la călugărie.. 240: s'au tîmpinat oștile la Rut; şi dând

războiii

vitezesce

de

âmbe

părţile,

at izbîndit Aron-

Vodă: şi pre Domnişor încă l'a prins viii, ce nu lat
omorît, numai i ait tăiat nasul şi Lat călugărit.

|
Neculce [I, 187: Gheorghe Stefan-Vodă, după ce ai
luat pre Dâmna lui Vasile-Vodă din Sucâva la mâna
lui și pre Ștefăniţă-Vodă, pre fiul său, lait îns&mnat la

nas puținte]...

|

Căpitanul 1, 347: Fiind Grigorie-Vodă la scaun, pre
ceilalți boiari i-ati slobodit, iar pre Pîrvan Logofătul L'ati
tăiat la nas de o parte, pentru căci se numise să fie
Domn... 858: închis-aui Griorie-Vodă într'aceste vremi

şi pre Negoe Postelnie S&cuianul Și i-ati tăiat nasul, din ce
pricini noi nu scim, cei ce lati v&dut vor fi sciind de

ce și cum.

Obiceiul acesta e vechii. Bandinus vorbesce

de

el ca

de

o

datină

caracteristică),

iar Paul

din Alep și ambasadorul suedez Paulus Strasbureh îl menţionâză adesea în cursul călăto-

riilor lor.

|

„Archiva

ist. II, 69:

Femeile şi fetele

sînt lipsite de

„Ori-ce modestie și cuviință, deşi Beiul le taie nasurile,
le pune 1a.stîlp și adesea, le înnâeă... 107: In acâstă
țară, [Muntenia] este obiceiti, că o pers6nă sluţită la
nas
cade într'un fe! de infamie și nu mai pote deveni Beiu...
Ştefan, noul Beii al Moldovei, după ce prinsese pe
Dâmna Şi pe fiul lui Vasile-Beiui, pe dată sluți nasul
Junelui principe, pentru ca să nu pâtă deveni Beit niciodată.
|

—

Cipariu, Archiv. 1, 15: In Valachia, după
datină, toţi carlumblaii după Domnie, în semn de o veche
neștârsă
rușine,
se însemna,

tăindu-li-se' nara, drâptă.

Ac6stă, pedepsă, înainte des aplicată,
până astădi un ecoii în limbă: „a tăia cuiv a lăsat
a nasul“
e o

locuţiune metaforică modernă
cu a înfrina, semeția cuiva.

) Bandinus, P. 825: Particula nasi
et auriculae
praecisa ad Principatum aspir
are non datur.
1

qua

.

|

.

.

i

.

echivalentă
|

praescinditur,
.

.

5
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2. Falanga saii bastonada, practicată în Orient
(Berberia, Algeria și Egipt), de unde trecu, la
“Turci şi de la aceștia la Greci și la: Români 1),
Obicinuită în t6tă epoca fanariotă, falanga se
desființă odată pentru totdeauna sub administraţiunea lui Kisselet.
Bătaia la tălpi se aplica obicrnuit 6menilor
de rînd, unit Domni însă n'aii cruțat nici pe
boieri de o asemenea, pedâpsă: „făcut'aii și acest

obiceiii

Grigorie-Vodă

(dice

Neculce

II, 388),

de se bătea boierii la talpe turcescet.
Sub domnia fanariotă, se pedepsiaii așa brutariă, măcelaril, cazi erai prinși: cu măsuri falșe
„cu ocaua mică“ (locuţiune proverbială rămasă în
limbă): Aga, care avea inspecțiunea pieţei, îl bă- .
tea cu nuiele la tălpi saii îi țintuia în mijlocul
pieței.
3. Bătaia cu buzduganul și cu topuzul era
mal cumplită de cât falanga și de obiceiii se
aplica de Domnul însuși: „Atunce -— dice Nicolae Costin (II, 21) — mergâud Vornicil de tîrg,
Necolal Ciocârlan și Ponici, la Duca Vodă, de
ai cerut numai de cheltuială, ca să cumpere
ce ar trebui din tîrg, ca să facă nisce cuhni),
i-aii bătut cu buzduganul până la mârte; şi ales
pre Necolar Ciocârlan, cât Pai dus 6menii lui
până la gazdă, ai și murit, ni6l un ces după
bătaie. n'aii putut trăi; iară Ponică s'aii rîdi-

cat; iar de

tot sănătos. n'ati mai fost până au.

„trăite.
4. Ţintuirea de stilp a brutarului care era prins

înșelând la cântar: vinovatul era țintuit de sfircul

urechii la ușa prăvăliei sale, unde
1) Reicavich, 80; Sulzer III, 233 şi Wolf,
descrierea instrumentului).

sta de dimi-

103 (unde
A

se află şi
,
o
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neță până la apusul

s6relul.

Acestă

pedâpsă

e

„curat orientală!) și a durat pânăla Regulamentul
organic din 1830.
5. Darea prin tîrg era o pedâpsă ce se aplica
sub Domnii fanarioți mofluzilor: culpabilul, desbrăcat până la briă, avea mâinile legate cu o
funie, de care îl trăgea un arnăut al spătăriel,
pe când altul îl lovia cu nuiaua peste spate dicând „cine va face ca mine, ca mine să pață!*
și așa îl plimba prin tot orașul 2).

6. Pecetluirea cămăși se făcea celor vinovați
y

de mari abusuri sait de o cumplită asuprire a
- norodului: înainte de a fi trimis surghiun la
o
inânăstire saii aruncat în ocnă, funcţionarului
abusiv îl se pecetluia cămașa pe dînsul?).
“Obiceiul era curat. turcesc. Negoe Spătarul,
.
baș-capuchehaia la Portă, a fost supus de Turci

la acâstă osîndă: el muri în 1685 la Constantinopole cu hainele pecetluite pe dînsul%).

De aceiași origină era pedâpsa: ungerea
cu
catran saii păcură peste tot trupul și expus
apo!

la căldura

s6relur sai la înțepătura țînțarilor?).

Ş 710. TERAINOLOGIA JURIDICĂ. — Cea mal
mare
parte din vechea nomenclatură juridică
de origină turcâscă a eșit din us: adet, obiceiii
(juridic)
ȘI dajdie; Vetermea, învoială; bariurdiă,
resol
uție
domnâscă; cara, verdict; dava,. proces;
gereme
a,
amendă; hoger, contract; ilam, senti
nță; miraz,moşÎn
IN

plante

") d'Ohsson IV, 48. Of. Bou III: 370: Les bastonna
des sur la
des pieds, les falala des Tures
, sont encore fort

en Turquie; on y cloue encore
â la mode
aux portes des boutiques par Porei
lle

les d&taillants ayant emp
loy6
chandises. Cf, Filimon,
p. 12

*) Filimon,
5) Filimon,

1) Odobescu,
5) Filimon,

162 şi 139,

37

şi Ghica,

234

și 323

de faux
și 839.

poids
poies

11.

Scrieri 1, 954.

și Ghica,

41.

ou

de

ai
monvalsea

man

r-
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tenire; mambaşir, aprod; satara, execuţiune
; selemah-

cesă,

arvună;

sermaiu,

capital;

sare, copie;

tacrir,

interogatorii ; talin, evaluare; tertip, pont; testim,
adjudicare; zapt, sequestru ; apol batalama, chitanţă;
chefil, cauţiune; cirac, client; sinet, poliţă ; vechil,
mandatar,

zechilic, procură ; zapciă,

agent.

Un număr Gre-care din acești termini specialy
s'a conservat până astădi, mar ales în ceea ceprivesce adjudicaţiunea (amanet, areciii, atîrdisese,
mezat, telal) și locaţiunea (acaret, câştiii, chirie,
hac, vadea).
+

Cap. VII: Dările

Ş 71. Hanacrur.
— Raporturile

politice

între

P6rta și "Țările române se fixase prin hatişerifurile
din 1391 și 1511, cari prevăd între altele și un
omagiii în bani sub nume de peșcheș saii dar.

Acea dare neînsemnată și voluntară

la în-

ceput, 3000—4000 galbeni, spori succesiv și se
transiormă, întrun tribut obligatorii, într'o capitație anuală
- plătită de raia, numită haraciă sai
„bir și mal târdliu „gizi&“. De la 4000 galbeni,
cum fusese la început, tributul se urcâ la 10000
sub Vlad-Ţepeș, la 40000 sub Petru Șchiopul,
la 60000 sub I6n-Vodă şi crescu treptat cu slă-.
biciunea Domnilor români până deveni aprope
ilimitat în toiul epocel fanariote.
|

Haraciul se înainta tesaurului din Constantinopole în două câștiuri și se număra de Domn
lui Hazne-agasi

saii vistierului împărătesc.

Prin livmanele din 1792 şi 1802 haraciul

e

fixat pentru Muntenia la 619 pungi (809500 lel),
iar pentru Moldova la 185 pungi și 445 lei

(67945 ler).

Ş 72. BAIRAMLICUr,.— Alăturea

de haraciii,se

CLXXEXVIII

întroduse de timpurii o dare adițională, bairam
lic sait: poclonul Bairamului, numită: may
târg
(n firmanul din 1802) și „hedie“, constând
din

diferite

daruri

în

bani

sati

în

lucruri

mitea pe fie-care an la numita
nului și may marilor Porții D.

ce

se tri-.

s&rbiătore Sulta-

Acest noii peșcheș e fixat ultima Gră prin hati„șeriful Sultanului Abdul-Hamid din 1784
la suma
“de 90000 ler atât pentru Muntenia cât
Și pentru

Moldova.

reduce

Pe când

la, 60000

"7mazanlie,

Condica Moldovei din 1796 îl

ley (pe lână

un

dar ocasional,

ce se ridică la S984 Jen, Condica lul

Brâncovenu din 1693
numele de „Poclânele

îl repartisâză ast-fel sub
Bairamului“ (p. 602):

10000 taleri pocl' on
Impă&ratul
ul
50u0 Validelii,
2500 Câzlar-Agăi, 5000 Vizirului, 1000 ui,
cheba
ielii
Vizirului,
1000 Caimaeam-Paș

ii,: 500

chennielii lui,

500 Reizului,
300 'Tefterdarului, 500 1a Testrifat;
600 pentru o blană
de rîs, 1760 pentru 16 pacele po tal.
110, S60 pentru 80
de postaje și pentru30 de atla
— ze
Total: 29970 taleri.
Acești

bani sînt afară de cojâcele ce se da,
la Bairam.
Daponte, secretarul lui Constanti
n Mavrocordat, ne dă în Cronica sa (17
36-1789) o listă
mai completă de persânele :cary
primesc pe fiecare an, la Bairani, darurile obie
rmuite din partea

„Domnilor Munteniei

și Moldovei:

|

10000 lei prea puternicului
rat, 5000 lei Validelii Sultane, 2500 baş-cadînei, Impă
2500 darisadet-agasi,
1000 haznadarului

Sultanului,
runte Saraiului, 7500 marelui 300 pentru daruri maVizir, 8500 lui chehaia:
beiit, 1000 6&menilor marelui
marelui Vizir, 500 la cinei: ghedVizir, 500 haznadarului
iclii ici-aea ai marelui

Vizir, 230 lui capigiler-eheha
iasi, 200 lui talhîsci-aga, 200
:
_

1) CE. d'Ohsson

VII, 1S6:. Aux deux fâtes du
est dans Pusage de dunner
Beyram le Vezir
il fait remettre î chacun des prâsents aux principaux fonctionnaires;
Veux un paquet cont
enant des pelisses,

——
Ag
—
a
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lui selam-agasi, 150 lui capigiler-buluebași, 2000 lui reisetendi, 500 lui mehtupei-eiendi, 750 lui ciauş-baș aga,
300 lui buiue-tescheregi, 300 lui cuciue-tescheregi, 500
lui chehaia-chiatibi, 500 lui boilieci-efendi, 2500 lui def.
terdar-efendi, 250 chehaielii lui, 250 haznadarului sei,
100 rmuhurdarului sei, 100 chesedarului sei, 100 lui
mehter-bași, 300 baș-bachiculi aga, 200 lui maden-efendi, .
100

lui

Ahmet-efendi,

20 la chesedarul

lui maden-culfa,

200 chehaielii lui reis-efendi, 65 la chesedarul lui beiliccalemi, 150 lui Hamza-etendi, 50 lei la chesedarul lui .
ciauş-başi, 200 lui tesrifagi-efendi, 50 lui ciaușlar-emini,
5u la caraculacul lui chehaia-beiu, 100 zarafilor marelui
Vizir, 60 zarafilor lui chehaia-beiti, 20 la baș-iamacul lui
haznadar-aga ; 260 pentru daruri mărunte, 2500 blana,
de samur a Sultanului, 750 pântecele de rîs, 2300 blana
de samur a Validelii, 2300 blana de samur a baş-cadînei,

2300 blana de samur

blană

cu pucea

a

lui darisadet-agasi, 200 câte o

de samur lui hazna-chehaiasi, oda.lalasi,

lui baş-aga a Validelii, lui baș-aga al baș-eadînei, lui
baltagilar-chehaiasi, lui iazigi-efendi și lui cafegi-başa
al Sultanului; 74 donlucuri de postav de 1 coţi şi de 10
Jei fiecare. 51 donlucuri de atlaze de 10 coţi şi de 10 lei
fiecare, .13 donlucuri de postav englezese de 20 lei

fiecare, -%
care !).

donlucuri

Atanasie

de atluz florântin

de

15

lei fie-

Comnen Ipsilante, mare Spătar sub

Ștefan-Racoviţă. în

astfel

în

scrierea-i postumă indicaţiunile lui Daponte
lative la cheltuielile Bairam-peșcheşului:

1765,

completâză

re-

Lui Pap us-saade 100 lei, lui Calfa-efendi 100, perde-:
giului lui Chehaia-beiti 15, lui mehterler-ehehaiasi 95,
lui maden-chesedar 50, saghirdiilor lui maden-calemi

32, lui ciaușlar-chiatip 75, lui calauz-ciauş 40, lui doagi-

ciauş 20, lui amegi-efendi 500, lui tesrifagi-calfasi 100,
lui tesrifaci-chesedari 100, lui baş-ealfa a lui mehtupeiefendi 100, lui Iflac-ehiatip 50, lui mehterhane şehrighiari
22, lui mehterhane sadriali 16, lui mehterhane cule 16...

Stofe de mătase la dairâua internă. ., Aceste daruri le
2

1) Daponte,

—

ed. Legrand

I, 422 şi JI], 497,

-

Oxo
da

Domnul

Valachiei

la Bairamul

ramazanului

în Fe-

bruarie, iar Domnul Moldovei la Bairam-curban în Mai D.

Pe lângă acest poclon al Bairamului, figurâză
în aceiași Condică din 1693 (p. 355) o sumă anuală
de 4223 taleri, sub numire de „poclonul Hanului“

în care intră nu numay banii daţi Hanuluy Și lu

Calga-Sultan atât în naht cât și în cojoce de
„Smnur, ci şi darurile făcute Gmenilor Hanului:
Vizirului, Haznadarulujy, lazagiului, Casap-bașii,

Teiterdarului, Chelargi-başii și Imbrohorului săi.
Tot așa de bogate sînt poelânele făcute Vi.
zirilor, Paşilor și Gmenilor lor, precum și bacșișurile la agil și trimiși Porții.
E
O a treia dare, sub numele de „lichiabiă“,

figureză întâia Oră în hatișeriful din 1784, care
0 fixâză pentru Muntenia la 40000 ler iar pentru

Moldova

„Aceste

la 25000 ler.

|

trei dări obligatorii, afară de mucare-

rul mar sus amintit (Ş 53), representaii de regulă

sumele rotunde trimise anual la Constantinopole
și de aceea ele ficurâză laolaltă în ultime
le hatișerifuri. Ele erai mar puțin împovărătâ
re pentru

țările

havalele

române

sai

ca

sarciny,

așa numitele

parte

meterea anuală a unei sume

angarale

permanente,

ca

de oy (beilic),

și

tri-

orâii”
(Zaherea), lemne (cherestea), miere,
eră,
unt,
silitră ; parte temporare, ca rechisiţiu
nile de car
(menzil) și de lucrători pentru
forterețe (salahori).
”
$ 783. BErLrour,. — Țările române
eraii considerate ca unul din principalele
depos
ite
de aproXIStonare ale Imperiului otoman
și
în
specia
l
capitaler sale,
de aceea ele portă în firmane a
și
hatișerifuri epitetul de „cheleruri
“ adică orânare.
A
a

1) Ipsilante,

'Tă Nică

sv

dus,

p. 793-794,

CACI

Mai

ales, de la 1783,

provincie

de când

rusâscă, Muntenia

Crimeia
și

Moldova

se

făcu
deve;

niră aprâpe unicele resurse de aprovisionare ale
Turciel.
|
Mai înainte, tote aceste imposite în natură
“se plătiaii din banii ţării și “Turcir însăroinați
cu strîngerea lor comiteaii tot feluri de abusuri,
“în deosebi neguţătorii Lazi, nisce Turci de pe
lângă Marea-Negră, despre ale căror tiranil vorbesc cronicarii Moldovei!). Prin hatișeriful din
1774, sa dispus ca furniturile de of, provisiuni,
lemne și silitră să se plătescă direct de -neguțătoril intermediari saii din banii haraciului.
Cea mai însemnată din aceste furmituri erai
oile din țară, căutate mult de Turci pentru de„licateţa cărnii lor, în special varietatea numită
„kivirgik“, existentă până adi în Dobrogea, se
transporta peste 60000 la Constantinopole și era
anume destinată pentru bucătăria Sultanului2.
La început, ele se ridicaii— ca oi de beilic—
de agenți turci, de așa numiții beilicci! sati (în
timp de războiii) de saiegil lui casap-başa; mal
tâveliii, P6rta trimitea cu firman neguțători mai
ales greci și armeni, gelepii, cară veniaii în ţară
primăvara să cumpere pentru, numbaiaua saii
traficul 'Țarieradului cincI saii șâse sute de mil
de oi după fiat, adică pe un preţ dinainte fixat
(la schelele din Brăila sait Galaţi) și care nu
trecea peste a: treia parte din val6rea reală. A- :
desea acești gelepr cumpă&raii în ţară turme întregI de vite cu un preţ neînsemnat și le vindeaii apoi la Constantinopole cu preţ îndoit și
întreit, trafic numit „matrapazlie.
1) Canta (III, 190): asuprelele Lazilor care împresurase țara...
En. lNogălnicenu (III, 216): Lazii mal cuprinsese tâtă Moldova...
?) Cantemir, 1Mfoldoza, 30.
:

-
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Ş 14. ZaneREUA
— .
Tot primăvara veniaii în
țară capanliii, neguțători mai ales turci, însărei„naţi de Vizir să cumpere pentru capanul împărătese provisiunile în grâne şi alte comestibile

tot cu maximul preţului dinainte fixat: vr'o
200000 chile de grâii (arnăut şi cârnătt), 300000
„oca unt și 500000 oca seii saii cirviş!), Capanliii,
ca și gelepil, în calitatea loi: de intermediari ofi-

ciali între Pârtă și ţară, necăjiati în tot chipul
pe păstori și pe țărani, cărora, le plătiait cu banr
adesea calpi?).
„Provisiunile în grâne sait zaherâua, a fost cerută întâia ră în primăvara anului 1756 ȘI anume 15000 chile de grâii predate la Briila Și apol .

transportate la Constantinopole; în 1766, chel„tuiala zaherelei se ridica la 50331 ler și anul
următor la 58000 ler3). Prin hatişeriful din 1774
s'a dispus, ca acestă zaherea, anuală, numită „mucaiesea“, să nu se mai dea gratuit, ci să se vîndă

la reizii corăbiilor din sehelea, Galaţilor conform
„fatului sai tarifului de acolo.
Ş 75. Onenesriva.— Nu may puţin importantă, era furnitura cherestelei (lemn de stejar,

corn, brad), din care se făcea o consumațiune
enormă: ea se tăia în păduri, se căra la Galaţ
i
și de acolo pe Marea-Nâgră, se tvansporta
pe
plute la Constantinopole ; se întrebuința
apoi.

„Pentru
„pentru

poduri

clădirea

peste

Dunăre,

caselor

may

pentru

tâte

corăbil

de lemn $).

şi

Un funcţionar special, direcci-bașa, era
înacăuro Dpâseste cifre stat coprinse în anafor
aua

obştescei Adunări
ei tem.)
Calimah pentru
1812 : (Uricanulriă Moldov
pentru instră
IV, 313
înstrăin
ar
i
i
inarea
Basarabiei
din
.
2) Reicevich,59,
. :
3) Bauer, 315.
1) Reicevich, 20,

n n.

CD

be

Si

Ida

ea

fr pa

75
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Aga N6muș

(în frac, intră

țanțoș,

purtând capul
ridicat, însă cum dă cu ochii de Hirz
oben
u, începe a-l
pleca zîmbind; el se apropie de stăp
ânul casei și-l sărută
pe piept): Vere... Cucâne Iorgule!..

Hatmanul Stîlpânu şi Vornicul
brățisâză împreună...
.

Hîrzob6nu

se îm-

Filimon, 132: fanariotul se încercă, să, săru
te pulpana
anteriului Domnitorului... 978: după
ce făcu câteva
complimente pline de lingușire, ciocoiul
voi să sărute

haina principelui, dar fiindcă principele
lant] refusâ
cu delicateţă acest act înjositor, ciocoiul [Ipsi
săru
t, ciucurii
patului
pe care

şedea

fanariotul.

|

Cel mic rămânea, smerit în picidre, altul may
Sus pus se punea stios pe un colţ de scau
n și
cel egal se aședa comod pe divan. 1)
Posiţiunea cea mat comodă, și mal obicinuită
era, cu picidrele încrucișate sub sine, cunoscuta,
ședere a Turcilor (bagdat kurmak „Ceroiser
les
Jambes“).
|
_
Intîmpinarea boierului la Curte era asemenea;
reglementată: la scară era primit de dor ciauși,
cazi ridicându-l de subţiori odată cu p6la caftanului, ureaii ast-fel treptele palatului 2).
|
Atât boierii în Divan cât şi: Jupânesele lor,
„când mergeaii să salute pe Dâmna, aveati scaune
mal înalte sait mal j6se după rangul ce-l odupaii ?).
on
le
de
de

1) d'Ohsson IV, 363: Quand

on esten presence d'un superieu

r,
so place toujours sur le devant du sopha, sans s'appuye
r contre
coussin on le dossier; ce n'est qu'entre amis tr&s intimes
ou devant
personnes dun grade infârieur, que Lon se permet
quelquefois
croiser les jambes, d'allonger un pied ou de prendre
une posture

plus :commode.

La manitre

de

s'asseoir î Veuroptenne

n'est

recue
dans aucune sociâtâ : elle est râservâe au Sultan quand
îl paraît sur le
trâne dans les jours de cârâmonie, et aux membres du Divan,
tiennent leurs audiences au Sârail ou au palais du grand-Vâlorsqu'ils
zir,
2) Ibid. 366: Un seigneur est toujours requ suivant
son rang,
au haut
ou

en basde

/'esealier,

par deux

officiers

de

la maison

qui,
placâs ă ses câtâs, relăvent les dovans do sa robe,
le soutiennent
sous les bras et le conduisent dans Vappartement du
maître qui fait
quelque

s pas ă sa rencontre.

3) CE. Cantemir,

60936

.

Moldova,

p. 82 şi 85,

XII
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Numai

boierii

o masala, adică

de

clasa | aveati

la o .torţă aprinsă

prerogativa

la

purtată n6ptea

înaintea trăsurei, pe când ceilalţi eșiaii cu fanarul,
stradele nefiind luminate. Numar coeânele din

protipenda puteai

eși la plimbare

întrun

falet

saii atelaj cu 4 cal.
-- Unele din aceste deosebiri erati pur și simplu

vidicule: dacă cel bătut lafalangă era viţă de boier,
se 'lua precauţiunea de a se aşterne un postav
roșu î).
Cap. V: Armata

$ 66. PEDESTRIMEA ȘI CĂLĂRIMEA. — Organisaţiunea militară din epoca fanariotă este în mare parte
modelată după cea turcâscă. Dar şi înaintea fana-

rioților s'aii introdus titlurile de Agă și de Serdar,

cel din urmă special Moldover. Corpurile
-de cavalerie numite detii şi beşlii, înfiinţate sub MihaitiVitezul, din cari cer dintâr formară mat târdiii
garda, domnescă sub comanda unui delibaș, iar
cel din urmă, recrutați fiind ma! ales din Turey,
eraii sub comanda unul beșli-agă.
Corpul de. infanterie, numit lefegii, deveni
un apelativ pentru ostașii. car! primiaii lcfă și
tain, adică soldă şi o porţiune anumită de pâine
ŞI carne, în oposițiune cu slujitorii de seutâlă.
Corpul de cavalerie numit saragele, românizat în

„Sărăcel“,

care resida în Bucurescă,

era

o repro-

Dar cea mai importantă din tâte aceste im-

1) Ghica,

Scrisori,

p. IV.

-.

ducere'a regimentelor de cavalerie anadolescă
„sariga“, poreclită aşa după colârea galbenă (sary)
“a stegurilor sait a hainelor lor.

ia îi

CLIXIX

a

portaţiuni din sfera militară a fost înființarea,
corului de seimeni, sub Mateiti Basarab, compus
din
2000 de mercenari (Sărbi, Bulgari, Greci, Arnău
ţi)
şi modelat după regimentul ieniceresc al
seg.banilor sai seimenilor (la început simplii căpitani de vîuătore) cari, ea și pretorienii romani,
deveniră apoi fatali Sultanilor și Domnilor. Ca şi
ienicerii, seimeni purtati la noi cepehene roșii
Și căciuli! de aceiaşi colâre. Numărul lor îl reduse
Ipsilant, în 1775, la 400 sub comanda unul bașbulubaș. In Moldova, seimenil, divisaţi în agesci
și hătmănesci, după cum erati coman dați de Apă
sait de Hatman, strejuiai la Curtea domnâscă,
lângă care se aflaii cazarmele lor numite odăile
seimenesci: ei erati comandaţi de chehaiele, ciauși, bulubași şi odobași, având și un bairactar,
ca. orl-ce ogiac saii corp de ieniceri (Ş 12).
Aceiași întocmire cu ciauș, odobaș și bairactar, o avea și corpul de cavalerie moldovenescă al fezinţilor, instituit după analogia volun„tarilor otoman „leventt, cum se numiaă recruții
marinei turcesci, originari fiind din Levant şi în
special din insulele grecescr.
Corpul arnăuţilor se împărţia. în infanterie
și cavalerie, comandată de bimbași și de tufeceibaşă, șeful garder domnescr. La aceștia mal adăogăm: paicii, cari făceau parte din garda domnescă, sub un vătaf, și corpul de curieri interni
numiți” „lipeani“ sau tătari litfani cu uniforma |
lor leșâscă (curieri! externi erati călărașii); apoi
avgi-bașa sai vănătorul Curţii, saca-baș sati vătalul

sacagiilor

cari

figura

la alaiuri

odată

cu

fustașii, cu salahori! cămărășiei, cu tabla-bașa
și cu diferitele insienii militare: buciucul sait
jumătaiea de tuiti al Spătărier, iuruc-bairacul
saii stegul alb de călătorie și sangiacul sati stegul

CLIXX

împărătesc cu semi-luna ce se purta
înaintea cetelor de slujitori.

cu tuiurile

Ş 67. Gnaoe şi Anume. — Gradele militare erati:

ciauș saii căprar, numit şi chehaiă; bulucbaş, sinonim cu „iuzbaș“ on sutaş, căpitanul unul es-

cadron saii bulue și odabaș, căpitanul unei com-

panil sai odă; câre-serdarul era șeful jandarmeviel, iar bimbaşa comanda o mie de neferl sai soldați, corespundând gradului modern de colonel;

bairactarul sai stegarul regimentuluy purta stindardul

militar,

bairacul;

ridre: Agă și Sărdar.
Armele erati: măciuci

în fine, rangurile supe-

sati ghiâge,

baltag, buzdugan saii topuz;
gere și iatagane; pistâle și

numite

apoi săbii: hanpuscr: tufe (de

unde tufeceii) și șișanea cu părţile

lor

consti-

tutive: arbiui, beleg, belezic, cobur, condac...
Ş 67. TTERMINOLOGIA MILITARĂ
— Aci
.
aparțin
vorbe ca: agâlie, bagaje; alaii, paradă; ascher(liă),

miliție și milițian ; atliă, călăreț; Vadu, companie

de soldaţi; călăzz, comandant; calcan, pavăză,; caraal,
strajă; culuc, corp de gardă (de unde culucciii
„sentinelă“); dandana, alarmă; dai, jaf; hargiă,
trupă auxiliară ; hagi, asalt; sama, năvală; iamac,
vecrut; îureş, atac; I&fă, soldă; mazdrac, suliță;
mihimat, munițiune; ordie, tabără ; orta, regiment;
pală,
sabie; selef, brii de arme; tain, provisiune
dilnică;
zaherea, proviant; zorba, revoluţie; zalum,
plâșcă.

Nomenclatura relativă,

dicliă, șanț; meterez, bastion;

la fortificațiuni: hintabie, palancă;

apol:
mathaserea, blocadă..; întregul aparat pirotechnic:
Darut, pulbere; cumbara, obuz ; şic, cartușă
; gephana,

arsenal; ghiulea, bombă; havan, mortie
ră; lagun,
mină (de unde lagumgiit) și top,
tun .(de unde
topeiti); precum și terminii relativ
i la, stingerea

focului: cange, saca, tulumbă ete.

:

“
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a)

Din tâtă această bogată terminologie n'a
supraviețuit în limba populară modernă
de cât
resturi neînsemnate : fișic, ghiulea, tulu
mbă ;
altele aii părăsit sfera specială militară și ati
devenit termini comuni ($ 28): alai, dandana,
iama, iureș, 16fă, tain; iar marea majoritate aii
intrat în domeniul istoriel. E
Cap. VI: Justiţia

"S 68. DrvaxuL şi ADMINISTRAȚIUNEA. — ÎN pri-

vințajurisdicţiuniy, Divanul saii tribunalul suprem
.
îșI avea sediul într'o sală specială a palatului
Și se ţinea obicmuit de trei or! pe săptămână:
Lunia, Mercuria și Vineria. Domnul însuși presida, având pe Mitropolitul la, stânga, după obiceiul Turcilor:„și la Moldoveni acest loc seconsideră, mal onorat ca la drâpta“ 1), unde steteai
veliţii boieri. Pe lângă calemoil, dieci, logofeţi
și condicari, figură un Divan-lfendi, un Divanchiatip sai mehtupciii, apoi un izbașă de Divan
și un divietar.
|

Paicil

și

ciohodarir

steteai

chip se urmă

rînduiala

Divanului,

la Divan

îna-.

intea Domnului, iar mumbașirii și zapciil așteptaii să execute sentinţele date. e
Logofătul Gheorgache descrie (III, 321) în ce

astiel datele aflate la Cantemir»).

completând

Instituţiunea Divanului dură, până la întro-

ducerea

Regulamentului organic

t) Cantemir,
moribus

ribus

habetur

în 1830.

11014.62: asinistris principis, quae pars Turcarum

honoratior...

a sinistro latere,

quod

Turcarum

mo-

inter Moldavos dextro habetur honoratius,
Bauer, 291: selon 14 coutums des 'Tures qui donnent
'au cât6
gauche la prâfârence. Cf. Cantemir, Lt. Imp. oton,, p. 141.
!
2) Despre organisarea Divanului la Turei: Cantemir, Jst. Imp.
otom., 533 şi 610.
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Organisațiunea

modelată

administrativă era asemenea

după cea tureâscă.

Cer doi

ispravnici

ori administratori din fie-care judeţ, unul însărcinat cu partea administrativă iar celălalt:
cu
partea judecătorâscă, corespundeaii voevoflilor
turcă și cadiilor: er judecaii și hotăraii, pedepsia și amendaii, fixati și strîngeati dările.
Așeglămîntul ispravnicilor nu e vechii: cr

ati fost introduși de Nic. Mavrocordat

în

locul

căpitanilor şi judeţilor de dinainte (numiţi în Moldova pircălabi și șoltuzi), și din Muntenia noua

organisațiune

administrativă

trecu

în Moldova.

Ispravnicii, puşi sub marele V istier, erati
numiți de Domn făra îmbrăca caftane. Cum
ajungeaii la conacul ori la tahtul lor, adică 'la
locul de residență, ei numiati pe zapeiil, sub-admi-

stratorii plășilor (cei de plaiti se numiati „vătavI*),
a căror funcţiune era analogă cu a subașilor

turei!). Departamentele administrative erati 0 reproducere adaptată cu cerințele locale a cale-

murilor sai biurourilor din administrațiunea oto-

mană

($ 12): calemul capanului, al havalelor,
extracturilor, al condicilor și celelalte enumerateal -

pe larg de Fotino.

|

_$ 69. Peneps
— Strang
e.
ularea era considerată la Turci ca execuţiunea cea ma! onorabilă:

în acest mod se scăpa Porta de Domnii
români
suspecți saii hainr şi un capugibașă
însoțit de
un arap împlinia, ordinul fatal. “Tăiere
a capului
se considera ca o pedâpsa infamantă
(of. sfirşitul familiei Brâncovânu) și mal
mult încă spînzurătorea2).
1) Fotino IIl, 264. Despre

admini
i
î
fanariotă: ibid. 280 şi 303.
i
b
ipioimelimneaîn genere din
*) Hammer XIU,
„
epoca
134: E Ea 'Taraquie
ş
uia
la dâco
6 llation
i
est consi-i
derte comme plus infamant
e que la -strangulation.
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Tragerea

în ţâpă cra reservată

tarilor.

tâlharilor si

Alte pedepse de provenință orientală:
„1. Tăierea nasului (și a urechilor) o preseriea
Codul militar ture pentru ienicerii desertori pe
câmpul de bătaie).
.
Cei prinși în războiti sati altminterea făcuți
capiivi suferiati aceiași sorti din partea învingătorului.
|
La no! vechea legislaţiune prescriea aceiași
pedepsă infamantă rebelilor, furilor, mofluzilor. .
Pravila
biserică

lui

vr'un

Vasile

lucru

ce

Lipu,
vu

16:

Carele

fi sfințit, măcar

va fura din
de va fi furat

atunci întâi, tot să-l spînzure: iară de nu va fi sfințit
lucrul acela ce au furat, de i-ar fi atunce întâi, tot să şi-i .
taie nasul, iar de va face şi al doilea rînd, să-l spînzure.
Papazoglu,

102:

Acei

cari

se încercaii

a face

răs-

e6lă eraii slutiţi prin tăierea nasului. Cf. Fotino II, 99:
Inzestrat cu un suflet răutăcios și neomenos, Radu nu-

mit și Vărzarul, îndată ce a ajuns Armaş mare, a început
a” roversa asupra tuturora veninul r&utăţilor sale: nică
boier,

nici

preot,

nu

scăpa

nesupărat

şi

nejăfuit

de

puterea lui. Omora Gmenii prin casele lor, punea de-i
îngropa în locuri necurate; altora le tăia urechile și
nasurile și-i purta astfel pe ulițe şi apoi îi trimitea la
ocne.
Filimon, 289: A făcut mofluzlue mincinos şi mu
lăsat pe drumuri.— Dar bine n'ai dat jalbă la stăpânire?
— Ba am dat, da-l'ar prin tîrg cu nasul tăiat!

Im special, pretendenți la tron eraii astfel
mutilați de noul Domn, ca să-i facă incapabili
de a mai ajunge la Domnie. Iată câte-va exemple
din

cronicari:
Ureche

Joldea-Vodă

I, 209: Lraii împresurat

6stea leşescă pe

şi Vaii prins viii; pre curele mai apoi, dacă:

1) WV'Obhsson VII, 353.
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ai sosit Alexandru-Vodă, ati semnat
la nas Și lat dat
la călugărie.. 210:

războiii

s'au tîmpinat oștile la Rtut: şi dând
de âmbe părțile, ati izbîndit Aron-

vitezesce

Vodă:

şi pre Domnişor încă lau prins vii,
ce nu lau
omorit, numai iat tăiat nasulși lait
călugărit.

Neculce II, 187: Gheorghe Stefan-Vodă,
după ce aii
luat pre Dâmna lui Vasile-V odă
din Sucâva la mâna
lui și pre Ștefăniţă-V odă, pre fiul
săii, l'ait îns&mnat la

nas puţintel...

,

Căpitanul I, 347: Piind Grigorie-Vodă la
scaun, pre
ceilalți boiari i-ai slobodit, iar pre Pîrv
an
Logo
fătu
l lau
tăiat la nas de o parte, pentru căci
Domn... 358: închis-ati Grigorie-Vodă se numise să fie
întwaceste vremi
şi pre Nâgo

e Postelnie S&cuianul și i-au
pricini noi nu scim, cel ce P'aii vădu tăiat nasul, din ce
t vor fi sciind de
ce și cum.

e

Obiceiul acesta e vechii. Bandinus vorbesce

de el ca

din

Alep

de

o

datină

caracteristică),

și ambasadorul

burgh îl menționâză
viilor lor.

iar Paul

suedez Paulus

adesea

în

Stras-

cursul

călăto-

Archiva

ist. II, 69: Femeile şi fetele sînt lipsi
te de
ori-ce modestie -şi cuviință, deşi
„le pune la stâlp și adesea 'le înnâBeiul le taie nasurile,
că... 107: In acestă
fară [Muntenia] este obiceiii
, că
cade întrun fei de infuumie Şi nu o pers6nă sluţită la nas
mai pote deveni Boiu...
Ştefan, noul Beiăi al Moldov
ei, după ce prinsese pe
Dâmna și pe fiul lui Vasile-Beiii
, pe dată sluți nasul
iunelui principe, pen
odată.

„ Cipariu,

tru ca să nu pOtă deveni

,

,

Archiv

.

Beit

.

nici-

I, 15: In Valachia, după o
veche
datină, toţi cari umblau după Dom
nie, în semn de neștersă
ruşine, se însemna,
tăindu-li-se

nara

drâptă.

_„Ac6stă pedepsă, înainte des
aplicată, a lăsat
„pân? dastădi un eco în limbă:
„a
tăia
cuiva nasul“
e o locuțiune metaforică
mo
de
rn
ă
echivalentă
cu a înfrîna semeţia
cuiva,
|
) Bandinus, P. 325: Part
icula nasi et auriculae
praecisa ad Principatum
aspirare non datur,
1

qua

A

e

.

Ă

.

î

.

praescinditur,
.

.
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emme
m

în

2. Falanga sai bastonada, practicată în Orient
(Berberia, Algeria și Egipt), de unde trecu, la
Turci și de la aceştia la (reci și la Români!).
Obicinuită în t6tă, epoca fanariotă, falanga, se
desființă odată pentru totdeauna sub adminisrațiunea lui Kisselef.
Bătaia la tălpI se aplica obicrnuit 6menilor
de rînd, unil Domni însă n'a cruțat nici pe
boieri de o asemenea pedâpsă: „făcut'ati și acest
obiceiii Grigorie-Vodă. (dice Neculce II, 888),
de se bătea boierir la talpe turcescet.
,
Sub domnia fanariotă se pedepsiaii așa bru„tarii, măcelarii, cari erati prinși cu măsuri falșe
„cu ocaua mică“ (locuţiune proverbială rămasă în
limbă): Aga, care avea inspecțiunea pieţei, îă bătea cu nuiele la tălpi sa îl țintuia în mijlocul
pieţei.
3. Bătaia cu buzduganul și cu topuzul era
mal cumplită de cât falanga și de obiceiii se
aplica: de Domnul însuși: „Atunce -— dice Nicolae Costin (II, 21) — mergând Vornicii de tîrg,
Necolai Ciocârlan și Ponici, la Duca Vodă, de
aii cerut numai de cheltuială, ca să cumpere
ce ar trebui din tîrg, ca să facă nisce cuhniy,
i-ati bătut cu buzduganul până la morte; şi ales
pre Necolar Ciocârlan, cât ati dus Gmenii lul
până la gazdă, aii și murit, nici un câs după
bătaie n'aii putut trăi; iară Ponici s'a. rîdicat; iar de tot sănătos n'aii mar fost până ai:
trăite.
4. Țintuirea de stîlp a brutarului care era prins
înșelând la cântar: vinovatul era țintuit de sfireul
urechii la ușa prăvăliei sale, unde sta de dimii) Reicevich, 80; Sulzer III, 233 şi Wolf,
descrierea instrumentului).

103 (unde

se află şi

neță până la apusul s6relul. Acestă pedâpsă e
curat orientală?) și a durat pânăla Regulamentul
organice din 1830.
5. Darea prin tîrg era o pedâpsă ce se aplica
sub Domnii fanarioți mofluzilor: culpabilul, desbrăcat până la briii, avea mâinile legate cu o
funie, de care îl trăgea un arnăut al spătăriei,
pe când altul îl lovia cu nuiaua peste spate dicând „cine va face ca mine, ca mine să paţă!:

și așa îl plimba prin tot. oraşul?).

6. Pecetluirea cămăși se făcea celor vinovaţi
de mari abusuri saii de o cumplită asuprire a
norodului: înainte de a fi trimis surghiun la o
mânăstire saii aruncat în ocnă, funcţionarului
abusiv îl se pecetluia cămaşa pe dînsul5).
Obiceiul era curat turcesc. Negoe Spătarul,

baș-capuchehaia la Portă,

a, fost supus de Turer

la acestă osîndă: el muri în 16S5 la Constantinopole cu hainele pecetluite pe dinsul).
De aceiași. origină era pedepsa: ungerea cu

|

catran sati păcură peste tot trupul și expus apol
la căldura, s6relui saii la înțepătura țînțarilor5).
$ 70. "TERMINOLOGIA JURIDICĂ. — Cea

mal mare

parte din vechea, nomenclatură juridică de origi-

nă turcescă. a eșit din us: adet, obiceiii (juridic)
și dajdie;. Determea, învoială; Vuiurdii, resoluție
domnâscă; carar, verdict; dava, proces; geremea,
amendă; hoget, contract; iam, sentință; miraz,moș-

") d'Ohsson IV, 43. Cf. Bous II, 310: Les
bastonnades sur la
des pieds, les falata des Tures,
sont encore fort î la mode
en Turquie; on y cloue encore aux
portes des boutiques par l'oreille
les dâtaillants ayant
plante

chandises.
)

employâ de faux
Cf, Filimon, p. 139 şi 839.

Filimon,

162

şi

Poids

139.

3 Filimon, 327 şi Ghica, 11,
) Odobescu, Scrierz 1, 954,

5) Filimon, 234 şi 923 și Ghica,
41,

ou

de

mauvaises

mar-

aa.
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tenire; mambaşir, aprod; satara, execuțiune
; selemahcesă, arvună; sermaia, capital; saret, copie; tacrir,

interogatorii;

talin, evaluare ; tertip, pont;

teslim,

adjudicare; zapt, sequestru ; apol batalama, ehitanţă ;
chefil, cauţiune; cirac, client; sinet, poliţă; vechii,

mandatar,

vechilic, procură ; zapciă,

agent.

Un număr Gre-care din acești termini speciali
s'a conservat până astădi, mar ales în ceea ceprivesce adjudicaţiunea (amanet, areciii, atîrdisesc,
mezat, telal) și locaţiunea (acaret, câştiii, chirie,
hac, vadea).
Cap. VII: Dările

Ş 71. Hanac
— rur.
Raporturile politice între
Porta şi "Țările române se fixase prin hatișerifurile
din 1391 și 1511, cari prevăd între altele și un
omagiii în-bani sub nume de peșcheș saii dar.
Acea dare neînsemnată și voluntară la început, 3000—-4000 galbenY, spori succesiv și se
transtormă întrun tribut obligatorii. într”o capitație anuală plătită de raia, numită haraciă sati
bir și mar târdii „giziă“. De la 4000 galbeni,
cum fusese la început, tributul se urcâ la 10000
sub Vlad-Țepeș, la 0000 sub Petru Șchiopul,
la 60000 sub I6n-Vodă și crescu treptat cu slăbiciunea Domnilor români până 'deveni aprâpe
|
ilimitat în toiul epocel fanariote.
Haraciul se înainta tesaurului din Constantinopole

în două

câștiuri și se număra: de Domn

lui Hazne-agasi sai vistierului împărătesc.
Prin firmanele din 1792 şi 1802 haraciul e
fixat pentru Muntenia la 619 pungi (309500 lei),

iar pentru Moldova
(07945 ler). -

la

185

|

pungi

Ş 72. BaArgauLicur.— Alăturea,

și 445

lei

de haracii, se
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întroduse

de

timpurii

o dare

lic saii poclonul Bairamului,

adițională,

numită

bairam-

may târdiu

(n firmanul din 1802) şi „hedi&“, constând din
diferite daruri în bani sai în lucruri ce se
trimitea -pe fie-care an la numita s&rbătâre Sulta-

nului și ma! marilor Porții !).

|

Acest noii peșcheș e fixat ultima Gră prin hati- .
șeriful Sultanului Abdul-Hamid din 1784 la suma
de 90000 ler atât pentru Muntenia cât șI pentr
u
Moldova. Pe când Condica, Moldovei din 1796
îl

reduce

la 60000

vamazanlic.

Brâncovânu din

numele

de

ler (pe

ce se zidică la

1693

„Pocl6nele

lâncă

un

8984

dar

ocasional,

ley), Condica

îl repartisâză

Bairâmulur“

lu!

ast-fel sub

(p. 602):

10000 taleri :poclonul

Imp&ratului, 50v0 Validelii,
„2500 Căzlar-A grăi, 5000 Vizirului, 1000
chehaielii Vizirului,
1000 Caimacaim-Paşii, 500 chehaielii
500 Tefterdarului, 500 la Testrifat: 600 lui, 500 Reizului,
pentru o blană
de ris, 1760 pentru 16 pacele po tal.
110, S60 pentru 30
de postaje și pentru 30 de atla
— ze
Total: 29970 taleri.

Aceşti bani sînt afară de cojâcele ce se
da la
Daponte, sevretarului
l Constantin
cordat, ne dă în Cronica sa (1736-17
89)
mai completă de persânele cari prim
ese
care an, la Bairam, darurile obiernuite
din

Domnilor Munteniei și Moldove:

Bairam.

Mavroo listă
pe fiepartea,

10000 lei prea puternicului Impă&rat, 5000
lei ValiSultane, 2500 baș-eadînei, 2500
1000 haznadarului “Sultanului. 300 pent darisadet-agasi, :
ru daruri marunte Saraiului,

delii

7500 marelui. Vizir, 3500 lui cheha
iabeiit, 1000 Gmenilor marelui Vizir
, 500 haznadarului
marelui Vizir, 500 la cinci shediclii
Vizir, 230 lui capigiler-chehaiasi, 200 ici-aoa ai marelui
lui talhîsci-aga, 200.
1) CE. d'Ohsson VII, 185: Aux deux
fetes dn Beyram le Vezir
est dans l'usage de dunner des prâse
nts aax principaux fonctionnaires
il fait remettre ă chacun deux
;
un paquet contenant des pelis
ses,
des ctoffes, des mousselines, du
drap, du satin etc.

N
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"lui selam-agasi, 150 lui capigiler-bulucbaşi, 2000 lui reis- elendi, 500

lui

mehtupei-efendi,

300 lui buiuc-tescheregi,

750

lui ciauş-baş aga,

300 lui cuciue-tescheregi, 500

lui chehaia-chiatibi, 500 lui beilicei-efendi, 2500 lui def.
terdar-efendi, 250 chehaielii lui, 250 haznadarului sei,
100

muhurdarului

sei,

100

chesedarului

seu,

1U0

lui

mehter-bași, 300 baş-bachiculi aga, 200 lui maden-efendi,

100 lui Ahmet-efendi, 20 la chesedarul lui maden-calfa,
200 chehaielii lui reis-efendi, 65 la chesedarul lui beiliecalemi, 150 lui Hamza-efendi, 50 lei la chesedarul lui
ciauș-başi, 200 lui tesrifagi-efendi, 50 lui cianșlar-emini, .
5 la caraculacul lui chehaia-beiu, 100 zarafilor marelui
Vizir, 60 zarafilor lui chehaia-beiii, 20 la baș-iamacul lui
haznadar-aga,: 260 pentru daruri mărunte, 2500 blana
de samur a Sultanului, 750 pântecele de ris, 2300 blana,

de samur a Validelii, 2300 blana de samur a baş-eadînei, *
2300 blana de samur a lui darisadet-agasi, 200 câte o

blană

cu pacea

de samurlui hazna-chehaiasi, oda.lalasi,

lui baș-aga a Validelii, lui baș-aga al baș-cadînei, lui
baltagilar-chehaiasi, lui iazigi-efendi și lui cafegi-başa
al Sultanului; 74 donlucuri de postav de 4 coți şi de 10
lei fiecare. 51 donlucuri de atlaze de 10 coţi şi de 10 lei
fiecare, 13 donlucuri de postav englezese' de 20 lei
fiecare, % donlucuri de atlaz florantin de 15 lei fiecare !).

Atanasie

Comnen Ipsilante, mare Spătar sub

Ștefan-Racoviţă

în

1765,

completeză

astfel

scrierea-l postumă indicaţiunile lui Daponte
lative la cheltuielile Bairam-peşcheșului:

în

re-

Lui Pap us-saade 100 lei, lui Calfa-efendi 100, perde-

giului lui Clehaia-beiă
lui

maden-ehesedar

50,

15, lui mehterler-chehaiasi
saghirdiilor

95,

lui maden-calemi

32, lui ciaușlar-chiatip 75, lui ealauz-ciauş 40, lui doagiciauș

20, lui amegi-efendi

lui tesrifaci-chesedari

500, lui. tesrifagri-calfasi

100,

100, lui baş-ealfa a lui mehtupci-

efendi 100, lui Iflac-ehiatip 50, lui mehterhane şehrighiari .
22, lui mehterhane sadriali 16, lui mehterhane cule 16...

Stote de mătase la dairua
1) Daponte,

internă... Aceste

ed. Legrand I, $92.şi II, 497.

daruri le

CAO

da Domnul Valachiei li Bairamul ramazanului în Februarie, iar Domnul Moldovei la Bairam-curban în Mai!).

Pe lângă acest poclon al Bairamulul, ligureză
în aceiași Condică din 1693 (p. 353) o sumă anuală
de, 4923 taleui, sub numire de „poclonul Hanului“
în care intră nu numal bani! daţi Hanuluy ȘI ul
Calga-Sultan atât în naht cât și în cojoce de
samur,

ci şi darurile

făcute

Gmenilor

Hanului:

Vizirului, Haznadarului, Iazagiului, Casap-bașii,
Tetterdarului, Chelargi-başiy și Imbrohorului săi.
Tot așa de bogate sînt poel6nele făcute Vi.

zirilor, Pașşilor şi 6menilor Lor, precum
șișurile la agil și trimişi! Porții.
O a treia

0

sub

numele

fixeză pentru Muntenia la 40000

Moldova

|

dare,

figurâză întâia Gră în hatișeriful

de

„richiabie“,

din 1754, care

la 25000 ler.

Aceste

și bac-

ler iar pentru

|

trei dări obligatorii, afară de mucare-

„rul mal sus amintit (Ş 53), representaii de regulă
sumele rotunde trimise anual la Constantinopole

și de aceea ele figurâză laolaltă în ultimele ha-

tișerifuri. Ele

erai

tru țările române
havalele

sati

may puțin împovărătâre pen-

ca așa

sarcini,

numitele

parte

angarale .și

permanente,

ca

tri-

meterea anuală a unei sume de or (beilic),
orâii
(Zaherea), lemne (cherestea), miere, “e6ră,
unt,
silitră ; parte temporare, ca, rechisițiunile
de cai
(menzil) și de lucrători pentru fortere
ţe (sala-

hory).
aa
Ş 73. Bericur. — "Țările române erati
considerate ca unul din principalele
deposite de Aprovislonare ale Imperiului otoman si
în „special a
capitalei sale, de aceea ele p6rtă
în
firmane ȘI
hatișe
rifuri epitetul de „cheleruri“
adică orânare.

') Ipsilante,

"Tâ pes

"Iv Buz

p.

193-794.
+

CXCI

Mai ales, de la 1788, de când Crimeia se făcu
provincie rusâscă, Muntenia și Moldova deve-

niră aprope unicele resurse de aprovisionare ale
Turciei.
Mai

,
înainte,

tote

|
aceste

imposite

în

natură

se plătiaii din banii ţării și Turci însărcinaţi
cu strîngerea lor comiteaii tot feluri de abusuri,
în deosebi neguţătorii Lazi, nisce: Turci de pe
lângă Marea-Negră, despre ale căror tiranil vor„bese

cronicarii

Moldovei).

Prin

hatișeriful

din

1714, sa dispus ca furniturile de oi, provisiuni,
lemne şi silitră să se plătescă, direct, de neguțătorir' intermediari sau din banii haraciului.
Cea

mail însemnată din

aceste furnituri erati

oile din țară, căutate mult de Turci pentru delieateţa cărnii lor, în special varietatea numită
„kivirgike „existentă până agi în Dobrogea, se
transporta peste 60000 la Constantinopole și era
anume destinată pentru bucătăria Sultanului2.
La început, ele se ridicaii— ca ol de Leilic—
de agenți turci, de așa numiții beiliceir sati (în
timp “de ui izboiit) de saiegir luy casap-bașa ; mal
tâvdliii, Porta trimitea cu “firman neguțători mal
ales greci și armeni, gelepă, cari veniaii în țară
primăvara să cumpere pentru numbaiaua sait
traficul 'Țarigradului cinci sait șese sute de mil
de oi după fiat, adică pe un preţ dinainte fixat
(la schelele din Brăila sai Galaţi) şi care nu
trecea peste ă treia parte din val6rea reală. Adesea acești gelepi cumpăraii în țară turme întregi

de vite

cu

un

preţ

neînsemnat

deaii apoi la Constantinopole cu preţ
întreit, trafic numit „matrapazliet.

și

le vin-

îndoit și

9 Canta (III, 190): asuprelele Lazilor care împresurase fara
En. Kogălnicenu (151, 216): Lazil mai cuprinsese tâtă Moldova.
= Cantemir, Moldova, 30.
.
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Ş 74. ZAHEREUA.
— Tot primăvara veniai în .
țară capanliii, neguțători mal ales turcă; însărcinaţi de Vizir să cumpere pentru capanul împărătesc provisiunile în grâne și alte comestibile .
tot cu maximul preţului dinainte fixat:.. vr'o
200000 chile de grâii (arnăut și cârnăii), 300000
oca unt și 500000 oca seii saii cirviş!). Capanliiy,

ca și gelepii, în calitatea lor de intermediari ofi-

ciali înitre POrtă și țară, necăjiaii în tot chipul
pe păstori și pe țărani, cărora le plătiaii cu banr.
adesea calpr2).
|

Provisiunile în grâne saii zaherâua a fost cerută întâia Oră îu primăvara anului 1756 și anume 15000 chile de grâii predate la Brăila și apol

transportate la Constantinopole; în 1766,
tuiala zaherelei se ridica la 50331 ler" și
următor la 58000 ler3). Prin hatișeriful din
s'a dispus, ca acestă zaherea anuală, numită
caiesea“, șă nu se mal dea gratuit, ci să se

chelanul
1774
„muvîndă

la reizil corăbiilor. din schelea Galaţilor conform

fiatului saii tarifului de acolo.

$ 75. OnenesrEva. —

Nu

tantă era furnitura cherestelei
corn, brad), din care
se făcea
enormă: ea se tăia în păduri,
și de acolo pe. Marea-Nâgră
plute la Constantinopole; se
pentru poduri peste Dunăre,

mal

puţin

impor.

(lemn de stejar,
o consumaţiune
se căra la Galaţi
se: transporta pe
întrebuința apoi
pentru corăbii și

pentru clădirea, caselor mal tâte de lemn).
Un funcţionar special, direcci-başa, era îna1)

Aceste cifre sînt

coprinse în anaforaua

către
Domnulu Moldove
Calimah
1812 (Uricari
IV, SI$i ara).
:) Reicevich,
5 Bauer,

53.

315.

1) Reicevich,

20.

pentru
pentru

obştescei

înstrăi
înstrăinarea

Adunări

i
Basarabiei

dini

CCIX

apoi trebuia să se pedepsâscă şi să se arăte
Domnul răii către norod.
„Dară socoti Domnul mal pe urmă și Şi-au
făcut singur Măria sa, un rînd de straie de postav libade și giubă, şi într'o di fără de veste
ati eșit îmbrăcat cu ele la Divan. Care într'aceiași qi, vădend 6menii Măriei sale, s'aii rușinat cu toții; căci luase şi eX Gre-care învățătură
de la pămînteni, și așa peste două-trei dile ati
început și el fiesce-care a pune libadele de postav şi giubele. Aceste vădând boierii pămînieni,
aii început și el a-și face; și așa în sciurtă vreme
Ss'aii ridicat acea cheltuială nebunâscă a straielor, nedicând Domnul nimărui nimică; încă mulțămia, Domnului că asi făcut una ca, acesta, căci
mulți rămăsese săraci, ales din cer ce erai în:
surați“ 1).

,

|

Lusul coeGnelor era încă și mai mare și
consta mail ales în giuvaeruri de tot felul: cercel, brățări, ghiordane și paftale de aur saii de

argint, de mărgăritare și pietre

scumpe.

Gâtul

și urechile erai încărcate cu scumpeturi şi desetele i6te, chiar'și policarul, cu inele de diamant.
|
O iemee nobilă, în costumul ei de gală, purta
pe corpul ei o valbre de 20000 până la 30000.
de lei vechi, spre a nu mal vorbi de samurul
și de cele-lalte blăni scumpe cari puteaii să coste
1) Intr'un cas analog, Turcul era mai expeditiv. CE. Hammer
AVI, 63: Moustafa III tenait toujours nne main ferme ă Lexecution
des âdits qu'il avait rendus contre le luxe des vâtements; il le renouvela vers ce temps (1760) en menacant de la bastonnade tout
homme appartenant aux classes infârieures qui oserait porter des
fourrures de ]ynx ou d'hermine... Le' mâme
esprit de minutie presida ă Y'ordonnance que le Sultan rendit contre le luxe des riches
Gtoffes de Venise qui s'âtait introduit depuis quelquo temps st que

les grands dignitaires avaient pris coutume d'offrir en presents ă la
place

de celles fabriqutes

60936

ă Constantinople.

NIN

COX

3 până

la 4 pungt!). Preţul

șal de Iran sait Persia era

cel mal mic

de 2500

alunul

franci

și o

malotea obicinuită putea să coste până la 500
de lei vechI?.
-.
„8.86. Srore. — Stofele aduse din Constan-

tinopele nu

erai mal puţin scumpe

și variate.

Ele

eraii de mt&tase ori catifea, de fir şi de bum-

cit

de

bac, sadea sai lucrate în aur și în argint.
Ast-fel: alagea de Halep, de Misir și de
Şam (șamalagea), atlaz de l'lorenţa, basma și
Tocat,

borangic

de

Brusa,.de

unde

se

aduceaii asemenea cutniile și tulpanurile ; camohas de Veneţia, ghermesut de Alep, giar de India, harea de Chio, hataiă de Florenţa, șaiii de
Angora saii enghiur-șal, șalurile scumpe de Iran
şi Cașmir, sandal de Veneţia etc.
|
- Apoi stofele scumpe saii cumașuri numite
agabaniii, bogasiii, buhur, calemeheriă, ciatmă,
diba, filaliii, giamfes, helalii, lavdan, musul, șah-

mara, șarvana, selimie, serasir (frenghie), sevaiii,
taită, zarpa,

zof.

_*
Dionisie Eclesiarchul vorbind de ieftinătatea mărfurilor sub Alex. Ipsilant al Munteniei, în 1775, pomenesce
următârele stofe (II, 166):
Postavul de
Englitera bun era, cotu 3 Iei, saita. 7 lei cotu, şaiii 4lei
ŞI Jumătate, tropaor 2? lei şi jumătate, postav mai de

Jos

2 zloți

şi

un

leit

cotu,

șamalagua

„10 lei sai 12, mal jos 8 lei, ghermesut
50 parale

cotu,

neielele

de' vulpe

de cele bune

1 leii cotu, mult

perechea

22 lei

pe

1) Sulzer XI, 318 şi Wolf 11, 262,
CE d Ohsson IV, 145: Le luxe est quelquetois si exagâr6 chez

les femmes, qu'elles portent 5 ou

en. sont garnis, mâme

le pouce.

6 bagues

ă la fois: tous

les doigts

„1,
Bandinus, 310: Annulis, torquibus, armillis gemmarum et unionum yalore pretiosis nobiliores feminae et virgines utuntur.
..
|
Ca element de comparaţiune se pâte utilisa capitolele corespyndst, pa
opera luă riedliinder, Civilisation et moeurs romaines
» (ol.

ste «

III, p. 1-168):

ia fin

le luxe

des Antonius. Paris,

romain.

»

1865-1874,
1808

livre
!

e
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ales, vulpile
ieftine.

era

una 1

let

Şi altele t6te

celea, erati

lar sub anul 1815 (p. 224) notâză, Gin contră

, enorma lor scumpire: alagâua prâstă 12 lei, șamal
25 lei și 30 lei bucata, postavu tropaor 10 lei cotu,ag6ua
şaiui
16 lei cotu, saita 94, asemenea

şi bumbac, asta, ibrișim

Și găitanurile, încă și ghermesuturile,
la preţ întreit și înşeptit.

tâte celea s'a suit
|

E curios că pe când în tâtă Turcia nu era,
o singură manufactură de postav 1), Grigorie
Ghica-Vodă înființase una cu destul succes, cum
povestesce lin. ISogălnicenu (III, 252) : „ehir-

„hana, adecă postăvărie... au făcut și o bală .de
postav prea frumâsă de aii trămis'o la Impărăție la Sultanul Mustafa peșcheș, ca să vadă ce
odor s'aii făcut acestul pămîntk.
Cap.:1l:

Nutrimentul

- $ ST. Mâxcănie.— Nutrimentul acester societăți sedentare era de o excesivă abundanţă și
varietate, dar confortul tot așa de primiv ca ŞI

mobilierul.

_Mâncările, fârte numerâse și picante, 15 până
la 20 și (la ziafeturi sai zevehiuri) chiar 30 de
feluri, se succedaii repede, aduse fiind de servitori pe tablale, pe când meseni! ședeaii turcesce pe divan lângă .o mesoidră rotundă cu
pici6rele scurte (sofra), sai la Curte grupaţi în
jurul unei mese. proprii-dise. Numai ciorba ŞI
pilaful, cu care începea și se sfirșia ork-ce masă,
se mâncaii cu linguri (mar ales de lemn), cele:
lalte mâncări se luai cu degetele din castron.
-Fripturile se aduceaii tăiate în felix dispensând
1) d'Obsson IV, 228,

CCLII

ast-fel de cuțite și de furculiţe: la Curte, puiul,
fiert saii fript, era mai întâi rupt cu vîrful de„getelor

de

Domnului
mâinile.

către marele

Postelnic

și apoi

olerit

și celorlalți Gspeţi cari îl mâncaii

Bucatele

se aduceaii

țelan, farfurii, sai la Curte

pe

talere

și de

argint.

cu

de por-

Dom-

nul sait stăpânul casei întingea mail întâi lingural în compot şi apol era urmat de ceilalţi
meseni.

Când Domnul se punea la masă, meterhan6ua executa diferite cântece; sunetul tobelor
şi trimbiţelor era semnalul pentru aducerea bu-

catelor.

|

Masa

amiadi,
Vodă

“

domneâscă

se

termina

la

ora 1 după

odată cu ciubucul și cafâua, după
se da

odihnei până

care

la ora 5.

Iată câteva notițe istorice relative le ospeţele dom-nescă extrase din călătoria archidiaconului Macarie la

Curțile lui Vasile Lupu și Mateiu-Basarab.
.

Despre luxul şi belșugul meselor domnescă (II, 70):.

Banchetul fu sumptuos şi servit cu

o aşa abundanţă,

în cât vinul şi niâncările ar fi ajuns pentru a sătura o
mie de Gmeni, ceea ce se întîmplă la tote mesele urmate după publica asistare a Beiului la o liturghie.
|
Despre un banchet dat la palatul lui Vasile-Lupu

(UI, 71): Când se aduceaii bucatele

de la cuhnie, băteati

tobe, sunaii fluere și trîmbiţe, şi bucuria, festivă era
forte mare. Banchetul şi musica turcâscă nu încetară
până sera, când

ne am întors acasă...

|

„_„Despre altul dat în Tirgovişte la Curtea lui Ma-

teiii-Bașarab (II, 90): De câte ori se aducea un servicii cu bucate de la cuhnie în refectoriu, băteaii tobele,
sunati trimbiţele și se audia ascuţitul țipăt al fluerelor.
De câte ori bea, Beiul, sunati iarăși trimbiţele şi se

descărcaii trei tunuri, de se cutremura,
panorune
1) CE.
ie Cante
iat
i
mir,

chiar pămîntul:).

Moldova,
va, 95: : P Pa rata esse fercul
1/oldo
r a tubarum

tymi

a

iat

EM
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După ciorba (precedată mai ales la dejun
de mezeluri, icre sai sardele) veniaii tocanele
torte gustse și cari formaii accesoriile orl-căruY
prânz : bucățele de carne fierte în untură și drese
cu piper sait căţei de usturoiii (tocana din carne
de Gie se numia capama, iar.cea cu măcriș și
mirodenii musaca).
Dintre legume se obicmuiaii mar ales pătlăgelele vinete și bamele, pe lângă fasolea și varza
cari formeză până astădi temeiul bucătăriei orientale. După: friptura de pasere, de miel sait de
berbece, se aduceaă cocolâșe de carne numite
sarmale saii chiftele (după cum erai sati nu înfășate în for de viță), urmate: de compoturi, mal
ales de vişine.
_
Feluritele plăcinte, în deosebi cele înfoiate
și gătite cu miere (baclava) sati cu brânză (ciuvechiii), erai aduse în sahane saii siuil și purtate
de slugi pe tablale. In special prăjiturile, între
cari primul loc îl ocupa halvaua, celebră în bucătăria orientală cu ingrediente, colori (albă, cenușie, negrici6să și roșie) și forme variate.
Orl-ce masă se încheia cu pilaful, care era
nelipsit și revenia în tte dilele (ca macarânele
lu Italieni și pudingul la Englezi), cu iaurt și
cu pome, mal ales struguri, smochine și pepeni.
Ordinea. mâncărilor, gătite de bucătari greci
sai țioani, era cea următâre: supă, tocană, friptură, legume, compot şi pilaf.
La Curte și la boieri (ca abluţiunea relioi6să la
Turci) se obicinuia, înainte și după masă, a se da
mosafirilor de spălat mâinile: o slugă ţinându-le

lighianul, basin de argint sai de cositor, și alta,

turnându-le din ibric, vas de același metal, după
care se ștergea cu peșchirul sait. năframa. Slugile domnesci cari purtaii oriji de aceste ser-.

CCĂIV

vicii, se numiai mataragiii, ibrictar și peșchirigii.
Ş 88. Biurunrre.— Dintre băuturi, afară de vin
și de rachiii (mal ales cel dres cu anason sait
pe cursă), boierir obicinuiaii în timpul veril
șerbet, un fel de limonadă cu diferite esențe și
mirodenii. La Curte era un slujbaș special, şer:-

begiul,

care prepara

odată cu

șerbetul

diferite

compoturi și dulcețuri (cele de pâme se numiaii
peltea, iar cele de chitră tetrea).
Poporul de jos bea iarna salep, vegetal r&șinos fiert cu miere saii apă, apol buză, un fel de

de bragă

și în fine balbaş

sai mied.

„_
Dar băutura cea mal obicrnuită pentru tâte
clasele, sexele și virstele, era cafeua, deliciul
Orientului întreg, care se bea diminâța, după

masă și de dece ori în timpul dilej; dar fără zahăr (înlocuit la visite cu duleâţa). Ea se oferia

fierbinte,

în

ceșculețe

de

porțelan

sai

filisene

puse, ca să nu-și ardă degetele, în alte cesci nu-

mite zarfuri, mică suporturi de aramă sati de argint
și lucrate une-ori în filigran (cele destinate lui

Vodă, eraii împodobite
Cafeua

era

încă

cu diamante).

necunoscută

în

Moldova

la începutul sec. XVI și cronicarul Neculce ne
a transmis în acâstă privință o anecdotă forte

picantă:

na, aii și

„După

Turol., Când

trimis

ce aii luat

pre

aii închinat

Bogdan-Vodă

Tăutul
țara

Logofătul
la Turcă,

Dom-

sol
așa

la
vor-

besc Gmenii, că lau pus Vezirul de ai ședut
înaințea, Vezirului pre măcat. Şi n'aii fost având

mestiă la nădragi,

că trăgându-t ciobotele

numar

cu colțuniI ai fost încălțat. Și dându-i cafă, nu

scla cum 0 va bea; și aii început a închinare să
trăiască Impăratul și Vezirul; și închinând,
a

sorbit felegânul

ca altă băuturăă.

„ra...

„CCXV

-- In epoca fanariotă, un slujbaș atașat Domnului, și numit Vel-Cafegiti sai Cafegi-bașa, primia ca venit o dare anuală de la fie-care cafenea

saii tahmis, local
cafeua,.

Cap.

unde

se măcina

și se ardea

Îli: Sociabilitatea

Ş 89. Iuauar
— Insepa
uL.
rabil de cafeua era
ciubucul saii lul6ua, turcâscă compusă dintro
ț6vă lungă de 7—8 pici6re, din lemn de cea may
bună, calitate (antep, iasomie, nuc, trandafir), și
terminată la gură cu o imamea, acoperită cu o
giuvanea și păstrată în califuri; imamâua era o
bucăţică de chihlibar saii de 'mărgân, substanţe
de carl nu se prinde murdăria,
|
Mal complicat era ciubucul persienese saii
narghil6ua: un borean de sticlă ca o pară cu
fundul lat umplut două treimi cu apă şi comunicând cu un borcănaș de tutun, iar în partea-i
g0lă cu o lulea elastică de piele în serpentină
(numită „marpiciii“), având o gură de chihlibar.
La fie-care aspiraţiune, fumul se cobora în partea
golă a boreanului și prin apă se întorcea apol
până la gură, provocând o clocotire a lioidului.
o.
De aci expresiunea consacrată „a bea tutun“,
care din turcesce a, trecut asemenea în limba

neo-grâcă și în cea albaneză.

.

|

Tutunul, originar din Equator, s'a întrodus
în Turcia la începutul sec. XVII (1605) şi dela
Turci trecu la Persani, cum arată întrebuințarea
narghilelil (descrisă dejaîn 1633 de Olearius care
o văţuse în Persia). Marea răspândire a plantei
printre. popârele asiatice, sprijinită de pornirea, -
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lor

pentru

substanțele

narcotice,

e

posteridră

descoperirii Americel!).
Tutunul se purta în săculețe de mătase nu-

mite chisele

Ciubucul

și se vindea în pachete sati boccele?).

a jucat un rol însemnat în socie-

tatea, din

acel timp. Nu

Curte și
curăţenia

un narghelegiii), care purta orijă de
ciubucelor și le presenta mosafirilor:

numai

Curtea,

ci şi fie-

care casă boierâscă avea câte un ciubucciii

(la

fie-care salon conţinea un mare număr dispuse
în mod vertical întrun dulap de sticlă cu tăblițe

crestate. La visite, se oferia întâi ciubucul, apoi dulc6ța (presentată în chisele și conservată, în oa-

van6se) și caf6ua: ciubucul și cafâua (ambele
cu caimac) constituind atunci fondul politeţer și

ospitalităţii.
Aședaţi

săi își făceaii

pe

divan,

stăpânul

labietul adică

casei şi

fie-care

6speții

dintrinșil,

în atitudinea, comodă a orientalului, se îmbăta cu
fumul parfumat al narghilelei și 'ȘI sorbia -pică-

tură

cu picătură

far-niente

filioenul

particular

titudine a osmanliului,

pierduse

de

cafea: un fel de

orientalului,

mobilitatea-i

când
şi

starea

de bea:

corpul părea

când

viața

Că-ȘI

însăși

se

trăda numai prin sorbire, la intervale egale, a
fumului din ciubuc. După masă, cu imamâua de
chihlibar în gură, adormiaii: cu toții pe divan
„ca pruncii cu sfircul tîţere.
|
Acâstă îmbătare a minţii, întrun grad și mar

» Numele chinez, japonez, indian, persan
ete. al Nicoţianei
reproduce cu puţine modificări numele
americ
duhan însemnâză la adică „fum“). De Candol ane petum şi taba& (ar.
le, I/origine des plantes
cultivees, p. 114 și urm.
*) Până astăqi s'ai conservat unii termin
i privitori la fabricarea

tutunului : lucrătorul care îl taie mărunt

de care se servă

„havan“,

sucitura

se numesce „căigiu“, maşina

din îoi de tutun

pciulea“

ete.

o

mt Ta”

ra
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înalt, se obținea prin unele electuare familiare
Orientului, în primul rînd cu afionul sait opiul,
pentru care musulmanii ait o mare pasiune și
care se bea spre a provoca pretinse sensațiunr
voluptose și visiuni nălucitâre 1).
Turcul numesce vinul, cateua, afionul și tu.
tunul „cele 4 col6ne ale "cortului voluptăţir“ :
sorbind primele două, el cade într'un fel de reverie delici6să, așa-disul chef sati stare de quietism oriental, în ' oposiţiune ca starea posomorită
și mâni6să a tiriachiului, a b&utorului pasionat
de vin și de afion, căruia revenia bună disposițiune odată cu primele filigene de cafea.
$ 90. PAnruMURILE. — La acestea se adaogă parfaimaările și mirodeniile atât de preţuite în Orient:
moscul, chihlibarul, apa de trandafir ce se turna
pe mâinile mesenilor după fie-care fel de bucate;
dar mai ales odagaciul, parfumul oriental prin
excelență: lemn închis cu fire călbul și îmbibat

de rășină și de elemente olei6se, cu care se par-

fumaii filigenele şi lulelele ciubucelor, dându-le
un miros aromatice fârte plăcut și pătrundător,
asemenea și barba. La plecare, servitorul (care
la Curie purta numele special de buhurdangiii) presenta mosafirilor buhurdanul saii cățuia
din care se exala fumul de odagaciii și acâstă
aducere de parfumuri era un semn de congediii 2).
1) C£. Hammer XVI, 64—65: Les teriaki ou mangeurs d'opium...
des hommes pâles, amaigris,ă la marche indâcise et ehancelante,au
con” roide, aux yeux €teints... les plus robustes avalent, avec un verre
d'eau fraiche, qnatre pilules de la grosseur d'une olive. En moins
d'une heure ils subissent l'influence de l'opium et sont en proie ă
une

sorte

d'ivresse,

ou,

pour

mieux

dire,

d'extase

qui

persuade

ă

chacun que les dâsirs les plus extravagants de son imagination se
sont r6alises,
2) Cantemir, Moldova, 5: Haec posteaquam secundum solennem
ordinem

disposita

esse

pem suffumigare jubet,
sienum est.

kiehaja

quod

resciverit,

apud Tureas

suffitum

discessus

adferri;

et princi-

et valedictionis
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$ 91. Visrze şi DIsrRACȚIUNI. — Visitele ŞI sin-

drofiile eraii aprâpe unicele distracțiuni în monotonia acelui traii. Boierul, venit în visit călare, era, descălțat de o slugă, care îl înlocuia

cizmele roșii de drum

cu pantofi galbeni. Când

"-intra în salon, toţi se ridicat în picidre și
r&mâneau astfel până ce se aședlaii pe divan, în-

naintea, căruia,

rîndul

visitatorul își lăsase

celorlalţi. Imediat

slugile

papucii

aduceaii

în

mosa-

firului dulcâţă într'o farfurirăde argint ciselat

și apă într'un bocal, după care veniaii ciubucul
ȘI cafeua,
i
Același lucru se repeta în haremul coc6nelor cari, în timpul conversațiunii, se jucai
într'una cu nisce mătăniy scumpe 3).

Coranul înterdice orl-ce fel de jocuri, în
special cele de hasard: ycel ce j6că în șah şi
în dame e tot atât de necurat ca cel
ce
mbie mâinile în sânge de pore“. Dar asemenea"ȘI

interțliceri arbitrare n'aii fost nicr odată
riguros
observate de musulmani, la cart jocurile
în. șah
(șatrange) și în trictrae (tavle sait șeș-be
ș) precum și în zari (cu terminit șpeciali
dubara şi

epiec), aii fost destul de răspândite în
oraşe ?)
și de la el ati trecut și la noi, odată cu
diferi
varietăți ale jocului în cărți (ca ghiordum, tele
otuzbir) și cu

terminologia. lor specială : berlic,
coz,
Tursant, mertepea, rutea. ..

PI
|

1) Prinţul de Ligne în 1788

; Les boyardes ont sans cesse
la main, ainsi que les sultanes
î
, une espăce de chapelet de
diamants,
de perles, du corail, de lapis
-lazuli, G'agathe ou.d'un bois
rare qui leur sert de maintien
de rose
, comme V'$ventail chez nos
,
femmes.
) D Ohsson IV, 399: Les Ture
s ne connaissent ni le jeu
cices ni celui des cartes,
d'exerplusieurs cependant jouent
aux €checs.. ,
Bou€ II, 144: On joue
dans
les
ville
s
aux
cohecs (hatrandj), au trict
dâs (zar), aux
ia atat o preference, rac (tacli); divers jeux de cartes comme le
et des jeux de hasard,
tel quu le trente-

ri

SECŢIUNEA III: COMERŢUL ŞI INDUSTRIA
Cap.

|: Negoţul

$ 92. Moxere. — Transacţiunile financiare: se
făceaii după o sistemă unitară luată de la Turci

și a căril unitate fictivă era leul: arslani guruș

„piastrul cu leul“, nume dat la
lui olandez (loewen rilksdaler),

început taleruapoi leului de

argint bătut pentru întâia Gră de Soliman Il.

Leul vechiii era împărţitîn 40 parale saii
120 aspri (akte), numiţi şi lescăi, iar în vechime
mangăni: 1/4 dintr'un leii se numia ort (la Turci
rup), !/s. tult (sai leiţă), 3/+ zlot. O piesă de 5
parale (saii 5 ler) se numia beșlic, de 10 onluc,
de 13 firfiric, de 20 irmilic, de 60 altmișlic, de
100

iuzluc.

Sumele mari se calculaii după pungi (kese),

o pungă conținând 500 lei vechi; iar o sumă
fixă de 36000 pungi se numia „hazna“.
|
Monetele mărunte eraii cele mal multe de
aur: caragroşul saii ichilicul avea valdrea de

2 lei (de aceiași val6re era și galbenul zingirliii),

cereliul de 3 le!, nisfâua de 4. lei, zarmacupul
de 5 lei, timinul de 10 lei, direcliul de 12 lei,
misirliul de 17 lei, irmilicul (ca și stambolul)

de 20 lei, funducliul
de 45 ley.

Galbenul

era

de 25 lef și mahmudâua
i

împărătesc

sai ug (numit și

|
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„magiar“) în valâre de 2 lei !/+ şi galbenul venetie de 2 ler 1/2; la Grecii moderni: Bevâzrao hop
ȘI odrypzo

Sail

Gspizt,

Dionisie Eelisiarchul enum&ră ast-fel, sub anul
1775, banii turcesci cari eraii în curs pe vremea lui A-

"Jexandru

Ipsilant

(II, 166):

Ortiţa, ori,

leiţe,

zloți, lei,

caragroși de 2 zloți și alții de 2 lei, și alţii de 2 lei și
jumăta
te; era galbeni în multe feluri..: galbenii împ&rătesci era 4 lei şi 8 creițari, olandezi 4 lei i 15 crei-

țari, venetici 4 lei i 20 creiţară..,
lar sub

anul

1815

(p. 224):

Banii

s'au suit la pre-

Și galbeniă turcesc s'au suit la, preț:

stambolu 8 lei,

țul mare: leu turcesc de cei noi 50 par, caragroșu ce
aă fost 2 lei și jum. acum 3 lei i5 parale... Asemenea
misiru

7 lei, funducliu

Filimon

despre

(1 lei.

monetele

lui Caragea (p. 93): mahmudua
lei 12, funducul lei 22, nesfeua;

cari

circulati în timpul

cu
lei

lei 38, dodecarul
4, cercliul lei 3,

” gâlbenul lei 30, sgripţorul lei 19 par. 20, sfanțul lei
direcliul lei 12 par. 20, spețul lei 12, erontalerul lei 2,
11,
barbuta lei 2 par. 20.
|
Balada munt6nă „Badiul“ (Teodorescu, 541):
Ia intră în odaia mea,
Umple cu galbeni pâla:
“Tot cu galbeni venetici
De câte o sută şi cinel;
Cu mahmudele turcesci,
Cu rubiele arăpesci,
Cu gross lipovenesci,
Cu dinari moldovenesci
Şi cu grivne muntenescl.:

„__Aci

se

referă,

o serie

de

expresiuni

relative la monete: calp, calpuzan, naht
, peşin, tarapana,: viznea, ete.
Neguțătorii purtaii diferite nume:
cel ce
făceaii daraveri cu vite. se numi
aii gelepi, cu
grâne capanlii,. cu blănuri cazaclii
etc. Mărfurile
eraii taxate la carvasară,

cial

numit

când

conform unul tarif spe-

Testamențul

vămil

(din

1761)
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și când Catalogul vămilor (din 1792). Vama înSășI se numia și ghiumruc, iar qleciuiala de la
cântărire (în Moldova) mortasipie.
Ş 93. MisuRi şr eneurări. — Unitatea, pentru
stote era cotul, numit arșin şi halep, care se
împărția în S rupi și rupul în 2 grifI. Alte unități erai testâua și topul, indicând anumite cantități de obiecte, în special de hârtie.
Unitatea, de greutate era ocaua, împărțită
în litre și ramuri (aceste două numiri luate din
orecesce), iar dramul în tenchiI. Apol chila, numită stambâlă adică chilă de Stambul, și dimerlia sati baniţa.
Şi uneltele corespundătâre: cântar, cinghel,
terezie, tâs.
In vremea veche, stăpânirea regulă preţul
consumațiunilor de prima necesitate, în primul
rînd al pâinii și al cărnii, ca să se vîngă cât
se p6te de ieftin. Aga, iutendentul pazarului,
examina calitatea comestibilelor (o asemenea,
degustare se numia „cișnii“), verifica greutăţile
şi măsurile (acţiune numită „aiar“) și controla
vîndarea după nartul saii tariful oficial.
|
|
Vechile măsuri și greutăţi, ca și vechile
monete, aii eșit din us odată cu introducerea
sistemei metrice în 1864 şi în 1881.
Pentru nomenclatura comercială existentă, a
se vedea $ 103.

$ 91. TaaxseoRruL. — Mijl6cele de transport

eraii primitive

într'o epocă,

priii-qlise (numite în vechime

când

trăsurile

butei,

vane)

pro-

cocil, răd-

eraii reservate femeilor.
|
Organizarea regulată a poștelor în “Turia
'datâză abia de la 1840; la noi un început. în

acestă direcţiune se face după 1850.

COXXII

-

Carele
chervan și
Poșta,
în distanță
caii de

olac

maxi de transport purtati numele de
harabal).
numită „menzil“, avea, din distanță
stațiuni saii conace, unde poposiait
și chirigiil,

cari transportaii pe că-

lătorii provăduți cu un răvaș

de drum,

teșche-

rea, și cu un blanchet de poștă, inam, cel
din
urmă fiind scutiți de ugeretul sai plata transportului. Pentru serviciul special cu Porta erai
călărașii, iar corespondența cu provincia, o
îngriJia lipcanii, curiery analogi tătarilor turci.

Altminterea,

boierii,

ca,

și Turcii

(la cani

trăsurile eraii necunoscute) umblaii totde
auna
călare, .fie la visite, fie la parade. De aci impor
-

tanța,

excepțională

societate, în care
“transport.
Acest animal

a calului

călăria
se

în

era

bucură

la Orientali, la Arabi și Turol.

vechea

nstră

unicul
de

mijloc de
|
o mare stimă

Existenţa, turcotatarului era, intim legată cu calul,
aşa că în
turcesce expresiunea călare e sinonimă
cu „perfect,
prost,

distins“, iar pe jos corespunde

„Duxul

unui

prin un tacâm
printr'un mare

„

Vizir
bogat,
număr

sau

calitatea,

Pașă

se

|

manifesta,

prin harșale scumpe și
de cal (une-ori peste 300).

Cail noștri erati fârte

pentru

lui „josnic,

mișel“ 2,

prețuiţi și în Turcia

și frumuseţea,

lor.

Cantemir3)

2

drap
i

oi l'on s'assied les jambes
-

a IER

d'une espăce 'de matelas
couvert de
croisâes, â la manitre orie
ntal
2) Vâmbsâry, Cultur, 191,e.
,
3) Cantemir, Aloldova,
32,

rame

5) d'Ohsson IV, 185: Dans les
bourgs et dans les campagne
les femmes turcques font usage
s
d'une espăce de voilure qu'on
ap-
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citâză proverbul turcesc „un tînăr persian şi un
cal moldovenesc sînt mai lăudaţi de cât toți
cellalți“.. Mal ales eraii căutate rasa arăpâscă
(Bidiviiţ) și. egiptenă

(misir),

cea

din Bugiac

(bah-

e

e

am

eat

i

met) şi cea din Dobrogea (haţ):
,

Un cal negru dobrogtn,
Un cal sprinten voinicesc,
Plătia cât un cal domnese...1)

Ce importanță avea la Turci și la no! în trecut calul, dovedesce existența unor înalți dignitazi la Curtea Sultanului și a Domnului, cari
aveaii sub a lor îngrijire grajdurile și tacâmurile de călărit. Dupăcum la Saraiti era un
Imbrohor şi un Rahtivan, tot așa figuraii la,
Curte un Comis și un Cămăraș de rafturi. Cail
domnesci sai iedecurile (Și în primul, rînd tablabașa) eraii podâba orl-cărul alaiii și el însiși
aveaii parada lor specială, când la St. Gheorghe
eraii duși în pompă la pășune ($ 61). Rîndașii
sai seizii Domnului și al boierilor erai originari din Orient?).
„De aci o bogată terminologie relativă la cal
şi călărie, care a subsistat până astă. Ast-fel:
binigiii,

iedecciti,

giambaș,

hergheligiii ;

ciair,

chiostec, dezehin, sapă; abraș, ciacâr; dalac,
ţecnefes. Calul de samar purta numele de belghir și saxana, iar turma de cal herghelie (despre tacâmul calului și poteovitul săi: $ 105).
1) Alexandri, 73.
:
:) Paul din Alep (CI, 95): Merită de a fi observat că cel mai
mulţi comişel, ce pârtă grija cailor domnesci şi boieresci, sînt originari din ţara n6stră şi din Egipt, mahometani şi creştini. Boierii
mai aii o mulţime de sclavi negriteni cumpăraţi, pe cari poporul.-îl
strigă: „Arab! Arab!“ Aşa dară el crede, că toţi 6menii udin ţara
nâstră sînt sclavi negriteni, buni spre a servi la grajduri, şi de aceia
ne despreţuesce fâre mult; ast-fel că la sosirea n6stră, când vădură
pe Patriarchul, maniorele şi ceremoniile nâstre, şi observară eleganța
cu' care citiam grecesce, fură uimiţi,
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Ş 95. NavreAŢIuNEA. — “Terminii relativi la
navigațiune, în mare parte dispăruți din limbă,
se raportat la varietăți de vase ca: acic, boloza,

caic, ciam, ghimie, magună, mauză, șaică, sandal;
sait la personalul corăbiei: dumengii „cărmaciii“, ielchengiii „Vislaș“, reiz „căpitan de
port“ ; apol dunanma „flotă;
sai, în fine, la marină în genere: cange,
palamar, tahtalic, tranchet;; calafat, catran ; îedec, liman, schele, talaz.
Din acâstă nomenclatură nautică n'a supra.
viețuit de cât dout-trel nume de vase (caic, ciam,
șaică) și mal ales terminii din ultima categorie.

Cap. ÎI: Meseriile
Ş 96. CORPORAȚIUNILE. — Meseriași! erati
nisați în corporaţiuni distincte Şi separate, Organumite isnafuri, având fie-care câte un
staroste
saii representant oficial: acela al argintar
ilor se
numia cuiungi-bașa, al băcanilor
bacalbaşa, al
bărbierilor berber-bașa, al bucătarilor
al cavafilor cavaibașa, al cojocarilor aheibașa,
(împărţiţi
în bașcalil și ișlicari) chiurcibașa,
al
croit
orilor
terzibașa, etc.;

tot așa brutarii, cavafii, cheresteSil, duleherii, măcelarir etc.
Gradele profesionale eraii: cirac, calfă, meșter.
Locul de întrunire al corporaţiunilor purta,
numele de „longet.
„_„ Cele mar însemnate din
aceste isnafuri, dis- .
părute astăcli, erati: ciaprazarii
sai găitănarii,
ișlicarii, COJocarii subțiri și
tabacir cari formati
0 corporaţiune însemnată, ce
inspira, temere Curţii
și boierilor?) Apor isnaful
bogasierilor, cherestegiilor, dulgherilor

ete.

PR
ba

Tica

:

serbările

Distribuirea

a

meseriaşilor

PER

în

isnafuri

intocmite în 1582, cu Ocasiunea

e

veche

circumeisiunii

la

Turci:

fiului

la

Sul.
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Mai puţin însemnate erati rufeturile sait corporațiunile mal mică, cum era rufetul astaragiilor,
mungiilor, nacașilor sati zugravilor de binale
(cu nacașbașa în frunte), apoi rufetul ocnei, al
podurilor, al precupeţilor, al zăbunarilor ete.
Aceste isnafuri și rufeturi se deosebiaii prin
organisațiunea lor proprie de așa-numitele bresle
sai stări sociale cari plătiaii bir (afară de ţărani): mazili, n6muri, păhărnicey, logofeţi de divan, neguțători, cumpaniile și ruptele Vistierier.
„Ş 97. PnorBsruNt DISPĂRUTE. — Cele mal multe
din aceste îndeletniciri nu mai aii importanța și
desvoltarea lor de odini6ră.
.
Unele, ca, ișlicarii ai dispărut cu totul, o-

dată cu ișlicele și valrea lor socială.

De

ase-

menea și profesiuni anumite ca, suiulgiii și cișmegiil saii fintânaril cari purtaii grijă de cișmele,
havuzuri sai șadîrvanuri şi haznale.
ii

Cei din prejma capitalei se ocupaii cu mun-

geria saii fabricarea, lumînărilor

de

câră, iar fe-

meile din mahalale urziai iarna tortul din foile

de dud și vara trăgeati mătasea din gogoși și
depânaii borangicul pe râte numite „dulapuri,
pe când fetele din casă coseaii anevato pe gherghef saii cu ciurul gevrele, sangulii și bibiluri.
Altele dintr'aceste industrii se practica pe
o scară mail întinsă de cât astă-dy. Ast-fel erai:
Boiangiii cari vopsiaii firele de bumbac şi

de mătase (ibrișim), dând firelor și stofelor

co-

lori vii și durabile, de aceea cromatica român6scă e destul de bogată în numiri orientale de
colori,

dintre

cari

multe

ait persistat

până

as-

tăgi ($ 105) în sfera industriei țărănesc ?).
tanului Muraa

III, ai

defilat 148

Hammer VII, 155—160 şi 402—405;

de

isnafuri;

') FL. Marian, Cromatica poporului român.

60936

ele

ef. XIV, 329.

sînt

înşirate

:

la

!

Bucuresci, 1882, p. 27.
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Ciaprazarii, numiţi și găitănari, fabricaă în
bumbac saii mătase buemele, ciaprazuri saii săitane, șireturi, tasmale și terteluri; iar cusătura
pe gherghef sau broderia, reservată femeilor,
distingea prin alegerea desenurilor și îmbinarea,se
măestrită a, colorilor. Sădecarir sai meșterir-a
gintari brodau în fireturi odârele bisericesoj, rGiuvaergiil (în frunte cu cuiungi-bașa saii
starostele argintarilor) -lucraii înainte
&hiordane și giuvaeruri închise în cutir zariuri,
sactele. Până astă. cel mai buni argintariși Dedin
Turcia sînt Greci și Armâny 1).
Ișlicarii, și mar ales cojocarii subțiri (în
frunte cu chiurci-bașa, sai starostele blăna
rilor)
lucraii
și vulpe

blănuri scumpe de cacom, samur, sîng
p
nâgră.

Mungiii și săpungii fabrica, în așa-numite
le
chirhanele, lumînări de câră Şi săpun
.
Tufecciii, ady înlocuiți cu armurierii,
lucrati
diferite arme ca, hangere, iatagane,
mazd
race,
Șișuri, șușanele și tapangele.

In fine, tabacii

fabricată din

piei albe, roșii și galbene numite piel de capră
piei de 6ie făceaii mesini si piele saftian, iar din
a rusâscă iuft,
numită

în vechime

?

bulgari.

?

a

1) Bou6 III, sa: Les Zinzares du
Pind

pour leur talent de

travailler

en filigrane.

surto

no

es

? sont Surtout ronepammen

i:

aura
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C. RESULTATE
CATEGORIILE

IMPRUMUTURILOR.

EXISTENTE

Cap. 1: Locuinţa şi alimentaţiunea

Ş OS. Casa— .

Ori-ce locuință

țărănâscă

are

un ciardac sai pridvor şi un hambar sai cameră de reservă, în afară de beciul sati celarul D.
„La sătenii chiaburi odaia e pardosită cu
scânduri, are adică o dușumea saii podelă, altminterea pămîntul e Dbătătorit și lipit cu lut
amestecat cu balegă; de asemenea podina sati
podâla de sus, tavanul, e din scânduri de brad

"oră de fag.
Ușa se fix6ză în balamale de fier, iar feresîvele în cercevele

de lemn.

Mindirul sai saltâua de lână subțire se
află. numai la țăranul avut, care o întinde sâra

pe prispa unde d6rme, pe când diua patul e
acoperit cu un chilim; altminterea, saltua lipsesce și e înlocuită cu o cergă de lână sait cu
o velință.
|
-t) Ciardacul şi hambarul nu lipsese nici. unei locuințe ţărănesci din Turcia. Cf. Bou II, 263: ambar, grange avec des cloisonş
de branches d'arbres tressâs avec des toits en paille ... tchardal:,
grange en osier, longue et 6troile, pour prendre le mais.
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In

casa

ţăranului nu

se află scaune; mosa-

firii şed pe paturi și laviţe, cele din urmă fiind
tot un fel de paturi. și ţinând locul vechilor
divanuri.

*

|

Boba cu ogiacul saii coșul e rară în casa
țărăn6scă, unde e înlocuită cu un fel de vatră

în mijlocul

casei, numită, mangal, pe lângă

care

se încăldese cel din casă. Țăranii de la câmp
întrebuințeză ca combustibil tizicul, adecă balega de vite uscată în formă de cărămidă.
Lumina le o dă fitilul din opaiț, ce se aprinde cu chibrituri; iar giamurile sînt înlocuite cu burduhane saii ţiple făcute din pelița
din b&șica boului.
Casele din orașe aii fost clădite de zidari
străini și o mare parte din nomenclatura archi-

tectonică e de origină orientală : acaret, bina,
cat, paiantă; canat, cercevea, ciubuc, perva
z;
dușumea, parmaeclic, tavan, ulue; odaie,
iatac,
gherghir (corespundând hambaruluy țărănes
c),
beciii, bagiacă și ogiac.
|

.. Imbrăcămintea

și așternutul

patului:

ciar-

șaf, iorgan, macat, mindir, saltea; ferest
rele sînt
provățute cu perdele, iar masa e acoper
iță cu
o mușam
a.

pentru.față

Peșchirul servă orășenului de șterga
r

și mâini, iar țărancor și de

. Mulțimea, lucrurilor casel portă numbrobâdă.
ele de
calabalie.
|
|
.$ 99. MânoAnEa ŞI BEUTUR
— Hran
A.a, țăranulu constă
pasere,

" pastramă

sai

mai

din: ciorbă en cane
des

ciorbă

cu mămăligă

cârnaţi

cu

zâmă;

de

borş

caldă,

de Gie sai de:

cu

ștevie roșie;

shiuden şi sugiuc

ciulama

de ghebe sati
mănătărei, gătită, cu grăsime
și
cu
făină (se mănâncă numar de 'cer may avuţ
i săteni); ghiveciii
din carne cu legume și Sră
sime (mar ales la

“7
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țăranii din Mehedinţi), iahnie de pesce şi în
fine zarzavaturi, mal ales pătlăgele (cele roşii
sînt mal obicinuite de cât cele vinete) și năhut,
mai rar dovlecel saii bame.
Dintre fructe țăranul consumă mult: pepene
verde saii lubeniţă (numit și harbuz), dovlecă sati
bostani (fierţi, mal rar copți) şi pepene galben

saii zemos; caise și zarzăre cu carl se acresce
orşavul și ciorba din postul Pascelor.

Apoi lăpturi și brânzeturi, mai ales iaurt
și caşcaval: cel dintâiii, lapte închiegatşi acrit
cu frunze de stejar, servă a râcori vara; celă-

lalt,

o brânză

rotundă

puţin

turtită și. bătând

în galben, se face mail ales din lapte de fie.
O altă varietate, numită „telemea“ sai brânză,
bulgărescă, se face din laptele din care s'a scos
untul..
Dintre dulcețuri, țăranul obicinuesce magiunul, numit în Moldova povidlă: magiunul de
prune (numit și pistil) îndulcesce pâinea saii
mălaiul ţăranului în postul Pascelor şi la Orăciun se fac colaci cu magiun ; iar magiunul de
bozi se consideră de popor ca bun pentru cel
slabi de piept).
|
|
Masa țărănescă rotundă cu 3 picidre nu
este de cât vechea soira boierescă, ce se punea
înaintea divanului pe care şedeaii 6speţii.
Bucătăria din orașe este mult mai complicată:. Ciorba de fasole, fidea, griș, linte, orez,
perișdre, tăieţei; ciorba de trahana, de căpățână

de miel cu borș și de iepure cu vin; apoi bul-

gur,

cheșchet, curcut saii păpară, cușcuş etc.
Dintre tocane:. capama, ciulama, musaca;

cheftea, sarma,

ciumlec

și -ohiveciii

saii carne

1) Dr. Crăinicânu, Igiena făranului român, p. 223,

|

(9199.0.9.d

de vînat cu pesce și cu diferite verdețuri (obici
nuit și de ţăranii din Mehedinţi); apor iahni e
(de
boii saii de pesce), pacea, pilaf și tuzlama.
In fine, plăcinte sati loemale ca: baclavale,

cadaifuri, ciurechiuri, lalanghite și sarailil.
In bucătăria ţăranului se văd vasele următOre: covata sati căpistere, ciaunul sai
.tuciul,

cianacul și cazanul. La, acestea se adao
gă în oraşe: chiupul sai borcanul, sahanul, sinia
, tava,

tingirea, tipsia ; apor ibricul, lighianul,
în fine, fărașul pentru strînsul gunoiulu sacaua;
i.

Țăranul bea apa cu bărdaca, cu
năstrapa
și cu tinichâua; iar tivea în care
duce apa la
câmp se numesce în Moldova mata
ra.
Băutura, spirtâsă cea mar obicmuită
e rachiul,

care pote fi de prune (ţuică), de bucate
de tescovină, (boștină), din mere, pere, (basamac),
&herghine
ete. Cel de vișini.pârtă, numele
de
vișin
ap. Sătenul bea rachiii de diminâță și
înain
tea,
fie-cărir
mâncări precum și la munca
câmpului.
„Vinul, deși interdlis de Coran
musulmanilor
ca impur, e forte obicinuit
de. clasele de jos în
Tureia; de aci un șir de termini
relativi la stareade beţie: chef, mahmur,
tiriachiă, turlac...
„Băuturi dulcr sînt balbaș
și ravac.
Cap. II: Imbrăcămintea

rânca

$ 100. Harne şi Posrâvuny,
— Țăranul
aii păstra
t

o mar

și .ță-

e parte din hainele
gate ce împodobiaiă garder
bonelor din trecut. Costum oba boierilor şi a, c006secolul al XVIII-lea, și ul claselor nobile din
din prima jumătate a
colului al XIX-lea
sea
trecut prin diferite
inainte de a dispare
fas
e
din societatea înaltă,
descin-

CCOXXXĂI

end treptat de la boieri la neguţători și preoți,
la, lăutari și țigani, la haiduci și țărani, la cari:
a
Sati menţinut până astăd.
Ast-fel țăranul (și în parte) țăraneca portă
până astădi: anteriii, dulamă, fermenea, giubea,
ilie, minten și malotea; la cari se adaogă hainele
. țărănesci propriti-clise : gheba, ipîngâua, libadeua,
sumanul și zăbunul:.
- Varietatea acestor numiri — anteriii, dulamă,
ghebă, ipîngea, șubă, suman, zăbun — representă
în realitate una și aceiași haină pentru timpul
rece și croită așa că acoperă pe tâte celelalte: „Deosebirea din punctul de vedere al atâtor numiri
este în legătură mal mult cu regiunea în care se
pOrtă de cât cu conformnaţiunea. Astfel oheba, este
mai mult haina delenilor, zeghea şi sumanul a districtelor muntâse din stânga Oltului și din Moldova; dulama și șuba a districtelor din drâpta,
Oltului; ipîngcua a câmpenilor din districtele
din stâuga Oltului şi mar ales a țăranilor cari
|
>
fac comerţ cu vite...*1).
In privinţa col6rel acestor haine țiărănesciă,
ce diferă după localităţi, reproducem constată-.

rile aceluiași judicios observator al țărănimir:

„In Oltenia și în judeţele despre Carpaţi, may
ales în Olt, Argeş, Muscel şi Prahova, în plâiu-

rile judeţului Buz&i, ale Rimnicului-Sărat, haina,
sati șuba (cum se numesce în drepta Oltuluy)
şi zeghea saii antiriul (cum se numesce în stânga
Oltului) sînt albe. In alte judeţe din stânga Oltului, colbrea ghebei (cum se numesce pe aici)

este diferită, rar albă şi mal numar la ciobani,
mal ales civită, și une-ori chiar roșcată şi roșie
chiar,

cum

este ipîngtua;

:) Dr, Manolescu,

acesta

Igiena ţăranului român,

se vede
p. 179.

mult
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în județul Ilfov și în cele de-a
In judeţele Moldovei, may ales lungul Dunivil.
în ele de sus,
acestă col6re este în genere
căr
ămidie închisă
și chiar n6eră.
|
„In

t6tă țara,

dulama,

șub

sumanul, ghebea, ipîngcua, ana, haina, zeghea,
— adi
ulcă haina
cea mal largă, cu nume: dife tiri
rit
în.
deosebitele
părț
i ale țării,

are

fața

împodo

negre în drâpta Oltului, în jud bită cu găitaue:
eţele muntâse din
stânea

Oltului de colâre în genere
tot nâgră,
dar în multe locury albăstrue
; la Româniy din
Moldova asemen

ea negre, dar
acolo, stabiliți în județele Bacăii la Ungurii de
, Roman otc.,
Vergi“ 1).
|
Țăranul din Dobrogea pârtă
ghi
zluc, cel din
Banat cabaniţă și căpeng (pr
imu
l
luat
prin mijlocirea Sărbilor, al doilea,
pri
n
a
Ung
uri
lor
); ţăranca din Banat pârtă giubei
că,
iar
cea
din Basarabia burnuz sait scurteică.
Țăr
ani
i
de
la
munte
pOrtă peste brîi chimirul
Sail
cin
găt
âre
a
de
care
's legate prin curele

cremenea

și cuţitul:).

punga

cu

tutun,

amnarul,

„_ Membrele inferiâre
ciGrecI sati berneveci, la și-le acoperă țăranul cu
timp rece cu șalvari sait
nădragi și Cu poturi;
iar ţăvanca cu fota și fust
a.
„__
Cât privesece îmbrăcămintea,
capului, sătenii
în locali
tăţile de pe lânoă Dun
ăre mal conservă,
turcâscă de a-și rade
Păr
ul până în ereștet, respectând în acesta
un
petec în totă lungimea, firelor lur3).
datina

Țăranca pârtă numerose

și felurite brobâde

1) Ibidem, p. 86,
*) Tot
i
aşa pârtă ră Turcii în „Va
|
maine cip iurat
vas
mir
, , făfăcut din
de 5-6 ori în jur tul lor chimir
int
r
tr”
ul corpul
|

,

5 Dr, Manolescu,

ui,

p. 88...

Ppistolele,

un șa

cuțitul, bas-

l

Po ear

DOI

OI
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obicin
de uit
bumbac (iar la sărbătoride boranic): basma, boccea, buiama, cimbel, divmea,
maramă sai năframă, pambriii, peșchir, șal, testemel, tulpan. Sub raportul geografie Și etnografic, acâstă bogată nomenclatură se repartiseză,
astiel: femeile casnice înainte de 30 ani portă boccele (cele de colre albă se numesc în Buzăii
dirmele), iar după acâstă vîrstă testemiel (numit
în Vlasca pambriă, în Rimnicu-Sărat buiama) și
maramă (numită în Oltenia cârpă, în Teleorman
şteroar, în Argeș peșchir, în Rîmnicu-Siărat ŞI în
Moldova năframă). Femeile casnice şi fetele pârtă
de-opotrivă basmale, cele pentru fete fiind pătrate
Și cu colțurile înnodate sub bărbie!). în fine, țărancele bătrâne în județele de-alungul Dunării portă
până. astădi fes sait scufie roșie cu un moţ în
creștet.
|
Un rol însemnat în costumul țărănesc îl are
în fine tota, din lână nâgră cu alesături colorate
purtată mai ales de muntence; ea revine pretutindenea sub numiri variate: (cea simplă) pestelcă
Și vîlnic, în Oltenia; (cea dublă) zevelcă și opreg,
peste Olt, iar în Moldova catrinţe. Fotele se
importaii din Turcia și erai de calități diferite.
Incălțămintea, ţăranului se compune din: ciorapi sati colțuni, pantoil (numiţi iminei în Moldova și fileui în Muntenia) și meşi de postav ce se
pOrtă iarna în loc de șoșoni; apoi cizme sau ciob6-

te, tuzluci sait turieci de dimie (numiţi și coleiagi),

cazi înlocuesc ciorapil când se încalță eu opinci, și
poturi. Ţăranca pârtă papuci, numiţi în Moldoia
-

1) CE. Cantemir, Mold.

127: Nihil turpius

existimant

Moldavi,

quam crines feminae matrimonio junetae aut viduae apparere, et capitale habetur detegere in publico mulieris caput; contra, virgines

dedecus ducunt, vel subtilissimo linteolo caput tegers: capitis enim
nuditatem

castitatis signum

constituere,.
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bușmachi. In Bucovina, țărancele portă încă conduri!).
e

în

Postavul țărănesc, de fabricațiune domestici,
primul

rînd

abaua,

asemenea

dimia

cu

șaiacul, apoi suemanul.
Abaua, un fel de pâslă albă sai negrici6si,
se fabrică mar ales în Anadol și dintr'însa Își făceati haine dervișii și Turci! de rînd. In Bulgaria,

ca. și la
postavul

nol, țăranca târce din păr de capră
ordinar numit sulkno („pănură“) sai

aba, şi dintr'însul Bulearul îȘI face o haină orosă,

une-orl cu glugă, de vreme rea; de asemenea,
în munţii din Epir și din Tesalia, Arnăuţii pârtă

mantale
abaua

de aceiași

sait dimia

stofă grosolan).

potefi de

colâre

La

noi,

albă, nceră,

verde închis, albastru închis, cenușiti și castaniii:

dint”însa abagiil fabrică abale, dulame, ghebe,
ilice, ipîngele, mintene, sucmane și tuzluoi,
înflorate cu lănuui și mătăsuri colorate, cu panglici

ȘI cusături de tot felul, cu bucmele, copci şi paitale.
Postavul țărănesc prin excelență este
Sucmanul, pe când șaiacul (care nu-i de câtapoio

varietate de aba) servă mai ales la facerea
de
haine călugăresci, ca și muhaierul cel lucrat
de că-

lugăriţe.

Dintre

substanţele

textile,

bumbacul

(depă-

nat, țesut de-a gata, sasi netors) procură o mare
“parte din

îmbrăcămintea

ţăranului:

cămașa

izmenele, nădragii și mintânul de vară se urzeseși
din bumbac, care servă și la văţuirea zăbunelor.
5) S. FI.

Marian, Inmormintare
4
Â
7
a la
p. Gt: Sub „condur 4
so; uțelego un fel de încălță
minte (usitate Români,
onstă din două Părți : tălparii may ans “în ţinutul Cernău-

botele în formă de col
uni
:
fac totdeauna din piel
e pala,
i 50
2) Bou II, 204 și
III, 100.

în forma pantofilor şi 'cîoî
i
îmbracă tălparii, Condur i
ii se
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-p.=

n

RR i

ae

tata

ae Fr acatist

„ Cap. III: Domeniile

Naturei

Ş. -101. Fauxsa. — Acâstă parte este în genere
puţin representată și se rapârtă mai ales la animale străine de solul românesc: buga, bursuc,
cacom, catir, ciacal, colun, fil, maimuţă, zagan;
căteva păsări: balaban, caragace, gugusciuc, liliac; câțiva pesci: balic, calcan, șalii;și insec-

ta: cârcăiac.
o
|
$ 102. Frona.— Plantele de origină orientală

sînt, din contra, în număr mare şi ele pot fi
distribuite în categorii diferite.
specii de lemn: abanos, antep, băcan, calembec, cimșir, odagaciii, salcâm;
zarzavaturi: arbagic, bame, pătlăgele;
salate: marule, mușmule saii moșmâne;
fructe: bostan, cais, curmal, dovlâc (durma),
dud, fistic, harbuz, năhut, zarzăr (pîrga râdelor
portă numele de trufanda);
ciuperci: chilermenea, mânătărcă ;:
varietăți de struguri: aslan, ciauș, chişmiș,

cioinag, mișchet, razachie (mustul scurs din stru-

guri se numesce ravac). .
varietăţi de grâii: arnăut, ceplegea.
Plante balsamice saii de ornament, dintre
cari cele mar căutate în orient sînt lalelele (numite
și tulipan): altîngic, ambriboiii, anason, asmaciuc,
caranfil, chimion, ciuiu, enibahar, indrușaim,
iorgovan, iuesucea, liliac, micșunea, nufăr, revent,
sabor, sefterea, șiboiii, zambilă,; zarnacadea.
Agricultura a rămas străină de influența
turcescă (ef. totuși arman), nu însă grădinăria,
şi mal ales florăria. Vase de flori:. ghivecii,
saxie ; pătul de flori: tarla.

$ 103. Mrsenare
— .
Tot atât de puţin numerose ca animalele sînt și numirile de minerale:
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baga, chibrit, chihlibar, cilic, farfurie, fildeș, hurmuz, iezm, mărgen, peruzea, sidef, stubeciii,
tibișir, tinichea, tucii, tumbac, tutea;
sai licide: catran, naft, sacâz.
Cap. |V: Negoţul

şi profesiunile

Ş 101. NOMENCLATURA COMERCIA
— LĂ.
Dintre ter-

minii comerciali

ai

rămas

până adi în limbă:

alișveriș, chesat, cișit, dever, mușteriii, saltea ;— dara, ghiotura, testea, top, toptan, trampă;

— curama

bocceagiii,

(refenea),

chilipir (ghelin), mofluz; —

mămular,

samsar, .telal ; — dughiană,

ceomegea, tarabă, tejohea; magazie, raft, tânc;—

zaraf: baș, cusur, naht, peșin, tarapana, veresie ; — ciuruc, furda, marda.
Despre vechile monete, m&suri și greutăţi:

Ş 91 și 92.
$ 105. MesERit

şi

vxeu
— Profesi
re.
unile

Și

meseriile venite din Orient sînt destul de numer6se și unele dintr'însele s'aii bucurat în trecut de o desvoltare mult ma! însemnată de
cât

astășli, ca cojocarii, oroitoril, giuvaergiil etc. gru-

paţi în numerâse corporațiuni saă isnafuri
($ 96).
Enumerăm pe cele următâre::
„Dbăcanul (cu Dbacalbașa în frunte) și unele
articole coloniale: băcan (lemnul), cafea,
mezeluri
ete.; unt-de-lemnul se aduce în tulumu
ri iar
orezul în zimbiluri;
|

bărbierul

(cu

la modă;

de aci -numiry de unelte și altele

berber-bașa

în frunte)

avea
mare importanță într'o epocă când
nimeni
nu
se rădea singur și când rasul
după datina turcescă (tot capul afară de „Creștetul
pentru fes)
era

E Part

d ANIEL 3 Pi E PRE

în

e

Te

a

pi ar

i

a

ga
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ca: berbelic, cimbistră, muburdan, perdaf, perciune, zaluf;
boiangiul, a cărur industrie era odini6ră mar
înfloritâre” (Ş 97), întrebuința colorile cele mar
variate și anume: albastru (civit, lagiverde, lulachiii, marmaziii, micșuniii); oalben' (naramgiii,
samanii, sararii, turuneit); roș (cârmizii, ciCic, cicudiii, conabii, ghiurghiuliă, ghivizii, liochii, pembe); ŞI verde (ciadiriă, "fistichiti, "havaii, lahaniti). Cu aceste color se vopsesc chilimurile sait covorele țărănesci cu două feţe, desenate și colorate în mod artistic. Boiangiil ob„ţin diferitele feţe cu ajutorul cârmâzului, caraboielil, chezapului, zerdiciapului eto. De aci și
termini: boiă, boiangerie, boiangiii, boiesc;
casapul saii miicelarul (eu casap-bașa în frunte): but, cigher, cirviș, schimbea ; satîr, zalhana, bueciă, cazangiii, parlagiti, pastramagiii ;
cherestegriul vindea cherestele, adecă: cușaci,
dulapi, pardafuri, tahtalicuri, tavani, tinichele;
chirurgul (numit odini6ră gerah), la care se
rapârtă vorbe ca. nișter, serpengea şi tiftic; la
acestea se pot adăoga, cel câțiva termini medicali :
hap, magiun, miambal, revent, sinamechie, tiriac;
ȘI bâlele: dalae (la vite) dambla (la om) și teeneies (la ea);
ciobanul, îndeletnicire frequentă la un popor
eminamente pastoral, cunbsce terminii speciali
de: (locuinţe) câșlă, odaie, otac, perdea și saivan;
(brânzeturi și lăpturI) - caimac, caşcaval, iaurt,
maiă și telemea. Haidăul de Dol se servesce de
ciomagul sati sopa, își adăpostesce vitele în sa-

icle și tamazlicuri și le adapă

la olumuri

sait

vaduri anumite; : baciul supraveghâză stâna şi
saegiul face numărătârea oilor. Un cioban chia-:
bur sati avut în turme pârtă în poesia populară
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epitetul de (i)ortoman, un

haiducului;

chindia

servă

epitet aplicat apor şi

ca mijloc de orientare

a gliler atât păstorulur- cât şi ţăranului în genere;

„cizmarul, numit cavaf și papugii (eu cavat.bașa în frunte), cu nomenelatura-i profesională:
calup, ciriș, masat, mucava, muștea, pingea și
taban; apoi pielăril: meșină, saftian, teletin; și
feluri de încălțăminte: condur!, filexi, imineiy, papuciă (bușmach!), postal etc.
eroitorul (cu terzi-bașa în frunte) cose tighelu; vechir terminy: capladisesc, hargiii etc.;
croitorii sînt de mai multe.catepori! ca abagii, astaragii, şalvaragii, zăbunari etc. după felurimea postavului și a hainelor ce le împodobese cu bucmele
și șireturi, cu copci și paftale;
|
dulgherul cu burghiul, ciripia și perghelul
face canaturi, chepenguri, dușumele și tavanuri;
apoX uluce, martace, parmace;
„rahagiul, care a înlocuit pe vechiul șichir„giii saii cofetar, face acadele, cataifură, corabiele; apol cu tahîn și nișiștea prepară diferitele
varietăți de halva, halviţă și rahat;
șelarul face tacâmul calului: ciochine, cioltare, gebrele, harșale, rafturi, taftură și teltele;
apoi gârbace;
|
tinichegiul face ibrice, tinichele și acoperă
casele cu plăci de tinichea; apoi capange sai

capcane;

zidarul, în fine, cu

cazmaua şi urcat pe sche-

le, face meremetul caselor servindu-se de ciam
ur, ..
corasan și moloz; le împodobesce cu chen
are și
ciubuce, netedindu-le cu bidinua.
Apol uneltele fabricate de căldărari: caza
ne;
de cufărari: cutii, sipete și sânduce, giam
antane
și gente sati ghiozdane; de tîmplari:
cercevele,
pervazuri și dulapuri, lucrate cu rîndâua.
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Hamalul se servesce de macarale, poteovarul
(numit înainte nălbant) întrebuinţâză caiele, cherpedine, iabașale și menghinele; tabacil se servesc
de durbâce și ticnele, iar țesătorii întrebuințâză,
mosdre și darace, apoi cu calepele de tort trase
pe cicaricuri și dulapuri fabrică borangicul sai
melezul.
Cap. V: Epitete şi generalisări

$ 106. ÎNSUŞIRI FISICE ŞI MORALE. — Calitățile nefavorabile denotă mal întâl defecte fisice: bon.-.
doc, chel, chior, ciolac, dizman, peltic, pipiriii,

sacat, șaşiii, zaif.

=

Apoi poreclele: babalic, balcâăz, bursuc, dal- |
cauc, gianabet, lichea, tălășman, tembel...pre-

cum și o serie de

noțiuni

relative

la prostie:

budulac, mangafa, zevzec; ladeşteptă ciune: chiolhaniii, ciapcân, dabhii, ischiuzar, mehenghiii,
pișicher, șiret, telpiz; la beţie: mahmur,, tiriachii,
turlac; la o stare posomorită: matuf, sanchiii,
ursuz; la rea voință: avan, dușman, hain; la
fanfaronadă: larfara, fudul, palavragiii; și la, va- gabondaj: derbedei, dulandragiii „haidamac, haimana, iabangiii, telălăii, zamparagiii.
Calitățile favorabile sînt representate în f6rte
mic număr: chiabur, cilibiă, deliii, ogurliii, sadea...
In fine,

următârele cari

de la nume

derivă

proprii: agiamiii (litt. persan), arnăut (orâi), cârjalii, ciufut (litt. evrei), ciutae (litt. ture dobrog6n) etc.

$ 107. Nomruni

ABsreacre.

— Noţiunile bune

saii indiferente sînt puţine la număr: berechet,
boiii, habar, batîr (cherem), huzur, nazar, merchez, nuri, ogur, saltanat, șart, soi, tabiet (chef).
e
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Noţiunile rele sati neplăcute cov
îrșese ca de
obiceiii pe cele bune: belea, bocl
uc, bozma, chiul,
cusur, dandana (tevatură), hal,
maralet, maraz,
moft, naz, renghii, rizilic, ruşfet,
schingiti, siclet,
tertip.
|
Nu numa! că noţiunile rele sînt
representate în număr preponderant,
dar cele bune sînt
de ordine ma! mult materială:
berechet e sporul
visibil al productelor câmpului,
habar e 0 orijă forte
UșGră, huzur e pur Și simplu con
fortul vieţii, hat»
e o plăcere momentană ete.
|

Apoi,

și

acâstă

consideraţiune

e decisivă,
pentru caracterul lor material,
mar tâte aceste noțiuni posed între accepțiunile lor
și câte o nuanță
ironică (ef. berechet), ce le face
improprii pentru
dicţiunea,
înaltă și solemnă1).

——————
„Din
contra, graiul macedo-ro
mân (ca mal tâte idio
„canice) posedă un num
mele balăr mare de împrumutu
ri abstracte din turcesce (cf. $ 32), ceea ce dov
ede
sce
o infiltrare mai profundă,
mentului osmanliii ca în grai
a eleul daco-român,

D. CONCLUSIUNE
LITERATURA, GRONOLOGIA ŞI CIRCULAȚIUNEA, METODA
$ 108. IsronrcuL. — Vom arunca 0 ochire retrospectivă asupra lucrărilor întreprinse: până

astădi

spre

a studia

influența elementului

ori-

ental asupra limbei române.
Prima încercare făcută în acestă direcţiune
de către răposatul istorie Rossler este, chiar ca
un început, mal mult de cât modestă. Autorului îl lipsia o cunoscință cât de superlicială a
limbei române, a originilor și a elementelor eă
constitutive. De aceea materialele adunate de
dînsul sînt cu totul insuficiente și adesea confuse prin întroducerea unor elemente străine de
influența orientală (cum sînt, între altele, neologismele franceze buclă şi tapaj). De aci provine
și caracterul pripit și inexact al. conclusiunil,
cum că „influenţa limbei turcesc s'a mărginit
asupra Gurţir principilor și asupra comerțului
din oraşele mail însemnate de pe lângă Dunăret
ȘI „că acest element noii n'a fost nicrodată, atât
de puternic, în cât să reiasă din fisionomia limbei române“ 5). Orl-cum ar fi însă, studiul lui
1) Rossler, Die griechischen und tiirkischen Bestandtheile im Romănischen. Wien, 1865. Cf. Gaster în „Columna lui Traian“ din 186, p.
60936

.
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Rossler asupra
nesce este încă

elementelor turcesc
superior monografie

scriitor asupra elementelor

în româaceluiași

neo-grece,

unde

se

amestecă merei limba populară cu cea neologică, aducând prin acesta o scădere însemnată
cercetării.
In monografia
turcesci

și anume:

lui Rossler s'au străcurat vorbe ne-

romănesci : acarce (=micar ce), ahtiat (d. aht), bufniță și buză (onomatopei), ciocârlan ȘI ciocoiii (d. cioc),
jiumet (jumă=sumă?) ;
latine : curcubeti (=concurvus), furtună ;
“slave: ciocan, ciovică, cir6șă, ciudat, curcan,

lubă[niţă], tiz, vișin;
maghiare : crișlan],
neo-grece:

franzelă,

albaneze : mazăre
La

vorbele

tră etimologia

dorobanţ,
lămâe,

ete.

următâre

năramză ;

|

.

s'a rectificat în lucrarea n6s-

orientală: beșlii, cabazlie, giamala,

mana, ișlie, mucalit,

lele,

|
giulgii, sobă ;

surugiii,

ursuz.

hai-

„Lucrarea răposatului Cihac, coprinsă în al
săi Dicţionar etimologic, conţine deja un material relativ însemnat, dar nu încă îndestuliitor 1).
Despre acâstă parte a operei sale s'a» putea
dice, că conţine prea mult și prea puţin: prea

mult, întru cât

mărginindu-se

a înregistra nu-

mal limba vie, a admis-și un număr»
de mult eşite din us; prea puţin, de
înregistrat nici măcar o treime din
aflătore în literatura :n6stră istorică, în

de vorbe
6rece n'a
turcismele
special în

Cronicele din Muntenia și din Moldova, cari, ca

scrieri originale

ce reproduc

cu fidelitate limba

521-524. — Primul care a pomenit de elemen
tul ture în limba n6stră,
a fost Eliad în al săi Vocabular de vorbe
străine
„1) Cihac,, Dintionnaire d'etymologie daco-r. Bucuresci, 1817,
oman. Franctort, 1879;
p. 541-631. Se pretinde că, în acâstă parte,
r&pusatul lexicograf ar fi
fost ajutat de orientalistul maghiar Vâmbâry.
,
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epocel,

merită

o considerațiune

| lalte monumente

ale

vechii

egală cu cele-

nâstre “literatuur.

Vorbele neosmanlii, admise de Cihac printre „E16ments tures* în Dicţionarul sait etimologie şi cari fură

apoi reproduse

de Miklosich, Șăineanu, Lobel,

Rudow

ete., se pot repartisa după următârele categorii :
u) române: aht (d. ah)), buturug (d. “buture), d aravere (dare-avere), deci (=—de-ci), dică (d. adică), găfăiii (onomatopee), naibă (n'aibă!)), nunea (d. [a]lunea),
Scheş (4. ochiii), terfelesc (tîrfă, arch. târfă);
V) latine: cucor (cicon[ia], famen (feminus), formă

„cuptor“ (?), genune

(ef. gelhe]na, îr. gâne, şi suf. -une),

maţe

(medio-lat. matia „intestine“), teară (iela) ;
c) slave: agud (iagod), buhai (ruten.), chitai (pol.),
dirmoz (cf. bule. drămbăs), dubas (rus. dubasii), ierugă
(pol. jarusa), miriște (sl. nirişte), obuz (vsl. obuzi „bagaje“), sinâţă (sl. sviniţi), tefer (ef. vsl. tvrădii) ;
d) neo-grece: alababulă şi harababură (âouzapzonha=veneţ, alababală „confusamente“), alămâie Oe

=it. limone), berbant (uzspuzdrene=it. birbante „coquin“),
curm (zogu6s, trunchiă: ef. it. troncare), fustă (d. vvom), franzelă (zpownteda, litt. pâine franţuzâscă), locandă
(Oozâvăz d. it), năramză (vepăwr=veneţ naranza), portocală (zoproyă)e d. it. portogallo), tavlă (săghaa d. it. tavola),
„Zarzăr (Gfptodov d. pers. zerdalu);
.€6) maghiare : bechiii (betty), chiţean (siezkâny), drie
(derek), ehiunghiunea (cf. gănge), s şarampăit: (soromp6),
Sip (sip „lulea”), sobă (szoba);
d) albaneze: câfă (cala „gât“ d.î. kafa „nuque“; cf.
&rumaz), moș şi moşie (motş); — franceze: dimicaton
(demi-eoton) ; — germane : faer (Peuer, rostit dialectal
Faier); — ţigănesai : bards (d. =bard „mare“); — 'neologism oriental: gin (luat d. franceza); .

e) de origină “obscură: anger, beregată, căptușese,
culbec, cută, galeș, ghiont, îndrea, mierii, tapșan, tehui, teică,
tueș, zimţ;

t6pă,

tererem,

terghic,

teşmenesc,

tivesc,

p în fine. vorbe obscure a căror existenţă ar avea

-nevoie de a fi documentată:

cucovă

(=lebădă),

-vuvă, (=—dairea)

ete.

arş (=artan), băre (=baltă),

fărfală (= furfara?),

La, vorbele de mai la vale s'a

vîrță

(=perie),

rectificat în studiul

,
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nostru

etimologia

orientală ; antep,

bezmân,

bondoc,

caraghioz, chezap, coinac, dever, shiduș, hasran (nu
hasan), mertepea, olat, pambriii, soitariu, tablă (nu tablă),

tarabă,

tighel.

|

Publicaţiunea lui Miklosich, în care grupeză, diversele elemente turcesci ce ati intrat în

idiomele

din

Sud-estul

și

din

Estul

Europer

(ereca, albaneza, româna, bulgara, sârba, rutena,
rusa și polona), utilisâză, cât privesce limba română, materialele aflătâre în Răssler și Cihac;
iar în suplementele publicațiunil, răposatul slavist ține s6mă și de adaosele coprinse în prima.
schiță a lucrării n6stre!). Acstă publicaţiune,
ca mail t6te celelalte lucrări ale lui Miklosich,
conține mat mult materiale brute de cât elaboarea lor seiințifică (cf. $ 17 și 19).
Miklosich, care reproduce întregul material aflat.
în Râssler şi Cihac, mai înşiră de la dînsul, printre
elementele orientale 'românesci, o sumă de
vorbe grecesci: angara, anghinară, barbun, călțun,

chefal, dinar, falangă, florin, marghiol,
mai tâte luate din italienesce;
- .

midie,

săpun —'

vorbe slave: bricâg (d. brici), ciocan, ciumă (=t.
Yumurăak, mer. pușelea, ngr. zavodr)a) ete.

Insuficiența materialului arehaic (aşa cum.
se află Ia. Cihac) a îndemnat pe autorul acestul

studiiisă încerce o exploatare sistematică
a
fluenţer culturale turcescr Și să consemneze inresultatele într'o monografie, ce apăru
în 1885 mal

întâi în Revista pentru Istorie si Archeolo
gie

a.
d-lui Tocilescu?). Acea lucrare preliminară
a
avut.
PI
„„_
1) Miklosich, Die tiirlische
păischen Sprachen. Wien, 1881; nI Elemente în den siidost-und osteuro-und I[ Nachtrag, 1888—18390. CE
Korseh în „Archiv fiir slavische
Philologie”, vol. VII și VIII,
„2 L Șăineanu
, Flemente furcesci în limbă
app Litterantblatt fiiv vomanisc română, Bucuresci,
he und germanische:
vol.
, p. 408)si
«ies
în
„i
ri
Or“XIX, p. 407-415,»

1888 CE. «gin
ilologie“
din

din 1890, vol.

)și Alexies în „Magyar Nyelvăr“

aie ame îm ma ma e ad li

a em

oe
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apoi on6rea de a fi pusă la contribuţiune de Picot, Miklosich, Gustav Meyer și mar ales de d.
Hasdeii în al sei Magnum Etymologicum.
In prima mea schiță s'au trecut printre Elemente
turcesci un număr de vorbe de alte origini, şi anume:
româuesci : cercelar (cercel), dadă, drahii (=drag
fii), Lelele (=ele), îmă (=[ma]mă), nană (nani), sulae (A.
sulă), tâcă (onomatopee); în fine : diantii (d. Dii= Vidin) ;
romanice : berlant (it.), bezea, (fr. baiser), sabură
(lat.), tabin (it.), trapaor (drap d'or);
Slave: bahadireă (rus. bogatyrla), ciaiti (rus. cai),
conteș (pol.). cucii (bulg. ku&=t. kot), farij (bulg.=ar.
feres), lasca, (pol.), lele, pogace (vsl. pogata), zlot;
-.
maghiare:
bodiîrliă (bukdarl6),
coroii (laroly),
daraban (darabant=germ.
Trabant d. traben), dulăiu
(dullă), dolfa, (=dolea: dolofan), durd-uliit (durda), haiduc, ham (hâm), iliş (6165), săcălus (szakallăs), vamă (vâm);
apoi neo-grece: arnicit (ăpvistos, de miel), serta-

terta, timbar (ngr. zauaăpov=it. tabarro), zinzifil (tevts$b):), zumaricale „bombâne“ (ouzprs, patisserie) ; ţigă-

nesci: earavani (karavana „nădragi“) ete. şi 'obscure:
artan, başardină, batal, bostromengher, bulumac, farafastie, fert&n, firfiric, forfota, mahut, patrim, tîrfă: în fine,

câteva trauscripțiuni greșite:
seul), șifotă (=şi fotă).
”

cearac

(cearasăul=c6rai

omis din studiul nostru. următârele vorbe,

Am

ati tost în genere
CATARANMĂ,

considerate până

sinonim

„copcă“

cu

acuma
şi

car,

ca turcesci:

„tortă“,

răspân-

dit și în Ardâl (vorba figureză în Dieţionarul bănâţân
din sec. XVII), probabil de origină maghiară: ture. kan-

tarma „frein, bride“' necorespuundând nici sub raportul
formei nici sub al sensului. Forma primitivă revine în

„Cataram-Vodă“
CHELFANEZ,

dintr'un joc de copii (Ispirescu, 31).

a snopi

în bătăi (Crăsescu

I, 997:

dr

mort să fiii, să nu-i chel/ănez), pe care Cihac îl derivă
d. t. kefelemek „nettoyer avec une brosse“ (d. kefe
„brosse“); dar pe de o parte, nu cun6scem nici-un exem-

plu de un verb românesc
turcesc

($ 26) şi pe

de

tras de-a dreptul

alţa,

în turcesce, iar cel propriu
“CFĂ,

vadră,

doniţă

sensul

figurat

dintr'unul

nu

revine

nu există în românesce.

(vorba

circulă

în Ard6l): faptul că'e representată

în

în

Moldova

Dicţionarul

şi

,

bă-.

COXLVI
năţen

din

sec. NVII

(kof5

„cantharus“,

kofar,

kofiezt)

- exclude derivaţiunea turcâscă obicinuit admisă: kova
(kofa) „seau“, de. unde bulg. serb. kova (kofa), alb.
kovă, mer. cofe (ecovă), ngr. zov8is. Vorba pare afi fost
împrumutată

de

la Saşii din Ard6l:

Kufe

„cofă“ (d. lat.

cupa): aşa s'ar explica și accentul vorbei și respândirea-i
teritorială.

Adaosele publicate de răposatul Rudow la
propria n6stră lucrare conţin câteva indicaţiuni
folositâre5, pe lângă multe erori și fantasil?). Autorul dovedesce o vastă lectură aplicată din

nenorocire

la un material steril și negativ, cum

e literatura periodică

a Ardâlului,

care elementul. turcesc

localitate

în

e ca și necunoscut.

Şi totuși, sub raportul materialului propriiidis, lucrarea nu-i lipsită de merit și am ţinut
sâmă de acâstă parte positivă a cl.
In aceste „Adaose“, unde s'aii admis fără discernemiînt materialele din lucrările precedente, sait intro-

dus co sumă de alotria cu desăvîrșire

străine

da influ-

ența orientală:
vorbe literare cari figurâză exclusiv în poesia ar-.

tistică, la Alexandri (arslan, caplun, fellah etc.) și mai
ales în „Florile Bosforului“ de Bolintinânu (ai, almee,
baibuh, kiahiii ete.);
nume proprii de Evrei spaniolă culese din „Anuarul Bucureseilor: : Albahary, Aleasy, Alkalay ete.;

neologisme occidentale: garafă, lazaret, ulan ;
vorbe de diferite origini:

românesci : alei (alelei),

haihui

pei); — latine: ferentar (ferentarius);
bie (bibi),

chiulată

(culate);

—

gulese; — maghiare: corhană;
birdie.
E
Din numerdsele etimologii
1) Rudow, Neue Belege zu den
”

schrift

fiir romanische

Philologie“

și

slave:

hait

(onomato-

— franceze:

- obscure:

rectificate

bibil, ghi-

în lucrarea.

tiirkischen Lehnuortern
din

anii

1893,

bi-

arapnic, jaf, mă-

1694

şi

în

_Zeit-

1595.”
:) Cf. cele dise s. v. mamamouchi (din „Bourgeois gentil
homme&
al lui Molitre), citat într'una din Scrisorile lui Ghica. -
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nostră cităm : boloza, caragace, carafefiz,
zilar, ciutac, emriname, olat, ortoman.

carapit,

cau-

Monografia cea may recentă asupra, acestei
materii e a d-lui Lobel Efendi, censor-inspector
pe lângă Ministerul de instrucţiune publică din
Constanţinopole D.
Chiar din titlul cărții sale resultă ideia ce
și-a format'o autorul despre elementul oriental

în românesce:

limba n6stră nu

cunsce

nici o

singură vorbă arabă sati persană, care să nu fi
trecut mal înainte prin. filiera osmanlie; adică
nici una care să nu presinte, sub raportul formel și al sensului, o influență direct otomană
(Ş 13). Există probabil, între împrumuturile turco-tatare din limba română, afară de osmaniia,
elemente cumane și tătare, dar nicidecum arabe
sai persane, din simplul motiv că homânii n'aii
venit, nici odată în atingere cu aceste popâre.
Principalul izvor lexical al autorului a fost
Glosarul. r&posaţilor Laurian și Maxim, de aceea,
lucrarea-l nu oferă nimic care să nu se afle deja
în Cihac, chiar și mal ales cât privesce originile

orieutale.

D.

Lobel

nu

aduce

nici. o cita-

țiune și nici că parea bănui valrea istoricoculturală a elementului turcesc.
Păcat, căci de'la un așa bun cunoscător al
turcel gri iite ca d. Lobel ne am fi putut aștepta
la o sporire reală a elementelor cunoscute ale
osmanliei vulgare, unicul izvor al împrumuturilor românesc).
|
mente

In lucrarea d- lui Lobel figureză o sumă de elestrăine, cari n "ai nimic a face cu împrumuturile
Lobel, Flenente tauroesci, arăbesci şi persane în limba

Constantinopole,

1891

|română.
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osmanlii și cari se rapârtă la turmătârele două
categorii:
.
a) neologisme de origină orientală și venite prin
filicra

franceză: admira], alambic, alcali, alcool, alcov,
almanach, algebră, ambră, arsenal, asasin, azard,
azur,
balcon, balsam, calibru, camfor, carat, carava
nă, cifră,

elixir, fachir, gazelă, girafă, gudron, hașiș,
uc,
marabut, mumie, muselină, nabab, nadir, pagodmamel
ă, para-

dis, percal, punciii, razzia,
rindă, zero;

salamandră,

talisman,

tama-

) vorbe de baştină de diferite origini și anume:
române: amăgeit (d. amăgesc), bădăran (d. bade),
fit (=—quit), hărăiă Și orăcăese (onomatopei),
olan (d. 6lă),
Grzăn (d. orz), pisică (onomatopee) ;
latine : cămașă,

slave:

orez ;

barabană (rus.), boiar, bolovan, buimae, chinovar (ruș.), cloşeă, cocân, diblă, doică, drug
(rus.),

igliță,
lobodă, pită, rădvan (rus.=Reitwagen),
tabără ;
|
maghiare : bădaii, darab, dichiciii, doba,
ghimber,
maslac, pușlăii (pușlama), samă (sameș
), șoim ;
neo-grece: dram, frențe, piftie, temeiil
|

obscure : aliman, hoț, lambă,

semenic

(siminoc) ;

murg,

_

otova, sedilă,

necunoscute : cărău (pyrăthre), teriă (bouil
D. Lobel a adus etimologii corecte pentru lie) etc.
vorbele:
amandea, arecit,

rele

s'ai

bondos,

balbaș, cârcăiac ; din contra, următârectificaț în studiul nostru: balcâz
, buzea,
ciucur

luc, dever,; furda,; haimana, ichiii, raft.

Intr'o cuvîntare, ținută în 1886 la
Congresul de orientalişti din Viena, d. Hasd
eii releva
lacunele lucrărilor anteridre asupra
elementelor
turcesci în limba română, și anu
me: lipsa de
„eronologie și geografie a cuvintel
or, indicarea -

vicisitudinilor semantice

și a circ
iunii relaiive“1) — lacune de cari am căutat ulaţ
să
țin strict
sema, negreșit

în limitele actuale posibile, în
definitivă a lucrăriy nostre, față
de care
elaborare rămâne o simplă schi
ță.
DI

forma
prima

„DB.

P. Hasdeu,

1556, p. 11. Despre

Sur les clemenis

acâstă broşură

vedi

turcs en
Ş 110.

roumain.

Bucuresci,
!
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$ 109. STArISTICA TURCISMELOR ROMÂNE. — IZvorul principal pentru tureisme în vechea nostră
literatură îl constitue cronografia, în special cea
din Molâova, al cărit cel mal vechi representanți
sînt: Grigorie Ureche (mort c. 1650), Miron Costin (m. 1691) și Neculce (m. 1743). Se observă

la acești cronicari o progresiune constantă de
înfiltiare a elementului osmanlii (și tătăresc) şi
c interesant de a urmări de aprope âcâstă continuă sporire a materialului oriental (cf. Ş 34).
Așa, bunăoră,-la Urechet), numărul turcismelor este forte restrîns: el nu trece peste vr'o
20 de termini.

Afară

de

titulatura turcâscă (asă,

capegiii, ienicer, vezir) și de cea tătărâscă (Han,
mârzac), întîlnim la dînsul următorii termini din
sfera politică și militară: adet, Deșlii, iureș, lefeciă, mazil (mazilesc,. mazilie, mazilit), odaie
(sensul militar), olac, otac, sangiac... apol cuvin-

tele: baibarac (de

origină

tătară),

man?), halca şi hochim (ultimul
buinţat de acest cronicar).

La Miron

Costin3)

secerișul

bulucese,

daş-

cuvînt des între-

este

incompa-

„rabil mai abundant, nu numai ca extensiune ci
și ca fond.. Afară de turcismele aflătore la predecesorul săi, avem aci de înregistrat:
1. 0 sumă de nume proprii: Alaman, Anadol, Arap (arăpese), Beciii, Cazilbaș, Habeș, Misir etc.;
2. un şir interesant de elementertătare: asaul,
Han (hănesc, hănie), bunciuc,. Calga, câştă, ciambul, coș, diam, Mirzac (mîrzăcie), olat etc.;
1) Picot, Cronique d'Urechi (glosarul). Paris, 1319.
a
=) Vorbele redate prin cursive circulă şi astăqi.
Ure3) Şăineanu, Glosar la operele lu Miron Costin, ed. V. A.
chiă (glosarul s'a oprit la litera 5). Bucurescl, 1887.

COL

„cari

3. vorbe

importante

sub raportul cultural și

ai supraviețuit în limbă:
Agă (agie), alaiă, buzdugan, cabaniţă, cafta
n,
Caimacam, celebiii, ceprag, cerdac, chind
ie, ciair,
ciquş, Cirac, conac, culă, divan, dughiană (dugheni
ţă),

ermuluc, fănar, ghiaur, giamie, hadîmb, hein
(hainesc

, hainie), hanger, haracii, ienicer (inic
eresc),
imbrohor, lagum, lefeciă, Ievent, mecet,
meiden, olac:
(olăcar), ordie, paic, Pașă (pășie), raft,
raiă ete.;
4. vorbe politico-militare: ahtinarae,
arz (urzehal), balgiu (balgibașa), balimez,
be at, bulue (bulucbașa), busurman, capicheh
aia, capegibașa, câzlar-aga, chihaie, culue,. curu
giii, Edicula, el-agasi, hasă&chiiă, hatișerif, muft
iă, musaip,
oturac
etc.

La Neculce cantitatea tureismelor devi
ne covirşitore: el formâză în acâstă, priv
ință puntea
de

trecere între predecesorir

ȘI urmașii

să. Curentul oriental care ajunge la dins
ul destul“ de
considerabil, începe să se reverse
în largi pîraie
“la Cantemir și Gheorgache, și
amenință să potopescă limba

la Văcărescu Și Beldimau.
Omiţând materialul aflat la Ureche și
Miron
Costin și ţinând exclusiv s6mă de
ele
men
tel
e de
un caracter max
general, menţionăm

aci (afară de
numele propri Agem, Azae, Bend
er, Bosna, Bugiac,Cerchez, Crim etc.) următârel
e turcisme, cari
formeză deja op parte din stoc
ul definitiv al materialului osmanliă:
|
|
aferim, agârlie, aman, atlaz;
băcălie, bacşiș, baltag,
beciii, beilic, beizadea, belea;
cadî
n,
cafe, calabalie, caraul, Cărvăsărie, casap, chef,
chilă, chirie, 'cialma, ciol-tar, cișmă, conac; dambla;
fele
hambar, han, harariui, havală, gân, ferman ; giambaş ;
hazna, hendechii, her&helie, hoge; ibric, imbrihor
:; 16fă (pl. lefe), levent,
lighân, lipean; macat, madem,
mansup, măraz, mezil,
A

x

.1.

.

A

A

:

a
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mesti, meterez ; nafaca, nai: oca; para, pehlivan (pehlivănie), perdea; rachiu, rufet; saca, saivan, salahor,
Salt, saraiti, satara, seimân, serdar, sirmea (=sermaia),

subaș, sueman,

suliman (şi fig.), surguciti, surgun (sur-

gunie), surlă ; șahmara, şeică, şerbet ; tabie, tabulhana,
taftă, tain, tambură, telpiz (telpijie), tepsie, tergiman,
toiii, tult, tulpan, tutun; urdie ; zaherea, zaman (des între-

buințat), zapciti (zapeitură), zeefet, zurba (zurbalie).

Celor trei cronicari moldoveni le corespund

cronologicesce cronicarii munteni: Const.

Căpi-

tanul (mort c. 1688), Radu Grecânu (m. 1700) și
Radu Popescu (e. 1729). Sub .raportul frequențe elementului oriental, cronicarii moldoveni sînt
incomparabil mal bogaţi de cât cer munteni.
lată la ce se reduce, afară de titluri otomane
și de nume propri, vocabularul turcesc al celui

din

mal pitoresc din acești
lui Const. Căpitanul: |

alai,

alem,

antiriii, arpalic,

urmă

arz

al

cronicari,

(magzar) ; bairam*

barat, Beizadea, beșlii, burii, buzdugan; cadiu, caftan»
Caimacan (titlu pămîntân), călăuz (sens militar), ciauș
cofterie, conac;

ferman;

giamie ; hain,

haraciii,

hoge;

iazagiii, imam, îșlie, iuzbaş; 16fă (pl. lefi); mazil, mecet,

meterhanea, minarea; nafaca; olăcar, olat: papuc, peh_livan refenea ; salt, saraiii (românese), seimân, surgucit, surlă; tabulhana, tulpan; zorba.

Lucru curios! Pe când la cronicarii 1n0oldoveni se observă o: crescere treptată a vocabularului oriental, la. cer munteni din contra el e

supus

|

unel continue scăderi.

|

Ast-fel, la Grecenu, acest vocabular se reduce
(în afară de terminologia oficială) la: aba, cabaniță, cafas, caftan, chilă, chirie, conac, hazha,
iureş, lefegiii, otac, salahor, tabulhana, telpiz, zaherea.:

|

|

Tar la Popescu: caftan, conac, divan, huzmet,
menzil, samur, tabie, teptil... adică nu cu mult

COLII

,

_

superior

numărului de vorbe turcescy aflătore
la cronicarul oltân Moxa (e. 1620
): alca, bidiviă,
hadîm, mahmur, mesti...
|

Din potrivă, Dionisie Eelesiare
iși impregnat de turcisme, întoemalhul este iaca contenporanul sei

biv-vel Stolnicul Dumitrache,
pe
când ultimul cronicar din epoca
fanariotă, ascuns
sub pseudonimul de- Zilot homânu
l, observă o
înțeleptă cumpătare și dă prin
acesta serierilor
sale un caracter mar literar, ceea
ce-l apropie de
epoca n6stră.'
Dar pe cât cronicari! muntenY
se țin ceva
mal departe de vocabularul ofic
ial al timpului,
pe atât el se etalâză în Condicile
muntene: cea
„mal veche, a lur Brâncovânu
din 1693, ca și cea
mal nouă, a lui Caragea din 1813
, oglindesc până

la exagerare influenţa covîrșitâre
a stilulul oficial

al epocer.
* Dacă supunem

monumente

ale influenţei
mătâre.
|
In

glosele

une!

analise cronologice alte

în cari întîlnim

osmanlii,
|

cele mai vechi urme

obținem

resultatele

ur-

Slavo-române:

1536 cofterie, dulamă ;
1564 frenghi, 1579 giure, 1588
feregă!).
In catastiful averii mănăștirii Gala
ta (1588): atlaz,
benic. bogasi,

sinie, șirincă,

cattan, cergă, ciatmă, cutni, ibrie
, peșchir,
taftă, tepsie, Zarba2).

In dicționarul slavo-român

(6. 1630): alea, bogasiti,
cingherâsă, coftarie, colun, epin
ge, &herdan, giurele, manSăr, mozavir, Sahaidac, zăga
n 0
Da
In fine, în cea mai veche
fâie
de zestre (1069):
agim&se, botcea, cergă, chep
cea, devetue, festec, gher
dan, hurmuz, ibric, ibrișim,
năframă, naramgiii, năstrapă,
pate
ea, peşchir, șahmara, surmai,

taftă,
PI
NI
1) Hasdeu; Cuvente den bătr
âni 1, 237-259. 2) Ibid., p. 173-225,
,
3) Ibid., p. 259 urm.
1) Tiktin ap. 'Tocilescu, Revi
sta I, 337-344,

tingire +).
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Deci, din izvârele trecutului ce conțin urme
mai mult: sait mal puțin numerâse ale vocabularului turcesc, trebue relevate în primul rînd
materialul istorie (cronici, documente, condici)
și cel cultural (inventare, for de zestre, tarile
amale).
Un alt domeniii, cel teologic și etic, care
constitue ramura cea mal bogată a vechii n6stre literaturi, a rămas cu desăvîrșire străin de
orl-ce influență orientală. Se pâte admite ca un

criterii

«a priori, că

o vorbă

representată

în

texte religiose nu pâte fi turoâscă. Nu cundscem un singur exemplu sigur de contrariul acester constatări. Cele două-trei exemple curi6se:
măscăriciti și sinonimul stu ghiduș, primul în
Cazania, lui Varlam (1648) și al doilea în Vieși
țile Sfinților de Dosofteiii (1683), precum
formele asorumez „a face scrum“ și toiese .„a
face toi saii soomot* (ambele la Dosoftei),
nu fac excepţiune la acâstă constatare generală,
căci ele nu sînt vorbe turcesci proprii-dise, ci
formaţiuni secundare curat românescă, primele
două diminutive iar ultimele două derivațiuni
verbale. Afară însă de aceste câteva casuri de o.
natură-cu totul particulară (formațiunile secundare aparţinând mal mult vocabularului indigen),
nu cunâscem nici-un turcism propriii-dis în înirâga literatură teologică a trecutului; și cu
atât mai puţin a presentului, căci scrierile religi6se moderne sînt saii reflexe archaice, sati re-

manieri

după vederi

neologice.

Acest

fenomen

îşi află o explicaţiune suficientă în împrejurarea,

“că vocabularul

nostru

teologic

este

o reprodu-

cere servilă a celui slav, că el dobîndise o formă.
deja stereotipă când influenţa, turcescă începuse
a deveni populară și în fine că acâsta din urmă,
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de

ordine

mar

mult

materială,

era

„pentru o dicțiune solemnă ca cea relipuțin aptă
gi6să.
Trausiţiunea între literatura veche
ȘI cea
modernă o formâză poesia populară
şi o explorare sistematică a elementului oriental
important, domeniti va putea confirma în acest
, infiltra.
rea influenței osmanliy printre stra
turile poporului românesc din Bucovina, Mol
dova, Muntenia

și Dobrogea.

Fondul comun al acestur vocabular
poetic se
reduce la următârele categorii:
1. o terminologie 6re-cum tradițio
nală, care
revine

pote

în cea mal mare parte şi la cron
care formâză substratul cântecelo: istor icari și
ice :
agă, alaiii

, arap, arnăut, atlaz, baltag, beiu,
bumbara, buzdugan, cadînă, cadiii,caftan, caic, călăuz, catran, cialma, chilă, chindie, cişm
ea,
culă, cutnie, deliă, divan, duşman, ciubue, conac, cuca,
Siamie, ghiaur, gugiuman, hain (Și ferman, gelat, gerid,
ger, haraciă, harem, hazna, iata hainesc), halea, hangan, ienicer, 16fă (și
lefegiii), levint, lipean, mahmudea,
mazdrac,: mazil, mecet, Misir, nisfea, olac, orta,
pală, Pașă (și pașă), peşcheş, rafturi, raiă, rubea, samur,
Sandal, sangâc (Și sângeclesc), saraiii, selâf, s&rdar,
soli,
spahită, Stambul,
Sultan, tată, tain, temenea,
tipsie, topuz, vătat, Vizir,
zaherea, zurba ;
la cari

dlover:

arcan,

îrzac...

adăogăm

terminii

tătăresci

speciali

Molbadie, bahmet, havaba; Bugec,
Crîm, Han,

2. vorbe relative la traiul ţăranu
lui :

anteriii, baibarac, basma,
beciiă, beniș, boranegie,
cazan, Ciardac, cergă, chebă
(ghe
ba), chimir, ciacşiri,
condur, covată, fermenea,
fotă, giubea, hambar, herghelie, ilie, ipingea, lulea,
malotea, maramă (năframă),
năstrapă, pafta, papuc, rachiă,
c, sai; (haină), Şalvari,
su(o)man, testemel, tulpan, Zăburâva
n
;
”
la cari adăogăm vorbele
ciobănesci: Dacii, caval,
cioban, cobuz, haidău, ort

oman, said (staul);
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precum și terminii proprii acestei poesii:
ghir, bidiviu, cilibiă, haramin, misir (cal)...

3. cuvinte

din limba

usuală

at, bel-

ca:

|

băcălie, belea, cafea, chef (și chefuese), ciarşaf,
habar, hal, ibrişin, lalea, liliac, macat, masat, micşunea,
năut, soii, tânc, toiii, ziafet; şi verbele: co(r)torosesc,
„găitănese, schinginesc, zorese etc.

In afară de acest fond comun,
-următorele particularităţi lexicale.
Poesiei populare din Bucovina
lecţiunea Marian) îl aparțin:
|

constatăm
|
(după co-

alacii, beilic (= angâra), bezedea,.. buga, burunĂ
giue, cadîn (=hadim), dughiană, habaciii, harhalic, su-

“baș, zurbagiii; și numele proprii: Balaban,
Dirvieiii (= Derviș).

Celei din Dobrogea
rada) îl aparțin :
aian

(şi aienesc),

(după

arimbaşa

Carabet

Bu-

colecţiunea

(= harambașa),

și

beilic .

(de oi), boaz, ealpac, canară, cimber, coftarie, ghimuruc,
ghiul, ghiviziui, ghizluc, pareea, parmae, pazarghian, poș,
Taiz, reizicol, saegi (saigesc, saigie), turalii (galbeni),
zavalaș (epitetul haiducului Tudor).

Celer “din Moldova

_

xandri)

arnăut

Ale-

colecţiunea

(grâu), baş-agă, bulue (adv.), Bogdan (= Mol-

boloza,

dova),

(după

îl sînt proprii:
buzdugea,

căpitan-paşa,

casap

(Și

că-

-săpesc), cazacliii, căzlariii, dezghin, dimerlie, gherdan,
-irmilic, imbrohor, iuruşese, iuzluc, miralaiii, nefer, per-

dea (de oi), stambâlă,

şușanea, tufecciii, urdie, zambolă.

In fine, celei din Muntenia (după
nea Teodorescu) îi sînt particulare:

colecţiu-

bairac, başă, başbafir, beşlic, beşiii (beşIâgă), boc-

„cealic, cadilie, caimacam, caragros, chiabur (și chiaburesc), chiul, chesăgiii (și chesăgesc), ciadiriii, ciauș,

cioltar,

ciohodar, delibașa,

dulgheresc, gebrea

(Şi ge-
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brăresc), ghiuler-aga, irmiziă, (Și irmizele), iuzbaș
a, minacata, nafea, odalîe, salavat, saxana, zapciii
, zarafir, zarpa.
,
raz,

Trecând la literatura modernă, genul literar
mal bogat în vorbe tureesci e cel dramatice, în

special comedia: sub

lexandri
prețios,

mul

și al lui

ambele

oferă tabloul

acest

Caragiale

aport

Teatrul

formeză

compleiându-se

luY A-

un izvor

reciproc.

Pri-

societăţii n6stre sub influenţa,

încă coviîrșitore (deși. în ajun de a dispare)
a
civilisațiunil orientale 1); celălalt presintă starea
,
de transiţiune către o nouă epocă de cultură
fără

ca procesul dintre trecut și present să se fi ter-

minaţ

definitiv:

la primul

respirăm

încă atmos-

fera monotonă și servilă a Orientului, la celălalt
asistăm la ciocnirea plină de agitări febrile și

de comice peripeții între cele două cultuzi
opuse.
Prin desfășurarea acestur conflict psicholopi
c, ine-

rent epocelor de transiţiune și bruscelor trans
mări sociale, Caragiale a deschis literature forr na-

ţionale un noii izvor a] comicului: lume
a mahalalelor, al cărir oraiti e plin de veleități
neologice
și de reminiscențe orientale. Pe urme
le maestrului a pășit apoi Marion care, în schiț
ele-i din
„Viaţa la mahala“, reproduce une-orl
cu mult
haz limba adesea artificială a acest
ei pături sociale.
|
|
In fine, genul umoristic propriă-dis
nică nu
pote fi conceput fără o dosă abundantă.
de
vorbe
turcesci. Domeniul umorului, ca
și al comicului,
,
1) Forte interesant pentru aceia
și epocă e şi romanul lui Filimon „Ciocoii“, un tabloii cultu
ral, exact, şi consciincios, despr
cietatea română dintre anil 1814
e so—1830,
.
|
.
Deasemenea, „Scrisorile“ luy
Ghica .conţin amănunte preţi6se
(deși nu totdeauna exacte) despr
e aceiaşi epocă curi6să si astăd
i atât de puţin cunoscută,
”
”
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e inundat de un bogat vocabular special, în' care
majoritatea o formeză contingentul ture şi cel
neo-grec. Ambele aceste elemente aii pierdut,
odată cu suprapunerea culturei occidentale, caracterul lo» real anterior și devenind astfel superilue în noua; stare de lucruri, ele ai cădut
prada spiritului satiric. O lectură fie și superficială a operelor lui N. T. Orășanu ar putea, da
o idee de bogăţia acestei mine nesecate, care
pare a spori întruna. Cu timpul se.va stabili
de sigur (dacă acâsta nu s'a făcut încă) o limită
strictă între elementele seri6se și cele comice
(saii ajunse

astfel),

fie acestea

turcesci

saii

neo-

grecesci. Şi o asemenea limită va reflecta două
epoce diferite în cursul influenţei orientale: una,
mai veche, care a avut timp să prindă rădăcini
în limbă; și alta, din epoca fanariotă, superficială
și transitorie...

— In disŞ 110. CRONOLOGIA ŞI STRATIFICAREA.
la Con1886
în
rostit
a
cursul ce d. Hasdeii

gresul orientalișiilor și mai târdiă în cursul Magnului Etymologic, d-sa a emis principiul de stratilicare în consideraţiunea istorică 'a influenței
orientale, stabilind că limba română -cată să po-

sâdă un șir de urme

cumane,

avare, precenge,

mongole (tătare) ete. anteridre venirii Turcilor în

și deci mal vechi de cât împrumuturile

Buropa

osmanlii. Acest principii, fârte legitim în sine,
presintă însă deficultăţi insurmontabile, îndată
ce-l vorba de a veni la realitatea faptelor. Inivadevăr, cunosecințele în privința acelor resturi
de idiome orientale sînt cu totul imperfecte (cumana) și chiar nule (avara, pecenega); iar întru
cât privesce elementele tătare propriii-dise, in-

fluența lor nu

veche se limitâză

teritoriii linguistic.

anumit
60936

tocmai

-

la un

Pentru -ingeniosita.
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„tea fără sâmăn a d-lui Hasdeii asemenea dificultăți sînt din contra ispite şi puternice îmboldiry. D-sa dibue prin originile întunecate ale
graiului românesc și seste la ivelă o sumă de

documente

linguistice despre

influența

directă

a Avarilor, Pecenegilor, Cumanilor, ete. ȘI aceste resturi de un caracter atât de venerabil, o

argumentare dibace caută a le presenta ca tot
atâtea achisiţiuni sciinţifice. D. Hasdeu însoțesce
obicinuit demonstrațiunile sale etimologice de
conclusiuni

Din

istorice fârte importante.

închiegarea

opiniunilor sale răslețe în

acâstă direcțiune resultă v adevărată teorie, ce
am putea-o numi „turanică“ și care pote figură
alăturea de cunoscuta sa teoiie traco-dacă. Ea
pote fi ast-fel formulată: ori-ce termin de un caracter archaic (cf. accă, aslam), dialectal (ef.
armig), forte popular (ef. baier, pajură) sai ce
ține de sfera pastorală (ef. baciii, cioban, balegă)

— termin

care ar indica o prevenință

orientală

— trebue neapărat să-și afle originea, nu în osmanlia, ci în vrunul din dialectele turanice medievale (avar, peceneg, cuman, mongol, tătar...)
„_Negreșit că maestrul n'a avut ocasiunea să
aplice teoria-i în tot domeniul limbei, Etymologicul oprindu-se la jumătatea literey B; dar în
partea, publicată se află date suficiente spre
a
cunosce și aprecia acâstă nouă doctrină. O
dis-

cuţiune

seri6să a etimologiilor turanice ale d-lui

Hasdeiise impune cu atât mar mult cu cât d-sa
(precum am dis) nu lipsesce a deduce dintr'însele consequenţe istorice de mare interes
numal pentru noi dar și pentru etnografia nu
poporelor balcanice.

„Să

luăm. dar în de aprope cercetare vorbele

românescă

considerate

de

d.

Hasdei

ca

avare,

COLIX

pecenege, cumane, tătare... și să vedem întru
cât ele resistă unei analise. obiective a, faptelor.
Incepem cu originile cumane ca cele ce
presintă un caracter întru câtva mal positiv,
deși dificultăţile și incertitudinile în acâstă pri-

vință nu sînt mat puţin seridse
D. Hasdeii

(Ş 9).

atribue o origină positiv cumană

arcbaismelor moldovenesci
cel dintâiti d-sa se
S. V. acce):

exprimă

acce și. aslam. Despre
ast-fel (Etymolog.

Nu de la Turci de-a dreptul at putut Moldovenii
să ia acest cuvînt, ci din vr'o altă limbă
care el să aibă sensul general de monetă,

turanică în
fie de aur,

fie de argint sati de aramă. In adevăr, în dialectul ture
al Cumanilor cari stăpâniseră Moldova în curs de v6cură, alte însemna „pecunia“, „ban“. Este una din vorbele cumanice rămase în limba română până în sec.

XVI şi mal înc6ce.

|

|

La acesta ne mărginim numai a observa-(după
cele spuse la $ 9), că aci nu pâte fi vorba de
vr'o influență cumană, dedrece Ioan-Vodă bătând banul moldovenesc din 1573, n'a făcut.de
cât să îuntroducă în țara.sa moneta măruntă turcescă „alte“, care circula de mult în imperiul

otoman și în provinciile învecinate.

|

“În privinţa lui „aslam“ d. Hasdeii este și
mal explicit. D-sa revine în două rînduri asupra acestui cuvînt, întâi în menţionatul discurs
și apol în Etymologicum, susținând ast-fel cu
o îndoită certitudine originea-l cumană.
Le mot aslam „usure“ indigue un rapport trăs intime entre les Roumains et les Comans,ă l'epoque de
la preponderance politique de ces derniers sur la rive
gauche du Danube.
Cuvîntul

cuman

astia

„usure*

nu se află nică în

dialectul ture osmanli, nici în cel uigur, nici în cel
djagataic, ci numai și numai la Cumani. Despre con-

COLX

secințele curat istorice ale acestoi etimologii, a se vedea notița mea „Sur les €lâments tures* (vedi pasajul
reprodus.
mai sus). Aci voiii apăsa asupra următârelor
două

puneturi:

1%. Până
mai graiului
în Ard6l sati
mai veche de
„ Moldoven.

la proba contrarie aslam aparținând nudin Moldova, fără a-i se găsi vr'o urmă
la Munteni, resultă că Psaltirea Șcheiană,
cât cea Coresiană, a fost scrisă de un
.

2%. Dispariţiunea Cumanilor de pe

fiind anteridră

sec. XIV,

1350, adecă înainte de
nilor lui Bogdan-Vodă,
Români.
Fără

să

urmâză

țîrmii Dunării

că cu mult înainte de

data descălecării MaramureșaMoldova era locuită deja de

dovedescă

un! raport

intim

între

Români și Cumany, vorba aslam nu e mar veche
de cât sec. al XVI-lea (judecând după textele reli-

gi6se); iar cele două punctury din conelusiunea,
d-lui Hasdeii cad dinaintea următârelor două constatări:

Ş9);

1. vorba figureză în giagatat și în rusesce

2. vorba nu pâte fi un împrumut direct
oriental din causa existenţer sale (ca și exclu-

slvă) în texte religi6se moldovenesc, ci e pur
ȘI simplu reproducerea former vechi rusesci

„ oslamă, reflexul imediat al giagat. aslam „camătă,
un termin familiar multor dialecte tătare și deci
ȘI cumanei.

Și constatând

acestea,

facem

cu

totul

ab-

stracțiune de elementul fonetie: fiind aci
vorba de un împrumut vechii (probabil anterior
secolului al XII-lea, după părerea d-lui
-Hasdei),
dintr'o formă cumană astelan saiă astlan
nu putea.
resulta una românâscă „aslami.
a
„Despre vorbele Anang „ârmăsar“
(un provincialism bănăţân), BAR ȘI PAJURĂ, d. Hasdeu.
„le crede de origină avară, pecenegă saii
cumană,

COLAI

-Tără a se decide pentru vr'una din ele. Ast-fel
despre cel dintâiti d-sa dice (Btymol. s. v. armig) :
Bănăţenii vor fi moștenit

Cumani,

de la Pecenegi

pe

sati chiar

al

lor-armig

de

la

de la Avari, căcă cu

Tătarii proprii-dişi ei mai că n'a avut a face nică odată, iar de lu Turcii osmanlii nu puteai să-l capete.

-Bănăţenii nu posed un singur element orien-

tal în întregul lor vocabular ($ 34); în Codex
Cumanicus nu figurâză nici-un armig; dacă Pecenegil saii chiar Avarii vor fi cunoscut acest
termin, nimeni n'o pâte seci. Positiv este că astăgi-la Români vorba nirculă numai în Banat
și în valea Crișului alb ; dintre popsrele înconjurătâre o posed numai Polonii, Rușii şi Rutenii,

ceea

ce

indică

imediat

o

origină

tătară.

Se pote dar stabili următorul itinerar: giagat.
argamak „cheval de race noble* a produs pe
de o parte pe rusul argamată și pe polon. rumal
(= aramal, din causa caracterului fluid al lui g

intervocalic),

care

trecu

la Ruteni

sub

aceiași

formă; aceștia în fine îl împărtășiră Moților și
Bănăţenilor. Nu pâte fi dar aci vorba de un
împrumut direct, ci de reflexul slav al unei
vorbe tătare.

Şi mal interesantă e expunerea d-lui Hasdeii

relativă la vorba
Latin nu

este,

„baier*

(ibid. s. v.):

turcesc nu pote

să fie;

dar

totuși

e turanie, adecă r&mas la noi de la Pecenegi sai de
la- Cumani de prin sec. IX, înainte de separaţiunea,
Românilor în cele trei ramuri. In dialectul ture oriental saii așa-numitul

turcul occidental
deosebesce

limba

djagataic,

saii osmanlii
română

de

care

se

cea

italiană,

mai

deosebesce

mult

de

cum

Vai

de

se

există

până astădi eu ambele înțelesuri esenţiale de „lien“ şi
de „amulette“ : bay, lien, charme, enchantement (Vâm„bery). Din turanicul bai Românii trebuiau să facă dîntâi pl. Vaiuri, după care s'a format apoi un noii singular

-

- CCLXII

analogie : baiur sait

baiură,

buior

sau

baioră,

întoemai

după cum din vechiul grec 150 prin pl. gripțuri, Românul a ajuns la sing. seripțor. O paralelă Și mai înteresantă ne oferă cuvîntul „pajură“ sau „Dajoră“ sai
„pajeră“, care nu este de cât pers. pazan „faleo milvus*
(Vullers), adus nouă ca și baier de către Pecenegi sai

Cumani sub forma paz, de

pl. pajuri

aii căpătat

sing.

unde

pajură,

Românii

iarăși prin

pajoră, pajeriă.

Vorba Vaier (vechiit-românesce baer),

care re-

vine în dialectul macedonen (baieru „salbăt“) şi istrian (baieră „plete“), pretutindenea cu sensul

fundamental

de

„legătură“, nu pâte deriva

trun izvor oriental:

din-

1: din causa caracterului săi pan-românesc,
cele câteva urme
cumane (de pecenege nici
vorbă nu pâte fi) mar mult sai mar puțin probabile lipsescîn macedo-româna ŞI în istriano-ro-

mâna ;

2. vorba figureză în texte relicidse din Moldova (și încă cu sensul secundar de „amulet“),
ceea ce exclude o derivaţiune imediat orientală;
3. vorba nu pote fi nici măcar tătară sai

giagataică,

nefiind representată

|

în dialectele

slavice de la Nord și neaparținând exclusiv
Moldovei, cum e casul cu împrumuturile direct
e

din

idiom

ele tătare ($ 6);
4. în fine, diferența, cea mare între | giagatai

și osmanlia, presupusă de d. Hasdeii e
exagerată:

fondul ambelor e identic

și raporturile lor mu-

tuale corespund bună-6ră celor ce
graiul muntân și cel bănăţen.
Menţinem dar până la probe

forma primordială

există

între
|
positive că

a cuviutului e baier

(iar. nu
„baiii“) și “că adevărata-r origină
trebue încă
căutată.
Același lucru îi repetăm în privința
etimologief persane a lur „Pajură“.
x a

:
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Nu există românesce

nici-un

singur» persia-

nism, care să nu fie representat și în osmanlia;
nu scim şi nu se pote seci dacă Cumanil și Pecenegii posedaii acest termin; dar trecând peste tâte acestea, dintr'o formă pazân (ef. sinonimul
arehaic „zagan“) nu putea resulta în românesce
de cât pajău, silaba ultimă fiind întonată: și deci
inseparabilă. O formă ipotetică pecenego-cumană
„paz“ e o aserţiune subiectivă şi nedemonstrabilă.
La aceste considerațiuni generale s'ar mal.
putea adăoga și împrejurarea, că vorba nu pare
a fi tocmai veche (n'am întilnit'o de cât în Isto-

ria ieroolifică a lui Cantemir)

și că e limitată la

graiul daco-român D,
O serie specială de termini orientali, cărora
d. Hasdeii se încercă a le da o anticitate cât
mal îndepărtată, se referă la păstorit: baciu,
cioban, balegă..
Pe baciit şi pe cioban d. Hâsdeii i-a considerat în totdeauna atât de vechi, în cât i-a raportat înt”'o vreme la originile dace, odată cu
dulăii şi ortoman (Columna pe 1873 şi 1874).

In urmă însă a revenit asupra tracismului acestor termini și s'a mulțumit cu o provenință
medievală.
Inainte însă de a supune discuţiunii noua
părere a d-lui Hasdeii, să stabilim aproximativ

cronologia celor două cuvinte.

Terminologia n6stră pastorală constă din
diferite stratificațiuni linguistice, în cari se pot

distinge următârele serii oronologice:

% Din acelaşi motiv nu putem admite etimologia cumani (Hasdeii, Cuvente |, 311) a sinonimului „sorliţă“ (d. sar „vultur“), o vorbă,
cunoseută numal în Ardâl si în Banat („surliţă“), șşi nici pe cea
persană (ibid. L, 210) a lui „blândă (d. belend „înalt:), o vorbă ce
|
pare a aparţine exclusiv Munteniei.

.
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a), latine:

vită,

boii (berbece, taur), vacă (vi-

ţel), 6ie (miel), capră

(ied),

cal (armăsan),

iapă

iaurt

(și

CAȘ-

(mânz), turmă, păstor, păcurar, pășune, lapte, caș,
chiag, unt, zer, staul;
vb) române (obscure): brânză, urdă, struuoă,
traistă, mocan, cârlan, Jintiță (cocârţă);
c) slave: bivol, buhaiii, ap, cirâdă, stână,
tîrlă, izlaz, suhat ete.
d) maghiare: berbință, dulăii (diillă =pers.
tule; cf. copoiii, ogar), imaș Cnimaș: nyomis),
sălaș „adăpostul ciobanilor la munte“ ;

e) turce:

caimac,

igurțelă),

caval; câșlă, odaie (de vite), otac, olum, perdea
(de oY), saiă, saivan; ciair, herghelie, tamazlic;
caval, chindie; ortoman 1); apol haidăii, saigiă,
vătaf — la ca adaooăm (cum vom demonstra
mai la vale) baciii şi cioban.
_ Cum se vede, nomenclatura pastorală împrumutată de la Turci nu representă nicr-una
din noțiunile fundamentale ale păstoritului,
ci

mal mult calitățiși sinonime
dară. Așa:

“alăturea

de

vorbele

de

de ordine

baștină

secun-

„lapte“

şi

„brânză“ figureză calități de lăpturi și brânze
tură: caimac, iaurt cașcaval (cf. telemea)
;
PI

5) Vorba ortoman sai tortoman (cum ea
sună în cântecele din
Muntânia) însemna la început „avut
în turme“ și presupune o
formă, primitivă sort pturmă“ (păstrată
încă cu acest sens la Ruteni
şi la Poloni): în osmanlia vurt înse
mnâz
Jar în tătara „cort nogai*; sensul pasto ă „possession, bions-fondsă
ral al vorbei sai există în
turca vulgară (căci numa! un împr
umut osmanlii ar putea explica
circulațiunea vorbei în Muntenia şi
în
cificarea acestui termin e curat româ special în Oltenia), sai spenâscă (ca la odaie și .odalte,
otac, perdea şi saivan): întrun cas
sau într'altul, ciobanii munteni
iransportară vorba, că multa altele
de acâstă categorie, în graiul
ruin şi polon. Din sfera-i pastorală,
aceiaşi 'vorbă trecu apoi la
haiduci cu sensul de „voinic, puter
nică precum (în sens invers)
chiabur, primitiv- „puternic, ajuns
e apoi să însemneze
„fârte avut“,
vorbind de' săteni a căror bogăţie
și putere stă toemal în numărul
cel mare al vitelor.
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alăturea: de „stână“ sinonimele câșlă, odaie,
otac, perdea, saiă și saivan;
alăturea de „pășune“, terminul special ciair
(ca slavicul izlaz și maghiarul imaș);
alăturea, în fine, de terminul pan-românesc „păstor“ echivalentele cioban și: vătaf, ambele cu o circulațiune mai mărginită.
Caracterul lor secundar resultă şi din faptul că sînt ca și necunoscute în vechea n6stră
literatură: singurele exemple citate de d. Hasdeii
la cuvîntul „bacii“ sînt luate exclusiv din sfera
poesici. populare (și a basmulul); același lucru
s'ar putea qlice și despre „cioban“, pe care nu lam
“întilnit de cât în Istoria ieroglifică a lui Cantemir.
|
Ast-fel fiind, nu pricepem solicitudinea, archaisantă a d-lui Hasdei pentru acești termini
și motivele istorice cari îl îndemnă a susține
(Etymol. s. v. baciii):
Cuvîntul nostru „cioban“, sinonim cu romanicul
„păcurar“, deşi persian de origine, totuşi ne a venit
nouă fârte de demult prin Turani, nu însă despre miaqă-

di de la Turcii Osmantii (după cum 'şi închipuesce Cihac), ci despre răsărit: de la acele triburi din vâcul
de mijloc cari Pati lăsat de asemenea Ruşilor şi Polonilor şi dintre cari Pecenegii şi Cumanii în specie at
trăit printre Români secoli întregi.

Sub raportul formal, e indiferent dacă vorba
„cioban“ se trage de la Osmanlii sai de la Tătari (fondul lor linguistic fiind absolut analog);

nu tot aşa însă staii lucrurile

sub raportul

et-

nografic. D. Hasdeii susținând originea exclusiv
tătară a vorbei și anteridră contactului cu Turcii
osmanlii pe de o parte,e nevoit s'o dăruscă nu

numai sârbel și bulgarel, dar până și turcei; pe
de altă parte ridică ast-fel o barieră între acest
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termin
torală
„istorie
sus, că
vîrșire
actuală
Nil, nu

turcesc și ceilalți referitori la sfera pasși prin acâstă isolare dă vorbel un reliet
ce nu-l posedă în fapt. Ani spus mal
vorba „cioban“ lipsesce aprâpe cu desiîn vechile texte; dar Și circulațiunea-I
este măroinită : Ardelenir, ca și Bănăţe0 cunose și posed în locu-i cchivalentul latin „păcurară, odată cu Români
!

din Istria,
Dobrogea și Macedonia. In realitat
e dar, nu numal „păstor“ (care. există pretutin
denea) dar

până

şi sinonimul

o extensiune

ban“,
mâni

să

„pEcurar*

teritorială may

care revine ' asemenea

mare

(alăturea de „Picuraru“),
Conchidem dar că vorba

se bucură
de

cât

de
„cio-

și la Macedo-Ro„Ci

oban, necunoscută vechil nâstre literatuni religi6s
e și străin
fiind la Românii din Ard] și din
Bana
t, întrunesce condițiunile istorice ale
unef derivațiuni
directe din turcesce: el nu.y altm
un fragment din seria, important interea de cât
ă de terminY
pastor
ali românescy originari din
osm

Despre originea orientală a voranlia ($ 105).
bei „baciu“
d. Hasdeii dice (ibid.):
„In

tâte dialecte

le tureo-tatare tulpina Val înse
m„regarder, surveiller*, de
unde prin sufixul -âi:
„Surveillant“. La Români
acest cuvînt a dobîndit
forma, baciă Şi sensul restrîns
de
„Surveillant de la ber-.
Serie“, cu cari ambele, ca
mânescă, el a trecut apoi un. fel de pecete curat roneză,
balti

i Și la Unguri. In secolul X, când s'a tăcut deslapărSlav
ţir
ea
între Daco-Români
Și Macedo-Români, sensul

pare a nu se fi fixat încă pestrict ciobănese al baciului se
lectul macedo-român cuvîntul deplin, și de aceea în diaînsemnâză „surveillant de
la boucherie“.
N

La acestea observăm :
1.:0 formă „balkăi: nu exi
stă: numele de
agent de la verbul „bakma
lk“ sună balyăy „celui

CCLAVIIL

qui regarde, qui

voit,

qui

observe, qui soigne“;

dar nici de la bakăi, şi nici de la bakyăy,

sar

putea vr'odată deduce al nostru bacii: de la formele menționate derivațiunea
ar suna infailibil
„bacciui și „bagăoiu“ (tot atât de puţin admisibilă e și etimologia dată de Lobel: baăy „sur
aînce“) ;
2. observaţiunea relativă la sensul vorbei
în macedo-româna cade ast-fel de la sine;
3. la Românii din Banat, al căror graiii nu
_cunâsce nici un turcism direct, vorba a fost
importată, de ciobanii munteni (menţiunea-i_cea

mai veche în Dicţionarul bănăţen din sec. XVII:
bacs, opilio;

bacse, frater major

Cât priveşce

natu).

originea însăși a vorbel, ea nu

e de cât turcul (fonax-)Baş „maitre-berger“ : la
Românii din Macedoia (și la Sârbi) toban-baș are
chiar sensul lui „baciti. Sub raportul formal, un
ș final ture trece adesea românesce în € (cf. cer-

vicii d. cerviş,

dîrviciă

d.

derviș;

cf. arniciii

d. arniş==ăpria:os) ; din punctul de vedere al sensului, vorba corespunde întocmar: „întâiul cioban“. Evoluţiunea semantică în macedo-româna
„cel ce strînge seul la „zalhana“ nu pâte fi de
cât resultatul isolării ulteridre a. lui „baș“ de
„cioban“ ::baș „mai-marele“ stânei, apoi capul
zalhanalei, o generalizare ce revine și la sino-

nimul săi

„vătaf*, primitiv cioban care păzesce . -

stâna, apol căpetenie în genere și în special militară.
|
|
Prin lungile mieraţiuni ale ciobanilor români la, Nord şi la Sud, vorba Dacii se respândi

pe de o parte la Unguri, Poloni, Moravi și Slovaci, iar pe de alta la Sărbi și la Bulgari.
In

fine, reproducem și argumentarea

d-lui

Hasdeii relativă la etimologia vorbei „balegă“.

CCLAVIII

|

Este una din vorbele cele ciobânesci lăsate la
Dunăre prin invasiunile popârelor turanice din vâcul de

mijloc. În diferite dialecte tătare circuleză până. astădi cu
acelaşi sens Valgas, balgaş ete. De la Români a trecut cuvin.
tul la Sârbi (balega) și la. Albanezi (baieă). Rutânul

„belega“ pâte să vină de adreptul dintr'un dialect tătăresc.

Dintr'o
altminterea
tuite“), n'ar
cu accentul
macedonână
circulațiunea

Banat)

formă

tătară

„baleăs“,

și în osmanlia (baloam
putea veni nicrodată
pe prima silabă, ca și
bălică: ae6sta în privința,
vorber (cunoscuti în

precum

care există
„lleome, pi-.
vorba balegă,
în varianta-l
former; apoi
Ardel și în

și faptul că revine în

texte re-

ligi6se sînt tot atâtea motive ce se opun unei
derivațiuni orientale.
|
Și acâsta cu drept cuvînt, căci vorba pare
a fi indigenă.
|
Deja r&posaţiI Laurian şi Maxim susțineail.
(Glosar, 51) că „e luminat ca Qliua că cuvîntul balegă

vine din dale... de la secreţiune pre gură până la
secrețiune pe ședut nu este decât un pas...* Și
credem că nu sar putea face vr'o obiecțiune

-seriOsă acestel

etimologii,

care corespunde

fârte

bine sub raportul formal Și semantic. hespândirea
cea mare a vorbei și caracterul ei pastoral încă

vin în sprijinul unei

origini indigene

In acest mod, nici una din dovedlile linguistice
aduse de d. Hasdei în favârea unor resturi
în
românesce de idiome turanice dispărute
nu

resistă

datelor

actuale

ale sciintel.

Prin

acestă
iufivmare a 'resultatelor obținute până
acuma
nu voim să contestăm întrun mod peremptoriii

existența

în limba n6stră a unor

resturi cumane

ȘI tătare, dar până astăd), cu tâtă munca depusă
In

asemenea scrutăni, resultatele nu pot fi considerate de cât ca problematice în cel mar
înalt

CCLSIN

grad. Şi dacă e legitim ase admite a priori exis- :
tența în limba română (ca în bulgara și în maghiara) a unor elemente ante-osmanlii, nu trebue
însă admisă de cât cu cea mal mare reservă
aplicarea acestei suposiţiuni istorice în domeniul
faptelor.
|
NE
Dintre diferitele nâmuri orientale cari s'a
ciocnit în cursul vecurilor cu popârele din valea
Dunării, numai Turcii (osmanlii sai tătari) ai lăsat

în idiomele din răsăritul Europei urme numerose

şi positive, pe când t6te celelalte — Huni, Avari,
Pecenegi, Cumani ete.
— aîi perit cu sunet şi
ecoul lor îndepărtat pare a fi amuţit pentru
totdeauna...
$ 1102, EXTENSIUNEA TERITORIALĂ.
— Am stabilit mal sus, că împrumuturile turcesci lipsesc

cu desăvîrşire Românilor

din Ardel, Banat și Is-

tria ($ 32—34). Circulaţiunea elementului oriental se face dar în coprinsul următor: în Bucovina,. Moldova (prea puţin în Basarabia), apol în

Muntenia,

Dobrogea

și la

Românir

din

Mace-

donia. Cer din urmă nefiind încă studiați sub
raportul contactului linguistic: osmanliii, nevoiți
sîntem a-l lăsa de o cam dată la o parte și să
ne mulțumim cu cele câteva date emise înainte
asupra lor ($ 32). Materialul lexical. din Bucovina coincide în cea mai mare parte cu cel din
iar materialul din Muntenia, cu cel din
Moldova,
. Dobrogea. In realitate dar, examinarea turcis-melor române din punctul de vedere extensiv,

revine pe de
comune

vali

în

rențiarea

o parte

la stabilirea

cari se bucură

țările

acelor

numite,

elemente

elementelor

de o circulațiune

iar.pe

de alta

gene-

la dife-

cazi aparțin unuia

sait

altuia din cele două centre topografice, Muntenia .
și Moldova.

COLAX

In acest mod obţinem următorul tabloi comparativ (omițând nomenelatur a specială poesi
el

populare

și basmului):

MUNTENIA

arman

arpagic
asmă

asmaciue
babalia
baldîr
batalama
becher

beșlâgă

bozma
buceciii
bucmea,
budulae

burghiii
burii
caiă

căigiu
caldarîm
capangă
carapace
caranfil

cărdăşese
cat

cauc cârcăiac
cecmegea
ceplegea,
cercevea
chepeng
chervan
chesat
chiostec
chiul
chiulhan
ciam

MOLDOVA

adet(iii)
amandea
arean

arşin
avan
babacă

“bagdadie
bageae
baibarae
balcâz

benghiti
besectea
bindisese
bostan

boștur
bulue (adv.)
bușmachi
cabaz

cafas
caifet
calangiii

călâp

capeană
casap
câșlă

chelimet
cherem
chertie

chişleo

chiulug:

MUNTENIA
Gianac

ciapcân
cimber

cimșir
cinehel
ciolac

ciorap
cidreci
ciortan
cirac

ciripie

cişit

ciucurlue
ciufut
ciulea
ciuin
ciurue
ciutae
conabiu
culă

cumaș |
curama
dăinuese
dahiui

daleaue
dever .
dizman

dovlâa
dud

duium.

ciair
ciamur

“- dulamă

cio(a)ric

farfara
fermenea

cimbistră
cobuz

condac
coz

MOLDOVA

făraş

er
fitil
furâa

danga
dezghin
dimerlie
duducă
dughiană
dulandragii

(adv.)
fesfesea,
fetnegea

COLXSI
MUNTENIA

- ghilbaş
ghimirlie
ghiobec
ghiuden
ghiveciii
gianabet
harar
havuz

haznă (de apă)

NOLDOVA

gavanos
g&herghir
ghiduş
ghigelic
ghiol
hac
halaturi

halep

haraba
*harbuz
hasă !

nici
inacciii
indrușaim

hindichii
huzur
iminei
irmilie

iorgan

lagiverde

magiun

loecma
maraz

magmuză

matara

mămular
martac
masat

miambal

matuf
melez
merchez

micşunea

muhaier

miraz
mişchet
muhurdan
- muscal

muştea
nălbant
nipar
olum

-Orşav
otac

pangea
pervaz
peștimal

pardaf

parlagiii

peșehie
pirpiriă

*

pistil

poturi

razachie
renghiit
rîndea
sabor
Sală (staul)
samaniii

sanchiii
satara (belea)
saxie
sefertas
sefterea
serpengea

ali
Şaşiii

răgea

-ruștet
saivan
sanche
sapa

(calului)

schingiu(esc)
sugiuc
surdue
surghiun(esc)
șişanea

şiboi

iorgovan
iuesucea,
laf

maimuță,

MOLDOVA

MUNTENIA

ȘIŞ

talaș
tamachiar
taman
" tarla
tavan

teenefes

taban

tălășman
tasma

teltea
tertel

trampă

telemea
tembel
tenchiii
terezie
terlici
tetrea

tibișir
tiftie
nacafa,

tivilichie

nenâcă
nufăr

trahana

odagaciii
ogeac

turla
tuzluci
veresie
viran

vișinap.

CCLXXII

MUNTENIA

MOLDOVA

zarpa

MUNTENIA

zarif

zeflemea

MOLDOVA

zefliă

zarnacadea

zuluf

zevzec

zurba

Aci se pâte adăoga vorbele speciale basmelor.

muntene:

abitir,

dam,

salafii,

saltanat,

saxana,

șart, tărim, tevatură ete.și acele nume de color:
ce sînt particulare descântecelor: ghiurghiuliă,
ghiviziă, naramgiii ete.
|
De

asemenea,

graiul mahalagiilor:

expresiunile

cabul

caracteristice în

(și cabulipsesc), giu-

giuc și giungiurliii, înglindisese („a se îmbăta“),
levent (fig), mangafa, papugiii (fie..), pastramagi ete.

In fine, cele câteva vorbe propril limbei
capilăresci: babacă și nenâcă, gigea şi giugiu-

tali.
După acâstă eliminare a vorbelor de un
caracter local limitat, dăm mat la vale tabloul
elementelor comune, cari furmâză stocul funda
mental al turcismelor române (cu omiterea
par-.
lese,

ticulelor, a

vorbeior eşite din us sati rare și

a
celor relative anume la lumea orientală),
elemente representate în mare parte fără
echivalente corespundătâre.
Aba

arnăut

abanos

abraș(iabraș)
acaret(ecaret)
afion
.
age(a)miii
aiar

arşie

-

atlaz
Bacal(băcan)
băcan(lemnul)
baciti
bacșiș

alaiti (halaiti)

badana(bidinea)

- alişveriș

amanet (emanet)

antirii (antereti)
arap (harap)

"belea,
„_ beltea(peltea
berechet
bidiviti(bididiii)
bina
boccea,

baga

“-boclue (bucluc)

bam(i)e
bardac(ă)

boiă
boii

balama;-

„_

basma,

beciii

bogasiti

COLA

bondoc

(bunduc)

borangic
(burungiuc)

chi(h)limbar

călăuz(ă)

calfă

calp

calup (calîp)

chimir (echimer)

chisea
ciacâr

ciaun
cilie
ciob
cioban

caraghioz
caraul(ă)
câșmiz

caşcaval
câtiut
catifea
catir
catran
cătun

divan

(chesea)

ciarşal

cănese
cange
cântar

dimie

Farlurie
fildeș
iişie
fistic (fistec)
fotă
fudul

(ceun)

Găitan
gârbasciil
gebrea
herghef
gherdan

cioltar ciomag
ciorbă

ciriș

(ghiordan)
ghiotura (adj.)

cișmea (ceşm8)
cit
.
ciubuc (cibuc)
civit

colan

caval

coliuc

cazan
cazma
cergă

condur

conac

cerviş (ciriviş)
(hebă)

chef (chief)
chel (chiel)
chenar
cherestea

(herestea)
chiabur
chibrit

Gopcă

co(r)torosese

coscogea

(gojo:ogrea)

covala
curmal (hurmal)
cusur
cutie
Dairea

Shi(o)zdan
Shiulea
giaba (adv.)

|
(cultuc)

dalac(talan)

(patul)

dușumea (dușamă)

(cerşaf)

ciochină
(cinchină)

cavaf

-

dulap
dulgher
duşman

ciapraz (cepraz)
ciardae (cerdac)

ciauş

carpa

derbedeii
(derbeder)

chindie
chior
chirie

canat

60936

deliii

(ehelepir)

bumbac
bursue
Cafea
caimae
cais
calabalie

chebă

dam(b)la,
dandana
dara
darae(tarac)

chilă
chilim

chilipir

bulgăre

bulgur

NIII

giam

giamantan
(gemandan)

giambaș
giamparale

giantă
giubea, *
giuvaer (juvaer)
Habar (abar)

hagiii (apiii)

haham
haide! (aide!)
haimana
- (aimana) |
XVIII

COLXAĂIV

hain
hal
halal (alal)
halat
halva (alva)

hamal (mahal)
hambar (ambar)
han
hap
haram (aram)
hareciu (areciti)

harşa (arșa)
hatîr
havră
haz

lamă

(etac)

iaurt (igurţ6lă)
ibrie
.
ibrișim
ilie (ilec)

ipîngrea
(epingea)
iureș

Lalea
16fi

leș

levent
“lichea
liliac (fl6rea)

liliac (paserea)

liman
lulea
.
Macara
macat

magaza
(magazie)
mahala

maidan (meidân)
mangal
marafet
maramă

(năframă)

mărgean
marole (marule):

para
parmac(lic)
pastramă

patlagea
pehlivan
peltic
perdaf

meremet

perdea
peruzea
pezevenghiit
pingea
pișicher -

mezat

Rachiii
rai

masala

mascara
_me(h)enghiii

meșină

herghelie
(erghelie)
labaşa (ievaşea)
iadeș (iedeş)
iahnie (ihnea)
iatac

mahmur

mezeă:

mindir (minder)
mintân
mofluz
moft

rup
Saca

moloz

mosafir
mosor
mucalit
mucava,

(musafir)

(macava)
murdar

mușama

mușteriii
Naht

năhut (nohot)
naiii (neiii)
năstrapă
naz
nazar
nuri

Oca
odae

ogur (ugur)
olac

Pacia(v)ură
- pafta,

paiantă |
papuc

ravac
refenea
revent
sacâz
sadea

saltea (seftea)
saftian
sahan
sala(h)or
salcâm
saltea

samsar
samur
sarma,
satîr
schele

scrum
sidef (sedef)
simit

sinet (senet)
sipet,
soiii

sopa

su(e)man
suliman
surlă

surugiii

CCLXAV

susan
Șaiac (şiiac)

Şaică (şeică)

tavă
telal

tulpan
tulumbă

tertip
teșghea(tijohea)
testea, (tistea)
testemel
(tistimel)

(tiutiun)
Uluc (ă)
ursuz
(hursuz)
vadea

tâne

şal
Șandrama
șiret (raânat)
şiret (găitan)
Tabae

tabiet
tabla
tacâm

tutun

tichie (chitie)
tiehel
tingire

vatat (vătaș)
vechil
Zăbun (zobon)

zaif
za(lhana

tinichea
(tenechea)

taftă
„ taftur

(zambul)
zar

tizie (tezic)
toiii

talaz
tamazlie

tarabă

top

taraf

torbă

zaraf

zarzavat

(tolbă)

. ziafet
zor

trufanda
tuciil

tarapana
tas (t6s)
Un

(sulhana)
zambilă

»

tipsie
tiptil

tahîn
tain

și» de

vorbe

de

origină turcâscă se află

cele mai mulie înregistrate în Vocabularul lui
Polysu (de la care ai trecut apoi în Dicţionarul
lu! Pontbriant, în Glosarul Academiei şi în o-.
pera lu! Cihac), a căror circulațiune na putut
îi sprijinită priu Nici O citaţiune. Existenţa lor
îndoielnică sati cu totul trecătâre ne a făcut să
le omitem din corpul însuși al lucrării (care conține materiale exclusiv autentice) și să le înși-

răm aci, mal

mult

din

p6te may complet. Asemenea expresiunl

dorința

de

isolate

a, fi cât

se

sînt:

acmac, prost (la Polysu, Pontbriant, Glosar şi Cihac):
în âdnotaţiunile

lui

Polysu

și

acmăcie,

prostie ; — ar.

AUMAR, sot: bulg. serb. id.
aralic, interval, în locuţiunea „a face cuiva aralic“,
a-i face loc, a-i da, răgaz (la aceiași lexicografi)
; — ARA-

LYE, înterstice (d. ara „milieu“); alb. id,

Serb.

araluk.

GOLXXVI
arsiz,

nerușinut

„honte“):

alb. arsăz

bacalim,

misiune,

(Cihac);—

„semeţ.

1. inţ. om

perspectivă

vedea

ARsyz,

6hont&

(Polysu);

(d.

ar,

|
2.

subst,

pro-

(Ghica, 365: se întârse cu făgădu-

ieli, bacalimuri); — BARALYN,

Id. (d.

bakmak

„regarder“).

băhtisesc, a se plietisi (Polysu) ;—yRiak (aor. bykty),
se dâgoiiter; bule. băktisam.
balog, miere (Polysu)
— Bar,
; miel (sufixul e obscur),

becriu,

desfrînat (Rossler,

nare (la aceiași)
; —nEKRI,

bulg.

serb. bekriia.

Cihac) Şi becrilic,

ivrogne;

desfri-

BERRILYK, ivrognerie;

-- bent, mocirlă (Pontbriant, Cihac);— pers. BEND, digue;
bulg. bent „bassin“, mer. bent „mocirlă“.

bolbâl, cu

belșug

(Răssler, Pontbriant, Polysu) ; —

BOI, BG, abondamment.
bog, gol (Cihac, care citeză ȘI locuţiunea „zidul ș&de
în boşt, la muraille n'est pas assise en pleine); = Boş,
creux, vide.
cafaltic, gustare sau dejun, litt. ce vine înainte de

cafea (Polysu)
— kavarr
;r

(kahve alty), dejeuner.

,

capladisesc, a căptuși cu mătăsărie o giubea, (CostiNeScU) ;— KAPLAMAK (aor. kaplady), mettre une doublure;
nr. zuziaâito, doubler,

casnă, un fel de gumă

(Cihac);— xasx, galbanum.

cehrea, grimasă (Codrescu,
mine, visage; serb. cehra, id.

serb.

Cihac);
— pers.

&Ennt,

checiii, chee de șurupuri (Cihac); — eat, crochet;
engeă, id.
|
ciap, înșelăciune (Polysu, Rossler); — tgp, trompeur.
ciarcliă, rotat (Polysu); — &aRkLy, muni de roues

(d. pers.

cark „roue&).

-

|

cicriciniii, chirurg care drege scrintituri (Barcian?);
— CYKRYREY, Chirurgien (qui remet les membres dislo-

ques); bulg. takrekeiia „bailleul“.
curiac, mică curătură în mijlocul
lysu) ; — konv, forât, d6fenăs;
bule.
„pădure“.

"
unei păduri (Pokuriia, şi koriiak

„_
daldisesc, a risca în joe, a urca miza
, Costinescu); para, enfoncer ; serb. daldisati (Polysu
„ă scufunda“.
dir-mîr (tîr-mir), arababură (Cihac);—ran
ua, confus.
„_ dubara, dublă aruncătură în jocul în
zari (Cihac) ;—
DUBA

jeu de

. RA
(pers.

trictrac.

dubare

„deux

fois“),

double

deux

au

COLNXVII

epiec, aruncătură în care cad doi ași, în jocul în
7ari (Glosar);— nege xER, doublon au jeu de trictrac (4.
hep „tout“ și yek „as“).
furda, flecărire (?) (Cihac) ;: — roRra, bavardage.
gabara, fluturaș pe cusături (Gorjan);
— RABARA,
piillette.

ghium. ibrie de aramă (Cihac); — ii
aiguitre de cuivre ; alb. gyum.

(giigiim),

— gomear
; an)
(Gorj

(pers.

comesa,
(Ciha— c);
gomână, palamar, otson
|
(d. it. gomena): ngr. “tout.
gul, hamul dinapoi la catîri (Cihac); —ar.

câble
cuLr,

giumârt, galantom,

darnic

gevanmerd), lib&ral, geânâreux.

carean, Joug.

ienicicmă, fată saii femee de curînd prostituată, litt.
,
modă nouă (Polysu, Rossler),— ver &vkMA, nouvelle
mode qui vient de paraître, nouvelle invention.
— evveuKkr, premier.
ivilichiu, svelt (Glosar);

„langavie, ornament architectonie

vILax KavIr,
— );
(Glosar, Cihac
zig-zag (d. yilan „serpent“).

locmagiun, electuar împotriva

flori şi fructe

de

serpentin,

sinueux,

en

neputinței bărbătescă

|
Lokmaguxs, aphrodisiaque.
; — su)
(Poly
luchiiim, tencuială de haznale (Cihac) ; — vâxix, sorte

de ciment.
ar. MANBYLYR,
— ;
mangialic, pirghie (Cihac)
mauză, povară mare, maşină
.
bâtiment de transport.

rue.

|

— mAvusA,
(Polysu);

; — muuragr,
muftagii, avar (Polysu, Rossler, Ciha
c)

mendiant.
muhaiar, nehotăriît, nesigur (id.) ; — ar. MUBAYER,

a, le choix libre.
palaşcă, patrontaş
„

ung.

|
PaLaskA,
— c);
(Ciha

,
giberne

qui

(d.

ploskva „ploscă“), ngr. za)iozz.
= vsl.
palasz
k
,
paralti, chiabur (Polysu); — PARALy, id.

sagâc, ciucure (Cihac, care aduce şi forma derivată
,
; — SAAR, frange.
săgecar „ciaprazar“)
; — )ar. şanu, geraisse.
sahîn, grăsime (Cihac
— TaBAN,
taban, scândură lungă şi subțire (Cihac
);

poutre, traverse...
fîn

,

,

-

tedaric, provisiuni de vinat (Gorjan: tedaric. de
— ar. 7EDARUE, provision, preparatif.
„fourrage“);

,
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terbi€, sos (Gorjan: f&rbie, suliman de bucate);—
TERBIVE (ar. terbiyet), asaisonnement (des mets), sauce.

tescherea, rîndea (Cihac) ; — pers. pESTERE, petite scie.
tocmac, ciocan mare ; pl. tăieței (Cihac);
— ronita,
maillet.
turluc, cuptor pentru arderea cărbunilor (Stamati
Ss. v; ISohlenmeiler);
— ronLuă, fosse dans laquelle on
6teint le charbon.
tuşar, precupeţ (Cihac);
— ar. riggan, marchand.

Mai

toți acești termini ai fost: de

o între-

buințare rară și mărginită: fOrte puţini numar
(ea luchium, tocmaci ete.) se mai aud astădi în
Moldova; marea lor majoritate însă par a fi
simpli parasiți, cari ati dus o existență îndoielnică spre a cădea apol într'o desăvîrșită uitare.

$ 111. Merona. — Influenţa turcescă directă,
sub raportul politic, încetâ efectiv la 1821, odată
cu epoca fanariotă; dar acţiunea er se prelungi

încă

aprâpe

rusă

un

decenii

a Principatelor

până

la

(1828
— 1834),

ocupaţiunea,

când,

sub

administraţiunea lui Kisselet, Regulamentul Oroa-

nic desființă o sumă de elemente ale trecutului,

de ordine politică, administrativă, judiciară și
militară,
cari se resimțiaii încă de influența
seculară otomană.
„Dar viața socială cu manierele și portul

oriental,

de

cu eticheta și rangurile ei, cu sistema-l

nonete

și măsuri,

dură

cam

până

la 1850.

In acestă privință o comedie ca „Boierii și CiocoIl“ de Alexandri (a, cărir acţiune se petrece între

anii 1840

și ne pote

și 1850) e de mare importanță culturală

da

măsura

transformării

radicale

operată în organismul nostru social după acestă
dată, când contactul direct cu ideile si instituțiu-

nile din Occident devine o realitate istorică de
0
continuă

Un

durabilitate.

decenii

|

mar târdiii şi societatea n6stră

pe
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trece priuti'o adevărată metamorfosă: tote elementele caracteristice ale vechii societăţi dispar ca
prin farmec sub acțiunea cotropitâre a curentului
occidental, saii mal bine dis francez. Ruptura
între trecut și present se face întrun mod atât,
de brusc, achisițiunile culturei europene se substituese atât de repede unor instituţiuni. seculare,
încât presentul pentru alte popâre formâză pentru
no un -trecut adesea îndepărtat sub raportul
|
social, politic și linguistic.
Ac6stă reacțiune necesară a dat o lovitură

de msrte instituţiunilor trecutului nu numai de

origină turcescă,
izvor slavo-grec.

ci și celor derivate dintr'un
T6te elementele. culturale din:

sfera administrațiunii,

justiţiei

armatei,

și

ce

poporul român și le-a însușit în: evoluţiuneu-l
slave, grece și turce—aii eșit atunci
secul—ară

din cireulaţiune și ai căutat un refugii în domeniul istoriei.

Nu aceiași s6rtă ai avut'o însă elementele
din sfera socială: părăsite de clasa nobilă, sehim-

bătâre și mlădi6să, cele mai multe
și în primul

rînd

costumul—aii

dintr'însele —
trecut

asupra

părții conservat6re a naţiunii, asupra clasei țără- .
nesci, la care persistă și astăqi și va persista

mult timp încă. Şi tot așa cu celelalte categorii
ale împrumuturilor existente, fie în orașe fie
la țară.
,
Se impune dar, pentru o apreciare mai raţio-

nală a influenţei străine, acâstă dublă considerațiune: a vorbelor

belor populare

istorice saii dispărute și a vor-

cari circulă și astădi.

„ Derivaţiunea orientală se face une-orl pe
cale indirectă, prin mijlocirea uneia din idiomele
balcanice. Ast-fel, forma verbelor n6stre turcesci
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derivă, direct din buloăresce ($ 26), precum elementele turcesci din Banat se datorese imediat

“Bărbilor saii Ungurilor din acâsta provincie ($3-).
Alte-ori, când

aceleşi

elemente

romanice

se

află și în turca și în grâca modernă, e mal grei

de hotărît itinerarul prin care ai intrat în românesce. Astfel : angara (£.angariya =ngr. îrryagat),

bacala

(î.

bakala,

ngr.

uzazmas=it.

Dbacallao),:

marghiol, piftie (pers. pihti = nor. amuz) ete.
Iată câteva din aceste filiere intermediare.

„Prin

intermediii

slav:

calie (vsl.

kalika ==

"pers. kalak „difforme“),: ciobotă (rus. tobotiă d.
tatar. cabata = pers. tabatan „grosses bottes“), șagă

(bule. șagii =t. șaka „badinage“), șofean (vsl. șaf-

rani : Îr. germ. safran din ar. za'feran), tăgârță
(sl.=t. tagarăyk „besace“), telegă (rus. telâpa =t.
talika „voiture“), toiag (vsl. toiagii =t. toyaka
„gros bâton“), topor (vsl. toporii=pers. tabar
„Ssecuris“),
La, acestea
ROCMANI

adăogim :

pl. 6meni

necredineioși şi de

buni

cari trăiesc la răsărit între

mila cărora

Pascilor gădee de ou în rîuri
1883:

Pascile

Hocmanilo»

și

se aruncă în

(Mangiuca,

Pascile

timpul

Calendar pe

Blajinilor
;
)

— rus.
(dialectal) rochman „milos“ din ar. rahman „mMiseri
eordieux“. De la Românii din Bucovina, cari ati primito
de la Ruteni, vorba trecu la Huţianii din Galiţia:
rachmane și rachmanski velykden „Pascile Roemanilor“,

s6rbătore

ce

se

ţine

în

onrea

Dumineca, Pascilor (ef. Miklosich,

lor 95

dile

după

Wanderungen, p. 18

ŞI 21). Moldovenii numesc aceiași sărbătâre „Pascile
Blajinilor“ (sl. blazini= ar.. rahman), un epitei
de un
caracter
cu totul
general],

ceea ce

exclude

ori-ce

alumitică: cf. asupra Roemanilor, Marian în Revista,
critică literară IV, 199—139 şi Ședătâr
ea
TĂLMACIU, Sinonim cu dragoman sait 1, 28—99.
tergiman ; —
vs]. tlumaă „»interpres“ n'are a face
cu sinonimul săi
tduăkă (ef. Cihac), ci derivă de-a dreptul
de la giagat.

sune
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tilmac, cum. telmas „interpres“: vorba
raport primordial cu tat. fil „limbă“.

orientală

stă în

Prin intermediii maghiar: dulăii (diill =pers.
tule „chien de chasse“), coroiit (lkaroly =t. karagu), ham (him=pers. ham „harnachement“),
pezmet (peszmst== pers. peksemet „biscuit“), salaş și sălășluesc (szâllis=t. salaş „tente, chaumitre“), șoim (s6lyom= t. șahin), vamă și vameș
(vâm = ar. vam „dette“).

La acestea adăogăm :

CIUTURĂ, Sălâtă (în Moldova) şi țevă de lulea (în
Ard6l);— esttora „embouchure d'un tuyau de pipe,
cruchon de bois“ d. t. cotura (6otra) „eruche ou bouteille
en bois de forme plate (d. it. ciotola) ; bulg. serb. sutura

„tiveă de apă“. Circulaţiunea și sensul vorbei indică
0 directă provenință maghiară, iar nu osmanlie.
CIZMĂ, sinonim cu moldov. ciobotă, existândşi în
istriano-româna
(luat aci din sârbesee):

laţiunea

vorbei

indică și

aci

o

uccentul şi circu-

imediată

derivaţiune

maghiară
(de unde provin şi alță termini profesionali
ca astrăgacii bedreg, dichiciu, san):
— esizma „botte,
bottine* = î. tizme, id. (cizmegi = cizmar), de unde sârb.
„cizma, alb. și mer. cizme.

Unii termini (primitiv turcesc!) ca Beciii şi
chepeneg aii fost alternativ împrumutate de la
Turci și de la Unguri: existenţa lor simultană

în Dobrogea și în Ardel
provenință paralelă.

indică

acâstă

dublă

Prin intermediii neo-grec: măcar ($ 25), taifas (caweas, assemblâe, troupe= î.-ar. taifa „suite,
cortege“), ţucal (stoozae= t. cual „pot“), zarzăr.
(teptahou, abricot =t. pers. zerdalu „petit abricot“)
ete. O filieră analogă revine în acele vorbe
turcesci, în cari palatalele primitive sînt redate
în românesce prin sibilante corespundătore: ș
prin s.și € prin ţ (Ş 21).
.
Tot din neo-grâca se trage şi farmazon

„necredincios,
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perlid“

(litt. franemason),

document

sens

al lui Mavroghene

din

ce revive

deja

1787 (Urechiă,

întrun

Istoria
III, 108: unii din făcătorii de rele şi furmazoni
at semănat multe feluri de vorbe neadeveraie
spre spaima norodului);— papuaoâvoș, nelegiuit (d. fr.
frane-macon),
mer. farmazon „ipocrit, om rău“, rus.
pol. farmazon, t.
farmason. Vorba dobîndi de timpuriă
rabil din causa apucăturilor misteri6se un sens nofavoale franemasonerici,

întrodusă la noi de către Greci în
ultimul pătrar al secolului trecut: de aci farmu
zon „pangliear, seamator“ și

furmazonă „vrăjitâre: (Crenga 1, 232: fata
lui
Roș-Impărat este o farmazână cumpl
ită).

In fine, un intermediii sas sati german indic
ă
vorba „lăută“ (serm. Laute —ţ, lata):
cf. Hasdeii,
Etymologicum s. v. alăută.

Mat rămânesă considerăm

în teâc

ăţi materialul de natură literară sai arti
ficială, ce ne a
venit (divect saă indirect) din Orie
nt și caie uni
Sa transmis prin tre! canale:
diferite.
1. Neologismele orientale ce le
datorim contactului recent cu cultura fran
ceză și dintre cari

unele se află menţionate în corp
ul lucrării cu.
ocasiunea dubletelox lor, populare
sati istorice.
Ast-lel
:

|

|

alcov (ef. cubea), amiral (emir
), arsenal: (tersana),
azur (lazur), beduin (bidiviii),
bezoard (panzehru), calibru (ealup), caravană (ehervan
), caravanseraiti (carvasara), carmin (cărmiîz), gudr
on (catran), hazard (zar),
hordă (urdie), jupă (giubea),
magazin (magaza), mas"caradă (mascara), moschee
(mecet), nabab (naip), odaliscă (odalio), sirop (ciorbă),
sorbet (șerbet) ...

Restul acestor neologisme,

abstrăcțiune făcând de. terminologia soiințif
ică, se reduce la
următOrele : ambră, asasin,
balsam, camtor, carat, tachir, felah, felucă, gara
fă, iradea, muezin,
meschin, mumie, razzia, șerif
, talisman, tarif.
2. Neologisme

poetice

împrumutate

direct
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din Orient. Singurii! dintre poeţii noştri cari aii
tras în sfera fantasiel lo» lumea orientală, aii fost
Alexandri (în câteva Legende istorice) și mai ales
Bolintinenu, în „Florile Bosforului“. Acest din
urmă a recurs la izvorul însuși de inspirațiune
și a întrodus, în poeticele sale descrieri; un
număr

Ore-care

de

termini

relativi

la viața

orien-

tală ca:
CERCHEZ, tunică de formă cirecasiană (|, 234: Ferese 'mlădie pe kiahiul, bogat Cerchez).
DALGA, tunică de mătase cu ciucuri de fir (|, 293:
Anterit de selimie cu dulya de fir deschis)
;— dalga
„Gisaque“.
GI5;, demon, duh (, 299: Ginii fantastici ce'n n6pte
se adună): — ar. in „genie, demon“.

gcua

HALAICA, Sclavă de harem

(|, 248: L'ale halaicei cân-

tece de dor) ; —— ar. halayka „eselave, servante“.
uURIE,
feci6ră promisă de Mahomet
în paradis

musulmanului fidel ; fig. fiinţă răpitore, qînă (Bolintin6nu
[, 941: Hwiie eşită din ale mării spume ; 248: Huiridru edenului dulee... );— ar, huri „nymphe“.
TAŞMACG, vălul turedicelor (|, 234: Sub zagmac adus
din Şam) ;— Yașmak „voile des dames musulmanes“.
.
TALICĂ, SI eisura uş6ră şi elegantă ([, 336: O tulică
se opresce, ocolită de cavazi); — talilza, „petit chariot ă
un cheval“ (de unde rus. telâea).
Dar mai ales nisi „priveghetore“, paserea fa-

vorită a poeţilor din Orient, revine sub diferite forme:
biulbiuliță (Bolintinenu1, 852: Cântă, biulbiuliţă bună, Prelungesce somnul t&ii), bulbulucă (|, 273: Amoros ca - Plânsul “dragrei bulbuluce) şi biulbiulină (Alexandri II, 313:
O frumâsă biulbiulină începuse a cânta)..
'

Restul ucestul vocabular poetic (ascher, câzlar, ciflie, elcovan, feregea, gianfes, giar, hadîn,
hanîmă, imam, namaz, saudal, selemie, silâf; şi
numele proprii: Anadol, Boaz, Sam) se regăsesce. .
printre vorbele istorice; tot așa cei câțiva, termină întrebuinţați de Alexandri ca: Aliotman
(și la. Eminescu), chiafir, hairet (= higret) ete.
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3. In line, neologisme

recente orientale car!

n'a ajuns încă a fi populare: AA
„baie cu
„abur uscat“: hamnan „bain“; BECTEMIS, calitate superiOră de tutun (Gane III, 198): ar. pel: temiz, id.
(lit. tort et propre); IMAM-BAILDI, un fel de mân-

care gătită cu pătlăgele (citațiunt la Rudow): iman

bayildi (litt. pâmoison de Pimam) „Paubergine accomode au beurret.

Câteși trele aceste serir de termin! orientali
sînt de natură cu totul artificială și sînt astfel
lipsiți de ori-ce interes linguistic. Ca importa-

țiuni pur literare și recente, ele n'a nimic comun cu fondul popular și istorie al influenței
osmanlii. Le-am menţionat aci tocma! spre a sta-

bili acestă radicală deosebire.

In timpul din urmă cunoscințele n6stre relative la, epoca fanariotă s'a înmulțit nu numai
cu 0 sumă de documente indigene, ci și cu relaţiunile cronicarilor contemporani greci, scâse
treptat la lumină de d-nir Legrand și Erbicenu.
Mai ales d. Erbicâuu Și-a, câștigat merite reale

prin: numerâsele

sale

traduceri

Srâcă după scrie! apărute

din

limba

neo-

în secolul trecut. Ne

am folosit de tâte aceste materiale, numal
întru
cât ele privesc pe Români, căci, în totali
tatea
lor, ele: ar putea procura materia unul
glosar

special, analog celui proiectat (Și neexecutat
Legrand la cronica luy Daponte, glosar ) de
ar oglindi mai mult limba Srâcă din secol care
ul al

„XVIII-lea de cât pe cea română.
: In traducerea, acestor cronicari, d. Erbic
ânu
a adoptat o sistemă de transcriere cu
totul eronată și care ar putea conduce la confu
siuni re-'

gretabile.
sunetele

Se scie că orâca

b & g, pe

modernă nu

cazi le înlocuesce

posedă

cu mp,

îs
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și tz: traducătorul hărăzesce 1) limbei române
tâte aceste lacune ale alfabetului romaic.
Așa transcrie (p. 39): gembegizii, Tbapmsrţidae, în loc
de gebegii; p. 483: ghemgizii, “fsutrtidsc, în loc de ghe-

migii . „Tot ast-fel:

otzae (în los de ogiag), ghezigiti

(azigit), ghiovas (iova), ţephane (gephane), țasit (ciașit)...
|
Dar d-sa conservă nu numai fonetismul ci și formaţiunea pluralului grecesc, ca: actenamede, cumbarade (în loe de aetinamele, cumbarale), chiatapidi, chirzalidi, spahidi pentru chiatipi, cârjalii, spahii... ba
chiar (p. 75): bairachiile, ţandiriile . (pzoipzzta, roxvrigra)
în loc de bairacurile, ciadîrurile.
Ca să se pâtă vedea mai bine inconvenientul unei
asemenea procederi, cităm frasele : (p. 783) a scos fugiele
(ro5y:a); p. 62: să anunţe musdenul (roy u.ovotiv); p. Si: nu
găsesc ghiuni multă (sotobw) în loc de tuiurile... majdea
Graducătorul reproduceând finalul acusativului) . . „duri,
(traduegtorul luând silaba inițială drept articol) ..

La acestea, se adaogă traduceri incorecte

Sati ima-

ginare ale vorbelor, turcesci: (p. 181) ghemzi (cit. ghemiei), tradus cu „6meni fără căpătâiii“ (în loc de „marinari“); p. 139: rufeti (cat. ruteturi), tradus cu „întruniri de Gmeni la privelişti“ (în loc de „corporaţiuni“);
huzur „plăcere, chef: (în loc de „linişte“) .. „p. 9 şi 295:
șepte gulade după "Ezra +ovha5zs în 06 de Șâpte Tur-

nur sai Edicule...

Mai întregul material lexical coprins în cronicarii greci se află deja la cronicarii noştri și
exemplul acestora (cari sciaii. binișor grecesce
şi turcesce) ar fi lost destul de instructiv pentru
traducător.
Am. făcut aceste observaţiuny dintr'un îndoit,
punct de vedere: mai întâi, fiindu-ne t6mă ca
procedare a unui bărbat așa de meritos să nu
“găsâscă imitatori, continuându-se astfel o anomalie atât de vegretabilă?) ; apoi, să nu ni se
1) Exemplele
ati scris'

despre

de maila vale sînt luate din Cronicarii greci cari

Români

în epoca

fanariotă.

Bucuresci,

1890.

2) R&posatul Sion, în traducerea lui Fotino, s'a luat după ace-
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„Potă imputa, că n'am tras din activita
tea
tot folosul, de 6rece formele adoptate de d-sale
cător sînt: incompatibile cu Spiritul limbertraduromâne.

|

Ş 112. CoNSIDERAȚIUNEA FINALĂ. — Slavil și Gre-

cil eraii popâre de aceiași credință şi
de acelâși
datini cu Românii, de aceia influența
lor se
resi

mte în t6te manifestările vieţii religiose,
ciale și intelectuale. O influență de altă natu soră a

suferit limba nâstră în curs de secole
din partea
Turcilor, un popor străin prin religiun
e, străin
prin

aspiraţiuni.

Ce ordine

de idel sai

putut

împruuwuta în asemenea îm prejurări ? Limb
a este,
în acest, cas, oglinda cea mar credinci
6să: ea

n'are

de înregistrat nici o noțiune

intelectuală

propriii-disă,

nici

un

religi6să saii

verb

originar

(dar câteva sufixe și particule). Lumea,
suprafața
pămîntului, corpul omului și sufletul
sei, viața

de famili
— eîn tâte acestea

nu

se află

nic o
urmă, nici un reflex al elementuluy
turcesc.
Iată dar, din cupul locului, o diferenţ
ă importantă,
sub raportul ideal, între influența

turcă și
cea slavo-grâcă. Fiind ast-fel, nici
vorbă nu pote
fi de vr'o. influență artistică sati liter
ară, derece
ambele
acestea îmbracă

la, popbrele orto

doxe un
vestmint aprope exclusiv reli
gios.
Despotismul oriental a, rămas
stereotipat în
numerbsele dări, cu cari aceste
țări aii fost împovărate în diferite rîndury și dintre
rămas până astădr neșterse din mint cari unele ai
ea ţăranului.
Enumerarea lor este o istor
ie în miniatură a
suferințelor trecutului.
iași normă, care numai sciințifică
nu pâte fi: pe o singură pagină (111,
se află transcrieri ca tablam-pașa,
cempezi-başa, cumpara... în 247)
de tabla-bașa,
loc
gebegi-bașa, cumbara.

călâciă-eaftan ; ..

.

.. cf.
m

II, 157:
i

kiliţ-caltan =
:
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Luxul oriental se oglindesce în multiplele
numiri de stofe și materi), din cari multe ai
persistat până astădl. Acea, pestriță varietate de
costume și scumpetuni făcea din representanţii
nobleţe nisce adevărate bazaruri ambulante.
Acele splendori ale aristocrației n6stre trecute
aii descins treptat t6te gradele ierarchiel sociale:
după ce făcură fala boierilor şi a cocânelor, se
abătură pe rînd la preoţi şi haiduci, la lăutari
și țigani, până cese fixară în coliba ospitalieră
a făranulul şi a țărancel, spre a duce acolo o
viaţă mal durabilă.
Regnul animal, 'ca şi cel mineral, e puțin
representat;;

din

contra,

cel

vegetal

numără

un

contingent important.
Vorbe relative la casa și Vale
casei. la
bucătărie și la produsele gastronomiel - orientale, la băuturi şi la aparatul fumatului.
Cea mai mare parte a terminologiei comerciale, multe numiri de meșteșuguri, de industrii,
de unelte şi dichisurile respective (unele privitore
la păstorit și la ţesut).
Vorbe aparţinând sferei militare ȘI juridice
dispărute în mare parte; câțiva termini de marină
și mal tot ce privesce calul.
Un număr de substantive şi de adjective
cu nuanțe mal adesea nefavorabile.
Afară de acâstă influență pur materială și
afară de acţiunea culturală (destul de însemnată, dar astăgi cu totul dispărută), menţionăm
acțiunea, spiritului oriental asupra paremiologiei
române, numirile câtorva jocuri sociale şi de
copii, și a instrumentelor musicale dintre cari
unele aii persistat până astăgi la păstori și la
țiganii lăutari.
Cu
modul
acesta,
resumând elementele
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positive și negative, influenţa turc
âscă îm brăţișeză:
___pe om, sub raportul traiului sei
material:
nutriment, îmbrăcăminte, locuință
; industrie, co-

merţ,

comunicațiune;
Natura, representată

vegetal;

Statul,

cu

la arta militară
„Societatea:
Din contra,
sciințel și artei,
lei, aii rămas
rientală.

privirea

mar

ales prin regnul

specială -la politică

Iar sub raportul cronologie și topo
gralie
am ajuns la următârele conelusiuny:
„_
Ipotesa despre existențaîn române
elemente pre-osmanlir (avare, pecenegesce a unor
, cumane,
mongole) n'a fost încă confirmată
prin
nici un
lapt
topice

irefutabil

cumane) ;

(exceptând

cele “două-trei

nume

Imprimuturile tătare, în special
nogaice, ai
caracter cu totul local (Mol
dova) ;
Limba română nu cundsce nici un
singur
arabism sai persianism, care să
nu
fi
trec
ut mal
întâi prin filiera osmanlie
;
un

nu

Graiul Românilor din Istria, Banat și
Ardel
pe

posedă

cabularului

„In

și

(și acâsta numa! în tvecuţ);
jocuri, melodii, hore etc.
domeniile înalte ale veligiunii,
precum și cercul intim al famicu totul neatinse de lumea o-

calea

oriental ;

directă

nici

o urmă

a vo-

fine, singura influență orientală,
durabilă
osmanlie, care (străină de
literatura relioi6să) se reflectă
pe de o parte
în domeniul cronografiey și al poes
iar pe de alta constitue uni continge iei istorice,
nt. însemnat
al limbei populare de astă.
ȘI apreciabilă,e cea

ADAOS
I
_BOIERNAŞII

DE

CURTE

Tnstituţiunea nobiliară la, noi e de origină
slavo-bizantină (însuși numele de „boier“ e slav
=boliar „nobil“), de aceea, nomenclatura rangurilor e în cea mal mare parte slavonă, afară “de
titlurile Comis, Logofăt și Spătar, cari ne ati ve-.
nit (indirect) de la Bizantini. Cronicarul Ureche
ne dă cea mail veche listă a boieriilor moldovene (Cronice I, 138), așa cum a fost instituită
de Alexandru cel Bun. Ea conține un singur
titlu osmanliii: „Agă, ispravnic pre dărăbani ŞI
pre lîro pre Iași giudeţ“.
Lista dată de Ureche se află upol reprodusă:
de Miron Costin (în poema-i polonă despre Mol-

dova) și apol într'un mod mai sistematic de Cante-

mir, care, întrun capitol special din Descrierea,
Moldovei, vorbeșce de „Baronibus Moldavie eo-

rumque gradibus“. El distinge două categorii, bo-

ieri de Sfat şi boieri de Divan, cel din urmă subîmpărțiți în '3 clase. Lista acestor două categorii
coincide esenţial cu aceia a lui Ureche, numai că
„printre boierii de Divan din: prima clasă figurâză
60936
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la Cantemir un al doilea titlu otoman: „Serdar,
Campodux, europzo loquendi more generalis locumtenenst.
Printre boierinași, Cantemir enumără între
alți un Ciohadar și un Cămăraş de rafturi ; iar Logoistul Gheorgache adaogă printre boieriile Curţii
cari ati osebită rînduială

(Îl, 302):

„Vatavul de Aprodi, V el-Cafieiul, Credincerul, Vel-Cămăraș, Vatav de Copil, Divictarul,
care mal 'nainte vreme acestă boierie n'aii fost,
„făcându-se de la Grigorie-Vodă ; asemenea și
Mehtupeiul, carele se chiamă și Chiesadar, Cibucciul, Ici-ciohodar,
baș. și Baș-ciohodar:.

Becerul,

Piwnicerul, Satir-

Introducerea, acestor ranguri inferidre a mers
paralel cu influența politică din ce în ce mal

mare a, Porții asupra Țărilor române. Acâstă
înfluență ajungând cu totul preponderantă în
epoca

fanariotă, numărul boiernașilor a crescut într'u
na

modelându-se

după

personalul

inferior

al

iului. Arhondologia 'ȘI lărgesce ast-fel din ceSara-în

ce hotarele, până ce devine ilimitată,
Afară de cele 5 clase de boieri (prima
numită „Protipenda“ și constituită din așa-n
umiții
veliți) despre care Fotino a dat descrierea cea
mal
completă, același istorie grupeză întrun
capitol
special „Despre casa Domnului“ (III,
805 —312)

pe toţi boierinașii în serviciul Curţii și
mai mare parte erati de creațiune recen cari în cea
tă 1).
,

1) Sulzer

consacră asemenea boierinaşilor
de Curte câteva pa107 urm.), dar enumerațiunea
sa e incompletă şi transcrierea adesea eronată. Cât privesce
notițele corespundătâre ale consu
iului prusian Lreuchely (Hurmuza
che N, 495-548), ele sînt de la un
capăt la altul o traducere liter
ară franceză după textul lui Fotin
o
(LII, 265-313). Despre boieriile Țării
românesei a se vedea şi „Relatio
de statu Valachiw* (1679—1688),
raporinl unui misionar catolic sub
Grigorie-G
ini

(III,

hiea,

în care

se ocupă

mal ales

de arhondologia

Munteniei;
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După ce enumără pe Cămăraşul cel mare,
pe Ispravnicul de Curte, pe Cuparul şi Credin-

cerul, pe Grămăticul Domnului și pe Protomedicul Cur ți, Fotino continuă ast- fel lunga-i enu-

meraţiune:
Vătaful

de

Curte

are

câte

100 lei 16fă pe lună.

Muhurdarul, carele pune sigiliul domnesc pe tâte
cărțile domniei, capătă peste 20 mii lei pe an și 40 lei
l6fă pe lună.
Devictarul, carele îngrijesce de călimările Domnului,

are

acelşi

fol6se

ca

şi

Muhurdarul

l6fă pe lună.
Becerul, carele are îngrijirea beciului în

și 40

lei

care se

păstreză ale măncării, primesce 100 lei pe lună, afară de
fol6se întîmplătâre.
Ică-ciohodarul îngrijesce de încălțările Domnului.
Toţi cizmarii şi vîndătorii de cizme sînt supuși lui și
de la fie-care capătă dare de un leii, care se: numesce
venitul ciohodăritului,
Rahtivanul îngrijesce de harşelile și de tâte cele
trebuinci6se la caii domnesc. Când Domnul vrea să
încalece, el îi aduce un scaun pe care calcă, are J6fă

de 50 lei pe lună.
Grămăticul cămării este sub Cămărașul cel mare
şi ţine socotelile lucrurilor ce intră şi ese din Cămară;
primesce 30 lei 16fă pe luna.
Vătatul Cămării are 20 lei 16fă pe lună.
Vătaful Beizadelelor primesce 100 lei 16fă pe lună.
Caftangiul, carele împreună cu Cămărașul II în-

grijese de garderoba Domnului, are 50 lei 1&fă, pe lună.

|

Babeineiul,

ce îngrijesce

Odăia,

lei 16fă pe lună.
Baş-ciohodarul sait şeful tutulor
50 lei 1€fă pe lună.
_
Ciubueci-başa, care
20 lei 16fă pe lună.

Domnului,

are 10

ciohodarilor are

aduce ciubucul Domnului,

are

cu tite că nu conţine date noui, acest raport e totuşi interesant:
publicat întâi de Engei (Geschichte der Ilolduu und der Valachey, Introducerea No. CIII, p. 108-117), el fu apoi reprodus-în „Magazin Istorie“, tom. V, p. 33-10.
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Cafegi-başa,

pe

lângă

16fa de 20 lei pe lună, se

folosesce şi de monopolul cafelii.
|
Șerbegi-başa. care dă șerbetul

şi

ingrijesce

de
dulcețuri, are 20 lei 1âfa pe lună.
Șamdangi-bașa, carele îngrijesce despre lumînă
ri,
primesce 20 lei pe lună.
Buhurdangiul, ce îngrijesce despre afumători,
primesce 20 lei pe lună.
Ibrictarul, carele dă Domnului de spălat, capătă

20

lei pe

lună.

Peșchergi-başa,

carele dă Domnului peșchirul, pri-

Giamașirgi-bașa,

carele

mesce

20 lei pe lună.
Sofragi-başa, carele îngrijesee despre masa
Domnului, capătă 20 lei pe lună.
Narghelegi-bașa, ce dă Domnului nerghelâua,
are
_30 lei pe lună.

are îngrijire

de

spălarea
rufelor, primesce căte 20 lei pe lună.
Bărbier-bașa, carele rade pe Domn, prime
sce câte
10 lei pe lună.
Toţi Gmenii aceștia ce sînt în serviciul
Domnului
se numesc Edeclii și Orta-cușaci. Ei

când fac serviciul, sînt îmbrăcați numai cu cafta
nuri și încinși pe
d'asupra fără altă haină, purtând numai
fesurile în cap.

Sub dînșii sîut și alți servitori mai Mici
în număr de
toți împreună

34, primind

se numesc

până

Iamacuri și Icioglani.

la 365

lei pe

lună şi

Cavaz-bașa, carele stă în pici6re afară la
ușa Domnului: cu bastonul

în mână, primesce 10 lei
Iamacurile sait ajutorii acestuia câte 1&fii pe lună.
cinci lei I6fă
pe lună.

Chehaia are câte 20 lei 16fă. pe lună.
de 20 primese fie-care câte
dece lei pe lună.
Ciohodarii în număr

Doi ciohodari ai beizadelelor prime
se câte
|
Satir-başa câte 15 lei pe lună.
Chehaia II câte 12 lei pe lună.
|
Patru satîraşi câte 10 lei pe
Mataragi-bașa câte 15 lei pe lună.
Ajutorii acestuia câte dece leilună.
Baș-ciaușul ture câte 10 lei pe pe lună.
lună.

pe lună fie-care.

20 lei
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Alaiu-baş-eiaușul, cu
. împreună

95 lei pe lună.

alți doi

ciauși, primesc

toți

Spiţerul Curţii primesce 150 lei pe lună.
Gerahul Curţii asemenea.
Curierul privat câte 200 lei pe lună.
Trîmbiţaşii nemți câte 30 lei pe lună.
Vornicul de harem sai îngrijitorul apartamentelor de femei, împreună cu soția sa Vornicâsaşi cu
tote fetele ce fac suita Dâmnei, primesce o mie lei pe
ună.

Baş-eiohodarul Dâmuei câte 20 lei pe lună.
Grămăticul

|

Maimar-bașa

Dâmnei

câte 200 lei pe lună.

(architectul

domnesc)

câte 50 lei pe

ună.

Fustașii Divanului și ai haremului în numer de
21 primesc 265 lei pe lună.
Lefile tutulor celor de mai sus compun ţifra de
671? pe lună.

Il

HATIŞERIFUL DIN 1802
Sultanul Selim al IV-lea a emis în luna luă
Gemagel-ahir 1217 (Noembre 1802), sub Const.
Ipsilant-Vodă, ultimul hatișerif, care confirmă
vechile privilegii ale Țării românescă și ale Moldovei. El a fost citit la Mitropolie, de față fiind

toți boierii,

în 23 Octombre

din același an. Ha-

tişeriful a fost tradus întrun mod fragmentar
de Engel și complet de Fotino (III, 923—985).. .

Reproducem

istoric

al

acest document după Tesaurul

lui Papiu-llarian

(II,

309—314),

care

conţine textul oficial într'o copie forte fidelă dar

prea literală (întru cât s'aii conservat particularitățile stilului oriental, indicând în note variantele
aflate la Fotino și în Uricarii (III, 181—205) și .
completându-le cu datele corespundătâre ale hati-
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șerifurilor anteridre din 1774 (Uricarit V I, 483—
446) și 1792 (ibid. III, 131—1:44).
Hatișeriful din 1802 resumă și Completâză

pe tote cele-lalte1): e documentul capital pentr
u
daraverile n6stre politice cu Porta otomană.

In vreme când cu norocire s'au săvîrșit pacea
și
împăciuirea între prea-înalta și vecinica Impă răția
mea
Și între Impărăţia Nemțţilor, atuncea milostivindu-se
Im.
p&răția mea la starea cea din vremea răzmiriţei
ce
ati
suferit raiaua Țării rumânesci, ai miluit'o cu
sfîntă
poruncă ?) de iertarea, dăjdiilor: de haracii, de bairam
lie,
de

rechiabie și piaize 3), -

Asemenea, pe la înjumătăţirea lui Muhar

el a l&tului 1206, s'aii mai dăruit iarăși sfinta mea porun
că coprind

ătâre de a nu se supăra năpăstuindu-se
raia. lar în urmă viind grecesc Și turcese arzmasăraca
hzar
din

partea

celor din Țara

rumânâscă,

Mitropolit,

episcopi, igumeni şi toţi preoții de pe la mânăstiri
şi biserici,
boieri, căpitani şi ceilalți zabiţi, eu coprindere
că mai
nainte de câţiva ani s'au silit, din pricina
celor
ce ai
pățit asupreli și necazuri în vremea răzmir
iţei,
de a
părăsi cei mai mulți patria lor şi a se depăr
ta
de
la ea
Şi a se prăpădi memlechetul Țării rumânesci
+) șia veni

lăcuitorii la ticăl6sa

stare,

şi că “având

Şi. ascultare la prea-puternica

mându-se

răției mele,

la

acea

către

ej milă

cer a se îunoi

dat mai nainte,

mare

mea

și milostivire

prea înalta poruncă

coprindătâre

nesci $) și a multor șarturi

Impăraţia

de

nizamul

supunere

şi răză-

a Imp&-

ce stai

Tării rumâ-

cari s'aii cercetăt atuncă la

'1) Hatişeritul din 1826, trimi
Ghica după pacea de la Akkerman s şi de Mahmud al II-lea lui Grig.
publicat de d. G. 1. Lahovari
în „Convorbirile literare“

din 1887, nu este, cât privesce
fondul, de
cât o transcrierea hatişerifului din
1802, augmentată cu stipulațiunile
tractatului de la Akkerman,
”
.

2) Ur.. sfîntul ferman.

„5) Fot.: scutirea haraciului, edigi
elelor, richiambialelor şi zaharelelor. — Ur.: iertarea dărilor
de haraciti, de hădiea, rechiabiea
giupele şi de tâte altele mari şi
şi
mici birui... 1774: plătind numa!
obicinuitul baraciă, iar alte încăr
cări şi cheltuieli cu nume de
vaeturi, dumiale, obuducturi şi
hagiaizele s'a poprit... 1781: iertaţ
de richiambighele Şi bairamlicu
i
ri şi alte deosebite teclifaturi.
1) Ur.: pricinuindu-se prăpădenia
pămîntului Moldover...
5) Fot.: atingătâre de privilegiu
rile şi buna-orîndnuială a: "Țării
românesci.
.
-
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caidul ce se păzesce 1) la împărătescul mei Divan, de
fermanurile ce se dai după vremi 2), fiindcă s'ait găsit
acolo coprins că la lâtu 1î88, la jumătatea lui Șeval,

S'aii dăruit la amîndout

runci

împodobite

cu

ţările sfintele prea-înaltele po-

sfintul hatihumaiun,

acestea, ce se dic în urmă.
Că raielele î) a câte două

Moldovei, care

ţări,

arătându-se

Rumânesci

și ale

coprind loc de cheler *) a prea-puternicei

Impărăţiei mele, plătind după

starea lor dajdia

anului

Sail haraciul, să nu se supere pentru multe fiteși-ce
socoteli, nici chiar bani, nică cu alte ori-ce chip.
“ Şi când se va întîmpla pîră şi pricină între
Turcă 5) şi între două raiele 6), acest fel de pricină Dom-

nul “Țării rumânesci după vreme, cercetând cu dreptate
pe jeluitor şi pe pîrit, să împlinescă dreptatea ce se va
dovedi. Iar la hotărîrea pricinilor ce se va întîmpla
între Turci

şi între raiele î), să fie în mijloc şi cel după

vremi Divan-cfendisi al Domnului 8 şi alţi zabiţi 9). lar
de se va întîmpla,

ca aceste pricini între Turci și raiele

de a nu lua sfîrşit prin mijlocirea celor ce s'aii dis mai

sus, al lui Divan-etendi şi altor zabiţi, de la cei după
vremi Domnii Tării rumânesci, şi se va dovedi că gân-

dul acelor jeluitoriă sait pîriţi turci este de a vătăma
şi a păgubi săraca raiauai0), să nu se sufere a se su-

ptra şi a se păgubi

săraca raiaua,

pentru

acest

fel de

mincin6se şi împotriva dreptăţii davale și pîră. lar hotărirea

naintea

de acest

cadiului

fel cu

de

îndoială pricini

să se

11), căutându-se
Giurgiii

facă în-

judecata.

1) Fot,: cercetându-se condicile ce se păstreză în... Ur. cău,
tându-se caidurile cele păzite în...
2) Fot.: ordinele ce se dai din timp în timp.
,
*) Fot.: supușii...
1) Fot,: care locuese ţările ce sînt grânare... Ur.: socotite în
locul cheleriului împărătescii mele măriri; .. 1792: socotindu-se aceste
:
două eparchil ca o magaza a înaltei mele Impărăţii.

5) Ur.: ehleislami adică cel de credință otomanicâscă...
6) Fot.:

între

dol Români...

7) Fot.: între Turcă şi creştini.

-

_

,

s) Fot.: Divan-chiatip care se află pe lângă Domn... 174 şi
1792: Divancchiatipul Voevodului şi alţi musulmani.
2) Fot.: cu alţi ehliislani. Ur.: şi alţii de credinţă otomanicescă
și alți otomani...
|
NI
Na
w) FPot.: pe Români.
lui Girgiov-eadisi. Ur.: înaintea cadiului
1) Fot.: înaintea
Ibrailei.
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după dreptate, cari cadii ai Giurgiului
se va rîndui la ci vr'o pîră ca acesta sînt datori, când
despre partea
Domnului după vremi, să fie cu luare
amin
tea nu face
nicidecum lucru afară din dreptate și
din
pravilă, Și
nevoindu-se a avea dreptatea locul ei
şi
a
nu
se năpăstui săraca raia. Și încă a, nu se supă
ducându-i cu sila a'se judeca la alt loc,ra săraca, raia,
de vreme ce
S'aii scris fotfa coprindătâre că mărturia
unui
raia asupra
unui Turc!) este primită ȘI bună la prici
ni de clironomie 2), la care să urmeze după fetfa.

Și că câți din ascherlii sai alții?)

vor face vre-o
.greşală înlăuntru în Țara, rumânâ
scă), aceștia să se trimită la serhaturile din prejur şi acolo
să se pedepsâscă
prin marifetu zabiţilor lor.

runci,

Și măcar că sînt multe Şi. înalte
să nu cuteze împotriva

nizamului

nainte a intra în ţară serhatlti
cazalelor5) după Dunăre,

Şi alții

Și înalte

împărătesei

po-

ce s'aii dat mai

din

porunci

lăcuitorii

sînt

ca să
surpe 'câșlalele, care se făcea la
Tara rumânscă mai
nainte, și să se izeonâscă cei ce umbl
ă fără nici o trâbă,
netrebnici și Gmeni ră; dar nu este
departe de a se
întîmpla, ca unii ca aceşt
ia

a se

şi după ce ei intră, se vor gâlcevicereși de a intra în țară
vor omori unul pe
altul, după aceea, să c6ră preţul
sângelui Și apucându-se
de pîri mincin6se Şi cerând lucruri
ȘI bani, a supăra
ŞI a păgubi pe săraca raia,. Pentr
u “acesta de acum înainte, afară din tînduiţii şi numiții
cu număr neguţători

de la serhaturi, nimeni altul
nu cuteze a intra în
țară. Și aceștia iarăşi când ati asă!merg
e la Țara rumânâscă
pentru neguţătoria
lor, să-şi ia teșcherele de voie de
la
în

Zabiţii lor Și ajungând

țară, să arate acest fel de
teșeherea sau Ja, însuși Domn
ul țării), sai la vechilul
lui, şi luând iarăși teșch
nul “ării rumânesci,

erea, de voie sati

sau

de la vechilul lui,

de

la Dom-

aşa

să se

Po
ANII
1) Fot.: asupra unui ebhl
iislam.
Fot.: la judecăţile vasigetu
lui şi unispetului. Ur.: la
judeclironomilor şi a genealog
iel
3 Fot.: sau alții din ebliisla lor, adică a rudeniilor.
mi. Ur.: orl câți sai din
saă din alţii de credință
oșteni
otomanicâscă.
4
Ur.: în ţara Moldovei,
„_%)
căţile

5) Ur.: şi alţii din taifalol
caicilor Dunării,
%) Fot.: la Eflac-voivodasi, e Ur.:
către însuși Domnul Mol
dove.

CCAOVII

neguțătorâscă

făr' de a cere

pentru neguţătoria

lor, nici

la judeţele,

cu

sălășluire

în cari

a

merg

se aşeda

acolo, nici a ara, nici a semăna, nici a supăra în altfel
raielele, nici a da selemaheâsă sati arvună, cari acestea
tâte se coprind întocmai la înaltele porunci, ce S'ait dat
mai nainte pentru nizam şi se cade a se urmă.

Şi că pentru acest fel de

mincin6se

davale!),

să

nu se sufere a se rîndui în Ţara rumânâscă. mumbașiri despre partea Vezirilor și cadiilor și zabiţilor spre

suptrarea săracilor raiele?).
|
Și că câte locuri și moșii, sait mânăstiresci sati ale

altor obraze,

care

cu sila şi cu

năpăstuire

s'au stăpâ-

nit de acest fel de Gmeni netrebnici şi se numese până
în diua de astădi cu nume de raiele, făcându-se pentru
aceștia desăvîrşită cercetare şi dovedindu-se că se stă-

pânese

cu năpăstuire,

adevăraţi.
Și că de va

să se întârcă

E
fi trebuinţă

de

lu stăpânii

a

se înnoi

lor cei

şi a

se

lucra cum și mai înainte schela cea veche a Țării ru-

mânesci, oraşul de Floci, spre mai de folos şi mai lesne
ducerea de celor ce es din ţară la alte țări sat din
alte țără la Ţara rumânescă, să aibă voie lăcuitorii țării
a înnoi și a umbla

cu disa schelă,

însă

cu

chip

nu păgubi pe prea-înalta mea Imp&răţie?).

de

a

Și cum că nu se dă voie la neguţătorii tureit) a
ținea înlăuntru în ţară moşii şi cetfelicuri?), nici a pasce
vite.
Şi cum că, de vreme ce este poprit de a intra în
Țara rumânâscă cei ce merg la dregătoriile lor6), prea-

înălțații vizirii mei și prea-cinstiţii mirimiranii mei”),
abătându-se din calea drâpta la dusul și la întârcerea,

lor și a lua de la raiele fără de preţ cele trebuinei6se

lor, Gmenilor

şi

vitelor lor, şi a

lua

cai

de

olacs)-şi

făcând alte cereri ca acestea,a bântui săraca raia ; pentru
1)
2)
2)
1)
%
€)
?)

Fot.: certe şi neînțelegeri.
Fot.: spre supărarea locuitorilor.
,
Intregul acest pont lipsesce natural în varianta moldovenescă.
Fot.: neguţătorii ehliislami. Ur.: neguţătorii otomani.
Fot,: care sai moşii... Ur.,: a avea şi ciftilieuri.,,.
Ue.: la mansupurile lor,
,
A
Ur.: prea înălţaţii mei viziri şi prea slăviţii mei echituiulii...

*) Fot

: cai

de

poştă...

Ur.;

cai

de

menzil.,..

_

COXOVIUIIL

acesta nici întrun chip nu este voinţa Impărăţiei mele
a se păgubi de acum înainte raielele Țării rumânesci

despre partea Vizirilor şi mirimiranilor şi 6menilor lor!),

abătându-se din drumul
rumânescă.

cel drept

|

Asemenea, şi cei cu pricini

sati Tătară sai alții,

și intrând în Tara

trebuinci6se

la multe locuri

de

ce trec,

prin

|

prejurul

acestei țări, să nu se abată din drumul lor și să mârgă

în Ţara rumânâseă, nici să eră cal de olae mai mulți
de cât se coprinde la menzil-ferman ce aii la mâinile
lor 2). Așijderea şi cei ce se duc
țară 5) după vremi, să nu supere

mulți cai de cât cele
ce ai! în

mâna

lor;

ce

şi

cu porunci la numita
şi aceștia cerând mai

sînt scrise

la

în

împlinirea

menzil-ferman.

acestora

ce sai

Qis mai sus (cari acestea t6te se coprind la poruncile
ce s'aii dat mai nainte), până acum de sait întîmplat
vre-o

lenevire,

dar

de acum

înainte la tâte cele ce sai

dis şarturi 4) fără de greșală de a se păzi, se vu face
mare osîrdie. lar cine se va cuteza a .face mişcare
împotriva înaltelor porunci, la pedâpsa acestor fel de
Gmeni se va face tî6tă silința fără de cea mai mică
prelungire.
Şi cum

că,

de

vreme

că sînt

date

multe

înalte

porunci, poruncitâre cum că când se duc raielele Ţării
rumânesci

la

casabale,

sate

și

tîrouri după

Dunăre 5),

sail pentru vre-o îrbă a. lor de alișveriş, să nu se su-

pere

de

câtre haracciii

şi Zabiţii acestor

părți,

nici cu

cerere de haraciii şi spenge, 5) nici eu alte pricinuiri,
nici Gmenii haracciilor şi colgiii cu pricinuiri că cer
raiele străine, să intre în Țara rumânâseă și să umble
înc6ce și încolo. Pentru acâsta se poruncesce şi cu în-

nalte porunci,

celor

acest fel de lucru.

de se cade, şi -se opresc

aceştia de

'

1) Fot.: a mirimiranilor şi a eteaelilor lor... Ur.: do
către
cchituiulii şi de către ecpaelile lor.
”
,
=) Fot.: în menzilurile ce vor avea în mâni. Ur.:
în fermanurile de menzil ce ati în mânile lor,
"
“
) Fot.: meemuril cari vor veni în ţară.
Ur.: câți vor merge
cu memutieturi în ţara Moldover.
”
4) Fot.: surutur
1

.

._.

.

.

.

.

"

i. Ur. : suretur

şi .

) Fot.: în satele de peste Dui,năre.
satelor
peste Dunăre.
6) Ur.: spenţi.

Ur.:

la

pf

tîrguri
înguri le
o

cazalelor
.

CCXCIX

Și cum că raielele

să nu se supere

şi lăcuitorii

de nimeni, după

Țării

rumânesci

iertăciunea şi slobo-

(enia Țării rumânesci, la, dăjdil şi căiafet şi. portul lor. 1)
Și cum că, câte raiele în Țara rumânâscă ar fi

primit legea turcescă, nu pot a cere parte de moștenire de la părinţii și rudele lor: cercetându-se fetfaua,
pravilei, fiindcă acâstă pricină razimă la pravilă, s'att
dat patru sfinte fetfale, coprindând cel dintâiti : că Nazarin6nul cutare, după ce va primi legea turcâscă 2) şi
va muri tatăl lui cutare, nu pâte a-i fi fiu-seui moştenitor. Cel de al doilea: Nazarinânul cutare, bărbatul
tăriia Nazarinence, de va veni la legea turcescă,

cune-

vasta acestuia r&mâind la legea ei şi murind ea, nu se
face: moştenitor ei cel de aut primit legea tureâscă bărbatul ei.

Al

treilea fetfa:

cuţare

Nazarinân,

feciorul

altui cutare Nazarinen, de va primi legea turcâscă şi
va muri tatăl seit fiind creştin, feciorul lui nu se face
moștenitor

lui. Al patrulea

fetfa:

cutare

Ture, 5) de.va

ierta robul lui pe cutare Nazarin6n, iar acest rob după
iertăciune va muri fără de a primi legea turcâscă, cutare Turc, stăpânul seu, nu se face clironom acelui
iertat cutare Nazarin6n. Deci aceste fetfale „după coprinderea lor se cade a se urmă cum se cuvine.

Și cum că, măcar că s'aii lăsat și s'aii iertat, mumbaiaua și de a se cumpăra pe fieșcare an oi cu înalte
porunci, prin marifetu

casap-başii

după vremi,

dar este

de mare trebuinţă. de-a se aduce oi din ţinutul Imp&răției mele pentru tainaturile miriei *) și pentru hrana
lăcuitorilor 'Țarigradului, pentru acesta raielele Ţării rumânesci

să nu

ascundă oile lor! de vîndare, ci cu preţul

ce se politifsesce să le vîndă la neguțătoriși gelepi.
Si aşa cu priveghiarea 5) celui după vremi Domn al

Țării rumânesci

să nu

Țarigrad cât de multe

facă cusur

oi, şi aceste

de*)

oi să

a trimite
le vîndă

la

Jă-

cuitorii "Țării rumânesci numai la acei neguţători și gelepi, carii le vor aduce în Țarigrad, iar nu în alte părți.

1) Ur.: pentru portul locuitorilor Moldaviei după pronomiile și
serbestiet adică slobodenia patriei lor,
A
:) Fot.: Islamul. Ur,: credinţa otomanicescă.
,
_
3) Fot.: un 'zeim muslim... Ur: cutare din legea otomanicâscă. .
1) Fot.: tainaturile oștirii.
5) Fot.: cu nazaretul. Ur.: prin nazaretul,
&) Fot.: să nu facă smintelă.

coco

Ă

Și cum că, Tara rumânâscă fiind în
de cheler
împărătesc !) și fiindcă cererea și ducerea locmulți
mii de
zahrele este cel. mai de trebuință, aceste două țări,
Ru-

mânesci și Moldovei, în loc de mucaesea
ce se da maj
nainte din tâte felurile de zahrele 2), care
ară şi s&mă&nă

raielele țării, să le cobâre necontenit zahre din destul
la schelele Dunării şi să le vindă după le
prețul ce se
politifsesce la reizii

corăbiilor af capanului, vîndâ
rele la acei reizi cari vor merge. la Țarigrad, nd zahiar nu la
alte părți,
sem&nătură

dar fără

a se părăsi țăranii de arătură și

lenevindu-se,

că

mucaesâua,

ridicat, 5) nică să se ascundă zahrâua

lăcomie

zahrelii

s'au

ce aii cu gând de

şi cu acest chip raielele țării să se folos

âscă
Şi să câştige, iar lăcuitorii Țarigradului să
pătimescă cu

stenahorie de hrană. La acâstă pricină să puie
nit mare silință, atât cei după vremi l)omni, cât Șinecontei.
Și cum că orice &reșală, sai întîmplat a seboieri
face
de nevoie de către boierii Și raielele "Țării rumân
esci
Şi ai Moldovei la răzmirița, trecută, acest
ea
tâte
până
acum fapte şi mişcările lor Sau iertat cu
desăv
irşit
ă
iertare de către Impărăţia mea, Și nu va pome
ni
Imptrăția mea nicl odinidră nici cu mustrare nici
cu izbîndă
la nici unul dintre ei, pentru cele trecu
te faptele lor:
și de acum înainte, precât vor. fi statornici
supunerii și ascultării către prea-puternica la stejărul
răție şi vor urmă datoriile supușilor, neab mea Imp&ătându-se din
Supunerea ce
se cade,

n'aii a vedă

altcevaşi din partea
Impă&răţiei mele fără numai de cât milă,
milostivire și
milosîrdie.
Și. cum că la pricina între Domnul Țării rumâ-

„nesci și între nazirul Silistrei pentru
hotarul de matca
Dunării să se urmeze cu luare amint
e cea de maj pe
urmă al doilea rînd dată. poruncă
la l&tu 77, coprindătore și de cele ce s'ait dât mai naint
e înalte porunci.)
1 Fot : memlechetul Țării româ
nescl făcând parte din grânarul Impărăţiei mele. Ur.: pămî
ntul
cheleriului împărătescil mele mărir Moldovei fiind socotit în locul
i. 1792: Moldova se socotesce
o magazie a înaltului meti
ca
scaun.
2) Fot.: tâte felurile de
produ
cte.
|
3) Ur.: că S'ati ridicat cererea
cea hotărită a sumei zahrea,
care se numia mucaesă,
1792;
zahertua
numită
mucaghesin...
ridicat mucaghiaua,
su
:
>
1) Lipsesce în Ur,

CCCI

Și cum că boieriile Țării rumânesci şi a Moldovei
de vreme ce se cade a se da între Greci Şi între pă:

mîntenii

cei aleşi,

cari pot a le

chivernisi

'bine

şi

de

credință, pentru acâsta pricina boieriilor se lasă la cei

„după vremi Domni Țării rumânesci şi Moldovei, ca să
metaherisâscă la slujba lor după trebuinţă pe cei cre-

dincioși şi vrednici atât din Greci cât și din pămînteni,

protimisind însă pe cei mai de trâbă din pămînteni
boieri la boieriile ce sînt înadins pămîntenilor.
Și cum că, când va fi trebuință de cherestele pentru întemeiarea, cetăților de la Rumele, să se taie ace„Stea din munţii "Țării rumânesciși ai Moldovei Şi să se
„care la locurile ce vor face trebuinţă, şi luând” senet,
pecetluit de la bina-emenii,

să se plătâscă

fără de

lipsă

prețul tăierii și al căratului acestei cherestele din banii

haraciului Țării rumânesci
scădea nici un ban.

şi al Moldovei, fără de a se
i
|

Și cum că vitele ce sînt

în s6ma ustaliei de la

Mangalia și care sînt la ciftilîcul Mangaliei, să se oprâscă de acum

înainte

a nu le

pasce

în

țară,

atât

vara,

cât și iarna, şi. într'acestași chip să se apere săraca ra-

iaua din paguba

acâsta!). Incă s'aii găsit trecut în cai-

1) În locul acestui pont, Ur. conţine alte două: Şi că pentru
cei mai nainte trimişi care mergea la Galaţi din partea acelui după
vreme nazir a Kilieli, şi supăra pentru cererea de &hiumbrue adecă
de vamă, după co vâmile tuturor zaherelelor şi a altor lucruri ce se
scobâră la schele, după obiceiul țării so îsi de către Domnul Moldovel, s'a dat înalte porunci, ca să nu meârgă de acum înainte la
Galaţi 6meni de ai nazirului Kiliey, nici să cuteze a supăra pentru
cererea de ghiumbruc, iar osăbit de acesta fiind-că nu s'aă găsit trecut în condicile calemului Divanului, că sar fi dat vr'odată înaltâ

poroncă, ca să fie la Galaţi ședătoriii ghiumbrucciiide la Isacce. Drept
aceea să se facă silință

dea

lipsi

cu

fără cuvînt trimiterea a ghiumbrucului

totul

acâstă

de la Isacce

fără de

cale

şi

şi Gmenil .nazi-

rului Kilier,
,
Ă
AȘ
,
Și Bind-că cu cuvînt și pricinuire de a se împlini şi ase stringe din țara Moldovei pe tot anul acea potrivită şi sciulă sumă de
Shiuvergilă adecă sălitră pentru trebuinţa zaraphanalei împărătesci,
se rînduia în tot anul când unul când altul, dându-se acesta ca o
chivernislă la acei ce se trimit, şi trimişii acoia ce se numia mul-

tezimi, mergând

acolo

supăra:şi însărcina

acesta fiind împotriva împărătescii
acum înainte ru va merge nimeni

săracile

mele bune voinţă.
în ţara „Moldovei

raiele,

care

şi

Drept aceea de
cu numiri de

nazir sai multezini, ca să ceie ghiuvergile, iar ghiuvergilâua
ce este
trebuinci6să pentru zaraphansua împărătescă, să se gătescă prin mâna
şi marafetul acelui după vreme Domn al Moldovei, plătindu-se deplin

COCU!

dul Divanului, ea la șuvuturile ce
sai adaos și cel spre ajutor i apărseareavor lor(ice mai jos
șart: după
mila şi milostivirea, Impărăţici mele către
Ci,
ca să aibă
luare

aminte de acum înainte Și ca
. dute la îndatorita lor supunere, fără să lucreze cele căde
ecum până la un fir de păr din calea a se abate nici
dreptății și a
supunerii după datoria lor, Și aducând
mare
supunere
la Domnii lor după vremi, fiicând Silință
şi
luare aminte la împlinirea împărătescii slujbe
şi
depăr
tându
-se
cu mare luare aminte de cel mai puţin
cusur. Acele
şarturi sînt acestea:
|
|
Cum că de acum înainte să nu se câră de la
"Țara
rumân6scă mai mult de cât 619 pungi
de
bani;
iar
din
țara Moldovei mai mult de cât 135 pung
i și 445 tal;
cu nume de haraciul anului, care dajdi
e a fieşi-căriia
ţări să se dea

aici la Țarigrad la sfîrșitul fieși-căruia an
Și să nu se rînduâscă în havalele.
Și cum că să se dea din
a Ţării rumânesci
90000 tal. bani gata și lucruri laparte
poclonul bairiamului

Și 40000 rechiabie 1). Iar din partea ţării
Moldovei, pentru
bairiamului în bani grata, și lucruri
90000 tal.
ŞI rechiabie 25000 tal., iar mai mult
să
nu
se
câră.
Și cum că pentru Domni
„care ân banii mucareluluj *) și presă nu se câră “pe fieșicât nu se va, întîmpla
vre-o greșală lui și să se dovedâscă
mazil6scă. Şi de la Domniă cese orîn bine, să nu se
Să nu se câră oiaizele ȘI avaeturi duese după vremi,
5) mai mult de cât
este obicinuit, din vechime, cari acest
e obicinuite giaizele și avaeturi să nu se în de la
raiele, ci să se plăpoclonul

n
II

prețul atât a cumpărăturii

câţ

și

a chiriei dusului către lăcuitorii
țării, din banii miriei împărătese
i a Moldovei, şi întru acelaş
i
"găsindu-se, să se facă însciințar
e . către zaraphantua împărătâsc chip
ă la
care schele Sai scoborit, ca de
acolo cu caice să se aducă la
'Țarigrad.
,
1) Fot.: "Țara românescă va răspu
nde în numărătâre pentru digie 180 pungi şi pentru richi
la Ţara românâscă 90000 let înambie S0 pungi. Ur.: să se mai dee de
naht
lei cu numire

sub
e de idighe şi 40000
de richiabie, iar de la Moldnumir
ova pentru hidiea... 1792:
se vor da din

pentru bairamlicuri
bie 40000 lei.

Valahia

90000 ler Și pentru rechia-

*) Fot.: să nu se nai csră ipeaia
sau cheltuielile muearerulu- l.
cheltuiala mucarelului

Ur.:
adică a înnoirii Domoiel.
cce nimica pentru ipea...
3) Fot,: peşcheşuri şi avacturi
de la locuitori.

1792;
,

să

nu

CCCIII

tescă din veniturile
și din rusumaturi.

chiar

ale

Domnilor),

ocne, vămi

Și cum că cei după în prejur acestor două țări,
paşi, 'cadii și alți zabiţi să nu facă cereri și să câră
hasuri ȘI avaeturi 2) a căror pagubă se razimă la săraca,
Taia şi să nu trimită despre partea lor mumbașiri, numai
și numai de a lua bani, cari acestea nu se "suferă de

„către Împărăţia mea.

Și cum că când
şi a se rîndui cei din

Împ&răţiă 5), mad

să

se va întîmpla a se face mazâli
dregătoriile prea-puternicei mele

dea

nici un fel de giaize şi avae-

turi lor.
Și cum că din numitele două ţări din t6te felurimile zahrelelor să se eâră sumă pe cât nu se aduce
supărare raielii, și când miria va cumpăra zahrea din

numitele

țări,ssă

se

plătescă

bani gata şi chiria să nu
vor cumpăra neguţătorii

preţul

acei

zahrele

cu

se încarce la raiele. lar când
zaherele, să se plătescă cu

bani gata, cu preţul ce se politifsesee.

Și cum că, fiindcă, se coprinde la. acele date mai
nainte sfinte poruncă, după enm s'ait dis mai sus, că
cumpărându-se oi din amîndou& disele țări prin mari„fetul saigiilor şi ai Gmenilor lui casap- başa, este prici-

nuitor

de

pagubă

şi asuprire

la raiele, cum

s'aii dis

mai nainte, s'aii iertat să nu se facă acea cumpt&rătâre
de oi. Dar de vreme că este trebuinţă de a se aduce
oi din ţinutul Impărăţiei mele pentru tainaturile mirieă
şi pentru hrana, Jacuitorilor Țarigradului, pentru acâsta
raielele Țării rumânescă să nu ascundă oile lor de vîn-

dare, ci cu preţul ce se politifsesce să le vîndă la ne-

guţători şi la, gelepi, şi așa cu priveghiarea, celor după
“remi Domni ăi Ţării” să nu facă cușur de a porni la
Țarigrad cât de multe oi şi să le vîndă lăcuitorii țării
„aceste oi numai la acei neguţători și gelepi, cară. vor
să le aducă la Țarigrad, iar nu -la alte părți. Pentru

care şi de

acum

înainte

se

va

face

câte sînt de trebuinţă la acestea.
Și cum că, când se vor cere
1) Ur.:
>

Fot..

eraturile
tributuri

silință și lucrare

de la cele două

țără

ce se cuvin Domnilor.
nici angarale.

Ur.:

3 Ur: când se va întîmpla azlu şi
gialului Impărăţiei mele.

daruri

de

şi avaeturi,

iznvă

rînduiri

a

ri-
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cherestele

sai

alte

trebuineiâse

Zidiri, să se dea
scire de suma cerută la Domnii .de
după
se care cele ce se cer la hotarele acesvremi şi așa si
tor două țări,
să

se plătâscă prețul tăierii și căra
cei ce sînt meemuri la acest fel de tul la raiele de la
ca să dea mâna raielelor și cu buni binale 3), cu mijloe
gata; dar să nu se
sil6scă raielele a
le

căra: aces

ce se cer, saii cherestea sau altele, afară din hotatea
rele țării lor.
Aşijderea, cînd se va cere de la aceste
două mem-

lecheturi?) salahori Și care 5), să
a se scădea din obicinuita plata
„să se prelungâscă vremea plăti
rii
Și cum Că să nu se sufere a

se plătescă*) fără de
lor nici un ban, nici
lor,
intra întw'aceste dout

memlecheturi, afară din neguțătorii ferm
anlii, nimeni din
Dunării lăcu

prejurul

gubei
prin

și

ţară,

itori Și iamaci 5), cu scoposul
pa-

vătămăriă
nici

să

raielii, și

are

nici

să umble

să semene

întorcându-se

locuri

ce se cuvine raielelor a două memlecheturi
, nici să bage vitele
lor pentru pășunea și hrana lor;
face împotriva acestui nizam, să se iar cine va Cuteza a
„Și cum că de sat stăpânit pedepsâscă strașnie,
după pace locurile
raielelor, să se întârcă la stăp
ânii
lor.
„_
Și
cum

nică pricină,

că, când

să nu se

nu

va, Îi mare

trebuință

și grab-

trimiţă cu mumbaşiri la aceste
desp

dou& memlecheturi
re partea Impărăţiei mele și
când se va trimite, să nu se c6ră
plata mumbaşiretului 5)
lor de la raiele, nici să se zăbovâsc
ă în ţară cu izvodirea a fel de fel de pricini.
Aceste șarturi adăo-

gându-se

la cele de mai înainte, să

se urmeze totdeauna
Şi păzindu-se la mâinile lor, în
vrem
e de trebuință să
se caute caidurile fiesce-cării
prici
ni
dintr'acestea şi să
se

lucreze acestea câte se cer;
iar cine va cuteza împotriva acestora a face ceva,
oricine va fi să se pedepÎn

O

nalele

1) Fot.: rînduiţii de ale primi.
Ur.: mumbaşirii
aceste.

2)
3)
1)
%)
Dunării.

ce vorfila bi-

Fot.: de lammîndouă aces
te ţări.
Fot.: vaci şi harabale.
Ur.: să se plătâscă chiundel
icur
Ur: nimeni altul din emacuril ile.
e şi alţi locuitori de pe malu l
1792: emael.

,
6) Ur.: cheltuiala mumbașirlteului.
Fot.: nu vor cere
şiger.

mumba-

Aa

-

sâscă, să se arate la prea puternica

ia pedâpsa.

mea Pârtă

|

Și de

vreme

că

sai

daf mai

nainte

GCoV
și să-și

:

poruncă,

că

boierii cari aii slujit cu credință la prea-puternica,
Impârăţia mea și se supun la Domniile lor, să li se dea,
chiar treptele şi dregiătoriile cari s'au învrednicit maj

nainte de răzmiriţă și să li-se lase în stăpânirea lor
moşiile lor, încât se face silință şi nevoinţă de a se
păzi totdeauna şarturile co s'aii dis, şi ca să se drâgă
și să

se

sporâscă

moșiile

şi

coprinsurile

boierilor

la

folosurile ce li se

cuvine

şi treptele dregătoriilor lor

cari razimă traiul lor, şi ca să aibă după vechiul obiceiit

celor de mai nainte, cu şart ca să nu
cât un fir de păr de a pune în faptă la
mare supunere şi la porunca şi voința
Și când se vor purta aşa, să li se facă
crotirea lor, metahirisinduii la dregătorii
priveleghiurile

lor, acest fel de

silinţă

se lenevâscă
cea îndatorită
Domnilor lor.
silință spre o-.
și păzindu-se

fiind pricină la,

sporirea ţării. Se poruncesce boierilor numitei țări să

se lase de cererile fără
vîrtos de acele cereri!)
pricina prăpădeniei, la
războiului. lar de nu
ceștiu la porunca acâsta
voinţi va păgubi şi va
amesteca

ja lucrurile

se apuca de lucruri
de hotarele lui, cari
resvrătiri, şi de va
bune orînduicli cu
“ dreptarea, oblăduirii
ierea

raielii,

şi

de

cuvînt şi fără cuviință, și mai
cari nu pot suferi raielele din
care aii cădui ţara în vremea
se va supune vre-unul dintr'aşi împotriva împ&răteseii mele
supăra pe săraca raia, şi se va

cari

nu-i

se

cade,

şi: va

cuteza

a .-

şi cereri fără orînduială şi afară
pricinuesc turburare nizamului și
sta împotrivă la urmarea acestor
care umblă Domnul lor spre înţării?) şi spre odihna şi mângăva

cuteza

la

vre-o

faptă fără de

voința Domnului săi, de vreme că cei despre partea
Impărăţiei mele aleşi și asupra, lor rînduiți Domni ai.
t6tă volnicia a pedepsi pe acest fel de nesupușşi cu pedâpsa ce li se cuvine; pentru care să se facă totă silina de a pedepsi, după cum s'aii dis, acest fel de ne-

supuși, ca
paza

să aibă răpaos şi odihnă

săracile

raiele și

nizamului ţării.
Și cum că dajdia de peste an care se analoghisesce
1 Ur.:

de

acele

teclifuri.

60936

3
N

2 Ur,: îndreptarea umurului țării.
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,

la t6tă raiaua, să se adune de la toți, după cum cu
dreptate va cădea în partea fieși-căruia, iar nu cu unele

mijl6ce şi pricinuiri fără cale unii din. raiele să se apere
de .dajde și partea lor să se încarce la cealaltă raia ;
la acestea tâte să se facă totdeauna luare aminte, ca
să se păzâscă dreptatea, şi de acest fel de apărare fără

cale

să

se

facă depărtare,

ca să se

urmeze

dreptat

ea
totdeauna. Și de vreme ce pentru acestea tote șarturi
S'aii dat pe lare sfinta nâstră poruncă plină de milostivire la lâtul 1198 (1784), la luna lu Rebiulevel,
vremea împărăției a pomenitului întru fericire prea-la
slăvitului unchiului meii Sultan Hamit (căruia fie
Şi iertare!), care. poruncă s'aă găsit trecută în caid milă
t6te acestea mai sus dise şarturi, ce sînt pricinuitârecu

de dres

şi sporirea a disei Țări

rumânesci și

mului ci și pricina de apărarea a multor năpăstua nizairi a
lăcuitorilor; pentru care, după mila Impă&răţii mele
asupra tuturor ticăloși şi nevoiaşi, care se nasce
din

bunătatea şi iubirea, 'de dreptate a Impără
ţiei mele și
după împărătâsea milostivire către raiaua
ce-mi este
dată amanet de la Domnul D-dei, s'au
fost dat împ&-

rătesea mea poruncă la 166 1206 (1792), împodobită
cu
sînt hatihumaiun, coprindătâre de cele două porunci
date mai nainte, una cu sfîntul hatihumaiun
la 6t 1188
(1774),

cum s'aii (is mai sus, iar una tot cu

șarturi

cari se coprind la porunca cea

l6tu 1198 (1784), vrând Impărăţia mea și acest coprins la
la cele pline de
dreptate dilele Imp&răţiei mele a se urmă aseme
na aceste

ŞI ca să se săvîrșâscă. r&paosul săracilordată mai nainte,
ca să se isprăvâscă cele spre îndreptare și mai vîrtos
și sporirea
țării,
urmându-se lăudata, noimă care se
3
coprin
de la
cealaltă înaltă împărătâscă poruncă de
iertare de doi
“ani după pace, după mila si milos
tivirea, Impărăţiei mele
.
asupra tuturor lăcuitorilor
țăreă; iar după îinplinirea
„iertării de doi ani, să se îndrepteze
cele ce ai a r&punde dajde,
poclonul bairamului şi rechiabie.
giaize 1).
şi alte avaeturi; după șarturile
ce sati dis mai sus.
Acestea, însă coprind poruncile ce
S'ait dat mai nainte.

Dar fiindcă cu trecerea vremii s'au
pricinuit la unele
dintre. șarturile ce sai arătat mai
sus turburare şi caUr.: dările
altor havalele.

de giziea,

idighea

şi rechiabiea

și agianzările

şi

CCOVII

tahrisis, iar după cele dintre prea-puternica Împărăţia
mea şi între Impă&răţia rusescă următâre şarturi, ahtinamele, are dreptate Impărăţia rusâscă aface mijlocire

pentru memlechetul Țării rumânesci şi al Moldovei.
Pentru

acâsta,

spre

întărirea

împlinirii

de

acum

înainte a diselor şarturi, solul ei ce se află în Ţarigrad 1) ait arătat la prea-înălţata mea P6rtă prin tacrir,
avend poruncă despre partea Impărăţiei lui ca să câră
adaos la şarturile de mai nainte acestor madâle ce se

vor dice înainte.

|

Cum că de acum înainte vremea Domnilor să fie
rînduită în 7 ani deplin, socotindu-se din diua ce se vor
rîndui Domni, şi pe cât nu se va arăta greşală dovedită, Domnii să nu se facă manzili 2) mai nainte vremii
de 7 ani, iar într'acestă diastimă de 7 ani arătându-se
vina, de se va du de scire despre partea Impărăţiei

mele către solul Rusiei

şi de se va dovedi și se

credința

că cu adevărat

este

în urma

sinetului

vinovat

va în-

la greșală, numai

la acea vreme să fie slobod a-l mazili.
Dăjdiile, avaeturi și cereri ce sai izvodit din noii
ce s'a

făcut la l6t 1198,

să lipsescă

şi după acest temeiii să rîndu6sci şi să așede Domnii

țării împreună cu

-cisluscă
după

după

vremi

boierii dările

dreptate,

Domnii

Țării

şi să

de peste

aibă luare

rumânesci

an și să le

aminte

a avea

cei

ipolipsis

la anaforalele şi arătările ce va face după vremi solul
Rusiei, atât după acâstă madă a dăjdiilor cât şi de pri-

veleghiurile țării, şi mai vîrtos pentru paza şarturilor ce
se coprind la acâstă prea-înaltă împ&rătescă poruncă.

Pentru ca să se ridice şi să lips6scă catahrisis ce
s'a întîmplat adecă la madâua raielelor ce nu dai bir,
la scutelnicii boierilor, şi aşa ca să se uşureze greutatea

acestei dări fără de orînduială. să nu r&mâie slobod de
bir nici unul din raiele, afară din suma scutelnicilor ce
sînt secrisi din vechime la Vistierie, ci toți d'opotrivă
să

ridice

greutatea

dării şi

fieşi-care supărare şi neodihnă
tea taesildarilor

să se

cu totul

zătienescă

către raiele despre par,

dăjdiilor.

Si de vreme ce spre plata lefilor ostașilor din ţară

este trebuincios a se face o sumă
1) Ur.: elciul Imp&răţiei Rusiei
2) Ur.: să nu se facă azlu.

de ajutor şi

din Țarigrad.

despre
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partea Moldovei,

aceştia,

aruncându-se

să se otcârmuâscă

prea-înalta poruncă

dăjdiile deosebit pentru

acestea

cu

dreptate

după

ce se va da pentru acâsta. Și încă

să se porunescă Domnului cu boierii Țării rumânesei

pentru scoterea cât de grab a ostașilor din țară și penîru îndreptarea lefilor după luni ce s'a dis mal sus.

Și de vreme ce plata

|

numitelor lefi caută spre a

se face tacsil banii ce sînt trebuincioși la acâsta împlinind Domnul acâstă însărcinată datoria ui, în urma
acesteia să se dăruiască cu milostivire către raielele
Țării rumânesci o iertare de dajde un an deplin.

Câte orînduieli1) se vor face despre partea Imprăției mele de felurime de zahrea, de unt, de oi şi în
scurt de cele ce se fac în Țara rumânâscă 2), să se
arate aevea suma acestora la poruncile ce se vor da

pentru acestea, şi într'acest
numescă porunca şi către
față întru audul tuturor în
Și de vreme ce este

fel de înalte porunci să se
boieri, şi să se citâscă de
Divanul Țării rumânescl.
a se face vorbă cu boierii

acest fel de cerere, ori-ce fel va fi, de este
taxil 3) tOtă sat în parte, de la țară sai ba;

putință
pentru

ac6sta rugămintea și cererea ce vor face boierii prin
marifetul Domnului
lor să se asculte, iar prețul diselor
rînduieli să se plătâscă despre partea miriei, fără de pre-

lungire

de vreme,

după

prețul

ce

se politifsesce,

dar

cu altfel să nu se facă mubaia).
Iar pentru zaherea ce se cump&ră pe fieși-care an
despre partea miriei, să se plătâscă preţul după fiatul
ce se va rupe pe fieși-care an la schela, Brăilei),
„tru.ca să nu se încarce greutate la raiele, cărâtulși penzah„Telij,
cărându-se angaria, cel după vremi Domn
să se
cu credință ca să se rupă fiatul 5) zahrelii
la nuschelă,

silescă

mita

socotindu-se și chiria.
Cele după vremi înalte poruuci ce se dati şi
caută
spre memlechetul Țării rumânesci. să se
dul tuturor la Divanul Țării rumânescă şicitâscă într'audupă citania
lor să se puie spre pază la condicile
țării
5).
—
!) Ur.: tertipuri. Fot,: disposițiunile.
2)3 Ur.: : de alte metahuri a pămîntului. Fot.:
|
z
») Ur.: să
:

nu se facă mumbaiaua
) Ur.: la schela Galaţi.
5) Ur.: a tăia fatul zaherelii.
î) Ur.: la caidurile țării.

şi alte produete:
adică
sîlnica cumpărătură.
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Dregătoriile ţării să
fie în puterea Domnului

se dea la pămînteni, dar să
după vremi să alâoă Și să

rînduâscă la acelea și din Grecii cei cinstiţi şi cu seiință

şi vrednici acestor dregătorii; şi când se va întîmpla
vre-o supărare despre partea Grecilor la dregătoriile
ce vor îi rînduiţi, cel după vremi Domn să-i mazilâscă
” și să-i pedepsâscă şi pe aceștia după cum și pe pămîntenii boieri, şi să-i sil6scă a întârce înapoi cele ce at
luat cu năpaste.

A

|

Câte cheltuieli vor trebui pentru chivernisâlă men-

zilurilor 1) de peste

an, să le rîndu&scă

rescă pe fiesce an cel după vremi

Domn

și să le

hotă-

împreună

cu

boierii Divanului; și mal mult de cât suma. cea rînduită să nu se mai ia, cu nici un fel de pricinuire.,

Chivernis6la spitalurilor

şi altor asemenea

ale ţării, să se facă

pricini

havalea

vremi către boierii țării.
Și din călugări

care

ce

şi

şcolilor

se

cuvin

porunca

nu sînt

şi podurilor

şi sînt

chiar

Domnului. după

A

legaţi la mânăstiri și

Mitropolitul, murind cineva, cele ce rămân avuţia lor
să nu se câră de nimeni, ci să se facă taxil?) prin marifetul Domnilor după vremi, ca un venit casei ce se

cuvine la săracă și la sîrmani şi la alte fapte bune; iar

din călugării

ce sînt

legaţi la mânăstiri

cineva, averea lor să se iaca

ai fost închinat.
Pentru neferii

un venit

de va

mânăstirii,

muri

la care

a
ce sînt în slujba ţării din început

pentru paza, ei, să-i rînduâscă Domnul

după vremi, fă-

când vorbă pentru acesta cu boierii pămînteni.

Câte moşii ale Țării rumânesci și a Moldovei, cari

sînt pe numele raielelor 3), hrăpindu-se și stăpâninduse cu nedreptate în Ţara. rumâneșcă, în părțile Giurgiovului i Brailei

şi Cule,

şi peste Olt, iar la, Moldova,

la ţinutul Hotinului. acest fel de locuri hrăpite a Ţării

rumânesci și a Moldovei

să

porunci ce se daii de aceste
cade, să se hotărâscă vremea.

se întâreă şi la
pricini
_

înaltele

către cei ce se
o

"Si fiindcă este denadins voinţa Impărăţiei mele ca,
după cum se arată mai sus, să se facă luare aminte,
?

1) Ur.:

pentru

ţinerea

3) Ur.:

se află acum

menzilhanelelor.

2) Ur.: ci împlinindu-se prin.

a

supt nume de raiele.

|
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ca de ucum

înainte, afară din neguțătorii fermanlii, câți

din lăcuitorii părţilor Dunării și din iamacă şi alții, îm-

potriva

șarturilor

vor

vrea

să

memlecheturi și să se sălășluescă

intre

la aceste

două

și să păgubâscă pe

raiele, să se zătienâscă şi să se izeonâscă acest fel de
Gmeni.
|
De acum înainte câte prea-înalte porunci se vor

trimite

la aceste

două

țări, să fie

potrivite

cu aceste

Șarturi și cu priveleghiuri și obiceiurile țărilor.
Să

se

pricinuese

săvîrșâscă

tote

îndreptare,

mijlcele

sporire și

bună

vîrșit răpaosul lăcuitorilor țării ce sînt
mântul Impărăţii inele,

şi să

şi chipuri,

cari

stare și desă-

supt

nu se sufere

acopere-

vre-o faptă

împotriva priveleghiurilor ce s'au miluit țările printr'a-

„6stă prea înaltă poruncă. Pentru acâsta sai dat acâstă prea-înaltă poruncă coprindătâre ca, după fir&scă
credința ta și după dreptatea, osîrdia, și rîvna ta spre
mulțămirea

Impărăţiei

mele,

cât și boierii şi lăcuitorii ţării,

țumire pentru acestea,

leghiuri

și silindu-vă

atât

tu,

făcând

numitule

Domn,

îndatorata mul-

cari v'aţi vrednicit acum prive-

la împlinirea

rînduielilor

carl se

vor cere prin înaltele împărătescile mele porunci, potrivite cu cele mai sus scrise șarturi, să puneţi tot felul

de silinți și nevoinţă totdeauna, ca să împliniţi cele ce

se cuvin la supunere şi ascultare și să isprăviţi cele
ce urmeză la supunere și credința, vâstră, și să se [acă

luare

aminte

și pază

de

a nu

suferi

un lucru cât un fir de păr împotriva

a se întîmpla vre-

acestei înalte po-

runcă şi împotriva împ&rătescii mele voințe ce s'au trimis aci. Deci poruncese ca tu, mai sus numitule Domn,

să citesci acâstă înaltă a mea poruncă

politului,

înaintea

episcopilor, *arhimandriţilor

Mitro-

și călugărilor

Și

igumenilor și tuturor boierilor, boierinașilor şi. lăcultorilor raiele, și să, publicuesci noima, acestei arătătore

iubire

de dreptate

a Impărăţiei

mele,

şi să îneredințezi

pe toţi că atât boierii cât Și cealaltă raia a ţării, pe cât
nu se vor abate din calea cea dreptă, urmând cuviinclose supuneri și ascultare și dând cea îndatorită urmare la prea înaltele împărătescile mele porunci. vor
fi în dilele Impărăţiei mele cei iubitâre de dreptate
în
tot felul miluiți t6tă raiaua, Și cei slabi și neputinci
oşi,
cu împărătescile mele Mili, şi vor câştiga neconteni
t

și pururea odihnă și r&paos nemărginit.

CCCAI

[ar tu, mai

sus numitule

Domn,

şi cei după

tine

Domni, pe cât faceţi cele cuvinci6se la supunerea vostră
și la mulțumirea împărătescilor mele către voi faceride-bine și săvîrşiţi câte se cer de la mai sus arătate
împărătescile

mele

porunci,

să fiţi

nu seva arăta vr'ogreşală a ta,

încredinţaţi

că, de

dovedită şi aevea ce-

rând mazilie şi schimbarea ta, nu vel cerca grija maziliei, și pe cât te afli la cea cunoscută și obicinuită

credință și dreptatea ta, vei rămânea la Domnia Țării.

Și nu numai se vor păzi apururea tte şarturile. ce
S'aii dis mai sus, ci se va face și silință, ca să se ur-

meze, atât despre partea Impărăţiei mele cât şi despre
partea vizirilor mei cci mari şi slăviţilor vechilii Im-

părăţiei mele, câte s'aii învrednicit
şi r&paos la, fericite qilele a prea
mei

Sultan

nemărginită

Muhamet

(asupra

căruia

plâie de iertare!).

raielele țării milă
slăvitului moşului

Şi că

să plouă Domnul

este

adevtrat Şi

negreşit, ca câţi din lăcuitorii Dunării, !) serhaturilor
şi altor părţi mară sati mici, vor cuteza fapte împotriva
hizamului ce stati dat, acest fel de Gmeni, în c6sul ce
se va, lua veste de rolele urmările lor, se vor pedepsi

cu cuviinci6se pedepse. Şi arătând şi încredințând tu.
numitule Domn al Tării rumânesci, tuturor boierilor Şi
celorlanți raiele și lăcuitoriior ţării noima acestei prea

înalte porunăi, vei

porunci

și vei

orîndui

să fie na-

pristan rucători către Domnul D-(eii pentru îndelunarea, vieţiiși Impărăţiei mele şi pentru întemeierea

slavei şi măririi mele, păzindu-te de tot lucrul împotriva acestei înalte poruncii mele ce saii dat la luna
lui Gemazel-ahir a vElâtului 1217...

1) Fot.:

toţi ehalii de peste Dunăre.
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Tirkenvolt:

in

seinen

ethnologischen

ethnographischen Beziehungen. Leipzig, 1885.
—
Ischugataische Sprachstudien. Leipzig, 1867.
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(Magazin, vol. IV şi V).

Archiva istorică a României,
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Vitezul.:
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Mare Bandiui, călugăr minorit, a visitat
bisericile catolice din
Moldova în 164 şi relateză despre
ele papei Inocenţiu N, cu care
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Colecţiunea conţine Pravilele lui Mateiă Basara
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t și Ştirbei.
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(Spătarul),

lui Alexandru

De lu « doua şi pândă la a patra Domnie a

Mavrocordat, 1741 —1789 (Cronice,
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Cantemir (Dimitrie), Descriptio antigui et hodier
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Literatura.
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Ohronicul Moldo- Vlahilor, ed. Tocilescu
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ondentul

francez al Domnului,
Terdrej.
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Storiu
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pe
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paţiuni sub Nic.
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Codrescu,
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prin Muntenia peniru studii
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al beizadelelor.

Uricarii.

riti
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de la 1710-—1717 ca

o

Condica Brâncovânu, Condica, de venituri Și
cheltuieli a
Vistieriei de la Itul 7»02-—7919 [1694—17
01] (vol.
III din

Revista istorică

Aricescu). Bucuresci,

a, Archivelor

1873.

.

României, ed.
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Condica

Ghica

turile
tantă

din

1776

(ed.

Răşcanu:

Lefurile

și veni-

boierilor Moldovei, Tași, 1887). Cu o impor-

Introducere.

Condica Ipsilante din 1502 (Tesaur, vol. II, p. 303—3144).
Condica Caragea din 1813 (lbidem,p. 347404).
Costin (Miron), Curte pentru descălecatul I a Moldaviei (Cron. 1).
—
Letopiseţul ării Jolduviei (Ibidem).
—
Glosur de cuvintele vechi şi străine din operele lui Aron

Costin (ed.

V. A, Urechiă)

fraseologia

cronicarului, lucrat

cu privirea specială la
de L. Șăineanu. Bu-

curesci, "18s6— 18858.

Costin (Nicolae),

—

Letopisetul (Oronice,

Apendice (Cronice, vol. I).

vol. II).

Cronicele României sait Letopiseţele Moldaviei şi Valachiei,
ed. Alih. Kogălnicenu, 3 volume, Il ed. Bucurescă,
1872—187-+ ( ed. Iași, 1845—1852).
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Dascălul (Simeon), V. Simeon.
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toria evenimentelor din Orient cu referinţă la Prin-.
cipatele

Moldovei

şi Valachiei,

„Stolnicul Dumitrache

scrisă

de

biv-vel

și editată după copia lui Ni-

colae Piteştânul din anul 1782 de V. A. Urechiă“.
Bucuresci, 1889.
,
Erbicânu (0.), Cronicarii greci cari ati scris despre Români în
epoca fanariotă. Bucuresci, 1890.

Fotino (Dionisie),
volume.

Istoria generală

Bucuresci,

1859.

a Daciei,

trad.

Sion, 3

„Născut la Patras (1168), Fotino 'șI făcu studiile la Constantinopole, veni la Bucuresci în 1803, sub Omagea, şi ajunse la rangul

CCCAX
de

Serdar,

1818—1819,

El își tipări
sub

titlul

Dhagins ani MohdaBias.

opera

Izzogiu

istorică
2:75

Bahra

Insemnala

în

8

volume

Arzzias,

sa Istorie,

la Viena, între

Tie sv

Tora sthiravias,

lucrată

po

base documentale, conține în tomul [Il o mină preţi6să de
informaţiuni pentru
vechea organisare politică şi Sucială, în special
a Munteniei. Fotino
muri în 1821.

Gheorgache (Logofătul),

Condica -ce are

întru sine obiceiuri

vechi şi noui a prea înălțaților Domni, scrisă în lași
la 1762 (Cronice, vol. III).
Grecânu (Logolătul), Istoria ării rumânesei de la 16S9—

1700 (Magazin, vol. II).
|
Hasdeu, V. Archiva şi Zilot (ef. și Limba).

Hristache- (Pitarul), Istoria faptelor lui Mavroghene- Vodă şi
a

răzmeriţei din timpul lui pe la 1790, serisă la 1817
(Buciumul

'din

1863, No.

Hurmuzachi (Colecţiuneu),

lonnescu-Gion

(G. 1.), Istorie

7—10).

V. Iorga Și Langeron.
Bucurescilor.

Bucuresci,

1899.

Relevăm cap. XI (Mahalalele bucenrescene) şi cap.
XVII
nurile Bucurescilor), cari conţin date interesante
şi inedite.

Ipsilanti (Atanase

timplărilor

Comnen),
după

(Ha-

Ta uază zip dhosw. Istoria în-

căderea

1789). Constantinopole,

Constantinopolii

1870.

(1153—

Medicul lui Grigorie Ghica în 1739, mare Spătar
sub Ştef. Racoviță în 1765 şi capuchehaia al lui Grigorie
III Ghica, Domnul
Munteniei, în 1769. In cele 12 capitole finale
ale operei sale vorbesce despre obiceiurile Imperiului otoman,
iar ultimul capitol (p.
719—795

)

e consacrat obiceiurilor din Moldova și din Munteni
a.

lorga (Nec.), Ruporte consulare prusiene din Iași şi Bucure
sci,

Colecţ. Hurmuzachi,

vol. X. Bucuresci,

1897.

Cu o excelentă Introducere. Publicaţiune
o descriere a boieriilor muntene (p. 195—518)a conţine, între altele,
tradusă în 1821 de
consulul prusian IKreuc
hely

după

textul lui Fotino.

Istoria oştiri! ce s'a făcut asupra. Moreii în
chiva românâscă,

vol.II, p. 5—140).

-

1715

(în Ar-

„Jurnalul campaniei e un izvor de căpetenie despre
războiul
Veneto-ture din 1715 şi o excelentă și amănun
ţită descriere a Moreii
şi a drumului care ducea din capitala imperiului
otoman în penin-

sulă.,, Ca formă, povestirea e une-ori intere
santă... limba e gr6znică: în nici un alt monument “literar române
se de cât în Istoria
otomană a lui Văcărescu nu se găsesc atâtea
tureisme“, (Iorga, Cronicele mnuutene, p. 120). Cr. şi cele
dise la Ş 81.

„CCOXXI!

Kogălnicenu (Enache), De lu Domnia I şi până la IV Dom=
nie a lui. Const. Aluvrocordat, 1733
— 1774 (Cronice, III).
—
Stihuri (|bidem).

Kogăinicenu (Mihail), Fistoire de la Moldavie, de la
et des

Vulugues

transdanubiens.. Berlin,

chiva şi Cronice. '

Langeron (Comte

de), Mâmoires

Colecţ. Hurmuzachi,

du

general

Pulachie

1837.

V. Ar-

de Langeron în .

Suplement I, vol. III.

General francez în serviciul Rusiei, a scris Jurnalul campaniilor rusesci dintre 1790—1812, De utilisat cu reserve din causa
pornirii vădito a autorului.

Legrand, V. Izv6re orientale şi Daponte.
Magazin istoric pentru Dacia de A. T. Laurian

și N. Băl-

cescu, 5 volume. Bucuresci, 1815—18:48.
Melchisedec (Episcopul), Cronica Huşilor. Bucuresci,
—

Cronica

Moxa

Romanului,

2 vol.

vol. II).

.

Bucuresci,

1869.

1874-— 1875.

(Mihail), Cronica... până la 1489 (Hasdei, Cuvente
den bătrâni I, 315-106).
|
|
Muste (Nicolae), Letopisețul Țării Moldovei de la 1662-1730

(Cronice,

iti

Neculce (16n), O sumă de cucinte (Cronice, vol. II).
—
Letopisețul Ţării Dloldovei, 1662—1743 (Ibidem).
"Papazoglu (D.), Istoria fundării oruşului Bucuresci, 1330—1850.
Bucuresci, 1892.
Papiu-llarian, V. 'Tesaur.
Paul din Alep, în Archiva, Istorică II, d9-111.
Archidiaconul, întovărâşind pe Patriarchul de Antiochia Maca- rie în călătoriile sale prin Moldova şi Muntenia (1653—16583), descrie
obiceiurile poporului şi ale Curţii sub Vasile Lupu şi Mateiu Basarab. Acestă descriere făcută în limba arabă fu tradusă englezesce

e

de

F.

C. Belfour

(The

travels

of Macarius,

2 vol,

4%

London,

.

1836),

Pe

de unde partea privitâre la noi fu de curînd tradusă» întregă de D-ra,
Emilia Cioran, Călttoriile Patriarclului Macarie de Antiochia în Țările
Române. Bucuresci, 1900.
.
"
,

Popescu (Radu),
Raicevich

Cronica Țării rumdânesci (Magazin, vol. IV).

(Ienazio),

Osserzazioni

storiche,

naturali

întorno la Valuchia et Moldaviu. Napoli,

e politiche !

1788 (tradu-

cere franceză sub titlu: Voyage en Valachie et en
Moldavie par Lejeune. Paris, 1822).
,

"

Ragusan de origină, veni după 1774 în Muntenia, unde ajunse
institutorul copiilor lui Ipsilante, apol consul austriac în Bucuresei
(1782-1787). După o şedere de ii ani în țară, publicâ interesaniele
sale Observaţiuni, cari denotă un spirit de remarcabilă imparţialitate
pentru

60936

acea

epocă.

|

INI

CCCXXII
Răşcanu, V. Condica.
R(ecordon), Lettres sur la Valachie ou Observations sur
cette
province et ses habitants, 6crites de 1815 â 1S21.
Paris,

1821.

Revista pentru Istorie, Areheologie și Filologie,

ed. Toci-

lescu. 7 volume. Bucuresci, 1882—1857,
Ricault, fistoire de V'Itat present de V'Empive ottomu
n.
sterdam, 1670.

Am-

Simeon (Dascălul), Apendice (Cronice, vol. I).
Sulzer

(E. ].), Geschichte

des transalpitischen Dacicus,

das ist
der Walachey, Moldau und Bessarabiens, 3 volume
.
Wien,
1781—1782.

Elveţian de origină, căpitan în armata austria
că, muri la Pitesci în 1791, Chemat pe la 1776 de Ipsilan
te la Bucuresci să ocupe
o catedră şi să colaboreze la un codice pentru
Divan, avu ocasiunea să
cunbscă de aprâpe pe 6menilr și împrej
urările timpului. Istoria sa
conține un izvor nesecat de informaţiuni
(une-ori exagerate) despre

„ Starea

societății

AVIII-lea.
Inspirat
se substituiră
prismă mărită
corupțiune şi
partea 'exactă

române,
,

sai

mat

bine dis

muntene,

în secolul al

de scepticismul volterian şi amărit de desilus|
iunile ce
unor briliante promisiuni, Sulzer vede
une-ori prinir'o
defectele unei societăți ajunsă la ultima
treptă de
demoralisare. Dar iubirea-i de adevăr se reveliz
ă în
şi solidă a operei, ceea ce l'a făcut
pe Engel s'o numâscă „o carte clasică“, Și, într'adevăr,
Sulzer şi Cantemir form&ză
. aprâpe unicele fîntâne pentru o cunâsc
ere mat amă&nunţită a poporului român din uliimele două secole.
D. Iorga, care numesee Istoria lui Sulzer
„un tesaur pentru
situaţia Principatelor în a doua jumăta
te a sec, al XVIII-lea”, emite
asupra autorului ei o judecată fârte aspră
(Hurmuzachi X, p. XXII):
„S'a scris mult răi despre noi în tâte
timpurile, şi de cele mal
multe ori cu dreptate; dar nici odată
satira n'a fost mal acră, mal
plină de răutăţi mărunte și veninâse,
de cât în cartea lul Sulzer.
Omul acesta n'avea noţiunea relativului,
nu înțelegea fatalităţile istorice şi geografice: neexplicându-şi
nimic, mărginindu-se la constatare, la comparaţia nedrâptă cu popâre
cari trăiau aiurea şi avuse
alt trecut, el nu iartă nimici,
|
Ni se pare că criticul Însuşi, când
a emis o apreciere aşa de
severă, n'a ţinut îndeajuns sâmă de
condiţiunile mediului și epocel,
condițiuni de o naturi cu totul particu
lară şi cari explică (dacă nu
justifică) atitudinea psichologică a
unui Sulzer, ca şi a unui Carra şi
Langeron. Istoricul austriac nu poseda
negreşit temperamentul blând
și cumpătat al unui Raicevich, dar nu-i
se pâte contesta nici dra- .
goste pentru adevăr şi nici zel
pentru sciințţă: munca-i e nepre-

” gotată .și

răbdarea-i

întru

adunarea

mater

ialelor nu cunssce hotare (cf. II, 151). Numai ast-fel a putut
rără aşa de puţin favorabile, acea comâr el strînge, în nisce împrejuă culturală ce nu-și are sâmăn
în trecut

de cât în scrierea etnografic a lui Cantemir
și în secolul
nostru, în Istoria lui Fotino. Ca istoriăe critic
el pâte fi inferior: lui

CCOXXUr
Engel, dar ca observator-psicholog rămâne
cu totul isolat: fondul
observaţiunilor sale e totdeauna real (dacă nu
just), dar forma în care
le îmbracă e întipărită de acea tendenţă epigram
atică, care s'ar putea
mai curînd atribui spiritului săă volterian de
cât unel animosităţi
_ intenţionate. O traducere a părţii pur culturale
din Istoria lui Sulzer
ar fi cea mal bună infirmare a sentinței excesive
a d-lui Iorga. .

Tarif 1764,

Vama

cea mare

precum

s'a

aședat

să

se ia

(scoțându-se din Testamentul vămii cei vechi) din
1/61 în Archiva românâscă II, 392-316 (Sai 242.

256, în a doua edițiune).
Tarif 1792, Catalogul vcmilor Gin
A. Urechiă) II, 993-953.

1792

ie
în Documente

(V.

Tarii 1870, V. Bujorenu,vol. 1, p. 1310—1335.

Tesaur de monumente istorice, ed. Papiu-llarian, 3 volum
e.
Bucuresci, 1862—1864.
Tunusli (Fraţii), Istoria politică şi seograjicăi a Țiirii vomânesci,

trad. Sion. Bucuresci,

1363 (după “lozopia zâs Baha-

fias, zohezi, za “zoxrparzai. Viena, 1800).
Ureche (Grigorie), Domnii Moldovei şi viața lor (Cronice,
1).
—. Ed. Picot. Paris, 1878 (eu un bun glosar).
Urechiă (V. A.), V. Documente, Dumitrache şi Bandinus.
Uricariul cuprindător de hrisâve, anaforale și alte acte.
din suta XVIII şi XLX, ed. T. Codrescu, 26 volume.

Iași, 1852 —1896.

.

Wilkinson, Zubleau historique, gcographique et politique de lu
Valachie et. de la Moldavie (trad. de Vangiais par M.***).

_

Paris, 1821.

Wolf, Beitrăge zu einer statistisch-historischen Deschreibung des

Fiirstentums Dlolduu. Hermanstadt,

1805.

Zaliony, Essai su les Phanuriotes. Marseille, 1821.
Zilot, Cronica Țarii româneşci dintre 1800—1821, ed. Hasdeti

Bucuresci,

—

1852 (sub

titlul

„Ultima

cronică

epoca fanariotă“).
Domnia III a hi Alexandru Vodă Şuţul (Revista
cilescu III, 65-83).
|

Xenopol, Istoria Rumânilor,
—
Finanţele în epoca

vol. Î, 45-73 (după

1801).

|

din

To-

6 volume. Iași, 188
— 1893.
9
Funarioţilor, Revista 'Tocilescu

4 condici

d. 1777, 1786, 1795

|

şi

2. Limba
Baronzi, Limlu română şi tradițiunile ei. Galaţi, 1872.
Brândză (Dr.), Prodromul Florci române sait enumeraţiunea

.

CCOXXIV
plantelor până astădi cunoscute în Moldova Și
Valachia. Bucur

Brândză

esci,

(Dr.),

Limba

1879—18sa.

Votunică

a ţăranului

vomân

-

în „Co-

lumna lui Traian“ pe 1882.
Cihac (A. de), Dictionnaire d'etymologie dacoroman, 2 volume.
„
Francfort, 1870—1879.

Costinescu (I6n), Vocabular româno-francez, Bucur
esci, 1870.
Crăinicenu (Dr.), Igiena ţăranului român. Bucur
esci, 1895.
—

Momenelatura

româno-latină

din

istoria

Convorbiri literare XXII şi XXIII (1885naturală în
—
Aledicina populară, ibidem, vol. XXXVI (1896) și 1893).
.
Dame (F'r.), Nouveau Dictionnaire roumain-fr
unqais. Buc. 1897.
Etymologicum magnum Rumania. Dicţionaru
l limbei istorice şi popo

rane

a Românilor,

lucrat

de B.P.
Hasdeu. 3 tomuri (A-Bă). Bucuresci
1$$0- 1596.
Frâncu-Candrea, Români; din Munţii apuse
ni (dloţi:). Buc. 188.
Frunzescu (D.), Dicţionar geografic. Bucur
esci, 1872.

Gaster (Dr. M.), Chrestomutia roniână.9 volum
Glosariă care coprinde vorbe din limba e, Leipzig, 1891.
prin originea sau forma lor, cum română străine
gine îndoi6să, după însărcinarea dată,şi cele de oriacademică română elaborat ca proiede Societatea,
ct de A. T.
Laurian și |. C. Maxim, Bucuresci,
1871.

Gorjan, Diesioner pentru dicerile cele
mai trebuincidse (în Dascăl
de limba franţozescă). Bucuresci,
1832.
Grecescu (Dr.), Conspectul Jlorei român
e. Bucuresci, 1898.
Hasdeu (B. P.), Cuvente dep Betrâ
ui. vol. I: Limba, română
"vorbită între 1550—1600, Buc.
—
Sur les clements tures en rouma 1878.
in.
—
V. Archiva, Et "mologicum şi Viena. 1886.
Zilot.
Ionescu (I6n), Agricultura română
din Jud. Dorohoiii. Buc. 1866.
—
Agricultura română din jud.
Mehedinţi. Buc. 1808.
—
Agricultura română din județul
Putna. Bucuresci, 1870.
- Laurian şi Maxim, V. Glosariu.
|

Lobel (Iifendi), Elemente furcesci,
_ română. Constantinopole, urăbesci şi persane în limba
1894.
Manolescu

|
(Dr.), Igiena ţăranului
Miklosich Fr.) Rumanische Unter romăn, Bucuresci, 1895.
suchungen, Istro und Macedorumunische Sprachdenkmi
iler. I-II. Wien
Pocabulay FOMno-yeman. Braşo ,
v,
(Raoul de), Dicţionar: româno-fra
neez.

Polysu (Dr. G. A.),

Pontbriant
Russler (Robert),

1881.
1857.

Die Jriechischen und tărhisehe Buc. 1862,
Bestandtheile:

îm Rumănischen,. Wien,

1865.

CCCXIAV

Rudow

(W.),

Neue

Rumânischen,

Delege

zu

den

în Zeitschrift

tiivhischeu Lehnacorteru

logie d. 1893, 1891 şi 1895.

Stamati

(Dr,

Teodor),

fir

romanische

dey

deutsche

I'orterbuch

îm

Philo-

und

vomunischen Sprache. Jassy, 1852.
Weigand (G.), Die Aromumnen. Ethnographiseh-philologis
historische Untersuchungen îiiber das Voli ehsogenannten Macedo-Romanen oder Zinzaren. der
[

Land

und

Leute:

[1

Vollslitteratur,

2

volum

e.
Leipzig, 1894—1893.
Ni
|
—:
Jahrâsbericht des Instituts -fiir rumiinische Sprache
(rumiinisches

Leipzig.
-—

Die

Seminar

1$91—1900.

rumănisehen

zu

Leipzig),

Dialel-te der lleinen

und Bulguriens. Leipzig,

1900.

-

vol. Î—VII.

.

TValachei, Serbieus

3. Literatura

Alexandrescu (Grigorie), Meditaţii, elegii, epistole, satire şi fubule. Bucuresci, 1863.
Alexandri (Vasile), Poesii populare ale Românilor. Buc. 1866.
—

Poesii.

2 volume.

Bucuresci,

189.

—
Zeutru, 4 volume. Bucuresci, 1875.
—
Prosă. Bucuresci, 1875.
Alexandria sai Istoria lui Alexandru Machedon,
1857..
. Babeş (|. G.), Din plaiul Peleşului, Bucuresci, 1893.
Bogdan (N. A.), Poveşti şi anecdote. Iași, 1892.
15 Comedii. laşi, 1898.
—
Bolintinenu (Dim.), Poesii, 2 volume. Bucuresci, 1877.
Burada (T.), O căletorie în Dobrogeu. Iaşi, 1880.
Calendarul basmelor . . . pe anii 1$75—1885.
Canianu (A1.), Poesii populare, Doine, culese şi publicate

întoemai

cum

se dic. Iaşi, 1888.

Cantemir, Divanul, sau Gălcâva înţeleptului cu lumea ori
Giudeţul sufletului eu trupul. ed. Sion. Buc. 1878.
— storia Ieroghfică. Operă, originală inedită scrisă în
limba

românscăla 1704. Bucuresci, 1883. V. Istoria.

Carageale (.). Zeatru. -Bucuresci, 1859.
—
1dem. 2 volume lași, 1896.
Caranfil,

Cântece populare

de

Convorbiri literare, 25 volume.

pe_valea

Prutuhi.

Iași-Bucuresci,
$

Crăsescu, Novele, 4 volume. Bucuresci,

1893.

Huşi,

1872.

1$69—1893.

»

CCCXXVI

Crengă

([.), Scrieri. 2 volume.

Iași, 1$90.

Delavrancea (Barbu Ștefanescu). Sultănica. Bucuresci,
1885,
—
Zrubadurul.

Bucuresci, 1887.
—
Purasiţii. Bucuresci, 1892.
Eminescu (Mihail), Poesi. Bucuresci, 1895.
Filimon (Nic.), Ciocoii vechi şi noi. Bucuresci,
1S63.
Gane (N.), Nocele, 3 volume. Bucuresci,
1886.
Ghica (16n), Scrisori. Bucuresci, 1857.
Golescu (Iordache), Pilde, povcțuiri, cuvinte adevevu
te şi poveți

„ (manuseript

Gorjan

(Gherasim),

„Gorovei (Artur),

citat după
Zalime,

Zanne).

+ volume. Bucuresci,

Cimiliturile Românilor. Bucuresci,

Hinţescu, Proverbele Românilor. Sibii, 1887.
Hodoş (Ineu), Poesii populare din Banat. vol.
I—Il.

sebeş,

1892 —1895.

1877.

1898.

Caran-

Ispirescu (P.), Busmele Romanilor. Bneuresci,
1882.
—
Busme, Snove şi Glume, Craiova, 1893.
—
Sndve suă poveşti populure. Bucuresci, 1$79.
„— . Pilde şi ghicitori. Bucuresci, 18S0.
—
Jucării şi jocuri de copii.. Sibii, 1885.

—

Dicetori populare în Revista Tocilescu,

vol. I şi

II.
(Gr. M.), Opincaru, cum este şi cum trebue
să hie
sătenul. Bucuresci, 1881.
—
Râurile satelor. Bucuresci, 1884.
Kikirezu, T6ie umoristică, Anii L—III.
Buc
1895—1897.
Konaki (Costache), Poesii. Alcătuiri
ȘI tălmăciri. Iași, 1886.
Marian (S. F'].), Poesii populare române.
'9 vol. Cernăuţi, 1875.
—
Nunta le Români, Bucuresci, 1890.
Jipescu

—

Înmormântarea

lu Români,

Bucuresci,

1892.
—
Nascereu lu Români. Bucuresci, 1892.
>>
Serbătorile lu Români, vol. 1—I[, Bucuresci,
1895-1£99.
Marienescu (At), Poesiu Populară.
Balude. Pesta, 1859.
Marion, Viata la mahala. Bucuresci,
1893.
—
Universul literar. Bucuresci,
1SS9-—1896.
Nădejde (Sofia), Nuvele. laşi,
1$90.
Negruzzi (Costache), Seri-ri. 3
volume
Negruzzi (Iacob), Copii de pe natură. . Bucuresci, 1873.
Bucuresci, 18744.
Odobescu (A1.), Serieri. 3 volume.
Bucure
sci, 1887.
Ollănescu (Dim. C.), Teatrul la
Români. Bucuresci, 1897.
Orăşanu (N. T.), Opere satirice.
3 volume. Bucuresci, 1875.
Pann (Anton), Povestea vorbei,
3 volume. ed. [. Bucuresci,
.
1552 (1 ed. într'un volum
1553, ultima ed. 1883).
„—
Xastrutin Hogea. Bucuresci,
1980.

.—>
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Pann (Anton), Culttoria lui Iloş-A. Bucuresci, 1880.
Papahagi (P.), Din literatura populară aromână, vol.
L. Bu-:
resci,

1898.

Pop-Reteganul, Zrandafivi şi Viorele. Poesil popul. Gherla.
1891.
—
Poveşti din popor. Sibii, 1895.
|
Popescu (N. D.), Carte de basme, 4. părţi. Bucuresci, 1892.
Rădulescu-Codin, Ctintece poporane din Muscel, Bucuresci, 1897:

Revista

Nouă,

Săineanu
Sbiera ([.
Şegătbrea,
ed.

ed.

Hasdeu,

7 vol.

Bucuresci,

1888—1895.

(Lazăr), Busmele Române. Bucuresci, 1895.
G.), Poveşti poporale romdânesci. Cernăuţi, 1886.
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Ş 6. Dările... alim, îliş şi uşur...
numai primul Și
ultimul sînt tătăresci, ilişul este
o vorbă maghiară.
$ 9. Relativ la vorba „toi“ obs
ervăm că derivațiunea-i directă dintr'un giag
atai „toy“ întîmpină o
seriOsă obiecţiune sub raportul
de origină tătărâscă propriă-disă topografic: cuvintele
fiind exclusiv limitate
la, teritoriul Mold
ovei. Faptul că acâstă vorbă
e deopocunoscută Și în Muntenia,
ne face a crede că
fu „ospăț“ i-a servit cu, filieră
intermediară.
_Acel6şi moti

trivă
rusul

ve

vorbei cocidbă dintr'un

se opun. deducțiunii
giagatai

imediate

Ko oBa „tente du nQmade“ (Hasdeu, Sur les 6l6m
ents tures, p. 18): vorba
e răspândită în: Bucovina, Mold
ova, Muntenia şi Banat
(ea se află. în Dieţionarul
bănăţen din see. XVII, la
Stamati, Crângă și Ispirescu).
Intregul $ 9 trebue acu
acordat cu resultatul definitivma confruntat cu $ 110 Și
al cestiunii.
$ 21. Unele turcisme, puţine
la număr, ati încercat
„modilicarea dialectală
&hidigiă,

a consonantism
cilibiă — cilibghiii, ciriviș — ului : bidivit—
cirighiș, fileră—

(h)ileri (of. &hindoc, hiti]);

alternarea, unei sibilant
cerviciă, dîrvicit) e un fone e finale cu palatala ei (ef.
tism specifice românesc;
un c protetic: achindie
unui d: bizdadă (ef. buzdug (of. aserumez) ; epentesa
ea); a unui »;: mumbaiă,
mumbașir;
!

la amplificarea finală în
cele câteva nume de ruadaogă: iacă „bunică“
=
DST. moră+ că;
o altă amplificare finala
în
«i
emenită să dea, vorbei
o formă, mai românâscă:
lăuză și caraulă corespundformele muntene bărdacă, cădenie

caraul (dar Mold. gugiumană Mold. luj bardac, călăuz Și
, alăturea de gugiuman
) ;

a

CCOXXIX
„Privitor

la

baltă

—

baltac:

cf

Ccaimă — caimac.
"
„___$- 22. Dubla accentuaţiune (pe
ciorbă și ciorbă, tavă şi tavă;
accentuațiunea

normală bimbașă;

analogică:

raportul

invers:

a
lângă cele citate):
”

bimbașă,

pe lângă

cea

„efectul intonaţiunii asupra vocalelor atone:
băbâcă
şi babacă, băcân şi bacal, bidinea (=bădăna)
şi badana,
băgiacă.. şi bagiacă, căftan și caftan, cântar,
căpeană,
căsapși casap, dălace şi dalac, dărac şi darac, măcat
și

macat, măhălă și mahala

ete.— formele

întunecate aînţ

mai ales moldovenesci (şi arehaice); mai departe: giuma
&,
pe lângă usualul ciomag (ef. macodo-rom. cunache
=
conac). Ac6stă reducere vocalică e mai consequent
observată de graiul -macedonân: măraze (=maraz),
păzare (=pazar), zăbit (=zabit), zămane (=zaman).
ete.
Ş 23. Sufixul -lii adăogat la o vorbă maghiară:
durdu-liăi: şi -lie la elemente latine: șpionlie, deputatlie
(ambele la Stolnicul Dumitrache):
-

la suf, -ete adaogă: stubete, pe lângă. normalul
stubeciii.
ia
Ş 25. La particulele menţionate adaogă: doldura, *

„salt (arehaic),
şucada

tiptil și mai ales:

adv.

atât

de

mare. (gesticulând

cu

brațele

paralel depărtate), enorm (Alexandri, Teatru, 420: le
am găsit doi bărbați sucadu; Tu: nisce ochi şucada.. .

şo guriţă numai atătica; S18: te am logodit cuo avere

şucadu; Marion, 77: socru-săii avea un picior şucada;)—
şo(L)rADA(R), autant que cela (d. şol „cela“ și kadar „tant*).
$ 53. De paralelismele tureo-maghiare se pote alătura alternarea inversă din macedo-româna (primul termin unguresc e daco-român, celălalt turcesc e macedo-

român):

cheltuie
— hărjescu
sc

(ef.

hargiui),

chezeş—

chifile, chip—boit (ef. boiă), cocie —tiligă, oraș — păzare
(ef. pazar „tîrg“), săl
— cunache
aș
(ef. conac), şoim—

șăin,

vamă —imbruche (ef. arch. &hiumbrue) ete.
la sinonimele tureo-maghiare adaogă : lain — vielân.
Ş 37. In privința proverbului citat sub No. 8: ef.

Zanne

IV, 614;

cel de sub No. 28 sună (Zanne IV,

Ei boier, tu boier, cine

'mi

433):

cine o să

Ei

mare,

tu mare,

trage cizmele?

la Românii din Macedonia (ibid. 436):

cine va adăpa

calul cadiului?..

tragă

Ei

280):

sait (ibid.

cizmele?—iar

mare,

tu mare,

CCOXXX

proverbul de sub No. 37 revine și în graiul istrian:

„Limba

traje iuva

dintele

dore“,

dar sub

acâstă

formă.
el pote fi împrumutat de la Sărbi.
Ş 38. Idiotismul moldovenesc „St6ua cioban
pentru lucâfărul de sâră (Cantemir Ist. lerogl 9: ului:
Afro-

dita,

stâua

care

întâi se arată de cu Ss6ra, stcua ciobanu

lui ;
404: Venere, steua ciobanului care întăi răsare), care
există
Şi în Bucovina (Marian, SerbătorileI, 109: poporul
român
din Bucovina dice a răsărit . steua ciolunului,
adică lucâfărul de ssră), nu e de cât reproducerea idioti
smului
analog
turcesc „toban Yildyzy“, Letoile du berger,
Venus.
Ma
$ 10. Despre analogiile ce presintă unele din
basmele n6stre cu cele copriuse în „Halima&, veqi
indice
le
operei n6stre Basmele Române s. v. Halima
și O mie

Și una de Nopți.

$ +3. Studiul despre

în publicaţiunea

curesci, 1900) a
grafia sa asupra
theater, Berlin,
„Revue orientale

„Caraghioz* apărut mai întăi

festivă Lai Titu Maiorescu

Omugiii (Bu-

fost utilisat de Dr. G. Jakob în monoacestei farse („Das tiirkische Sehatten1900) şi tradus nemțesce de Kiinos înpour les âtudes ouralo-altaiques“, Bu-

dapest I (1900), p. 140—144,
$ 45. In privinţa datării primului hatiş
erit (anul
1391 părând prea d6 timpurit) a se
vedea |. Bogdan,
Luptele Românilor cu Iuvcii, nota de
la p. 87—s8;
printre Domnii venetici pe tronul
ţărilor române:

am numerat pe Aron-Vodă (după Xeno
pe I6n-Vodă (Armân după mamă: ibid. pol II, 144) şi
9); iar pe Grazziani, însuș
se

i Miron Costin îl numesce „Frân
e&,
$ 50.
Unele din aceste obiceiuri de mult dispă
rute:
oglindesc încă în datinile poporului
de la țară.

Precum sătânul a, Păstrat o mare
nobil de odinidră, tot așa în unele parte a costumului
țăriinesci persistă câte o reminiscență episâde ale nunții.
caracteristică din
recut.
Precum,

în vremea,

veche.

Domnului și a suitei sale ($ 30), conaciii călăriati înaintea,
tot astfel cei doi tineri
prieteni ai mirelui, conăcarii
de astădi, pornesc călări
inaintea lui spre a vesti părințil
or miresei (într”o orație
numită

în Moldova »Conăcărie“)
să îngrijescă cât mai în gra
bă

şi celorlalți nuntaşi, ca.
de gazdă sai conac și

$

CCCXIXNI

de tâte cele trebuinci6se înălfatului Imperat,
are să sosescă cu întrega sa suită 1):

care îndată

Și "nainte ne-ai trimes
"Din conac în conac
Cu cal de olac...

Pa

Ne trimise pe noi, pe şâse
Călări pe şese jugani...

lipcani

Avem firman cu peceţie
De la Impărăţie ...
"Că vine Impăratul îndată ”
Cu oştirea lui tâtă.,.

Apoi,

în timpul

înhobotării

se6lă şi strigă (Marian,

548 urm.):

chidă plaiurile!

miresei,

un

nuntaş

se

Salahori 2), să se des-

Şi lăutarii încep îndată a întona un cântec (numit;

în unele

localități din

mama miresei
cu ele bețele
strigă:

Firma

Și mama
care

Bucovina

„Războiul“),

pe

când

sedte năframe frumos cusute şi l6gă
vorniceilor saii vătăşeilor. Apoi nunul

împerătese ?

miresei

se află o năframă,

presintând
o jimblă

|

mirelui
un

taler pe

şi un pahar de rachiti,

îi le închină cu urări. După ce mirele gustă din rachiti
Şi bagă în trasta-i năframa, jimbla Și paharul, nunul
strigă din noi: Cuftan împerătese! .
.
Atunci mama miresei aduce mirelui o cămaşă frumos
cusută şi-i o închină...
Ş 72. Despre modul cum se luu în primire
ciul: cf. Paul de Alep (trad. Cioran), p. 217—219.

$ 100.

Ca

termin

de

comparaţiune,

vom

hara-

adăoga

aci câte ceva despre costumul ciobanului armân (neguțătorul macedon6n udoptând portul europân), aşa cum

îl descrie Weigand,

Aromunen

I, 262 urm.

,

1) Marian, Nunta, 327 și 408 comparat cu Teodorescu, Poesii
pop. 171; Sevastos, Nunta, 99. Of. Cantemir, Descriptio Moldavie, p.
182: „Die dominica ad accersendam sponsam, omnes sponsi consanguinei et affines congregantur, legutosque premittunt, sponsi adrentune
nunciaturos&. Datina însăşi e fârte veche, dar forma-i e întipărită de
ceremonialul oficial al epocei.
Ă
A
) Vorba „salahor“ e luat aci cu sensul arehaic militar: Omeni
însărcinaţi cu repararea Jocurilor întărite şi cu întreținerea căilorde
comunicațiune.
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Păstorul din Pind pârtă peste căma
șă un pieptar
de lână ori bumbac (gimandane) sai
un
ilie (îleche) cu
piepții împodobiţi cu cusături. D'as
upra
pune
o haină
numită” cipune Sail şigune, albă (la, Fărşeroț
i),
desc
hisă și
fără mâneci, care ajunge până la
genu
chi:
în
unele
locuri, şiguna e nâgră Şi împodobită
cu găitane roşii.
albastre ori negre. Acâstă haină o pârt
atunci e totdeauna nâgră Şi. dacă are ă și femeile, dar
forma unei jachete
cu mâneci, se num

postav

roșu,

alb

esce cunduş Saă şcurtu. Un briît
de
sati albastru, strînge acestă haină
;

d'asupra vine obicinuit un cehirir
în care se păstrâză, cuțitul, pistolulcu buzunare (Sileahe),
are mânecile despicate atîrnând de ete. Când Șieruna
numesce dulumici, iar prin „dulamăt pe umeri, ea se
Sună nâgră cu briîi și mâneci. Dar se înţelege o șihaina cea mai
grea a ciobanului e „sarica“ de
lână,
mai
“scurtă ca
Şiguna, strînsă de talie Și jos cu creț
uri:
mâne
cile sînt
despicate și

atîrnă slobode pe dinapoi (îilăgan)
ori aă
aparența unei slugi (cupot). În
fine, haina ciobănescă
din păr de capră pentru înnoptat
se numesce „tâmbare“.

Nădragii sînt înlocuiţi cu
(donuri) băgate în tuzluci (eiorici), o pereche de izmene
obicinuit albi şi fixați
sub genuche cu un șiret roșu (călț
ivetă, vurctă) cu ciucure. Picidrele se

Și cu botine

de

acoperă cu: călțuni
piele n6oră (pipuce)

rOȘII (faruhi). Bărbatul

(ciorape, părpodz)
sai eu sandale

pârita
inuit un fes (ediciu[1]ă)
roșu sai alb, iar. femeile unulobic
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