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-RomăVolumuli de față completeză şi închiăit, istoria critică territorială a Țerrer până la
ana
Temeşi
în
ui
neşci în hotarele”! din secolului XIV, adecă dela vallea Almașul
Si
o]
|
gurele Dunării în Bugiaci.!
„Ellu

approfundeză

cestiunea

forte

a reacţiunii

complicată

omului contra

nature,

urbane în Dacia și re“desfăşâră obscurele origini alle cellori: mai vechi stabilimente
,
sumi, printr'o ochire sintetică tote resultatele analiseY.
trei
„_

Acei.ce

possedă volumului |

numai

edițiune,

în prima

împărțită peste toti în

vori fi surprinși din
lungi paragrafuri de căte dece şi cinci-spre-deci câlle d= tipari,
e” subdivise la
„Studi
în
anuine
capulii locului de a găssi aci o altu-feliui de divisiune,
e autorului a
rândul lori fie-care în mat
spezialisa punturile în desbattere
pe lectorii de a pute fără oboselă
Sântemi datori a preveni că
Sa întrodusii de assemenea în a

permitt
multe scurte Ss-furi, c&fa-ce
in acellași timpii
agiută
şi
prin căte o rubrici separată
|
să'și concentreze attenţiunea.
dă,
commo
mal
acestă împărțire, mat sistematică şi
adausă
doua ediţiune a volumului 1, revedută,. fârte

aceste şiruri,
şi gata a eși de sub. pressă în momentulii cândii serimii
a vede după prefaţă o dede
fi
va
Unii altii motivii de surprindere pentru cititori
|
dicaţiune «lui Herbert Spencer».
numerbselori capi-

autorii all
Mulţi dintre noi vorii fi cunnoscendii pe illustrulă
principles of biology, The prin
dWopere: The classification of the sciences, Social statics, The
vorii fi dispuşi a afla vre-unii felit
ciples of psychology, First principles etc.; puţini înse
a Româniloră.
de legâmântii între tâte acestea şi între Istoria. critică
Mă
ţiune.
esplica
Datorimi şi aci unii cuvânti de

e câlle alle volumului II,
Scriândii cu multă, simpatiă despre volumului I şi primel
generaţiune ai emisii în pu“trei dintre cei mat distinsi professor! din tânăra nâstră
a acestei opere: d. St: Mi"blicitate trei diverse opiniunt assupra tendinței filosofice«discipolii allii lui Wallace»,
chailescu ne-a făcutii «spiritualistu», d. Dr. D. Laurianii—
d. Angelui Demetrescu— «elevii allu lut Vico».
ă nik-a attrasii celle ăn- .
Convicţiunea n6stră despre o supra-direcţiune providențial
personalitate a lui „Negruteie doue epitete; modulii în care ami limpeditii mitica
drepti înse, decă arii fi să se
vodă“ nl-a meritâtii pe'cellă alli treilea; cu acellaşi
a carte, alții arii pute săne_
jea numai cutare .scii cutare passagiii isolati din intreg
„moleschottistii», «darwinistă»,
approbe sci să ne desapprobe dea fi „comptistii”,
„schoppenhaueristii”

sâii

cine

mat scie

Credemii consultii a protesta.

ce.

|

|
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Scrierea

n6stră

se

baseză pe patru specie

fi cine-va istorică în secolului XIX:
litică.

La

N

HI.

„filosofiă”,
faptu:

adecă

.

acestorii

patru

unii complessii

fontâne, fără

testurile, sciința naturală,

i

armonisarea

a
de

, (7

specie

cari este impossibili a

filologia

,

de

fontâne

şi economia
,

trebui

de verităţi mat generale
|
Ă

negreșitii

decătii

po,

să preştdă

o

ort-ce veritate de

Astteliil ali mei suffleti lua mii veşminte,
Lua mii de forme la ori-ce minutii,
Când lovi audu'mi aceste cuvinte:
«Viitorulii este săpatii

în trecuti ;

«Alle omenirii legi sunt neschimbate,
«Ş'Omenii adessea sunt ca nesce flori
«Alle cărorii frungde cadă, fiindii uscate,
«Derii resarii mai giune la vărsati de dori...
|

(G. Creţenu)

Filosofia n6stră nu se restrînge totuşi nici în teoria unilaterală

derile epizodice alle, lui Wallace, nici în pura
altă combinaţiune eStremă seu necompletă.
-

a lui Vico, nici în ve-

metafisică, a lut Kant, nici în ort-care
pa
|
|
€

Ne-amii ținutii şi ne vomii ține cu stăruință de metâda esperimentală, admittândi
ca unica basă de discussiune realitatea şi numa! realitatea; în' acestă realitate înse,

mai pe susii de lucrurile celle pipăite cu. degetulu, se manifestă «0 forță conducătâre
omnipresinte inesperimentabilă», pe care omului nu” este datii s'o cunnâscă, *derii pe
care ellii nu pâte a n'o recunosc.
Acella ce a reuşită celli ănteii a împăca în filosofiă pe o calle sciințifică sfera cunnoscutului cu sfera necunnoscutului recunnoscibilii, este Herbert Spencer.
Cândi istoriculi agiunge cu scrutinti până la ultimele margini alle cunnoscutului
—şi pent acollo, după chipulii nostru
de a înțellege istoria, este datoru să aglungă—pste
ellă re să nu se ciocnsscă de immensulii elementi alti necunnoscutulai recunnoscibilii ?
„Fie-care cugetare— dice Herbert Spencer—implică o sistemă întregă de cugetări
„ŞI înceteză de a essiste/cându o trunchiază cine-va-de correlativele selle: după cumi
„Nol nu putemii despărţi unii singurii organi de restul corpului viii şi a'li studia ca și
„cândii arii ave o viucță nedependinte, totii așa nu se p6te
„parte una singură dintr'unii organismi de cugetări»,

separa şi a se cerceta

a-

Realitatea nu este nicț odată A, ci totii-da-una As.
Acesti A+ formeză unii «organismii de cugetări» >suppusi privirilorii istoricului.
A nu recunndsce-pe z arii fi a nu cunnâsce pe A, de 6ră-ce z limiteză pe A.

Eccă în ce modi

filosofia nâstră se apropiă de a lut Herbert Spencer.

Dedicândi acesti volumii
fessiune de credință.
Ea

«după

nu

pote

a nu

espressiunea

maestrului sc6lei positiviste anglese,
|

fi bine-venită mat

cu Semă astă-di,

când

noi facemi

«în sciința

o pro-

la modă—

toti a lui Herbert Spencer—domnesce unii spiriti de irreligiune,

«nu înse. în sciința cea. adevărată care, în locii dea se opri pe suprafaţă, străbatte
«adăncimile nature».
Incă o vorbă, şi amii terminati.
|
„În volumuliă I, încercândi primul passii.pe unu drumii cu totulii
noii, a trebuitii să

„indicâmu

dela începută planulii, ținta și midii-l6cele întreprinderii,

De astă dată

o prefaţă

lungă

ari fi de prisosă,

Deşi ambii volumi sunt abia o mică parte dintr'o operă de nesce. dimensiu
ni
colossale, pentru a cărila deplină realisare nu sperâmii să potă agiunge
restuli unel viu-

ețe,- sdruncinate

prin

sufterință

şi prin

muncă,

totuşi acestă

mică

parte

este

tocmal

TI

cea mai importantă, fiindii însăşi temelia edificiului.
O dată isprăvită, vedeţi-o,
Vedeţi-o şi Siudecaţi-o.
Demonstraţi prin sciință acollo unde va fi retăcitii sciința autorului.
Îndreptaţi prin bunul simţii cefa-ce bunulii simții allii autorului va fi pututii să nu

observe.
|
|
Essaminaţi cu tubirea de adevării punturile, în cari iubirea de adevării a autorului nu va fi resbăttutii prin tote dificultățile unui nămoli de probleme.
Mai pe scurti, avemii totii dreptulii de a'cere dela criticulă nostru, decă nu aristocraţia talentului, ce se numesce geniii și aristocrația cunnoscinţei ce se chiamă erudițiune, celli puţinii o dosă burgesă de sciință, de bunii simţii şi deiubirea de adevări.

Ori-cui înse lipszseti radicalmente căte-trelle, ne vomii mărgini a-i respunde cu Alfredi de Musset în admirabiluli dialogii între Dupont şi Durand:
Ah, Dupont! qu'il est doux de tout deprâcier;
Pour un. esprit mort-nâ, convaineu d'impuissance,
Quvil

est doux

Qu'il

est donx

.
7
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Wâtre un sot et d'en tirer vengeance!

A quelque vrai succâs lorsqu'on vient d'assister,
Et
Et
Et
Oă

Căti
repaosti

despre not, suntemii
a clădi

pe

de rentrer

et de se debotter

|

de dâpâcer homme, et de salir sa gloire,
de pouvoir sur lui vider une 6critoire,
d'avoir quelque part un journal inconnu
Pon puisse ă plaisir nier ce qu'on a vu...

grăbiţi a merge înainte, apucându-ne

vastul fundamentii

tică etnografică a Românilorii.

măcarii

uni

fără intervallu

de

colțuşorii allii zidului: Istoria cri-

a

|

_

După cumi în primii doui volumi, luândi drepti punti de plecare şi de întârcere
'sscolulu XIV, epoca de virilitate a poporului românii, noi amii descompusii şi amii
recompusii processulii formaţiunii n6stre naționale sub acțiunea territorială, totii aşa
vomii ave a desbatte în următorii doui volumi acella-și processi de formaţiune sub
rapportulii geneticii, ca o resultantă directă seii indirectă a ammestecului differitelorii
|

nemuri,

La

lucru!

|
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LUI

HERBERT
—:

.

|
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d

CREATORULU
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SPENCER

«<PRIMELORU
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PRINCIPIE»,

CELLUI MAI ADUNCU CUGETĂTORU ALLU SECOLULUI XIX,

DEDICĂ

ACESTI ALLU DOUILEA VOLUMU

AUTORULU

STUDIULU WW,

REACTIUNEA OMULUI CONTRA NATUREI
Aa

ş1.

>

unel legi fisice atătii de fecundeîn consecinţe,

geometrică face că o mare parte din ei peri
în universala, luptă pentru essistinţi, prin lip- .
să de hrană, prin intemperiă s6il prinin inamicia
cellori mail forţă;
2-0. Copiii sâmănă. cu părinţii lorii, înse nu
în tâte, ust-feliii că fie-care possedă câte ce-va .

încătii ună celebru naturalistii nu se sfiesce a

mai puţinii s6i mai multi;

o pune allături cu gravitațiunea. (1)

3-0. Acesti mai puţinii sei mai multi se
pâte perpetua prin ereditate, ori-ce fiinţă transmittendii posterităţii selle defectulii scii pri-

PROVEDINŢA: ÎN ISTORIĂ. :
Secoluli nostru a înregistratii descoperirea

Doi

Anglesi, Darwin şi Wallace, meditândit

.

..

unuliă în Europa şi cellu-l'alti în „Australia,
ai agiunsi spontanaminte la, acâla-şi conelu-

sosului;

siune, că adecă, fie-care speciă animală superi-

„4-0. Odiversitateindividuală întruni munti

6ră s'a născutii din cea, mai apropiată specii,
inferidră, .
:
„. Intrega teorit se desfăşură în armăitorul

6re-care trage după sine diversităţi correspun-

modii::. RE

E

-

Ia

l-o. Iranul ea animalilori în progressiune
„(D Lubbock, homme
1867, in-8,. p. 492

avant , histoire, trad. Barbier, Paris,

-

.

dinţi în tote celle-lalte punturi alle organismului.
E
Din aceste patru legi combinate, multiplicaţiune, variaţiune,: correlaţiune şi ereditate,

legi de-multi cunnoscute şi recunnoscute, urmeză că dintx'o 100 născuţiîn specia A deşi

Dă

2

|
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speciă, doue

perfecţionate de 100, 44-27, dintre cari perindi
&răşi cei mai mulţi, cell mat apti dă nascere
unei noue generaţiuni de 100 şi mai perfecţi-

în minus, ni esplică destulli de bine pentru
ce estremuli celli mai perfecti dintr'o speciă
inferidră se aprâpiă de estremulu celli mai

onate, A+ ?2zetc.; ast-feliii că valdrea izuriloră,

neperfectii dintr'o speciă superidră, fâră a fi o

agglomerate din generaţiune în generaţiune
cu o lenteţă imperceptibilă, într'o ramură mai
norocâsă a speciei cellei primitive, precumpe-

consecinţă necessară de a admitte vre-o legătură, de transformaţiune între ambele.
In starea, actuală, a sciinţei, selecţiunea, naturală este o lege pe care nimeni n'o mai pune
în dubiă, pecândii transformismuli ni se pare
a fi d'o cam dată o simplă ipotesă.
Să luâmi derd numai selecţiunea naturală, “
numai cela-ce'i sciinţifici în teoria darvwinia-

nindi assupra, valorii lui A, se produce după
mii de secolt specia, B, înlocuindi pecea-l'altă
mai puţinii perfectă, decă se stinsese în cursulit timpului, sei essistândii allături cu dânas, decă imperfecţiunea, nu fusese mortală,

Marele Bacon şi orang-utangulii derivă din
aceiaşi tulpină măimuţă, care la rândulu sei
eşise dintr'o altă specii animală, şi mai inferii-

Gră, aşa că pogorindu-ne din treptă în treptă
noi vomit gâssi pe vr'uni pesce din fundului
oceanului ca, străbunii alli omului de astă-di.
In acestă, teorii, pe care noi ne-ami siliti
sri sie. în „noduli ce]lii mai essacti (2),

- s&ită

a

Selecţiunea, naturală producândii în fie-care

cet mai mulţi perii, " totuşi din câţi românii
cellii mai aptii dă nascere unei. generaţiuni

si, se dăîosălisă eloue elemente cu totulii

“neatiiimaţi ari de aljuli: -„1-0, “Trănsfoniiiiiintis6ii ivolarţiunea spazilorit;
26; Sălzoțiziea naturală, sei supraviueţuirea
nori, ini „apți: i
“Tia
pote fi falsi, şi totuşt selecţiunea, natuiăă, adevărata descoperire a,
lui Darwin şi Wallace, va, fi forte reală chiarii
cândi se va; essercita; nu în totalitatea viueţei
organice, metamorfosândii pe măimuţă în omiă,;
ci numai în totalitatea fie-cirii specie separate,

prefăcândi pe uni barbarii întruni

Găthe.

"Cu alte cuvinte, a fi cine-va selecţionistii nu
to încă a fi şi transformistii.
tă

nă,

numai

estreme,

unulii în plus şi altuli

ceia-ce nu se pote contesta, şi să

vedemii dâcă o doctrină atăti de puţini spiritualistă nu e forţată şi ea, la urma, urmelorii
a recunnâsce degetulii Divinităţii.

Vomit traduce litteralmente o buccată, din
ultimul studii alli lui Wallace: Limitele selecţiunii natarale.
„Cândi

|

considerâmii. cestiunea

desvoltării

omului prin legile naturale cunnoscute — dice
illustrulii antropologistii — trebui să avemi

pururea în vedere marele principii alu selecțiunii şi teoria, generală a evoluţiunii, ţinândii

a-minte că nici o schimbare de formă sâu de
structură, nici unii adausii în complicaţiunea
unui organii, nici uni progressi în specialisaţiune sâi în divisiunea muncei fisiologice,
niu 'se pâte produce de nu 'concurge la, binele

fiinţe ast-feliii: modificate. Insuşi d. "Darwin
şi-a datii ostendla, de a face să ne "petruindemii
de acestă, ideiă că 'selecţinnea naturală” nu dâ,
loci perfecțiunii absolute, ci numai unei: perfecţiuni

relative; ;/eăi eă nu “înalţă, pe o fiinţă

cu multii mai pe Susii de semenii sei, ci numai
(2) Darwin, Origine des espăces, trad. Moulini
6, Paris,
1873, in-8. — Zdem, Dela variation des animaux
et des plantes,

trad. Moulini€, Paris, 1868, 1n-8, — Zden,. La descendance
d e

Phomme,

Paris,

1972, in-8,

întru căt

trebui spre'a supraviueţui în lupta

pentru. essistinţă, Cu atătii mai allesii selecţi-

unea naturală, nu pote produce, nesce. modifi-

“STUDIULU 1V, $1.
cări vătămătâre individului modificati! printv însa, şi d. Darwin nu se sfiesce a repeţi mai
de multe ori că ună singuri assemenea casă

arii fi fatali teoriei selle. Dâci dâră noi vomil

a

|

remânii în marginile unei investigaţiuni sciinţifice toti atâti de stricte, ca şi'n ori-ce

altă porţiune a, acestei scrieri.
„Se

admitte

|

universalmente

că cerebrulă

găssi în omii nesce caractere cari, întru câti
ai trebuiti sii fie vătăo vomi pute proba,
mătore în epoca. primei selle appariţiuni, va

este organuli inţelleginţei, şi e recunnoscutii
aprâpe cu acelaşi unanimitate că dimensiunea lui e unuli din principalele elemente în

precumi. 6răşi nu

şitii că cerebrele nu sunt tâte de acelaşi ca-

selecţiunea. naturală a fostii în stare de a da

litate, differindit prin graduli de complicaţiune allă circumvoluţiunilori, prin abundinţa substanţei sure, şi pote prin alte particu-

"A evidinte că nu selecţiunea; naturalăa fostii
în stare de a le produce,

unui organii o desvoltare special

inutilă sei

essagerată.

„Assemeni essemple vori manifesta presin-

ţa unei alte legi sei a unei alte forţe, nu a
selecţiunii naturale; şi deci noi:vomi pute
observa, mat pe d'assupra, că atari modificaţi

uni, deşi inutile sâii vă&temătore la începută,

ai deveniti! totuşi de cea.mai mare utilitate.
cu multiimai tărdiu şi sunt actualmente essen-

ţiale în mersul desvoltării morale şi intellec-

tuale a omului; atunci vomitfi conduşi a mărturi că essistă o acţiune inţelleginte, prevedândii:
şi preparândi viitorului; vomi fi conduşi a o
mărturi cu acelaşi sicuranţă, cu care o constatâmii cându. unu agronomii întreprinde o:
amelioraţiune determinată a unei viţe de ani-

mali domestici sit a, unel plante cultivate. Să

se noteze că acestii studiii-e totii atăti de legitimi şi totii atăti de sciinţificii ca şi acella
despre originea specielorii. „Este o: tentativă
de a resolve -problemulii inversă, Se pune în

giocii descoperirea unel forţe noue, bine defi-

nite, care să ni dea semă de acelle fenomene
ce nu s'arii fi pututii produce prin selecţiunea,
naturală: :Acestii- genti de: probleme nu e ne-:
cunnoscutit în sciinţi, şi cercetarea lori a dati -

nascere adessea cellori mai strălucite resultate.
Faptele de natura de mai susii essistă în privinţa omului, şi attrăgându assupră-le aitten-

ţiunea, cercetândii causa lori, ei credit că

determinarea, capacităţii intelectuale. Negre- J

larităţi încă necunnoscute ; derii aceste difierinţe de calitate deşi mărescii sâii micşureză
influinţa, cantităţii, totuşi n'o neutraliză. De
acela toţi scriitorii moderni cei mai emininţi
vădi o legătură intimă între micimea cerebrului. şi între debilitatea intellectuală,la, triburile celle inferidre. Collecţiunile doctorilorii:

J. B. Davis şi Morton offeri, urmiătârele ciffire
alle capacităţii midi-locie a craniului la, principalele viţe. umane, socotiti îîn polis
ra
Familia, teutonic
Eschimoşii ::91.

Negri : 85.

Zpbi
1!

:

-

“Australianii : 82,
Tasmanianii : 82. (i
Buşmenii : 78.

merit micii de specimini, sunt; pote mai pe grosii
de termenul medii, Noi găssimii, pe de altă,
parte, unii micii: numerii de craniur! finese şi

căzace. dândi o. migi-lociă de 98, adecă. cu

mulţi mai pe susii de a cellorii germane. Este
dârii evidinte că volumuli absolutii alli cerebrului nu:e necessarmente

forte mici la uni.

selbatecii. în comparaţiune cu Gmenii civili-sai, mai vertosii cândii s'aii vădutii craniuri
de Eschimoşi mesurândii 113, adecă aprâpe
ca, celle mai mari craniuri europee. Derii cela-.

4
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ce'i şi mai curiosi, este că resturile actual-

dimensiunea craniului şi între capacitatea, in-

mente cunnoscute alle omului pre-istoricii nu

tellectuală, decă n'ami sci cu certitudine că

indică, nici o sporire appreciabilă a cavităţii
cerebrale de atunci până "n momentul . de

ori-ce Europei adulti de sessit bărbătescii, allă

faţă. Uni cranii elveţiani din epoca depttră,

este .necessarmente idioti. Mai adducându-ni
a-minte faptului nu mai puţini sicuri, că 6menit cei mari, cari ati combinati fineţa per-

găssitii în stajiunea lacustră, dela Meilen, correspunde essactamente cu allă unui giune Elveţianii de astă-di. Circumferinţa famosului
craniiide Neanderthal e maipe susii de midilociă; şi capacitatea lui, prin care se arată
volumului cerebrului, este cam de 75, adecă,
terminuli medii all craniurilori actuale din

căruia, cranii nu mesdră în circumferință, 19,

cepţiunilorii cu puterea reflessiunii, vig6rea;
passiunilorii şi energia caracterului, ca Napoleonii I, Cuvier sei 0'Connell, ai avut totu-

d'a-una uni capii maimare decâtii cellit migiilociii; atunci ne convingemii pe deplinii că vo-:

Australia. Craniuli dela Engis, pâte cell mai

lumulă cerebrului

şi carele,

ţelleginţei, ba, pâte chiariă cea matprincipală.
„Nu putemu deră a nu fi surprinşi în faţa,
anomaliei apparinţi a mai multori triburi sel-

vechiii din câte s'aii descoperitii pănă acumii
după sir Johri Lubbock,

„a fosti

„fără, contestaţiune contimpuranii
all mam„mouthului şi alli ursului de caverni“,

este

totuşi, după professorulii Huxley, „unii cranii |
„mai multi decâti midi-lociii, carele ari fi
„pututii d'o potrivă bine să apparţină unul fi„losofi ori să fi conţinuti. cerebruli bruti

„alli unui selbatecii.“ Professorulti Pauli Bro-

ca, vorbindă despre menit de caverne dela,
Eyzies, cari at fostii certamente contimpurani

rennului în sudulii Franciei,

dice : „marea

„capacitate a cerebrului, desvoltarea, regiunii

„fvontale, frumâsa, formă ellipticăa, părții an„teridre în profilulii craniului, sunt nesce ca-

este una, din mesurele in-

batece forte inferidre,

alli cărora, cerebru e-

ste totu atâti de considerabilu ca şi cell midiilociă allii Europeilorii, şi acestane face a întreved€ uni prisosă de forţă: uni instrumentii mai perfecti

ce li possedă, |

decumii

trebue acelluia,

|

„Pentru a constata, dâcă, impressiunea n6-.
stră este sâu nu întemeiată, să confruntâmii
cerebruli omului cu-alli animaliloră. Orangutangulii adulti este de statura unui omu micii,

Gri gorilulii întrece cu multi pe unii omi de
talliă, migi-lociă, cellii puţini prin corpolinţă,

„ractere necontestabile de superioritate , pe
„cari noi suntemii deprinşi a le găssi la, gin-

tangului inesâră numai 28, allu gorilului 30.

marea lărgime

şi maximum 341/,. Basându-ne pe termini medii, noi amii vegutii că capacitatea, craniană

„ile celle civilisate“; deri în acellaşi timpi
a, feţei, enorma,

desvoltare a,

ramurei ascendinţi în falca inferidră, întinderea, şi rugositatea suprafeţelorii aninătdrealle

muşchilorii, mai cu sâmăa, masticatorilorii, estraordinara, desvoltare a aristei femurului,

tote astea, denstă, o immensi, for ţă musculară

şi nesco moravuri selbatece şi bestiale.
„Aceste fapte ari pute mat-mat să ne facăa

ne îndoui de essistinţa, uner correlaţiuni între

şi greutate. Cu tte

astea, cerebruli orang-u-

la triburile selbatece celle mai brute nu e
probabilmente mai mică de 57; din capacitatea

- eranianila ginţile celle mai civilisate, pe cându

maimuţele antropoide nu agiungi nici la
din ceia-ce possedă omul. Proporţiunea arii
deveni pâte şi mai clară, deci amii dice că :
capacitatea, craniană a Europeului fiindă 32,

a selbatecului este 26 şi a măimuţei 10. Dâri
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aceste ciffre ni daii 6re măcarii o ideiă approssimativi despre inţelleginţa relativă a cellori

trei gruppuri? Selbateculi să fie în realitate
atătii de vecini filosofului şi atătii de departe
de mâimuţă? Să nu uitâimu că capetele selbatecilorii sunt toti atăti de variate ca şi la
Gmenii civilisaţă, Astu-felii, pe cândi celli
mai mare cranii germanici din collecţiunea

doctorului Davis mesâră 112,4, unii craniii de
Auracanianii presintă 115,5, uni indigeni de

pe insulele Marchise

110,6,

unii Negritânii

105,8, şi chiari uni Australianii 104,6. Nu
este d&ri absurdii de a compara pe unii sel-

batecii cu Europeuli cell mai perfecti şi cu
măimuţa, totit-d'o-dată, cercetândii relaţiunea,
proporţională între cerebru şi înţelleginţă.
„Cată să considerămi mai

ântâiu de tote,

pent la câtă înălţime de desvoltare se pâte rădica acesti admirabilii instrumentu: cerebruli.
D. Galton, în remarcabila" operă despre „Geniulti ereditari“ (London, 1868), observi, câti
de enormă e distanţa între puterea, intellec-

tuală a unui savantii s6i matematicii distinsi

şi între capacitatea midii-lociă a Anglesilori.
Numeruli punturiloră obtinute de cei laureați în sciinţe în universităţile anglese e adessea,

de 30 de ori superiorii numerului căpătat de
cătră ultimii candidaţi încununaţi, cari totuşi

întrecii şieinumerulii migii-lociiă; şi nesce essaminatori esperimentaţi ne assicură, că acestă
differinţă totii e mai pe giosii de cea reală între
facultăţile relative alle indivigilorii. Deca, ne
pogorimi acumi la tr iburile selbatece, cari nu
sciu a numera decăti până&-la 3 sâi 5 şi sunt
incapabile de a addiţiona 2 şi 3 fără a av6

obiectele de addiţionatii de'naintea ochilor,
atunci găssimii între ei şi între unt buni ma-

tematicii o deosebire atăti de mare, încăti abia, se pote esprime prin proporţiunea de 1 la,

1000. Şi totuşi noi scimă că volumul

ce-

|

|
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“rebrului pâte fi acellaşi în ambele casuri sâai

a nu differi decătii în proporţiune de 5 la 6,
" de unde putemii conchide cu drepti cuvântii
că selbateculi possedă unii cerebru care, deci, arii fi cultivati, este capabilă de a îndeplini .
nesce funcțiuni cu multii mai pe susu în geniu

şin gradii acellora ce'i incumbă actualmente.
„Să considerâmiiapoi în omul civilisatii mid-lociti sei superiorii puterea ce o are dea concepe idee abstracte şi a urmări raționamente

mai multi sâii mal puţinii complesse. Limbele.

n6stre sunt pline de espressiuni filosofice; af- .

facerile şi petrecerile nâstre cerii o necontânită
previsiune a unui mare numări de possibili- tâţi; legile nostre,gguvernamentulii, sciinţa, ne-

obligă ne'mcetatii a raţiona, assupra serielorii
complicate de fapte până aagiunge

la, resulta-

tului doriti; gtocurile nâstre, şaculii bună-6ră,
ne silescii chiarii elle a essercita înţelleginţa, în-

imuni gradi înalti. Allăturaţicu tote acestea
pe omulii selbatecii, vorbindi o limbâfără nici
unit termini applicabilă la concepţiuni abstacte, neavândi absolutamente nici o prevedere
de totii ce trece peste necessităţile celle mat elementare, incapabili de a compara, dea, combina, de araţiona assupra gener alităţilorii cari
nu se poti pipăi cu degetulu. Selbateculi nu
possedă in- facultăţile selle morale şi estetice

nică unuli din acelle simţiminte de simpatiă,

universală , acelle concepţiuni alle infinitului, alle bunului, alle frumosului şi alle sublimului, cazi occupă unii locii atătit de însem-

natii întraiult omului civilisatii. Assemeni pre-

occupaţiuni i-arii fi în fondi inutile şi chiarii
" vătămătâre, căci arii micşura până la unii punti
preponderinţa, facultăţilorii animale şi perceptive, dela cart depinde adessea însăşi essistinţa,
lui în erâncena luptă contra naturei şi contra

semenilorii. Inse rudimentele acestori facultăţi şi simţiminte essistă într însuli, căci unele
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şi altele se manifestă în casuri escepţionale

gulii îşi aşterne culcuşulii, 6rii celle-'alte mii-

s6i în circumstanţe estraordinare. O semă de
triburi, bună-6ră Santalii, sunt cunnoscuţi
printr'o iubire de adevări egală cu a, cellorii

muţe antropoide îşi faci unii adăpostit pe ar-

bori: tâte acestea, se potii allătura forte bine

cu gradulii de îngrigire şi de prevedere alu u-

mai morali dintre noi. Indusulii şi Polinesianulii se distingii prin simţulu lori artistică, şi

norii selbateci în impregiurări analoge. Omuli

primele urme alle acestui simţi sunt forte vi-

se servă la âmbletii şi cari îl permittii a fabrica,

sibile în grossolanele desemnuri alle Gmenilorii

arme şi unelte, ceia-ce nu potii face animalii;
deri affară de acestea, şi chiarii în chipuli-de
a le întrebuința, elli nu manifestă, mai multă

“ paleolitici din Francia, contimpurani rennului
şi mammouthului. Se găssescii câte o dată la
triburile celle mai selbatece essemple de amiciă devotată, de adevărată recunnoscinţă şi de
unii profundii simţimântii religiosti.

possedă mâne libere şi perfecţionate, de cari nu

inţelleginţă. :
„Ce este 6re 'traiulu selbatecului,: decă nu

indestullarea, poftelori selle prin migi-l6cele

„Din tâte astea noi credemi a pute trage

celle mai simple şi mai uşore? Unde sunt cu-

conclusiunea, că deşi selbateculii este de o inferioritate estremă nu numai în sciinţe, deri şi'n

getările, ideele şi acţiunile, cari să-li rădice
cu multi mai pe susii de miimuţă stii de ele-

întregimea, desvoltării selle morale şi intellectuale, înse toti-d'o dată, de 6ră ce aceste fa- cultăţi se manifestă
într 'însuli occasionalhmente, ellu le possedă într'o stare latentă, încăti

fanti? Şi totuşi elli possedă, precumii ami vedut, unii cerebru infinitamente superiori în di-

prin mărimea cerebrului întrece cu multii essiginţele posiţiunii selle actuale.
„Să comparâmii acumit trebuinţele intellec-

tăţi de cari selbateculii n'are nevoii, Dâcă a-

tuale alle selbatecului şi gradului sei de înţel-.

-meni pre-istorici, cari nu-aveaii alte unelte de-

leginţă cu ceia-ce observămi la animalii supe-.

cătii nesce grosolane silessuri şi erai probabil-

riori. Traiuli indigenilorii din Andamania, din
Australia, din Tasmania, din 'Țerra-de-focii şi
alle unorii triburi indiane din Nord-America,
mai-mai că nu necessiteză alte facultăţi, decătii

mensiune şi'n complicaţiune, şi acesti: cerebru
copprinde într'o stare rudimentari nesce facul-

cesta, e adevăratii în privinţa, actualități, apoi
cu căti mai multi

trebui să fie despre acei 6-

mente mai degradaţi decăti tribul cell mai
selbateciu de astă-di? Ei bine, unicele daturi,
pe cari ni le-a transmisii acea epocă, ni-i ara-

tă înzestrați cu uni cerebru

totii atăti. de

acellea de cari se bucură şi unii animali. Mo-,

voluminosi ca şi acella, determini medii la sel-

duli de a văna sâii de a păscui nu este mai în-:
geniosii şi nu arăta mai multă prevedere decătii

baitecii cei, mai înapoiaţi de astă-di.

apucăturele tigrului americani, carele scuipă.
în apă şi apoi prinde pescii ce se stringi în
gtuvulii salivei, sei decăti alle. Iapilori Şi. şacalilorii vănândii în associaţiune, „Su, decăti
alle vulpii îngropândii resturile. măncării, şi;
conservându-le până la trebuinţă. Maimuţele
şi antilopil punti sentinelle spre pază; castorii,
construescii locuinţe complicate; orang-utan-

teci cu tipulii umani cellii mat perfecţionat, -

„Aşa, derd, fie că vomi compara pe selbafle civli vomit compara, cu animalii circumvecini, suntemă conduşi vrândii-nevrândă

a con-'

chide, că.elli possedăîn cerebrulu seii mare şi
bine desvoltati unii organicu totulii în disproporţiune cu trebuinţele lui actuale:

uni

organi par'că preparatii într'adinsi mai de'nainte pentru a deveni pe deplinii utilii incetii-
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incetii în mesura progresselorii civilisajiunit.

mai la orang-utangii ei sunt dispuşi de susii

După, câte scimii, unii cerebru puţinii mai vo-

în grosi până la cotii şi de glosi în susi dela

luminosii decătă allă gorillului arii fi cu dese-

cotii pânăla pumni, derii acesta, se esplică prin

verşire sufficiinte pentru desvoltarea, mentală,
actuală a selbatecului. Prin urmare, dimensi-

moravurile orang-utangului : cândii se odine-

unea, cea mare a acestui organi nu pote resulta unicamente din legile de evoluţiune, allii

“capului sâi se accaţă de vr'o crângă pentru a

cărora, caracterii essenţialii

fie-ce specii la o trâptă

este de a adduce

de organisaţiune es-

sce, ellii rădică lungele selle braţe d'assupra,
se susţine, astii-felii că plâia, se scurge în lun-

gulu braţului şi a ante-braţului până la, perii
ce se întelnescii în puntuli cotului. Din acelaşi

sactamente appropriată trebuinţelorii momentului şi nici o dată a nu le întrece, nici o
dată a nu prepara ce-va în vederea viitorului;
mai pe scurtii, o porţiune a corpului nu se p-

caust părulii e toti-d'a-una mal lungii şi mai

te mări sti a se complica decătii înta”'o strictă,

„Acella-şi caracterii se găsesce la toţi mam-

coordinaţiune cu nevoiele imperi6se alle totalităţii. Mise pare deră că cerebrulii omului
pre-istorici şi all selbatecului probeză, essi„stinţa unei puteri distinse de aceia, ce condusese prin atătea forme variate desvoltarea
animalilorii inferioii.
Se
„Să considerămii acumi

în organisaţiunea

omului uni altii punti, a cărui importanţă a
fostii pen aci aprâpe de totii neglesă, atătii
de câtri partisanii precumi şi de adversarii
teoriei evoluționiste.
„Unulii din caracterele celle mai generale
alle classei mammiferilori terrestri : este pă-

rul, Dâcă pellea e subţire, 'dslicată şi simţitre, ellii formeză, o protecţiune naturali con-

tra intemperieloriă, şi mai allesi contra, ploiei. Acâsta, este, în adevăr, principala funeţiune a periloriă, precumii se vede din însăşi
disposiţiunea, lorii într'unii modii menitii a în-

l6sni scurgerea, apei, fiind toti-d'a-una, în-

. dreptajţi de susii în glosuă începând dela, partea superidră a corpului, mai puţini abun-

dinţă pe părţile inferidre, şi n mai multe ca-"

suri lipsindii de toti pe vintre. Perii tuturori
mamimiferilori ămblători sunt lungiţi de
susii în giosii dela, umeri pân la degete; nu-

desi dela, cerbice până la, e6dă în şirulii spinei
dorsale, unde chiarii se formeză adessea, 0 cr6-

stă, capillară,.

|

mifexii dela marsupiali penă la cadrumani, denotândii prin urmare o aşa persistinţă încâtiii
noi ami

vede reappărândă

necontenitii prin

ereditate, chiarii de Lari şterge de secoli cea

mai rigurâsă, selecţiune naturală, care în ori„ce casti ntarii pute săli distrugă cu deseverşire, affară dâră, decă, presinţa lui ari deveni
nu numai fârte v&temătâre, dârii încă radical- .

mente mortală,

|

„La onit părul a despărutii aprope detoti |
Şi, “lucru curiosii! pe spate mai multi ca pe
ori-ce altă parte a corpului. Ginţile bărb6se
şi celle spâne se distingi d'o potrivă prin goliciunea spatelui, şi mai cu s6mă a spinei dorsale, unde nu cresce nici uni firii, chiar atunei cândi peptuli şi membrii sunt forte

păroşi;

cela-ce constituă unii caracter

dia-

metralmente oppusii cu ali cellorii-l alţi mammiferi. Ainii de pe insulele Kurile şi din Iaponia, se: dice că arii fi ună tribi Eros; derii
d. Biclkmore, carele a văgutii o semă dintr'înşii şi deserie într” uni memorii cititi în Societatea de Etnologit, nu indică în detalliii

părţile corpului celle mai păr6se, ci spune numal 'că perii

sunt fârte abundinţi pe capi,

peobraziişi pretutindenă, o vagă espressiune ap-

8
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Pânt şi sub tropice selbatecii sunt forte băgă:

plicabilă la ori-ee omii perosi pe peptii şi pe
braţe, întru câti nu se specifică anume spina-

tori de semă, de a nu espune spinarea-la umi-

adevării pe spate nesce peri mai lungi decâti
pe peptii, reproducândi astii-feliii puruli caracterii alli mammiferilorii; dârii perii de pe

ditate. Locuitorii din Timori întirebuinţeză foia,
dinta'uni felii depalmierii, îndouită cu îngrigire şi cussută, pe care o porti totit-d'a-una,
cu dânşii şi din care îşi facu, desvălind'o d'as-

obrazii, de pe fiunte şi din cavitățile urechie-

supra spatelui, uni admirabilii adăposti

rea. Tribuli celli părosi din Birmania, are în

tra ploiei. Aprpe

loră sunt şi mai lungi, unu fenomenii de toti
anormală, ş'apol dinţii sunt atăti de neperfecţi, încăti totult artă că aci noi avemi a
face cu o monstruositate, nu cu uni casii de
re'ntârcere la tipului umani anteriori perderii părului.
„Să vedemii. acumii, decă essistă vre-o pro-

pe uscati

stă nici
perilorii
măcari
ravurile

Dâcă perii

cumi ore să fi pu-

tutii dispare. atâtu de completamente şi a nu
mai reveni apoi adesea în triburile celle miste?
Să căutămiu lîmuriri
în traiuli

selbatecilori.

"Unul din obiceiele lorii celle mai commune
este de a purta 'o haină pe spate şi pe umeri
chiarii cândii remânii nude tâte celle-l'alte
părţi alle corpului. Primii esploratori observară cu surprindere că la, Tasmaniani ambele
sessuri purtait pe umeri pelle de Kanguroo,
uniculii lori vestmânti, ceia-ce arată că nu
aveai în vedere simţimântuli pudorii, ci numai trebuinţa de a-şi aptra spatele de frigii
şi de plâii.. Costumulii naţionali alli Maorilorii se compunea de assemenea, dintr'o manti, aruncati, pe umeri. La Patagoni totii aşa.
Indigenii din Ţerra-de-focii pârtă adessea pe

umeri o mică buccată de pelle, pe care o mută,
din locit în locit după direcţiunea ventului.: Otentoţii îşi accoperiaii spatele cu o buceată de

întrebuinţezi

mici...
„Este dârii evidinte

bi sâii vre-o rațiune de a crede că spatele pă-

arii fi fostii numai inutili,

tâte triburile malaice, ca

“şi Indianii din America sudică, îşi fabrică,
mari pellărie de celli puţini 4 picidre în diametru, pe cari le portă în escursiuni maritime
pentau a'şi protege corpuli contra ploiei, €ri

rosii arii fi fostii vătămătorii selbatecului sâi
vre-unei forme umane şi mai inferidre pe ori-

şi-care treptă a transformaţiunii.

con-

nesce pellărie mai
nu numai că nu essi-

o rațiune de a crede că desvoltarea
pe spate arii fi fostii văt&mitore stii
inutilă omului pre-istorici, d6rii moselbatecilori actuali ni probeză chiari

contrariuli, de 6ră-ce acestiia, simtii trebuinţa
de o assemenea protecţiune şi caută a o sup|

pleni în diverse moduri.
a omului pote să

Posiţiunea, verticală

fi contribuiti a-i conserva

perii pe capi după ce sa despuiati restuli
corpului; dârii mergendi pe plâiă sâii pe vântii,
omuli se plecă instinetivamante înainte, es-"
punându-și astii-feliit spatele, şi faptulă indubitabili că mai allesii pe acestă parte a corpului selbatecii sufferii de frigu şi umiditate de-

monstră în d'agiunsi că perii ai încetați de
a cresce acollo nu din causa inutilităţii. Apoi
printa”'o simplă micşurare de. utilitate, care
n'arit putâ să determine decătii numai dori'o
acţiune selectrice forte slabă, arii fi a-nevoiă

a esplica dispariţiunea unui .caracteri atăti
de pexmaninte

în întrega ordine a mammife-

__viloră.

„Mi se pare deră certi că selecţiunea, natu-

pelle cam toti astii-felii, pe care n'o lăpedaii

rală n'a pututi produce nuditatea, corpului u--

nici o dată, şi'm care se înmormântat

manii. E peste putinţă a-şi da semă de. acesti

chiarit.
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fenomeni

ca resultându

dintr'o

seriă

ŞI.

gintă superidră

sedâmiu,

scopii speciali,

a arrăta,

din contra,

meni variaţiuni nu numai că n'ari fi utile,
derii încă vătămătâre. Şi chiarii decă vre-o correlaţiune necunnoscută cu nesce calităţi e-

sterne vătămătâre ni-ari esplica, dispariţiunea
|

tuşi n'ami pute înţellege în ce modii unu ca-"
racterii dintrunteii atăti de: persistinte n'a
reappărutii, sub puternica influință a re'nt6rcerii la prototipi,

după ce 6menii se respân-

diră în clime mai frigurose.

Ş'apoi o asseme-

„mea, supposiţiune e cu atâti mai inadmissibilă,
cu câtii unit organii communii tuturorit mam-

miferiloră n'a pututii într'ană

a călăuzitii mersuli speciei u-

mane într'o direcțiune

că asse-

părului la omulii primitivi de sub tropice, to-
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a trage din aceste fenomene, este că o infelle-

de va-

riaţiuni ce ari! av€ drepti puntii de plecare
uni prototipu părosii. Daturile, pe cari le postindi

A

singură casă

a se affla într'o correlaţiune atâti de constantă cu vr'o calitate esternă vătămiătore încâtit
să dispară prin selecţiune, şi să dispară înta'unit

“modă atătii de completit şi efficace încătii să
nu'lă mal vedemii reappirendi nici o dată sei
maj. nici o dată chiari: la triburile celle mai
miste. E greu de a găssi doue caractere mal!

definită şi pentru

întocmai precunuii

însuşi

uhă
omulii

călăuzesce mersulă mai multovă, forme animale
şi vegetale. Singurele legi de evoluţiune nici
o dată pote n'ari fi produsi o semănţă aşa: de bine appropriată la usulii omului pre- .
cumu este porumbului sâii grâuli, nesce fructe
ca arborulu-de-pâne sei bananulu-fără-simbure, nesce animali ca vaeca lăptâsă de Ghern-

sey sei calluli de camioni dela Londonii. 'To-:

tuşi aceste diverse fiinţe se assemenăpe deplini
cu producţiunile

brute

alle naturei.

După

cumii într'unit assemenea casii arii pute cine-.
va, să, pretindă că totulii a proveniti şi aci din
„acţiunea legilorii fisice de variaţiune, de multiplicaţiune şi de supraviueţuire, negândi essistinţa unei ' forţe noue, a unui controlit determinati, totu astu-felii şi teoria mea va fi

pâte respinsă de cătră, acei ce sunt de accordii
cu mine în celle-l'alte privinţe. Noi scimiă cu .
tâte acestea că acea acțiune directrice a omului în
respectul animaliloriă şi plantelorii, perfecționate

differite ca, desvoltarea cerebrului şi distribu- .

s'aessercitatii în realitate, şi prin urmare catăsă ad-

ţiunea părului pe corpi, şi totuşi în casulii de

mittemii, ca possibilii că, de 6ră-ce omulii nu este în-

faţă ambele ne condueii la, conclusiunea, că,
formarea lori se datoresce nu selecţiunii naturale, ci unei alte forţe.
„Se mai poti menţiona, ca punturi umane
caracteristice a-nevoiă de esplicatii prin selec- țiunea naturală,

încă vr'o câte-va, amănunte,

cari după mine sunt secundare în comparaţiune
cu celle de mai susii, bună 6ră specialisaţiunea şi perfecțiunea piciorului şi a mânel.;.“

țellegința cea mai înaltă a universului, ună, spiritii |

şi mai superiorii Va condusă şi pe ellii în processulii
sei de desvoltare prin intermediuli unori agiuți.
mă subtilă, pe cari noi nu-i cunnoscenii. Mărturescii că acestă teorii are. desavantagiulu dea
primi intervenţiunea, unei inţelleginţe individuale distinse concurândi la producerea omului
intellectual, morali, indefinitamente perfectibili, pe care noi nu neputemit opri a nu'li con-

sidera ca, scopii finalii şi ultimatum a totă, es-

„Conelusiunea, pe care mă credit auțorisatii

sistinţa organisată. Doctrina” mea implică deră
că legile celle mari,

cari cărmuescă,

lumea îna-

terială,. ai fostă nesufficiință de a produce pe”
-omii, deşi amă pute admitte forte bine că însuşă

9

Dupi, ce vorbesce despre vocea umană, de“spre unele facultăţi intellectuale, despre sim-.
țulii morali, Wallace închiăiă :

10

|
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controlulii ântellegintelorii superidre este o parte

necessară din acelle legi...“
In acestii modii Wallace a, fostii condusi pe

o calle curatii sciinţifică la legea, unei selecțiuni providențiale, nu mai puţinii fecunde în ton-,
secinţe şi nu iai puţinii importante
selecţiunea naturală.

ca însăşi

Materia — ice ellii— chiar decă ari pute
să dea sâmă de tote, încă nu va fi de agiunsi
spre a esplica pe omii, în care se manifestă în

modulii cellii mai nerecusabilii o acţiune con-

duestâre a Divinităţii.
|
:
Dicendii «a Divinităţii», noi traducemii înti”uni limbagiii mai

communii ceia-ce natu-

_xalistulă britannicit numesce: «înţelleginţa cea,

mal înaltă a universului».

Provedinţa fiind temelia pe care se rădică

+

Broeca, unulii dintre fruntâşii antropologiei
actuale, recunnoscendii mai cu semă puterea

argumentului «despre nuditatea pellii umane”
(3), observă toti-d'o-dată

că Wallace

putea

să, constate nesufficiinţa, selecţiunii iiatuxăle,
adecă presinţa unei alte legi, si'n nesce straturi
“animale inferidre omului.

Negreşiti că ari fi pututiu s'o facă, decă
preoccupaţiunea cugetătorului anglesii nu se
concentra esclusivamente assupra faptului unei
- acțiuni providenţiale, &riinu
€
all ori- -şi-cării alte
legi.

“Broca gissesce că nici pe orang-utangi
nu'lu esplică destuliu de bine selecţiunea, naturală, de oră-ce-nu pote să ni spună pentru
ce'i lipsesce o ungh6 la degetului cutare, uni
ligamentii ete., deşi arii fi fosti utili şi lui,

întregulii edificii allii reacţiunii omului contra

de a le ave, după cumii le ai cei-l alţi an-

naturei, fie în annalele generale, fie în istoria,

tropoidi (4).

unei singure naţiuni, de aci cată să începemii
şi noi pentru a pute înţelege deplina desfăşurare a fenomenuluipe teritoriului Daciei.

Admittemii că aşa este, şi totuşi nici unulii

din defectele stii prisosurile orang-utangului,
pe câte le specifică, Broca, nu indicii, vre-o destinaţiunei în prevederea unul depăr tatii viitori,

e

-$2.
WALLACE ŞI DARWIN.

Sunt abia doul

anni de cândi Wallace es-

pusese pentru prima, 6ră conclusiunea, ne'ntre-

vuptelo:iit selle studie antr opologiee în
î cursii de
doue decennie (1).

“De atunel până. astă-di nemini n'a fostii îni
stare de a'i sgudui demonstraţiunea.
" Obiecţiunile cellespirituale alle de curândi
reposatului Clapartde nu. sunt decătii o ingeniosi glumă (2)
„(1) Contribution to the Theory of Natural Selection, London,
1870, in-8.—Ideia, fusese attinsă în trâcătă de eătră Wallace cu unii annii mai nainte într'ună articolă din Quarterly
Review, 1869.
(2) La Selection naturelle, în Revue des cours scientifi âques,
1870, p. 510 sq,

„precumit este la omii prisosulii cerebrului stii
defectulii părului, fără, a matvorbi despre conformațiunea mânei şi a, piciorului.
Din tote elementele demonstraţiunit lui
_ Wallace noi ne-amii mărginitii a reproduce pe
aceste doue, cerebruli şi părul, pe cari ellă- .
însuşi le pune pe prima liniă şi contra cărora
nu s'a pututii formula pene acumit nici o ob-

iecţiune solidă.

|

Cell mai interessatii a: le combatte a fosti
Darwin.
(3) Revue Panthropologie, 1872, p. 688: «Son meilleur ar<gument est celui qu'il tire de la peau de Yhomme, caractere

«nuisible dans origine, et il faut dire que Clapartde dans
<un articleun peu vif, mais d'ailleurs remarquable, sur I6 livre
«de Wallace, n'a que trts-imparfaitement repondu î cette
«objection.>

|

|

(4) Bulletins de la Socicte d'anthropologie, 1870, p. 228-932.
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Ei bine, ellu n'a găsită altii ce-va a res'punde lui Wallace, decătii numai că cerebruli
umani a pututii să se desvolte din causa fa-

cultăţii limbagiului (5).
Derii nu este drede o miiă de ori mai corr oct
filiaţiunea diametralmente oppusă, în puterea
căriia limbagiulu se datoresce, desvoltirii prealabile a cerebrului?
Mâimuţa possedă unii cranii mici nu pentru că nu vorbesce, ci nu vorbesce pentru că
possedă uni cranii micii.
Studiuli idiomelorii în starea, lorii rudimen-

tară probeză că ellesunt prâ-departe de a fi «o:
minunată machină >, după cumit le califică
Darwin.
a Axapahii din America, . septentrională, —«dice Burton — abia, se poti înțellege unit cu
„alţii pe ntunereci, căci vocabularuli lorii e a- «şa desiracii şi accentulii aşa. de îngăimatii, îîn«căii el ait trebuinţă de ale completaprin gesti-

_aculaţiune” (6).
Tu privinţa nuditiăţii, esplicaţiunea lului Dax- |
win esteşi mai slabă.
des«
Ell crede ci, umanitatea primitivă s'a
puiati

de

pără. pentru-că

Gmenii

păroşi nu

plăceai femeielorii, asti-feliii că bărbaţii cei

mai goli fiindiipreteriţi, lori: l-a fostii dati
a lăssa posteritatea cea, mai tiumerdsă, care din
(5) Darwin, La descondance de Phommne, II, 411: «La gros«seur que le cerveau de !homme prâsente relativement aux
«dimensionsducorps, compart ă celui des animaux inferieurs,
«peut âtre principalement attribuce, comme le fait remarquer
«avec justesse M. Chaunceş Wright, îi, lemploi „precoce. de
«quelque simple forme de language,—cette machine merveil-

«leuse qui, attachant des signes î, tous. les objets et i leure

«qualit6s, suscite des courants de pensâes que ne saurait pro«duire la simple impression 4des sens, et qui d'ailleursnepour«raient âtre suivis si mâme ils 6taient provoqu6s».

(6) Burton, Zhe City of the Saints, London, 1861, in-8, p.

151 : «Those natives who, like the Arapahos, possess a very
«scanty vocâbulary, pronounced în a quasi-unintelligible way,

«can hardly converse with ont another in the dark; to make a
«stranger understand them they nust

- «camp-fire for 'pow-wow'».

always

repair

to the

1Y „Ş2.

”

,

ul

acellaşi motivit deveni din ce în ce mal puţinii
părosă (7)..

Darwin uită, cela-ce constatase elli insuşt
cu câte-va pagine mai susi, unde arată că
selbatecii consideră, totii-d'a-una propriulii lorii
„tipu ca pe cellii mai perfecti: pentru Indianit
din Nord-America frumuseţea, consistă într-o
culâre de aramă, unii nasi încovoiatii, o biupiă lată şi o frunte turtită; Chinesilorii Ii placii

urechile

forte mari, Siamesilorii—niri înfla-

te şi buze largi ; Negritenii priveseii albâţa,
pellii şi nasuli drepti alli Europeilorii ca nesce
calităţi aurriteşinenaturale»; în Africa numai
draculii se zugrivesce albi, şi aşa mai încollo.
Unii Cochinchinesii dicea, despre nevesta u_nui ambassador anglesi că: „are dinţi albi
ca de câne şi o pelliţă rumeni ca fidrea de
cartofii.»
Tâte acestea ni le spune Darwin. ($)
Este d&ri învederati că, pe căti timpii
“ 6menii erai păroşi, decă vori fi fostii vre-o
dată, acesti abundinţă capillară, trebuia să
resume pentru denşi- singurulii ideali esteticil.
Nu mai adăugăm că la selbated nu femeIa îşi allege pe bârbată, ci'e silită din contra

a se suppune brutalităţii cellui mal forte, fie
ellii şi mai părosit decăt orang-utangulii.
Ba chiarii deci allegerea arii apparţine femei, totuşi nu urmeză că unii omit părosii peste

totii i-arii plăc€ mai puţini decumii îi placii
astădi musteţele scii favoritele. ..
Pentru Românce

bunii-6ră, basându-ne pe

mărturia limbei, nu este omit cine nu e.birbată,

o idei mostenită evidamente dela Daci, de vre- .
me ce Romanii nu eraii barbati.
Mai pe scurti, celle.doue

(7) Op. cit., II, 395.
(8) 1bid., II, 362 sa

caractere

tipice

.
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cerebrului

şi

nuditatea, pellii, sunt absolutamente rebelle
la ori-ce altă soluţiune, affară de selediiea

n'a pututu să capete în midă-loculi ghiăţuri-. “lori nici măcarii uni firii pe spate?
Cerebrulu celli voluminosi, atăti de inutilă

înti'o

providențială.

Lipsa părului pe părţile celle mai espuse

stare

de selbătăciă, ni-a serviti noue,

pe de altă parte, drepti uni instrument de

alle corpului, atătit de vătămătâre animalităţii

o elasticitate miraculsă, copprindendii o for-

umane, a fostii în prevederea viitorului muma,

"“ţă latentă colossală, susceptibilă a se manifesta,

civilisaţiunii prin necesitatea, de a se acco-

gradatii după pressiunea, condiţiunilorii esteridre favorabile.

peri, ceia-ce implică nu numai haină, dâri şi

casă, eri de acollo nu mai este decăti o deosebire de calitate până la palat Şi o deosebire

Cerebrulii este pân&'ntr'atăta o adevărată
unâltă, încătii chiarit fâră agiutoruli mânelori

de cantitate până la urbe.

umanitatea arii fi pututii agiunge acollo unde

Golliciunea, însoţită de marea, delicateţii a
“dermului, a concurs până la unii punti chiari
la invenţiunea armelorii, prin cari să se sup-.
plenâscă în lupta cu fiare rolluli defensivă

alli c6mei.

|

Unu pării copiosii pe totii corpul, mai cu
semă pe spate, ari fi fosti pentru umanitatea,
primitivă uni adevăratii scuti, unii adăpostit

necessarii contra frigului şi-umidităţii, după
„cumii este pentru toţi cei-l'alţi mammiferi ;
deri atunci, ap&ratii de trebuinţa, vestmentului
şi lăcuinței, omulii n'arit fi fâcutii unii singurii
passii pe callea civilisaţiunii.:
o”

Selecţiunea naturali reuşise înta”o climă

siberică a înzestra, cu nesce peri lungi şi deşi
pânt şi pe elefanti, mai dându-i pe d'âssupra
o grosă comă pe şiruli spinării (9), deşi acestai

colossii possedă în starea/i normală o pelle destullu de dură şi totalmente nudă.
Totii aşa s'a întemplati cu rinoceruliă (0).

Cumi derd omul, fără 'comparaţiune mai
delicati şi cu multi mai dispusi: de a fi părosti,
(9). Cuvier, Discours sur les răcolutionsdu globe, Paris, 1850,
in-S, p. 210: «Elephas primigenius, haut de 15 et 18
pieds,
„«couvert d'une laine grossitre ct rousse, et de „longs
poils
«roids et noirs qui lui formaient une erinitre le long
du dos».
(10) Congris darchâologie prehistorique de 1871, „Bologne,
1873, in-8, p. 125.

se affă.

|

E cunnoscută istoria. lui Ducornet.

„Născută

fâră braţe, possedândii înse uni

capi fârte bine contormati, elli a, învăţat” a
zugrăvi cu picidre şi deveni pictori de prima
ordine (d 1).
Ă

„In cerebru—diced. Littr6—reşede întrega
ințelleginţi umană “(12); şi nu numai atăta,
deru tâte facultăţile omului— adauge întruni

altii loci: lucâferulu sedlei positiviste din Francia— „facultăţile morale ca.şi celle inţellectua-,
le, tâte pent la una sunt concentrate în cere-

bru * (13).

|

,

Puterea acestui minunatit cerebru umanii
_fiindi aprope aceia-şi la unii Newton sâii Bonaparte şi la locuitorii pre-istorici ai Europei

sunt acumi: 700 secoli sii la, nesce selbateci
moderni cari numără numai pehă la 2 (14),0
(11) Devay , Ilistoire naturelle de Phomme, Paris, 1868, îîn=16, p. 108.
(2) Robin et Littr66, Dia, de mădecine, Paris, 1873, in-8, p.
808, art. Intelligence: „ Un seul lobe suffită lexercice complet
de lintelligence.“
(13) De Phistoire de la cicilisation, îîn La science au point
de vuc philosophique, Paris, 1873, in-8, pe 491: „La phymsiologie psychique dtablit non seulement que les facultes
„6goistes et les facultes altruistes ont un mâme si€ge dans
„le cerveau, mais encore que les facultes intellectuelles râsi„dent dans le mâme lieu anatomique que ces deux grouppes.*
(14) Lubbock, Les origines de la civilisation, trad, Bar-

” bier, Paris, 1873, in-8, p. 428: „Selon Lichtenstein les Bos-

STUDIULU IV,$ 3
assemenea necalculabili distanţă între starea,
latentă şi starea manifestă, între a fi şi a deveni,
„nu 'se pâte atiribui vre-unei evoluţiuni materiale, de vreme ce în casulii de faţă tâtă materia,

volumulii, circumvoluţiunile,

substanţa,

|
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cu unii cerebri atăti de puternicii şi i-a refusatii unii învăllişi măcări pe spate; deca a fâcutii tote acestea pentru a li împingepe callea
progressului; de ce atunci nu l'a, condusi mal
curândi şi mai completamente la, ţintă?

remâne identică sei forte invecinată la ambele

Acestă întrebare, adresată lui Wallacede

estremităţi alle immensei scări.
In cătu timpi vre-unii naturalistii nu va veni să dovedescă utilitatea animală a unui volumii cerebralii fârte desvoltati şi a spatelui
despulati de pării, vorit fi de agiunsii aceste

cătră d. Stebbing şi pe care o repetă Darwin

doue criterie, chiarii de arii lipsi ori-ce altă
consideraţiune, pentru ca, să recunndscemi în

mersulii umanităţii călăuzireaunei înţellegințe
supreme, lucrarea unei selecțiuni providenţiale,

- după cumii amit numit'o mai susii.

materiă şi spirită toti-d'o-da-

Omulii fiind

tă, legea. lui Wallace este o demonstrațiune matevială a crescerii umane sub conducerea Prove-.

dinţei.
Ceia-ce a fâcuti naturalistuli anglesii nu
differă în fondi de procedimentulii unei. analise

chimice.

Luândi selecţiunea naturală şi tote cellePalte legi fisice drepti reactivă, ellu le-a pusti
în contacti cu umanitatea, şi resultatuli a-

(1), departe de a fio obiecţiune, agiută a precisa şi a defini principiulii selecţiunii providenţiale.
Pentru a neconvinge căti de bestial a, fostii
puntul de plecare alu omului spre a se
urea din trâptă în treptă pent la sublimitatea,
unui Cuvier sei Herschel, nemicii nu pote fi

mai elocinte ca următorulii passagiii din narraţiunea Anglesului Galton despre unii tribi selbateci din suduli Africei:
„Damarii-—dice elli—nu serâdică în socote„lele lori mat sustii: de ciffra 3. Cândi li tre„„bue 4, arată patru degete. Cândii vori să
„trecă peste cinci, se încurcă forte reu, căci
„degetele dela o singură mână nu Îi mai vint

„în agiutori. Cu tote astea ei rare-ori perdii
„uni boii, căci lipsa, lui din turmă se constată nu prin numeraţiune, ci prin dispariţiunea,

cestei admirabile operaţiuni i-a dati cu cer-

„unei figure cu care se obicinuiseră. Cândi
cumperi” dela dânşii berbeci, plătesci pe fie-

titudine pe Dumnegeii, întocmai precumii 6lorue -ulu de platină constată presinţa potassel.

„ste de done suluri de tutuniă, nu cumi-va să,

i

Derii acestă

Divinitate,

de vreme ce ea ne

conduce; cre nu distruge liberuli arbitrii umanti?

GINŢILE

ALLESE ŞI e roenuuit ARBITRIE

Dâci Dumnedeii a creatii pe omii anume în perspectiva civilisaţiuniă; deci, l'a, înzestrati
Spiz
„jesmans ne pouvaient pas compter au delă de deus;
„et Martius constatent le mâme

fait chez les Indiens du Br6-

„sil. Les babitante du cap Iork en Australie ete.“

„care deosebiti, aşa că decă, preţului unuia e„dai patru suluri d'o-dată pentru doui berbeci
„căci se nasce o mare zăpăcellă. . Făcusemit
„ei însumi unii esperimentii de acâstă natură.

„Primind

“patru suluri, Damaruli a -pusi

„la o parte doue şi 'S'a uitati la unul din ber„beci, dării observând căi mat remânii alte
'„doue suluri, a cădutu pe gânduui ca şi cândă
„mu era lucru curati, a reluata! 6răşi celle do„ue suluri puse la o parte, privia cândi la ber(1) Stebbing, în Transactions of Devonshire Association
for Science, ap. Darwin, op. cit., 395.

ISTORIA
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„beci, cându la sulurile, şi'n fine se simţi într'o
încătii îmi întorse

„astu-feliii: de confusiune

„tâte sulurile dicândii că nu vinde nemici, şi
„n'a reveniti

decătii cu espressa

condiţiune

„că să'i dai doue suluri şi siieaii unii berbeci,
„după

aceia

săi

mai daii

doue

şi să ieai

„şi pe unit allii douilea. Decă vinde uni boii
„în preţ de 10 suluri de tutuni, Damarulii
„se culcă giosă, întinde pe pământit amendo"„ue mănele, şi cumpăritorulă îi pune câte uni

„sulii pe fie-care din celle
„perândi unii allii douilea
„operaţiune. Deca în locii
„vei pune pe degete căte o

dece degete. Cumboii, repeţi aceia-şi
de suluri întregi îi
giumătatede sulii,

„rare-ori Damarulii precepe

că

Vai înşellatii.

„Inti”'o
qi, pe cândii observamiipe unul dinta”
„înşii perdutii în socotelle, vedui allături pe
„căţeua mea Dina într'o situaţiune analogă. Ea
„essamina cu attenţiune o giumătate-duzină de
„căţei. ce'i fătase şi din carii se luă o parte.
„Forte îngrigită, Dina căuta si'şi dea semi,
„decă toţi căţeii sunt presinţi seu lipsesce vre-

„unulii; înse nu putea săi numere, cică ciftra,
„era pre-superidră pentri

graduli seii de în-

„ţelleginţă. Allăturându

pe omi cu cânele,

„cati să mărtureseii că comparaţiunea nu era |
„tocmai onorifică pentru celli inteiu (2).
Contrastuli între uni Damară şi unii An-

glesi este unii esperimenti sciinţifici, unii aposteriori despre nemărginita perfectibilitate
a omului, ceia-ce coneârdi cu principiulii selecţiunii providenţiale, aşa după cumii la des-

precumii nu essistă, pentru elli o , fatalii bestia
litate.

„ "Tindendi, el agiunge mai multă sei mai
«puţinii, în proporţiune cu gradul tinderii şi
cu intensitatea, resistinţei din affară; înse nu
agiunge fâri să tindă, stăpânit fiindi a tinde
sei a nu tinde.
Selecţiunea providenţială nu distruge liberulă arbitrii umani şi nu inlătureză responsa- bilitatea morală.

7

Inse atunci intervenţiunea Divinitiţiissi, se
fi manifestatii 6re în istorii numai la cell
ăntăiit debutii ali: omului în lume ?

Rolluli selecţiunii providenţiale mirginitus'a în a ne înzestra o dată pentru totii-d'a-una,
cu possibilitatea progressului, lăssândii apoi în
secolii secolilori, ca Dumnedeuli lui Beranger,

unii câmpii necontrolatii individualităţii umane ?

Wallace pusse pe omi faţi, cu miimuţa şi
pe omuli selbateci faţă cu ormuli cultă.
Prima din aceste doue operaţiuni i-a. dati
dreptii resultatii selecţiunea providenţială.
Naturalistuli anglesi s'a opriti înse aci,
uitândi a trage-o conelusiune
a doua linii a diagrammei.

analogă şi din

Dupi cumi omulii, mai pe susii de acţiunea
legilorii fisice, s'a allesi din totalitatea antropoidilori; 6re nu toti asti-feliti, mai pe susit
de acţiunea legiloriă fisice, se allegi unele ginţă-

văllitii Wallace; deri prin acellaşi contrast

din totalitatea umanităţii?
E peste putinţă a, vede opera selecţiunii providenţiale într'una, din aceste dou categorie

noi dobindimii o conclusiune nu mai puţini

fără s'o zirimi totit-d'o-dată şi în cea-l'altă.

rigurâsă

Si ne încercâmi dări:
a împle golulii în teoria lui Wallace.

şi totii atăti de importantă, că pro-

gressulă umană e numai possibilăă , mat n ecessară.

Pentru omii o civilisaţiune fatală nu essisti,

Doctrina, predestinaţiunii ginţilor a înce-,
(1) Galton;
Origines, 429,

Zropical South-Afriea,

p.

132, ap.
-

Lubbock,

putii a se agita abia în secoluli nostru.
După

cumi

o demonstră fre bine d. Sudre,
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ea a; fostii absolutamente necunnoscută istori-

cilorit şi filosofilorii trecutului (3).
|
poanni
puţini
cu
este
Wallace
lui
Cawtea,
steridră, cărţii d-lui Renan, celli mai celebru

campionii allit aşa numitelori „ginţi allese“.

„Arianii şi Semiţii —dice acesta din urmă
„—ori unde veniaii a se stabili, găssiaii în
„callea lori nesce

ginţi pe ggiumătate selba-

„tece, pe cari esterminai şi a cărora memorii
„supraviueţuesce în miturile popârelorit mai
„civilisate sub forma,de nemuri uriaşe, magi-

ce, născute din pămentii, sâi chiarii sub for„ma de

fiare. Acea

umanitate

primitivă

s'a

„conservatii până astă-di, affară din drumulii
„ginţilor cellorit mari, în Oceania, în Sud„Africa, în Nord-Asia. Inainte de Aziani şi
„Semiţi ati mai fosti şi alte ginţi civilisate:

„Cuşiţii şi Camiţii ; derii culturalorii se disțin„gea, printi'unii caracterii materiali:

instinc-

jturi religidse şi poetice pre-puţinii accenta-

„te; multiaptitudine pentru manufactură; o
sapplicaţiune positivă la, commerciii, la bu-

„nulii traii, la comfortii; nici unii spiritii pu„blici; nici o viueţi, politică. Aceste ginţi du„raseră trei seu patru mii de anni

înâinte

de

„exestinismii, Civilisaţiunea lori a despărutii

„sub isbirile Semiţilorii şi alle Arianilorii, ne

„mai. păstrându-se decâtţii în China. In fine,
„appari ginţile nobile, Arianii şi Semiţii,
„pogorindu-se din Imaus, una în Armenia,
„cea-l'altă în Batriana, cuv "o doue mil de anni

unica, .missiune a fosti! convertirea tuturorii

„poporelorii ariane la idee monoteiste. (4)
Aceia-şi concepţiunee desvoltată, cu multă
abilitate înta”o operă germană de totii recinte.
„Semniţii — dice d. Spiegel — diferă de
„Ariani sub. o mulţime de puncturi de vedere.
„Mat ânteiu, ei nu cunnoseit arte, Ebreil şi
„Arabii ai fostii nu numai indifferinţă, ci
„chiar ostili sculpturei şi picturei. Ei: n'aii
„cultivatii decâtii musica. Pe terrâmulii sciin-

„ţel şi litteraturei, deosebirea, între ambele

„ginţi nu e mai puţinii profundă. Epopea şi
"drama sunt necunnoscute Semiţilorii. O miiă
şi ana nopti» attribuită altă dată Arabilorii
„se scie astii-dI că este de origine ariană. Curi„ositatea sciinţifică şi ardorea, de investigaţi„une sunt de assemenea, stiriiine Semiţilorii. Ei
„Vaii naturalisti. Operele lori istorice -sunt

„subordinate unei direcţiuni religi6se. Aceia-şi

„incapacitate în politici, şi -n organisaţiunea
„militară... (5)

: Lmândi aceste vederi în blocii, căci verita-

tea totală predomnesce în elle assupra unori
errori secundare, noi întrebămi :

Appariţiunea ginţilorii cellorii allese se pote
ea, esplica înta”ună modi plausibili prin :v"o
causă neconsciinte, prin o lege de multiplica-

ţiune, de var iaţiune, de ereditate ete., prin tote
câte ni spunii adepţii unei” evoluţiuni” esclusivamente materiale?

|

Cu alte cuvinte, noi repeţimii aci în respec-

„înainte de Cristi. De'nteiii forte inferiori Cu„şiţilorii şi Camiţilorii în privinţacivilisaţiunii

tulii ginţilorii cestiunea, pe careşi-o făcuse Wallace assupra umanităţii în genere, şi o resol-

„esteridreşi materiale, ei îi întreceaii fâră com„paraţiune prin vigore, prin întrepiditate, prin

vemii printr”o esperimentaţiune anălogă, fiindi
analogii însuşi fenomenulii.

„geniulii poetici şi religiosă. Arianii, la rOn„duli lori, sunt superiori Semiţilorii, a cărori

„Egiptulii—dice d. Mariette—presinta unu
„spectacolii demnii de a pironi attenţiunea. Pe

ie des scien(1) La doctrine des races, în Seances de P Academ
1859, in-8,
Paris,
29,
t.
serie,
3-e
ues,
politiq
ces morales et
pe 144.

(5) Spiezel, Eranische Alterthumskunde, Leipzig, 1871, in8, t..1, p. 387—92.
E

(4) Renan, Fist, des langues semitiques, 494,
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„cândiu restului globului terrestru era cuffun„dati în tenebre; pe cândi naţiunile celle mai

„illustre, cari vori giuca mai tărdii uni rolli

„atâtii de însemnati în affacerile lumii, se a-.
„flaii în selbăteciă ; ţermii Nilului nutriaii de„gia uni poporii cultă, înțelleptă, condusi: de
„cătră o puternică monarchiă, rădemată pe o
„formidabilă, machină de funcţionari şi împie-

„gat.“ (6)

|

„ Peste patru s6i cinci mit de anni de acumiă
inainte posteritatea nostră va av6 să constate
aceia-şt antitesă de ultra-civilisaţiune faţă cu
ultra-barbariă, şi essemplulu Egiptenilorii ni
spune că, selbatecii viitorului vori pute fi tocmal ginţile celle ma: înaintate de astă-di..
Zimmermann gruppeză căţi-va remarcabili
specimeni ai regressului de acâstiă natură, a-.
retându-ni pe Spanioli, pe Portugesi, pe Ollan-.
dest, selbătă&cinidu-seîn Africa, în Brasilia, in
Oceania, ş'apoiconchide că: „se întemplă chiar
Germanilor *.
|

In archipelagulu Viti seu Figi, Europeii de-

„veniseră antropofagi! (7)

|

In casulii Egiptului decadinţa nu se pste at-

tribui climei, căci condiţiunile atmosfer
ice

Si.

tellurice nu s'a schimbati acollo de cinci”
mil
de anni, şi totuşi Fellahii de asti-di.nu
mai

semenă cu strâbunil lori din anticului
Memfis

s6i din 'Leba, cea, cu o sută de porţi.
Penomenuli se pgte attribşiuimai puţini

ginţii, de orâ-ce Fellahulu e de acellaşi
sânge,
vorbesce același limba, conservi, acell
aşi tipi,
Prin cari se distingeaii ziditorii
piramidelorii.
Roma lut Scipione devine Roma
lazzaronilori; în Ellada, palicarii înlocuesci
i pe Sofoecli,

Aşa dâr6, deci, este adevărat că
o semă de

- ginţi pârtă sigillulu predestinaţiunii
de a, fi.
mari, pe care n'aii pututii sil det
ermine mid(6) Ap. Littre, La science, 389.
.
(7) Zimmermann, L'hommne, Paris
, 1873, în-8, p. 473—8,

|

.

loculi ambiant, filiaţiunea sei vre-o altă cau-

să curati materială

fâră concursulii unei se-

lecţiuni providenţiale, adecă allit uner forțe i-

dentice cu aceia ce preşeduse la însăşi creaţi-

„unea omului în gruppuli antropoidilorii; e nu
mai puţinii evidinte că

superioritatea este nu-

mai possibilă, nu necessară.
Egiptenii, deşi providenţialmente meniţi
pentru unii înalti gradi de cultură, deşi mate“zialmente secundaţi prin condițiuni territoriale şi chiari genetice dintre celle mat fericite,
totuşi nu agiungeaii susii de n'ari fi tinsu, şi încetareatinderii din parte-le n'a, întărdiati a-i

„precipita, într'o completă, degenerare.
- Civilisaţiunea egipteni, separată

de noi

printr'o distanţii de cinci-deci secoli, este rela-

tivamente forte modernă în allăturare cu pri-

„mele urmealle essistinţei wnane, pe cari ni le
descopere geologia.
|
.
Ori-unde în Egiptit s'aii făcut săpăture sub
fundaţiunile cellorii mai vechi ruine, bună-oriă

cu 15 metri mat giosi de peristilulii.obeliscuTui de Heliopole, s'aii găssitii numai osşiuminte
de nesce specie până acumi essistinți: cămilă,
dromadari, câne, boi, porci, şi nicio remâşiţiă,

de animali despăruţi (8).

Sunt der fâră comparaţiune mai

primordi-

ale acelle vestigie alle omului în Europa, cari
se află, la unii loeii cu resturi de mammouth, de

ursii primigeniu,

de lei

de cavernă etc., şi a

cărora vrăstă, se crede cu toti dreptulii de câtră, geologi a fi cu sutimi de secoli anteridră
cellori maiantice monumente alle Egiptului.
Intre craniurile umane din acelle epoce ra-

dicalmente pre-istoriice, doue mai cu sâmă, attrâseseri assupră-le cu atâtii mai multi attențiunea antropologiştilori, cu cătii unulă din
elle, cell de Engis în Belgia, prin volumi şi
- (8) Cornewall Lewis, Historical survey of the astronomy of

the Ancients, London, 1862, în-8, p. 440.

|
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prin configuraţiune denstă uni gradi însemnatiă de înţelleginţă şi abia diferi de frumseţea

tipului isi caucasianii, pe cândi celli-l'altii,
descoperitila Neanderthal lângă Diisseldori,

oferă o assemenare surprindătâre cu uni capii

de cimpanze, deşi are o capacitate minimală, de
1920. centimetri cubi, încăti întrececu 6S1 pe

'cellii mat mare capi de mâimuţă,
_

Lyell

bănuesce

că, ambele

aceste craniuri

ari fi essistatii la nordulii Europe! în perioduli

post-pliocenii, adeci, în prima giumâtate din
epoca post-terţiară..

Craniul de Engis, atiăti de remarcabili: prin

„Eccă deru aprâpe în acela-Şi regiune şi'n acella-şi timpi fiinţânăii cotit la cotii done ginţi
tipice, una cu o frunte de filosofi şi cea-L'altă

eu o figură eminamente bestială,- deşi nici de-

.

cumiidiotă,

” Oraniulu de Engis potefi priviti ca forte

ostili ipotesel transformistea lui Darwin, căci
decă în vecinătatea epocel terțiare ne întimpină degia'unii capii de omii atât de bine des-

voltatii, apoi. unde re, în ce feliu de stratii geologicii, să căutiimiă noi presuppusa transiţiune
cătră- măimuţă?

Ia

„.. Acţiunea selecţiunii providenţiale în crea-

:

17.

:

nobleţă, s'a, găssitii la, unii locii cu ossăminte
de specie perdute de elefantii, de rinoceri, de
ursi, de tigru şi de hienă, astă-felii că este
“unii calculii geologicesce modestii de a dice că
possessoruli acelui capi a trăiţi sunt acumii
vr'o cinci-spre-dece mit de anni (9).
Reproducemii aci ambele craniuri suprapu-

se, cellă de Engis desemnati prin linie şi cellă
de Neanderthal prin punturi.
“Litteraa indică arcada sprîncenelori şipor-

ţiunea, mediană a ossului fruntalii ; litera 5—

sutura coronală; littera c—vărfulii suturei occipito-parietale, littera d—protuberanţa, occipitală :

ţiunea genului umani şi a ginţilorii cellorii su-"

peridre este aci mai palpabilă ca, ori-unde;

derit nu mai puţinii palpabilă'e şi sarcina, in-

dividualităţii umane, care va remin6 în veci

pe loci de nu vă progressă, prin propriulă seit

liberi arbitrii, ori-câti de bogati arii fi înzestrată potenţialmente de câtră selecţiunea pro,
videnţială,
(9) Lşell, ZPanciennete de Phommie prouvte par la. gtologie,
trad. Chaper, Paris, 1864, în-8, pe. 93.—Mortillet, Classification
des diverses ptriodes de Page de la pierre, în Revue d'anthropologie, I, 436, aş6dă eraniulii de Engis în periodulă glaciară de
în periodulă preglaciarii
Moustier şi pe acella de Neanderthal
de St, Acheul, ambele celle mai vechi în epoca paleolitică sc

a petrei necioplite,
+

-

caiete

3
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- Dela eraniulii de Engis să facemii unii saltii
peste vr'o sută cinci deci de secoli.
Japonia ni presintă, chiarii asti-di spectacoluli celli,' mai elocinte allii energiei liberului axbitriă într'o ginte pe care o credeai toţi
osândită la, unit perpetuă staţionarismiă.

„Istoria iaponesă—gice d. Vivien de Saint»Martin—îmbrăţişezi unii intervallă de 2,532
„anni. Una şi aceiaşi dinastii domnesce acollo
„dela annulii 660 înainte de Cristi şi până as„ta-gi. Imperatulii actuali este una sută douedeci şi allii douilea descendinte din familia, su„verană.

In cursi de 25 secoli Iaponia a con-

„servatii acelleaşi

moravuri, şi:âtă că acuma,

„după ce s'a fostii isolatii cu deseverşire deort„ce contactii cu străinii, acesti, ţârră, îşi uiti
„de o dati tradiţiunile, schimbă din- temelii, '
„modulii sei de a fi, se silesce a'şi altoi civili„saţiunea, europei, şi a lua, unii 'locit între na-

„ţiuni.*
|
|
Guvernulii dela Yedo subvenţionăză în mo-

mentulii de faţă 250 tineri în Anglia, 200 în
America,

50 în Francia şi 40 în Germania,

unde acesti 540 Iaponesi se iniţiază în tâte

frunte, întocmai după cumi o constatarămi,
împreună cu Wallace, în privinţa, întregei u-

manităţi ?
Acâsti, compatibilitate e forte importantă,
căci ea înlătureză grava accusaţiune ce se a„runcă de câtră unii la, adressa, doctrinei ginţilori, cumii-că ari fi contrariă liberului arbitrii

şi prin urmare responsabilităţii morale a omului (11).
Nu; într'o ginte, ca şi'n totalitatea umanitâţii, selecţiunea, providenţială agiută pe omii
dea pâşi înainte, îllă agiută forte multi, îllu

"agiută necontenitii, îlli agiuti pretutindent,
înse nw'li silesce să mergi.
D. Littrg, analisândă opera d-lui Renan,
observi, :
E
„»Decă ginţile inferidre ari fi appăruti sin„&ure pe pâmânti, nici resultatele superidre
„alle civilisaţiunii n'ari fi pututi să appară.
„Seria, azi fi fostii mat scurtă, deşi arii ofteri
«0 înlănţuire analogă pentru porţiunea, cea

„commună ginţilorii inferidre şi ginţilori su„peridre: Acestea din urmi s'au mişeatii şi aii

sciinţele şi arţile Europei (10).
Gradulii de culturi, la care reuşiseră a seră:

„înaintatii ca. şi celle-l'alte, derii mai răpede
„Şi agiungândii la, nesce înălţimi la cari celle
„ănteie n'ari fi sciutii să se urce prin propria

lati, probeză, că meriti şi dânşiia, fi conside

„duli; şi precumi

dica, de secoli Iaponesii printi'o tendinţă, iso-

rață ca, o ginte forte superidră,

|

ăi

“In timpi de doue millennie, pe cândi totii

globulii terrestru îndura, sute de revoluţiuni,

Iaponia singură nu voia să 6ssă dintr'unti an-

tici statu-quo de cultură, şi acuma, subitamen-

te ea uimesce lumea, prin cea mai puțernicii
voinţă progressistă,

_-

Să mai căutiimii 6re vre-o probă mai viui,
despre compatibilitatea,

liberului arbitrii cu

selecţiunea providenţială, în sfera, ginţilori de

(10) Vivien de St. Martin, ZPannie gtographique, t.11.

1873, in-8, p. 192-4.

,

9ogrep que,

Paris:

1 ,4 Sa

„lorii iniţiativă. O ginte procede ca, şi indiviomuli de cell mai vasti

„geniii trebui să trâcă, mai ânteiii prin fasele

„debilităţii intellectualea, copilăriet, totii astul-

„felii este impossibilii de a susţine că ginţile

„superidre n'aii avutii şi elle, ca, şi celle inferi„6re, ocopillăriă, debilă, der o copillării care"
„le-a condusi pe dânsele la o maturitate com-

„parativamente mai activă,.€ (12) -

_(1) Sadre, Zoco cit., 150: <Si, selon Ia theorie naturaliste,
«les climats pesent lourdement; sur la, libert€ humaine, celle-

<ci peut combattre leur influence par les institutions, par
<'hygitne, s'en affranchir par VEmigration. Mais le systtme

«des races place au sein de Phomme lui-mâme le principe de la
«fatalite qui le domine. »
!

(12) De la civilisation ct du monothiisme, în La science, 410.

19 .
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Decă, d. Littre ariifi eşiti unit momentii din
sarcasticulii preceptii all lui Augustii Comte
că „Divinitatea trebui poftită de a ne lăssa în

colţuşorii all văllului; chiaritatunei înse cândii

pace de acumii înainte“ , d-sea arii fi dedusii
din propriele selle cuvinte noţiunea fârte positivă că acelle mari ginţi, fără cari eraii peste
putinţă resultatele superidre alle civilisaţiunii

vemâne ce-va în reservă,

şi de contactulii cărora profită n&murile mai de
giosă, sunt produsului unei cause lucrândi în |

prevederea acellorii resultate şi acellui con-tacti, alti unei selecțiuni providenţiale.

noi pe Wallace şi
-- Biti, cumii înţellegemi
pe d. Renan, combinândii ambele lorii teorie
cari severifici, reciprocamente, şi conciliândule peamendoue culiberulii arbitrii.
S'ari mai pute demonstra continuitatea selecţiuniiprovidenţiale în istorii prin unele popre superiâre faţă, cu celle-l'alte din aceia-şi

' ginte şiprin unii 6meni mari faţă, cu cei-l'alţi
- din acellaşi poporii.
Nici o lege de

evoluţiune materială nu va

fi în stare să esplice vre-o dată pe vechii Ate-

niani sei pe unii genii ca, Shakspeare. (13).
Factorii elimaterici, genealogicişi sociali ră-

dică celle mai de multe ori pe ici-collea căteunii

(13) Lasauls, Neuer Persuch, einer alten Philosophie der Ge- .
schiclte, Mănchen, 1857, in-8, p. 116: «Fast alle grossen Ent«decker, denen die Wissenschaften îhrer Fortschritt verdan-«ken,sind Autodidakten, die wie Himalayaunter den Bergenund
«Meru unter den Gipfeln der Berge aus dem Herzen der Na«tur geboren, als Menschen und als Denker gross, einsarm, oft
«ais Mirtyrer, dastehen în îhrer Zeit, und erst nach îhrem

«Tode als wassie waren erkannt und nach Verdienst gewiir=
gen

«dit xvârden. Die schânsten und erhebendsten Erseheinun
sind die
«dieser Artim Leben der Menschheit und der Vălker
gerade
«geistigen Ilerotn derselben, die-grossen Minner xelche
des Văl«zur reehten Zeit, in den Entwicklungsperioden
Abschluss
. «kerlebens, da wo eine lange Vergangenheit ihren das Ende
wo
cerreicht und eine weite Zukunft sich 5ffnet,
wo Erl&schen
«der alten und der Anfang ciner neuen Zeit,
lichte Gătter«und Neusichentziinden zusammen treffen, wie
erscheinen, und
Himmel
vom
Blitz
ein
wie
oder
ten
«gestal
Jdeen, als
«als die. Triiger der neuen das Leben gestaltenden
der Staund
nen
Religio
der
ller
herste
Wieder
<Giriinder und
ur-

n aus dem
«aten auftreten ; jene, Mânner die vie Sprosse
aus dem Herzen
«spriinglichen Lebenskeime ihres Volkes ja
urspriin«der Menechheit selbst geboren; und ebendarum mit

nicht blos fiir
«glichen, elementarischen Kriăften ausgeriistet,
sondern auf lange Jahrhunderte hinaus thatkrâf-

«îhre Zeit,
stie

wirken.»

assupra, cestiunil

elle aruncă o viuă lumină

ginţilori, poporelorii, 6menilorii mari, totuşi
unii micii residuum

mai essenţiali decătii tâte, unii sîmbure care
nu seresâlvă, decătiii prin selecţiunea providenţială.

Ami adunati în studiulii de faţă într'unii
modi cam rapsodicii totii ce ni s'a părut mai
propriii a da. o ideă despre originea civilisa-

ţiunii umane.
In lupta

în

essistinţă,.

pentru

texribilulii
.

>

.

: struggle for life all lui Darwin, omulii n'arii
fi tmecutii peste nivelluli miimuţelori, dâcă
Provedinţa nu'li înzestra cu lipsa părului pe
corpi şi

cu

marele volumii allă cerebrului,

fără a mai vorbi despre celle-l alte particula-

e puţinii esplicite.
jităţi antropologicmai

O armă, unit vestmântii, o ldcuinţă, fie cite-şi-.
constituă primruilii

trelle căti de grossolane,

pasti, de unde procedii tâte minunile civilisaţiunii.

o

|

' Progresului s'arii fi opriti

înse pe o trepti

destullii de inferiâră, căi se cerea pentru

stricta îndestullare a bunului traii materiali

allii omului, deci, totii Divinitatea nu venia

din cândii în cândiă să accârde unorii ginţi, u6meni, privilegiuli. unei

norit popâre, unorii

aptitudini providenţiale, de -unde apoi, după.
cumii ună singuri geniii impinge înainte unt
poporii întregii, toti astă-felii unii singurii
poporii, o singuri, ginte, împinge

manitastea.

|

înainte

u-

o

Acestă acţiune a Provedinţei, deşi continuă,

totuşi nu impune umanităţii, ginţii, poporulat s&ii individului vr&-o direcţiune necessară,

ci! faciliteză numai posibilitatea, de a merge
mal bine s&i mai tute, possihbilitatea, de a agiunge mai sus s6i mai departe, possibilitatea de a lupta cu succesti contra, naturel, o
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simplă possibilitate, remânândi în, responsa-

-Sciinţa igienică, ni arată, ce-i drepti, că nu

bilitatea omului de a-şi împlini missiunea, sciă

ori-şi-unde şi nu pentru toţi acclimatarea e
d'o potrivă . fructiferi; chiari 'acollo înse
unde
unii poporii se stinge după o clipă de
immigraţiune, elli totuși lassă o urmă, aruncă o stmânţă, pune.o pâtră la immensa,
to-

a o neglege, a face mai multi: sti mal puţinii,
a, se râdica seu a câdâ. :

ş 4
CULTURA

Sa

PRIN ACOLIMATARE.

talitate cronologică 'a culturei! locale.

- Amă vedutii că lipsa părului pe- corpi, o
particularitate atâti de indifferinte la prima,

"Pe laculi Starnberg 1Ongă Minchen se înnalţă astă-di unii superbi castelliă -regescii,
clăditii pe o insulă numită a Trandafirilori.

vedere, a fostii: unulii din principalii motori al
progressului umani.

Cine ari crede dre că acestă frumosi, operă

Secundată .de unii: cerebru plini de puternice facultăţi latente, ea nu numai ne-a îm-

a artei moderne este. fiia legitimi, a unei epo-

pinsi prin necessitatea; de a ne accoperi la, .

câtii ari fi puţinii a dice că o desparte de noi

ce atâtii de obscure, atâtii de depărtate, în-

“haină şi la. casă, deri încă ne-a. mal înzestratii cu acea vastă sistemă de locomoţiune,
pe care sciinţa naturală, o numesce. acclimatare
şi fâră care nu. s'arii: fi pututi respiindi gger-

uni intervallă de dece millennie?

- menii de cultură, dobăndiţi în. nesce punturi diverginţi printr'o muncă isolată de câtri o

selbateci tocmai în etatea de petră (1).

„s6mă de ginţi allese. Invăllindu-ne

la

nordii,

îmbro-.

bodindu-ne în uşâre ţesseture la sudi sii
despuiându-ne sub tropice, durându-ni edificie
de granitu sei adăpostindu-ne în umbrare-de
frundă, variândii până la nefinititregimuli vestimentarii şi architectonicii în măsura, condinoi prosperâmii pretu-.

tindeni până la, poluli înghiăţatiă, pe cândi
biata măimuţă, prototipul nostru anatomiciă,
pere de ftisiă nu mai departe decâtii în Parisii
stu în Londonit.:
Fără posibilitatea acclimatării omenimea.
arii fi remasii

fară, care castellulii nu putea să essiste, a fosti
artificialmente formată, de cătră unii tribu de

|

în blâne

ţiunilori cireumfuse,

EI bine, geologia constată că însă-şi insula,

pururea în

faşă,

căci

mai nici

o dată civilisaţiunea nu s'a datoritii unde-va

unei singure naţiuni şi nici chiarii: unei singure ginţi, ci în celle mai multe casuri ea a
trebuiti să se nască printr'o făcere de secoli
peste secoli din successiva frecare a mii de
popore.
|
|

"

- În cursii de o sută de secoli, cineni vaspune câte n6muri eterogene ai căleatii pe acesti
meşteşugitii petecii de pămenti, necunnoscându-se: unele cu altele, dări: concurgândii tâte
mai multi sâi mai puţini. la viitrea splendore a rozelori din actuala florăriă a Mâiestăţii Selle Bavareze!.
|
|
„Nicăiri înse acţiunea 'acelimatării nu se manifestă mar pipăit ca în originea, diverselorit
alfabete,
|
Fără a trece. peste teritoriul români, noi

o vomit demonstra print”uni abecedari dacăci, întrebuinţatii de cătră străbunii nostri pe(1) Desor, Les palafittes ou constructions 1acustres, Paris,
1865, in-8, p. 114: «Cette île n'a pas cess6 d'stre habitee de-

<puis sa fondation par les premiers. possesseurs: du sol i
<Vâge de la pierrea. -- C£. ib. 112, despre laculii Varese în |

Italia : <I/une de ces stations est la, petite île, Isoletta, sur
<laquelle la famille Litta a, 6lev€ une maison de plaisance.
<Quoique plus grande que lile du pețit lac d'Inkwyl, pres
- «de Soleure, VIsoletta est, comme cette dernitre, artificielle,
«si bien que nous bândficions encore aujoură'hui des tra<vaux ex6cuts par les peuplades de l'âge de la pierre.>.

STUDIULU 1V,$5. .
-. nă pela, 1500 Şi absolutasmente nesciutiiii pene
acumi în paleografiă.:..

Acestii preţiosi. alfahetii ni axretă pe. Latin
“mostenindii în Carpaţi o civilisaţiune, pe care
| Pacii o căpătaseră împrumuti dela Semiţi,
astii-feliucă Roma şi Sidonuli, Adriatica şi
Marea-roşii,

fruntea,

lui Iafetii

lui Semii se ciocnescii

şi - fruntea

prin doue. currente .

oppuse pe ţermii Danubiului. *

„85.
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DACIA.

Mai ântâit de. a approfunda, modul de a
seri alli Daciloriă, suntemii datori o clipă, de

attenţiune unui altii alfabetă, peste aile că-

rul urme totii pe pâmântulii nostru a dati
la, 1863 d. Cesarii Bolliaci îîn districtuli Pra-

hova, găssindi săpate câte ună semnit: sâii
doue pe petrele şi cărtmigele unei. ruine de
1longă satuli Sloni.

Venerabiluli archeologii promise în 1871 a

esplica, unele

din

„le „numesce

Eckel,

acelle 'lespedi

prin

„ve-

„chile caractere ellene stii, archaice, precumii

„mal

allesu“

facut'o,
căci va,
lipsa de
termeni

şi prin celle celtiberiane

(4); pen astă-di înse d-sea n 'a,

şi nu credemit că o va face vre-o dată,
fi observati negreşitii mai în urmă,
vr'o assemănare seriosă între cel trei
de comparaţiune: nici cu caracterele

ellene archaice, nici cu celle dise celtiberiane,

alfabetului dela Slonii nu se pre. potrivesce.

D. Bolliacii a reprodusii peste toti întruni

tabelă litograficii 58 buccăţi, anume 28 petre

şi 30 cărămide, dintre cari înse petrele nr. 6,
7,

T-bis, 8 şi S-bis presintă acella-şi semni ;

de assemenea petrele nr. 4,5, 5-bis, 24 şi cărămida nr. 2; idem petrele nr, l-bis, 3, 10,23
şi cărămida nr. 26, de cari puţini differă

nr.n
petrele nr..9 şi 10, precumii Şi cărămidele
(D Archeologia, în Trompetta

Carpaţilorii,nr. 939. -

“

aa

„5,6 şi 8; petra nr. 16 şi cărâmidele nr.21—
22 sunt 6râşi identice;-apol petrele nr. 13
şi 14, cărămidele nr. 9, 10 etc., aşa că totalitatea, semnelori distinctive, cari să nu se

potă confunda, unele cu altele şi să offere unii
caracteri graficii probabil, se reduce

în: ul-

- tima, espressiune la, vr'o cinci-spre-deel.
- Tmtemeiându-ne pe acestii fondii destullu de
n surprindemii din capulilocului
sărăcăciosi, noi
o mare assemenare între fragmentele lapidare
- alle d-lui Bolliacii şi nesce buccăţi de cossitori

.

descoperite în Russia, sud-vestică la Drohiczyn
assupra, cărora n-a

în fluviul Bugi,

fâcuti

attenţi d. A. Odobescu.
Ettă:
de pe petrele. nr. 4,5,
Semnulii 1
B-bis; 24 şi cărămida nr. 2 este acellaşi cu

semnulii de pe cossitorulii nr. 13, publicati îm-

preună cu altele noue-spre- decide câtră comitele Tyszkiewicz (): d

ăi

Semnulii de spe cărămida

nr. 3 se regă-

sesce întocmai pe cossitorele nr. 2 şi 7, precumi şi semnulii: depe petrele nr. 18—14
pe
şi cărămidele nr..23; 24, 25, ne întimpină
cossitorele nr. 8, 18 şi 14:

IP şi

- Semnulii

de pe cărămida nr. 12 se vede.

şi pe cossitorulia nr. ll:

2

18 se affiăşi pe
Semnul depe cărămida nr:
|

cossitorulă nr. 20:

cărămida. nr. 20 nu

“ Semnuli

de pe

7, 8 și 10:
1

Por

se

: deosebesce de semnuliă de pe cossitârele nr. 6,
0b(2) Drevnosti, Trudy - Moskoskago Archeologicz eskago
22, pl. VI
sczestva, "Moskva,, 1865—67, în-4, ț. 1, p. 115—
şi VII.

20
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“ Semnuliă de pe cărămida nr. 15 este ca şi
acella de pe cossitorulii nr. g:

X
Mat pe scurti, sunt. şesse caractere evidamente identice.
Deri acâstă intimă, înrudire cu cossitărele
comitelui Tyszkiewicz aruncă, re vre-o ragă
assupra, alfabetului dela Sloni?
- Commissiunea, Archeologică din Vilna, considerându ci Drohiczynulu fusese în evulii mediii capitala poporului Iatvingilorii, li attribue
lori celle gissite în riuli Bugiă.
Despre Iatvingi se scie că aii fostii o ramură
litvană, după cumii ni-o spune celebrului an-

nalisti poloni din secoluli XV:

„Iaczwingo-

„rum natio, cum Pruthenica et Lithuanica lingua habens magna ex parte similitudinem et

inteligenti.

Toti în Russia, sud-vestică, acollo unde Lit-

vanii ai domnitiii până -pe la giumâtatea secolului XV, în Podolia, longă tărguşorulu DaSzoW, s'a, desmormentati dintr” o movilă următorea petricică:

Aftară, de N, tote celle-L'alte semne din acestă, quasi-inscripţiune se găssesci pe fragmentele d-lui Bolliacă, şi anume:
|
Monogramma cea, încadrată se compune din

semnuli ' de pe cărămida nr. 3, în e6da căruia s'aintercalatii semnuli pe p&tra nr. 14:

PA

(5)

Deru ceau a face Tatvingii s6i chiar în ge-.

nere Litvanii cu Slonuli din Prahova?
Numele acestei localităţi ni adduce aminte

uni passagiii totii din Dlugosz, unde sunt puşi
alături cu Iabvingii, ca o altă crengă a nemului litvani, aşa, dişii Sloneni:„Iacuingos, $10„nenses, ceterique: Prutheniei tractus barba-

„ros.“ (£
“Slonim este. până astă-di unuli din oraşele
celle mai istorice alle Litvaniei. (5) Intre Slonulă din Prahova şi Slonimalădin
(6) Dlugossi Historia, Lipsiae, 1711, în f., t 1, p. 770.—
Despre Iatvingi vedi monografia lui Hennig, Commentatio *
de rebus Jazygum scu Jazvingorum, Regiomonti, 1812, în-4,
precumii şi Gatterer, An Prussorum, Iituanorum cacterorume
que populorum Letticorum originem a Sarmatis liceat repe-

tere, în Comment. Societ. Scicut. Gătting. Hist., t. 12 şi 183.
(3) Ibid., I, 223.

Litvania, între petrele şi cărămidele d-lui Bol- .
“liaci şi cossitârele comitelui, Tyszkiewicz, să
fie 6re numai o relaţiune de azardy?

E

-

Stelluţa figureză pe cărămida nr. 15.
“Lawa—pe cărămida nr. 95.
Semnulă LiJ pe cărămidele nr. 9 şi 10.
„Sarii păre deri archeologicesce admissibili,
că zidarii dela

Slonu în Prahova

ai trebuitit

să fie de aceia-și origine cu meşterii dela Dro| hiezyn sei dela Daszow.
O împregiurare ne împedică totuşi a risca
o affirmaţiune.
Unele. semne. de pe petrele şi cărămidele
d-lui Bolliaci sunt par'că fotografite după alfabetuli mongolicii.
Semnul de pe, pâtra nr. 12 represintă 1
Mongol sonuli 5 :

” Semnulu de pe pâtra nr. 2 este mongoli„cul m:

- (5) Stryikowski, Sarmatia Zurcpaca, ; :în vizor, Zlistoriarum Poloniae collectio magna, Varsaviae, 1161, in-f, t.
1, p. 75: <Slonim, civitas'et munitio lignea, olim secundo
<genitorum magnorum Ducum Lithuaniae erat, et pro du«cata cum suo territorio computabatur.>

(6) Lelowel, Caese bahcochioaleza Satriani i “Potski, Poznan, 1855, in-8, p . 84.---Grabowski, Ukraina datena 4 te

razniejsza, Rijowe 1850, iîn-4, p. 114.
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Semnulu de pe 'petra nr. 16 sâi de pe cămi mnigele nr. 13, 21 şi 22 e mongoliculi dj:

- mani seu dela Mongolii lui Batu-hanii, cari toţi
ai fosti copprinsii în adevării spatiulă, dintre

Semnuli de pe -petrele nr. I-bis, 3, 9, 10,

18 este mongo"

Semnele ÎN , LU, 2p
Pe ete,, deşi
sunt străine alfabetului mongolicii de astă-di, au pututi totuşi să essiste 6re- cândii
ca variante..
.
Precisarea alfabetului alu Bolliaci se în-

Semnuli de pe cărămida nr. 25 este mon-

săşi aceia că o simplă întârcere a petre s6t
cărimidei schimbă natura, litterei, astii-feliu

11, 23 ete. este mongoliculi k:

>
- Semnulă 'de pe petra nr.
liculu a:

golicult pi

Pi

Semnulii de pe cărămida
goliculu i:i

_

Semnele de pe

”
nr. 27 este mon:

tărămida nr, 13, decă arii

fi scrise unulu d'assupra £altuia, orl-care Mongolu le-aru pute citi sd :

ZA
In fine semnulii Q nu. diferă întru nemicii de mongoliculii t stu d. (0
Peste toti 9 coincidinţe!
Asti-feliu assemănarea, ruinei dela Slont cu
monumentele de pe texritoriulă litvani e mal
mică, decumi este assemEnarea'i cu alfabetulii
mongolicii.

Cumiă să ni esplicămu acestă, enigmă?
Prin ce felii de migraţiuni etnice sâii măcarii culturale?
„Nu cumit-va zidăria. dela Sloni, ca, şi COSSi-.

torele dela Drohiezyn seu petricica, dela Da-

greuâză forte multii, între celle-l'alte, prin în-

că unii A, buni, ră, pote fi aşedatiă arbitrarmente îîn patru feliuri: AV, Pşi<.
Mai pe scurtii, d. Bolliacii a dati peste urmele unui alfabetii barbarii în regiunea Prahovei, despre care înse cellă multi se pote
dice că "1 o grafică mongoloidă.
„Ellu este instructivii ca încă uni matură.
| despre nenumeratele straturi de culture câte
s'a succesi: pe territoriulii Daciei, derii în
ori-ce casi nu e dacicii.
Să trecemii la, ce-va cu multi mat1 positivă,

&DV6
ALFABETUL “DACICU ALL

|

a

le ,

LUI DEKENEU.

'Simonii Kezai este autorulii unei cronice ma

ghiare dedicate regelui - Ladislavi III, carele
ap
domnise între- 1972—1290.
Biblioteca Imperială din Vienna possedăunii
essemplarii din secolul XV, după care sa şi

fâcuti ediţiunea lui Endlicher.
- Niet o dată şi de cătră nimeni autenticita=
tea acestei cronice n'a fostii suppusă bânuel-

lei, şi nici că putea să fie, de 6ri, ce de pe la

szow, vori fi nu tocmai litvane şi nici chiari

1340, abia cu vr'o giumătate-secolii iîn urma
autorului, noi o găssimii degia prescurtată

“nică din evulii medii, dela Pecenegi, dela, Cu-

în limba

vechi, ci ari proveni din vr '0 invasiune tura-

_

Bugii şi Olt?

mongoliciă în Lepsius, Standard
(0) Vegi alfabetulii
alphabet for reducing foreign graphic systems to a uniform
orthography, London, 1863, în-8, p. 212.

germani, de Enricii de Muglein.. (1)

„ Intr'uni loci KEzai dice:
(1) In Kovachich, Sammlung Eleiner noch ungedruckter

Stiicke, Ofen, 1805, în:8, t. 1. p. 1--94: Chronik der Hunnen.

24
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qui dum

rescii din 1942, cândi urdiele orientale ai

„Hungaros în Pannoniam iterato cognoverunt

fostii copprinsi Ardeluli, poruncindi Saşilori a nu refusa în transacţiuni moneta mongolică din partea. Sacuiloria şi Românilor:

«Zaculi Hunorum

sunt residui,

„remeasse, redeuntibusin Ruthenie finibus oc„acurrerunt, insimulque) Pannonia conquestata,
„partem inea sunt adepti, non tamen în plano
„Pannonie, sed cum Blackis în montibus confinii.

„ex dictis Zycly et Blachy. “

„Ambele aceste numi,

„Zycly et Blachy,

„sortem habuerunt, unde Blachis commiztă litte-

sunt. scrise aci allături şi mal-mai

„ris îpsorum ( Blachorum)uli perhăbentur.”

aspre re'ntârcerea Ungurilorii în Pannonia,
„el li-aii eşitii înainte la hotarele Galiției şi de

ortografii ca, şi 'n Kezai, a cărui operă e posteri6ră diplomei numai cu vr'o trei-decennie.
Aşa, deră uni cronicarii maghiarii ni spune,
sunt acumii şesse secoli, ci Românii possedaii atunci unii alfabetiu propriii: allii lori,

„ npreună cu dânşii ai cuceritii Pannonia, din

„litterae "Blackorum&,

Adecă:.- :
„Săcuii sunt resturile Hunilorit. AfBânăii

care nu

cu aceia-şi

era nici lăti-

mesei, căci Jătinesce scriea însuşi JK6zai, nici

„care ai şi căpttati o parte, nu înse pe şessi, ci
„la munte învecinaţi şi ammestecaţă cu Vlaclii,
„de unde se vede că ai şi adoptată litterele vla-

slavonii, greci sei germanii,

de vreme ce pe

„Sclavi, Greci, Teutonici“ (4) Kezai nu "i con-

„chice.“. (2) .

fundă nici o dată cu Românii.
.
Cu trer-secoli mâi în urmă, vestitulii anna-

Inainte de a trage vre-o consecinţă, din a-

listit maghiari 'Turotz a, cunnoscutii de. asse-

ceste „littere vlachice“, pe cari dela Români
“le-ai fostii împrumutati Săcuii, vomii men-.

menea, alfabetulii în cestiune, der luinu'i mai

ţiona în trecătii unii documenti transsilvanii
din aceta-şi epocă (3), publicati la, 1842 cu uni

lut K&zai că Ungurii ai pututi să 'nveţe ce-va

fac-simile de cătră academiculă maghiari Jerney, şi anume decretulii unui generali tâtă-

dela Români, ci preferă, mal bine:să: cregăcă
sunt nesce antice littere scitice, adduse de că-

venia, la, socotâli a recunnâsce cu sinceritatea,

“tră Huni din Asia, mai adăugândi cu emfasă,
(2) Endlicher, Rerum Hungaricarum monumenta Arpadi-

că nică o dată, Săcuii nu s'au ammestecaţii cu

„ana, Sangalli, 1849, iîn-8, p.100.— Prima, ediţiune a lui K6-

nemini O.

zai este de Jloranjyi, Vionnae, 1782, n-8:
(3) Bariţii, Transilvania, IV, 55: „Nos Câttân ex Styrpe
»Jedzan in Regno Ungariae Kaymakam. Solis et Ter. masximo
„Chano Syngu Babyloniei ac invicibili Regis Regum Hulaku
"„Exercitus Kalkazultan seu supremus Dux. Iterum hortamur
net serio committimus vobis Rugas, Bylany, Korus, Castellani

„Comites in Castris Clusu, Dees, Busdoch, quod cum a nvbis

„data potestate ordinare debeatis, ut quemadmodum Flandry
«în înitio Regni nostri acceptabant nummos nostros „wulgo
„Keser-chunich Tatar Pensa ex dictis'Zycly et Blachy perom=
„nia necessaria, quia ad nostra utilitatem pertinent, ac„ceptarent tanquam nummos' Byzantinos, et cum consortio,

<et patientia nostra, participare vultis. Fidelem M...

as

et

«Zeracheen cum suis sotiis Josyt Myzarrus, Pyeerwaary, Tui«tous et; . . . Zeracheen .quorum serwis vestros administrare
<usque Zootmaar. Datum în Zuyo anno Regni nostri IL.» -—
Jakab, Okleceltâr Zolozsrâr târtenete,. Budân, 1870, in-8, t.
L
p. 18, pune acestii actă sub annulii 1232,
-

|

(4) Endlicher, 101,
(5) Thwroez, lib. I, cap. 24, în Serintores rerum
»
Hungaricarum, ed. Schwandtner, Vindobonae, 1766, in-4, t. |, p. 9:
«Hi Siculi, Hunnorum, prima, fronte în Pannoniam intranti<um,etiam hac tempestate, residui esse, dubitantur per ne€«minem; cum în îpsorum generatione, extraneo nondum
«permixti san;mine, et in moribus severiores, et in. divisione
sagri ceteris Hungaris multum diflerre videantur. Hi, non<dum Seythicis literis obliti, eisdem, non encausti et papyri
<ministerio, sed iin baculorum . excisionis artificio, dicarum ad

<instar utuntur>.—Despre tâte inţellesurile cuvântului «dica»
vedi Du Cange, Glossarium "ediae latinitatis, ed. Carpenterii,
„Paris, 1842, in-4, t. 2, p. 840-41: «Dica, non tam pro char«ta, vel 'schedula, in qua scribitur, guam pro taleola, nos«tris taile, în qua rerum numerus annotatur, usurpatar a
- “Thwroczio >

STUDIULU-IV, $6.
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In acella-şi timpi elli ni communică o -pai-

quarto, scrisii la, 1702 de cătră preutulii Ste-

ticularitate forte instructivă, şi anume că a- .
"celle littere nu se scrieaă pe pergamenă stii pe
chirtiă, ci-se încrestaii pe bețe.

fană Lakatos sub titlulii de: Siculia accuratius

Despre acesti usi “Turotz vorbesce. ca contimpureni, fiindă prin: urmare o perfectă, fon-

tână istorică; despre originea înse a alfabetiului, mai contimpurenă cu doue sute de annt
este Kezai, carele ni spune limpede că Sicuii
se ammestecaseră în munţi cu Românii, „Blackis commixti , împrumutândi prin vecinătate
litterele române, „litteras ipsorum. “
|
Măndria hunică a lui Turotz cată să se 'n'chine aci de 'naintea unei mărturie atăt de
categorice. Apoi să se observe că Rai era nu mamal
din secolulii XIII, deri încă originari din Biharia,. o provincii curatu romănâscă la costa

"Transilvaniei, astui-feliu că pe Români şi pe
Săcuinemini nu'i cunnoscea mai de aprope.
_ Der acelle „litterae Blackorum“

unde ore

să mai fie astă-di?
Cumu să fi fosti elle?
„„.Eecă o cestiune cătră care se applică pe de-.
plini principiulii dupplicatelorii în procedura

giuridică: decă la Români a peritii din: întem“plaxe acellii alfabetii, cati să consultimii essemplarulii încredinţatii Săcuilori, şi pe dată
ce se va găssi unii „Alphabetum

guam hactenus delineata.

Autoruli acestei scrieri, remase până acumii inedită, apparţine periodului dintre

1650—1720.

|

Ellu a fostii supremi archidiaconii all dis-

trictelorii săcuesci Csik, Gyergy6 şi Kâszon (6),
adecă pusă în posiţiune de a cunnâsce mai.
bine ca ori-cine tâte amenuntele din traiul
compatrioţilorii set.
Lakatos ni spune că pe la 1700 Săcuir muă
întrebuințat: încă unii alfabet propriii alti
lori, şi "li şi reproduce în următorul modii:
ALPHABETUXI

SICULORUAI.

O AZ hu i

i

SIAB

Iay

ae
d

|

î

pp

gy

o

|

Otghui

|

|

u

a.

|

a ,

y.

* 4 ANN

DRY

a.

e

i

RILĂ
,

iy,

“sa.

Siculorum“,

care să nu fie elleni, goticii, cirillicii, arabii sei

vre-uni altul cunnoscutii, pote fi cine-va, sicură, cu testulii celli necontroversabilii alli
lui Kezai în mână, cumii-că a scosila lumină

abecedaruli cell vechiii all Românilor. . - „Ei bine, unii assemenea alfabetii essistă.
Intre. manuscriptele in-quarto alle veposa, tului Trausch, depuse actualmente la Biblioteca Evangelică din Braşovi, în "Diplomatarium,
Transilvanico- Siculicum. ab anno 1251—1807,
este interecalatii unu altii manuseripti toti in-

XX

5

z

s

n

dag
"Afară de

acestea , Lakatos

mai

adduce

- (6) Benko, Milcovia site episcopatus Pilcoviensis explanatio, Viennae, 1783,in-8, t. 2, p. 158: <P. Paulus Gyirffi seri>bit, Sedium Siculicalium Csik, Gyergy6 et Kâszon supremur
>Archi-diaconum fuisse R. P. Stephanum Lakatos.»
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urmitorele
nui :

| monogramme. din

căte

doue

so-

pâte seri decăti tyâr.
E ce-va mai a-nevoiă a decide despre va-

XI XAAAĂ
"No

he

ha

go

16rea, semnului, pe care Lakatos îllii transcrie unguresce prin gy, ceace se citesce di.

XXX
x
e de DA
E
ISC AI AR

Sonuli di n'a essistatii nici o dată în lim-:
ba română,

cutii în z dintr'o

1-0. In diploma, latini a lui Vladislavi Bas-

latos nu se -potrivesce cu fonetica română.

allii nostru &.
alli nostru li, mucarele mal essista în
secoluli XV, cândi

în erisâve ne întimpină încă areclia în loci

Se
a
de urechia (*).
_ Ungureseuli ny este alli nostr ună, de assemenea, despăruti din limbi, afară de u-

mele părţi alle 'Temeşianei. şi de regiunea
Haţetului, unde se mat dice caniu (cuneus)
în loci de cutu. (8)
Archiră

Istorică,

XII, 190,

sarabiu din 1369, oraşulii Argeşă se transcrie

prin Argyas (9);

„9-0. In tractatuli commerciali din 1433

între domnulit moldoveneseii Ilii şi între Sa-"
şii din Sibiiu, oraşulii Agiudă se scrie Egyd. (10)
Unguresculi g yeeste derii alu nostru gi, adecă

unde

yu.

Sonulii pe care Lakatos îlli transcrie prin
gh însemneză nu vre-o aspiraţiune, ci purii
şi simplu pe duruli g» căci în monogrammă cu vocalele o stii aq acesti semnii produce

pe go şi ga.

Unguresculii
| Unguresculit
„” Ungureseulii
"Unguresculi

cz
cs
'sz
s

este all
este alli
este allit
este alli

nostru tz sei ţ.
nostru ci.
nostru. s. |
nostru: ș.

-:.Unguresculi îi este 'allu nostru iu.
„E

.

a mea

immemorială.

mentalii de a găssi ecivalinţa românescă a
maghiarului-gy, de 6ră, ce:

pedimi val6rea unora din aceste littere, a
cărora transcripţiune maghiară de câtră La-

Vedi

epocă

possedemii înse uni migii-locii docu-

„Noi

Avemit dârd peste toti 56 semne: 33 simno
|
ple şi 23 compuse..
să limte,
depar
mai
Inainte de a merge

(7)

s6i celli puţini nu 'se pote ad-

duce nici uni essemplu unde să nu fi tre-

nt

Unguresculii y este
Unguresculii ly este
fatii actualmente, deri
Rominia danubiană în

Unguresculii ty este all nostru hi, bunără în vorba chiară, pe care |Maghiarulii n'o

mai

puţini

uşorii

a dice, ea ce felii

se ci--

teză acte din 1407, 1431, 1442 şi 1455...
(8) In Dictionarium Valachico-Latiium, MS. in»10, scristi
de unii. Haţegânii înainte de 1742 şi afilătorii, în Biblioteca
Universităţii din Pesta, găssimii banye pentru baiă, any
pentru. cuiu ete.— Cf. Petru Maiorii, Orthographia Romana,
în Lexicon Valachicum, Budae, 1895, iîn-$, p. 34: «<Valachi
«veteris Daciac mutant
în i consonanten, ut cuiu, clavus,

şi ?n celle-l'alte tipăriture române din secolulă XVI, se mai
giiseseii formele : spună, pună, remâniu, intâniu ete., despre

«a lat. cuneus. Aurelianae Dacine autem, imo et Hatzegienses

(10) Originalulii se află în Archiculă Naţională din Sibiu
sub nr. 67. Remâne d'o cam aată ineditii. Noi possedemii o:
copii. !
a
-

«in Transsilvania, retinent quidem 2,

emolliunt tamen>.—În

Psaltirea lui Coressi (1977), în Pentateuculii lui Tordași (1581)

cari vegi Cipariii, Principie de limbă, Blasiii, 1866, in-8, p.
143, şi Gramatica limbei române, Bucuresci, 1370, în-8, p. 89.
- (9) Feicr, III, 4, 210. — Cf Olân, Hungaria, Vindob., 1763,

în-S, p. 56, 58: eMaimzilloe ab Argyes... Petrus ab Argyes->

STUDIULU IV, $ 6. de sonii represintă
littera transerisă un=
guresce prin 6.
Lumina se capătă înse din forma, acestui
semni, combinatii evidamente din doui 00,
adecă represintândi pe allii nostru oa, pe

care Românii

îlli serieaii une-ori şi cu lit-

terele cirillice prin duppluli o:'o (11)
In fine, mai remâne semnuli
transerisii

prin .
In întregulti alfabetii lipsindii vre-o litterii
anume pentru sonuli ş allii Francesilorii, unguresce 2s, urmeză 'derd că tocmai pe acesta,
îllă vepresintă Lakatos prin 3.
Dintre monogramme, avemi de limuritii
numai pe cea transcrisă unguresce prin st,
ceia-ce se citesce şt.
Feet deră „litterae Blachkorum« „ pe cari
cu multu înainte de annulă 1250, după cumi
ni-o spune IKezai, Săcuii le-ai fostii împrumutati dela străbunii . nostri în cursulii unei
îndelungate vecinătăţi în creerii Carpaţilorii.
Pe la 1700, usuli lori se mai conserva
în Sicuime întocmai ca în secolulii XV, adecă toti prin încrestăture pe bețe, încătit
Lakatos repetă până şi espressiunea, lui 'Turotz: „non papyri ministerio, sed. in baculorum excisionis artificio dicarum instar. “
Ne oprimii o clipă assupra; serierii. pe bețe.
-Ea nu este de loci hunică, după cumil
pretindea Turotz.:
In limba germani alfabetul se chitari

până astădi Buchstaben, dela, Duete

hai

şi

Stab-băţii, adecă «bețe! de fagii”.
Acella-şi înţellesi are slavonesce Bahia si
Duloua, adecă «de fagi”. - Celţii numiai alfabetulii: 'coel-bren » adecă
„lemnul memoriei». (2)

|

In antica balladă

boemă

„27
despre

«giude-

cata Libuşei» se menţionezi, legile scrise pe
scândure : «desky pravdodatne”». (13)
Scandinavii possedaii de assemenea
ras ligno insculptas», (14%)
|

«lite-

Liber la Romanii cei vechi, înainte de a
deveni carte, era, scorţa de lemnii pe care
se încrestaii - litterele.
Ă
'Tâte acestea, se referii la o adevărată, serie-

re alfabetică, .€rii nu la nesce rudimente ciffrice, după, cumiă 'sunt rebăşele s6i vevaşele la,
mocanii nostri, sâii după cumă ai fosti la,

Tătazii din evuli mediu beţişârele numite
Bhe-ma (15)

Să

„ Vecinii nostri Slavi şi Germani, Scandinavii,

Celţii şi străbunii Romani, fâră a mai vorbi
despre Indiani si Egipteni, scrieaii deră şi ei
Gre-cândă pe bețe, pe scorţe, mai correcti
pe scândure, “după cumi califică, forte. bine
acesti feliu de materiali! graficii uni com-

mentatorii bizantinii din secoluli XII.(16)
O assemenea, zylographiă nu'i împedeca, înse de a recurge din cândă în cândii la me-

tallu sei la pâtră, şi tocmai aceste solide escepţiuni ai pututiu să stribattă până. m qillele nostre,

pe cândi fiagedulii lemni. a pe-

ritii cu grămadă prin focii sti prin putregaii.
“Nu desperâmii dâră nici. noi de a: des„coperi cu timpuli decă nu pergamene, cellă
puţinii lespedi si monumente metaliice cu.
„litterae Blackorum,“
Elle ni: vorir- -destiiinui, între celle-P alte,
doue preţi6se litere pe cari Sicuii nu pu“e.

(13) Ruhopis tralodeorsi:y, că; Korzinek, Jindrzichove Hradec, 1864, în-8, p. 8. -

(14) Saxo Grammaticus, Historia danica ed. Klotzius,
Lipsice, 1771, în-t
(15) Abel Remusat,

Recher ches 'sur les langgues tartares,

Paris, 1820, în-4, p. 65.
(16) Eustath. în liad. Zi: rada nai iv Tevec Voregor Exu(a) Fcerayli în Cipariă, Prinipie, 381.

dv forpuccavos, ce Mo ehov, eidold Teva xi 7r0îâve:0ij 7eanpuzci io

(12) Zeuss, Grammatica Celtica, Berolini, 1868, in-8, t 1, p.2.

para 27Qdipovrec Tot îpy)Uyovree zivaţe

rovrtare Dcvioer. - -
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teaii si le fi luati dela Români, ciici nu aveaii vre-o trebuinţă fonetică de elle: & şi
î, sonurile celle mai caracteristice alle vo-

însemna, armată şi resboiu totii-d'o-dată. (17)
Seriba, lut Ţepeşi, credândi că toti aşa

calisraului nostru naţionali.

pune: „cum bellis maximis* în loci de „ma-

D'o

cam dată s'a pututi afla, serisii cu

aceste littere numai câte ce-va sicuescii, după

cumi vomii ved6 mai la valle.
Până atunci să desbattemii doue cestiuni:
1. In ce epocă încetat'aii ase întrebuința .

aceste caractere de câtră părinţii nostri?
2. Dela, cine anume fostu-le-aii luati. Românii?

In Biblioteca, Evangelici din Braşovi, nr.
26, 5, în manuscriptuli lui Eder întitulatii
LEzercitationes
diplomaticae, Hermannstadt ,
1802, în-4, se gâssesce actulii serisii în Bucuresci la, 1492, prin care domnulii mun-

tenescii famosuli
Saşi

despre

Vladi 'Tepeşii înseiinţeză, pe

o apropiată

invasiune

a Turci-

lori în Transilvania,
Se începe aşa:
„Vlad dei gratia Woywoda parti

trebui să fie în ori-ce limbi,
ximo

cum

nu se sfiesce a

exercitu. “

Aa

Verbul „a căta* însemnândii la not nu
numai quaero si întendo, ci încă şi debeo, de
pildă, în „cati să m&

duci“, debeo îre, seriba,

lui "Ţepeş confundă şi lătinesce ambele semnificaţiuni, băgândii pe
„Nos: timemus, ut ad
silvaniam non debeant
Nu mai subliniâmi
pe ad, pe nos, pe non,

debeo în loci de intendo:
Hattzak aut ad Trantransire.“
în aceia-şi frasi pe at,
puse tâte litteralmente

după sintassa, română,
Originalulii documentului de mai susu se
păstrezila Sibiiu în Archivuli “Naţională sub
nr. 516, unde pote sivlii controleze ori-şi-cine.
Copiându-li, Eder fusese surprinsii de forma,
litterei C în cuvântul „Cesar“, o formă atăti

de ciudată, atăt de fără părechiă în. paleoTram-

grafia, latină din evuli mediii, încătii eruditului collecţionistii nu s a pututii stăpâni de a

„Circumspeeti amici et vicini nobis hono-

nu observa înta'o notă: „Singularis est forma,

„randi. Dabimus scire, quod Thwrehi depo„nerent patientiam cum Domino Rege. Cesar

elementi O in voce Cesar.“
x. Ei bine, care este acea, estraordinară formă?
besar.
|

„salpinarum.

„dedisset Woywodatum de Zendere uno fa„Miliari, qui vocatur Alibek, altero autem,
„Qui nominatur Markovich, dedisset Way„wodatum de Bodon, et nunc sunt cum bel-

„lis maxsimis, sed nescimus, ad quas partes
„volunt transire. Nos timemus, ut ad Hat-

„tzak aut ad

Transilvaniam

non

debeant

„transire, Pro eo ete.“
- Aceste ciite-va rânduri. agiungii spre a ne
încredința că grammaticulii pr inciarii era, ună

„n6oşii Românii, pre-puţini dedatit cu lătinesca,
astii-felii că, latine sunt numai cuvintele, pe
cândi toti, fraseologia e curati romănă.
Romiinesce, buna 6ră, cuvântulii dste si oști

Noi ami vădutii în alfabetuli lui Lakatos
că sonulit romănescii gi este represintaţti prin
semnulii:

4

In actuli din 1492 vorba pesar

se citesce

deră Gesar, confundându-se ce şi ge, întocmai ca în „Spriincâni “ pentru „sprăngână. * ( ”)
" (17) Mironii Costinii, îi Cogălnieânu, Cronicele, că. 2, t
I, p. 16: <a seapuca de ste împrotivă» ete.—Urechiă, 1bid,,
136: «şi a, începutii a dăruire ocine prin ţerră la voinicii ce
făceaii vitezie la oști».
.
N
(18) Cihae, Dictionnaire Pitymologie Daco-Romane, Franc-

fort, 18170, in-8, p. 107. — Pentru celle-alte limbe neo-latine
vegi Diez,

Grammatil der romanischen Sprachen, Bonn, 1836,

in-8, t. 1, p. 201.

„7

STUDIULU 1V, $6.
Cumi-că

acestă

confusiune între ce :şi ge

din cirilliculă W

(ei) de pe manuscriptele

slavice celle mai vechi, profitând de possibili-

|. escepţiune în căte uni acti internaţionali,
grammaticulii simţia o frescă tentaţiune de
a-şi da în peteci.
Ce-va analogii se observă actualmente mai

tatea de a întrebuința pentru propriulă disi
ci o formă totu cirillicăi mai modernă

leia-şi littere:
In
de

a acel-

U,

documentele române din secolulii XV,
essemplu în crisovulii domnului moldo-

venescii Petru

din 1453 (19), codiţa lui y în

nuimele proprii ; Giamiuri“ este încă fârte lun-

gi, anume AL,

Să

sonurile ci şi gi se confundă de assemenea,
de unde derivă şi acollo o confusiune grafică. correspundinte, asti-feliu că că 'se serie

Gri gi— Î abia differinditunulii de altulii.
In'cuventulii „epesar“ seriba, lui 'Țepeşii n'a,

făcutii

decitii. a pune. din

iuţelă în loculi

" itterei latine .0'pe acea romdndscă sf, pe care
necunnoscând'o

Eder,

carele

cunnoscea

allesi în Germania,
înt”o

de -

minune paleografia latină medievală, avea ne-

greşitii totii dreptului să se mire.
Intro diplomă cu littere cirillice cu greii
se putea committe unii atare qui-pro-quo, căci

„limba şi scrierea, slavică eraii de secoli res (|

unde rare-ori Nemţulii

serisâre cu caractere

latine

nu vâră

căte-o litteri, gotică, după cumi şi la noi
puţini sunt; 'în stare până astăgi de a, seri
cu ortografia latină, fără a lăssa si se stră-

câre căte o slovă. |
Difficultatea, de a uita cu totulii o grafică
naţionali

e atătii de mare, încătii în Anglia

bună 6ră, unde

In limba albanesă, atătii de înrudită cu
a n6stră prin elementulii communi tracicii (20),

d

29

pândite în tâtă Romănia danubiană, pe cândii
lătinesce, din contra, seriendu-se numai prin

trebuia, să fi fosti fârte pronunţată, la străbunii nostri, dovedă, este însăşi originea, sem-'
nului graficii 4/ (gi), pe care ei l'âii formaţii

.

s'aii fostii întrebuințat în-

teiii caracterele runice, deşi s'a, întrodusti apoi

scrierea latină aşa numiti anglo-sassoni, to- -

tuşi littera th a remasti cea, vechii, fără nici
o schimbare, supraviueţuindi astii-feliii ca unii
marturii isolaţii ali unei culture anteridre.
Pe la 1400 Polonii măcarii-că serieaii de-"
multii cu caractere latine, dârii mai reţineaii
încă din grafica primitivă cirillică, ca, o unică

remăşiţă mai persistinte, pe. fusul menitii a
esprime vocalele a şi e nasalisate. (21)
O singuri litteră la Anglo-sassoni,

o sin-

gură litteră la Poloni, nu mai multii

decăti

- una. peste totii, attesta perduta,
unui întregii alfabetii naţionali!
“Semnulii +

essistinţă, a
|

în documentulii din

rii mai elocinte

decăitii o

1492 este

întregi

disser-

taţiune pentru a proba că până pe la 1500,
(19) Archivulii Statului din, Bucuresci, Actele "monastiriă”
Nâmţă, legătura nr. 7. Slavii nu possedi, sonulii dj affară de
Serbi,. cari înse Vaii luatii dela vecini. Dobrowsky, Institutiones linguae slavicac, Vindob., 1822, in-8,p. 182, observă: «In- |
«ter vocabula sub 1 în Lexico Vukiand vix ullum origine

«Slavicum reperias. >» Littera

cell ănteiă a întrodus'o în“

Serbia în gillele nâstre Vuk Karadzit, împrumutând'o dela
Români şi nesciândă că este de origine slavică,.
(20) Vedi Istoria Critică, t. 1, vol. 1, p-305-309.—-Cf. Schuchardt, Der Vocalismus des Vulgărlateius, Leipzig, 1866, in-8,
t.3p. 49.

celli puţini în Muntenia,

Românii nu uita-

seri, anticului alfabeti, pe care cu mal multe
vecuri înainte Lai fosti împrumutată Să .
cuilori.
-Ce "i drepti, nu s'a2 descoperiti până acumii

(21) Esscmple în Maciejowski, Pamietniki o dziejach Sloarian, Peterzburg, 1839, în-8, t. 2, p. 334-3603.,
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]-. Samseritulii

nici uuii actii romănesci cu „litterae Blackorum“ ; derii totii astu-feliii nu s'a găssiti
pe la 1700.

Ca grafică oficială, dânşii aveait pe cea
latină şi noi pe cea, slavică, alfabetuli na-

totii casnică, din cari înse nu ni-a, remasi cu
>
desevărşire nemicii pene la, 1500.

Avemi până aci doue cifre: 1492, datulii
inter-

- Mai susti de acesta, din urmă, nu ne putemi urca, prin documente si cronice ; dării
ni se offeră o altă calle toti atiiti de positivă
„în starea, actuală a, sciinţei: paleografia, comparată.
constitutive,

„alphabetum

elemente

alle -sâlle

Siculorum“ all

„lui Lakatos, adecă „litterae Blackorum“ alle
lui Kezai, se perdi în anticitatea cea mai
profund,
Eta căte-va,

|
|
probe irresistibile :

|

Acesti ş ni appare: 1-0. Ormamentati fâră dupplicare în albanesuli A (Ş)..
2-0. Dupplicati în unibriculit

Af ț (5);

3-0. Dupplicati şi întorsi pe câstă în himiariticulii > (Ş);
4-0. Dupplicatii şi întorsii pe capii în protoo
W
(Ş);

o
Acesti ke din punti în punti cursivulii samasitanii k, deosebindu-se numai, printa”'o codiţa, de cellui mai vechii fenicianii m

(|).

B remareabilti că ieroglificulă j din care
s'a născutii cellii: feniciană, offeră aceia-şi for-

mă, fără” codiţă, ceia-ce probezi, că acestă din

O
“Acesti semnii, esprimândii pe li vocalisati,

urmă, e numai supplementară,

VI. A

este ieroglifulii sorelui, care represinta în vechia, grafică, egipteni, sonurile
şi la.

N.

ad (0).

IV. AN

ticulare, de o importanţă, secundară s6u de

Prin celle mai multe

sei

Aceia-şi lipsă a liniei supplementare ne întimpină în albanesulii d (n).

ţionalu fiindi reservatii transacţiunilorii par-

crisovului lut Ţepeş, şi 1950.—1300,
valluli âctivităţii lui Kezai. ,

W)

2-0. Bongaliculii 5

nici uni zapisti sicuescii, deşi e certii că Săcuii s'aii serviti cu elle până

3

identificate ra

4

„Acesti a este fiară niCĂ O modificare ade
pe celle mai vechi inseripţiuni ellene, precumi
şi fenicianuli a de pe lespegile maltane :

4

Acesti 9 este :

i 1-0. Penicianulii A
2-0. Albanesulii

|
Acesti

Y

Acesti ja numai prin lipsa liniel supplementare differă de :

(g) întorsii dinn

A

VI
m îşi gâssesce fraţi gemeni îîn:

“1-0, Feniciăniulii

ui. OD

(9):

a

(n); ;,

2-0, Ebraiculi. DD! (n).

|

VIII. [|
Acesti s correspunde

ellenicului s de
3

pe

celle mai vechi monumente dorice,
şi fenicianului z.

precumii

2-0.

dice,

q

3-0. Mai cu semă
ulii

(0);

Proto-elleniculii

Originea

tuturor

ch

(t);

umbriculii Y
acestora

este

(ţ).
ieroglifi-

4: (t).

O
Acesti o e zendiculi _L

x.

seci d

(0).

d

Acestii m este himiariticulii g

(m).

XII. 9
Acesti f ecelli mai vechiu ellenicii >

(9).

XIII. PN

£.

Acesti semni, care r&presintă sonuli că,
.de
adecă î-+s, differă numai prin posiţiune

i
proto-elleniculii %, „ carele represinta sonuli
|
1;s din l+-$ (22). N
Sciendu-se că la Ariani t correspunde adese —litv. penliă, lat. gatin=
ea
lui k, ca îns
gate, se —lat.

Acestă, ecuaţiune grafică n (h)= k (2) impică o ecuaţiune fonetică analogă între ] şi z.
Transiţiunea din h în z este proprii în famillia, indo-europeă mai. cu semi limbel zen-

IX, y

Acesti t este:
1-0. Fenicianulii

gaue, 5 -i6capss =—lat. quatuor, zis=

sanscr, his ete., urmeză că nu numai grafice- sce, derii şi filologicesce, ali nostra AȘ (ci)

este identicii cu dorieulu | AL (ls).

XIV. a
Ac -estii z pr esintă. o importanţi fară compavaiune şi mai mare.
Eu repr oduce intocmai pe fenicianuli h
„ (22) Curtius, Gricclische
357-9.

SI
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Le

E umologs, Leipzig , 1869, in-8, p.

în

care

sanseritulii. 4 nu

se

conservă

nici o dată, ci trece mai toti-d'a-ună în z,
precumi:
o
Ă
sanse: dhis (şerpe). . = zend. azis;
—
ahdm (ei)
—
—
azen;
—
—

hdsta (mână) =
sahasra (mila)=

—
—

—

djihod (imbă)=

—

-—

hi (căci)

=

—

zasta;
hazanhra;

hiza;
aj

—
vrăhânt(mare)=
—
Direzant, etc. Chiară sanseritulii g devine z în gdaus (pamânti)=zdo C 3),
|
Limba armenă, pe care Erodoti o numeră,
anume între celle tracice (2%), offeri. aceiaşi
particularitate, bună Gri:
„sanser. dhis (şerpe)
—arm. 6ds;
—

„—.
—.

—
—

himâ (zăpada)

=

—

dsiun;

has

=

—

di;

=

——

medz;

(call)

mâhas (mare)

sahasra (mila) = —. hazar;
Uh (ingi)
= — ză,

Vaha, (multi)

= —

pazoim,ete. (25)

Limba slavică „repetă, până la unii punti
acellaşi fenomeni, precumii :
sanskr, ahis (şerpe)
slav.“anz;
"—
—

himd (zăpada)
=
hodyâmi (ehiămi)=—

—
ahâm (ei)
Numele şepelui

în

— zimaj
— zvu;

=
—az, ete.
diverse limbe - indo-

europee pâte să dea o idei, sintetică despre
(23) Bopp, Grammaire compare deslangues îndo- -curopăenmes, trad. Brâal, Paris, 1866, în-8, t. 1, p. 108.
- (94) Ierod., VII, 73.—-Stephan. Byze, Meneria.— Eustăth,

în Dionys. Pericg. v.694,— CE. Istoria critică, t. 1, vol. 1, p. 251.
(25) Petermann, Grammatica linguae armeniacae, Berolini,
1837, in-8, p. 22-83.

|

"

32

|

-

acellea' ce schimbă pe h în z şi
respingi acestă transiţiune,

“Eeeă:
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Asti-feliii se esplică, de ce la Daci. fenicia-

altele cani

nula ], a trebuit să devină z.

O assemenea, transiţiune grafică era possibilă numai la Traci, la Zengi , -la Axmeni, la
Slavi.
|
|
|
La Greci, la Latini, la Cel, ila. Germani,

|

sansk. zend. arm. 'slav. litv.:
latin. grec. germ,
dhis,
azis. 0ds. anz. angis. anguis. Ezus. unke..

Cumii-că, Dacii

nu numai

schimbaii pe g

şi h în 2 ca Zengii, Armenii şi Slavii, ci chiari

e

nici de cumii,
|
Ne. oprimi. aci, măxrginindu- -ne a constata

|

confunda simultanamente aceste sonuri, după
cumit Românii de essemplu ammestecăpeg cu .

cela-ce sare în ochi prin evidinţă.
Lăssâmii eu totuli la o parte ori-ce sup-

d, h cu fseuk cu p în bine=ghine, fire=—hire sei
picioră—kicioră, dovedă este numele unui oraşii dacicu, carele pe Tabla Peutingeriani se
chiamă Germihera, €rii în Ptolemei Zeoppitegya

posiţiune azardâsă s6i ori-ce monumentii
ecuivocii, precumii sunt, bună-dră, inserip-

(26), adecă: Germi=—Zermi şi hera=zirga.
In limba tracică, în care vorbiaii şi Dacii, vinulu -se numia zâla (2), ceia-ce este

sciinţă numai

puncetualmente

sanseritulii

hâla, vină,

țiunile

hâlâhali

şi

gre-

Din 33 littere, avemi

Gallienii, carele trăia în
"n limba
,

essactamente

pe samseritulii

vrîhi,

dela, rădăcina vrih, a cresee (50)..

-

Hiâla=zâla, vrîhi=—briza şi” Germihera=
Zermizirga, probeză, trecerea, lui h în 2 în limba
dacică.

4.

Degia Pictet observi că acestii termenii reproduce

dela,

14 de acellea pe

unii eruditii modernii pânt la ultimele des„coperiri epigrafice, precumi sunt caracterele
celle mai vechi ellene, feniciane, himiaritice,
zende, umbrice ete.; ba de ari şi fi cunnoscuti ca prin minune pe unele din elle, 'to-.

elleniculni zale în

secolul lui "Traiani, ni spune că
tracică săcara se chiamă brîza. .

obodritici

cari nu le putea, cunnâsce nici unii inventatorii din evulu mediu, şi 'n parte chiari nici

zadigeuv, zlapos, zaliug etc,

Celebruli medici

idolii

=
ca, şi fisica, devine

cu preţuli. de a supprime cu desevărşire elementul. subiectivi ali imaginaţiunii. (31)

CEsce pia (05).
Din traciculii zâla a remasii pent astă-di
în limba albanesă cuvânţulii zalia,. nebunii,
ameţâlă (29), carele correspunde întocmai
sanseritului

liciane si

Prilwitz.
Istoria,

tuşi până la epoca lui Burnouf, Bopp,. Sehleicher, Benfey, Curtius ete. era peste putinţă
dea preface pe k [H] în z [4]; sei până la

“epoca, lui Onampolion a a ghici' val6rea, fonetică a ieroglifului 4
Cârunta

vechime

beti e palpabilă,

a unui

assemenea alfa-'

nu numai prin estremulii

=

(26) Katanesich, Orbis antiguus ex Tabula Peutingeri, Budae, 1924, în-4, t. 1, p. 375.
(27) Mesyeh., v. &ilae.-Variantulă este Ea, indicândii
o formă primitivi, sâla, a cării
correspunde lui m greci,
ca în ine sanskr, sâni s6ă înriu sanskr, yâtdyâni.
(28) Pictet, Lesorigines îndo- curoptennes, Paris, 1859,în-8,
$.1, p. 256,
(29) Ilann, Albanesische Studien, Jena, 1854, in-8, Lez., p. 35e
(30) Op. cit., I, 273.

(31) Ca agiutăre paleografice ni-aii serviti: Concordance
des alfabeis în Eiehhof, Paratlile des langues de Europe et de
VInde, Paris, 1836, în-4; Ballorn, -Alphabete orientalischer und
oceidentalischer Sprachen, Leipzig, 1814, în-8; Vaisso, <Ecri- ture», în Eneyclopidie moderne, Paris, 1851, in-8,t. XUL; AufTechi u. Kirchhof, Die umbrischen Sprachdenkmăler, Ber* lin,: 1849, in-8; Brugsch, Hieroglyphisch-demotisches Wârterbuch, Leipzig, 1868, in-8; Lepsius

etc.
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archaismi ali formeloră, dârii până şi prin

| Eecă-o:

„9

moduli de întrebuințare, despre care noi într adinsi ne-ami reţinută. de a vorbi până
acuma.
Laizatos ni spune că se scriea dela, drepta
spre stânga.
Chiariii înse de nu ni-o spunea, lesne s'arii fi

pututii recunnâsce din însăşi legătura mono- grammelorii, în cari noi vedemii regularmente

pusii înainte sonulii pronunţată în urmă.
ci până şi din ordinea de 'aşedare a littereloră.
-.
Nu essisti, nici unii alfabeti. vechii sei
noi, în fruntea, căruia să se affle semnuli
graficii alu sonului l, precumii ami vedutii
susi

în

„litterae

Blackorum.“

Acestă anomaliă este înse numai appazrinte.

Alfabetul întregii e scrisă de Lakatos în

tel linie aşa:
gg fe d-ţr-ci--b--a
Diehl
D--00-0-0--nib--n-oara ue hi Sg
z
Citind dela drepta spre stânga; după
cumii trebui să se urmeze într'o sistemă re|
trogradă,noi avemiu:
bi-n
a--b--c-=ţo- dee fr-g--gi--clreij-- Reh
ș1--n6--0--00- por v-g—s Nijnobecuuo dup
Nu este în fondii mai nici o deosebire de
ordinea cellorii-l alte, alfabete ariane sti semitice.
Sacramentaluli alefă, alti Fenicianilorii figureză şi aci in capulă mesei.

Cea mat viu lumină nu numai despre
configumodulă de a seri, deri şi assupra
inraţiunii litterelori, arruncă următârea
desscripţiune lapidară în limba maghiară,
coperită nu

de-multii în Transsilvania

de că-

unită 4. Blasiti Orbân în biserica, săcubscă
tară, dela Enlaka

în regiunea, Odorheiului.

But

9 1uproAMaA WEEHO%A
Acâsta se
rescă, aşa:
oo

ortografia

tuanscrie cu

Ungu- -

„
DâmoQoobe=ocâe-Z--a=9oo Ro Souls -gj-r--0--€--9

Q=- 08

drepta

dela

" Citind

Şi nu numai din legătura monogrammelori,

mai

88

spre stânga şi dela

rândulii de giosi spre cell susă, întoemai
„ca, în grafica, semitică, acesta, suni:
Georgyius

Adecă;:

Dusnai

csak egy az Isten.

a

„Georgiii

Musriai,, mzimmal unuli, e Dum-

î

„N

nedei.*

O devisă stereotipă a coritessiunit “nitare,
la care appasrţinea, : autorului legendei.
In 'acetarşi biserică dela Enlakă, se află o
inscripţiune latini, car6 “limuresce professiu-

"mea şi epoca, acestul Georgiii Musnai:
„Hocce
„nium

templum

'Tartarorum:

per

man.

Anno

noxius inma-

1661

în

cineres

„reductunm, .beneficio'et pio erga, Deum

zelo

„incolar. Jerilăkiens. et 'Martonosien. in ho„norem uni : “veri Dei "lacunare: "tectum.: arte

„pictoria

însignit A. 1668 . „Georgius Muznai,

„pastore

existente “Johânne

| 'Uniculii monument

Arkosi.“

epigraficiă cu

„litte-

rae Blackorum, conservată ca prin miracolii
până ?n dillele nâstre, se datoresce deru unui
zugravii Săculu de pe la 1668.
Configuraţiunea generală a litterelori în

acestă, inseripţiune nu difteri, de alfabetulii -

lui. Lakatos, offerindă numai unele variaţiuni secundare, dintre cari sunt interessante
|
ummătârele doue:
1-0. Sonuli e espressii de doue ori ca

în Lakatos şi o dată, printr'o formă redusă (A... .

20
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-

-

34

Y (t) perde rotundimea, codiţet:

„»Kovâts, tsinâlj-te, ma, vehess măstul, avagy
“„mâstul tsinaltass“.

,

devenindii şi mat aprope de cell ieroglificii;
tipulii Pe

Adeciă:

(et) se abatte cu totul dela

Numai +

astii-feliii că ambele figure

trebui

- considerate ca doue semne deosebite pentru
a esprime unulă şi acella-şi sonii, după cumi
ami văduti şi 'n Lakatos doue semne deosebite pentru

tografiei, vuni. pentru van€, fo pentru fa, pi- ”
nizurt pentru pânzei, bit pentru văl etc.,
acestă naivă epistolă, despre o cumperătore

9

Totalitatea alfabetului copprinde deră nu
33, ci 84 :littere simple, affară de monogramme.
D. Orbân are deplina dreptate cândii numesce inscripţiunea lui Musnai uni illustru

şi nepreţuitii tesauri naţionalii:
„es megbeesiilhetlen

„ratb“ (62),

nemzeti

de lemne cati să fie cellii puţini din secolulu

portanță, căci affară, de Desericzky n'a vedutii
nemini însuşi originalulii, după cumii nu s'aii

vedutii de cătri nemini nici inscripţiunile celle
săcuesci pe cari se dice că.le-ară fi 'adunati
deprin Transilvania renumitului collecţionisti

e feli-

|

In adevără, nu pote fi nemici mal puternici ca o demonstraţiune epigrafică,
„In

maghiarii Cornides, (58
Uni dubiii
cestiunii.

lipsa unei assemeni, însăşi possihilitatea

essistinţei vre-unut alfabetii separati la Săcui

a fostii generalmente binuită,

|

Degia în secoluli trecuti Ungurulii Deseriezky reprodusese o epistolă scrisă pe o scân-

dură cu aceste littere, găsită în Transilvania
în satulii Szent-Mikl6s toti din regiunea Odorheiului şi care se desciffrezi :
«Vuni mast togy-fo; s a van co pinizurt, ecs az eo
it erd6be: ma bit

<lanos, s > bbte Dovaes.

XV.

Cu tote astea nemini nu-i putea, da nici oc im-

„nevezetes

lines

|

„Covaciu. "Vedi tiu, astă-di să poţi cumpăra dela
„cine-va, stii fă să cumpere altul.“ (55).
După forma cea, arehaică a limbei şi a orto-

sonuli k:

Z

a

„Este 6re acumii lemnii de stegiarii? Şi dâcă,
„este cu preţii buni, şi bunii aice la pădure?
„Astiăgi a cumperatii Ianoşi şi a cumpăratii

fârte legitimi domnia, asupra

În deşerti protesta în. favorea alfabetului
renumituli filologii maghiară Gyarmathi. (55)
Până şi iesuitului Timon, carele nu era tocmai

dintre

cei mai scrupuloşi

pe terrâmulii

criticii, totii. ce se povestia despre litterele să-

cuesci i se.pârea a fi o fantasmagoriă,. (30)
(83) Desericius, Initia et majores: Hungarorum, lib. IV,
cap. 7, ap.

Katanesich,

De

Jstro

ejusque

adeolis,

Budae,

1798, in-8, p. 306-8.

Csinal-ti, ma băas mastu,
avagy mastu esinaltas. >

(34) Yallaszky, Conspectus reipublicae literarum în Huno
garia, Lipsiae, 1785, in-8, par. I, tsecţ. I.

Acâsta se transcrie în limba maghiară modernă aşa:

burg, 1794, în-8, t. 1, înit,
(36) Timon, Inago: novae Hungariae, Cassoviae, 1734,
in-16, Additamentum p. 2: «De literis Seythicis, apud Si«culos repertis, multa legi, multa audivi, sed suspectae mihi
«fuerunt ideireo, quia quid illis notatum, quid expressum

(35) Kritische Grammatik der ungarischen Sprache, Klausen-

» Van6 most tăley-fa? 's ha, van 36 penzert,
„6s a' j6 itt erdoh5z? ma vett Jânos,

's vette

(52)4 Szckelyfăld leirdsa tărtenelmi ete., Pest, 1863-71, în-4,

t. 1,p.194.

<fucrit, nemo

recensuit, nemo explicuit.

Nihil certe adhuc

«ex illis didicimus; et nescio, an unquam quisquam ex illis
<in lucem prolaturus sit. Novas notas fingere etiam' hoc se<culo quisque potest».

Inseripţiunea. murală dela Enlaka,

accessi-

bilă pentru ori-cine voesce s'0 vâdi, pune capătii acestul scepticismii de până mai dă-ună-di,

şi d. Orbân nu essagerâzi întru nemici vorbindi cu entuziasm despre estrema, imporD-sea cade înse în păccatulii betrânului Turotz cândii presuppune paternitatea, Hunilorii
în nesce littere curati semitico-ariane, în cari
nu essistă, fie în formă, fie în moduli dea
scri, absolutamente nici unii ingredientii nord-

asiatici.
|
constatase
Bel
Chiari dintre Unguri, degia
unorii

caractere (31), &rii cele-

brulii Pray era mai dispusi a le attribui Germanilorii decăti Hunilorii. (55)

Sa se noteze că testul lui KEzai, în care se

axată, trecerea acestorii littere dela Români la
» Săcui, a fostii necunnoscutii lui Bel şi Pray.:
Unii alfabeti hunicii, decă a essistatii vre-o
dată, trebuia si semene mai curândii cu ca- .
racterele descoperite de d. Bolliaci în ruina
dela, Slonii, unde se observă. în realitate nu-

mergse elemente
scrisă

numai:

turanice, şi cată să se fi

dâră în

liniă perpendiculară,

după tipiculii mongolicii, €rii nu dela, drepta
grafiei
după mecanismul
spre stânga,

semitice şi 'n parte chiarii a cellei ariane,
căci totii aşa, se seriea în limba, zendică şi "ni

acea etruscă, fâră a 'mal vorbi despre

semi-

retrogradulii fovspceră5v alli Grecilorii.
Vechii Egipteni scrieai de assemenea .nu
ică
numai cu ieroglife, dârii şi în grafica, ierat
şi demotici.
numai
Chiari Goţii, probabilmente înse
uni timpi
vamura gepidică, care ocoupase într
|
scy ythăca,: Lipsiae, 1718,
(87) Bel, De veteri literatura Hunnoîn-8.

rum ; Vindobo(38) Pray, Dissertationes în annales Fanno

nae, 1775, în-f, p. 61, nota t.

o porţiune

——

occidentali a Transilvaniei, scrieaii

în acella-şi modii.
Pe sfinsuli descoperiti în 1847 la Turda
se citesce:
NAOLRAPEREIGISA MIA ML

Citindu-se dela drepta spre stânga, avemi:

tanţă a descoperirii selle.

semitismulii

DE

|

$ 6.
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ima îma

si thi -ere farloan,

cela-ce se tran-.

serie fârte lesne în limba germană, modernă
prin:

„ihm,

ihm

sei

die

verliehen“,

Ehre

aderă: „lui fie-i dată mărirea“

(59), cea mai

potriviti, legendă pe figura unei divinităţi
pagane. |
Vomit mai adăuga, că şi vechile rune slavice

se scrieaii totii dela, drepta spre stânga. (%0)

Tata”unii cuvânti, nemici turanicii şi totul ariano-semiticii, ai fi de agiunsi numai atâta pentru a înlătura vadicalmente
ori-ce îpotesă hunică, chiarii deci, Simonii
Kezai, seriândi între annii 1250- 1300, nu
ni spunea, că Săcuil împrumutaseră aceste caractere anume dela Români, şi chiarii dci
diploma, lui 'Ţepeşi din 1492 nu ni-ari attesta usulii lori în Muntenia până pe la 1500.
Cumi-că alfabetulii este dacicii, o probeză:
1. Moştenirea, lut de cătră Români, adecă
Daco-latini, productii directii all ammestecula Dacilorii cu elementuli italicii;

2. Lipsa de orl-ce

medievali

sei chiarii

din ultima fasă a anticităţii, asti-feliu ci,
at fi absurd a bănui că străbunii nostri
voră fi luati de unde-va assemeni caractere
în cuvsuli

evului

medii;

3. Formaţiunea, semnului H pe basea unei

fonetice eminamente

tracice,

semenă în astă privinţă
acea zendică, armeni, şi

care nu

se as-

decătii numai cu
slavică, pe cândi

însuşi alfabetuli nefiindi nici zendică, nici
e

(39): Vegi Istoria critică, î. 1, rol.-1,p. 821.
(40) Wiszniewski, Historya literatury golit),

1840, in-8, 3, 1, p. 169-172.

Brak6w,
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.

armeni, nici slavici,

urmeză eo. Âps0

bui să fie dacicu.
Coincidinţa .acestorii. trei: punturi
tuă o perfectă

certitudine,

- Adducându-ni a-minte că semnele sacre la,

că tre-

Egipteni erai ieroglifele, că până astâdi în Inconsti-

dia alfabetulii samseritti se chfăsii dâvandgari,

care se verifică

adecă dumnedeescii, şi că la vechii Germani
termenuli râna se applica, d'o potrivă laseri“ere şi la, farmecu, cuvintele lui Strabone devinu forte clare.

printr'o serii de întrebări antitetice:
1. Decă alfabetuli nu e daciei, atunci
dela. care altii popori arianii sei semitici,
nici decumi turanicii, pututu-l'aă căpăta
Rop
mânii fâră a se mişca din Dacia?

2. Decă alfabetului nu e dacică, şi noi scimii
în acellaşi timpi că ellu nu este medievali,
ci ofleri nesce indici forte vechi,

atunci cine

Elle indică introducerea în Dacia de câtră

Dekenei a unori caractere grafice din Egipti.
“La, Evrei uni

singuri şi acella-şi cuvântii

avea înţellesulii de. «semni dela Dumnedei»
şi alitteri» (12).
Chiari în dillele n6stre unii selbateci din

re într'o epocă antică l'a pututii transmitte
Românilori pe territoriulii Daciei?
3. Decă alfabetulii nu e dacică, şi totuşi cată

tru compatrioţii sei uni alfabetii, a fostii con-

să ni-lu fi dati esclusivamente vre-o ginte pre-

sideratiă de căâtră dânşii ca fărmetătoriă,

fâcendi pe h in z, după cumi sunt Zendii, Ar-,
menii şi Slavii, 6rii caracterele grafice vechi
şi mnoue alle acestori trei nâmuri sunt
cu totulă altă-felii, fiindu bine cunnoscute
in paleografiă, atunci unde 6re sii putemit
găssi paternitatea, aftari,, de gintea, tracică,
din care fâceaii parte Dacii şi la care în

adevării h se schimba in z şi chiarii se alternaii ambele sonuri?
Desfidemii pe ori-cine de a eşi din aceste
dilemme.

O dată demonstratii
lori, să urmărimi pe
tut alfabetii, luândi
fontâne istorice dintre

dacismulit caractereînsuşi părintele acesdrepti călăuze : doue
celle mai ponderâse:

pe Strabone şi pe Dione Crisostomii. -

Cellu ânteii sub Augusti, celli-l'alti sub
Traiani, ambii ni spunii că civilisaiunea Daciloră se datoria unui Dekenei cu. ve 'o sută de
anni înainte de Cristi,
„Acesti fărmecători— dice Strabone—
înveţase în Egiptii nesce semne, zpoenpaatas, prin

caxl pretindea a cunnâsce voința divină“ (41),

(41)Strabo, lib. VII, cap. 3, $ 11.—Tardicu, Giographie de

tribulii americanii Kickapoos inventândii peneri

litterele' selle se întrebuinţaii la rugăciuni
«pentru a cunnâsce voinţa divină”, întocmai

ca.semnele celle egiptene alle lui Dekeneii. (43)
Dione Crisostomii confirmă acesti modii dea
înţellege pe Strabone.
Importanta'i monografiă despre Daci a
glunsi până la noi abia în câte-va fragmente,
“ In secolulii
VIa cunnoscut'o încă şi o citâză,
Gotuli Iornande, desfigurândii înse tote după,
Strabon,

Paris, 1873, in-8, t. 2, p. 27, traduce: «Decenaeus,

<esptce de charlatan, qui avait longtemps voyag€ en Egypte
set y avait acquis la connaissance de certains signes, ă l'aide
<desquels il annoncait les volont6s divines.»—Vomii observa
că, 'm Strabone nu este «charlatan», ci yous, adecă, «sorcier>
„s6ă emagicien».

(42) Nenan, Hist. des langues sâmitiques, Paris, 1858, în-8,
p.

115.

«

(43). Tylor, The early history of mantină, London, 1870,
in-8, p. 89: «Catlin tells how the chief ofthe Kickapoos, a man
<of great ability, generally known as the «Shaiynee Prophet»,
«having, as was said, learnt the doctrines of Christianity from”
<a missionary, taught them to his tribe pretending to have
«received a supernatural mission. He composed a prayer, which

«he wrote down on'a fiat stick; in characters somewhat re«sembling Chinese letters. When Catlin visited the tribe,
<every man, woman, and child used to repeat this prayer mor-

«<ning and cvening, placing the fore-finger under the first cha<racter, repeating etc.>
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'»0 mare desvoltare relativă a culturei lit„terare—dice d. Lenormant—şi prin conse„cinţă: o mare desvoltare relativă a usului
„de a, seri, este principala şi decisiva causă
„a rapidităţii cu care se modifică, şi se schim„bă mai multi sâii mai puţinii figurele lit„terelorii în alfabetulii unui popori. Semnele
„grafice sufferii în realitate ca uni felii de
„râdere prin purtare, pe cândi. elle se păs" „teză din contra dâcă, sunt rarii “întrebuin- »

obiceiii din dorinţă de a germanisa cu orl-ce
preţii vechile nemuri tracice dela Dunăre.
9

.

.

.

Intr'uni importantissimu

-

passagiu, Dione

. Crisostomii dice că Dekenei a iniţiati pe Daci
( în diversele ramure alle filosofiei, i-a înzestratii

"cu o literatură, l-a dati legi scrise: „leges
conscriptas* (4%).
Până atunci ei nu aveaii tote acestea,
Aăturândi pe Dione Crisostomii cu Strahbone, adecă semnele egiptene alle cellui im=

„ate. La uni poporii litterati, care scrie
„multi şi unde 'maioritatea scie carte, va-

teii cu scriptura, cea, filosofică a, cellui-l'altă,
şi punându-i apot pe amăndoul faţă 'n faţă cu

„riaţiunile paleografice . sunt desse şi gră-

alfabetului de mal susii, e cu anevoiă a nu reii
cunnâsce operalui Delenei.

„bestii

'ehui adausii numai că reformatorulii Da-

ciei n'a transplantatii la Dunăre unii alfabet
puri egipteni, ci pe lângă unele ieroglife a

mai gruppati o sâmă de caractere feniciane,

ellene, zendice şi altele; derii şi acestea de assemenea,, după. cumit a doveditii astă-gi sciinţa,
“ paleografică, derivă mai tâte directii s6ii în-.

directi din celle trei sisteme grafice alle Egip|

tului. (45)

Fenicianii mai cu sâmă erai pe ţermil Ni-

Jului ca la dânşii acasă,

«Sâmites ă demi

Egyptis6s”, precumii îi numesce fârte bine d..
|
de Rougemont (46).
S'axă pute pune înse o cestiune.
Unele littere, precumi ami vădutii mai

susă, indicândi intr'o stare de admirabilă

litterelori , fie

deformaţiunea

prin.

„complicaţiuni. şi impodobiri cândi e vorba
„de caligrafiă, unde se cere mai pe susii de
„tote eleganța, fie prin simplificaţiuni şi
de cursivă,

„prescurtări - când e vorba

a că-.

„vita, prima, condiţiune este răpediciunea. Po-

„poruli' care serie pe cătii se pote mâl pu„tii, “remimândă
„quasi-barbariă, este

în astă

privinţă

acella ce conservă

intr'o
mai

„multi timpii şi mai neattinse formele pri-.
„mitive alle litterelorii.*

(%).

D. Lenormand observă mai departe că usulit

cernellei sâi ali ori-şi-cării alte materie licuide concurge la -corrupţiunea,

unui

alfa-

O
peţii, pe cândi gravarea, caracterelorii pe
materii dură este de o naturi conservatirice,
fiindi-că se serie cu grei.

Dâcă deri litterele dacice ai: pututii să
conservaţiune, ca, şi cândii ari fi copiate asaice,
- supraviueţuescă cu atâta, puritate la Români
tădi după inseripţiunile celle mai ameh
ria al- .
şi apoi la Săcui, causa este ci:
vocmai peri6dele. primordiale din isto

fabetelori

putut

semitice

cumul

şi: ariane,

de ai

elle a se cristallisa, atăti: de. bine in

cursii de doue
PI

mii
ARII

de anni?

Ori-cumi să fie, acesti alfabetii, din'care noi

.

1861, in-8,
Egyptian Hicroglyphics, London,
|
i
,
a

in-8, p. 201. .
(46) Dâge du bronze, Paris, 1866,

2. Caracterele trebuiaii încrestate.

amii esplicatii aci abia o mică parte, căci n'amii

.

cap. 11.
(44) Ap: Iornand., De reb. Get.,

(45) Sharpe,
,
p. 27.

1. Se scriea fârte puţinii;

«.:

n

———

.

Paris, 1872,
(47) Sur la propagation de Palphabet phânicien,
. in-8, t.1,p.1ll5.
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voitii a deschide vre-o portiţă controversei,

locă ur măorele numiri de îmbrăcăminte ţerrănâscă :
„Androcă sii velnicii. —
Botă—Iă. —Mara„mă. —Brâit.— Zeoelcă— Zevelcaiţă.— Salbă.—

cată sivşi iea, loculii nu numai. în paleografia

universală,

ci maj

cu

s6mă

in

istoria

uni-

versală a culturei.

„ Pandlicele.— Topi. — Pluturaşi. — Paftalle—

Nici unulii din istoricii români,1, deşi cel mai
mulţi sunt tocmai de peste Carpaţi, n'a vis-

„Percelle.—Cămeşă de borangicii— Brobâdă. —
„Şiretelle. — Cogiocii. — Opincă. — Citciaullă. —
„Scurteică. — Zeghi. — Colişori. — Căltuni. —
» Verigute.— Broschiţă seu “altiţă.— Zăbunii, —

satii măcari că Săcuii possedă unit antici al-

fabeti împrumutatii în evuli mediii dela, Români, necumii să-şi mai fi dati ostenella dea?
găssi, de a/lii studia, paleograficesceşi de ali

«Stremătură. — Cipcă. — Tichiă. — Libadea.—

confruntacu revelaţiunile lui Stiraboneşi Dione

-» Tolii.— Plocatii.— Velinţă.— Pătură.— Straie,

Crisostomii despre modalitatea, nascerii litte-

„— Allâsă. — Papuci. — Mărgelle. —Glugă. —

raturet la Daci; dintre istorici străini, pe de-

„tară. — Iminei.— Pantofk.— Ştergari. — .Ro-

altă parte, illustaulii Schaffaril observase pre-

„Chi. — Cidreci. — Poturi. — Cepehenii. — Fus-

ţiosulu testii all lut K6zai cu „Zaculi litteris

„tă — Curele. — Brâne.— Nogiţe.— Sarică.—
„Ipingea.— Fermenea.— Conduri.— Conciu.—

Blackorum uti perhibentur», dări. necunnos-cândii delocă litterele în cestiune, credea că Săcuil vori fi luati dela, Români anume slovele
cirilice, şi. se mira, ellii singurii cumi de nu

se mal afflă nici o urmă cirillico-stcudscă (35).

ŞI ORI-

Analisa, alfabetului dacicii, deveniti romă-

'. mesei şi în fine săcuesei, după ce apparţi-

nuse fiagmentaţii la, câte şi mai căte popâre
de felii de felii de viţe, a fosti pentru noi

o' simpli, întroducere la studiulii reacţiunii

omului contra naturei pe tevritoriulii Daciei,
căci totii atătii de pestriță ca şi grupparea
acelloriu littere, toti atătii de eterogeni este
pe ţermii Istrului originea 'vestmminteloriă,

originea, armelorii şi originea lăcuinţelorii, de
unde procede întrega civilisaţirine.
ÎN
D. Baronzi, adunândii căte-va, materialuri

pentru, istoria, limbei române, sir

„

Fundă.— Făşidre.— Falbalalle.— Tulpănaşit—
» Pânsătură.— Scorţari.— etc. (1)

Registrulu e departe. de a

ş7,
DIFFERINȚA INTRE ORIGINEA UNEI NAŢIUNI
GINEA CULTUREI NAŢIONALE,

« Lestemellii.— Strimtari.— Bete.— Chimirii. —
„ Contegti.— Cercelluşi.— Tivilichid.—Găitane.—

la ună

„(48) Slocanshe staroz itnosti, Praha, 1897,i iîn-8, p 609;
„Tedy
uzjwali pisma, cyrilsheho giz pred 12909.

fi. măcari pe

giumătate completii, şi totuşi decă ari supraviueţui numai aceşti termini, perindă d'o
dată, totalitatea limbei, astu-feliu ca filologia,
să fie silită ase pronunţa esclusivamente după
celle şepte-deci cuvinte de mai susă, dintre
cari nici dece nu sunt latine, 6re ca ce felii
de idei sari pute face în privinţa naţionalităţii române ?

Acella-şi fenomenii ne întimpină în numile
lcuinţelori : bordei, colibă, hrubă, odaiă,
- sobă, stână, oraşă, tărgă ete., din caut celle
mai multe sunt cu totuli străine originii n6stre naţionale, arătândi înse istoricului suc- .

cessivele straturi de culture, impuse territo-

riului dintre Carpaţi şi Dunăre prin complessul trecutului sei cronologică şi ali
ţiunit sâlle geografice.
[1] Baronzi, Zânba română ;şi rod
in-8, p. 9.

posi-

ei, Betila, 1872,

STUDIULU1V, $ 8.
'Totii aşa în nomenclatura, armelorii : puşcă,
sabiă, fintă, ghidgă, măolucă, buzduganii, Su|
liță etc.
In vinele Românilori nu curge probabilmente nici o picătură. de sânge egiptenii, şi

totuşi stribunii nostri aji serisii Gre-cându cu
ieroglife; de assemenea pâte să se întemple
în limba română unii termeni vestimentar,
militari su architectonici de pe la cape-

tele lumil, fâră ca acestă: singură consideraiune, dâcă nu sunt! şi altele mai decisive,
să implice între noi şi cine mai scie cine
vre-unii gradii de .încuscrire; în ori-ce casi

înse atari împrumuturi de "vorbe indică îm=
prumuturi correlative de ides ssi d6 lucruri,
confirmândii din noii că lupta, omului contra
condiţiunilorii fisice este atătii de a-nevoiă,
încăti pe fie-care “punti allu globului pă-

măntescii trebui să collaboreze miriade de

anni umanitatea întregă.
Madritulii cu largele sâlle strade şi: cu celle
42 de pieţe este ellu opera. Spaniolilort?
Sub acâstă mărâţă capitală a Castiliei,
dintr'uni terrâmii geologici. mai vechii de-

căti petrificaţiunile de elefanti şi de rinoceri găssite pe d! assupra'i,: s'a desmormântati topâre necioplite de silex şi de quar-

tzitu (2).

Bccă unde se urcă, adevăratuli 16g&n ii all
Madritului!
In Marsilia, la 1864, dintr'o adâncime. de

4 metri şi giumătate, s'a, scosi de sub case

din
resturile unei ajchaice corăbie “facute
numai
cediru,. care "trebuia, să fi venitii aci
|
d6ră din regiunea, Libanului ).
de .
Ettă cul se datoresce portuli cu 1200
e actuala
vasse, de care atătit de mândră

|

_. Civilisaţiunea, umană, chiarit în starea/i cea,
mai rudimentară, căci nemicii nu pote fi mai

simplu ca, o vizuină, o bâtă sii o cărpă, este
degia, produssulii unei labori immense, lă successulu cării ai concursil aprope tâte ginţile,
moştenindu-se incognito una pe alta,

ss.

2

TZUNDRA ŞI ZEGHEA.

- Numele celli mai pre-istoricii allă vestmântului derivă dela o radicală tan, a tinde.

De acollo avemii:.
1-0. Sanseritulii tantra, haină;
2-0. Persianulii tanah, stoftă;
|
3-0. Osseticuli tuna, idem;

4-0. Celticuli tona stii tonach, vestmânti;
5-0. Latinuli tunica (Î).

Deşi la, Germani şi la Slavi acesti derivati
ala radicalei tan. se pare a nu avE repre-.
sintanţi, totuşi simultanitatea lui la Ingi
şi la. Celţi probeză că este mal vechii decătii separaţiunea trunchiului. arianii în di-.
verse ramure asiatice şi europeane, întemplată cellii puţini cu 4,000 anni înainte de
Cristu.

Cercetările ulteridre demonstiră înse că tan
în înţellesti de vestmântit a, essistatii nu cu

patru, ci cu dece mil de anni înainte, adecă,
în acea ultra-primordială epocă, în care străbunii Arianilorii şi al Chinesilorii erai încă,
unii singurii n6mil.
In adevă&ră, d: Gustavii Schlegel constat, în
limba 'chinesă radicala fan în simţi de a

tinde, de unde şi acollo provine tan-haină, mai
alles o îmbrăcăminte de totii ordinari, a»
garment. without

lining, a sheet“, care ter-

lea, forma,
+
menă în pronunciaţiunea, vulgară

Franciă |
. (9) Rougemont,

(3) Did, 30.

Lâge

...

du bronze, 281.

-

|

-.

39

(1) Pietet, Les origines indo-europtennes, II, 297, -
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de fşin, deri se serie totii-d'a-una, cu caracteruli tan însoţită” de Chitia vestmântulut (2).

sanser.
ari-fra

că samserituli tantra, decă s'ari fi conservati

„şi elli întregi

în vre-o limbă

europeă,

tre-

buia să devină tontra s6ii tuntra.
Acâstă formă tan-ktra se distinge prin suf
fissulii tra, carele caracteriză anume lucrurile
„servindă la unii usi”.

* litv.
ru-delis

celt,
rho-dol

cea mai le-

„ dicale, este” tundra.

|

In deşerttii vomit căuta unii assemenea, nume

allu vestmântului la Greci, Latini,
Ş Celţi, Litvani, Slavt.

Germani,

Ellu se găssesce numai la Romani, Şi -încă
„nula toţi, ci esclusivamente la locuitorii din

munţi, cel mai credincioşi păditori ai datinelori străbune,. cart până astâ-di se îmbraccă
.

cu tundra.

uceide, adecă servindi la uccidere ; pâtra, vast,

In zona câmpenă a României şii chiamti în
podgoriă „ţundra“ nu essistă,
Nemicii nu pâte fi mai sanscritii ca, acesti
termenii, şi fiindi-că noue nu ni l'aii împrumutati celle-l'alte popâre ariane alle Europei,
de Gră ce la, dânsele elli nu possede. suffissuli tra, este învederatii că Românii Vaii moştenitii d'a-dreptulu dela Daci, cari la rondulă lori îlli udduseră sei îlli primiseră din

dela pâ—a, b6, adecă servindu la, băutii ; ama-

sudul Asiei.

Aşa de essemplu : nâtra, ochii dela nâ—a,
"- conduce, adecă servindii la conducere; grâtra,

urechii; dela gru—a, audi, adecă servindii la,
audire; gâtra, -mădullari,

dela gâ—a. merge,

adecă servindii la; mergere; vâstra, îmbrăccă„minte, dela, vas—a, îmbrăccă, adecă servindi
Ja îmbrăccare; gastra, săgettă , dela cas--a,

tra, coftă, dela, am—a se duce, adecă servind

la dusi, ete. (3)
Tantra

însemnză,

|
litteralmente

o haină

destulli de 'spaţidsă pentru a, se întinde pe
corpi, uni felii de mantă , „servindui la tin-

dere“ (4).
In limbele europee Suffissulu

i
tra:a, deve-

nitii celle mai de multe ori dra.
Aşa bună-6ră, ideia de veslă, adecă servind
a despica, dela, radicala, ar, capătă în diver-

sele dialecte

ariane următârele

formaţiuni:

(2). Schlegel, Sinico-Ars Vaca ou recherches sur les

primitives, Batavia, 1872, in-8, p. 1834-38.
(3) Alte 'essemple în Bopy, Gramm. comparte,

Ş 815 b.

(4) CE Chavee,

in-8, p. 171.

Leziologie

îndo-europenne,

Paris,

racines

IV,

62,
1864,

.

gitimă, din sanscrituli tantra, scădută la tuntra prin uşurarea cea, regulată a, vocalei ra-

prin urmare mai pe susii de ori-ce îndoudlă.
'Trecândii în Europa, tan-vestmânti a scătunica, urmândi cunnoscutei legi filologice
de greutatea, relativă a, vocalelori, asti-feliti

vechiu-germ.
rue-dar:

In acestii:modi forma europeă

Estrema, anticitate a acestui cuvântii este.

dutii pretutindeni din a la 4: tona, tonach, tuna,

anglo-sax. scandin.
re-dhra - râ-dhr

Singura

.

modificaţiune

curati romin&scă

este sibilarea lui ț în f.
Ceia-a ce s'a întempiati cu alfabetul dacică, a păţit'o şi tundra.
Dela not în cursulit evului mediii asi luat? o:
Săcuil, prefâcând'o în tzondra sâii czundra,

“deşi cei-l'alţi Unguri nu cunnosei de loci
acestă vorbă atăţii de ariană, întrebuinţândii
în locu'! cuvântului szir (5.
_ Bulgarii şi Serbii n'aii pututi s'o iea dela,
Români,

învecinându-se

cu noi

numai

partea, ciimpiet, unde țundra nu se aude.
O ţundră
nesce zeghe.

din

ce-va mai lungă se dice .romă|

(5) Benki, Transsylvania sive mâgnuă Zranssylvaniae
principatus, Vindobonae, 1777, in-8, t. l p. 404...

|

|

0

Lessiconulii

Budani

SPUDIULU IV, $8,.

serie acestă

m

7

dicere

„ellu—este unii cuvânti celtici însemnândii

zeche, esplicând'o. prin: „jundră, sumanii, ein
grober Bauernrock, Bauernkittel“, şi deri-

«unii felii de haină militară, pe care Românii

vând'o din latinul: sagum (€).
Finalurile
ghe şi che presuppuni la Români
toti-d'a-una pe uni primitivi îl, găl s6ă căl,
-precumii în „ure-che*“ din „auricăla“, „păreche“ din „paricălen,“ „slun-ghiu* din „jugiăilum», «un-ghe“ din «ungăla”, „ve-chiu“ din
„vetilus“, «mu-che“ din amutilum* etc.

Astiă-feliii zechea s6i zeghea correspunde perfectamente 'latinului sagulum=saghea, căci
formațiunea finalurilorii ghe sâii che esclude în
fonologia română ori-ce alti, proveninţă.
“Dintr'o sorginte nelatină, dela Celţi Dbună-6ră;
sâi dela, Greci, ami fi căpătati zegă s6i zecă,
după cumii din drodxzov amii fâcutii desagă, nici
o dată înse mami fi formati zeghe sei zecle,
„cari implică pe gălum, tălum sei călum.

Tm adevăr,

legionarii lui Traiani

nu pu-..

_teaii să nu transplanteze în Dacia, haina lori
eminamente cea mai militară.
Pită-Liviă laudă pe Deciii că purta, saga
ca uni simplu ostuşi romani: „sagulo gre-

gali amictus“ (7)
„Ad saga ire“, a îmbrăccă, sagulum însemna,
latinesce a merge la, resboii (5).
_ B d&rd necontestabilii că părinţii nostri it
moştenitii zeghea anume

dela

Romani;

este

că
înse toti atăti de sicurii, pe de altă, parte,

acesti vestmânti, deşi ini s'a, transmissii none

pe callea latinităţii, nu e totuşi căti de pu|
ţină de o origine romană.
Stirabone dice că Italia primia m cdi în

dovtav din Gallia (9).
„Isidorii e şi mai - esplicitii:

„sagni— dice

in-8, p: 109,
(5) Lexicon “Patachicum, Budae, 1825,
.
34.
cap.
(7) lib. YII,

elioj. Patersy II, 16.
(8) eilej

Didot
, 9) Geogr., IV, 4, $ 3, ed.

«ait adoptat'o în urma, espediţiunilorii gallice,
agăssind'o între lucrurile celle predate“ (19).

“In diversele dialecte celtice zeghea se afă până astă-di sub formele de sac, se, segan, segiad, sai, vestmânti, tunică, (5.
Fie immediati dela Gall, fie prin intermediulii Romei, acella-şi termenii a-aglunsii
la, Italiani: saja, la Francesi: saie, la Spanioli
şi Portugesi : sayo, la Grecii vechi : cap, la
Grecii moderni“: cand S6ii cata ete. (2

Dela, acesti din urmă, l'a primitii în qillele

nostre Bulgarii : saghia (3).
' Dela, Italiani degia în secolului

trecuti prin

XVI elli a

modă la, Poloni sub forma de

sajan sei sagaj (1%). |
„Aşa deră Românii aii pe zeghea dela, Latini,
Latinit o aii dela, Celţă, Celţii înse ai căpătat'o |
din Asia, dela radicala 'ariană sag,:a acoperi,
de unde provinii de assemenea sanserituli sagigiâ—vestmântii, elleniculii căm—armură

şi căua—mantă, persianulii sâa ete. (15)

Dela Români directamente, ca şi pe țundra,
ai primit'o în evulii megiii Săcuii: zege, fără
s'o trâcă, la, cei-Palţi Unguri (15).
Affară de Săcui, Românii toti în veculi de
(10) Orig., XIX, 24: Est atom vestis nilitaris, cujus
usus Gallicis primum expeditionibus coepit e praeda hos_tili... Sagum autem gallicum nomen est.»
(11) Zeuss, Grammatica Celtica, Berolini, 1868, în-8, t. I,

p.

37.—Cf, 'Troude,

Dictionnaire

frangais

ci celto-breton, -

Brest, 1849, in-8, p. 285.

(12) Diefenbach, Origines Furopeae, Frankfurt, 1861, in-8,
p, 414.—Cf. Du Cange, Glossarium mediae Graccitalis, Lugduni, 1688, in-f., p. 1816.
(13) Verkovicz, Narodne pesme Maledonshi Bugara, Beo-

“grad, 1860, în-$, t. 1, p. 371.

(14) Grabowski, Ubiory 1 Polszeze, VWarszasra, 183, in-3,

p. 223.

(15) Pietet, 11, 226.—C£.

Eichhof,

Parallăle des Tangucs

”

de PInde ct de PEurope, Paris, 11836, în-4, p. 193.
(16) Pray, Dissertationes
1775, in-f., p. 42.

historico- -criticae,

Vindobonae,

Ă

6

-

d

|

|

ISTORIA TERRITORIALA

midlocit ai mai datii pe zeghea Cumanilorii,
sub forma, de zaga şi cu accepțiunea de pep-.
tari de pelle (17).
:
e.
Dintre tâte popârele ariane, Celţii petruunseseră cel ântei în Europa, încitu ai fostii în
stare să străbattă până la estremuli occidinte;

Tracii, dintre cartDacil formaii o simplă, frac-

ţiune, aii veniti din contra cel mat din urmă,
astii-feliu că abia, ai pututii apuca, colţuşorulii
sud-osticii allii continentului, tâte celle-l” alte
regiuni fiind occupate.
i

Not suntemi. departe de a admitte ca, va„labile tote argumentele scâlei professorului
Nilsson. (1)

Unele sunt; mai pe gtosti-de critică,
A căuta de essemplu pe Feniciani ori-unde.
se gissesce vre-o pâtră despre
vestitii cine-va că

care să fi po-

portă intipărită

urma

de

pictorii a lui Excule, intre celle-l'alteo fabu-

l6să stâncăde 1ngi, Nistru din dillele. lui
Erodotii (2), pretindendu că assemeni tradiţiuni

ară

fi eminamente

semitice,

este a,

Celţii ducii zeghea din India'la, Oceanulii Atlântiei; cu mai mulţi secoli încâce Dacit toti
de acollo ducii ţundra la Marea-nâgri; Latinii ieaii dela Celţi. zeghea şi o. strămută în
Dacia, unde înse trebui să primâsci, dela, Daci
țundra, transmittândi apoi ambele nouei naţionalităţi daco-latine ; deunde &rădşi după mal
multe vâcuri le teaii pe amendoue Sicuii, po-

nu şci că pe malurile riului Bahia în Brasi-

goriţi de peste Urali, absolutamente străini
ginţii ariane şi pe cari totuşi astă-di, 'n6mi
finno-turei, îi apără de frigii şi de plâiă indo-

„Este şi mai nelertai unei autorităţi de tal-

celtica zeghe şi indo-dacica,. ţundră.
Faţă cu assemeni fenomene, pass'de mai serie

istoria, reacţiunii

omului contra; naturet pe

malluli Dîmboviţei fără a, fi siliti vrendă- nevrândii să allergi dela Bankok la, Edimburgh
şi dela Peking la Gibraltaru!...

lia se arati.urma de pictorii a sântului Toma,

la Samoa; în Polinesia, se: vede urma, de pi-

ciori a divinității selbatece 'iitii, la Tlanepantla, în Messicii se venereză, urma, de pictorii
a lui Quetzalcoatl, şi pe aiuri alte urme de
pictorii anal6ge.pe unde în vecii vecilor n'a
vemasii o urmă de piciorii fenicianii (3).

lia. lui Movers, ca şi cândi arii voi să glum6scă, a reduce la o singuri, radicali, semitică

tur o grămadă de numi proprie cu totulii ete„rogene: Tyras, Thraz, Durostolum, Agathyrsi,
Indathyrsis, Driziparus, Doriscus, Turuntus,

Deris ete. ete. ete. (4)

|

Şi totuşi presinţa elementului fenicianii în

Europa din anticitatea, cea, mat 'immemorială

se demonstră prin imat multe probe atătii de

$9

solide, încăţi nu le potii compromitte prin

» EPOCA DE BRONZU ŞI FENICIANII.
De ciiţi-va, anni archeologit se arati mat

dispuşi ca, ori-cândii a esplica, prin migraţiuni
feniciane unul din peri6dele celle mat interessante în istoria, civilisaţiunit europee: epoca
aşa numită de br onzăi,

r6ua, societate nici chiarii aceste fantasticei ipo-

tese puse alături cu dânsele.'
(0)

aNilsson, Die “Drcinazolener

dens: das Bronzealter, Hamburg,

des

1863,

scandinavischen Dor-

in-8—Sur

Parrivte

„„du premier bronze en Scandinavii, în
î Congrâs de Bologue, 1873,

in-8, p. 440-44,

(17) Vocabularium

Comanicum din 1303,

în

Klaproth,

AMâmoires relatifs & PAsie, Paris, 1828, în-8, t. 3,
p. 242:
<Xaga, coyreia, cuirasse,>—In acestii vocabulară
a represintă pe z

(2) Heroa,, 1V, 82,

(3) Vegi, admirabila esplicaţiune a acestui tenomenii în
Tylor, The early history of mankind, London, 1870, in-8
p. 117—120.
(4) Die Phănizier, Berlin, 1849, in-8, t. 2, p. 106,
nota.
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O împregiurare mai cu s6mă ni se pare a
offori o necontestabilă . greutate

43

zi, cumii-că cu vr'o

şi privesce

de crestinismii

fârte de aprâpe pe România.
Sânta Scriptură ni spune că Evreulii Salo-

seseri degia în Carpaţi, dârii addusese cu dânşii pent şi attributele celle mai caracteristice
alle unui cultii esclusivamente semitică.

monii, cu vr'o miii de anni înainte de Cristi,

Citâmii acestă singură probă, fiindi dintre.

înşăreinase pe Fenicianulu Hiram aturna, din

metallii vase sacre pentru mireţulii templu

celle mai decisive.

alti Ierusalimului; între celle-L'alte, dece bas_sinuri pe câte patru xâte, deserişe în „Prima

Fabricajiunea;

carte a Regilor“

şi a cărora

Ei bine, până acumii trei asșemeni

so.
(src.

f...

o...

îv......c.ccaarooacaett*
.
îveac.........000800080%%ose
%% 1.903000%% .
îo.....c........0.0c09000020
0.
Poroesee o eo e 200900000900

arme

de

istoricii aprâpe în tâte regiunile Europei, se
Unulii din motivele ce se invâcă, în fav6„rea acestei paternităţi, este eştraordinara îi-

cime a miănerelorii dela săbie, fiindi sciutii
din antropologiă că :mânele ariane sunt mai
mari ca celle semitice.

|

Argumentulii

nu e

destulli

de norocosi,.

după cumi a observat'o degia d. Lubbock,
de 6ră-ce Ingii aii şi el -o mână "fâte mică,
care nu

1.

admirabilelorii

"attribue generalmente Fenicianilori.

bassi-

din pămenti în Europa,
nuxi s'aii desgropatii
doue la nordi în Mecklemburg şi mn Danemarea, uni all treilea, tocmai la, noi, pe
texritoriulii dacicii, în Transilvania, (5).
Tec forma, acestorii preţise bassinuri:

|

bronzi, cart se scoti dintr'uni tărrâmii pre-

ciudată formă

nu se pâte assemăna cu nici o unâltă religiosă,
de alle popârelorii ariane sei turanice.

decime de secoli înainte

Penicianii. nui numai petrun-

difieră, de a Evreului seu a Ara

bului (6).
O demonstraţiune cu

multi. mai

puter-

nică, se pâte dobândi „prin filologiă.
$ 10.
GENEALOGIA PILOLOGICĂ A SULIŢEI DE BRONZU.
Fenicianii numiait lancea, : vomcla.
Cuvântul s'a conservatii în tâte dialec-

- tele semitice fâră escepţiune: ebraicii, siriacil,

axabiciă, până şi 'n celli etiopicu, sub formele

de roimach, romchu, ramahhe, aumncho etc., pretutindeni ca, suliță: „lancea, asta.“ (1

şi mai allesi feniEste, ună lucru semiticii

depirtată.
ciani din epoca cea mai

Da

ţă archeologică pl_Appaxe derd cu o evidin
i dintr'o puri. teopăită cu degetuli,nu eşt
PI
tschische To dtenestattung în Deu
5) Weinhold, Die heidnu
-hist.
:
pui
ie,
dem
e der Wiener Aca
ae în Sitzungsbericht
Classe, t. 29, p. 192.

Radicala este ramah, a, străluci.
“Prin obicinuita permutare a sonurilorii l= hein etc.,
deuzâş, rc
euide, ca în ru=ci
(6) ZPhomme

avant Vhistoire, trad.

in-8, p. 49.
(1) Sehaaf,

Lezicon

1709, în=4, p. 553.

Syriacum

Barbier,

Paris,

1867,

concordantiale, Lugduni,

:
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Ă

Grecii

din

fenicianulu

jomcha

au

făcuti

loncha: ppm, păstrândi fără nici o modificare
acella-şi înţellesi de suliță.
In limba samserită, elleniculii Mn

nu are

nici o tulpină, căci: etimologia dela lak—a
agiunge, de unde lanh;â—crengi, pe care o
propune Pictet, nu numai se. depărteză prin
semnificaţiune, dâri nu correspunde "nici foneticesce, de 6ră-ce greculi z presuppune pe
samscrituli gh set h C).
Adfin —loncha “derivă d'a-dreptuli din fenicianulit romeha, cu 'eare 'coincidă, essacta- .
mente în fondiă şi 'n formă;
Toti directii dela Feniciani provine numele latină all suliţer: rumez, adecă rumi-

„Romfa —dice Aulu-Gelliti—este unii felii
„de suliță tracică“ (4.
«Romfa—ni mai spune Esichiii—este o
armă, tracică, o sabiă sâii o lance mare“ (5).

Toti. acela; repetă Eustatiu
„Romfa»,

(0).:

pougatay: rumpia , rhomphaea, : a,

proveniti la Traci din fenicianuli „romeha*

„prin trecerea
lui JP în f; întocmai
'ca în vorbele române rufă din ruha, pufă din puch,.
marfă din marha,. prafă din prach etc;

transiţiune fonetică, care cată să fi essistati
şi "n limba, tracică, după cumi o: vedemi în
adevări până astă-di nu numai la noi, dări
şi: la Albanesi, unde

se dice bafte şi bahti (no--

rocii), lief şi lăeh (latru), ndif şi ndih (aglută),

cus în locii de rumichus, ' latini esprimândiă

sof şi şoh etc.

pe & aspirati şi din limba samserită : îkh=
ico, Bhaul=claudo ete:
o
„In: grecul lonchaă şi latinuli rome nu essistă în appazinţă, nici măcarii doue; littere
commune, şi totuşi ambele cuvinte s'aii nă-

In fine, erăşi d'a-dreptulăi dela, Peniciani
ai, primitit pe 7omcha Celţii, în dialectuli

scutii-cu certitudinea filologică, cea mai perfecti, din acelaşi vorbă - feniciană: romeha=—
loncha şi romcha=rumer.

lanticiăo immediată, infiuinţi, feniciană întro-

A treia, ginte, cărila Penicianii i-ati tramsmisii pe romcha,

cimricii allii cărora lancea se numesce rhân (?).
In -acesti modii pe întregulii littoralii ma-

riniă dela gurele Dunării până la, Oceanul At- .
dusese de mii de anni numele semiticii all su- liţei metajlice,. «strălucitâre», 6rii prin ur„mare şi prima fabricaţiune: a acestei arme:
la, Greci romcha=—loncha, la Romani romcha=—

ai fostii 'Tracit.

In limba acestora o suliță, lungă i şi o spadă
lungi şe chitumaiă romfă.
Titiu- -Livită, deseriândii o: băttăliă între Ro-

rumez, la Traci romcha=romţa Şi la, Celţi rom“cha=—rhân.

Affară, de rhân, primiti divectamente dela,

mani şi Macedoneni, dice:
„Pe Traci îi împedecaiu şi romfele lori,

Peniciani, Celţii ai -mai luată mai târdii
dela Elleni, probabilmente prin intermediuli

„cari sunt

industriosei

peste măsură lungi,

mai încur-

„cându-se pretutindeni de _exengele axbori„lori“. 0
|

colonie

foceane

dela

acella-şi termini ellenisatii Ar

Marsillia,

modificân-

du-li în lang.'

Grecescului” z correspunde regularmente la
p.

(2) Curtius, Griechische iymologie, Leipzig8, 1869, in-8,
119: «<Griechisches entspricht indo-germanischem gh.

Im Sanskrit ist dies durch gh oder h—vertreten», :

(3) Liv. XXX, cap. 39: «Thracas quoque rhomphacae,
ingentis ct ipsae longitudinis, inter obiectos undique ramos
impedicbant.>

(4) Lib, X, cap. 25: «Rumpia genus teli est Thracae nationis,>

(5) Nesyel. v. goupaca,
(6) Eustath. în 1liad. Y.
(7) Diefenbach,

Coltica Z, Stuttgart, 1839, in-8, p. 57,

„ STUDIULU 1V, $ 10.
Celţi g,. ca

în xăpa==geamh S6ă dopo anu.

*

In dialectulă celto-irlandesii sulița, se chia- -

mă şi astâ-di lang.

Romanii, deşi aveaii degia, chiarii dela, Fe-

niciani pe ramez,

totuşi

împrumu-

au mai

iati dela Celţi pe Jang, după cumi .ni-o
spune Diodorii de Sicilia (6), dându-i forma
de lancea, pe care

Dela Romani,

vele- moderne:
şi

şi 'n parte pâte immediatit

ea a trecuti:

dela Celţi,

cesce dănta,

tote pop6-

apoi la

italianesce. lancia, spaniolesce

portugesesce

francesesce

(9). .

lanlea

o pronunţaii

lanza,

lansa;

provenţalesce

lance, nemţesce Lanze, . neo-grepolonesce langa, unguresce lancsa

aa
.
ete. (0).
Pe acestă, calle ai câpătat'o şi Românii.
Metropolitulii Dositeii cântă sunt
tocmai duol secoli:
«Că, 6tă, păgânii încordară, arce,

acumii

Că li-i tăi6să limba caspata,
â0u' veninii ute Li-ă arculii gata,
«Fără de veste cu lancea plină,

_

<Voră să săgette ccă fării vină...» (12)

Callătorindii

în timpi . mal noul

din ap-

resăritii la

appusă,

e mai
pusii spre resăritii, după ce petrunses

" îmteiă în vechime. din

opa, ci a trelancea nu s'a mulţumiti cu Eur
PI

ț

.

i

e, trad. Hoefer, Pa(6) Diod. Sic., Bibliothtque istoriqu
] se servent aussi de
lois
[Gau
1846, în-8, 4.2, p. 30: >lls
.

pis,

fer a une
lances, dayaiac, dont le
piques quils appellent
eur; le |
larg
de
es
palm
de deux
|
coudec de longueur, et pres
|
âe de longueur.> - fat a plus d'une cond
Ausr
Ucbe
sen,
Cors
latină vegi
(9) Despre ce=ke în limba,
che,
ng der lateinischer Spra
onu
Bet
und
nus
alis
|
sprache, Vol;
|

0.
Leipzig, 1868, in-8, t. I, p. 44-5aymologie daco-romane, FrancQPet
ire
nna
tio
c; Dic

(10)

Ciha

-

„138.
inproroci David,
e tre e rântuluă
|
10,
psalmii
(12) Ibid., ps. 63.
,

scrite şi zendice. .
Aftară de lancea, Roma

ă
mai. împrumutase

totii dela, Celţi pe rhân, 'prefâcându-li în runa,
&rii dela, Traci pe romfa, schimbând'o în run= pia; doul termini pe cari țoti în înţellesi de
suliță le întrebuinţezi, degia, betrânuli Ennit cu doue-sute de anni înainte de Cristi. (13)
Tracit ati dati nu numai Romanilorii pe
rumpia, Ari şi Germanilorii pe framea.
Paciti dice: „Germanii întrebuinţeză, suliţe numite în limba lori! framee:” (
Ca şi -vomfa, la Traci, framea, germană însemna lance şi a lungă sabiă toti-d'o-dată::
gladius ex utraque

fuamea,

parte acutus,

“

idem est et spata et romphea.“ (15) ..

caracterisă prin tranş-

se

“ posiţiunea, lui f şi trecerea lui o în a. .
Intocmai ca şi n celticulii Jang

din Aa,

sub
o din. romfa a deveniti! la Germani a
ea,
“imfiuinţa, lui m, nasalele avendii propensiun

|

.

cutii încă în Asia, la, Pexsi şi la Inqi sub forma de lungi—suliţă, o vorbă absolutamente
necunnoscută în anticele monumente sam-.

Romfa=frama

aPunii săgeți în tulbă, se grigescii de lance...» (11)

sei:

45

.

Unev, 1673, in-4,

de a sui vocala cărila succedii; bună-oră
Saşit din Transilvania ai fâcutii hann, primarii,

din vechiulii germani

|

honne (5).

handa, chunna,

|

a

altă
Ca, essemplu de transposiţiune, pe de

vamra,
parte, putemii adduce pe samserituli,
nordşi.
furmică, de unde slaviculi mrav
mnaur, adecă PPR

germanulii

întocmai

precumi

rZErĂ+I

în frama din romfa avemă

ui:

f-rra-mzr

De verborun siguifi(13) Aulu-Gell., loco cit.—Festus,
<Runa genus teli
463:
p.
catione, Amstelodami, 1699, in-4,

o

significat.>—lbid., 458.
(14) German,
gerunt.s

frameas,
VI: <hastas, vel ipsorum vocabulo
|
|
|
|
|
.

(15) Du Cange,

Glossarium mediae latinitatis, ed. Car-

pent., Paris, 1844, în-4, t. 3, p. 289,
(16) Schuller, Studien

Hermannstadt,

zur Geschichte

1840, în-8, t. 1, p- 86.

ron Sicbenbiirgen,

ISTORIA TERRITORIALA

-

46.

Toti aşa, dinti'una, şi aceiaşi radicală aria-

ni Sai născută

la Greci,

Latini

şi Slavi

„Aelpaă — limazr—slimak, &riă la, Celţi, Persi şi.

Ungurii, Blitastrahil s6ti Welterstrahl nemţesce,
grecesce dorpăzi s6ii dorepozi dela astra—siig&ttă,

şi suliță, svara în limba, samscrită, cu acellaşi

Români: milah —anell;— melcii.

duplu înţellesii (29), mai pe scurtii săgetta, stii

In limba, germană
vatii sub o formă de
tulii pfriem, sulă (17),
fii, este phrieme (15).
Dela Germani pe

sulița luate la figurati, se chiamă, albanesce
rufe, articolatii rufela (2).
Rufeia; identici, prin finali cu grecesculii
“pougaiz, dovedesce că Ellenii aii transcrisi cuvântul întocmai aşa, după, cumi îllii amgiră
articolati de câtră Traci.

lesii de «romfă>
n

actuală fram s'a consertoti scăduti în cuvâna căruia vechiă ortograa
framea, cu acelaşi înţel-

a luat'o Roma.

psalmulii XXXIV

testulii grecii : Eryeov |

“ocupalav se traduce latinesce în Vulgata prin:

aeflunde frameam.»

(9)

|

Vissat'aii vre-o dati Romanii că rusa, rumpia, lancea şi framea, adduse în diverse timpuri dela resăritii, dela appusi şi dela nordi,
în apparinţă fâră nici o assemănare reci-

E remarcabili.

că fenicianulii romeha,

din

care aii purcesii tâte celle-l'alte forme alle
termenului, avea şi elli sub forma verbal

de ramah semnificaţiunea de trăsnetii: «splenduit fulmen“ (22).
|
Remas'a 6re vre-o urmă măcarii figurati
a dacicei romfe şi la Români?

| prâcă, sunt din punti în punti toti una cn

Planta, „aristolochia, clematitis“ e lungă şi

vechiulii lorii rumez, formate tote dela sudii
directii s6ii indirecţi din fenicianuli romcha?

supţire: «longissimae tenuitatis» după espressiunea naturalistului Plinii (25),
Graţiă acestui aspectii, ea, s'arii pute numi
n
sulicidră.
Ţerranuli românii o chiamă rânmfi e.
Toti astu-feliii viorica, tricolori, se dice ro-

A „fostii reservatit sciinţei
derne,

filologice mo-

căi î se datoreseii mai cu semi, legile

correlaţiunii fonetice şi grupparea, formelori
de transiţiune, a putt urmăsi cu o essactitate matematici, migraţiunile unui termenii.
In limba albanesă trăesce până aştă-di tracica romfă, sub o foimiă şi cu o aecepţiune
fârte originale.

minescd „toporaşii“ ; o altă plantă a căpătat
mai în tote limbele epitetul de „săbiuţă“:

glădiolus, glaieul, Schnvertel, lardotsha; o 6rhă

se numesce la, noi şi pe aiuri „săgeiti“: sq-

aSă-

gittavia, Pfeilliraut, arvow-head; apoi mai avemiă

gătta lui Dumnedei» după cumii o numescii

pe „busduganii“ ete. (25), formând împreună,
unit întregii arsenali botanicii,în care râmfuli
se aşedi ca o „lance“.
Ne oprimi aci.

Sâgâtta de trăsnetii, isten-nyila sti

(17) Grimm, Deuts. Gramm. 1, 198. — Pott, Etymologische Forschungen, Lemgo, 1861, in-8, t. 2, part. Lp. 381, res-

pinge cu dreptii cuvenții legătura între <frameas şi «francisci» sâi «francii», după cumii se chiima o armă framcesă în cvulii mediii: «francisca kann nur die franlische sein».

(18) Schleicher, Die deutsche Sprache , “ Stuttaart,

1860,

in-8, p. 319. — Pf germanii correspunde lui p arianii,
ceia-ce probeză că şi la Traci f în romfa trebuia să, fi avutii sonulii unui p aspiratii, după cumii se pste deduce, în
adevăriă, din forma, latină imprumutati, Tumpia.

(19) Du Cange, 1. e.

;

(20) Cf.

Kuhu,

Zeitschrift fiir vergleichende Sprachkunde,

Berlin, 1852, in-$, t. 1, p- 540. —Benfey,

Gricchisches YPur-

zellezilon, Berlin, 1812, în-8, t. I, p. 663.

(21)
(22)
(23)
(24)

Mahu, Albanesische Studien,dena, 1854; in-8, Lex. p. EI,
Schaaf, loco cit,
Hist. Nat, XXXV, 54.
Lez. Val, 573.

(25) Altn, Hauptbericht der Handelskammer fir Ducozina,
Czernowitz, 1862, in-8, p. 81-95.
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genealogia cuvântului:
Fenicianulii vomeha
Greculii 207%ş

Celticulii rhân
__Celticulii lang

Albanesulii rufeia

-

Latinulii

rumex

Latinuli

runa

Latinulu

rumpia

Traciculii romfa

| Românul

râmfii

Germanulii fram —— pfriem.

Latinulii framea
Latinulii lancea

lauza. Franc. lance. Germ. lanze. Neogr. Adria,
Polon. lanca:— Persianulii lungi ete.

Ital. lancia. Rom în. lance..Span.
*.

Suliţa esto una din armele celle mai rudi|
mentare.

Ea, sc găsseseela unii locii cu 6sse de mam-

mouth

degia, în celle mai vechi, peridde alle

epocei'de pttră, şi mai că nu se atfli unii 'singuri tribiu selbateciu, fie câţi de degradatii,

cărula să nu-i fie cunnoscută.

Pară a inventa, lancea, Fenicianii aii făcutii

progressuli: de a, înlocui petra prin bronzi;
prin metallulii „strălucitorii“, şi primele popore în Europa, cărora li s'a transmisii acestă
ami atăt de perfecționată, ai trebuit natuvalmente să fie locuitorii costelorii masitime
cellorii mai apropiate de cutbulii ginţii semitice : Tracii, Grecii,

Celţii şi Latinii.

Tiecă de ce în limbele acestorii patru nâmuri”
: lonne întimpină unii nume curati fenicianii
d'acha, romfa, vhân şi rumer, forme eşite
elliu este
dreptului din romcha, pe cându aiuri
fenicianti numai indirectamente.
petrunde
Cu multi înainte de'a fi pututii
nordulii EuSemiţii er-înşii în centrul şi la,

vre-o dată
ropet, decă vorii fi petrunsii acollo

i să depună
în realitate, coribiele lori trebuiai
pe ţermii Ponproductele industriei orientale
nticei, transmittului, Mediterranei şi ai Atla
ii tracice şi elletendu-le de ?nteii popârelor
tice, apol ţernice ca cellorii mai sud-os
unde după acela
relorii italice şi galice , de
alulii indigenilorii
maxfa, se respindia, prin can

'mpreună cu
în interiorulii continentului de

Magh. lanesa.

numele et cellă fenicianii, modificati în di-

verse chipuri după diversităţile fonetice alle
intermediarilorii.

Mai pe scurti, sciinţa, filologiei, venindii
în agiutoruli archeologiei “propriii dise, ni
ntrioaxvretă, că urmele feniciane în zona septe

ali a Europei

sunt încă departe de a de-

după
monst;ra presinţa, directă, a Penicianilorii,

cumiă

se pre-grăbesce a conchide se6la pro-

fessorului Nilsson, de orâ-ce

elle aii pututi

rect
agiunge până acollo întruni. modii indi
cu cari
prin Traci, Greci, Lâtini stu Celţi,

ctii
singuri Fenicianiise afflaii întruni conta

, de
immediastii din cea mai adâncă anticitate
întrepe atunci cândii nu se propagase încă

pretutindeni
buinţarea uneltelorii de bronzii,
.
,
mai vechi decăti acelle de ferri

lică şi
Cumii-că romecha feniciană, era metal
vaţiunea "1
anume .de bronzi, probă este deri

a străluci.
dela radicala semitică ramah,
mai târdiui la
La Traci, de unde a păşitii

nu numai în
Germani, acesti cuvântii trecu
a de sabiă,
înţellesii de suliță, d&ri şi ?n acell
se face din
adecă o armă peste putinţă a
lemnii sti din silex. . .
tii peste
Uni admirabilii vârf de lance, găssi

parte acOlt în Romanaţii şi carel6 face
zuri a d-lui
tualmente din collecţiunea de bron

dacic:
Cesar Bolliacii, se parea fi adevăratii

de ambele
lungii ca unii tessacii şi ascuţitii
ă, întrelaturi, ellă arii put servi şi ca sabi

-
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a

pumnarii.

dicii ali Mării-negre ati fosti nu Sciţii, ci

Cândii unii Dacii îşi arunca pe umeri țan-

predecessorii lorii. Cimmerii.
Cu patru secoli înainte de Cristi, Erodotii

cândii ' dimensiunea

unui simplu

dra contra, intemperielorii atmosferice şi străpungea cu romfa în migu-loculi. codrilorii o

fără, selbatecă, negreşitii elli nu se gândia că,
aceste preţi6se instrumente în lupta "i contra,
naturei le datoresce Indiei pe de o parte şi

Peniciei pe de alta, după cumi

nu se găndia .

nică Latinuli purtândă zeghea şi lancea, şi cu atătii mai puţini ne gândimi noi, depărtata
posteritate daco-latină, mogienincă tote acestea.
Ş 1.

AA

COCIOABĂ. — ARGEA. — SĂMCEA.

Dela, vestminte şi arme, să trecemi la paleontologia l&cuinţei.
|

Ne mărginimi a menţiona cuvântulii cocioală, întrebuinţaţii la toţi Românii în înţellesii de colibă,

„casa,

domunsula

vilis, tu-

gurium “, „după definiţiunea Lessiconnlui
Budani (?).
Ellu correspunde din tâte punturile de vedere, prin radicală, prin suffissă şi prin sem- nificaţiune, samseritului Faţamba, dela radi-

cala, kuţ, a încovăia, «probabilmente — dice
„_«Pictet — din causa, formei rătunde a colibei
_aŞi a accoperişului (2).

Oa din „coctoabă“ ş'a născutii prin vocalisarea nasalei am din «kuţumba” întocmai ca, în
„toabă“ din „tympanum“, sanserituli „timp“.

Prototipulii cocădbei nâstre se afli dâră pe malulă Indului.
-. Vomii: analisa, mai pe largă o altă vorbă
română,

alle căriia, migraţiuni

şi încuseriri

1 dai mai multă importanţă în istoria, ori„giniloră culturei umane.

Poporulii cellii mai vechii pe.ţermulii nor-

(0) Ze. Val 130,
(2) Pictet, 11, 240.—Modelluride aceste locuinţe indiane <r6tunde» vegi în Weiss, Fostiimkunde, Handbuch der Geschichte
der Tracht „des Baues etc, Stuttgart, 1860,în-8, t.1, p. 304,515.

abia, mai putea, să apuce căte o vagă tradiţiu-

ne despre essistinţa, acestei obscure naţiuni.
Ellu dice:
„Ţerra, pe care o occupă Sciţii, fusese mai
" „ănteii a Cimmeriloriă, La prima invasiune
„scitică, afflândii despre mulţimea inamicilorii,
„Cimmerii ţinură, unii consilii, în care s'ait
„emisii doue păreri contrare, şi nici o parte
„Du voia, să renunţe la, a sea. Părerea, castel
„nobile a fostii cea mai bărbătescă. Pe cândii
„poporuli susţinea necessitatea de a părăssi
„ţerra de'naintea unui adversari atătii de pu-

„ternici, casta nobilă. propunea a se apăra
„până la estremitate.

Nesuppunându-se

po-

„porulii nobililorii, nici nobilii poporului, po„poiulit s'a decisii a se retrage fără, luptă, lăs„sândi ţârra, la, Sciţi, pe cândi nobilii, addu-

„cându-şi aminte bunurile ce le gustase în
„patriă şi caleulândă rellele ce vori resulta

„din emigraţiune, s'a hotăritii a nu fugi cu po„porulii, ci-mai bine a murişi a fi îngropaţi în

„rr. Asti-feliii fiind: disposiţiunea, spirite„lori, Cimmerii s'a împărţitiîn doue armate .
„de forţe egale şi ai începuti a se batte unii

„cu alţii. Casta nobilă întregă a fosti. uecisă,
„şi poporuli.
a înmormântati cadavrele lângă
„fluviuli Nistru, unde mormintele lori se vădii
„până astă-di. Plecândi apoi Cimmerianii, Sciţii
„ai copprinsi la sossire o ţârră
deşertă,

„Până acumii essisti, în Sciţia castelluri cim„meriane, unii portii cimmerianii, o regiunenu„mită Cimmeria şi Bosforulii Cimmericit. Se

»„pare deassemenea că Cimmerii, după ce fugi- „seră, în Asia de'naintea, Sciţilorii, ai aşedatii
„50 coloniă pe peninsula, unde este Sinope.“(5).
(3) Herod,, IV, 11—12.
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IV, $u.

>

Niebuhr,

commentândii

cu multă agerime

acesti passagii, conchide că l6ngă

se băttuseri Cimmerii

scie; -scriitorii

Nistru nu

unil cu alţii,

ci tre-

sivi, între dinşii şi Sciţi, în urma căriia, fiindi

el învinşi, s'a retrasii la Dunăre, 6rii nu în Asia după cumii credea părintele istoriei (*).
faptului

positivii

merică,

este că

pe atunci el cati să se fi învecinati cu diver-

sele popbre tracice, dintre cari nici unulii nu
trecuse încă pe malhuilii stângi ali Dunării.
Resbelluli între Sciţi şi Cimmeri avusese

locu lângă Nistru approssimativii cu şepte se-

e]

Prin urmare, o însemnată parte a Daciel
Vr'o
apparţinuse Cimmerilorii sunt acumi
|
trei mil de anni.
Deci ni se va întămpla der a da, în limba
elli va
nostri peste unii cuvântii cimmericit,
de
ave o vechime cellii puţini de trei-deci
intersecoli, căllătorindi în acesti colossalii
şi apoi
valli de timpi dela, Cimmeri la Traci,
transmitprin ramura dacică a ginţii tracice

tându-se Românilori.

doue
- Eforii, caxele a trăiti numai cu vr'o

că Cimsute de anni în urma lui Erodotii; dice
gille: asowş (Kiuppeplovs)
„XACUaLV ăprhhas (9.

De

suterrane

2 vosarțelos

ce n6mii vorii fi. osti

PI

numite ar-

otnlats dune, ăs

Cimmerii,

nu

se

în Rleine
hichte der Stythen
: (4) Niebuhr, Ueber die Gesc
.— Cf.
—67
365
p.
1,
t.
în-8,
1828,
pistorische Schriften, Bonn,
t.3,
în,
1862,
dotus, London,
Rawlinson, History of Hero
p. 9, nota 4.
das Land der sGeten oder Da(5) Ukkert, Shythien und
er, TVeimar, 1846, in-8, p. 17.

(6) Ap. Strab., V, 4 85-

ce ni-a

remasi este cuvântualii

Stefani Bizantinulu ni spune că «în limba

porţiunea, orientală a Daciei, astii-feliii că de

merit lăcuiai în căsuțe

totii

de mai susii : argilla — căsuţă suterrani.
Cumiă-că acestă vorbă a trecuti dela, Cimmeri la Traci, avemii o probă filologiei, dintre
” celle mai puternice.

Cimmerii fuseseră într'o epocă de totii preistorici, ştăpâni al Sciţiei, adecă al unui territoriu copprindendii în gillele lui Erodotii totă

coli înainte de Cristi (5).

toti-d'a-

cârdă o origine celtică; o demonstraţiune sciinţifică lipsesce d'o cam dată; din limba cim-

buia să se fi întămplati ultima lovire deci-

Ovl-cumu să fie,

vechi îi deossebescit

una, de Sciţi şi de Traci; scriitorii noui, pe basea unei simple assemenări nominale, li ac-

_atracică. şorecele se chiamă argil : bad Opazov 5
«pă ăprpihoc xodetrar (1).
Numele grecescii allii şorecelui Eee derivă
din radicala, ariani „vila“, gaură (5).
In limba samserită şorecele se nun:esce
„cuşira€ dela. „uşi“ — gaură.
Unii alti nume samseritii all şorecelui este
a
„akhanaka” dela „khâni“ — gaură.
Lătinesce gaura şi iepurele-de-casă, .pârtă
unuli şi acellaşi, nume „cuniculus“, fiindit-că
— dice Varrone — „lepuselerslarenei face gau-

re pe sub pământi”. (9). .

.

Slavonesce sobolulă se numesce er tt dela
avianulii „karta“, gaură, de unde şi numele '
litvanti allii şârecelui de câmpii: „kertus* (10).

La Albanesi dintr'o causă anal6gă grierulii
se chiamă, „burkd“, 6ri bordeiulit » burk“ (11).
Aşa, drd numele tracicii allii şărecelul ăpt-

dos însemneză, pe-uni animalii locuind în gau-

ră, adecă în cela-ce la Cimmeri se numia âp-

tdda.

In acesti modi noi scimii că :

1. Cu vro miiă.de anni înainte de Cristu,

(7) Steph. Byzes v- "Aprptdot.

i

ti.

E
Ma
(8) Pictet, 1, 412.
sub
quod
eo
ab
dicti
uli
«Cunic
|:
st.,
Dereru
(9) Varr.

in agris».
terra cuniculos ipsi facere soleant, ubi lateant
schen Spraermani
indo-g
der
bucl,
YPărter
l- (10) Pott, TPurze
,
150.
p:
1:
part.
2,
t.
in-8,
1869,
ld,
Detmo
chen,
16.
(11) Hahn, AWD. Stud., Les.
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Dacia, dela Nistru până pe la, Olti aparţinea
unui poporii numiti Cimmeri;
2. Acestii poporii, anteriori la Dunăre Sci„ţilori şi Dacilori, trăia pe sub pământi în
nesce bordeie ce se chiămai argile;
"3. Prin vecinătate, cuvântului a trecuti
dela, dânşii la, Traci, dintre cari făceau parte
Dacii, unulii din elementele celle mai constitutive alle naţionalităţi! române.
Sciinţa, s'a încercată a găssi originea, argilleă
cimmeriane în limba celtică, în care înse cu-

vântulii argel. însemnâză numai

uce-va, acco-

peritii» (12), încâti nu copprinde ideia, funda
mentală de „locuinţă suterrană “.

Nu cumii-va din arca — ladă?
Fără filologiă comparată, mărginindu-se a
“latinisa tâte în drepta, şi 7n stânga, făcândi
„romanice“ chiarit ciorba şi gerbetuli (15), nu
se scrie uni Dicţionari Academicii.
Decă, autorii „Glossariului“ arii fi consta-

tati trecerea immediată a, argelles dela, Cim=
ment la Traci şi dela Traci la Români, arii fi
pututii să arrete apoi pe unii planit secundari,
precumii ne vomit încredința îndată, şi înrudirea acestui termini cu latinulă arca; 0 în-

rudire necontestabilă, nu înse prin vro transmissiune directă, dela unii la alţii, ci printr'o

In tâtă Europa argellele fiinţăză, unicamente

affinitate primordială ariană; câti se attinge
de argilla — luti, ădecă, pământii albicios,

la Români, mai cu semă înse în Muntenia, deşi

dela radicala dig, a Luci, de unde provin de

numele satului Argtua în districtului Tecucii
probeză, vechia essistinţă a acestul cuvântii şi

assemenea, âpyâs
— albii, dpyupos == argentuin—

în Moldova.

"- Eceă definiţiunea :
„Avgea, plural argelle, gropăd săpată în
-„Dămăntă în forma

patrată,

care se accopere cu

„stufă şiş pămenti, şi în care vera țessiţ_ îmuăerile__

„pânza, &răi, dârna se. punti stupii; casula vel.
cella-subterranea, ubi aestate muli„eres telam tezunt, hieme autem alvea-

„ria condunturt (*5).
„Publicândii acestă Dbilingui definiţiune, Societatea, Academică îşi face o lungă serii de
întrebări assupra etimologiei cuvântului +:
- Nu cumil-va să fie latinii?
Nu cumii-va din argila — lut?
(12) Turner,

History

of the Anglo-Sazons,

London, 1808,

in-4, t. 1, p. 85: sit is certainly a curious analogy of language, that argel, in-the language ot the Oymay, or British,
means a covert, a place covered over.» —— Diefenbach, Celtica II, 116.
(13) Glossariă care coprinde vorbele din limba română ete.
după însărcinarea Societăţii Academice, Bucur., 1871, in-8,

p. 25. — Cf. Pontbriant, Dicţionarăi româno- -francesă, Bucur., 1862, in-8,p. 43: cArgea, hutte, unde ţerrancele faciă
pânza».
.

argintii, ăpyoos.— argila ete. (15), d-lori ari
fi lăssat'o cu totulii: la o parte, apparţinândii
unui gruppi absolutamente difteriti.
Cimmerianuli âpyhăa — argzea, bordeiii, câsuţă suterrană, derivă dela radicala

arks, de.

(14) Glossariă, 164 : <Ciorba, cuvântulii nu pâte fi tur«cescii, şi cu atătii mai puţinii slavicăă; înţellessulii cuvântu-

«lui se esplică prin romaniculă «sorbere>, din care şi frane.
«sorbet, romănesce « şerbetiă >. în loci de «şorbetii»; cătii
«pentru formă,

precumii

se dice «şură»,

aşa s'a gisii ciorba

«în locă de «şorba», cumii şi pronunţă mare parte. de Ro«mânib> — Admirabilă Alologiă academică! «Ciorba», pe
care asi luato de la Turci Românii, Serbii şi Bulgarii, ca
şi gerbetulă, pe care toti dela Turci Vaii luati Slavii meri-

dionali şi Românii, luându-le pe amăndone anume în timpii
mai

moderră,

de

vreme

ce nu se găsescii nicăiri în monu-

mente vechi şi din evulii medii, Turcii le-ai luati la rândulă
loriie dela Arabi: şoiba —

ciorbă şi şarbat — beutură, 6rii A-

rabii le-aă formatii la dânşii a-„castă din radicala şariba, î be.
Toţi dela Arabi, de,pe timpulă. dominaţiunii Mauriloră pe
peninsula iberică, ait Portugesii sorbete şi zarope; apoi Persil pe şorva şi Curgii pe siorba. Dela Portugesi aii Francesii
pe sorbet. Radicala, arabă 'se găssesce şi 'n celle-l'alte limbe
semitice: ebr, saraf, etiop. şaraba şi chald. sraf. Totii de a-.

collo -vine turculii şarap —vinii, pe care de assemenea l'aii
împrumutată Serbii şi Bulgarii. Despre termenulii francesii
vedi Littrâ, Dictionnaire de la langue frangaise, Paris, 1878,

iîn-4, t, 4, p. 1983.
(15) Curtius, 163.
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unde: samscritulu raf:ş, a apăra şi a conşerva,

an—a suffla, adecă «sufflătorit», path-i-ld, dru-

greculii âgxto cu acellaşi înţellesi, ca şi latinulii arc, de unde arca—ladă şi arz—cetate; armenulii argail—a stabili (16); goti-

meţii,

torii“, ete,

a

se

schimbă

Sa

în g:

"paxe adessea ca. ra, lipindu'lu de radicală acel-

ca, şi la

ark=—ar-

gadl; astă analogiă fonetică, destullii de impor“tanti nu se confirmă înse în casulii
prin analogia logică, căci la Celţi

lea-şi vocale de legături , u şi a, bună-6ră.:
"cihid-ira, cuţiti, dela cihid—a, despica, adecă
„despicătorii“, Dhid-ura, fulgeri, dela Dhid, a

" spinteca, adecă, „spintecătorii“ ete, (18).
.
In limba gvâcă suffissulu la—ra este repre-

de faţă
radicala

arh; a produsii nici unii terminii esprimendii
ideia de

«locuinţă

sub

pământii”,

o noţiune

fundamentală în argellele cimmeriane, transmisă printr'unii învederati împrumuti la, Traci

şi 7 fine la Români; în acestit chipi, chiarii
dâcă, Cimmerii aii fostii Celţi, precumi ami ”
fi plecaţia admitte 'noi-înşine, totuşi cată
resă-i considerimii ca pe o vamură separată,
Euromasă şi desparută în zona orientală a

pel,! fâră să fi înaintată spre Oecidinte
mensulii
celtice. *
Tia în
samseritii
“ antoemai
(16)

în

migrativnii |
|
|
i
cimmerianuli argila este suffissuli
î,
la, precesii de vocala, de legătură
dela,
ca în cuvântul ar-i-ld, vântii,
glâtelorii

Paschal

Aucher,

anteriore

Dictionnaire

a

“Armânien,

Venise,

n limba, armenă, vegi
1818, iîn-8, t. 2, p. 87.— Despre k=gî
iacae, Berolir î, 1837,
armen
ae
lingu
ca
mati
Gram
„Petermaun,
a
ae
în-8, p. 25.

in-8, t. 2, p. III
(47) Gaugengigl,: Vifilas, Passau, 1849,

Lex,

a

ângăia, adecă „mângăiătorii“; cu vocala, de le-

Celţi arh = argel, pe cândii. la, Germani [; se”
preface în h, la Greci şi Latini se păstreză
intactă, şi numai la, Armeni, ca, şi la Celţi
şi la Cimmeri,

„mergă-

gătură a: ciap-a-lă, nestatornicii, dela cianp—a
se mişca, adecă „mişcătorii“ ; fâră, vocală de
legătură: cul;-l4, albi, dela gul;—a luci, adecă
„lucitoră”, ete...
i
Prin obicinuita, permutaţiune a sonurilorii
licuide în limba samscrită, acesti suffissii ap-

Acei cari susţinii celtismulii Cimmerilori,
arii pute invoca în favârea, asserţiunii tirecerea, samscritului f în g:.ark=— apa,

adecă

Cu vocala. de legătură 4, acella-şi suffissii
nasce forme ca harş-u-lă, amanti, dela harş-a

culi alhs, templu. (1%), cu transiţiunea regulară a sanscritului & în k la. Germani;
celticulii argot sei argoct— pădure,în simţi
de fortificaţiune naturali, totii celticulii argel
_— loci aecoperitii, dicere menţionată .degia
mail susii ete.

dela panth—a merge,

sintatii în apey-a-Nb, Tpaz-e- Ads, gherţ-u-pâs ete,; lăti-

nesce în trem-u-lus,. spec-u-lum, gna-rus,sel-la
din sed-la şi aşa mai încolo.
_ Duppluli Z în cimmerianulii ăpa faţă, cu

simplulă d din traciculit %prytăos, întocmai ca în
long abticulti Gri, Ca
__eoliculii crâ))a. și oc
în eoliculii fshdona longă atticulii fosopat, Cre-

ticulii Rona, latinulii volo, zendo-samserituli

var, sâi în proto-latinulit tulo l6agă classiculit

tollo, pilleus lng pileus — midos ete., este o
dupplicare eufonică , patronată şi propagată

de unele dialecte şi pe care filologia nu trebui .
s'o confunde cu dupplicarea cea compensativă

ca, în dos din jos sâi în sollus din soluus-

Uni essemplu identici din punti în punti

este latinuli argilla faţă cu greculii ăp-phos.

Cimmerianuli arg-i-la însemneză, drd lit(18) Sehleicher,

Compendium

der vergleichenden Gram-

ra.
matik, Weimar, 1866, in-8, p. 418, $ 220, pune sufâssulii
pocare
cu
atea
Difficult
derivatii.
ca primitivă şi pe la ca

. pârele selbatece şi copiii, adecă represintanții actuali al fasei umane cellei raai vechi,. pronunţă 'sonulă 7, ne face 2
respinge. acâstă, teoriă.

Sti
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|

teralmente uni loci de apărare stii de conservare; aceta-ce "li distinge înse cu desevârşize de tâte celle-Valte vorbe samserite, ellene, latine, germane şi celtice de aceia-şi tulpiniă, este anume caracterul sei de a fi sub

pimântii,

ca şi

la Români argea, contrasă

din argilla ca. ea din illa, măssea din mazilla,
să sămcea dintwunii nume dacicii ali sabiei
sameilla.
A
Intre samcila=—sămecea şi argilla=—argea ana-

logia, fiindi perfectă, ne credemi datori a a-

nalisa, pe largi originile cellei Vântâiii, caii
ni vorii procura

o nouă interessanti probă

despre rolluli acclimatării
umane,

în istoria, cultur ek

„De

GENEALOGIA SABIEI LA DAC.

Vorba sâmcea s'a păstratii în gura poporu-

lui în Moldova şi peste Carpaţi.
„ Lessiconuli

Budani,

celli mai buni in-

terpretit allii. dialectului români

din

Tran-

silvania, o 'definesce latinesce

şi nemţesce:

«Simcea, stimulus,

der

„sămesua

aculeus,

cuţitului,

cuspis

Stachel;
cultri,

die

„ Messerspitze.“ (4)
|
D. Cihac, alle cărui informaţiuni sunt; mai
cu semă moldovene, dice:

spiciele lui Rakotzi : „cu greii ţi-e în sămectoa
strămurării a zvăali. . * ().
Ni se pare că aceste patru essemple sunt de
agiunsii.

In Valachia propriă „sâmecua“ nu se aude,

Ş 12.
„.

noscea Bibliacu tâte fineţele -ei, acumina
cumii s'ari dice lătinesce,: întrebuinţeză espressiunea: „până în sâmcea aii îmvăţati“ (%).
In „Cazania“ moldovenâscă a metropolitului Varlami ne întâmpină: «nevoe'ţi va hi să
calci în simctoa țepet” (5), acollo unde Vulgata
dice : «durum est tibi contra stimulum calcitrare”, rii în Biblia, lui Şerbanii Cantacuzini : „cu greii 6ste ţie spre Dolduri a lovi cu
piciorului“ (6).
In Evangeliaruli transilvan de sub au-

„Sîmeea,

aiguil-

lon, piqaant, point, taillant, lame“ (2).
Din monumentele vechi alle limbei ro- .
mâne, noi aflămi bună-dră în psaltirea moldovenesci versificată a metropolitului Dositeii:
M-am
păzită drumulii pre căi vărtâse,
«Petre-ascuţite şi sâmcelose...> (5)

Toti dânsul într'o altă carte, voindii să,
arete că sântulii Isidor Pelusiotuli cun(1) Lexicon Valachicum, Budae, 1825, în-8, p. 644.
- (2) Dictionnaire d'eu ymologie daco- "romane, Francfort, 1870,
in-8, p. 254.
(3) Psaltire a sfântului »rorocii Dacii, Der, 1673, în-4,
ps. 16,

| rul

acela n'o
d-lui

Peste

găssimi nici în dicţiona-

Pontbriant.

Oli

înse,

sămcea se numesce
re'lii

întrebuinţeză,

mai

-allesi

în. Corgit,

unii mici cuţitii, pe caŢiganii

la

fabricaţiunea

lingurelorii de lemni.
Mai

ii

pe scurtii, din tote celle de mai

resulti, că aşa, se chiamă

susii

ort-ce vărfi ascu-

țiti, d&ri mai cu preferinţă unu tăiuşii.

După “spiritului limbei nâstre, „sămcea“
este o contracţiune din samcilla, ca şi «argea” din ăpyia.

D. Cihac presuppune că acâstiă vorbă uri
deriva din 'latinuli 'sentis, spini, prin în-

termediuli unui diminutivă 'senticella, spinişorii, despre care înse nu se pâte da nici o probă din latinitatea classică, din acea mediană şi
din dialectele neo-latine moder ne.
(4) Synazarii, Iaşi, 1683, in-f., febr. 4,
(5) Carte” românescă
95 retro.

de învățătură, Iasi,

1643,

in-f., „f6ia

(6) Biblia 'adeci Dusnnegeăsea Ser iptură, Bacuresci, 1688,
înct, ., p. 838.
(7) Noul Zestamentii, Belgradii, 1648, in-f., Faptele Ape,
stol., IX, 3.

,
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Chiarii

dintr'o

„

Tracii
socci, oezao, papuci, pe câre'li aveai şi

TPransiţiunea e cea mai normală nu nuderii şi din
mai sub iapportuli fonetici,

as-

ritulii
vivă persianuli şifar, sabii; cu samse
kâri, vărfi
faranda, sabiă, se legă persianulă
i sabia
ascuţită ; în dialectulii celto-irlandesi
e de
num
şi vărfuli ascuţită pârtă acella-şi

parte—s6mini, aprpe în tote cu ai Pexsilori» (15).

d'o potrivă a stabili proveninţa

Dela: cine

_

„Rădăcina

(8) Suidae Lezicon,

4. 3,p. 281.

-

în-f.
că. Kuster, Cantabrigiae, 1705,

-

NE

fte-pieds, chaufferette.>
-(9) Pontbriant, 180: «ciocă, chau
Lez. Bud.,. 121.
Cf.
.—
(10) Hesych., verbo abxyat
, IL, 220 şi passim.
nnes
opte
-eur
imdo
ines
-* (UD) Pictet, Orig

pe :

luat'aii - însişi Perşii

|

e
cuvântului e samserituli

gas,

&

Acesti gruppii fonetică. este susceptibili

de o formă nasală gans

(11), 6rii g trece 1e-

gulamente în limba, persiant, în s şi m $,

bună-oră paga (pecus)=—pas, cantha (concha)=
etc.
sank, gălaka (equus- generosus) = şălak

„sâmcellei“

lori, primiseră cuvân-

înse

uccide.

concârdă

|
O
tului din Persia.
i ei diaÎn limba persiană, ca şi "n vechiuli
a
DI

|

ă

.

«şamşir“ ?

e

nâstre din dacica czptipa.

Dacii, la rondul

(6).

cerea samşirului persianii în Gapubijp dacică,
de unde apoi samcilla—sămeea- a Românilorii.

|

fonologia şi logica

a

|

„.. Astii-feliti se esplică, pe callea istorică tre-

cuţitii şi ideia de sabii se confundă.
deAstu-feliu din arabulii şafrat, tăiuşii,

Prin urmare,

consta-

„Callăaeţir. daciei — mrmeză, elli mai de-

Dacilorii“

a

calg s6ii colg, etc. (D.

sa

de portii

„Draconele-—observă, elli în fine—a fostii
semnulii caracteristici ali Persilorii şi ali

lui Esichiu (10).

idea de tăiuşi. sei verfi

assemEnare

-

tatii de cătră toţi avcheologii prin passagele
seriitorilorii classici şi pe basea anticelorii

_

allă încălțămintei ctoci (9) din greco-latinulii

În adevări,

a-

_ «Vestmântulii Persilorii—dice Montfaucon
_—nu difteră de loci de ali: Dacilori“ (1%.

Daciculu s, pe de altă parte, a trecuti la
Românt în că întocmai ca în numele: oltenii

-

Acestă

sculpture.

din peregrinus.

„puntul de vedere logici.

până

a, , . Persica bracea tegit> (13).

ai pututii face pe samcilla,. înlăcuindi pe
7 prin duppluli Î, ca în italianulii pellegrino

după mărturia

chiamă

Portuli 'Tracilorii în genere se assemena
atăti de multi cu portului persiani, încătii
degia Ovidiu, vorbindii despre ramura getică dela gurele Dunării, dicea;:

Latinii

samsira

formă

sabia se

stă-di samgir (2.

române.

«„sâimcellele“

53

lectii bucharici,

“Suntemi sicuri că d-sea n'arii fi recursi
la o etimologii atâtii de artificială, dâcă'şi
adducea a-minte ci 'm limba dacică sabia se
gicea, saubijpa, după cumii ni-o spune o vechiă fontână chiari din timpul lut Tra”
ianii (8).
Licuidele permutându-se în tâte limbele,
cautipa este „samsila“, de unde provini divectamente

1V, 312.

(12) Klaproti,

Asia Polyglotta,

Paris, 1831, in4,

p. 242.

- (13) Ovid., Zrist, lib. V, el. 10.

-

Romanae, Norimber(14) Sehatz, Antiquitates Graecae et
veDacornm
vestis
horum
<Part
300:
gae, 1763, in-f., p.
stimento plane similis est...»
fere similes erant>.
(15) 2bid., 310: «Daci equites Parthis

(16) 1bid., 312: «Draco Paxthorum
signum erat.>

Dacorumque
.

proprie

Sa

—Pictety II, 207:
(11) Pott, Tuurzel- Worterbuch, II, 364.
[i
A
.»
ferire
,
ledere
,
cedere
«gas, gans,

5t
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Prin sufâssulu 4-l4 si i-rd, radicala gans,
a uccide, produce pe gans-i-la sei gans-i-ra,

«armă uccidătâre“,
tulu persianuli

de

unde

tătă de plină de pedece, . încătii ori-unde ci-

vilisaţiunea a reuşitu să prindă rădăcină, a
trebuitii în cursit de mii.de anni să lucreze
unulu după altulii sutimi de popâre, până ce
la urma urmelorii cellă. mai noii din elle să
se potă bucura de stratificata muncă a tu=

vine d'a-drep-

samsir.

Aşa, deră din India vorba trece în Persia,

şi din Persia, la, Daci, moştenind'o aci legionarii lut "Traiani.
Toti dela Persi, înse cu. multi mai tărdi, abia în epoca Cruciatelorii
ai addus'o.

din Asia, celle-l'alte popâre neo-latine : italianulii scimitarra, francesulii cimeterre, an-

turorii predecessoriloriă. set. .
:
„E. îngrozitorii, şi. totuși. nu este încă destulli de completi. .
|
Chiar mii de anni şi chiari successiunea, a
sute de. popdre, nu pretutindeni sunt în stare

glesulii scymitar etc., a cărora derivaţiune din

să agiungă la ună gradii mal înalt

gamgir ai recunnoscut'o de-multii filologi 06-

tură,

'cidentali (18).
In fine 6roşi dela Persi înta”o epocă inter-

minoritate

mediară, după, Daci şi înainte de Neo-latini,
ai căpetat'o prin vecinătate limbele semi-

derivă dintr'uni individi şei dintr'o singură,
păreche, totii aşa. o urbe câti de grandicsă .

provin

safsera (9).

bi,

|

i

La Semiţi celle mai vechi essemple de întrebuinţarea, acestui cuvânti sunt numai

din

timpul lui Cristi 2)

-

Arabii şi Etiopij nu-li possedă, şi semitologiiîn deşertit s'ară încerca, să-i găssesnii, vreo rădăcină indigeni.
În acesti modii «simetua“ română are unii
tată la Daci, ună bunici în Persia, unii stră-

Dbunii în India, şi nesce unchi.pe de o parte la
Ebrei, Siri şi Chaldei, eri pe de altai în Talia
Francia, Spania şi Anglia.

NATURALA

IN ORIGINEA

dinta'o simplă l&cuinţă, dinta!o coli-

dintr'o vizuină assemenea,

acellei

„casa

Romuli“ scobită sub. pamântii şi accoperită
cu paiă, de unde s'a înălţată gigantica Romi.
„“Intr'o lume

utopică,

lipsită de nenume-

ratele'resistințe alle realităţii, fie-care individă
ari produce o naţiune, fie-care colibă arii
deveni o urbe, fie-care. germe arii dobindi o
nedefinită desvoltare; în lumea, cea positivă:
înse milliânele de începuturi” sunt menite a
:peri luptând pentru essistinţă, şi pe cadavrele milliânelorii abia, supraviueţuesce icicollea câte unulii! -

bilorii o voinii constata, pe texriţoriulii Dacie.
URBILORĂI.

Din paxagrâfii pr ecedinţi. ne-ati convinşi
-că reacţiunea omului contra naturei eşte.a=
Da

" (18)
"- (19)
1674,
- (20)
"1109,

A

„ Acestă, „selecţiune naturală“ în originea ur-

Ş 18.
SELECŢIUNEA

de. situaţiuni.

După cumi o speciă, unit tribii, o naţiune

tice, chaldaică, siriacă şi ebraic, sub forma, de

|

de cul-

ci numai în unele locuri într'o minimă

Littre, Diction., ad vocem. !:
Bochart, De coloniis et sermone Phuaeicaara, Prancot,
în-4, p. 615.
Schaaf, Lexicon S yriacum concordantiale, Lugduni,
in-4, p. 393.

|

Su

STATISTICA RUINELORU IN MUNTENIA.
România nu possedă

încă o chartă archeo-

„logică,.după cumii este, buni dri, acea a Bel-

giei de Van der Moele sti a Italiei de Ma-

rinoni, unde să fie indicate

într'unii modit

sistematicii
tâte localităţile distinse prin pre-

STUDIULU

IV, Ş 14.

sinţa anticităţiloiit de diverse car actere şi din
Sperâmii că acesti regretabiliă Jacuni ova
astupa tractatuli de Archeologii Română,
pe care li prepară erudituli nostru amicii

d. A. Odobescu.
.

7

.

D'o cam dati, "pentru a sci tote ruinele
tâte punturilepe unde din Târa-Romăânescă,
.

u

+

S'aii conservatii Gre-cari semne de vechi cetăţi
scii oraşe, amii fostii silitiia recurge la unii pro-

naţi

-

Roma

differite epoce.

(93,
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32,
33.
34.
35.

cedimentii mai puţinii sicurii şi forte obositori,

1,
2,
3.
4.
5.

IN

OLTENIA:

Balotesciă, pl. Ocolii;
Batoţii, pl. Blahniţa,;
Berca, pe păriulii Desnăuţii;
:
Bistriţa, pl. Ocolii;
Braniscea, pl. Câmpulii;

i at

ul

6. Brezniţa, pl. Ocol;

=

o
=
o

_
a

ss

pl. Balta;

Cacaleţi, pl. Ocol;
Celeiu, pl. Oltulii-de-giosii; Corabia, ibidem;.
.
Frăssinetulii, lângă apa "Pesluiu ;e
Gărcovii, pl. Oltulii-de-giosii;

Gostavăţii, pl. Ocolii;

ă

Grosdibodă, pl. Balta;
Papazolescii;
Reşca, pl. Ocolă; :
Sadova;
Slăveni, pl. Ocoliă. -

-

51. Gura- Vălaşului;
52, Viytii, pl. Ocol.

Gorgiii

IL.

Băbiciu, pl. Ocoli; Brastavăţi,

36 Bărcuţa;
37. Brădesci, pl. Giă-de-susti;
38. Bucoveciori, pl. Dumbravă ;
39. Casa-albă, lângă Căciulătesci;
[40 Cerătă, pl. Balta;
41. Cetatea, pl. Câmpuli;
42. Cetatea-mutterii, pl. Amaradii;,
43. Coica-mare;
44, Foişorii, pl. Giti-de-giosti;
45. Huniă, pl. Câmpulă;
46. Negoiu, pl. Balta;
47. Pleniţa, pl. Câmpulă ;
48. Poiana, ibidem; .
49, Răcari, pl. Giii-de-susii;
50. Tărnasa, pl. Giă-do-giosti.

Dolae

cetindi în cursti de o septemână din scorță în
scârţă celle 536 pagine alle „Dicţionarului
topografică“ all d-lui D. Frundescu, de unde
mt-ami pututii forma, următoruli tabelli provisoriii :

55

a (53.

Lângă Rimniculii- Vălcii
54, Trupina, pl. Luncavăţii;

=
„155.

7. Brezniţa, pl Motru-de-giosă;
3. Cătunulii-de-susii, ibidem.;

-Riurenăă, lângă” Oenele-mari.

II. IN VALACHIA PROPRIU DISĂ :

9. Corlăţelli, pl. Câmpulă;

10. Corzu, pl. Dumbravă;

11.' Oremene, pl. Ocol;
12, Ergheviţa, ibidem;.
113. Govodarva, ibidem;

[14. Iinova, ibidem;

17. Izimşa, pl. Câmpulii;
-giosiă;
18. Lupşa-de-susă, pl-: Motru-de
ă;
19. Alonastire, pl. Ocol

pa

pl. Blahniţa;

Tarniţă, pl. Cloşani;

22. Topolnița, pl. Ocolă.

1

= | 2

N

em;
115. Piscul lui Jacobi, ibid
|16. Iziore, pl. Blahniţa;

20. Scăpâă,

„ Brânecenă, pl. Marginea;
„ Brătaşani, pl. Tărgulă;
ă;
=|2 „ Bugiorenca, 19ngă păriulă 'Tinos
lii;
'a i 4 - Qălinescii, pl. Tărgu
PR
2d |.56 „ Cetatea, ibidem;
„ Conţesciă, pl. Marginea;
o
7 „Flămânda, pl. Călmăţuiu;
„9
|
8 „Netoţii-de-susă, pl. Tărgulă;
o[|.9 „ Oreză, lngă- Mavrodinii; =
110 „Rica, pl. Teleormanii;
1. Storobănisa, pl Marginea.
ee

|
i

56

-
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totalitatea, ţerrei fiindi de acela-şi natură ,
urmeză, că decă d. Frundescu a greşitii înta'o

(12. Cetatea-fetcă, lngt, Crevedii,;
d
9

113. Comana, la gura Neslovului; .
[14. Gradiscea-de-susă, pl. Călniscea;

parte, a trebuiti să greşescă, în acela-şi mesură şi relativamente la, cea-l'altă,, decă a,

d, 15. Marotinii, lângă, periulii Comasca;
m
>

|16. Petrele, pl. Marginea;
|17. Petroganii, ibidem;

19.
20.
21.
22.
23,
24.

aşa a ommisşti s6ii a, adausii ce-va, şi m Valachia, proprii, asti-feliii că 'n resultati plusurile şi minusurile compensându- se, proporţiu-

Cetatea-fetei;
Făcăeniă, pl. Balta;
Lehliă, pl. Câmpulă ;
Zauciă, pl. Balta;
Piua-petrei, ibidem ;.
Raşi, pl, Ialomiţa.

nea, generală

pl. Olteniţa.

decă celle cinci districte oltene,

pl. Marginea-de-giosi.

| 32, Cetatea-vechiă ;
33 „ Urlaţii, pl. Cricoră.
35. Gura-Gărluţei, pl. Balta.

Arg

eşti,-

36. Jidova, 1ngă Câmpu-lungi ;
37. Dficescii, pl. Riuri;
38. Rucării, pl. Dimboviţa.

|

41. Potlogi, 1ngii Cărpenişii,

Eceă dâră noue-decr şi şesse localităţi în
„Muntenia, unde s'aii găssitii până ?n dillele
nâstre urmele unui antici

traii urbani.

Aşedatii după districte şi după celle doue
mari despărţiri tradiţionale alle 'Terrei-Romănesci, acesti tabellu devine de o estremă,
însemnătate, deşi este susceptibilii de unele
correcţiuni, de cari în genere cam are ne-

voii, lucrarea, d-lui Frundescu.
In casulă de faţă, din fericire, errorile potii
consista, în ciffre isolate,

dâri nu

numai cinci

Mehedinţuli, a, ş&pte-spre-decea, porţiune
texritorială administrativă, offeră, 22 punturi,
possedândi asti-felii ellii şingurii o piitrime
din totalitatea ruinelorii.
|

39. Cetatea, lângă, obărşia Vedii;
pl. Lovisce;

a-

peste toti, copprindi mai multe resturi de
vechi concentraţiuni decăti celle doue-spredeci districte ne-oltene.
Giudeţele danubiane Mehedinţuli, Roma„naţulii, Dolgiulă, Teleormanuli, Vlaşea, şi
Ialomiţa numără la unt loci 74 punturi cu
ruine, întrecându cu 22 pe tâte celle-l'alte
giudeţe întrunite,

30. Cetatea-vechiă ;
31. Cetatea, puntii trigonometriciă.

40. Negru-vodi,

55 sunt în Ol-

tenia şi numai 41 în Valachia proprii;

28. Slobodia-amară, pl. Gradiscea;
29. Macsineniă,

între ambii termeni remâne a=

prOpe essactă.
Din 96 punturi cu ruine,

25. Căscidra, pl. Olteniţa;
26. Porcesciă:
217. Spantovă,

ce-va, în Oltenia, toti

a adausii

ommisii sei

(18. Zămăşescii, pl. Glavacioci.

în rappor-

tulu dintre celle doue giumătăţi alle tabellu= lui, căci midi-lcele de informaţiune despre

Nemicii nu pote fi mai elocinte ca acestă
neaşteptată statistică, 3
Reprodusă pe o mappă a Ţerrei-Româănesci
şi îndicându-se importanţa relativă a distric-

telorii prin mărimea, litterelorii, ea, delimiteză
în următorulii modi acea zână, unde reacţiunea omului contra,
noi cea mal efficace:
=
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ga

Mai pe scurti, din tote subdivisiunile Mun-.

DACIA SUB PIOLEMEU. NeSci
Ioa 3
ZE.

teniei o colibă avea celle mai multe sorţuri
de a deveni urbe mai cu semă in Mehedinţi,
pe a doua, treptă în Dolgii şi n Romanați, pe

Noi reproducemii

a treia în Teleormanii, pe a patra în Vlaşea
şi Ialomiţa, prâ-puţine pe aturi.
Ceia-ce resultă, din statistica ruineloriă, se.

-

mal giosii

din pr eţiostulii

“manuseriptii vatopedianii, copiati în secolulii
XIII după uni: essemplari forte vechii, într6ga chartă a Daciei, aşa. după cumi 0

schiţase masele cosmografii alessandrini pu-

confirmi prin * geografia lui Ptolemeii.

ţini timpă în urma lui Traiani
y
mms,
IL Spre appusii de Oltii.
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câstă reproducţiune, uni adevărăti capi-

d'operă

de

arta tipografică,

presintă cell *

mai perfectii fac-simile allii tuturori trăssure-

lorii, essecutartii prin linie strâmbe cu stricta
pază a distanţelorii după originali. .
Totala mappă a Daciei copprinde doue secţiuni de o mărime aprâpe egală, separute

—

—

„una, de alta printr'uni
versă în Dunăre.

„Pentru

>
mare fluvii
e

a înţellege acâstă

ce se

divisiune, este.

„ mecessarii a recurge la testului lut Ptolemei,

unde ni se spune că riuli Olti, AXobrag z0rau, „desparte

Dacia“ : Sapt ri Amziav,

Astii-feliii secţiunea, I represintă porţiunea,

STUDIULU IV, $ 15..

spre appusi

Daciei

de

Trosmis,: adecă dela unui punti
diari între Carsum şi Dinogetia,

Oltenia

Oltii, adecă

până la 'Temeşi şi o buceată vestică a Transilvaniel, cari constituiaii Dacia propriii disă,
unde se şi află serisi cu littere capitale
numele

MARII;

pe

cândi secţiunea

II se re-

giune mar multi getică, sarmatică şi scitică, decâtii dacică în înţellesulii strictii allii
cuvântului; ambele secţiuni formândi înse
întregimea, teritoriului românii de astă-di.
Pentru ca să putemi precisa pe acestă
întinderea actuală a "Perrer-Romămappi
nesci, cată să luâmi drepti basă următârele
trei punturi bine determinate:
1-0. Pe ţermuli sudici all Dunării oraşuli Zrismis s6i 'Trosmis, alle cimwuia ruine
cu şepte inscripţiuni autentice sai descope-

şi Hârvital nu de-multă la Igliţa între Macinii

a

-

getusa, 6r&şi spre Trosmis.

stabilită acestă delimitaţiune ap-

O dată

prossimativă, noi gassimii pe mappa lui Ptolemeu

sub-di-

urmitârele uxbi în celle done

In

|

|

visiuni alle Munteniei :

In Valachia propriă:

Oltenia :

E
Dierna ;
+
Druphegis;
_ 'Tiriscumș
Phrateria;
Amautrium ; :
Hydata;
Zeugma, ;

-

Netindava;
Tiasum ;
Sornum.

Akmonia;

Argidava ;
Pinum.

Astii-felii,

Oltenia,

deşi

ea singură,

mal

tomulti decăti pe giumâtate mai mică,
uli
tuşi possedă dece urhi, pe cândii în rest

getia, ambele localităţi indicate pe mappi;

ţerrei . vedemi

o aş62-0. Dierna, pe care însuşi Ptolemeii

se versă în
dă fârte limpede la cotitura unde

a

Dierna,

spre

afflă
sova cam în faţa Brailei (2) şi care se
şi Dinoîn testuli lui Ptolemeii între Carsum

pe loculi
Dunăre riuleţulii Cerna, adecă
cela-ce conactualului tărguşorii Orşova,

istorice (5);
cord cu tote celle-Valte fontâne
egetusa >: :
3-0. In fine, capitala dacică Zarmiz
ntelorii geope care: unanimitatea monume
o pune în vallea,
grafice, istorice şi epigrafice

a

fluviului

intermeşi conti-

avemă hotarului sudici ali Ţerrei-Românesci, căruia “i correspunde ca fruntariă nordică o liniă trasă ce-va, mai giosii de Zarmize-

adecă Valachia cea mare, Moldova, Bessarabia, şi o buccată ostică a 'Pransilvaniei, o re-

=

în lunguli

nuând'o

feri la porţiunea Dacici spre resăritii de Oltii,

TI

- 99

estică a MunHațegului la marginea nord-v
|
SE
Se
teniel (6).
pe Dunăre dela
Aşa, deră; trăgândi o linii,
nte,
smis, în Tesaurii de monume
(2) Laurianii, Cetatea Troe
De
.,
cop
Pro
9.—
IV,
., Pout.,.
4. 3, p. 197-202.—Cf. Ovid
n.—
at.,
them
De
.,
rog
phy
Por
'aedif., IV, 11.— Constant.
Tabula Peuting.

(3) Cestiunea

etc.

.

-

,

nu dece, ci uniă-spre-deci, căci Ptole-

„Şi

oraa uitatii încă a însemna.pe mappă

mei

.
şulii Arcinna, pe care li menţioneză în test

Ca" -D&că vomi mai adăuga Pelendova,
Tape
stra-nova, Romula şi Rusidava, puse

Amupla, Peutingerianăla midi-locii între

trium şi trecătârea Oltului (5), ne vomi spevia de a găssi în Oltenia, cinci-spre-dece

pe la=
oraşe, de cinci ori mal multe decăti
mai înturea, tesritorială, fâră comparaţiune

E

e

tinsă dintre Oltu şi Sireti.

_”

Olte"Tabla Peutingeriană nai pune totii în

pia, o urbe Acidava, pe care noi înse o bănu
lui
im nu cumi-va a fi identică cu Argidava,

e

largii în Istoria
Diernei s'a desbăttutii pe

critică, vol. 1, p. 2173-78.
-- (4) Ukkert, Skythien, 617.

abia patru !

-(5)

Katanesieh,

Orbis antiquus, 3819-80.

+
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i
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Ptolemeii, corrumpându-se numele primitivi
prin omitterea licuidei, căci altii-mintrea amii

av6 în Muntenia 16 oraşe oltene contra a 3
ne-oltene!

-

Acestă, disproporţiune urbană nu se pste
attribui vre-unei lipse de informaţiuni din
alessandrinit

partea illustrului geografi

de-

spre porţiunea orientală a TŢerrei-Romănesci;

semă ai pututii ave-scurta durată a unei
fortificaţiuni momentane pentru respingerea
unui

inamici.

In acesti modi, ambele nâstre călăuze în

urmărirea selecţiunii naturale în privinţa
oraşelorii pe pământuli Munteniei se completezi una pe alta, arătându-ni că, din vechimea

cea mai

depărtată

şi până

la timpii

vechile colonie ellenice şi semi-grece din Bul-

velativamente moderni, omuli a avuti în genere o înlesnire mai multi ca îndouită de a
se aşeda în Oltenia decâti în restulii ţerrei,
şi o facultate îndecită de a, funda, acollo com-

garia, pe cari mappa de faţă le înşiră una,
după alta, pe toti lungulii meridionali ali

munităţi vaste şi şolide..
Chiară în Valachia propriă, precumii ami

din contra, toemat
scea

cu

multit

mai

pe densa
bine,

una ce se afla

ca

mai aprâpe de Marea-n6gră

o cunno-

elli

în vecinătate cu

Dunării spre resăritii de gura Oltului: Noviodunum, Dinogeţia, Carsum, Sucidava, Trans- marisca,

Prista, Trimamium

etc.

Mulțimea, uxbilorii oltene în allăturare cu :
celle ne-oltene-n'a pututi: să nu însufile lui
Ptolemeii o noţiune falsă despre însăşi configuraţiunea, tevritorială a Daciei,

făcându-l

a crede că Oltuli o divide în doue

buccăţi

. de aceia-şi mărime.

Statistica ruinelorii ni-a: dati în Oltenia
55

localităţi, eri

în Valachia

proprii

41,

adecă o proporţiune de .1 î/, cătră 1.
„ Admittându-se ci, cea ănteiă este numai
de doue ori mai mică decâtii cea-l'altă, rap-

portului devine de 2 ?/, câtră 1.
|
Geografia lui Ptolemei ni dă în Oltenia 15
oraşe, €ri în Valâchiapropriă numai 3, cela-ce
ecuivaleză, dupplicându:se 6râşi celle oltene,
cu o proporţiune de 10 catră 1.

Acâstă comparaţiune e forte instructivă.
Pe. mappa

ptolemeiani 'sunt

înscrise nu-

vedutii, din celle 41 ruine o a patra parte se
- afflă, anume în Teleormanii, adecă €rşi lin-

gă Oltu, scădândii apoi successivamente număruli lori în Vlaşea şi "n Ialomiţa.
Nu e greii a commenta aceste ciffre.
Commodităţile commerciale alle Dunării în
apropiare de Ponti ademeniaii pe trecători
a se stabili pe brâuli texritoriali spre occidinte de' Braila, deri miasmele febrifere
alle bălţilorii de apă mixtă dulce-sărată, distrugeaii cu grămadă aceste sutcessive încer“_căzi de colonisare, sâii îndemnaii pe omi aşi

căuta departe unii aerii mai salubru, pe care
nu'lii putea găsi

decăti

numai în munţi s6ii

“pe ţermulii mării.

- In adevări, mappa lui Ptolemeii ni1 arrâtă,
urbile agglomerându-se d'o-dată în Transilvania, în regiunea muntâsă

a Moldovei

şi pe

littoralulii maritimii alli Bessarabiei; nicăiri înse accumulaţiunea, lori: nu este mai pronunţată ca în Oltenia, unde Carpaţii se în-

mai urbile celle importante, a căror essistinţă a fosti cunnoscută până m Egipti;.
pe cândii statistica ruinelorii copprinde în

tălneseii cu Dunărea, împăcândi asti-feliii

cea, mal mare parte nesce stabilimente de o
însemnttate de toti secundari, intre cari o

mai nullă ca în spaţiuli inferiori dintre Pruti
şi Olt, unde tâtă superioritatea, commer-

condiţiunile

igienice cu interessele merean-

tile,şi nicâiri acestă viucţă urbaninu appare

61

STUDIULU IV, $ 16.
cială a posiţiunii nu pote compensa, uccidet6rea acţiune a climei. (6)
Ceia-ce ni-a constatati mai susi statistica,
şi chartografiu, mal trebui completati pe callea

Ş 16.
ÎNSEMNA

numâi

«<DAVA>

LA

TRACI?

PU ai

Pe mappa
luli

ne întimpină

lui Ptolemei

Dacia o grămadă

de numi urbane

„dava“: Patri-dava,

în

cu fina-

Kaxrsi-dava,

San-

dava, Petro-dava, Uti-dava, Mareo-dava, Ziri-

dava, Singi-dava, Komi-dava, Rami-dava, Piro-

bori-dava, “Tâmasi-dava, Zaxgi-dava, Zusi-dava,

Argi-dava şi Netin-davaă, affari, de Klepi-dava
în Sarmaţia,

de Suci-dava,

Capi-dava ete. în

Mesia, şi fără a mai vorbi de Pelen-dava, Rusidava, Buxri-dava şi altele de pe Tabla Peua
tingeriană. |
texritoriului transfundulii
în
“pecendi mai
danubianii, Ptolemeii ni mai dă pe 'Permi-dava

în Macedonia, unde se mat gissesce Desu-daba

în Titi-Livit (1) şi Quime-dabaîn Procopiii (2).

Cuventulit „dava“ dincâce de Dunăre, „daba“
.
în dialectulii macedonianii, este evidamente
tracic; dâru ce însemnâză?

La prima, vedere sari

ţiunea

„dava” ari

pâr6 că termina-

fi semnificându

„oraş

mixte vedi Mio
(6) Despre influinţa mortiferă a, bălţilorii
, Paris, 1869,
privte
et
ue
chel L6vy, Zraite dhygiâne publiq

el, Influence
in-8. t. 1, p. 415.— Oriila et Parent- Duchât
ne, Paris,
dhygit
des Emanations martcageuses, în Annales

c, De Pinfluence des
1834, in-8, l-e scrie, p. 251. — Foissa
t.1, p. 517. — Becin-8,
1867,
Paris,
e,
climats sur Phomm
p. 253.— Bouin-8,
qucrel, Traite Phygidne, Paris, 1864,
în 8,t.2, p- 150
1857,
Paris,
e,
medical
“ din, Troit€ de geographie
munţiloră vegi Lâry, |,
ete.— Despre influinţa salutari a
Acclimatement, în Nou314.— Becquerel, 169.— Rochard,
ud), Paris, 1864, în-8,
(Jacco
ne
mădeci
de
veau Dictionnaire

Geographiae medicinalis,
t. 1, p. 186. — Isensâe,: Elementa,
:
etc.
Berolini, 1833, in-8, 107
i
(0) XLIV. 26.
(2) De aeăif., IV, 2. . .

N

tinii numiaii pe-Daci Dai (6). .
Acestă, ipotesă, forte naturală şi forte vechit (4), se înlătură cu totuli prin simpla
consideraţiune.că urbile cu .„dava“ se afflaii
în Sarmaţia, în Mesia, în Macedonia; şi nu

filologică.

CE

dacică», cu atăti mai.multii că Grecii şi La-

atita, dâri maioritatea lorii pe ţer-

mulii' nordici ali Dvnării ni se presintă
“anume spre resăritti de Oltii, adecă, afiară, din
territoriuli dacicii proprii disi, alli căruia
sîimbure era în Oltenia, Temeşiana şi porţiunea, occidentali a Transsilvaniel.
-

Prin consecinţă,

dava

nu pâte fi „dacicii“.

Cuno presuppune .că .arii proveni din sam-

_ serituli tavâs—tare s6ii tâvas—tării, (5).

- Axă avă dârii înţellesulii de «fortereţă”.
” Plausibilă în apparinţă, acestă origine nu

“se pâte admitte dintr'o causă forte ponder6să.

Xosrbele samserite. tduas şi tavds fiindii absolutamente străine .tuturori cellorii-Valte

limbe indo-europee , sunt

iuni
formaţe
ne.sc

posteri6re separaţiunii trunchiului ariani în
ă
mai multe ramure.

Singura etimologiă solidă resultă, dintr unii

passagiti all lui Varrone.
- Ell dice:

„Insuşi numele oraşului Teba, derivati
„dela natura terrâmului, rii nu dela numele

„funăatorului, probezi, anterioritatea, viueel |
„cămpene

assupra, cellei urbane. In adevări,

“în antica nâstră limbă, ca şi pen astă-di în
„dialectului eolian,

(3)
licis,
_ (4)
in-16,

originarii din” Beoţia, o

s acoStrab,, VII, 3, $ 12—0Cf.: Ahrens, De dialecti
-.
35.
p.
Gottingae, 1839, in-8,
1593,
Zamosius, Analecta lapidum in Dacia, Patavii,
amne
a
Sargeti
et
Davis
d
p. 16 retro: «Sergi-dava

in-8,t. 7],
dicta.»—C£. Vaillant, La Romanie, Paris, 1844,
p. 79—-80.—Grimm,

Geschichte der deutschen Sprache, t. |,

|
p. 190.etc.
Volkerkunde,
alten
der
Gebiete
îm
nhunge
Forsc
(5) Cuno,
Berlin, 1871, in-8, t. 1. p. 248.
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„migură se chiamă teba. . Chiarii acuma, -Sa„binii, posteritatea Pelasgilorii “din Grecia,
intrebuințeză acâstă vorbă, după care şi
„o movilă milliariă în Sabinia, pe callea Sala-

„iii nu departe de Reate se numesce Teba“ (6).
Acella-şi înţellesii de măgură avea în Asia-

mică, cuventulă taba la Ligi, poporii semi-tra-

cicii sâi celli puţinii în cea mai strînsă legătură cu Tracii (7).
In Lidia, în Grecia, în Italia, dela. Marea-

deni urme lirabistice mai multi

ţinii pronunţate.
Daciculii dava, macedoniculti daba, lidianulii
taba , proto-elleniculu şi italiculi teba, totu-

d'a-una în simţii de măgură, n' ai eşitii dintro
sorginte indo--europeă, Acestii termenii sub am&nd 0ue forraele, cu
da şi cu te, essistă până astădi în tote limbele.

'turanice, în cari dava însemnâză m unte
teba—movilă,.

n6gră până la Adriatică, noi dâmii peste teba
s6ii taba în accepţiune de migură.
- Corssen,

i

arbitrariamente

isolândi

cuvân-

tulă sabinii de famillia grâcă şi lidiană, presuppune mai ănteiti că forma, cea coxrectă arii
fi fosti tefa fiindii.
că unii munte în Campa.--

nia, se dicea 'Tifata,şi apoi din acestii imaginarii

tefa creândi

uni

prototipii. stefa,

li

apropiă de germanulă stif sâi steif, durii, deducândii pe

ambele

din

sanscritulii

siabh, a

întări (8).
“La o assemenea violentă

procedură

a îm-

pinsi pe illustrulii flologi dorinţa dea reduce tâte la tulpină ariană (9), uitândii că am-

mesteculi pre-istoricii cu 'Turani sâi cu Chamiţi n'a pututi a nu lăssa şi ellă pretutin-

ANN
(6) Varro, De agricultura, lib. IN, SI:

«Nec „minus op-

„ <pidi quoque nomen 'Thebae indicant antiquiorem. esse ag<rum, quod ab agri genere, non a conditore nomen ei est

<impositum. Nam lingua prisca et în Graecia Aeoleis Boe<otii sine affatu vocant colles 'Tebas: et in Sabinis, quo e
<Graecia venerunt Pelasgi,
«vestigium în agro Sabino

etiam .nunc ita dicunt. Cujus
via Salaria _non longe a Reate

«miliarius clivus appellatur 'Tebae>.

(7) Mommsen, Die untcritalischen Dialekte, Leipzig, 1850,
în p 300.—Pott, Die Personennamen, Leipzig, 1859,
in-8,
p
(8) Corsșen, Uebir Aussprache, Vokalismus und
Betonung
der lateinischen Sprache, Leipzig, 1868-70, in-8, t?
I, p.162,

(9) Schleicher,

Compendium der vergleichenden Gramma-

tit, Weimar, 1866, în-8, p. 79, observă, despre Corssen:
«Den
Fehler, Alles erkliiren :zu vellen, hatb Corssen freilich
nicht
:
iiberall vermiden.>.

si mai pu-

Eceă

unii

Şi

-

registru

de

ambele

intrebuin-

ţări după doue-deci dialecte turco-țatare:
II. Teb a— movilă”:
I. Dava—munte:
1. Dialectul
2,
>
>»
3.
>
>
4.
>»
>»
5.
>
>».
6
>»
">
>

"8
9.

10..
11.
12.
13.

baraba: dau şi tau;
de Tobolsk: tavw;
uigurii: tach;
de Kazan: tau;
başkiri: tau;
meşcerâcii: tau;
nogaică: tau;

3»

»

ciazişici: tau;

>.

>»

: ciulimicii: tag;

>

>»

>»
>.»
>
»

tiiba;
tiibe;
tiiba;.
tiba;
itiibă;
tepe,

de Kuzneţh: tag şi tun;
. kangazică: tag;
kirgizicii: taw;
de Chiva: tag;

tiibe;
tubă;

14,
15.
16.

>
3
>

>
>
:>

turcomanii: fa;
qaraciaicăi: ta:
qumiiq: tau;

tubă:
tebă;

17.
18.

3
>

>
>

qisylbaşici: dagl;
qasachii: daagşi dag;

tapa;

„19.

3

>»

ottomanii: dag;

tepe şi dept. (10)

20.

>

>

ciuvaşicii: tu.

Si, se noteze

că "Tracii, affară, de formele
dava şi daba, cunnosceai de assemenea pe acellea cu deza, dapa şi depa, astu-feliii că 'n
Mesia oraşulii Zal-dava se numesce Zel-depa
în Ieroele şi Zal-dapa în Procopiii şi n Teofilactu ; oraşulii. Slai-dava
— Shke-deva în Procopii; unii altii 'oraşii Sana-dapa în Geogră-

=

Ravennatii 0%) etc.

ao Klaproth, Asia Pol, valotta, Sprachatlas, Paris, 185l,
în-f, > p. XXVI şi XXX.
(11) Forbiger,

Handbuch,

der alten

Geographie, Leipis,

1848, în-8, t. 3, p. 1096, 1097, 1100. E

ai

STUDIULU

În limba albanesă, preţidsa n6şte a anticului graiu tracicti, tepe, axticolati tepeia, se

Na
chiamă movila.
"Albanesii -possedă totii-o-dată verbulii teperoig, a covărşi, pich bin tiberfuissig, bleibe

în:Europa, pe care o occupaii triburi turano|
a
chamitice.
- Numai print”unii ammesteci de totii pri_mordiali allu Chamiţilori cu Tuvanii şi apoi
all. resturilorii: turano-chamitice cu Tracii,

esplica mai cu deosebire întrega faibrig, ibertrefle“, şi adverbiuliiuiteper, MW'as-.. | „se pâte
milliă verbală, adverbială şi substantivală tep
şupra, «dariiber“, foxmândi căte-trelle dice-.
“b, la Egipteni şi la Albanesi.
rile o strinsă familliă indigenă (12).
Lăssândii acumii la o parte căllătoriele cuPe de altă parte, termenuli ni appare în-"
vântului şi mulţumiţi de a, sci cu certitudine
to intimă legătură cu Egiptului.
semnificaţiuneai'iîn limba, dacică, să ne 'mDâgia, Varrone punea, pe eoliculii teba faţă,
6reemii la nomenclatura, luf:Ptolemei.
în faţă cu celebra metropoli a Egiptului cea
mpâte oraşele cu finalulti dava ai fostii clăima
omon
cu
şi
avhos,
Erarâp
porţi,
de
cu o sută
colline,
dite pe locuri rădicate, pe dâlluri, pe
i
capitală a Beotiel cea, fundată de Fenicianul
gercovrespundândii litteralmente numirilorii
Cadmi veniti toti diu Egipt.
ce
slavi
rame en terminaţiunea, derg, cellori
'Tebe,
trei
alte.
oneză
menţi
mat
Stabone:
cu gora, cellorii francese cu mont ete. !
Egipa
piare
.apro
m
şi
e
tracic
ni
regiu
în
tâte
luâmii! dreptii essemplu 'oraşulii „ZiriSa
O
sc,
POomâ
Pia
ia,,
tului : 0 Tebă în Pessal
davaf.
fn
roada,
că 'n
Pebi în Licia, Oifn, şi o 'Tebă în
In” paragrafului 6 ami demonstratii
dz Ip

dinte (15).

se
In vechia limbi egipteni, după cumi
catii în
citesce în ieroglife, verbuli teb, duppli
en haut”,
tebicb, însemnezi, a rădica, "„6lever
de unde

tep,

tepi,

tepau, avendii

mai multe

caracteristice
“ accepţiuni, dintre cari celle mai
d'assupra (15).
sunt: 1-0, capă; 2-0, vărfii;. 3-0,
Accepţiunea

egiptenă

adverbială,

tep—

coincidinţă
„Wassupra“ formeză o admirabilă

a“ cu albanesuliu teper—„d'assupr

ie me To
a mame

e De

tată
lui h. şi 'ellenicului: X; precumii se cons
samseridin numele "vinului la Traci zâla =
secarei
tuli hdla şi elleniculii xăs, din numele

|

orâzi=orili ete.

asO lucrare .de totii recinte "alui Pick
rii
anilo
Frigi
supra dialectului iracicu alli
altele şesse
confirmă conclusiunea, nâstră prin
essemple, şi anume:

hari-ka;
Frigianulii zalha, &bă—samscrituli

20;
-. Frigianuli ezis, aricii grecul
xebua;
“Frigianulii zeama, sorginte=—greculii
na;
Frigianulii zelna, uşă=—samserituli ghad-

nesu
taliculti teba, egiptenulă tep şi alba

p.0066 3

ra-immemorială
este o moştenire din acea ult
nu întraşeră încă *
epocă, cândi pop6rele ariane

aa

samscritutâte limbele tracice z correspundea,

în înţellesi
Resultă că unui prototipii taba
ilă, de unde
de înălţime, fie munte, fie mov
macedoniculii
Vai născută lidianuli taba,
î-

=9âfa,.
daba, daciculii dava, elleniculă Vfy lii tepe,

ea

o. mem

a
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LV, $ 16.

AI
(9) Mann, Lex. p. 129.

(13) Strab., passim.
- demotisches. Porterbuch » (14) Bragsch, “ Frieroglyphisch
-35.
Leipzig, 1868, în-8, t. 4, p. 1584

Fiigianuli zemele-n, barbari=greculi

Figianuli
ghavan (5).
ÎI
a

-

:

YOaă

mazeu-s, geii=—samseritulii maR

Kuhn, Beitrăge zur ter(15) Fick, Phrygische Glossen,în
1872, in-8, t 1, p.
n,
Berli
gleichenden Sprachforschung
:
360-382.
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Daciculii ziri correspunde dâră samscritului

hari, zendicului zairi, verde.
E
„Ziri-dava“
însemneză „Muntele-verde“ ,
ca Griinberg Ja, Germani, Vermont la Francesi,
Zelenahora la, Slavi, sei ca orăşellulii neapolitani Monteverde de lângă Melfi.

numai muntele, mai păstrândi acollo în dia-

lectulu unei singure localităţi semnificaţiunea, de

«munte

La Arnăuţi
Higel (9).

pădurosi” (2).

„kodre“ vrea, si dică, măguri,

Numai Albanesii şi Roinânit în Europa, pos-

ai

sedendii pe «codru», derivaţiunea, eminamente

tracică a termenului e mai pe susii
de ori-

Ami văduti că, pentru ca civilisațiunea, să se fi pututii încuiba pe mallulit stângi alu Dunării, aii trebuiti să se lupte cu natura, directii sâi îndirectii, -nu numai ginţi "peste

ginţă şi popâre- peste popâre în cursii de mil;
lenie peste millenie, dârii încă tote pe rândi
să/şi allegă în acestii secolarii resbelli allu spiritului umani contra materiei telluzice şi atmosferice căte-va punturi strategice escepţio-

nale, unde victoria devenita mai probabilă,
„Atari adăposturi de «selecţiune naturali»,

găssite după uni. şirii de:pipăiri .nenorocite
de giurii în giuri, a. fostii la noi Oltenia pe
prima, linii, apoi Transsilvania, unit colţuşorii
nordicii: allii Moldovei şi peteculii marină de
lângă gura Nistrului.
|
Vorbindii în limbagii militarii, chiarii pe
acesti teatru de operaţiune omuli mai trebuta si, 'şi caute şi si nemerâscă punturi tactice, stabilindu-se anume pe mâgure, de unde
decurge că majoritatea, oraşelori. purta în
câdă termenulii „lava“ „ adecă munte.

„. Communele se “clădiaţi şi prosperaii pe înălimi în migii- -loculii secolarei vegetaţiuni a
unei nature primordiale.
Antica, vorbă, „codru“ conservă la noi până
astii-di memoria acellorii stabilimente muntâse şi “pidurâse totii-o-dată;
În Dacia Traiană acesti cuventii însemndzău

ce îndouelă, precumi şi înţellesulii seii originari de munte-pădure,

1

Prin etimologiă, acestă, vorbă, apparţine la,
unii gruppii forte interessantii

de

composi-

ţiuni ariane primitive, constatatii de cătră
Pott şi verificati apoi de Pictet: evuppulu
esclamalivit.
- Astii-feliu, de esşemplu, samserituli Jâvâri, umbreliă:de plâiă, se compune din Ia
vâri, „ce accoperişii 1%; lavasa, armură, din
la+vaşa: «ce vestmântii!“; larpata, drenţe,
din la+r+pata: „ce îmbrăccăminte!“; larbhața, crastavete, din ka-r+-bhaţa, „ce hra-

ni!“ ete. (£)

|

" «Codru» represintă, dâri essactamente,cu
„scăderea, r egulată a, vocalei, formațiunea, samscrită, kadru din Ra+- dr U, «ce al bore!“ adecă

„ce mulţime de arbori!“
Fără

a

cunnâsce

banesi, Pictet binuia
esclamativii - arii

ăi

termenulii

roinâno-al-

că din acellaşi gruppă .

deriva

greculi

„£pos

6);

şi este ciudati că, fâră a fi fostii cati de
puţină inițiavtii în filologiă, bătrânulu epiTI,
“w

Lez.

,

Palau, + 181.

:

" (2) Ionii Maiorescu, Vocabularii Isiriano-romiâniă,
în Cotumna ui Traiani, 1873, p.43: «codru, munte; la
Jeiuneni munte:pădurosii>.

(3) Hahn, AD. Stua., Lex. 47.
--(4) Pott, Ztymolog. Forscii, II, 2, p. 426 SA:
- (5) Origines,

1, 214.

s—m n.

“

Pi

VIUEŢA DE CODRU.

m

$ 17.

e) pădure mare: sylva grandis, Waldung, for (*).
La Românii din Istria „codru“ se chiamă

-

c4

STUDLIULT 1V, $ 27.
scopii transilvan Bobi

deducea

pe allii no-

stru codru din „cedrus“ (6).
Este evidinte că nici sâpos nu provine din:
nici codru

din

wepos;

ambele înse

ai

Degia d. Bolliac constatese că unulii şi
acella-şi arbore se chiamă rominesce radă

şi în limba albanesă bred (19); trebuia să, dică,

pe unii arbore isolati, pe cândi la Albanesi şi

fâră contestaţiune cea mai vechiă, albane-

Latini

cuvânt,

unulu şi acella-şi

silva,

în-

semna totit-o-dată nu numai o pădure mare,
dâri şi pe uni singuri copacii, bună 6ră în

-.

Properţiii:
«Nemus

omne intendat vertice silvas (7)»,

sâii în Seneca:
«Ingens

arbor

gravi silvas minores

urgeţ (8).

zantinii ai fâcutii vea, eri Românii „codru
de 'pâne“ stă „codru de mămăligă», adecă o

buecatiă pătrată, zoâpiras ăpros În Suida.(9),
scădendii asti-feliii pe ka în ko întocmai ca
în pădurea

„Co-dru” din arianulii » ka--dru& ,

Certitudinea

filologiei a aceste

etimolo-

gie este derd perfectă din tote punturile
vedere.
Originea dacică

de

Dicţionarii

sulii bre

înlocuesce pe unit

In limba armeni, uni

primitivi

brad.

anticii dialecti tra-

cicii, fârte degeneratii, derii mai conservândii
încă destulle nrme alle descendinţei, o speciă,
mare deplopi se chiamă pardi (12), ceta-ce correspunde dinpunti în puntit albanesului Vrasi,
căci p la, Armeni esprimă celle mai de multe ori
pe indo-europeuli d, de essemplu : pant=samser. bandh, pagoig= lat. baculus, pazoig=zend.
bâzu ete. (13), &ru cătit privesce metatesea
pardi în loci de pradi, degia Bopp a observatii că „nică o litteră nu schimbi loculii mai
Aşa derd la Români, la Albanesi şi la Ar=
meni, trei gruppecari, în diverse moduri şi
din diverse timpuri, deseindă d'o potrivă din
gintea tracică, noi afflămă termenuli Drad în
acellaşi înţellesu de alies sii generalmente

de unii mare arbore.
„La

Greci,

la, Latini, la Slavi,

la, Litvant, !

la, Germani, la Celţi, 'ellii nu se.giissesce.

_

Societatea n6stră Academică ni spune, ce'i

drepti,

că „din datele seriptorilorii Romani

|
a

„codrului“ coincid

în

e
(6)

mai correctii breg, articolatii Vrei (11).
Forma cu a, după legile fonologice, fiindii

lesne ca r& (1%.

Poti asti-felii şi francesesce bois este arbore şi pădure în acellaşi timpii.
Nu e de prisosii amai observa, sub rapportului fonetică, că din latinuli -guadrum Bi- .

pumânescii,

Clugiiă,

(7) Propert., I, 14, 5.
(8) Seneca; 0edip-, 542.
(9) Du Cansc, Gilossarium

mediae

1822, în-8, t. I, p. 218,

i

,
ni,
Lugdu
graecitatis,

con, ea. Kuster, Can1688, in-f, p. 674.—CE. Suidac Lezi
837.
p.
2,
tabrigiae, 1705, in-f. t
2535

limba română cu originea daciei, a vegetaţiunii cellei mai de munte:- bradă şi stegiară.

decursii pe o calle nedependinte din aceiaşi
tulpină ladru,.
La Greci samserituli ka-trdru represintă,
la Români ellu capăti estensiunea unui munte
accoperitii de vegetaţiune.
Este possibilui ca la Traci codru să fi avutii ambele aceste semnificaţiuni, precumii la

pa

65

a

(10) Currierulii, romănescă, Buccur, ., 1846, in-t, p. 721.
:
(11) Hahn, Alban. Stud., Les, p. 16.
(12) Collection des historiens de PAr mânie, cd, Langlois,
Paris, 1867, in-8, t. 1. p. 3l.
(10) Petermann, Grammatica linguae armeniacac, Perolini,
1837, in-8, p. 17.
(14) Bopp, Gram. comparde, tr, Brâal, I, 26, $ 1: caucune lettre ne chanzeant aussi aistment de place que r.>
a

codru,

|

m
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bratus cra. unii

arbore pururea

verde”

(15);

derii acestă gravă asserţiune, ca şi întregul
dicţionarii alu venerabilei corporaţiuni, basatii
pe o completă nezcire de toti ce-s'a lucrati
în seccluli nostru pe terrâmuli filologici,
este o pură glumă.
Ce însemneză nedefinita frasă : „din datele
scriptorilorit Romani?“
Ore aşa se vorbesce?
Caai seriptori?
Ce felii de date?

Piindă-că Academia n'o linuresce,

s'0 spu-

nemti d&rd noi.

Erei passagiulit din naturalistul
„Arabii

caută în Elimaida

Pliniă:

arboruliă Vratus,

„carele semănă en unit largi cipressi, avândi

bradului!

„A face din

„albiciosii“ — «pururea verde”

şi din ebrui
este negreşitii o filologiă forte commodă, deru puţini academică.
Urmeză derd tă vorba brad a essistatii numai la 'Traci,Pde unde ai moştenit'o Armenii,

Albanesii și Românii.

.

Radicala cuvântului este ariunulii brad, a
cresce, de unde samseritulii bradhna în înţellesii

de radăciriă de plantă, litteralmente uni lucru crescuti (11).
Acâstă, etimologiă se confirmă prin consideraţiuni logice şi fonetice.
In privinţa Iogică, totii aşă numirile samscrite de arbore roki şi vril;sa s'au născutii din

„ramure albicidse şi respindindii unii mirosii
aplăcutii cândii se pune pe foci. Imperatuli
«Claudiii povestesce despre acesta minuni.

ideia de a cresce: ruh şi vrih.
In privinţa fonetică, sonuli 9 correspun-

«Ellu dice că Parţii puni

nesuli Vra9 nu numai căi admitte, deri încă,
necesziteză radicala, bradh.
„ Derivându dela arianulii brad, a cresce,:
bradului esprimă ideia unui arbore crescuti, -

„în beuturele
«mănă cu

frunde de bratus

lorii; că mirosulii
sei

allii cedrului;

că

fumulăi

«prăştiă pe alli cellori-lalţi
N

. Iată la ce se reduce în realitate italismulii

se ass6lui

arbori.

îm-:

Bratus

dândă totii-d'a-una samscritului dh, (15), alba-

adecă agiunsi la înălţime.

«se nasce dincolo de „Pasiligris, în apropiarea
«oraşului Sittaca, pe anauntele Zagru» (16).
Prin urmare, este unii feliii de cedru largii

Ideia de crescută şi ideia de mare se identifici mai pretutindeni: germanulii gross, mare,

şi albiciosit, carele erescea numai înt1'o por--.

provine dela o tulpină cu înţellesii de a cresce,

țiune a Siriei şi pe care poporaţiunea

conservată în anglesulii grow; slaviculii rosti,
mare, derivă. dela, rosti, a eresce, etc.
Chiarii dela arianuli bradh, a cresce, derivă

tică, de acollo îlli numia Drat, de

unde

semi-

prin

intermediul Par țilortii ai augiti acestii nume
şi Romanii.

(15) Glossariă după

însărcinarea dată

de Societatea Aca-

" demică, Bucur., 7871, în-8, p. 90.
(16) Plin. Zist. Nat, lib. XII, c. 89: <Petunt igitur
<in Elymacos arborem bratum, cupresso fusae similem,
<exalbidis ramis, jucunâi odoris accensam, et cum miraculo

«Historiis Claudii Caesaris praedicatam. Folia ejus insper<gere potionibus Parthos tradit. Odorem esse proximum ce<dro, fumumque ejus contra lina alia remedia. Nascitur
<ultra Pasitigrin în finibus oppidi Sittacae în monte Zagro».

samseritulii oradhant şi. elleniculi fo9p6s=
brâdhras , ambele
cu
semnificaţiunea
de
mare (19).
|
Pentru a se substantiva în accepţiune de

„crescuti“, radicala bradh admitte pe suffssti

(17)

Pictet,

|, 199-—200.

(18) Curtius, Griech. Etymol., 234,
(19) Curtius, Studien zur griechischen

und

"Grammatik, Leipzig, 1868-9, in-8, t. 1, part.

lateinischen

2, p. 295.

STUDIULU IV, $ 17.

participialu : samserituli

ta, greculi ze, lati-

Radicala cuvântului este stag.
Ea, se află la mai toţi Arianii în accepţiune
de a accoperi : samserituli sthag, de unde sthagana—accoperişii, sthagita— accoperitii, sthagu
"—ghebi, sthagi—cutiă, ete. ; grecul or, de

nului tu, slaviculii tă.

Acestă. suffissii începându-se printr'o

den-

tală, tinde la assimilare de căte ori se întilnesce
cu o altă dentală la finea radicalei:
bună-6ră samserituli badh, a lega, dândii

peste ta produce

unde cr&ym S6ih orâzos, cu perderea sibillantei TE

pe baddhă în locii de badh-

s6U reros—aecoperişii; latinulii te go, tec-tium, tegimen, tug-urium ; irlandesulii teg—casă; litva-nulii stegiu, stogas etc. (2%).
|
Adducându-ni a-minte că samseritulii va-

ta (20).
In mcdulu acesta, radicala bradh, căpătând

europee

suffissulii ta seădutiă în tâte limbele
la iu, se nasce forma

67

participială braddhu, de

rana, de

unde

celticuli fearn,

aninii,

derivă

unde printi”'o definitivă assimilaţiune decurgă

dela var, a accoperi, sei câ samscritulă giha-

divectamente albanesulii brad şi românulii brad.

sa,

"Nici o etimologiă nu pâte fi mai certă sub
ori-ce rapporti filologicii,şi nici la unit arbo-

unde .celticulii

sthag-a-ra,

legătură

cu suffissulu

gloria

pinus!>

„stegiari“.

Si trecemii la

a
|
_
151.
(21) Stat., Silvae, V,J, v.
, in-8,
1872
r.,
ed. Papiă, Bucu
(22) Descriptio Moldaviae,
credas
ninu
quo
,
quam
at quid
p. 151: <Neque enim obst
Dacis us0s
s.
servi
vel
ias,
colon
a
«mus Romanorum in: Daci
erculas
uxorem perdiderat, muli
«fuisse, vel etiam, gi quis
e indigefacil
unde
se,
duxis
m
oniu
îlla gente in mă trim

sermonem

îrrepere potuit.

ă psaltire, Unev,
“ (23) A prorocului Davidi

1673, in-4, f6ia

Tales sunt : stezar,

44, nota la ps. 28.

a

vocali,

Ă

N

_

de

„accopericăii

N

umbră

după versului lut Oraţii :
(25).

pe stegiară înse Lai reţinutii numai Românii,
ceia, ce permitte a crede ci, din tote poporele
tracice acâstă formaţiune apparţinuse mat în
speciă dialectului dacicii.
Faţă cu «bradul» şi «stegiarulii“, moş-

teniţi dela Daci, ni se presinti unii nume de
arbore

curati latinii,

carele

arruncă

o viuă

lumină assupra cestiunii ce ne preoccupii.

Este mestăcănauli, *

Ş 294,
(20) Sehleicher; Compendium,

Quercus ete.>

o

asi păstratu Românii, Albanesii şi Armenii ;

Domat bine stagiară, căci încă metropolituli.
siteiu dicea : «dumbrăvile sunt crzmapun Ce
facu ghinda” (2).

ilorum

de-

Pe Dbradă, precumi constatarimi mai susu,

clusivi: decât puritanii noştri de astăgi,
credea că acesti cuvântii trebui să fie în limba,
română o remăsiţă dela Daci (2).
In adevări, nici unu nume de arbore în
tâte celle-V'alte limbe indo-europee nu offeri,
vre-o assemănare cu alli nostru stegiară, set

vox în

cu

<Quercus—multa, dominum juvat umbra>

Degia betrânulii Cantemir, mai puţinii es-.

aliqua

o vegetaţiune
>

servă, de adăposti,

(21)

ra,

şi cu semnificaţiunea de

“4oră* 3. adecă

Staţii:
silvarum

trunehiu,

-xivă dela, gihâs, a accoperi, proveninţa stegia-

mal potrivită ca la superbulă bradi, acestă,
«gloriă a c6drilori» după espressiunea, lui
<....

gas,

“rului dela, sthag, a aceoperi, primesce o puteinică confirmaţiune, indicândi uni prototipi

ve nu sa pututi applica epitetuli de „mare“

«ex
<nârum

de

|

Nici unii filologi n'a vorbiti penă acumi
|
despre acesti vorbă.

Latinomanii noştri cel mai essageraţi, acela

.-

chitari cari deduei pe Dradi dela alies (26),
|
(24) Pott, Etymol. Forsch-, I1], 448—455, nr. 1151.
9,
v.
16,
|,
(25) Ilorat., Ep.
(26) Lez. Bud., 65.
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n'a cutedati a-i căuta: vre-o origine italică,
Şi totuşi nemicit nu pâte fi mal latinu!

„tura, sai învăţatia compune licoi spiritâse
„din succulii differitelori plante stu fructe in-

Sunt unele probleme înse în cari filologia,

-„digene : din sucei de mestecăni ei.facii unii

nu e în sture.să facă uni passii fără agiutovuli sciinţelorii naturale.
- Asta-felii este şi mestâcănulii.
|
Mai inteiu de tote să precisâmi natura 'acestul arhore, pe care Lasteyrie l'a studiati

„vinu albă şi spumos tam de feliuli şampa-

mai cu d'a-mănuntulii

decătii ori-cine altuli.

„La nordi—dice ellu—foile şi mlădiţele de
„mestâcâinu ofteră vitelorii o hrană im bielgur
2 sati

„nu facii nici o provisiune

pentru ernă; Sue-

adeşii şi Norvegianii înse obicinueseii pen„tru vaccele şi oiele lori u stringe crenge de
amestecăni.

«În unele părţi frandele celle tinere. de
„ amestâcănii, uscându-se pe vâtiă şi ammeste„Cându-se cu grăunţe, servă la nutrimântuli

domestice, găine, gâsce şi rațe.

„Finlandesii cullegi

oue de. pesce, fie ca bere sti ca vinii, mest6cânnlă
Pe
mai cu
teviin

într'o climă aspră servă de nutiimântu.
tevritoriuli Daciei, anume în Oltenia, semă în munții Gorgiului, ţerranii mesgură pent astă-di mugurii de mestecinii,

estragendi din el acellaşi

a

„Laponii, fie din. neprxevedore, fe mai al„lesii din causa, unui trait de totă vagabundiă,

«passerilori

„niei, consideratii ca fârte sânătosi..;: (27)
Aşa, d6r6, fie pentru vite, fie cu ccui, fie cu

frunde de

mestâcini

„une

stve abondante,

sucei dulce-acrii,

d'une

saveur

douce,

sucrâe et legtrement aigrelette» (25), din care
-Svedesii faci siropi.:
O dată constatati prin istoria naturală. acestii caracterii eminamente alimentară allă

mestâcinului,

originea

vorbei decurge

dela

sine.
Să începemii prin a, separa radicala mestec
de suffissulu dinz.

_ Acestii suffissii este acella-și pe care'li găssimă în cuvântul nostru câreduă din circinus
(29), covrespundândii adecă în fonetica români,

«pentru a ferbe din elle unii felii: de beutură
«în loci de ceii.:
«Unui căllători povestesce că Cameidalit
«şi o sâmă, de alte triburi nordice taiii scârţa,

.. Verbulii mestecă, pe de altă parte, are la
noi . principala semnificaţinne de a rumega

„de

miincarea (8), din latinulii mastico, de aceta-şi

mest6cănii în

mici

buccăţi şi o mânâncă

suffissului latinii înzs.

|

«cu oue de pesce.

origine cu greculii pacăoua, persianulit mmasi-.

«Ruşii faci

dan, germanulii
miistra, tâte esprimândii ideia
ce ceai
de nutaimânti, dela radicala ariană mas, de
unde assemenea litvanulii maistas, hrană, şi

bere din suceii de mestâcănii,

„ammestecându-lii cu hemeiii şi fermentitşi
„Suppunendu-lti
„alle berăriel.

mnipolațimilor

“ordinare

„In Suedia, din același succii se face unii
„Siropi, mai puţinii dulce deciiti acella din
„Acer saccharinum, d6rii totuşi destulli de buni
„pentru a înlăcui sacharulii în mai multe tre-

„buinţe domestice.
„Locuitorii dela nordi căutândii a suppleni
„prin ce-va vinulă pe care li Va refasati na-

celticulii maise cu acellaşi înţellesii.

(27)
derne,
- (28)
(29)

Ap. Eugâne Marie, Bouleau, în Incyclopedie m0t. 6, Puris, 1857, in-8, p: 609—614.
,
Littre et Robin, Diet. de medecine, v. bouleau,
Cihac, Dict. d'Elamologie daco-romane, 50:<0 6 re î nii,

cerele, compas, aire, couronne, halo uutour du solil, „de la:
lune; L. circinus, ît. cercine, esp. cercen.»
(30) Lez. Budan., 388.—Cinac, 162.—Pontbriant

ete.

-

ISTORIA

63

STUDIULU

Mestec-dnă, vepresintă € iri unu
cinus, întocmai

totu

ce

pote

fi mai

latini,

arbore-nutritorii,

anibele

lulii lui Augusti (52).

însemnândii

după cumi stegia-

După

rul însemnezi ar boreaccoperitorii,
eri bradului uni arbore nalti.
-Ca şi cercănă din cârcinus, mestecănă, din
masticinus este o vorbă latină combinată .degia pe territoriulii Daciei; dâri şi n epoza
fară comparaţiune mat vechii a nascerii limbelori indo-curopee din tulpina ariană totii
astu-feliu s'a formati numele unui altii ar-

_bore,

ali

fagului

şi

chiari

alli

stegia-

rului, adecă, totii în aceepţiune de „arbore
nutritorii*, din causa ghindelori cu cari se

hyâniai

pe

atunci

nu numai

vitele, ci şi

„bietul omii din pădure: lăţinesce fagus, grecesce pis, dela pă, iv mânca.
In acella-şi modii persianesce bul însemneză 'atâti pe stegiarii precumii ŞI. ori-ce
felii de mâncare.
Poti de acollo vine numele slavo- -ger mainii
.
allu fagului: Dak sei buche.
„ueri
Pictet susţine că chiari la Roman
cus esculus”, dela edo—a minca, de unde

a
esca—mâmeare, însemna unii arbore mevitii

hrăni (53); der vechia, ortografiă cu ae: uaesculus”», face ca acestă derivaţiune să fie dubidsă,
aii
Negreziti că Slavii, Germanii, Persii,
alipărăssitii de-multii uni atare regimi
giii
mentari; totuşi limba, ca uni sarcofa
n moconservândi o mumiă, a păstratii până
mai
mentulii de faţii suvenirea unorii timpi
puţinii

sunt

gastronomic,

tocmai

cari în

unele ţerre

69

căci în Spania, bună-6ră, locuitorii din munţi
măncai ghindă de: stegiarii încă în seco-

tipi masti-

ca cercinii—circinus,

IV, $ 17.

nu

ce

ami

analisatii

codrulă,

braduli,

stegiarulii şi mestcănulil, să tragemii conclu- |
siunile.
“Prima, consecinţă:
|
„Pentru ca; „codrului“, carele identifică ideta,,
de munte

cu

acea de

arbore;

pentru ca nu-

mirile vegetaţiunii cellei mui alpine, «bradii»
Şi »stegiari“; pentu ca unii assemenea gruppil
de termeni să fi putută trece la Români
dela Dacă, aceşti din urmă cată să se fi ammestecati cu Latinii anume în vastele pitduri alle Carpaţilori.
In adevării, Dacii ai fostii poporul - cellii
mat munteni.
Munţii şi pădurile oceupă Dacii: „montes
et saltus Daci, observă betrânuli Pliniu (55).
Muntele

este

alli

Dacilor: „suum Dacis

montem&, dice poetul Staţii (54),

î în e-

Plinii şi Staţii, ambit trăind chiar

|

poca lui Traiani.

Ce-va mai tărdiu Flori ni spune Şi mai
energiei că Dacii sunt lipiţi de munţi : „Daci
montibus inhaerent“ (55).

A doua consecinţii :

naţionalitate români,

Pentru

ca întrega

totalitatea,

nemului,

steciimuli

«nutritori“,

nu unii dialecti seii unii provincialismi, ci
să fi pututii

numi

formațiunea

limbei

nostre din elemente latine şi dacice trebuia
si, se fi cperati întrunit modi compacti anume în munţi, mai 'allesi în Oltenia unde,
după cumii ami văduta mai susii, rollulii ali-

pre-depârtaţi de dillele nâstre,
(32) Strabo, Geogr., IH, 3, Ş7

e
bă

Etymol. Forsch., AI, 504,
(31) Origines, |, 213.—0f, Pott,
nr. 1220.

me-

(33) Hist. Nat., IV, 25.

(34)

Sil,

LL,

3, vers.

(35) Flox., 1V, 12.

169. —CE

id.

Theb., I. v. 20,

cre ate
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nu s'a, uitati cu

mentami allă acestui arbore

„cătră

unii viitori măreţii.

Frunda verde ce

deseverşire nici chitară pent astădi.

„încununi,

Numa!în zona de toti muntâsă, care singură sub rapportulii climaterici represintă

„dată de caracteristică cântecului. Astii-felii
„„cândi. subiectuli este eroici, cândi elliicop-

la sudi regiunile nordice, se pote esplica, recurgerea, la mestecânii ca la nutrimenti.
Doue-trei cuvinte -dinta'o limbă poti. re-

„prinde faptele unui viteză, poetulu allege
- „frundele de. arbori s6i de flori ce sunt . în

„staura o lungă obscură fasă înta”o istorii națională !
E
Să trecemi cu analisa la o altă probă de
o nâturi diversă.

eumnă frunda de stegiari, frunda. de bradi,
„frunda de bugiori, căci voinicii ballade-

>

De unde âre s'a născutii admirabila «frundăverde“ din capului mai tuturorii cântecelorii
poporane române?
Celli mai mare poeti allit nostru şi cellă

mai renumiti filologi şi-au - dati amăndoui

misteriulu

acestei

D. Alessandri dice:
»Celle mai multe dintre cântecele. popo“„rale începi cu frundă verde. Acâsta provine
«din iubirea Românului pentru natura în„verdită. Primă-vâra cu cerului. ei albastru,
„cu duleea ei căldură, cu însuffleţirea ce ea
lumii

„nasce în ânima

amorţite

de viforele

Românului

doruri

ernei,

tainice,

«porniri' entuziaste, cari îlli faci a uita suf„ferinţele trecutului şi a vissa dille de iu-

„bire, de viteziă. Lui îi place, cândii vine

«primă-vera cea verdiă, a se întinde pe 6rbă,
„a se retăci prin Junce şi codri, a cinta şi

„& pocni din funde,

şi cu

a se scălda în lumina

„Sorelui şi 'm aerulu parfumatii all câmpualui. Frunda cea nouă îi însuffi cântece
„pline de o melancoliă adâncă,ce esprimiă,
„lalea, unui trecuti de mărire şi aspirarea

tinereţea,

pre-

„lori sunt nalţi ca bradulu, tari ca ste„giaruli, rumeni ca bugioruli. Cântecele
„„miGră,

POESIA «PRUNDEI VERDI».

„adduce

cu puterea,

„de iubire se începu

518,

ostenâla de a petrunde
poezie de. codru...

„potrivire

cântecele poporale.servă -toti-o-

de

suleină,

cu; frundele
de

de -lăcri-

busuioeii,, pentru

că

„aceste fiori, după crederea poporului, aii o
„menire
„durere

fărmecătâre. Cândii e -cântecului de
seu de morte, ellu preferă frundele:

„de

mărăcină,

„Şi

în

de

balladele

"„„mâse, acestea

mohori

unde

sunt

etc.

figureză

In legendele

copile

întovirăşitede

fru-

celle

„mai gingaşe flori alle câmpielorii, poetul le

„îmeunună cu ghirlande mirositâre de frunde

„de viorelle, de trandafivi, de micsunelle etc.,
„Şi astu-felii

se

pote

“„sunul cântecit chiaru

cunndsce

subiectulii

dela cellu ânteiui versă.

„Românii dovedesci prin acestă formă poestică a improvisărilorii

-„rudire

lori

o şi mai

cu fraţii lori din Italia,

strinsă

căci în cân-

„tecele poporale alle Umbrilorii, alle Ligu-

„rilori,

alle Picenilorii

şi alle Piemontesi-

„slorii frunda e înlăcuiti prin flâre. De pildă:
«Fiur di viole
|
Li vostri ochietti furono le strale
Che fece la ferita che mi dole etc.
" «Fior di cerasa
E d'una siepe de murtella e rosa
]o la, vorr€ siepa "la vostra casa, ete.
«Fior di mela
Vattene a casa che mamma

ti chiama

Namma ti chiama e lo mio core pena ete. ete.» (1)
Y1) Alessandri, Poesie populare alle Românilorii, Buccur,

„1867, în-8, p. 92.
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Nemicii mai adevăratu şi ma) elocinte ca, prima parte a acestei notițe, aceta, adecă unde d.
Alessandri desfâşâră economia frundei verdă
”
în mecanismului poesiei nostre poporane.
este
nu
Mai nici o dati:allegerea plantei

« Amăndoui ne potrivimmii, .
.
“ «Hai în codru să trăimii ete..(2)
,

Urdiea merge de assemenea, în armonii cu
sufterinţa, :
<Frungă verde de urdică,”
«Strigă, Dâmne, cine strigă,
«Strigă, Giurgiu dintre lunci
«Dela boi şi dela giunci,

arbitrară, ci servă generalmente. în modulit
cellă mat ingeniosi a indica: subiectulii sei
cellu puţinii caracterulă cântecului.
Vomu da câte-va essemple.:
_Tn :ballada lui Ghemişii, erouli fiindi forte
micii, derâ şi tare” totu-o-dată, cântecului se

îi

începe printr'o alluni :

Ballada lui Bugioru, morti pe spendurădebută prin :
eFrundă

verde

de năgară,

«A eşiti Bugiorii în ţârră...»

ca şi o doină

porţi etc. (1)

Mai pe scurtu, totalitatea poesiei popovane a Românului este ca unii felii de botanică, fie-care plantă fiindi descrisă pe largi
printr'o situuţiune correspundinte -a suffletului umani ; derii acâştă sublimă, combina=
în
6re
ţiune de spiritii şi materiă să fie:

d. Alessandri nu se vedea, fi fosti

de'nade acesti pirere în scrierile selle mai

.
inte assupra poeziei nâstre poporane

tate
- Pela 1855 d-lui era mulţumitii să cons

«Ruşii vină te calicescii ete.»

, orfaniPista salce figurâză în cânteculi
lori:

francu multi giusteţă volluli poetică all
cânta să-l gâssescă vre-o păredei verdă, faară

chiâ în Italia. (2)

mamă

ete.»

Unu volnicii cântă :
«Frunqă verde şepte vraqi,
fraţi ete »
«Fost'amii noi vr'o ştple

pe „cei înstrăi“ Amarulă pelinii cavaeterisă
pelină,
«Frundăi verde de
i,
tini
stri
eit
ă,
ain
«Tu str

perdute se manifestă prin “a-

guridă :

Insuşi

«Frundă, verde de năgară,
«Vai, sărmană Viută, ţsrră,
tră!
- «Cumii te-agiunse foculii

naţi :

Tllusiunile

" adevării de origine italică?

despre:

«Frunqă veide sălcidri,
« Puiculiţă băliidră,
«Tu pai tată, eii n amă

nu aude

«Strisiitele seile crude ete.» (3)

«Frundă verde aguridă,
«Multii eşti, lelio, ispitită,
«Multi mYnşeili şi multii mă

«Frundă verde d'allunişii, .
«Tace cuculii la rărişi,
«La, rărişii, la cârpenișă
«De frica cellui Ghemişii ete >»

târe,

«Nime'n lume

„Ceta-ce a îndusii mai

|

|

tărdii în ervore pe

nă-(i i
ilustrul: poetii; după cumu ma dă-u
a fi fosti
retăciti şi pe d. Picot (0), se pare
a
PI

(2)
(5)
(£)
(5)

|
Ibid., passim.
populare, laşi, 1810, in-8, p. dl.
ade
Ball
i,
A. Pompilii
, 1872, in-8, p. 15.
Caranfilii, Cântece populare, Huşi
laires de la Roupopu
ts
chan
et
Alessandri, Ballades

note 19,
manie, Paris, 1855, in-8, p. 182,
a Petude
ir
uments pour sert
(6) Picot, Doc
p- 45,
poumains, Paris, 1812, in-8,

des idialectes
-
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anume d. canonicu Cipariii, carele tocmai în
intervalli veni a emitte următorea opiniune:

- „„Ce-va, assemenea,se află şi'n poesiele po„„pulare alle Toscanilori, din cari aici vre-o
„„căte-va essemp!e allese din Canti populari de
„A. Tommaseo, vol. 1, Veneţia 1841 :

Poesia, poporană; a, Italianilorii se împarte
într'o mulţime de genuri : rispetti sâi stramDoti, serenate, maggi, violete, nânne ete.

Numai într'unuli singuri

«Fior di scarlato,
Alle porte di Napoli c'e seritto:
Il paradiso c'e il vostroritratto ete.

unea „fiore!““, anume iîn aşa numitele stornelli,
adecă cite doue sii trei versuri peste totii,

pe cari le cântă unii bărbati si o femeiă şi
cărora li respunde uni altul printa”o nouă
seriă de dout-trei versuri,
stornare, a da îndertii.

fa Tape

Che gira intorno al fiore della siepe ete.

_

„ete. Din care se vede că 'Toscanil assemenea,
„începi ca și Românii, numai câti ei.puni
pfloreîn locii de frundi. verde, înse pe pag. 228,
atlămii : foglia d'aprile, adecă fot sâi fr unde,
„Şi mai încollo pe p. 237 spiga di grâno, spicii
„de grâu ete“. (7),
„Bă ne'ntrebămit acumii încă o dată : între

frunda verde a Românului şi între fire s6ichiari spiga di grano a 'Toscanului essistă, 6re
în realitate vre-o seridsi înrudire ?

cumii-va

amigirea provine

din pre-

disposiţiunea cam morbidăa cellori mai mulţi
dintre noi de a ciuta chiar „Clorba“ şi „şer” betulă“ în Capitoliii ?
Să essaminâmii,

Din sutimi de cântece italiane abia câte

cela-ce se chiamă,

Unuli de pildă dice:

„„Piori di cipresso (Tommaseo pag. 132), Fior
„„d'amaranto (p. 146), Fiore d'argento (p. 166)

„Nu

din acestea, şi

încă nu totit-d'a-una, ne întimpini, esclamaţi-

«Fiorin di sale,
Se non son bella îo, bello& 'I mi' amore,
Ho un morettino, e la grazia mi vale ete.
«Fiore di pepe,
Io giro intorno a voi come

une cătră o pers6nă : „tu, flâre roşii... !“ sâti
„stu, fl6re de vidră,..!“ si „tu, flâre de cireşi..!*
|
şi aşa mai-incollo.

Fiore di aneto!
Quando moro, e vado in paradiso,
Se non ti trovo, mi'ritorno indietro.

(Flore de mărarii!

Cândii voii muri şi mă voii

duce în rai, dâcă nu te voii găssi acollo, mă voii
întârce)

Altuli si alta replici :
Fiorin

d'abete !

In paradiso senza scale andate:
. Parlate

con i santi, e poi scendete.

(Fl6re de bradă! In raiti mergi fără scară : vor=
besce cu sânţii şi apoi întârce-te)

După cumii observă fârte bine d. Caselli,
acesta, este ce-va în feliulii versurilorii alternate alle păstorilori lui Virgiliu :
Încipe, Dameta; tu deinde sequere, Menalca.
" Alternis diceiis ; amant alterna Camenae. (8)

Decă venerabiluli d. Ciparii ari fi credutii

unulu se începe prin fidre, ba şi atunci fâră
„legătură cu ideia totală, cu “intriga, cu

'de cuviinţă şi d-lui-a, da lectorilorii sei acestă

ca o simplă invocaţi-

italiani, negreşită că nemini nu s'ari fi pututi amăgi de a vede vre-unii gradide în-

“ţinta, poesiel, ci numai

(7) Cipariii, Elemente de poetică, Blasiii
, 1860, in-8, p.
194-196.— Cf.Urechiă, Patria, Bucuresci, 1867, în-$,p
21.—.
Poesia în faţa politici, Bucur,, 1867, în-8, p. 18.
”

legitimă, limurire assupra naturei stornellilorii

(8) Caselli,
iîn-8, p.

Chants

VIIL—Gf,

Tit.

populaires
Liv.

1V,

de. Vlialie,
53,

Paxis,

1865,
i

STUDIULU 1V, $ 17.

cuscrire între frunda

verde română şi între.

fiore a 'Toseanilorii, cari una alteia sunt
i
desăv&rşire străine.

mai

Nu

adaugâmi

că

cu

florile în genere

distingiu mai multi câmpia, pe cândi frundele.
apparţini pădurii, desemnândi astii-felii doue.
:
feluri de traii cu totuli diverse. . :
"Deci ori-ce invocaţiune personală ca, „fiore

di aneto“ s6u „fiorin d'abete“ ariifi să sepună
în comparaţiune cu a nâstră „frundă-verdei“, a-.

tunci nu înţellegemii de ce arii trebui să accordâmii acesti: monopolu numai Italianilori. .

Toti aşa poezia poporană grecă numesce
şi ea pe favoritele'selle : fi6re de gardfă, flore.
de iasminii, flâre de crinii, su chiari crengă
|
de arbure :

cultă şi necultă a, mai tuturorii popârelorii și
cărora, li lipsesce, ca, şi cellori italiane, nu
numai proprietatea de. a fi uni debutii normaâli, constantii, aprope fără escepţiune alti
totalităţii cântecelorii naţionale, deri mal cu

sâmă condiţiunea fundamentală de a caracterisa o balladă
plantă differită,

Russulii de assemenea

Dâca e vorba de a allătura cu ori-ce preţi
„frunda-verde“* a Românului

Verde primavera,
Llena, de flores,

“Corona de guirlandas

cântă :

A

mis

amores,

De blanca
De jazmin
Mosqueta,
Violeta y

azucena,
y rosa,
olorosa,
verbena,

De claveles llena
“Y de otras mil flores ete. (13)

Avemi aci o miiă de flori d'o dată!
Ce au a face înse tâte aceste amorâse guir-

* Para mea, para mea,
Para mea verde !
Sub pării stă căsuţa,
In căsuţă fetiţa. (11)

lande italiane şi spanidle, cullese de prin
“strimta florăriă, cu severa frundă verde a Românului, prin care se încununeză” nu numai

;

|
Zei salce, salce, sălcuţă!
Ţi-a sossitii vremea si'nfloresci, . Dârii n'a sossitii încă vremea

gluma, şi dragostea, deri în ucellaşi timpii
spendurâtorea lui Bugiori s6ii viteziele lui *

Lui Ivanti să se "ns6re . . . (12).

Şi ce urmeză, de aci?
"Dim căte-va isolate esclamaţiuni de acestă,
speciă,

cu totii feliuli

de flori latine, apoi €ceă unii erbariii întregii
dinta”o poesiă poporană spani6lă :

seci :

P >

este grâcă sâi russă ?

După cumiu grecă sei russă nu pote fi, toti
aşa nici italiană nu este,

Hei în grădină, în grădină iubescii eii,
- Iubescii ei în grădină o pară verde,
O pară verde, o fetiţă voisă . , « (10)

sei

sâii o doină prin câte o
re se.pote deduce că a

nâstră „frundă-verde“

Gfazruvn mob, enhob 6&vâpov rhwvăpt (9)

2 05
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pe cari lesne le vomii găssi în poesia

o
n, Mannheim ,
(9) Sanders, Das Vorksleben der Neugrieche
:
etc.
176
1844, in-8, p. 154, 160, 164, 172, 1174,
,
sburg
Peter
a,
marod
ago
Russk
(10) Sacharov, Slazanăia
a
92.
p3
part.
1,
1241, în-8,t.

(UD Did, 210.

(12) 1bia., 273.

ta
Di

Ghemişii ?
.- Latinitatea n6stră este unii faptit

istoricii

atăt de positivii, atăt de bine stabilitipe
pase sciinţifice, încăti n'are nevoiă de a mal
fi proptită prin totii feliuli de essageraţiuni
sentimentale, ca şi cândii arii fi în pericolii de
risipă.
“ (13) Ochoa, Zesoro de los romanceros
ris, 1888, in-8, p. 329.

3

y cancioneros,

10 4

Pa-
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Prunda :verde s'a născuti:de "'mpreuni, cu
naționalitatea română nu la Tibru s6i la. Gua-:
dalquivirii, ci la noi a-casă, pe territoriulii
Daciei,.. în .secolarele păduri alle Carpaţi-

lorii, acollo unde străbunii. noştri. s'aii for-:
mată şi Sai desvoltati în cursii. de. vecuri
mai 'nainte de a se'pogori. din munte ŞI a se
respândi pe câmpiă.
pa
Şi nu numai prin frungdă verde, d&ra prin mai

simboluri.

de

nălţime, de forţă, de viteziă.

Numai acollo, precumi numat pe-ţermulii
mării poesia grecă era în stare de a, concepe *

următorulii capii-V'operă de inspiraţiune;:
„Exa n6pte, Iubito, cândii noi-ne-ami să-

„rutatii. Cine 6re să ne fi vădutii ? Ai vădutii
„n6ptea, şi zorile, stellele şi luna. O stelluţă,

s'a pogoritii şi a spus'o mării, marea a spus'o

tâte imaginile celle mai superbe alle selle, poe-

„„veslet, vâsla, a, spus'o plutaşului, şi plutaşulii:
„a cântat'o la pârta, iubitei selle!“ (14).

sia, n6stră poporană este fiia, Carpaţilori.
Numai. acollo se putea nasce :
|

- Grecului i-a dictati oceanuli, noue
şoptitia Carpaţii.
St

* Pentru

Munţii se resunii,
Şoimii se adună,

de giosii, unde -degia Ovidii se plângea că ?n
deşertii vei câuta o frundă :

sclipesci

Şim calle s'opresci...

Numai

Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos. .. (15)

şi nnde uni: căllătorii svedesii din secolului
tvecutii observa cu.mirare că nu se pâte
găssi mai nici unii arbore: «ist in ganz Bessarabien fast . kein Baum zu finden“ (16),
pentru unii assemenea, Români „frunda verde“

acollo :
S6rele şi luna,
Mi-ai

ţinutii cununa,

Braqi şi păltenaşi
I-ami avutii nuntaşi,
Preuţi—munţii mari,
Păsseri—lăutari ..,

„ Numai

uni. Români :din Baraganu, din

Bugiaci, din şessuli cell aridii alli României

Codrii se trezescă,
Frundele şoptescii,
Stellele

ni-ai

- -

„remâne până astă-di ca uni actă de boteză
despre antica, facere paţională, pe înverdituli
plai,
|

acollo:

Este unii pură românismi,

Susii în verfiă de brăduleţii

S'a oprită ună şoimuleţii,
Ellă se uită drepti în sâre,

directii
. -

Totii mişcândii din aripidre.
Giosii la trunchiul bradului
Cresce firea fragului, ..
Ea de sâre se feresce
Şi de umbră se lipesce,
— Floricică dela munte !
- Eă sum şoimii, şoimuţiă de frunte,

- Ei din umbră, din tulpină,
Săi vEgi faţa la lumină,
C'a venită până la mine

alliu pământului

uni productii

dacic,

fâri

nici o

cumnăţiă cu Italia sâi cu Spania,
Traiulu primitivi de pădure a lăssatii şi pe

aiuri totii în litteratură nesce urme forte a-

dânci, cari offeră o intimă analogii cu frunda
verde a Românului.
Essemplulii cellă mai curiosi şi mal evidinte de acestă influinţă, de codru este ve-

Mirosii dulce delu tine ete,

Numai acollo braduli, stegiarulii, șoimul,

copii de predilecţiune ai munţilorii, asi pututii.
deveni pentru

muza

nâstră,

poporani,. sacre

U4

Faurie], Chants populaires de la Grce moderne, Pa-

r15, 1824, in-8, p. 415.

(15) Orid,, Zrist., libr, III, el:.3.:
"
(16) Laxmann, ap. Engel, Geschichte der Molăau und
Yalachey, Halle, 1804,in-4,t. 1,p.70.

STUDIULU

chiulă

alfabetă

celticii ogham

din

păduri:

mâhere &abrây etow oi âpouci

voltării litterare a ori-cărui, popori, căci
tâte într'o litteratură se începi prin cân-

(17),

după cumii nt-o spune şi Juliii Cesari ::«0ppidum autem Britanni vocant, quum silvas

tecu şi prin abecedari, ai petrificatii astiifeliu memoria, unorii epoce primordiale de for-

impeditaş vallo fossaque munierunt> (15), . .
Alfabetul în cestiune, toti ce pâte
de codru, se chiamă craobh, „arbore“,
care litteră, feadha, adecă ,lemnii“,
căte unii deosebitii nume de plantă în

majiune în adăpostul pădurilorii.

fi mai
şi fieportă
urmi-

t6rea ordine :

|

B.

Beith (imestecănt);

C.
L.
F.
S.
N.
E.
D.
T.
Q.

Col (aluni);
Luis (sorbi);
Fearn (anini);
Sail (salce);
Nin (frassini);
Fuath (păducelli) ;
Duir (stegiari);
Tinne (nuci) ;
Quzirt (mări);

M. Main (viţă);

> 5
zici SHI

G. Gort (iederă);
NG-. Nyedal (grozamă) ;
ST. Strait (spini negru); „ Ruis (soci);
„ Ailm (bradi);

„ Peith-bhog (6rbă mâile) ;
„Onn (uni felii de genistă) ;
„Ur (afîni);
„

I.:
EA.
OIL.
“UL.
TA.
(17) Strab.,

“Eadad

(plopi);

|
Idad (tissi);
Eabad (palteni);
Oir (sângeri);
Dilleaun (curpenii) ;
Ifin (ecăză). (19)

Geogr-, hbr. 1V, cap. 5, $ 2.

” (18) De bello Gall, V, 21.
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“ La, Români poesia, poporană, la Celţi alfabetuiui, la ambele nemuri însuşi simburele des- |

Anglia,

unde Strabone ni spune că Britannii ldcuiaii

în

IV, Ş 17.

monuments of the Gacd(19) Rolt Brash, 02 the Ogham
ric archacology, bonisto
preh
hal, în International COngress of
Il, part. 1, p. 220.
t,
Pot
Ct,
8.—
—31
don, 1869, în+8, p. 291

La noi înse, ca la nimeni altulă, acestă,
preţidsi suvenire este nu numai o cestiune
de archeologiă, deră possedă şi fameculii cel-"
lei mai fericite creaţiuni poetice.
Dicemii că la noi 'ca la nimeni altuli,
deşi tentative sporadice: de a întroduce
unii assemenea genii 's'ai pututii manifesta
şi pe aiuri sub acelaşi acţiune a naturei,

dâri m'aii reuşiti nicăiri de a prinde ridă-

cină, de a deveni unii modelii, o formulă.
Eceă bună-6ră ună cântecii poporanii 'ru„tenă din pădurile Galiției :
„Acollo pe munte stă zi frassină, unii frassinii verde,
„Pere în străinătate tinărellulii Cazacii !
„—Eă perii,ei peri, mi-a sossitii ciasulii morţii:
„Te rogii, a 'mea drăguță, dă de scire maăcuţei.—
„A venită muma, a venită muma, a venită măienţa,

„A întors alba'i faţă ciitră fecioraşii :
„—Etă vegi, fetuţule, scumpulă mei copilii,

„N'ai ascultati pe tată, pe mami, s'aii dusă dillele telle —
„—'Te rogii maică, te rogi maică, să m&'ngropi frumosi,
„Să sune clopotele, să cânte lăutele,

»Derii să nu mă'ngrâpe nici popii, nici dascălii,
„Ci să măngrâpe numai 'Căzaci de-ai noştri !

„Rădicaţi fraţilori, rădicaţi fraţilorii o naltă movilă:
|
„Să afle fie-cine câ ei pecii din dragoste; .
:
„Sădiţi, suri6reloriă, în căpttâiulii mei ună călini
peritii;
amii
„Si afle fie-cine că din dragoste
„Vorii veni păsserelle si ciupâscă câline,
„Imi vorii addure veşti dela drăguţa mea!“ (20).

Acesti cântecii galliţiani offeră o mai remarcabilă assemănare cu inspiraţiunea po-

porani a Românilori decătii toti ce s'arii puPI

,

ludu gali(20) Waelaw z Oleska, Piesni polskie i rushie
339:
p,
in-8,
1835,
Liv6w,
go,
cyjskie
i,
„Tam na hori stojit jawir, jawir zelenen'k
:
„Zahybaje na czuzyni Kozak moloden'ki
„Zahşbaju, zahybaju, pryjde czas wmeraty,
znaty
„Proszu tebe, moja myla, daj matyntei

ete.“

,
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„16 giissiîn Italia sc: în Spania, căci nu numai se începe printruni „frassină verde“,

Şi

totuşi mai rute

alte popâre. ai debu-

tatii ca, şi Românii printi” ună lEgenii de pt

dure.
carele caracterisi, pe tenerulu Cazaci, dupii
„cumii print” unii călini cu: fructele stlle roO acţiune identică, a “naturer înspiră pre- .
şie se caracterisă, mai la valle amoruli, deri
- tutindeni: începuturi identice; nu- pretutinpână şi închiăiarea”t
ni- adduce a-minte
- deni înse; elle potii agiunge lă, perfecta . lori
vrendii-nevrendu rugămintea, finală. a nano
espressiune , îndurândii adessea, sub legea
rocitului cfobănaşii. 'din ballada ,,Miedra'
î seleoţiunii naturale, cela-ce se chiamâi în biologii
Vecinil noştri Iiiteni ară fi pututi d&r5, mai
aarrot de dâveloppementi“,
alesi în regiunea ost-carpatină, a Galliţier,;
; Serbulii, de pildă, cât:
să formeze şi dânşiiggenulii poetic! allu frun-„. «Cresce unii subţire bradă
dei verdlă; ei s'ai opriti înse la, o încercare |
- «Pe doui munţi mari;

sei doue, fâri a fi mersi înainte, pe cândii.
„Românul sur prinse din capulă locului tâtă -

frumseţea, t6tă bogăţia viitâre a germenului, grăbindu-se.

a-i da o deplină, desvoltare.

„Toti aşa la, Germani şi la Slavi alfabetulu -

«Dâră nu era

braduli, .

iN «Ci o fetă, Pali (22

Sari pană că aug baltăda rromâni, «AnnelIuliu şi năframă” ::.

„se numesce Duchstâben s6ii buhai, adecă „bețe .|

<Fost'a fostii unii crăişoriă,

de fagi“, denotându : prin urmare ca şi la .
„ Celţă. lEgenulii: codrânii allă' axtei de a seri; deri numai Britannii împinseseră debutuli

«Tinerelli

„pont la ultimele'i: consecinţe, botezândii fiecare litteră, fie-care diftongi cu câte unu
„nume de plantă.
„Câtu de adânci s! a înrădăcinat ŞI caii
de departe s "a ramificat la Români suvenir ea !
anticului traii de codru, desvoltându-se mai
CU stemă în sfera, cea poetică, a, viueţei,. pro=

mândra feciori,

«Cumii e bradul codriloră.
«Sus

cc.

*.

pe verfulă munţilorii...»

“La Serbi acestă inagine
i
a bradului, prove-

| nită ca şi la noi din contemplaţiunea, codri- lori de munte, este o escepţiune, unii griiunte
remasii sterpii, deşi arii fi pututi, să, rodesci.;
la; Români înse ea, a deveniti o notă nedis-.:
„pensabilă, dinta'o vastă, simfoniă, plină de celle |

mai bogate variaţiuni pe acelaşi temă
Ne resumiumia.
+ Pelongă atătea alte” differite probe, frunga- |
„verde. demonstră şi ea, că, naționalitatea n6-

bă este, pe longă „fr unda-verde»,», caracte| risticulii: Dradii dela nunţele n6stre ţearănesci. i
„Bradii — dice d. Massimi — este ramura, .
ă stă, s'a nâscută. pe plaiu, nu pe câmpiă,
«de bradii ce se pune la mirese; de aci diua
=“ Ea, ni procură mai pe d'assupra, unii punti
«de brad, săi simplu br udaulii, prediua, cunu- cronologicii forte importanti, anieloră; d giuca bradul, a giuca la mirâ
să
„Românii din Macedonia; mai pe fraungă
, an prediua cununielori sâi şi n diua de
cu- |
verde.
E
/
«Nunie până să: pornescă la biserici» (21),
_
Poesia
lori
poporanăi,
de
«
care
ni
i
dă
căţi-.
“Nicăiri aurit mu 'se găssesce cez AP
menea, -

Aia

i m

-va, interessssanţi specimen: d. Cazagiani, nu e

