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Ediţiunea de față nu se deosebesce ca fondii
nimicit de cea dintâiti. Cu atâtii mai vertosii amit trebuit,
să păstrămiişi sistema, care s'a recunoscutii de toli, ca
_cea mai bună pentru a înfățișa o iconă.limpede a evolu- ,
țiunci nostre literare - şi culturale. In acesta scopi și
caracteristica peri6deloră amii trecut'o la capitolele -spe" „ciale din partea generală, căștigândii astii-felii o mai. mare
omogenitate şi concentrare, precum şi o mai mare limpedime în espunere. Ami ţinutii ca parlea generală s'o
turnămii de noi întroducândii cestiuni nouă și lămutinca in ântâia ediţiune. In partea
du-le tâte mai pe largii
specială ami făcutii, adaugerile şi întregirile necesare.
In generală ne-amii ocupatii şi cu acâstă ocasiune cu
scriitorii până la 1860, şi cu cei care nu mai suntii în vi6ţă.
In apreţiarea seriitorilori amit preferită şi acuni caracteri- sări scurte şi precise, care se împrimi multi mai hine
_în memoria fic-căruia, de câtii lungi analise. . Acesta

7

ami putut'o face cu atâtii mai multi, căci asupra scriitoriloră mai însemnat, cum şi asupra altoră cestiuni de
insemnătate din istoria literaturei române noi amă publi-

catii deja studii” şi analise crilice-amânunțite în Cercetări
literare (laşi 1987) şi în Revista critică-literară, 6r' pen- .
-tru uşurare ami arătatii la fie-care cestiune şi scriitorii
studiile speciale făcute mai înadinsiişi publicate de noi
şi. de alţii. In chipulu acesta ama

și studiile speciale pentru

profesori.
Pentru

- . .

înlesniti înformaţiunile

ori-cine și mai

a uşura consultarea s'a: adausi

”

„Indice de lucruri și altulă ali scriitorilor,
,

7

alesă

pentru

la” fine

uni

i

-

IV
Acestăa dâua

ediţiune îmbunătăţită în multe privințe,

'sperămii că va - întimpina cela pulini aceeasi primire
de care s'a bucurata ântâia ediţiune, care, peste
aşteptarea,
n6stră, a fosta bine primită nu numai de presa română
,

dar şi de cea străină, şi atâtă în (eră, câtii şi în străinătate,
în scrieri seriose referitâre la literatura română,
saii
primiti vederile espuse
de noi.
pa
a
„Decă, precum se vede, cercetările și apreţierile nâstre
“air fosta drepte, credemu că acestia avemii s'o
mulțămimiu
şi împregiurării,

că noi în 16tă vița nâstră
nu ne-amii amestecată în nici o coterie de seriiloră
literară, în
cari de regulă se cultivă particularismulii
și multe alte rele deprinderi, care

rumpă

bunulii

mărginescii orisonulii ideilorii, cosimţi, întunecă judecata sâit o forţâză
în

direcţiuni false.
|
Rămânânâi noi în chipulit acesta
cu totulii. indepen- " denţi, ama putută în cercetările
și apreţierile nostre să
urmămiă
neturburaţi principiile sciinţifice,
care singure
trebue să ne conducă, dâcă nu
şine şi să rătăcimii şi pe alţii, voimii st răttcimii în'!
imici nu ne trece mai puţinii
prin minte, de câtă
că ami fi fără greşeli, când
să scie 'că materia este!
destuli de grea şi:că ami
fostii nevoiţi s& batemii noi:
cei dintâiu acestă. cale anevoi
6să.
Pentru- aceea vomii
primi cu mare mulțămire observ
ările şi indreptările, care
ară pute să îmbunătățesc
ami ajunge s'o facemii, căci o a treia ediţiune, când
atât cel individualu, cati bine scimu că progresulii
face de câtii prin selecțiunea Şi celii generalii nu se pole
şi primirea ideilorit SI
chisiţiunilorii mai bune.
aciţi a face acâsta, avemu Și precum nor ne ţinemii (eri-.
dreptulă să ceremiă
Și alţil—pentru binele nostru
s'o facă
alii tuturoriă |
Si
Iaşi, Augustă :1894.
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Originea-şi formațiunea

|

1

limbei române.

Limba română. s'a născută din graiulă
vechiului Podreptii - vorbindi,
nuare a acestui graiii. Faptulii, prin care este „0 Conti.
limba română
"şi ie o posițiune a sa deosebită Și cu
timpul "și creză o viâță proprie, este învingerea, total
Dacilori la 107 1) d. Ch. de cătră Traiană, împăratuliă aRoman
ilorii.
Invingătorula nu se mulțămesce a preface
Dacia în provincie romană, ci în urma r&sboiului indelungat
ii rămă“nândi ț6ra g6lă de locuitori, totii-odată o şi coloni
s6ză 2),
va să dică o romanis6ză, -pentru-ca, să devină '
romană
nu numai de drepti, dar și de faptă, prin însăși
ori:
“ "ginea “locuitorilorii.
Până când Dacia s'a: aflată sub Romani, şi limba co| loniei a stati sub înfluinţa limbei latine și a graiului”
vulgarii romanii, atâta prin legăturile de administraţiune
publică şi militară, câtit și prin comercii şi peste totii

= ——

2)

porii-Romaniă, sâi, mai

prin

legăturile sociale.

-putea să-se deosebâscă
iulii generalii ali

Dreptii-aceea

limba

coloniei

nu

într'untăi. modii simțită de gra-

Poporului-Romanii.

'Totă deosebirea

ce sa pututi
face în acestii. timpi,
este, că graiulii
| „coloniei, prin separaţiune de patria- mamă, ' s'a abstrasii
a

-

—

1). - Mommsen, Corp I. Lat
ographie und
Geschichte
des

1874. P. 53
2).
tas eo

enim

III n. 550.—Gooss, Studien zur Ge-|
'Traianischen Daciens. Hermannstadt, .

Eutropius. VIII, 3:
victa Dacia, ex toto orbe Romano
copias hominum transtulerat,
ad agros et urbes colendas.

diuturno bello Decebali' viris fuerat exha usta.

infiniDacia

-

.

|

-

-

—

9

—

încâti-va din curentulă celi mare ali graiului romanii, .
a întratit în o vi6ţă mai lină, nai. puţini agitată, şi prin
urmare trebuia să remână în desvoltarea lui mai conservativă da câtă graiul generali romanii. D'aici provinii o sumă de vechi particularităţi, cari limba românâscă le-a conservatii din graiulă vechiti romană, pe
când cele-l-alte limbi neo-latine le-ati perduti în parte
s6u de totii.
e
„Limba coloniey începe o vi6ță a sa proprie” şi independentă numai atunci, când patria-mamă o părăsesce
"retrăgându-şi pe la a. 974- protecţiunea şi administrațiunea.

Acesta

este

punctulii

din

care

colonia . începe

“a se specifica ca poporii deosebită ; de atunci limba,
le"gile şi elementele sale, începii a se desvolta în
unii
modă ali sei propriii, conformă n6uei patrie, conformii
împregiurărilorii şi trebuințeloră ce i se împuueau.
Colonia romană începe.a deveni Poporit- Română, graiului
romani limbă românescă.
Pentru-ca. să ne putemii lămuri asupra evoluţiunei limbei române, trebue
st pre-.
cisămi mal de. aprâpe elementulii din care ea
a
eşită,
"şi în ce stare de evoluţiune se afla acbsta
când limba
română s'a despărțită din elu.
.:
a
„Limba latină clasică n'a fostii graiulii Poporul
ui-Ro„_manii,

ci limba 'elaset culte, limba statulti și cu

deosebire a scriitorilorii. Limba latină încă sta
născulii din
graiulii populari:
de tâte dilele perfecţionându-se şi poleindu-se în modă măestritii sub înfluința şi
după _mo„. delulă limbei grecesci. Prin acâsta latina
cultă s'a depărtatii

mai

multă

romani.

-

-..

să

maj puțină de

trunchiul

din:
care aeșitii,
Dreptii-aceea pentru limba românescă, în
linia ântâie şi de ună deosebilit interes,
suntă
ce aii pututii scăpa și ajunge până la nor din urmele
graiulii
vulgarii alii Poporului-Romani,
câtii. şi din vechile dialecte italice, care ai participatii la alcătuirea
graiului

Pentru a lămuri

.

:

însă posiţiunea limbei. române față
cu graiulă vulgari romani, trebue să arătămii,
în tră:

-

—

3

sături generale, cum. S'a formatii limba română din acesiii graiii și în ce s'a deosebitii de elă.
!
In fonetică particularităţile principale ale limbei rOmâne

suntu :

-

2

1) sunetele obscure ă (7) şi d (a),
2) guerătorele- ce, ci ; ge, gi; d, î, ş, 2 (âin Î
5 tocirile desinențelorii cu dtosebire la temele în 4 (0).
ă, ă.
In. privinţa acestorii sunete. este de însemnatii, că ele
se .allă constanti . în tote cuvintele

curatii

românesci,

prin urmare suntii forte vechi, mai vechi de câtii ori-"
ce cuvinte străine întroduse în limbă. Afară de acesta,
cuvintele” atâtu străine, câtu şi n6uă, suntii în generală
refractare față cu aceste sunete, ceea ce iridică atâtii

vechimea

câtă şi

eminamente

proprietatea și ' particularitatea loră

românescă,

Aceste dâut

sunete,

ce esistă

- românii şi istriană 3), în monumentele

vechi

până cătră

finele sec. XVII: nu se deosebeaii în scriere unuli de al-.
tulă, peniru

% și %.
- nu

aceea 'le. aflămi

scrise

Ac6sta însă nu probeză

se deosebeaii,

ci arală

serie ortografiei pe
mai rară cu aceste
f6rte greşită, că ar'
„Probabil într'uunii

de-amesteculii

că sunetele

numai

cu

în graiă

neîndemânarea

de a

acele timpuri, ceea ce se întâmplă
sunete chiar şi astădi, ba unii credă,
fi numai unii sunetii obscurăă
timpii îndepărtatii sunetulii obscură

3).
Este absolutii falsi ce susținii unii, că în dialectul istrianii ar'
lipsi sunetulii 2 (4). Adeviratii testele- și glosarele publicate păn'acum

nu suntii lămurite

căci

în . unele

cuvinte

este semnatii

în

al-

tele unde ar' trebui să fie, nu e însemnată, să e semnată cu d (3).
Jlinerarulă lu |. Maiorescu, așa cum s'a publicată,
este cu totulii
improprii pentru

studii

filologice, testele și glosariulii

lul Miklosich,:

ceva mal cu îngrijire. dar' nu-să scutite de confusiuni și nesiguranțe.
"Din publicaţiunile de păn' acum se vede că este mat rarii, dar este.

a

mar ea meae a

iezi pitt e:
ser

a

ia
e pet

aci deosebite în limba română și în dialectele macedo-

Despre

esistența lul &

Arhivo glottolog

în

dialectul din. insula

v. 1. 438.

!

Veglia vedi

Ascoli,

a
a fostii numai. unulă, care apoi s'a variatii și bifurcatir
-cu timpulii.
Că acestă timpi a trebuitii st fie forte
îndepărtatii ne probâză faptul, că amândouă. sunetele
să află şi în cele d6uă dialecte m.-români şi istriană,
care și-a rupti legăturile cu limba. română din Dacia-

- Traiană înainte.de anul
In vechile

dialecte

1000 d. Ch. (v. cap. Il).

italice şi chiar

în limba

latină

esistaii sunete - obscure. In dialectală umbrică şi
oscicii
adese ori a.neaccentuatii în silabele finale se
intunecă
într'unii sunetii. representati în inscripţii
prin uni

cu puneti

de-asupra,

de esemplu : .

va să ică

”

unii sunetii între o ȘI 4,

_

umbric
: pant
iia muta și-6tantu mutu.
.
».

+

.s

quanta

resp.

*

tanta muta.

Ă

Veskla şi vesklu,

-arvia,

arviu,

arvio

„OSeică : viu utuvu molto = 1).via
curva multa 5).
O întunecare a lui « în e o constată
Și
vechii gramaLică latini : tarterum în loci de tartarum
,
fetig
ati în locit
de faligati, secratum în
locii de sacratum €). In limba latin
ă
deftongulit.
ae în sine și după aceea trec
erea acestuia, începânaii încă din timpulii celii
mai vechii, în e ?), precum
și
vacilanţa între + şi
e5), î şi a (maxumusși maximus)
%);

tote acestea. proveniat

spre a-lă

din causă, că era unii sunet ob-

pute fixa,

Precum
litere pentru d ȘI &. Dâcă nu avemi. nici not anumite
voma conșidera, că asemen
ea

———_——_—

- 4).
5).

Huschke
Enderis,

Die Iguv. Tafeln P. 552
şi 534.

Osk.

Formen
6). „Consentius, ed. K, tehre p: LVIL..
terum pro tartarum.—Probu v. 392. 17: barbarismus si quis dicat taraut fatigati?' melius feti ş, de nom. ed. K. IV.
212
,4:
fetigată
gati, quod fetigo dicatur
7).
et fessi,
Schuchardt. Vocalism
us, 11. I—9r.
i
8). Quintiliană I,4,
8: in herg ne que € plane
9) Velii Longii: „7
neque î auditure.
scribitur et pae ne 2 enunti

atur”,

:-

—5—
„Sunete esistă și în dialectele italiene moderne 19), vomii
webui st: admitemii că aceste sunete obscure (ă,6) suntii

Da

Pai

pam emo ne e crasa

TAI

0 vechie
rerva

moștenire-în

acelora, cari.

limba română.

susțină

moștenire din -vechia - limbă

mai puțină atenţiune, căci

„Mecunoscută, -

.

-.

Prin

că aceste

urmare

sunete

pă--

arii fi o

ilirică 10, merită cu atâti

limba ilirică este ' cu totulii

cec,

„Dejaîn dialeetulii umbricii k (e) înainte de e şi i se

slăbise intr'ună sunetii
e acum

cu s:

Gerfie,

şuerătorii representatii acum cu

Suce

(lat. Sancius),

punisialer, vestica pe lângă

punicate

vesticia Și zestisa,

ȘI

acetus,

tacea (de la taceo), paseşi pacer, facia Și fagiu (de la
Jacio), oscicu : fasia 12). |
-

“In înscripțiunile latine asemenea representală prin 2,

S, ss site
îsi:
, o

Luziae (Muratori 1704, 3).

ar:

-

„Muzzie (z=t sâii e?) ibid. 1892, 19.
Lissinia (Bphem.' epigr, IL. 602)...
Felissiosa (Renier |. A. 2358);

5

-

-

-

o

„ Urbiteius (Gruter 1059 III 13),
e
In Tsierna (statio 'Tsiernensis C: 1. L --l4l 1568) din o

“ inscripţie din. Dacia dela a, 157 d. Chr. este evidentăa- <ela-şi sunetii a lui c în aceeași. localitate ali cărei
nume a r&masii. toti

acolo

la. Mehadia

în

riulă

Cerna.

10). Papanti, 7 pazzari italiani. p. 322 : „Le vocali a. e,sulle quale
posa I accente circonflesso tâ, €.) şi pronunciano come I!. ex dei
îrâncesi, ma temperato al quanto ; cosi in. Sâzz isanto) | a si risolve

-Quasi în trittongo.

(Saeunt).

e'il

suono

si.

assomiglia

a quello

d'una

campana fessa””, €r la pag. 618 :.Indico con 4 quel suono misto (non
.
diftongo). che sta tra lee!
z, prevalendo pero” I 2 ....: 0 quel

suono che IArhivo Glott. vol 1. 443 in nota, rapresenta
«i od îi; eda Pag 447... con £ ed al uscita îi
7

col segno

11). Dr Fr. Miklosich.
Beitrăge zur .autlehre der - rumunischen
Dialecte. Vocalismus. 1. Wien 1881 p.9
a
IN
12) E. Hnschke,op.
: cit. p 557—56o: Enderis. op. cit. p. XXAL.

13). Cf. Seelmann,
die Aussprache des Latein p. 324.

:

—6 —
-

Je,

gi.

i

Deși g înainte de-e şi i urmate de vocale şi mal alesă în: casulii când. e şi î sunt -urmate de Vre-0 consonantă, nu ne ofera esemple numerâse de slăbire stă

sibilare, cu tote acestea, ori câtă de puţine, dar esem" ple. sunti. Deja în dialectul oscică avemă maini, mai,

dela magius maius ;
maie-magis, ma imas- maxima VĂ
precum din magis rom, mat, francesii mais, lat, maiestus
din magestas, ziaior-maius -din ma gior-magius, înieniun
din ingenium, teienti din viginti m.-românii dinți, Asi-

bilată în ;
- Giove

*

„. Genourias

|

|

în locii de loveIR

,

Genarius |] *
Genaria
j Seelmann
Cogiunta
?. .
!

”

N. 695

, lanuarias (C IL. XII, 934 3189).

:

op. cit. 239
,
dd.

Pe d slăbitit în: d (2) Vaflămu în;
,
Osciculă zico,—zicelei, — zicolom—ziculud (at. dicr
după Huschke, 6r' după Zvetaielf dies).
„.
Sabinicii : Clausus==Claudius ; marsicti: aisos—aidios.
lat. z=zes=dies, (CI L. V.+ 1667). 15,
Zebus==diebus
(Muratori 1571, 1)
Oze==hodie, (CI L,.. VIII. 842.4.
„Zi==dies (Rossi 409, a. 392 d,
Chr.). -

Kalenzonis==Kalendionis

Zaconus= Diaconu

Zonisius=Dionisius

(CI

[. VIII. 9114).

(CI L. III 2654),

(C I.L. VII 7933).

i

o

In inseripţ

iunile latine ţi urmati de vocală
este adeseori asibilatii și Tepresentati
: prin
i z,.z, îs, si, ss, s:
————————

14). I. Zvetaieff, Sylloge
Inscript. Osc. Petropoli, - 1878
Ph Ed. Huschke, Die oski
p. 37 și
schen u. Sabell. Sprachdenkmi
ăler. Elberfeld 1856 p. 35. 64 şi 289.
15). Ph. Ea. Huschke op. cit
,
299 - 300.

-

n cete abeaaaii neta

aa

în a,

nea

ein

a tii

a ice

7

=

—

_ Caritze=Caritia (Fabretli VIII, XXIV),
” Bonizza==Bonitia “bid. X 473)..

Aequisia==Aequitia (| R N 5727).
Crescentsiam (Gruter p. 128 VII. 1.a. 140 d: Chr»,
Consiensia==Conscientia (Le Blant I G. 428).
.
Bansae==Bantiae, oscicii Th..Ed Huschke op. cit. 300;
Vessius=—Vetius (tenier I A. 1983).
Ea
Sepsies=Septies (Le.Blant 1 G. 411).
Diposisio=—depositio (lbid..458 7.
'Terensus=—Terentius

(CI

L.

VIII, 9927.

idus Marsase===idus -Martias (Renier 3480).
“

"I.

(2).

”

- Yacâtii pentru ș,. în monumentele graiului latină pân'a-"
cum

nu -s'aii

aflati.

urme

representate

prin

anumite

OPTEZE

OEI

PIE tm

semne diacrilice. Dar între nenumăratele afecţiuni ale
lui s de care ne vorbescit vechii gramatici latini. nu-i
cu neputinţă să fie esistată şi acestit sunet şi pote
numai greutății de a se face evidenltii sunetuli în scrisă
este a' se atribui lipsa ori-cărei urme despre uni asemenea sunet.
In acestă credință ne întăresce unii pasagiii din Quintilianii, care vorbesce de. sunetele dulci

și plăcute ale lui s 10), şi fără îndoiclă ș este ună aşemenea 'suneli,

In dialectele italiene 1?) încă

esistă ș, şi

în altu locii (capit. IV). "Ii vomă vede şi în limba română forte vechii. Alte fenomene fonetice, care
particularităţi ale limbei

pari la

române,

prima

vedere

suntii, asemenea vechi

moșteniri din graiulit romanii. Aşa este 2 din j în zacu
(jaceo) întocmai ca în graiulii romani :
Zunior (==junior) Le Blant 1 G. 11.
Kozore

(=coniux)

C

I.L. X. 719.

Zesu (=lesu) Gruter ' p. 1858, 6.
16). “Quint. Instit, 1. 11.6:
hic magister feret.
%
17). Biondelli, Saggio

„Ne illas quidem

sui Dial.

Galle “ital. pag.

circa s literam delicias
198.

—

3 —

Zanuaric C IL. X 2466.
Zochiae

C

1 Gr.

6710.

E

Vacilanţa între e şi i şi între o şi s este asemenea
moștenită din graiulă romanii.—
Alte fenomene caracte-

ristice :

“În limba
“română:

-

In graiulă vulg. romani :

fiii
fiiei |

fiios=filios CI L. VI. 667, fiies=filiis C IL,
VI 5183.

-

fiae, Muratori,

vii

viusCIL
--

1185,

12.-

II-92988 3070,

Bphem. IV 359. V--1741,
viu CI L. II 4586.
-

noii
„> noum C I.L. IL. 4969,
ajutoră
aiutor CIL. III 1967.

XII 2707, 4123

3.
|

bătrână
Betranus CI L (Auct.) Nr, 491.
vi6ţa -. : Viatia=Vivatia CIL.U. p.
450.
„sântii
“Santo

|

CIL.

BlantI G. IL.
9285,
2
braţ . “bracio CIL.I
părete
paretem, paretes
-"qeă
„Dieo CI L. VIII
"omă
„6spe

„ste

" cătra

crbă
"avere

':

-

VL.

736.

V

8136,

.
santa Le

178. santorum CIL.
!
|
198, 59.
C | L, VI. 3714.
9181.

VII

omoC I-L. VIII 6442.
ospite C-IL II[ 2013,

ostes
cotra

CI L. III 3800..

CI

Da

L. V-L-1716,+6249

. *

erba CI L. III 6108.
abere CI L. V. 4488. -

mâ6să mesa C 1 L. VIII+2189 8767
o
8871. VI 3722, mesam VI. a, 8769, 8770,
1685-+-6249.
martură
martura CIL.I. 909
- ,
|
„ marturibus Le Blant 1 G..412, a.
_
Troiană - - Troia(no) Ephem. epigr
. IV. 781, Troianţo-

"* Poli) IV.. 894 d. 80
LV.

1163,

Troianus

|

Decius CI
,

Gladii (nu- Cladio CI L. II 4638.
me proprii Cladius C I L. VI. 667
istoricii) ' Cladius şi Claudio CI L. VI 15055
„ Trecândă

la

evoluţiunile

flesionare,

mai

însemnate

suntii următorele fenomene: în flesiunea nominală s'au :
„perdutii t6te desinenţele consonantice și în speciali -m şi -s ca cele mai dese. Acesta însă s'a întemplată şi
în graiul românii şi încă din timpurile cele mai vechi,
cum se vede din tâte inscripţiunile dela cele. mai vechi
până la cele mai: nouă:
Ă

e
|
Sub republică.
s omisii în nominat. : (în epitafulă unui Scipionii: Cor- A

nelio (1 L..1. 31).
Roscio,

Opio,

Sexto,

Usoro.

Lorelano, 'Trebonio,.

_

Herenio (CIL. 127, 143, 190,
158, 124—127, 111. 29, 31, 115).
“Albinu, Floru, Secunâu, 'Pheodoru,

i

Longinu,
Mariu, belissimu, 0p- .
tandu, barbaricu (Corssen, Ueber
Aussprache ete. I. 291—292). — Antiocu, locu, tectu (C IL. 1023,
1095, 1313).:
m.

omisii atâtit în nominat.

“ nilorit :. Hunc

câtii! şi ace:

-Viro, — pater regem Antioco

gremiu recepit

in montem
.

subeget. —

Scipio-

fuise.
te in:

terra. (CI L..1, 32, 35, 33),

Lemurino

donu, dat şi donu dant

în ace.;

epit.

oîno -consentiont oplumo

infumo ([bid|. '149),
(Ibid. Î. 168, 1175).

'Taurasia Cisauna cepit, cepit Corsica Aleria- “que urbe.— magna sapientia... posidet. CIL.
I. 30, 32, 384)..
Sub imperii. s omisă: ampliu (CI L: V.:4488).
„ Crescentinu dbid.. V-L+6203),

-

— 10 —
Mulkianu (ibid. V. 3555).
Severu

(ibid. V. 2039),

Veteranu (ibid. VIII 504),
Suru (ibid. VIII, 94193),
maritu (ibid. VII 3613).
aa
bonu, minu, titulu, anno, pietu (ibid. X. 4599).
unu (ibid. N. 5939).
_
ni. Omisii : donu (GI [. XIV. 2891, 8562, 25).
longu (ibid. XIV. 3002, 1497). _
anu (ibid. XIV. 691. annu V.+5189),
cireu (ibid. XIV. 1866).
Concessa (ibid. XIV. 1456).

.
o

cu (ibid. XIV 1868. co ibid. III. 2072).
cura agere (XIV. 102, 462, 2258).dece (ibid. XIV 1646 bis),
donatu (ibid. XIV. 692).
coru (ibid. XIV. 209, 581, 5s3).

fabroru

(ibid.

XIV.

299),

latu: (ibid. XIV. .G44., 1497),

meu

sacru

(ibid.

XIV.

1236),

(ibid, VI. 10848. XIV.

septe (CI L. II 4331.

- 1040,. 4076.-+-8639.

seppte (ibid.

XIV.

1490).

V-+1646, 4148, VIII.

9196.

XIV 2148).

3344),

E

„monumentu (ibid. XIV, 1163 bis, 1417).
nemine (ibid.
XIV 553),
su ==sum (ibid. XIV. 914).
testamentu (ibid. XIV. 2934).

unu

(ibid.

XIV.

795.

AA

V+6257).

dece (ibid. VIII, 1040). :
dece et septe (Rossi 14. a, 279 a.

undeci anos (CI L. V+1745),

" Qaindeci (ibid. II 4331)...
Sedeci (ibid. VI. 7260). .
Mense

unu

Consulatu

f (ibid.

Ch):

i

V.+ 6257

(a 409 d. Ch).

longitudine (ibid.

VI. :10241,

a. -136

d. Ch.).

_

—
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- onore (ibid. 1V.-1396).

DE

„salute (ibid, IV, 1237, 1593,.1684). ventre (ibid. IV.

a

1391)..

-

aliu (ibid. IV. 2070).

Acestă

plenu (bid. IV. 1391).
sinceru (ibid. IV. 2776).
disparițiune a lui m şi s finali

nu era

numai

în graiului vulgarii, ci şi în alit clasei culte 18).
'Locirea lui -us -um

s'a impusiiîn multe cuvinte_chiar

- și în latina clasică,în câtă unele cuvinte ait r&masi numai cu forma tocită : liber, faber, minister, cancer, ca-,
per, ager etc., altele s'a susţinulii mai multii s6i mai

puținii cu amend6u& formele:

E

-

SOcer şi socerus
|
-puer şi puerus
"uter şi uterus.
a
exter și oxterus
.
a
infer şi inferus
.
2
” super şi superus
Ă
hexameter şi hexametrus

famulus și famul
cornicen şi cornicinus
oscen şi oscinum 19)

fidicen și fidicinum.

_

î
-

18). Cicero, Urator 48. 101:
quin etiam, quod iam
subrusticum
videtur” olim autem politius eorum verborum. _quorum eaedem erant

postremae duae litterae quae sint. pin of/zas*
postremam. literam
detrahebant, nisi vocalis insequebatur.
Cf: Quintiliani 1: 9. 38 Er'
despre m finali Quiniil. IX. 4, 39:
etiamsi scribitur. tamen parum
exprimitur — Câtii de generală şi puternică 'era dispariţiunea Jul z şi s finală se vede și mat
limpede din împregiurarea, 'că. în poesia archaică Jatină s finali nu forma posițiune
necesarminie,
€r' z finalii.
în totă evoluțiunea poesiet latine precesii de vocală și urmatii “de unii
cuvântii
începătoriii cu vocală sii h. forma hiatii.
O împregiurare .
acesta din cele mat
caracteristice
pentru tocirea străvechie a: lui pz

Și s finalii în graiuli romană.
19). Fr. Neue, Formenlehre der
seq.— Corssen op. cit. 1] 593. '

lat.

i
Sprache I?, 75 seqq.- 1% 4:

NI

—

19 —

'Trecândit la. flesiunea nominală, mat ântâiii trebue
să
ne întrebămi : nominativulii substantivelorii
în limba română cu care casii corespunde din limba
admisă în generali, că nominativuli în latină? Sa.
limbile romanice, ca formă,
corespunde
cu acusativuli “singulară
latinii lăsându-se afară -m.
Acâstă regulă se constată
mai bine la

temele în -e: sorte (sorte-m), mrte (morte-m), 'pesce -(pisce:m), frate (fratre-m), însă intr'altele
apare când
nominativulii:

gâtii

(guttu-r),

sânge (sânlume (ume-n),
„mare (mare), -jude (jude-x),
şerpe
- (vultur) dar şi. vulture, arbora (arbon(serpen-s), valturit
) dar şi arbore,
omii (homo),
gui-s), peptii (pectu-s),

timpi

(tempu-s),

leii (deo), când ablat
„fiere (fe!le), lapte (lacte).25. In câtii ivulă: miere (melle),
-0 s6u decl. 1 şi 2, s'a -vădută dmpentru” temele în -a și
cele de mai nainte
că atâtii -s şi

-m în: nominativii, câtşi - în acusativă,
„deja în cele mai vechi monumente.
ale limber latine se
„tocise deja, sâii cu alte cuvinte,
în limba populară la-

tină încă din

nu

se deosebia

epoca
de

sirăvechie

nominativă,

acusativuliă

şi apoi

adese-ori

dâcă acâsta se
află deja în monumente “scrise, care
totitde-una suntă .
"Supuse unorii regule mai artific
iale şi mai conservatite,
apoi ce a trebuitu
î+, graiulu viii ? Şi
e în
- 16tă poesia latină msă fie
finală urmată de uni.după-c
cuventi
"începătoră cu vocală sâă ca
/, se lasă afară în rostirea
versului. dinpreună cu vocala.
premergătâre, 6r' în poe- Sia archaică se lasă afară
ș:

s finală

înaint

ea unui cuventii începători cu cons6nă,
siunea logică nu.
„pote fi altă de cata că -m conclu
și -s erati mal multi
9 pompă grafică, de. cati uni
Ori s'a întemplatii şi se întâmp sunetii realii, cum adese
limbilorii d. e. greâcă, francesă,lă până adi în scrierea
englesă, germană ele.
De-aici

resultă, că limbile romanice,

prin "urmare şi

—————————

20),
-- 21),

Este de observ atii că
esistă și forme
opulâre /acte, *auguen.
E. Seelmann,
ussprache des Latein p.i 314 seqq- și 356 seqa-

— 13 —
româna, în evoluţiunea lorii populară ascedentă, în toti
timpulă istoricii apari egalisândii nominativulă şi acusativulă, pentru aceea, după părerea nostră,. formarea
nominativului romanică dela acusativuli latină, admisă
“ca regulă generală, are o premisă greșită, căci ea se
întemeâză pe presupunerea, că nominativuli romanicii
sar fi formatii din latina aşa cum se află scrisă în
“carte, pre când

chiar: susținătorii

acestei regule

admitii

evoluțiunea . limbiloră romanice din graiuli' populari.
IE
po
.
latinii.
- 'Trebue să recunâscemi de altă -parte, că limbile romanice din apusii fiindii supuse înfluinței latinei scrise
atâtă în biserică până adi, câtă şi în viâța publică în
totii timpulii evului mediu, naturalminte s'a asemănatii
mai multit cu formele latinei scrise în ceea ce-privesce
_ mominalivuli formată stii-. înfluințatii : de 'acusativulit
latină, limba română insă, care n'a fostii supusăîn a- -.cecași măsură și atâta timpii la înfluința, latinei, a continuatii mai curată, mai nealterată şi în acestă direcţi- une evoluţiunea graiului populari romanii. Prin urmare
“o sumă de ipoteze fonologice, ce sai întemeiatii la noi
pe pretinsa înfluințăa lui -m din acusativulii latinii asupra vocalei .premergălâre, s'aii născutit din necunoscinţa evoluțiunei” istorice şi pentru aceea trecii în do-. E
n
e
meniulii fantasiei. română,
limba.
că
In privința casurilorii constatămit,
dintre tote limbile romanice, a păstratii mai multe
torme

Pe când
fl&sionare.

celelalte limbi

romanice pen-

tru flesiunea "nominală ai generalminte numai două
una pentru sing. şi alta pentru plur., limba
terminaţiuni,
română. are cinci, şi anume trei pentru -sing: nom.acus..genit.-dat. şi vor., 6r' d6u5 pentru plur: nom.-"
acus., genet.-dat., vocativulii se alătură la aceste d6u&.
Intre acestea este caracteristică păstrarea sufixului e în
vocativii, pe când în tâte - celelalte limbi “romanice a

„ dispărutii.

-

“Cea mâi caracteristică

e
deosebire

în flesiunea

nomi=

—

14.2

nală între limba română de o parte, cr” d'alta intre

graiulă
românii și limbile neolatine, se crede a
fi punerea articolulă îndăr&ptulii “substantivului.
Limba grecă care
numai

mai târdiii şi-a pusă: articol și înaint
ea cuvântului, precum şi limba latină, aveati desine
ntele flesionare
îndărăptulii cuvân

tului. In deosebi latina literară n'a
întrebuințatii nici-odată articol înaint
ea. cuventului, ci
acesta se aşdă în proposiţiune numa!
prin schimbarea
desine

nței.

de timpurii

Graiulii romanii

a începută

desinenţele flesionare.

tinuată și mal departe accstă

_Perdutii aprâpe

de totii,

a perde forte

Limba română a con:

operaţiune până

Dreptii-aceca

şi le-a

pentru-ca limba
“să nu cadă în paralisie toială
, geniulă ef a reparatii
acestă perdere pe altă cale. In -loculi
ă desinențel flesio:
nare vechi, care o perduse, substitue
totii în același
locii, adecă la finele cuvântului, o
altă
desine
nță flesionară, s6ă așa
numituli

articolii

limba română cuvântului slăbis de ai. De re-ce în
e şi -primise așa di„end. o rană la fine, era naturalii
ca toti acolo să-se
pună şi
leaculii,

,
Decă celelalte limbi roman, ice au
pusii articolul înă-"
intea cuvântului, 6r' nu
îndărăptii

ea NOI, acâsla
a proveniti din o câusă forte natura
lă,
Celelalte limbi ro„Manice nu-şi tocise de totii
” pulii a întrebuința arlicolulii; desinențele când at înceşi dreptă-aceea în tocmai
ca şi

vechia limbă grecescă, pentru
a maj releva în
câlii-va înțelesul Cuventul
ui,
aă pusă articolulii inaintea
cuvontului, căci dcă "li puneai
i înidărăptii, - cuvântulă
devenia -prea lungii şi neeuf
onici.
In fine evoluţiunea, limbilorii
ne arată, că unit
ală aceleiași limbi pune
articolul înainte şi altulăramii
"dărăptă, d. e. limba Scand
îninavă

cu. art,

mamă-

.

indărăptă și

sa germavă înainte;
cesa : le bateau 22). Limba 6r' Negri dică batala, franromână, punând articolulii
îndrăptulă cuvântului nu
numai a procesă după
legea
22).

.

Diefenbach,

Vălkerkunde

Osteuropas,

1

Ip

33.

naturală și necesitatea

psichologică de. a întări cuvân-

-. tulii unde era slăbitii, dar

ceea

ce este mai

însemnati,

ea totii-odată a -rămasii mai credinci6să geniului vechiii
ali graiului romanii şi peste totă ala limbilorii îndo-europene,

cari sunetele

ticolulu) "ii lipescii
ceputii 2),
„Să vedemii dâcă
urme de articolii.
Din timpul celii
bisericescă, aflămii
nedefinită:
Plaută,

ce determină relaţiunea (adecă ar-

la finele rădăcinei, nici-odată la înîn graiulii vechii romanii nu aflămii
mai vechiii până târdiu în latina
îatrebuințalii. pe unus ca articolii

True. II. 1, 99:

est huic unus servus violen--

“
tissimus.
>>.
Pseud,V. 1, 38: ibidem una. aderat mulier
Sa
|
'lepida.
„Mere. arg, Il. 2: :anius ancillam hospitis.. .

Terenţiu, Andr, |. 1. 90:
,

;

Cicero. Ad. fam.-1. 9:
De oratore [. 29:
» -* Pilipp. | 3, 7: .
e

inter mulieres quae ibi ade-

„Tant forte unam

>. dolescentulam.

aspicio a-

de_uno acerrimo viro.
sicut unus paterfamilias his
rebus” desiderat.
tamquam mihicum M. Crasso
contentio esset, non cum un0

„Curtius, IV. 54: 0

„gladiatore nequissimo:
Alexander unum animal

est,

-“In latina bisericâscă :
|
ae
„Io. 6, 9:
est puer anus hie qui habet etc.
Mt. 26, 69: . accessit ad eum una ancilla..

Me, 12, 42: cum venissel autem ana vidua pauper.
—————

23).
Sprachen

Schleicher,
ed..4.

Compendium

p. 379.

„der

vergl.

Gram.

ap
d 3

. a

der indogerm.

—
Totii asemenea

hic, îpse,
şi îs 28).
| Fiinta că la noi

16—

aflămii

chaicii ollus și illus,

întrebuințatii ca
:
s'a

articolul

articolă pe

lormati din ile, ar-

ne interesâză forte

multii st ve-

demii decă nu cumva deja în graiuli romanii avea
clinaţiunea
de a deveni articol. Dar tocmai, când
ami. afla urme în limba latină, din faptuli că din ile
formată articolulii în tote limbile romanice, resultă

“elă trebue să fie esistată în graiulă

romanii cu

înnu
sa
că

multii
înainte de colonisarea provincielorit romane în afară
de
Italia și la totă întemplarea articolulă trebue să fi esis-

tatit desvoliată destulu de bine

în epocu colonisării

Dacică, căci dâcă coloniile lui 'Traianii nu
arii fi adusi
deja atunci în: graiul lori ajunsi într.unit
stadiu de
desvoltare, -mai târdiu nu Vară
mai fi pututii primi,

„Prea fiind isolaţi de .Italia și în fine cătră
capetuli sec.
„ AM-lea tăiaţi cu totulii.
"In limba latină nu afămă pe île cu funcţiune
de
articolii, de nn
cumva se simte o asemenea înclinațiun
e
în espresiuni ca: dies îlle.., annus iile...
quo. O particula" ritate prețio. să
însă care -“]ă prepară pe îlle pentru
articolă şi

mai alesi în limba română, este de-o parte
scurtimea prosodică a. lui
Glle)
„Ori aplicatii la Plauti și” Terenţiu,cu care se află adeseşi enclitisarea. lui
în combinare cu en sei ecce :'
ellam, ellum 35). Dar.
“înclinaţiunea lui ille de a deveni
articolăo aflimit forte
bine pronunțată în latina bisericâsc
ă :

Luc. 15, 12:
.

„>

- Luc. 15, 23:
a

lo. 14, 22:
24).

. cito pre.
ie.
mihi
stolam îllam primam
“et induite illum. .
|
et aducite 'vitulum “îZleemn saginatum
et
occidite
(eum).

|

ludas non „île Scariotii (5 "Ioxagiu' 715).
|
.

Rânsch, Itala und Vulgata

25). “ Corssen, op. cit. 11%,
p. 282 seqg.
DE

Da

“se

024
_

.

.

seqq: C,
.

o

Miiller,—Plaut. Prosoa.
.
E

—
Io.

18,:17:

dicit

-_

17

—

(dixil)

_

ergo

Petro

îla ancila (5

“areOlozy) Ostiaria. ! -

et îlle alius (6 &14nc) discipulus
prae-:
-„
“cucurit citius Petro:
lo. 21, 8:
li aliiloi de. 40.) discipuli navigarunțIE
. Gol. 2, 13:
in illa (rc) simulatione.
„
lo. 20, 4:

Erech.

26,

17:

civitas ija '() laudabilis..

Baruch..3, 36: gigantes nominati îi.
6, 18. illa vasa
,
aurea 2),
a
La ună scriitoră latină din secolulă ali
VI-le
a
aflăm
i :
mediolum illua,

aqua

'Trucanti illi. “species illa, illa faba,
illa
ş. a, în care îlle are funcţiune.
de articolă 2),

Din i6te acestea resullă,

vechiit în graiul

deveni articolă -în limbile
limba română ca encliticii
clitisarea și postpunerea lui
mene ale acestui pronume,

cestă

că

iile

populari! romanii

funcțiune.

“

posedea

tâte

deja din

calităţile

de a

neo-latine și în specialii în
să postpusii 3). Pentru eniile mai esislă și alte fenocare aă predistinată la a- -

|
E
|
În latina literară, dar” mar alesii în
graiulit vulgarii .
același cuvântii se deosebia în privința
energiei şi precisiunei înțelesului după accentulii
ce
i se da. Aşa
" îste, îpse, ille cu înțeles. deicticii
ȘI .
Tegulatii pe întâia silabă, 6r' determinăt țină accentulii
oru s6i cu nuanță de articolii se accentuâză pe silaba
“ips6, ill6 29, . [n chipulă acesta slăbi . ultimă : .iste
ndu silaba ântâie
cu timpulii, a cădută cu totulă, și
iile în limbile! romaânice cu 6scepțiune”
lui i? a devenită le,
6r' îpse în unele dialecte italiene (Sardinia)lo (lu), la (a),
ca articolii
50, sa,
:
a
N

N

"26) Riinsch,

Itala u

Vulgata

p. 419 — 423.

27). Epistola Anthimi de observat.
ciborum ad
gem. citatăla Dr, |. lung, Die
rom. Land.p. 475.

28).

In ună testii vechiă

ticoluli fem

29).

.

dealectalii italiani (genovesti

-a postpusii. Papanti,

op. cit

E. Seelmann, op. cit. p-.49_50

ŞI

O

'Theodoricum
”

SI

pa

p

21,

23

nota

.

meta

re- .

se află ar1ş.

În conjugaţiune

—

18—

limba

română

a

conservali

une

particularităii, cari le-ai perdutii celellle surori, [E
în

impf.

şi plus-qperf.

nale în =,

indie.

perfectulii

în

a păztralii

cur.

sulixee per

vechiulă perlectii co.

în -rem, la Alacedo-Români usitată și aţi in -rin ; a
pinulii şi forma participială în «toriu usilulă cu bune

une verbală,
fixulii

-m

cu deosebire

în sum

şi am,

în

cărţile vechi.

care'lă

aflăm

În ine st

întocmai Și i

dialectul brescianit30).
„e
zeu
„Ce se ţine de timpurile compuse scit ausiliare, aces .
craii

o necesitate,

după

ce

limba

română „ca și Sr

rile sale, a perdutiă multe din timpurile simple. MA
și usulii ausiliarului ! aflămit deja în limba, latină, ce

şi ea formeză o sumă de

Limba

română,

ca

timpuri cu

şi surorile

sale,

și-a

ausiliarulii “i
mai

inu i ;

nu numai timpurile ausiliare, dar a mal lormatii alura
„de sum și alte două ausiliare, pe am și toiă. le

mendâuă acestea, habeo și volo, le allămii deja în lim

latină. întrebuințate ici colea cu funcțiune ausiliară, d.£

Plaută,

. * Psend. 581:
ante

„ Stieh.

bi

ocecepi.

illa omnia missu halco, quit

362:

imo

omnes

habeo...

res

,
relidas

a

,

Bach. 550 segq.: Me... accuratum habuil
pa
-_quod posset mali facere in me.
,
Hieronymus, Ep. 26, 1 (Ed.
Vallarsi și Maffei) : ipea
a
„ guaesisti, quid ea verba, quae ex Hebraeo
„in Latinum non habemnus expresa api
suos sonarent,
»

Volo cu

Hieronym.

infinitivii,
ca la noi, în sens de

viitorii =

. Ep. 27, 2:
meuni, si

comprimere

scitote,
fieri

|

Pi

cum.

!

ista . legeris,..:-

potest, . os

(==compresurum).

digito.

velle

_

30).
Gabrielle Rosa, Dialetti, costumi e tradizio
ni delle provinci '
di Bergamo e di Brescia, Bergamo 1855
p. 12:
Am -—dobbiamos

in questo modo az de da=dobiamo andare..
. "dm poi piă frequente
si uşa-perhbtscosi
ap si =noi siamo.
”
-.
fo
ama
ea)
:

z

05

—
Xlieronym.

Ep.

|

119,

19

=.

12:

unculas

zolens

respondeve

aa

alias

questi-:

(==responsurus),,,

. fratre Sisinio admonilus

„Nos et ad ceteros sanctos

a *

sum,ut et ad

fratres.

.. litteras scriberem..
!
“Ep. 119, 11: haec celeri ser
mone dictavi,
quid
eruditi viri de uiroque ' sen
loco, et. quibus argumeniis sua tirent
s zellent.

3
Â

probare sententias etc,

a
Ca în română aflămii şi în lati
na
“vu
lga
ră
inf
ini
livală
prepositionali cu ad, rom.:
aq.:
E
ie
10. 6, 52. quomodo potest hic
nobis carnem dare ad.
_„_
manducare.
Ia
Sirac. 45,20: ipsum elegit ab
'omni „vivente ad offere
- sacrifieium deo 3).
Sufixele personale -S şi -£ ati
dis
păr
ut,
s'a
păs
tra
tă
însă -m (nus) din 1. pers.
'plur,
|
In a dâua pers. sing. pasivii
-s dispăruse în graiulă
vulgară latină deja din timpur
ile
ma tocită în -re din ris sa imp cele mai vechi, şi for..
usă şi. în literatură în
I6te timpurile, ceea ce arată
energia acestui fenomenii.
în graiulu viă 5). In câtă pen
sing. și -nt 3 pers. plur.. se tru--z din a 3-a pers.
află nu togmai rari că<utii în inscripțiuni

în a 9-a pers. sing.
-

le latine :

- ama. )

„vota

peria_!

.

|

TD

_——

o

CIL. IV. 1178-

valia
"nosci

|

Da

-

|.

_

”

51).

Rinsch op.. cit. p. 430-- Zlabro
şi
„Clasici cu nuanță de ausiliare;
număr6se

”

dolo se

1875

32)

nu.

p.

528

DR:

Şi

află desiiși la

esemple a se vede la Dr. R.
Grammatik der. Iateinischen
Sprache. Hannover
Si...
_

Kihner.- Ausfihrliche

Niihner,

,

op. cit. 1. p.-qqr.

-

.

— 20 —
e (==est) Rossi 48 a. 338 a. Chr.
Orelli 5043.
es (=est) CI N. IV. 1234.
dete (=dedit) C IL. 1. 62, 169, 180
de(de)e (=—dedit) CI L. V. 926.
fece (=tecib Ci L. V. 926.
posi (=posuib) CI L. V.+16%.
|
o
visi evisi GIL. VIIL+52,
nt în a 3-a pers. plur.: feceru CI L. V. 13235.
a
„=
(dedero CI LL. XIV. 2891,
In privinţa sintaxei, dâcă ami lua de normă sintaxt
Jatinci clasice. naturalminte amii afla o mare deosebire.

lucrulii se schimbă însă cu totulă când vomii lăsa lao
parte sintaxa

„şi

ne vomit

măestrită şi
îndrepta

grecisată a clacisităţii laline

atenţiunea

Ja sintaxa

graiului vul-

- garii.
- Adevăratu - graiulii. vulgara nu-lă
cunoscemiă de
câtii în urmele
ce s'aii străcurată în unii scriitori și
în inscripţiuni.

Pentru

cestiunea

nosiră însă aceste urme

suntii de-ajunsii spre a ne lămuri asupra posiţiunei
limbei române faţă cu sintaxa graiului romană. Limba
latină arată multă măestrie în aplicarea casurilorit, timpurilorii și a modurilorit. T6le acestea făceaii ca stiluli st
fie deasemenea

„împletituri

forte măestrita, alcătuită

cu

multe finete,

și întorsuri care numai cu anevoe se puteaii

înțelege de cei fără sciinţă de carte. Aceste

măestrii n'ai

esistatit ins6- nici în scrierile latine mai vechi, când a“decă graiului populară nu fusese cu totulii năbuşilii,
precum acesta se vede din poeţii comică şi mai alesi
din Plaută şi din prosa lui.Cato celit bătrânii în opera
De re rustica, — nici în unele scrieri din timpulii decadenței, când adecă graiulii popularii: ajunsese 6răși să-și |
eserciteze înfluința asupra limbei scrise, şi astit-felii .în

aşa numiții scriptores
Arbiter,

-ună

stilă

precum

historiae augustae,

şi în-așa numitele

naturali, simplu

şi uşorii.

popularii. "ii aflămii în scriitorii

în Petroniu

Itinerarii
Stilulă

crestini

aflămii
celă

mat

şi mal alesi

_

Pr

|

în Îragmentele bibliel latine
Zfala şi
scripțiuni aflămi asemenea nenumăra Pulgata. In in- :
te şi preți6se urme:
de simplicitate sintactică.
Sa
Unu fenomenii importanti sintacticii
îru limbile neo-latine şi în specialit pent în generală pen- fată cu latina, este forma, numătulă ru limba română
și regimulă -pre-:
posițiunilorii. In..latina literară prep
osiţiunile erai multi
„mai puţineşi cu funcțiuni. multii mal
restrinse, în graiuli populară romană însă ele eraii
multi mal numâr6se
Şi aveati o vicță “multi mar puternic
ă
Aşa aflăm unu mare uumării de prep şi mai. variată, .
osițiuni compuse,.care ai trecutăși

in limba română:

-

depost — de-apoi
deretro — in-dtreptă

inpost —. în-apoi

“deforis — de-afară
aforas, aforis — afari deintus

—

dintru

:

" deinter — dintre
decontra — de călră
insuper— inspre (moldov.)

„desuper — despre

Ş

asuper, adsuper, asupra-— asupra ! desupra— desupra, de-asupra'
desubtus — desubta
desub — de sub
E
deprope — de-aprâpe

aprope — aprope
perin — prin, arch.

'inante — înainte 33),

prein
.

,

7

7

In câtiise atinge de elementul lexicală ală limbe
i roinâne faţă cu limba latină și cu limbi
le neo-latine, treO

33). Archiv fir lat, Lexicographi
e und Grammatik. V.. 321 —
VII. 405. — Rinsch
368
Itala und Vulgata p.
251, 255.

—

92

bue st observămi,. că după

—

starea

actuală

a

cuno-

scinţii materialului - lexical alii limbei române,
comparațiunea, din punctii de vedere ală cantităţii elemen=

tului romanicii,

lasă

încă de dorilii,

căci

sar!

unii ai şi susținut'o. că elementele străine ară
mai numărose de .câtit fondului latinii.
Asupra: acestei cestiuni se va vorbi mai în
-ac6stă ocasiune punemi în vedere vrmătorel

păre şi .

fi multi
a
josi. Cu
:

Elementulă lexicală nu s'a adunată încă din graiul viii,
nici chiar din monumentele scrise. Indată ce sgândărimit

„ceva mai adâncii în graiul vii ali poporului şi în monumentele vechi dămi peste-o avuţie neașteptată de cuvinte latine, din care alegemmii in următârele uni mici
specimenă 34),
:
o.
Acera,

vulturi

($. FI.

Mariană,

Ornit.).

.

po-aţeate e

„ciră, (M. Etimolog.) cerit, pretindii, așteptii, (acquiro).
Adăvăsesciă, risipescii, cheltuescii (Varlaam, Dositei);
„eonvasare==adunii, la .'Ter.- Phorm. 192., prin urmare
de la ad-de-tasare.
a
sa
Agestiă, iezitură, zăgazi (aggeslus, Tacitii, Aur. Viet.).
Agetiă, (NM. Etim.), dorință, tendinţă, (agito).

Agru, (P. CV.) ogoră (ager).
. Albugine, (C.) albâtă.
a
Arină

(Ps, Cv), nasipă. (arena).

| Auă (A), strugurii (uva).

_Bală,

fâră,

(belua).:

.

Ma

Balţii, legătore, chiotâre, baerii, (bulieus),
„Băi, frumosă, blondă, (belluş).
Bibanii, băutori. mare, lacomii (Gibo, Firmicus e
Ma-3 ernus),
ED

Cuvintele. însemnate cu (Î) suntă din

monumente vechi şi anume:
Ps==Psaltirea
Scheiană;
CV=Coq. voroneţiană, P=Cip
ariuy
Principia, A =Analecte; C=Cu
.
vinte
3
din Bătrâni. Cele
A
semnate cu
_stea (*) suntăsa:din Frânc
u-Candrea, /vomânti din munţi
i apuseni, care
! „dimpreună
cu cele fără semnii suntii tâte
din graiulă

vit.

.

98
Bostan,
(Isidor. Gloss

WY. Hateg

loci

bostar, locus

unde stan. boii de

* Căpară, arvună (capere arram).
Cărete, verme din brânză (carietem).
ț Cărore, căldură (ealor). la Cipariii.
"Oz cănă,

negru
(uae

în

cerculii de aburi

giurulit

ochilorii.

volans- circuitum

amâdi

ubi slant boves).

-

în giuruli lunei ;; "corculii

(Circanea

dicitur

avis

facit, Festii).

Cobirnă, casă în pămâniii (Column. |. Traianit 1876.
No. 5 (2) p. 93. dialect. Bănatii)
2,

* Contra

ta), a contradice (lat. contra).

Corfă, coşă, paneri (corbula, Cato BR. B. 33).
„Covata, gavata (isid. XX,.4, li).
3 Cura, (Ps),a curăți.

Cutescă, bată, alungă

tere, obvine numai
Dăunosii,

lacomi.

vițelulă de Ia vacă

(lat. cu-

compusii):
lat. damnosus

(Terențiu).

ț Deregi (Ps), îndteptezi, orientezii (dirigo). + Deşirii (Ps), . dorescii ;t-deșideratii (Ps), dorinţă.
(desidero, desideratum):
$ Despună (P), stăpânescit- (dispono),
Doloreseii

(Crişii),

zacii în dureri mari.

Doronţe (V. Hațegului), perseci tari, lat. duracinus.
C-I L. II Edict. Dioelet.—uba ibid, 6.59, 6, 80. Isidor
XVII 7.7. dela duro, durantia..
Feregă, lat. filix. |
Fiulare, spelâza ce l6gă policisra cu jugulă, la fie- |
care jugii sunt două fulări. Jat. fibulare.
+ Punicelă (C), ulceraţiune (fungus).
Caii Şi sgaiă, dezișii, tufiși, spinişii, “(Gaium, Du
Cange).

Gârgăloţii, gâtlegiii (at. Gargalio, Du Cange). -

1 Ghinti (Ps), gintă (gens)
ș_ Incărescăi (0 V).încăldesea, tincalesco).
lie, mâlele f6lelui la vite (ilia).

Im, necuraţie (imus).

—.
Infărtățescii

(rell)=—me

tatii. In 'Lablele

Iguvine

24

—

faci

frate -de cruce

fratreca=—ad

seii făr-

fratres pertinente,

- fratrecate=—collegio fratrum, Huschke p. 306,
+ Intortă (P), sucit, perversii (intortus).
Înturvinată “(V. Haţeg.), aţiţată,
iritatii,
(torvus).
.
ÎInvescii şi învesții (P), imbracii (investio),
Incolbă (P). învălescit (involvo):
„Libră, femeie depravată (liber).
Lucină, poână lumin6să în pădure ($. FI.
Ornit).
j

684.
,
mâniost
Di

Marianu,

+ Lucore (CV. Dostieia) lucire.

Ia

+ Iutcru (0), căştigii,

în dicerea: - fără lucru=—de-a-

$ Lume (PS), lumină
„Macru, slabi (nacer).

(lumen).

geba,în deșertii, (lucrum).
JMârcedă, slabă,

-

:

a

topitii (mureidus, $.

Aug.).

-

iMatronă-ă, bătrânii (matrona). Tribuna 1890 nr. 83. 93

* Meriglusă, Oltenia : meridii,- loculă unde stai.vitele

vera de ameqi (meridiâs).

+ Mesei, torni viuă (misceo).
“ Meseră, meserescii, mesereză,
meserelate, meserăciune lat. miser etc. (forte desii).
_
i
.* Mete, semnului ce desparte hotarele (meta). AMocă, femeie prâstă (maccus. Apuleius).
More, zamă de vardă (muria).
a
a.

Aorânțe (V. Hațegului), perseci

- şi suntii tari. (Festus:

AMoracias

esse

ait

or,

morantia=intârdietdre.

unde diminutivum

cari. se cocii târqiii

nuces.

moracillum).

'Pitinius

duras

Dela lat. mo-

Ne

JMucdre, mucedslă, lat. mucorem.
Numenesciă (A), numescii (nominare).
DN
1 Obi (A. P. Ps), nevoe, necesitate
(opus est).
i Oratoriii (P), cuvântătorii, sol (orator).
Pălancii, gardă de scânduri. (planca,
„_Panătii,-suforinţă, năcaziă ; pănăteză, Festus).
sufării, mă năcăjescă, (lat. poenitere). .
E
PS

s

<

|

— 95 —
Păstură,

mâncarea

trântorilorii

- Pausă, sacrificii, dară pentru

în stupi. lat. pastura.

sufletului (pa-

odihna

n

sus).

|
m Pecuină, oi, şi în speciali cu lapte (pecus)...
e perluo.
Perlueseu, spăli, opirescit, ferbi albiturillat.

- Plăseză (Ps), a aplauda (plaudo, plausum).

i

Răcănelă, brotăceli verde, buratecii, lat. racanare
,
Ma
=—a orăcăi,
em
Rametă, larmă, vuetă (lat. adrumat==rumor'facit

E

Festii).

+ Rapă, răpescii (rapio).
o
.- Reni, regiunea rărunchilorii (renes).
No.
1891
Trans.
(Gaz.
câmpa
ruri=la
în
mergii
_ Rură,
167, şi 1887 N. 261 — Revista critlit. II No. 2. p
.
”
|
96, (dialect, Năseudi). -

+ Sărută (CV), saluta (saluto). - -

-_"

Scand (Crişan),
-% Score, sgură
+ Seva (CV),
_% scriptă. (P),

scauni (scando)
(scoria).
seu (sive). lat. seriptum.

|

'
Biordtă, singuratate, pustietate (secretum), — i Șiştariă (V. Haţ.), vasu de muisa (sestarius Cato

E
|
RR. 158).
* Șole, opinci (solea, pop. sola).
* Stercă (A),

gunoin

(stercus).

Sunii rot. sură (PS), suneta (sonus).
Tășilă (V. Haţeg.) traistă de pele, lat.

Festu, Tâmplă,

în graiulă

populară

a
însemnă

lemnu care desparte altarula de restulu

de Buda : frons altaris, die Fronte

|

o
tascula la

„a
păretele de

biserică,

Dict.

oder Vorderseite des

Altars ; Laurianu-Massimi : fațada sanctuariului

pe care

stai iconele (sizovoordorc). La; Festus ed.-C. Miller p.
367 cetima: 'Templum significat st aedificium deo sa-

cratum, et tgnun quod în aedificio transversum . ponilur., .

“i -Temâre (Ps), tâmă (timor). * Târă,

urdela învârtită

pe sulu, lat. tela.

—
: eră

26

—

(Ps), țerină (terra). -

Tergolescii

(mă), mă

dau

pe

spete,

mă

svercoleseii pe

locă-cu spatele (lat. tergum). . .
.
.
Terţiii şi tretinii, de trei ani (vite).
„ estă, căpacu mare de petră sub care se coce și se
- frige (lat, testu). - E

„

Zoriă (Bănatu), remăşiță

de fâna și tulei, v. Revista

crit. lit. I. (1893) p. 559, torenescă, gunoesca cu
acele
„Temășiţe (turio, odraslă Ja Columella 12, 50), de-aici:
turjnnă, tulea (Gazeta 'Trans. 1857 No. 26).
„.

Zronă,

coşeiugu,

sicriă.

lat. strunnus, . loculus,

trum (Du Cange).
Usură (Trans. nord.) camătă (at. usura).
Va,

Veţi!

du-te,

plecaţi

Voşmeântăi şi hosmântăi

la unt porcu
lovi, ucide.

tăiatu,
|

(vado).

fere-

-

(V. Hațegului),

lat. hostimenlum
i
a

cărnurile de

dela

+. Pestită (Dusiteiii) îmbrăcaLii (vestitus).
Vincă (Ps), învingu (vinco).
Vipti (P), feucta, bucate (victus).

hoslio,
.

,

a
|

IE

Cuvintele următore sunta unele latine
populare, €r'- altele, deşi latine clasice, aii insă.
și unele acepţiuni: populare, şi tâte se află
„Accapitare,

in-limba română,

capăta (ml. Diez).

dAdaeque, adecă (Plauta, Apuleia),
o
=.
dAdjutare, ajuta (Terenţiu, Lucrețiu
,
Varr
o
ș. a.).
ddmissarius, armăsari (Script. RR)
.

|

<Alveus, albie

zppropiare,
- Vulgata).

(Cato

apropia

R

BR 81.

87).

(Sulpiciu Severa,

"Buthrun,. vatră (C.I L:-NI 2072)
.
Datlualia

A

S. Hieronima
”
a?

şi batalia, bătaie (Adamant
inus la Cassiodor p. 2300 ed. P.:
quac vulgo battualia .
dicuntur
cxercitationes militum ve]
- Torez, berbece (Petroniu)gladiatorum significant)
?
.
Sa
lolog,ielus,
bieta, xi
N Folee
slaba,ozamăriritu
ta. (Rhein.
in. Mus.
Mu
t.. Phi = -

Bisaciuu, desagă (Petroniu), cuventulă, românii dela
o formă disagium,
Bombizatio, bombiăi, (Festus : est sonus apium).
Bount,

vuescu

(Riebbek.

Pac.

223).

Branca, brâncă (Lachmann p. 309, Diez).
Caldarea, căldare (Greg. de Tours).
Camara, cămară Varro, RR. 1. 59).

Cumisia, cămeşă, (Isidor. XIX, 22, 29. TIier. Ep. 64.
1. Solent militantes habere lineas, quas camisias vocant. “
(ex) Cambiare, schimba (Siculus Flacous, Apuleiti,
Charisius).

Caminus, căminii (Cato RR.

37).

5

Canna, cană (Du Cange).
Capere, în- căp6 (Vulgata). “Carricare,

incărca (Hier. la Du

Cange).

Casa, casă (rasa'est agreste habitaculum palis atque
virgultis arundinibusque contextum, Isidor). * C tus (felis), m. rom. cătuşă,: (Palladiă,

Anthologie).

Catare; căta (Isid.. XIL.. 238:
catat id est videt).
|
Caziae, Festus, 57: Caviares hosliae dicebantur quod -:
"caviae, id est pars hostiae cauda tenus, dicitur. . In
Valea Hațegului cobie însâmnă la paseri partea dela a-.
ripi până

la câdă,

care .se numesce și «bucătura popil».

Găinele se numescii. în: generalu şi cobiă.
Cellariumn, 'celaria, pivniță (Rânsch, Itala u. Valgata),
Circare,

cerca

(Gloss.

Isidor.).

Clingere; închinga (câlulă), chingă (Gloss. Isidor). a
Collocare, a se “eulea (Terentius, Bun. 3. 5, 45: Deinde eam

in: lectum

Conventare,

illae collocant.

cuvânta

Catullus,

6!,

188).

(Solini).

- Cooperimentum, coperemântiă (Aul. Gelliu).
Cors,. curte (Cato.

Cossi, coși (Festus).

R.R. 38. Var. R.

A. Î. 13,

Credere, împrumuta, lua, -da: în-credință : (Plautii).
Cucus pro Cuculus, cucu (Plauti),
. Curator fani, curatorii bisericeă (C 1 L. IL 608).

— 28:—
Cusire, a cose (Gloss. Isidor).
Directum

adecă jus, drepti, dreptate (Form. Marculf).

„„-Discoperire, a descoperi (Luc. 5. 19 et diseoperucrunt
tectum. Rânsch op. cit. 207. Fier. în Is. XVI ad. 57,9
=—discooperio).

.

Doga, dgă (Vopiscus),
Domus, mormântă (C IL IU 3171, 2165);
şi la noi pe unele locuri se dice casă.
Ducere

se. a: se

duce:

due

le, duzit

se

,
cosciugulu

foras,

ducat
se, la Plautii şi Terenţiu şi Itala et Vulgata
p. 361.
Eradicare, arădica, rădica” (Plautu, Terenţiu,
Varro).
Esca, 6scă (Isidoră XVII 14. 18)
"
„Ezecaldare, scălda (Vulcatius Gallicanus,
A picius, Marcellus Empiricus),
- Juziraneare,

a străina

şi înstrăina

(Apuleia

?).
acere se, a se duce, pleca, depărta
„ Jacessere cu “același sensă (Lerenţii, (A puleiă, Tertull.,
Liviu) ; facere, cu
„sensul de a petrece:
am

făcutii copilăria în sc6lă:

leroso

lymis :

pueritiam

făcuta

Pascile

ut. diem

la

(eră, mi-am

Pentecostes faceret

omnem in domo
parentis Pinarii fecit. (Hieronym).
ă
;
Picatum, licata (Gloss. Isidoră
; Edict. Dioclet, (C L.
II. 4. 6).
.
|
|
- Fihiaster, fiastru (arch), fii
vitregii (Inscripţiun?),.

Focacius, focacia, pogace. (Isidor
XX. 2, 15).
Forfices, târfecă
Galbanus,

(CI L. [N 1952).
galben (Gloss, Philox).

Galgulus, granguri (Plinia. H.
Nat.)
Gavia, gaie (Plin. II..N),

rOssus,. grosii (Vulgata, Sulp.
Gulerum, guler (Du Cange).

Sev.).

ă
Hibernum şi hiberna, iârnă (Tertul.
Mart. "Lotus an-*
nus hibernum. Minuc. Felix
34. 11 : arboresin hiberno",
Hirrio, hiriiti. (aidon. Ep.
733;
00 (?) pro servo, ca la noi 9,10).
omit==servitora, C
|. 166),
LL.
a
i

--

29

—.

Ilostis în locii de exircilus, ste (Leg. barb. Greg.
celu Mare).
Iejunare, ajuna (Tertuliană).
o
Imipedicare, împedeca (Amm. Marcelină). .
Incrassare, îngrăşa (Tortuliant).
Insufflare, însufla (Hier., c. loan. 21 : insullatum est,
spiraculum vitae în laciem eius. Did. Sp. Set. 2: cun
insuflasset in faciem discipulorum)..
Leoşteani, o-plântă (Levisticum, Vegeţiu 3, 42),
Luminare, luminare (llier. în Is. II ad. 6, 4: Sublatum luminare Templi).
.
Mamma,

mamă

(Varo

la Noniu),

Nlanducare, mânca (lat. târdie). .
Aa
|
_- Manere, a mân6 peste n6pte, a poposi. a sălăşlui.
47,
Lamp. Ieliog. 30, 4: manere în palatio. Hier.-Ep.
3; 77,8.

=

Alanirare=mane

minsţă (Hier. Vulg.
nicabai ad eum-in
, 79.
|
Dansus : Venies
IV. 1314)=—vei veni

Da

surgere, a mâneca,: a pleca de di-

Luc. 21, 38: et omnis populus matemplo audire eum.—Schol. luv. ad:
|
|
|.
in Gabinianum pro mansu (CI
de masii în (abiniană.

Masticare, mesteca (Apuleiii, Theod., Priscianii, Macer.):
Medus, miedu (Isidor XX. 3. 13).

Nlânsurare, a măsura” (Vegetiu ; $. Hier. in lerem.
II. ad. 13, 24 seqqg.: -in qua enim mensura . Mensura- .
verit, remetietur iili).
”
Ierendu, (merinde) atiqui dicebant pro prandio, quod
scilicet medio die caperetur. . Festius 123 v. Nonius p.
98, 22. Isidor, XX,

2,

12.

Varro

LL.

VI.

Labb : Merenda, &rrozov: Ger?uv0v Gein ).

“ Minare,-a

mâna. (Festus,

Apuleiu,

6r'

Glossar”

în Exod.:

quoqunque minaset gregem ad interiora deserti ;—stravitque asinam ct praecepit puero : Mina et propera Și.

“la Sulpiciu Severiu).

i

“Momar, Festă : Momar . Siculi stultum appelant ; ro-

mânesce : momârlanii, prosta, bădăranu.

a

—
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Jorsicare, murseca, morsoca, (Apuleia).
"> Morticinus, mortăcină (Varro RH. 11. 9).
-- Alulier, soţie, ca pop. muiere (C I-L. Îl-4084: Minerve Aug. Mercurius et 7mulicr ex voto),
Murcidus, mârcedu (St. Augustina),
Sa

Musio, mâţa

|. 3. 276).

(Isidor. XII. 2, 38. v. Diez Etym. Wrtrb.
o

_-

et Alam..la
Diez)a ucide...
.. .
a
Nizurire, năsui (Nigidius 'la Noniu)|
Pausare, ră-păusa şi ră-posa=—a muri (C
IL, JI 3957
XII 483, 673, 965 1739, 2111,
i
_- Pensa, pânză (Isidor, XIX. 29, 4:
pensa et impensa
netum).
|
a
a
Petiolus, picioru (Afraniu la Noniu, Celsă,
Columella)Pilare, pili 4despoia. fura) li Amm.
“Marcellina. *
Pisare, pisa (Varro R R.1. 63).
Pila, piuă (Isidor. IV 1]. 4),
„Plecto, îm. pletesca (Vulgata).
ea
Porca, porculebum, poreoiii, poreuleie,
(Feştus p. 229:
“porcas,: quae in agris fiunt, ait Varro
dici, quod porrigant frumentum», €r” la p. 103 : Imporcitor,
qui porcas
facit arando. Porea autem est inter
duos
sulcos
terra
- eminens. Pliniu H. N. 17, 22,
35. $ 171).
.
Qudenaeus, gutâia, gutânia.în V.
Hațegului. (Edict,
Dioclet. C1 L. 11.6, 73, 74).
Rancor, răncore (Palladiu, Mare. E
Emp,, Heronymus,
Isidor).
”
.
„Rostrum, rosta (Plaută, Luciliu, Varro,
-Petroniu).
|
„:
Rudis=rudă (Catto RR, 79).
a
Rumigase, rumega (Apuleiă), ':
a
Sappu, sapă (Rânseh,; Grăbers
.
Zeitschrft
f.. rom.
Philolog. 1. 420), .
N
ae
- Serofa, serâfă (Varro-R.R. passiin).
- Septimana, săptimână (Varro.L L. |
VI. 97. Vulgata.
Stare (despre
Necare,

negare,

a neca, înneca

(L.

Burg.

opiniuni —acesta nu stă, n'are
valore
Hier. : sie stare potest illa sententia.—non
mihi videtur
. sermonis stare contextuş).
i
e

N

Apuleiă,

Strigu, strigă, strigoie (Petroniu,

Sufferentia, suferinţă

Isidor), -

(Ronseh-It. u. Vulg,, 50).

.

|
Tabanus, tăuna (Varro RR. II. 5).
Tata, tată (Varr. ap. Non. SL: cum cibum ac poti-

_onem

pappas

buas ac

et

vocant,

matrem

mammam_

pa-

trem tatani.—Orelli 2813, 2814.—Gruter, 605, 5.—Fabr.
.142, 152 tatulus.
-.
Termonem (Ennius), ţermure.
Tornare, a se înturna (Sulpiciu Severu). - Tragula, trăgulă s6u pompă cu care se seote vină
|
(Varro, Pliniu).
Transpungere=străpunge (lânsch : IL. u. Vulg. 202).
"
Verres, vieri (Script. r. r.).

Polentia, voință (Apuleia, Solinu).

Din vechile
riolu lexicalii
următore ne
trata cuvinte

dialecte italice ne-ai rămasii uni maleforte restrinsu, cu tote acestea din cele
putemi convinge, că limba română a pâăs3.
şi din acele 'sirăvechi dialecte.

|

|

Din dialectulă umbrică :

Fratrecate=—coleşio

fratrum,. întărtățescii (Cuv. din .

bătr)=—a se face frate de-cruce, fărtatu. (v. p. 94),
Hondra prep. contra ; românesce în Valea Hațegului :

omii

hânâră, cârtă;
certa 55).

certăreţii;

m
hondromămnescă,
o

Pa

a

Peiu, peia, piceus; Laurianii—Massimii : peiu Ss. m.
se dice de una cală: badius, spadix, gilvus.... galbinii
i
E
roşieticii.
lui
Hațegu
Valea
în
sce
Pelmner=pulmentarii , române

pelmii=tfăină fină (pollin Cato R R. 157)...

Sorsos, acervus, globus, rom. Dict. Buda ; Surzuesci, .
o
adaugii, augare, adaugeo, addo, superaddo.
ii
archaic
rom,..
set,
si,
lat.
scai,
şi
scae
Sve, oscicii
a

sevai,
35)

“

-

a

cii. mE certi,
Pe la Cluju: cânbă, certă. sfâdă; ciondromines (2) p. 93.
în vorbe (Columna lul Traiani 1876 No. 5

m5 mâncă

,

—

82

—

"Spanti, coxa, rom. spate.
Slruhela şi Strugla, struicula,:

strues,

|
struix,

rom.
grămăjoră,=—struţii, gramajoră, legătură, buchet
de flori.
Tefrom

. oscien teturum,
sacrificium,
de unde
rom.
terfari. 3),
”
IE
,
Termnos, terminus, Feslus: termonem
lnnius terminum

dixit ; rom.

ţermure 35),

*

Din dialectulă osciciă :
Pere]: și perca,

lat. pertica,

minutivu percula.
Passtatu, porticum,

„erum.

rom. perghie din una di-

SE
rom. postată,

terra, ager ; rom. &rimil,

Rasa, lat.-caula ; în

Valea Hațegulu

i laulă, odae
„mare g6lă ; casă părăsită și ruina
tă.
-„aMeis, magis, may : maimas,
maximae,
In o însecripțiune etruscă se
unii cuvânta împrumutati de la Romani anume află
ezu
(din metium dela
mela *1), cu inţelesa de semna
de
hotar
i,
care la noi
“se allă în cuvântula mezuină, .
———
Cele 'înşirate
pân” aici an 0
originea limbei din punctii-de-vdeosebită însemnătate in
materialului. lexicala, 6r idio edere alu former și alu
tismii şi proverbele de mai
josu ne arată cum limba rom
ână a moștenită şi chipulu
de a cugeta şi a vedg lucruril
e, şi ceea-ce adese ori te
pune în mirare este fără
îndoi6lă că la Români s'ai
pâstrati nu“ numai ideile;
dar adese ori chiar şi cuvi
ntele sâi sinonirnele- lora..
——

36).
Iguv.

Despre

-

cuvintele.umbrice

.

a

”

se

vedă

E

E.

Huschke

Die
einer Lehre
der oskischen
Sprache. Despre efrom ase
vede şi Revista crit -lit, I p.
194:
37)
Pentru dialectul oscicii a se
ved€ Ph. E. Husc
lischen und Sabellischen
Sprachdenkmiăler.—1. Sveta hke. Die Osiefi, Sylloge Inscript. Oscar, prs prior..
38)
Corssen; Beitriige zur italischen
Sprachkunde p, 294.
Tafeln,

Glossar

şi Enderis,

Versuch

—
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A ajunsă la sapt. de lemnn—ad rastros reș rediit. (Te-

rențiu, Haut.

v. 931).

A pune uleiu în foca=oleum ăddere camino (Hota=
țiu, Sat. II. 3, 321).
Uda ca unii şorece=—udi tanquam' mures. (Petroniu,
Sat. e, 51).
de ina ca o brâscă=inflat se tanquam rana. (ldem
c. 18
Omă între Omeni=homo inter homines (dem, c. '39,

.

57, 74).

A unge ochii cui-va=0s
Miles v. 110). .
Capulii răleloră==sceleruin
Te mâncă

spatele=ita

alicui sublinere,

(Plaută,

caput. (dem, Miles v. 495),

dorsus

totus

prurit,

(Idem,

Miles, v. 398).
A atinve pe cineva unde-lă. dore.s, la bubi—ulcas N
tangere, (Ter., Phorm. v. 690).
Ca să nu-i polii“ ajunge aii sămănatii meiă pe cale (în poveşti) =—moram quaeres, sparge milium (CIL.
IV 2069).
Si

A tăia fuga==viam secare (Virgiliu, Enoida VI. 900).

Decă nu-i capii la ce suntii bune picidrele=—lanquente
capite, membra incasum vigent.
" A-şi da coste=femori conserere femur. (Tibulă, |. 8, 26)
A fagi mâncândii pămentulii==viam vorare (Catul. 38, 7)
AJ mânca cuiva pomâna==credidi' silicernium eius
me esse esurum (Festi

p. 295).

A sălta s. sări de bncurie=gaudimonio, dissilire (Petroniu),
mai plăcută lui d-deii ! se dice despre: cine-va 'care

l-a

a murit tineri=placila Deo.

(Orelli, 4657).

5 A niverit'o ca cu aculii=rem acu Leligisti (PL,

Rud. 5,

l9),

»
Are

ochi

şi în cefă=in

los (Plauti, Aul. 1, 1, 25).

oecipitio

“guoque. habet

„AI lua cuiva - bucătura din 'gură=bolum
faucibus” (Terenţiu, Haut. 673).

ocu-.

eripere

e

.

—
l-a ajunsi

Phorm. 686).
Paserea

funia

pe

la

|

limba

„creat. (Fragm.

34 —

gâti=—ad
ei

restim

res

|

pere=—ipsa

sibi

redit. (Ter.

avis

mortem

|
|

ine. Bipont. 190) A trăi din săulă seii=suo sibi suco vivont (Plauti, |
Capt. 81).
Numai 6se şi pele=—ossa atque pellis (PI, Aul. 3, 4,11).
Din tălpi până în creștetii—ab unguiculo ad capillum

Summum

(Plautii.

Ep.5, 1,17.

|

„ Semănă ca două picături de apă=—neque aqua aquae...

similius (Plautii, Men. 5, 9, 30).
Vai de câpulit tău=—Vae capiti tuo

(Plauti,

Amph.

7%. Cure. 314. Men. 3, 2, 47. Rud. 375.
885.
„A sete mielulă din gura lupului==lupo Capt.
agnum eripere (Plautii,
"A

vorbi

Poen.

cu

3; 5, 31).:

morțil.s.

cu

|

duşii

din

cere emoriuo (Plautii, Poen. 4. 2, 18).
A căra apă

(Plaută,

cu

ciuru=imbrem

Pseid. 102).

Vorbă multă

.

sărăcie=—verba

in

E

_

lume=verba

la-

.
cribrum

ingerere

sine

penu et pecunia
(PL. Capt: 472),
E
N'are nici capi, nică picidre=—neque
pes neque caput
cumparet. (Pl Capt. 614, As..729).
“In o mână bucătura—in alta sburătu
ra=altera mana
fert lapidem, panem ostentat altera
(Pl.
Aul2, 18).
De unde
nu-i foci nu ese fumăi=—flamma 2, fumo
est
proxima (Plautii.

Cure. 1, 1, 13).
Lucrulă are uni cârligii=—haeret haec ” res:
(PL. Pseud.
4, 2, 28 etc.).
.
Sa inglodatii==lato
in haeret (Pl. Pers. 4,
3,
66).
„Pe cine-li iubesce d-deit

- more „eurend=—quem
diligunt, adolescens moritur (PL.
Base. 816).
.
A. atârna de unii

„g

firii de

pendere

Il

2,6,

ață=—a

spiuă
o

dii

fi în pericolii=—'Tenui

filo. (Ov. p, 4, 3, 85. V. Max.
816).
suntă
8).

:

în ochi=stimulus sum-tibi (PL. Cas,
ă
i

Din firă în pării==ae filo
ad pilum.
-

N

N

—
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A căuta nodă în papură=—nodum

(PI. Men.

2, 1, 22).

in Scirpo quaerere.
Ă

” Cantare in alio=—a descânta în aii (Cato RR.

160),

—

4

Prin cele desfăşurate pân'aici s'a lămuritit şi posiţiunea ce ocupă limba română atâti faţă cu limba latină,
- câtii și cu limbile neo-latine.
Faţă cu limba latină, limba română represintă graiulii
populari romani, din care latina s'a desvoltatit măestriti şi sub înfluinta limbei grecesct. Ținendi apoi samă,
că elementulit din care ai eșilii: Românii s'a ruptii din”
marele corpi ali Poporului-romană la -începutulă sec.
II d. Chr. când -graiulă romani nu fusese incă năbușiti
i

„de elemente străine,

naturalminte că

aceli

elementi

colonialu a adusă cu: sine în Dacia'unii graiii populari
încă vechii și curati. - Acestă grati apoi mai târdiă,
pe la finele sec” IIl-iea d. Chr, s'a .isolatii de ori-ce
înfluinţă a graiului generali al Poporului-romaniă ur-.
mându-și desvoltarea sa independentă până la încheie
red formaţiunei sale prin sec, VI-lea după Chr, (Cap. IV);
Prin urmare limba română este representantulii celt
mai vechii şi mai autorisati ali graiului populară
ro-

manu.

Pentru-aceea

în evoluliunea ideomelorii romane,

limba română formâză veriga între vechiul
graiă romanu și evoluţiunea ulteridră a limbilora neo.latine,
şi,
în acestă calitate, în cestiunile „grele ale filologiei
ro.
mane, limba română . formeză elementulă de contro
lă.
Multe cestiuni din cele mai geeleși mai importante,

din causa necunoseinții

limbei române,

ai

r&masit. încă

nelămurite ori interpretate greșilii. * Este de -ajunsit
să
amintimi asibilarea lui c, d, î., “căci din esistența aSibilării loră în limba. română: resultă că-esistati cu multi mai din vechii în graiulă roma
ni, de cum se
admite în,

generală.

.

|

|

-

—
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GAPITOLU

II.

Teritoriulă şi nomenclatura etnică. .:
- Teritoriulă limbei
trinsă de

cum

române

a fostii odată.

este

adi multi mal..res-

Aces'ii teritorii "li putemii

impărţi în d6u& mari regiuni deosebite fie-care atâtă prin
configurațiunea geografică, câtii şi prin vicisitudinile îs„torice prin cari a trecuti fie-care, anume în regiunea de-

-adrepta şi cea de-astânga Dunăre
Dacie şi Peninsula tracică lirică.

sân

așa numita,
NI

Romanii începură-a face cuceriri pe ţermurii lirică
de pe.la 229 a. Chr. La 168 a: Chr. lliriculă fu prefăcută

în

provincie

romană.

Augustă

ocupă Mesia (Ser-.

bia și Bulgaria) între anii 35—39 u. Chr., 6r' între. anii 41—54 d. Chr. Claudiu cuceresce Tracia
Prin aceste cuceriri s'a întomeiatii 'succesivi graiulă romani

între Adriâtica, Dunăre şi Marea-ngră

In urmă Romanii

„ cucerindi şi Dacia și colonisând'o se puse
temeiulii
“elementului romanii în răsărituli Europei.
|
Cât de compactii și de puternicii a trebuită să
devină elementulu romani în acestii mare
teritoriii,
în
câtii.pentru Dacia. probâză locuitorii
ej de adi, Popo-

rulă-românii, 6”. pentru: Peninsula_. tracică ilirică
ne
vorb-scii următârele fapte stories:
sa vk„dlută a fi elementi destulă de num&rosiiantâiă,.
şi puternicii
pentru

ca, prin

împărţirea

” s&-se, constitue în răsăritii

bită ; a doua, .elementulii
Grecii

puseră : mâna

vechiului

“imperii

o împărăție” romani

romanii,

pe domnie,

chiar

romană,

deose-

şi ' după-ce

„mare însemnătate istorică. formândiinu încetă a avâ
unire cu Bulgarii unii statu independentii ; a treia, îndupă
cum ni-l
descrii chiar - istoricii greci-bizantini,
clementulii
. romanti era per - excellentiam
elementul
răsboinicii
în
Peninsula. iracică-ilirică, căci elementulii
“greci nu era

-

—
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de nici o trâbă pentru: răsboiii 1); a patra, pe. acestiă
teritoriit esistă până adi. numărosă : elementă : română,
cu datinele şi limba lui proprie.
.
i

Continuitatea geografică a. elementului românii a su-.

feriti între secolii 4—9
spargeri.

prin invasiile barbarilorit mari

NR

i

i

* Slavii învadândii prin sec. VI d.. Chr. aii dislocatu
şi aii sparlii vârindu-se prin . elementulă - română . din
(ținutulă -panonică și iliricii. Invasiunea Bulgarilori în
sec. VII a impinsit
cea mai mare parte din Românii de-a
stânga Dunărei peste Balcani, rupândi prin acâsta legă“tura strinsă dintre Românii de-astânga Dunărei și între cei din Peninsula-balcanică. Invasiunea Unsurilorii
a rupti legătura între Românii. din Dacia și între cei
din “părţile apusene
ale Iliricului unde astădi se mai află
numai unii mică restii, aşa numiții Români-istrieni.
Elementulă Românii din Peninsula - tracică-ilirică s'a
perdutii cea mai mare parte, numele
lui însă se vede
peste

tâlă

tădi,

chiar şi acolo unde

acestă

români sâii numai

Penirsulă”

până

în

diua

de as-

adi nu mai esistă elementii

resturi, şi

anume

se

vede în -no-.

menclatura topografică. Numele de Vlachia se află presărată peste t6tă regiunea

dintre.Adriatica, Marea-n6gră

și Marea-egee, In secolil . trecuți pe litoralulii Adriaticei şi chiar prin insule *) era numărosii elementulii ro-

.

“mânesci, care se numeait .J/uuro-vlachă adecă Români
negri, 6r' în Croaţia şi Siavonia ţinutulii de pe lângă
llova se numea - Vlachia-maior
şi: Plachia-minor 3),
1).

2).

Vedi

mat

în josii nota

15

.

.

A se vedt€ G. -... Ascoli, Archivo'

.

glott. 1. 435

Da

ună dialectii

vechii și importanti italianii-români în insula Veplia.. .
3).

Miklosich,

Ueber

Wanderungen

der

tinischen Alpen und den Karpaten. Wien,

Rumunen

-

.

in

den

Dalma:

1879.—1ldem, Die slavischen

. Elementeim Rum. p 2.Intr'unii tratată dela 1357 între Ragusa şi Ste fanti

Uoşă, țarulii S&rbiloră “se amintescă ținuturile în care locuescii Români,

anume Sclavonia (imperiulă Serbescii), Bosnia, Trebinie, Canale, Chelmo
Până în basenulă dela Neveânye. Zupa Dracevita, Vermo ete Iricek, Die
7
7

Prin pădurile Croaţiei şi Bosniel esistă si astădi resturi
de Români cari 'şi păstrezi limba 1); . In Serbia între
Ibar şi Drin
este ună ţinulii numită Stari-Vlah (Valachia-vechie) 5).
Afară de coloniile de mai nainte Diocleţianii a aşedată în Dalmația mari colonii aduse din Roma,
despre
“care Constantinii Porfirogenitulii, împăratit bizantin
ă qa.
911—959),

numele
spune

de

spune

că-'și păstraii

Romani:

că Ragusanii

vorbiai

încă

va se dică latina vulgară ).
Wlachen

u. Mauro-wlachen

încă

(Puuâvor) 5),

şi pe

timpulu sei

6r' Wilhelm

'Tyrius

în sec. 1 l-lea latinesce

In vechile

documente re-

în

den Denkmălern v. Ragusa. p. 4—5.
—
Albumulă macedo-română:
Macedo-Românii în
.p. E9—41. — Ilurmuzachi,
Documente, [Il p.
312, 513 și 317. IV part. 1 pag. 508.
Go9—6t2 şi 657; la acâstă
pagină din urmă este reprodusii unii
f6rte înteresantii documentii, care
ne arati cum străinii acolo ca și
aiurea a
desnaţ'onalisatii pe Români prin religiune.. Nor reproducem
it din eli următorele şire: „Qui- :
bus ita factis et ritus Graecus apud:
Romanus în medium illorum induci illos parcelatim sepeliri. at ritus
posset. Sic factum esse perhibetur
în Istria (la Românii istiriani), quam
licet nunc Simulis inhobitaret nati0, attame

Nice. Densușianu,
! Ioaţia şi tlavonia

n succesu temporis opera
fonorum Pastorune
catolicorum,
în Sraecum relinquentes,
Romanum assurmpserunt, guem
etinm de facto
retinerent et ipsos Croatas
potius quam . Valachos apellarent.
— lie»
dermaun, Die Romanen
und ihre
Verbreitung in' Oesterreich.
importantă. pentru numerâsele
operă
fântânr utilisate, dar lipsită de
orientare.
4]. Nic.

Densușianu, Gazeta
din 1590 No.
255. Hacquet, Oryctographia Carnio Transilvanie
lica, Leipzig 1759, vorbesce 254 și:
ltomânir din Croaţia şi istria
despre,
interc
alân îti și portrete,
Geschsichte von: Dalmatien,
Croatien und Slavonien. citații la Engel.
Halle, 1795 p177 seqq.
5. W. St. Karadzit, Srbski
rjetnik etc. Dess. Danica 1827
In chrisovulă lut Duşan din
p. 56
1348, dela Drinulă sudică
până în Istria
se aflăo sumă de nume propri
i române. Nemania (1198
Scrbiloră doneză mănăstire!
3—1199) regele
Chilindarăi din Atosii 170 familii
românesci din Serbia de sudii, Uroşii
[.
30
familit rom.
dela riul Drini,
Uroşii II donâză Români!
dela Banju« (ţinutulă dela Scupia
Abstammunng der Romiineni pag-.
) v. Pic.
6).

Const. - Porphyrogenitus,

35. p 125— 127 a

„onsă7). Bander
seii ved€
ce

la

56).

ed.

Ia

Bonn, De

"

adm.

Si

Const.
ee Por;phyrogeni
genitutus,
s,

imper.

-

Cup.

29 și

Op. - cit.
cit. -: animad
animadv
ersiversi

—
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lalive la regiunea ilirică se vorbesce de «Romani»
+ matiae în sec. ali 9-lea, şi cu

începere de

Dal-

pela an. 850

pânăla 1100 obvini nume proprii românescă ca Vilcana,
Vilcan, Domnana (Dâmna Ana ?) .călugăriță,
Stresina,
leulus, 'Tuduru, Danielu, Graulu, Mikula,. Negulus, Mezulus, Duculus etc. %.
Pa
Constantinit Porphirogenitulii vorbindii de coloniile ro-

mane aduse de Diocleţianii în lliria spune espresi că
Iliria a tosti romanisată pânăla Dunăre). a

Elementulă românii din Dacia ' cu tote învasiunile
barbarilorii s'a susținutii. în munți, şi prin ună traiit
vigurosii şi lupte neîntrerupte se prepară pentru o viâță
n6uă care 'şi-o reia îndată ce înceteză invasiunile pe la finele sec. alii 13-lea, întemeindă .state independente
la Dunăre. Mullimea elementului români
în Dacia se
probâză prin ramificaţiunile
sale care ai. pătrunsă de-

parte spre apusă şi m6qă-nâpte. Ramificaţiuni forte puternice de elementii românii ait ajunsii până în Moravia
unde se numescii Morlachi, alii cărorii centru este oraşulii Walachisch— Messeritsch. Acesti Români 'slavisați

mai păstreză rămăşiţe. de limbă românescă : jintiţă, pu- -

ivra (putină), jurep (şnepănii, fluyara ((luerii), brezaia 19).
_ Colinda românescă a.pătrunsă până la Riesengebirhg
şi numele de valachi este în usă în tolă Bohemia 11).

Populațiunea prin unele ţinuturi
Vlassină 13),
„5).

Monumenta

din Silesiase numesce

|

-

spectantia historiam Slavorum

meridionalium

Zagra,'

biae, ȘI p. 18, 21,45, 48, 54: 65: 78, 98, 134, 135.153, 167, 108172, 382.
:
p
.
9). Const. Porph. De adm. imper. c. 29. p. 126: 7) di zei Teiv
ture “Pueniuv Direepdiznois îjv uEyor
TO Anvouftws ROTENOV.
—istorum

protendebantur

termini

ad flumen

Danubium

usque.

10). Miklosich. VVanderungen p. 1î; 24, seqd.— Kulda, Moravsk€)
narodni povâre, Praha 1874.—. Valahii din Moravia“ de Dionisie P.

Marţianii.. Buctumulăi No. 251 an.

1846
; altii

articolii: „Râmânii

din

Moravia“, reprodusii din Aurora Română în Timpuldin 19 Oct. 1882.

„+

11).

12).

Piă, Rum..Hunp: Streitfrage.p. 92.

Miklosich, Wanderungen

p.'0. seda.
e

ă

”

—
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Elementulii română a trebuitii să fie odată torte numă&rosă în Galiţia şi Polonia, căci. vechile documente
ne presentă numărâse nume topografice românesc din
Lerescul, “Radul,
Ledescul,
acele ţări, ca: Baltagul,
" Raduscul, Rotundul, 'Lusul, Brescu, Capul, Cerbul, Cucul, Lupatul, Pietrosul, Kyratura (Curătura), Şesul, Vascul s. a. Afară de acâsta în graiului Slavilorii de-acolo
se află _multe cuvinte românesci
dintre care unele
fGrte vechi şi perdute deja la Români. Aşa de esemplu
la Rusini și: Polonă:
dzer. zerii, glieg-chiagii, Kulastracorastă, dzguta lat. sculica, biciti, lkaterva-turmă, ara-

wonă-arvună, bucorija-bucurie, grun-gruiă, prejda-pradă,
sehelbă-silhă, tusya-tuşina, karuea-căruţă, ware-6re, archaică

vare 13),

In. Cronica lui Hipatios p. y78 se amintesci
<Cnezi - Bolochovi> (enezi românesci)
.la Buguli
superiorii incă
„la-anuli 1150, cari" obvină desă în fântânile istorice
„ Tusesci până pe lafinele sec. al 13-lea. Viţa . răsboinică
a cazacilorii

zaporojani

deasemenea

mare parte. din. Români 14). .

a

este

compusă

în

-Avândii în vedere, că resturile de limbi român6scă
în acele ținuturi, prin . forma.şi înțelesulii. lorii arată
o
"epocă forte vechie, chiar dinainte
de a. 1000, cum se
confirmă
(Cap.

acâsta şi din probele

1V),

nu

mai

încape

desfăşurate
indoidlă

mai în josii

de

“mulțimea
elementului români dincâce de Dunăre în
totă
timpulii
evului mediu, şi asa se esplică apariţiunea
lui: subită în
sec. 13 ca, poporii întemeetorii
de stat
caree;
n'ati încetată nică “uni _momentit a esista şi
a sv întări mereit
până adi, pe când alte state n'aă
putută
resista, ca
N

——

13).
| A

——__—

Miklosich,- Wanderungen p. to
Vegi documentul regelui polon seqqii Srefa n Batori dela 1570:
mulţimea
6menilort, . numiţi Cazac
:
"mer
autoritate, fiindii prămăditn ă din i zaporoj jeni. nu recunâsce nici
i
o
Moscoviţi!, Moldoveni - şi supuş
2 nostri propr
i al
PE il:. ( (Archiva ist
istor.r. a Româniet
îni , Bucurescr 1565-t. 1. prt.

celii bizantinii, bulgarii, sârbescii şi ungurescă, cădendii
sub. Turcă,

pe când

Românii

la Dunăre

ţină

peptă sute

- de ani cu 'Turcil şi vecinii duşmani, sdrobindu-le adese
“ori oştirile şi învadându-le ţerile. Ai perită- Goţii,
“Hunii, Gepizil, Avarii,
Cumanii, slăbiți căduse
Bul-"
garii și Sârbii,

Românii însă în luptă

cu

toți acestia au:

persistatii păstrându-şi pămentulii, naționalitatea, dati-.
“nele şi limba. O probă mai. strălucită de vigore fisică,
de superioritate

spirituală

și alte” calități

etnice

anevoe

pote arăta unii allit poporii care s&-se fie aflatii în condițiuni atâtii de: grele.
e
în
În generală popsrele învasore nu potii întemeia dom„_nii durabile. Românii, care. sait întemeiatii în Dacia
ca poporă

culturali, şi prin

acâsta

saii

lipită

lubilii și s'a identificatii prin iubire “cu
vârtutea acestora

singuri ei

indiso-

pământulii, în

au persistatii

neclintiţi în

ț6ră, și-au întemeiată statii, "și Vait păstratii neatinsă,
şi în timpulit din urmă se afiimă de noii ca poporul
cel mal vigorosu, mai civilisatii şi .cu mai mări calități
în r&săritulă Europei. 'Tote acestea ară fi fostii absolulii imposibile, aecă el ar' fi fostii ună poporii venită numai. de câte-va sute de
ail susținulii unii.

ani

pe

acesti
:

- In Peninsula - balcanică;

pământ,
-

incependi de.

pe

cum
,

ţermuli

drepti ali Dunărei până chiar în insulele grecesci, elementul

română. era în timpurile vechi celi mal

rosi şi mail puternică. .
Eli era elementulit care

nume-

|
IRI
susținea statulă şi în specialii

elementuli răshoinică, căci elementulii grecescii, după cum - mărturiseseii înşişi scriitorii greci, era incapabilă de ostășie:.
«numele de Grecii, era unii nume de ruşine, căci Grecia nu

pulea da nici unu ostașii de trebă» dice Procopiu'5). Pentru
z

15),

Procopii Historia arcana ed.

xaioturtş
Napănuv

.

1oiş ui

rii eee

“

Bonn.

uis Touixor zier, vs
pevtoVa—

obiectaretur,. quasi nullum

Graecia

-

-

>-

copit. 24 pap. 154. tt:

Eee ouz îşăv

Graecumque

Tuiv

nomenut

ao

Tis 10

probrum

' aliis

ferret strenuum militem.—Lydus,

De

aceea elementulii
imperiului

români

forma

bizantină 16), pentru

se identificase cu ostaşă
cupate de Români purta

Vlachia-mare (laycip

cu

deosebire

aceea numele

oștirile

de

viachi

(orguzirurie 17). 'Teritoriile onumele lorii. “Tesalia se numea

Bhazia) 15),

Etolia şi Acarnania

se numeait Vlachia-mică (irzod-Biazia) 19), 6r' Dolopia
se numea Vlachia-de-susii (A w- Blazic) 20).
Pentru

aceea

împăratulii..

- unii frate alii seă căpetenia
„ Vlachieia 21), .

i

Cantacuzeni

a numiti pe

«castrelori și a ţinuturilorii
o

ohăsbâiele ce-a trebuii să le susţină imperiulii bizantinii

ai decimatii elementulti- românii, 6r' invasiunea
Slavilorii şi Bulgarilorit a spartă continuitatea între
Românii
de

dincolo

şi din câce

vută tristulăi resultatii. că o

de

mare

Dunăre, " ceea-ce

parte

din

aa-

Românii

de peste Dunăre
şi de peste "Balcani s'a grecisatii şi
slavisată, esistența lori însă s'a împrimatii
și aci pe totii
loculii

parte pria resturi de populaţiune română
ce încă
esistă, parte prin nomenclatura topografică
r&masă
din
“timpurile cele mai. vechi până adi
şi prin înfluinţa esercitată asupra limbei populațiuniloră eu care
aii venitit
în atingere.
..

PI
Magistr

_

1. 47 p. 159 ed

.
Bo—nn
Pachimer
:es. 1. p. 83

Il p ro6 ed.
Vegr si Beniamin de Tudela
:-F1173),
pasagiulă repro| dusi în Arch ist. a Rom II pag
25.—Sathas.
Documents in€dits
relatifs î | Histoire de la Gric
e au moyen âge Paris. 1880
[.p. 146.
16)... Cinnami Historiarum Ibr: V.
c. 3 p- 260. ed. Bonn: Leonem
Bonn

ș

a.

autem

maxime

Batatzem

vero

nomine

Valachorum

aliunde

ingenti

cum exercitu

multitudine

qui

perinde

Italorum

magno,

coloni
in Hungariam facere iubet
Aceeași mărturisire lu Pach
imeres De .
Michaele Palaeologo. ed Bonn
lib 1, pag.
83 Numtrâse citaţiunt
a se ved€ în acâstă cestiune
la Nic
Densușianii.
Revoluțiunea lu!
Horea, Bucuresci 1884 pag. 28—3
7.
17),
”
Sathas, Documents in€dit. zelat.
î T' Histoire de la Grtce 1. 140
18). Nic. Choni:tae de Isaac
io. Angelo p Sar
19). Phrantzes
quondam

20!.

21).

Îuisse

Schol.

perhibentur,

p

'Yhucyd

et locis Ponto

414.

IL

p.

Cantacuzenus ed, Bonn.

ro2

p. 320.

Euxino vicinis irruptionem

o
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„ Astădi ” elementalti

- românii

locuesce

următârele te-

ritorii :

1). Regiunea dintre -Tisa, Dunăre, Marea! ndgră și
Nistru, ună teritoriit compaetii de vre- -0 5000 miluri. cuadrate, va să dică

o mare

parte

din

Ungaria

proprie,

apoi” "Transilvania, România cu Dobrogea, Bucovina și
Basarabia ; colonii numărâse se află încă de secoli și
pe malulii "stângă alii Nistrului şi îu Chersonesi.
__2). In Peninsula-balecanică, locuindii - parte compacti
parte amestecați pe

totii litorarulii

gariei și chiar în lăuntrulă
-mâni se află în pâlele

dunăreanii

alii Bul-

Bulgariei și Serbiei

2),

de sudit ale Balcaniloră, apol

Roîn

mure numără în Macedonia, 'Lesalia, Epir, Albania,
Grecia, Insule şi. Archipeliă 23),
3. "Uni restă de elementii -românii se află pe litoraluli Adrialicei în Istria în districtele -Castelnovo Şi
Albona 24),
Numărulii

torulă :

Românilorii

România
. .
Transilvania cu

pe aceste teritorii,

„1
Ungaria

eee
ee
e

e

a

a

5,500,000
8,000,000

e

" Bucovina, recens. din 1890
- îi.
Basarabia, recens! din 1873 : numai Ro-!
mânii (afară de celelalte naţionalităţi)
Macedo-ltomâni
Serbia ..,

este urmă-

208,800
„„ 1200.000

am
aaa
A

24200,000
300,C00

Românii din Bulgaria şi de peste Nistru
Istria
Cea
ac

pr
22).
23).

Kanitz, Burlgariere
.liefenhach

Dame, Les Komains

Idem,

Vălkerkunde

du

Sud,

“ Total

- 200, 000
„3000

TIGLE

Serbiirt Lzig, 1568 p- 325.
1

2.8 --Nic.

Bucuresci

1877..p.

Deusuşiani

13—19.

|
et.

Fr.

—M.E.

Picot. Les Roumains de la Macedoine. Paris 1875
24), Maiorescu, Itinerariulă istrianii, Iaşi 1974. — Miklosich, Istround Macedo =- Rumunische.
Sprachdekmăler, . Wien
"1851,
1-te
Abth pp,
i

—
„Acesta

dd —

este numărulă celii mai

mici posibilă, căci este

sciută, că numărului Românilorii din ţerile
este. totă de una ascunsă şi
micşoratiă: de
străine, şi în realitate

e cu

multii

subjugate
guvernele

mai mare

de cumilă

arată cifrele oficiale.
E
Totii elementuli românii din tâte teritoriile susii-amintitea . purtatăși pârtă "până astădi acelaşi nume,

„adecă

cei de

dincâce, de Dunăre

s'au

una și se: numescii şi adi Jomân 5),
mână! răspunde elă când-"lă întrebi.

Românii

numesci
iria sai

din Serbia

şi_ Bulgaria.

ei .pe ei a-/tomâni
numiti

în timpulii

numiti

Macedo-Românii se

s6u a-Rmâni,
mai

Romariși în urmă -Rumeri 2), .

totii-de-

Zi sunt Do
'Toti asemenea

vechii

cel din Is-

- Romani,

E

-

apoi

„- 25). In documente acesti nume apare la
anulă
papei Clemente-VI: , Oac Homani, commorantes 1345 în o bulia
în partibas Iungariae,
lransilvanis,
popularibus O/achis

Uhralpinis et Sirmiis .... Aliis tam nobilib
us quam
Romanis. (heiner,- Monum. Hung.
1 691).
A-.
etimologice

flarea originei
a cuventului Jionzuzas resp.-a numelui cetăţil Roma, ce se află. Scrisă şi fuma.
s'a încercalii de mal mulți.
Etimol
ogia

cea

mat

plausibilă,

căci

este a Iul Corssen (Aussprache 1%,
După eli Roma s'a numită:de la
conservată Ja Serviu (Virg. Aen.
Cina Sru=curgii. care lăpădândii
rită

cu 7 în Sf:w-mon.la

totii-odată se.basâză

și pe

istorie,

364. 1l2. 1012.—Peitrăge, 427. sq).
Rumon, numirea vechie a Tibrului
8. 03. 90). Jon este dela rădăpe s se află în-7z vus xi-pa €r intă-

noi în numele

| însemnă cetate lângă rii. "Toti dela rtului Sire itt; prin urmare fonia
numele rîului și-a luati numele
Şi vechiulii tribă palatini Raza îs. Paman
us prin urmare originalmente
ar” însemna /ocurforăi
26)...

Vegi mat

do lângă sîăi ss riureană.

susă nota

0..—

Presbiter

Diocleas

|

(Regn.. Slav. c.

_V): „post haec totam provinciam
Latinorura, qui illo tempore liomani
vocabantur modo vera Maurovlachi,
hoc est nigri Latini; vocanturit.—
Numele de /omari Tafămă may ântaiă
ln 1114. In canon. 23 ali
Sinodulur dela Campostella se, ice
: , Mercatores Jomariiet peregrini
Non pignorentur ; et qui 'taliter
egerit.
duplet quae 'tolerit, et sit ex„Comunicatus*. (Du. Cange, Gloss.
med. et inf. lat. ad vocem
rius): — Er Pameri mat din
vechii se află numiţi în speciali Romaminiristrienir la Giov Mar.
i RoManaru
tta (Fra Ireneo della
" Historia di “Trieste, Venezia.
1698 Libr. IV. e. 7. p. 334:Croce) in
hichi 1aşa numescii conlocuito
1 nostri
rii pe Românir istrienY) addi
mandansi nel
proprio linguaggio Pameri,
”

|

:

-
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numiri, în-

Străinii insă& ai datii Românilorii diverse

tre

care

generală, la. toți

una

Vlachă. Acesti nume este

numindu-i

Românii,.

Grecii din -

străvechi, căci

ltalia de josă sâi Grecia-mare” în vechime ai numiti
: centrală şi in
Vlachi (Bidreg). pe poporele din Italia
specială pe cele din Campania unde încă pe timpuli lui

Aristotele 'esista ună ținută numiti Vlachia (Blozeia) 2%).

„

Plachi este

numire de

aceea în

și pentru

batjocură

dela 1848 Ro__mârea adunare din Câmpuli-Libertăţii
cerândi a
numiri
mânii ai protestatii contra acestei

se numi Jomâni cum se numesci el înşişi 25). . .
Numele Vlachii, de şi nume de batjocură însemnândii
prostă (Did),

este însă de-o

ginea romană

a

estremă importantă, căci

el ca documentă viii, păstratit până adi chiar de stră-.
int și adese-ori duşnianii nostri, probâză nu- numa! ori-

Românilorii, dar' şi colonisarea lori -

aminamente Ita-.
în răsăritulă “Europei din elemente
de Vlachi, ai
lice, căci Grecii, . autorii acestei numiri
nume numai
acesti
.
cu
străvechi
numitii în timpurile,
populaţiile romane vechi italice și mai în urmă numai
-

|

pe Români.

II.

CAPITOLU

"Dialectele. limbel Române. i
„Limba Româniloră atâtii a celori

dineâce,

de

și a celorii de peste Dunăre, avândi una

câtii

şi aceeași 0-

27). Suida, Lex.. ad voc.. Pic? —Michaelis Apostolii paroemiae»
Lugd. Batav. 1619 prov 65. C Miller. Fragm. hist: graec. II 165

(193). — A se vede studinlit nostru

evista critică lit. 1
28).

Protocolulii

(1594)

Orzginea

cuvânturui

Vaehii în

p.115.

(094). p

generale,

îti
şedinţa

îl din

4 (16)

Multi

1848 punct. 1. (Veqi Papiu Ilarianii, Istoria Rom.din Dacia superidră,
Viena 1852. 1 p. 294—5).
a

—
rigine,

una
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şi nedespărţită

a fosti

pulii câtii ait domnilit Români i la începutii, In lim.
la: 274 d. Chr. esistândiă nat i peste Dacia până pe
uralminte o strinsă legă-:
tură între. Românii din .Dacia
nu s'a putulii face vre-o deos și cei de: peste Dunăre,
ebire
esenţială între graiulii unora şi-ală altora;
ai putut
s&-se
multă nuanțe.
După a. 274 trecândi o part nască celă
e din Românii din Dacia peste Dun
ăre şi amestecându-se cu
lementulă romanii de acol
eprocii asem&nându-se chia o, graiului s'a inriuritiăi reoi-

să-se desvâlte

pân'

r și în nuanțele ce ai pututii

aci

deosebite

la unii și la altțir,
In timpulă invasiunei barb
ariloru,. începând de la
Huni până la Turci, necurm
de Români când din Daci atii ati fostii aruncate grupe
a peste Dunăre dincolo,
din Peninsula-baleanică
când
dir
icoce.de Dunăre 1), Nici
- Prin invasiunea - Bulgaril
chiar
ori nu stan rupti
cu totuliă
„ primenirile intre Români
i
Dunăre s6ă Balcani, căci de dineâce Și de- dincolo de
cele de Români de dincolo tocmai Bulgarii aduceau mari

năre, care apoi la ocasie
lori patrie 2),
Bizantinii

o

în espediliunile

duceaii aici

luai de-aici

"ŞI-I aşedaa dincoce
Grăși se întorceaii în devechDuea
.

elemente

loră: dincâcede Dun
ăre

române

de

şi le duceau din colo.

peste

a-

Dunăre, sâii

Invasiunea 'Turcilori
a aruncati multe elem
ente române din
canică din coce de
Peninsula balDunăre.
Din tote acestea resultă,
că limba română din
traiană şi din Peninsul
Dacia
a- balcanică
n'a
'ată. fie-care, ci împreu
trăi
tă
isonă,și tocmai în timpul
maţiune-a fosti mai
de
formultă în contactii şi
chiar în a-

ÎN

mana

.
1).
Pentru timpurile
may vechi a se ved
nischen Landschaf
e Dr. I. lung,
ten, Innsbruck.
Die Roma:
1851, p. 454. not
2).
Aşa d.e. Principele
a 1.
Bulgarilorii
din Macedonia
Crum în 0 invasiune
Yre-o 12000
. ridică
bărbaţi, afara
eGce de Dunăre, car
de. femel,
Şi-I aduce din
apoi la vre o 25*

Teofili (829—842)

se reîntorciă. în

thas, op

cit, Prefaţa

ant mat târdiii sub
împ&ratuliă principe peste Mac
edoneni,
ed. Bonn. p. 231
și 343). . Sa-

conduşi de Corâilă,

Patrie. (Leo

p.: XX,

Grammat.

—
amestecă, şi numai

venită o isolare mai
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după-ce limba se formase

pronuntată. de și nu

anume prin invasiunpa

a între-

absolută şi

Bulgarilori, care elementulii

ro-

mână de dincolo de Dunăre lau: impinsii peste Balcani,
De-atunci Românii de peste Balcani rumpându-se de

curentulii graiului română dela: Dunăre, ai inceputii a
se nuanţa ca dialectii deosebită.
i
Cumcă limba Românilori de peste Balcani s'a formată împreună cu limba Românilorii dela Dunăre sii
că în realitate majoritatea precumpănitâre a' acelorii
Români s'a derivati din Românii de la Dunăre probsză
faptulii, că Grecii pe Românii de peste Balcani ii numesci

Jisio-daci

adecii

Românii

din Dacia _ trecuti

şi

veniți mai de-aprope din Mesia (Bulgaria şi Serbia). î).
Deosebirea cea mai mare între dialectulă m.-română
şi limba română este cea lexicală, 6r' cea fonetică
și flesionară este mai mică. Acesta a provenitii din înilaința. ce ai esercitat'o elementele străine conlocuitore.
Limba grâcă a înfluințatii prin biserică, prin scolă și
prin contactul de 16te dilele. "Terminologia religiosă la
m.-români, cv totulă din contra ca la Românii din

Dacia, este grecâscă, afară de unele nume de sărbători
ca Sum-chetru (Sân-Petru),. Sumedru (Sântu-Dumitru).

Stămaria (Sântă Mărie). Aceste resturi înse probeză că
și la m.-români nomenclatura bisericâscă a fostii romană
şi numai mai târdii s'a perduta. Influința turcescă sa

întemplatii pe cale

administrativă.

Afară de acesta a

mal înfluinţatii, dar mai puțini, şi limba bulgară.NCe inluință va fi esercitatit limba albanesă este mai greii de
precisată. Prin diversele înfluinţe dialectul m..românii
a perdutii multe din cuvintele romane înlocuindu-le cu
-

”

2

3).

Iken,.

Eunomia,

Darsteltun
und
g

Fragmente

neugriechischer

Poesie u. Prosa Grimma 1827. L. p. 25t. citată la Fuchs, Die Ro:
manischen Sprachen. Halle 1849 p. 92 nota 15î. Niceta Choniat”
Isaacio Angelo I, 237:
Qi AMlvooi nguregu? croudţorro, Uri Ie
gi
Bio: xx) jozovTiti.
i

.

—
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străine, de altă parte însă a păstrată
cuvinte romane
perdute în limba română. . o
a
Deosebirile fonetice în generali - sunt
ii putine
de insemnat
este rostirea 2 (PD în locă de cr,; mai
ci:
cerbi, cerci, cincă ; “păstrarea
lui 1 unde limbu rom.
Pa perdută: aliă, gălină,
hiliă,
erta, liai. Grupa d, gl, n'a trec liepwme, muliere, |i<.
uti în chi, ghi: ginu„€liu, cliae, cliama, oclia, glia
ţă, sugliță, îngliţă,
M.-românii punii adese ori unii
a la inceputulă multoră cuvinte şi toti de una
când cuventulă
incepe cu
rd. e. aspargu-spargă,
alavdu-laudă, alasă-lasă, a„-ştergii-ştergă, aridi-ridă,
arsarii-r&sară; unele parlicularităţi ale graiului romană
din
allă ca generalități ca bi-g Dacia, la m.-români se
chieptenă, Suschiră, aprochie hi: Bhine, orghi; pi-chi:
,
chiatră : şi 4 în loci de f.: “Chiele, chieptă; chierde,
_hiere, hicate, hiliă, hire,
higu-înfigă.
a
E
Macedo-românii uit în rost
căci rostesc cuvintele scur ire 6re. care particularităţi,
tâu„dă unele vocale și chia
elidându-le.
r
.
„
„În flesiunea nominală deos
ebirea mai însemnată este
lipirea. articoluluila temă
după
omiterea lui 4, uneori
Chiar şi a lui e: luplu,
caplu, omlu, gionle,
Er' ! din.
articolii în decursul
flesiunei riu se omite:
6stilieidee, numtăliei-nuntei,
valelici-văil, Smenili, lupil
şoțili.
i, aușili,
AR
In flesiunea verbală
„In
ii
ală se se obse vă următorel
e 'particularităță : perf. tare şi simplu
se întrebuințâză
.. feciă, , figesi, fece, feci
mii,. fgitii, f6ciră , cliș mai dest:
iă, frâmpșii,
alepşiii,
i
Participiulă “trecuti,
aplicată cu ausili arii
marea timpurilorii
pentru for-:
trecute, se întrebuin
țeză în forma
feminină când: ausili
aru
cu suntă, participiuli. l este qream: aveam vinită : 6r'
se acordă după genii.
esistă şi unit perfee
Totii-odată
tă condiționali :
dicerem,
. Cerundiulă are două
vidârem.
fo
rme ; “vădândă sii
In dialectulii m.-rom,
vedenda-lur.
se întrebuin

țâză încă multe for
me

— 49 —
perifrastice, care în limba rom.. le mai aflămiu unle numai prin cărţile vechi : vrea să giuri, sieste că. giurii, să

eram sti aveam giurală,

să era.-să giură, să

escii sci

să hiu giuratii .etc.
E
A
E
a
In privinţa sintactică observămn că dialectul m.rom. întrebuințeză mai rari preposiţiunea 2 (pe), se
fresce de întrebuințarea pleonastică a prenumeloriă |
personale,

a păstratu,

de şi mal rarii,

orașe mai mari, indicarea

mai

_apa, Ceae

a

i

T

preposițiune, rămășiță fârte preţiosă din

Pra

alesii pentru

locului scu a direcţiunei fără

graiul latini.

Dialectuli isțrianii încă nu s'a formată - deosebiti de
limba celorti-alalţi Români, căci ei in timpurile * vechi
ai stati în legătură. nemijlocită atâta cu Românii din
Penivsila-balcanică, câtu şi cu cei din Panonia şi Dacia. Despărțirea loră

de

cel-alalti

Români

și anume

de

cei din Dacia şi Panonia sa întemplată prin invasiunea

Ungurilor în sec. alii 9-lea, de cei din Penineula bal-

canică se întâmplase deja prin invasiunea Slaviloră. Și
după aceste rupturi însă multii timpă ei n'au perdutu cu
totulii contactulă, cu .celalalți Români şi anume cu cel
din Peninsula-balcanică prin resturile de Români de
prin Dalmația, Bosnia şi Albania, 6r' cu cei din Panonia

rr

și Dacia prin grupele de Români din Croaţia şi Slavo- nia şi Serbia, căci în tote aceste regiuni documentele
vechi ne arată până prin secolulu alii 17-lea grupe de
Români, ba chiar şi astăqi se - mai află elementi românii forte“ numărosii în Serbia, &r' în alte locuri resturi parte încă nu de'totit desnaţionalisate, parte. încă

cu amintirea că suntii de origine Homâni. (Vlachi), deși

S'aii desnaţionalisatii 4).

Ie

————————

II

forte numărosii
4). Ca elementul românii la fdriatica era odată
-se vede diniurmătârele : C. A: Combi în opera Cenni eimografici sul.

st 1859
Ptoria în vol. Ul. ali Almanacului. „Porta orientale“ „Trie
romanica fose
citati la Biedermann op. cit. scrie: » Che la schiatta
Caldera quanto nelle
__molto estesa tanto sui monti della Vena e .del

„terme.

pedemontane

e di Beliai,
del Pinquenti no fino a Montana î quell

7

—
„Dialectulu

- „

istriani
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a : suferită

si mai

mari

înriuriri

de câtă celit m.-română, şi anume din partea limbei
slavone şi italiene. Din acâstă causă. elementuli lexicală română mare parte a dispărută, inlocuindu-se când
cu. slavonii, când cu italianii.
|
Asupra dialectului suntemă
pân” acum destulii de
slabii înformaţi, şi în unele puncte. înformatiunile ori
se

contradică,

ori dialectul

presentă . variațiuni

con=

iradicătâre, d. e.: după unii : gliaţă, gliindă, gliemi,
cliemiă, după altii * ghiaţă, ghindă,. ghiemi, chiema.
Sunetele, &, ea, oa; ge, gi; d, f, ş, esistă şila Istri“eni,
sunetele â (4), ea și on, ai esistatii mai nainte,
» cum arată unele cuvinte, astădi însă mai rari, 6r” alţii -

susținii că s'ar” fi perdută, 6” ce, ci ca şila m.-români
fe, ți. L sin sa păstrată ca la m.-români: liepure,
lină-inu,

fiii.

Se

observă

şi nuanța

ghierme-vierme.

Caracteristica fonetică a dialectului istrianii este rotacisarea lui n între două vocale în cuvintele române
pr. tirii-vinii, păre-pâne, tirării-tinării, pliră-plinu. Acesti fenomenii însă se află și în monumentele vechi
ale

limbei

rom.

din

unele ţinuturi,

Dacia,

precum

şi în graiulii viu în

DR

Flesiunea nominală
nu se deosebesce de a. limbei
Yom. : omu-omulii, domnu-domnulii, ceea-ce se întâmplă
în graiulu populari şi în limba română din Dacia, ca:

adecă st-se pronunte «; finali
ticulatu.

.

întregu

,

cu sens de ar”

:

Conjugarea, pe câtii e cunoscută, nu presentă particularități, de câtă că formele enclitice ale pronumelori se
di Pisino e di Albona, si vedde aperto anche
in oggi, oltre che dai
tipi fisionomici, qua « la rimarchevoli per tuiti que:
paesi, dai nomi

altresi di parechi villagi, portante
nenza

în a; in o ovve

în 44,

il carattere

nonche

dalla

romanico,

ricorrenza

collo desi-

non rara della
voce Vlahi e Vlaho a denotare localită. di quelle
parti. — Despre
Bomânii din Friaul a se vede relatările lui Potocki la Barth. Kopitars
Ileinere Schrieften Wien 18.7. 1. 324—330.
:
-

=
pună îndărăptulu verbului, după cum -se îndatineză și
adi la Românii din Ungaria, și se întrebuinţeză timpuri
perifrastice ca la m.-români.
|
Impregiurarea, că dialectul istrianii „păstreză parti-

cularități şi din limba rom. din Dacia și din dialectulii
m.românii, probâză ceea-ce amii disii
elă a stată cu amândduă în legătură.
Dialectula

m românii

şi

istriann:

mai susii, că

surnitii de-o

forte

mare importanță atâtii pentru aprofundarea evoluliunei
limbei române în speciali, câti şi pentru filologia romanică în generalii. Pentru aceea se împune cercetarea și
eludiarea mai întinsă și mai

adâncă

“ GAPITOLU

a acestoră dialecte,

IV.

Epoca formaţiunii şi cele mai vechi urme de limbă.
In capitolul ântâiii s'a arătatii legătura dintre limba
română și graiulii romanii populară, rămâne să arătăm
aici timpulii în care s'a închiati în liniamentele ei princi:
pale formațiunea limbei, și să înşihămă . totii: odată şi
cele mai vechi urme ale limbei române până în timpului
când ea apare în cărți tipărite. Până pe 'la 1000 d.
Chr. nu tâte teritoriile ocupate de elementulă românii
posedi probe despre formațiunea limbei. Dacia-Traiană
a fostii porta. tuturor învasiunilorii, elementul românii
sa retrasă în acestă epocă în munți șia rămasă tăiatu
de contactulă . cu ' occidentula latinii și cu orientvlii
greci, în car€ singure sa mai pututii păstra cultura, și
sat pututii scăpa de perire monumente scrise. în DaciaTraiană Sau distruși tote monumentele, şi totii ce a mai scăpatii ai fostii vechile inscripții latine ascunse în - cuine, alte monumente scrise nu sai putuli păstra.
În orient scriitorii

grecă-bizantini,

în apușii

scriitorii

Ba
N

=

latini, ait lăsatit monumente
și au

pututiă

să scape,

mai

scrise asupra

timpului lori

alesii prin mănăstiri, diverse

“alte documente. . Pentru aceea noi suntemit avisați în
acestă cercetare numai la monumente afară de Dacia şi
la inscripțiunile ei latine. Acestă împregiurare ingreuâză
numai cercetările,

dar' nu. le altereză

întru nimica,

căci

în- capitolul II şi III ami arătatii, că limba română din
tote teritoriile s'a formatii împreună şi nu isolatii și
prin urmare
. monumentele dintr'unu loci au aceeași.
valore şi pentru celelalte teritorii.
„Urma cea mai vechie și mai apropiată de limba română

se află

păstrată în o tablă

cerată dela

160 d. Ch.

aflată în Dacia în care se celesce subscrierea: AAEXANAPEI ANTIILAYPI ZEKOA0 AYK TOP SETNAI: Alexandrei Antipatri secodo auctor segnai 1). Subseriitoruli

fiind Grecii, și necunoscânâii limba'latină cultă s'a sub-

„scrisă după cum vorbea poporuliă, astă-felă a scrisă
segnai=—semnai și secodo în loci
de secundus. In 0
„altă tablă cerată din a. 167 2). aflămi cuvintele:
remasisse

"abuerat:

abere

abituriui

lat. remansisse,

«

«
«

habuerat,

rom.

a

habere

remăsese

-

« . avere

habiturum

Pa

O altă inscripţiune sună:

i

M(emoriae). Q(uintus) Maecțilius) Donati. (filius) pausait ann. XVI, Filio pientissimo fecit Arethusa mater
5,
_Acâstă

inscripțiune

este

făcutăin

forma

romană-

păgână însă în spiritit și cu idel creștine,
Espresiunea
Puusauit este cuventulă răpausatză sei ră&posa
tă,
- întrebuințeză şi adi la noi .în „asemenea împregi ce se
urări, -

atâtă în
1).
2).

3)

înțelesulă de a muritii,

câtă și în celui de se

Corpus Inscript. Lat. Il. pag- 959. Tabula
XXV..
Corp. Inscript. Lat. II P: 924—927
Tabl. 1.
Corp. Inscript, Lat III No 32 57, Inscripț
iunea

spirită se pare a fi deprin sec. IV. d

i
|

după formă şi |
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olihnesce, căci la sate se scrie pe crucile dela morNicăiri înminte: «Aici răposâză în. Domnulii N. N.>

nu se află intrebuințatu cu inte-

limba latină pnusare

lesulă din inscripţiune,

ci numai “în latina târdie

bise- .

O altă îin-

din graiulit vulgarii 1).

ricâscă împrumutati

scripțiune sună :- Domno et. Domnae Satrius.Felix 5). ete.

De cele cari

le putemii

limba română, aflămă

specifice de

privi ca urme

|

următorele:

O statuă, aflată la Partoși (Maros-Porto) în Transilmoră, care rezimatit de ună trunvania, representă pe
chiii de arboriise sprijinesce cu stânga pe o târță a-"

prinsă întârsă în josă. 6r” în mâna drâptă lăsată în josii
ține o ramură cu fructe, Amorii representă aică geniulii

primăverei, şi în adevării pe statui se și află inserip0
ținea: PRIMAVERA, primăvera 5)...
PR scriitorii bizantini aparii urme încă prin sec. alu
NE
“lea.
graiului populari și
proprii
i
fonetici
nn
fenome
Unii
şi la Macedo-Români,
Dunăre
l Românii de dincoce de

este sunetula
cografali

ghi în loca de di şi zi păstratii la. Jexica yoivoz=ghini,

Hesychiu

cerghi, cerbi,

pEvreo=—ghintre,

vinii, 0eg/0i==

vintre, yorvăguris=—ghi-

însemnatii
năriciă, vinăriciii adecă. păharnici. Este de
latine-rocuvinte
la
numai
că acesti fenomenu-se află
şi laiino-.
grecesci
limbei
comune
mâne şi care suntii

„Tomane, ca. oivos-vinum, etc.
VI-lea deo-.
Pentru limba. română până la finele sec.
u, ProPrisc
tini
sebitii importanți sunta scriitorii bizan

copiu, 'Teofilactă

şi Teofane.

Simocuta

Priscii la a.

din partea împtratului bi448 a tostă trimis în solie
descrierea călsto:
- zantin Ja Atila, regele Hunilorii. Din

lo
mortui — Pasare, tumu
dicuntur
4). Pausare et Paiusantes
e. ad vocem |.
Cang
1Du
1059
iptio
inscr
Vetus
iesene,
a

a:
Nr. 17F-.,
5) 'Ephemeris Epigraphica v. IV . 1874.n. 37 și Ephemeris epigr.
6). E pigraphische Nachlese Wien
din Cujii.

II p. 310

n. 409.

Statua

se află

în

Museulă

—

riei sale

se vede

*
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—

ea

că elii a umblatii prin

regiunea

'Lisei

(Tigas) şi a 'Limişului (Liphisas), adecă prin Ungaria de
in€dă-di și prin Bănatii, unde
de mâncare: meiii şi de beutii

spune că locuitorii îi da
miedii. Meiulii mai până

în dilele n6stre a fostii nutrementulă
ranului

românii,

care

încetula

cu

principali alu ţe-

încetuln

s'a inlocuiti

cu porumbulii. Miedă este unii cuvânta care se află in
limba română. însemnândii o băutură ce se face din
mursă de miere dospilă.
Prisca mai - amintesce și de
limba ausonică în două locuri, odată (p, 190) unde
amintesce și de limbile ce le vorbescn supușii lui Atila
dicendit: «că sună amestecați din diverse popore vorbindii limba lorii barbară seu hunică, s6it gotică sta
ausonică> 5). Er" în altă loca (p. 206) dice că a audit

la mesa lui Atila glumele ce le făcea

unu

măscăriciit

cu numele Zereon amestecânai cuvinte din limba ausonică, hunică și gotică 9). Mai ântăiit este de însemnatit,
„că Priscă 16te cele trei limbi, hunică, gotică și ausonică, le numesce limba loră barbară (7005 11; oeqerior

lcU00;), va să dică

și cea

ausonică

o consideră totii

barbară, Ausonia este numele vechii ali Italiei, prin
urmare limbu ausonică este limbă italică adecă romană,
Şi. fiindit-că

Prisci

o numesce

Quinuliani (|. 6, 45) numia
pulariă din

Roma,

urmâză

barbară,

tocmai

cum

barbari chiar graiuiu po-

că limba

uusonică

nu

era

limba latină ci o limbă populară romană. Tota asa 0
înțrlegii și traducttorii lui Prisca 10), Acâstă limbă nu
7

7). A se vede și lornandes cap. '34. i
„8.
Priscus, De legatianibus, edit Bonn. p. 190:
VVzES 7008 Tij OrperEue Baobtow piuioon €rlodar

„7

TorSw,

1 xai

zriv Avoorivv,.

vous

atrăv

fuyxivdez ydp
3 ziv Oivov ij

zip0< "Puuatovs

Emtuila xai ov Gedius zis Gqtiv 2ldeviţee Zi qovi, li cv dai
Vayov aizuchurav 70 zis Gogaus zei 'IllvoGos zic grl (0,
9).
Priscus, ibid. p. 205 sq.: 7ă 7do Atoorluv Tv 1âv Oirwr
xad 7 ziiv Tor9ov nepaiuipvis vidrrav. mavTas'
Ovi yet. .
10). In testii e tradusă cu „lingua somana“, &r' în Index historicus
p: 015 se dice: „Ausonica lingua (Romana rustica)“. :

putea st fie alta

în regatulii lui

câtă limba

Atila de

acelit
românscă, care o vorbiaii locuitorii romini din
une
relați
ltă
ceeala
cu
ă
deplin
rdă
regat, Acesta conco
Aa lui Priscii, unde vorbesce despre meiă şi miedii.
)
(4526
ricii
“Peodo
că
i.
c&sta se confirmă şi -prin faptuli
adreza decretele sale în Panonia eBarbaris et Romanise

!

Îl,

Procopiu, care Scrie în sec. Vi-lea, ne-a păstratii cele
mai namărose urme de limba română in cataiogulii cas-

telcloră făcute scii reparate de împăratulii lustiniană !* .

la pag. 4. amii arătatii, că elementulii râsboinicii în
imperiula bizantinii erai Românii, pentru aceea şi caslelele eran totii ale Românilorii şi păzite de ei 13).
Chiar din acestii molivă numele castelelora ' ait o deosebită însemnătate pentru limba română. In aceste numiri se constată următârele fenomene ale limbei ro-

mine:

|

In fonetică : esistenţa: unui sunetii guturali ă si

€

resultă din “Poruorâra-Rumisiana și “ Pouu?i cuve Romii-

liana, în care sunetulii după 4 vacilză intre î şi 2 (îi)
in tocmai ca la latini maximus și maxumus ; asemenea

în Airirorevrara-Iupofantana, în care fantana, în locit
de fontana (lat. fons) «e celă dintâiii în locu de o represintă unii sunet

obscurii & sâii 4 pe care seriito-

rula greciinu scia să-l scrie cu o altă vocală mai
apropială de sunetulii ce-la audia şi pentru care nu a-

vea literă corespundetore în alfabetii. Tuvgforhi- Lurbulie s. Turburie (dela turbure) representă forma gutuvală 'Turburiă trecută în 'Purburie,

ceea ce se confirmă.

———————

7

10), „Cassiodor.

Var.

2.

„universis

16:

barbaris

et Romanis

per

Pannoniam constitutis* Var. III. 24. v. 14: „antiquis barbaris qui Romanis mulieribus elegerint nuptiali foedere sociari”*. citită la Dr. L.
|
lung. Râmer u. Romanen p. 187. nota 3.
12). Procopius, De aedif. ed.. Bonn p- 277—285.. 3o5 —305 et:
passim.
na13).

n.

Nicetae

.

Choniatae,

-

De Issaccio

Da

Angelo

.

1b.

:

Il. 4. p.

452

ed-
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„prin alte nume

—

in care a nu s'a întunecată:

"Eougia ete.- Despre sunetele. șuerătâre. € şi f

„probe :

7

G=tz,

Movie

2

do re).ov —

Aovtovlo—

Lugulo

Aire,

N
o
suntii următdrele

Mugianicastelu
(Luciulu)

-

Aa

Broytrat' — Virginaco
.
Tergikyw — Petricen (Petriceni ?)..
Faţă cu acestea se află altele cu c-(k) nealterati,

Ilozival,

Deozicu, Magzizrerea..

.
„Teava

a

j=—2, tz.
—

(enţana

Ioertovgiee —

|

„n

Jlovrtag

—

(Gentiana)

Preţuries

Ponţas

(Punţh).

|

"EOrrziw-— -Edilio (Editinm-locă ridicati)

Azgănia— Acrenţa -

Afară de acestea mai suntii multe alte nume
cu ţ
(0): MdBorria, A4atrioveg „Jltvrio ete.
Faţă cu acestea se află altele cu 4 nealterată
: Te“Ttavâv, Ita)Bevric, „Dhwoevriave.
“Vacilanţa între e şi e tsi ţa
rată că era luptă în„„ “tre aceste sunete, în generali
însă precumpănea deja e
Si 4, și prea uşori s'a pututiă
întempla să serie numai
„după tradiţia literară și după
forma
- vechie istorică a
numirilorii punândii-e (k) în lo
cu de q și £ în locii de f.
“* Trecerea lui d în d şi dz:
Titov—Pedion, Baditdve.
—Badziana, - B:97u—Bidzo.

In Xzezzezdoag avemu

-Sunetulu șI,
- 14).

Curtius,

pe: 64 (sc) sigla grafică pentru
Da

Studien

v.

IV.

248.

262.

—
Intunecarea lui o în u:
“Pougotore, „Nafouorvrej
“

i

Tocirea
sub. forma

57 —
€

4huoi—Almu
Bougyoudî.rov— Burgualtu
Zrcvorz6grov— Zitnucoriu

Aiguuvrov—Haemimontu
TO Oiyzou—Uneu
Sa

.

Movhdrw-—-Mulato

(0, w) svntii forte
-

-

To 'Eouuovroi—-Esimontu
Dlovrticvizcoe?lov—M. Catellu
--

Novivrov—Quintu
Kegzivtov— Cercineu.
X01,2avnv—Solvanu

:

-

TigoBivov—Probinu

_

Aotatolo—Luţulo

Și

,

a

-aan 15):

Numirile în o

Ş

şi m (us,. um) se presentă
intregă -a lui -us,
căderea

desinenţelorii s
u și o sei cu

- Kigoov—Cyrru

PotuLoteya, “Î& ariuotvres,
Di
(la Teofilacta),-

.

numărose:

duci Limmo Nowwy—Nono,

.
-

se află scrise în_trei chipuri, seă
15). Numele terminate în s (ou)"Toi ayiov Tociavoi, Dagrlixa
scă:
grecâ
onară
flesi
după forma
ege că cu acestea n avemă de a
"Apuvrov, Toi IItwytiov ; se înțel
re este; când. istoriculă nu le
scrie
de
'
chipă
ne ocupa aici; ună altă
flesiune grecescă, ci ca nume
cu
e
int
cuv
a ,
consideră și nu le scrie ca
i cu formă română. acest
. adecă numir
petrificate astă-feli cum suntii
„inainte artica nominative şi puntadă
-le
ându
ider
cons
elii
rmă
o confi
nominalive
e
acest
ov,
udvt
70 'Egu
coluli neutru 76: 75 Oiyxov,
dintâi este lat. zezicats, Tom”
cel
căcI
e
mnat
înse
mai
suntii cu atâtii
pe munte sub forma”

.
alti doilea conţine
nesce unghiii din unculus; er
castelelori! se ala și în
i.
oguli
catal
lingă
pe
a,
acest
mantie. Afară. de
ca substan:
nume cu terminaţie română
testulii operei multe asemenea
pag, 290. etit
ovxo
Znrv
290-"Apoi pag.
irov p. 2 9e e
live în nominativii:
yovă
Bova
289;
poya
oBoi
XTaduB Vuyov p. 239, Aarr
îndoiclă, c _ nume : nr
e cea mal mică
:Dreptii aceea nu mal încap
er traducători a atin Ai
.
numiri românesc
ra :
i(6v) citate de not suatii
bizantini, ai greşit
alii ai istoricilorii
adăogin i n
“lui Procopiu și în genes
cu genitivulii. în z cîind
forme
cândă asemenea numiri când
acelea suntii numiri si
că
i
.sciai
nu
că
sc up, din simplă causă

- somânescl, €r' nu grecesci.

—

"Eorrtiu—Ediţio
Biotu—bidzo
Nuyero—Nogheto

-

58—

-Megiâto—Meridio

Ilecor0uu— Presidio
„Kaare?40v08o—Castellonovo
etc.

In unele numiri

compuse avemiă:

Kosro-,

-

foriro-

“Prywvo-, lovhto-, - Băvgyo, =6Bo, =z0orov aderă : capo,

lupo, righino, Iulio, burgo, novo, cortu.
Mai trebue să insemnămit, că Grecii de regulă pe
finală ali nostru "lu schimbă în o, prin urmare multe
din numirile de mai susu şi multe altele câte suntii la
Procopiu, poporulă români
deja atunci le va fi pronunțalii cu z,
_
Dă
"Alte tociri avemiă in numirile compuse:
" Teuel)ouovvreg 16), -Mevefa?s, Iovlio8aidcu, în care
avemi pe munte și zale (monte-m, valle-m), "EgzorHere,
Toti în numirile de la Procopiu aflămii și cele dintăiii urme de articoli și de flosiune.
In numele Luțolo (Luţuliă) şi Cusculos (Cuscula) probabilă aflămă

articolululu. şi cu

din urmă

Vaflimi

atâlii

maj

vertosii, . căci

şi în formă

nearticulat

cuvântulu

Kotozov

şi în forma femenină Kovozave, încâtii față cu aceste
forme nu sar” pute presupune, că Cusculos ar' fi unt
diminutivă latinu Cusculus. Dar chiar! de amu admite
- acâsta, ne remâne Luţolo scrisă ca. şi altele după
cum,

- Pronunţă Grecii în diua de” astădi.
Va să dică Luţolo
este în locii de -Luţulă, în care li este evident
a arti-

cululii. Er' în numele KoBeyruhes' (Cobencile)
aflăma.
“articolufii româneseii femenina în plurali grecisata prin
adăugirea lui e la fine -îeg, cum l'a adaosa
la scepte- Casas în loci de sceptecase; .va se dică
Cobenci

articulata
16).

Cobencile,

Adaogerea

,

*

lui ș la fine este -grecisare ca în multe
altele.

€r”

-

— 59 —
Forme

ilesionare

aflămii

în

:

următorele

-

Szcaeg 17) — Scare=> Scări
—

Scooyes

— Scuone =
Bane = Băi.

Szorawtg
Bovec —

Ilergitv —
Borreg

Strungi

Strunge =

Scaune

Petrizen (Petriceni ?)

şi Bouris

Butţi

—

-

-

:

Szenrevaoog — Seple-case
Kosâwzheg — Cobeneile

lopivcageg —

Argintari

Ie )aiig — Galaţi
Suizazeg — Schitaci
“Pezcogdtveg — Repordeni

-

ete:

Auvig —

Ape, este cunoscutula
uas: este

evidentii că

oraşi vechiti

lângă

istorieulii a scrisii

Ad-Agq
s6 pronunța românesce,
după câtii a pututii aşa cum
mai 'adăogindu-i şi Unii
dar a nimeritio destulă de răi
i,
ru unii alta castela în Epir
ş; tota acelaşi nume pent
Ă
“
s.
”Azu
scrie
Jocuitii şi aqi de Români, "i
noMmIme
anu
şi
re
iona
fles
Ca acestea sunlii forme
nici o indoielă decă vomu
native plurale nu mai încape
nesci esistente alunci ca
avein vedere cuvintele româ
ne, păi scit băni (dialectalu)
şi adi ca scări, strungi, scau i le-a grecisatii: acătângreci
case, argintari. Seriitorulii findi-că _elu nu înțelegea a,
fine
la
s
unii
qu-le câte
cuvintele,
când însă elit înţelegea
15)—Faceste forme şi cuvinte,
ct
ozi
(Da
ca:
sce
a
ine
in
. lat
pe cele latine le decl ori da acestă terminatiune,
sciae, Kotva—Cunae; une i,
Yhagravat,
lavediba
vea
la altele ca Ielezoai, duu ,
|
: [ori46 cl cu=vale, Sizlag

Danăre

,

d

2

a
pa în zpnzl0z09%.
.
Se află şi forma oxă cuvântăi 62 represintă pe ș ca în Szerostirea romiii
dupi
Probabilă că în acestii
i
pusi
te
ees
indică accen tulii car
_arezdonc. ceea ce
făsciae.
nâscă fășii €6r' nu Jatin6scă

17)
13).

1

—
In

privința

tuturorii

60 —.
acestori

numiri

topografice

tre-

bue să observămii că ele dateză în. scrisă din see. alii
VI-lea, în realitate îns& asemenea numiri sunta totu» de-una. cu- multi mai vechi.
Apoi chiar Procopiu.ne
spune,că lustiniani numai a:restaurati aceste castele

fiindă ruinate. lintre cele lăcute de noă p'amii amintiti
de”câtu vre-o câteva, dar şi acelea suntu fără îndoislă
numiri vechi de locuri: de.la care san numitii apoi şi

castelele, ca d. e. în dilele nâstre
mita de la muntele Peleşă.
O altă; însemnată

și Teofane. La a.

urmă

579, doi

ni Sa

Castelul
o

păstralii

comandanți

Pelesa nu-

la Teofilactii

bizantini, Co-

„mențiolă şi Martini, voiau să atace în Balcani pe Chaganulă Avarilora, şi când mergeaă cu 6siea,:de pe unuli
din

catării. incărcaţi

cu

de-ale Oster

cade josa

sarcina

și celu ce-li mâna nebăgânda de samă, îl strigă unii
altu soţa : etorna, torna. fratre !» ostaşii audândă şi cugetândă că este vre-unii pericolii și că le strigă loru ca,
st-se întorcă, o luară toți Ja fugă. Aşa relatză Teofane 1), 6r' Teofilactii spune că a triga
:. retorna
tii ! 20)
Teofane

spune. că ostaşulă: a -strigată în limba națională

(77 arareori: qu»]), 6r' 'Teofilactii în limba ținutului
(ezrizogip Te Vhirry). -Amii arătatii (p.
41 ) că ostașii
-Dizantini erai
„erai
"atât

cu. deosebire Români; şi că ecele ținuturi
locuite de
Români, mai
încolo cuviniele -sunti
după
inţelesă cât şi după . formă curatii româ-

nesci, de câtn torna şi fratre sunt

torme mai vechi?1).

19), “705 yăp fuov z6
qVQr0y
Ciaorptipavros,
îruigos rov
dtono Tov Tov fui0v mQogrusei To'y
Şoorov cvopSuigas TI XeTguq
9tuzii T0gwa,

700 oare
etc. Ed. Bonn. ]. p. 397 seqq.
20)., IZnlivooztiv re î80a nds, YEyowws' Grenguot
ov, Ext xwpiw
TE yhuizry cls roUmou rpartoău dillos &ilg ngootrar
re, Geroyva,
ntra

ueylorov

Tapăyov

pSeyyduevor

Ed.' Bonn.

deja

sfla

2. 15 p. 99.
21). Forma ziuă se afiă în Cazania lut
mă voii furna la tine“. Cipariu, Analeete Coresi de la 1580: „6ră
p. 53, asemenea la p. 54 și
50; semnificativă este

GI

returna.

câ

”

atunci

se

şi a d6ua
.

formă

usitătă
E

,

61

2

avemi: în vedere
La tote cele de până aici s& mai
Hesychiu şi din
din
susu
mal
e
odus
atat cuvintele repr
esii din numele toProcopiu, câtă şi cuvintele cu înţel
, Gris, Baves
are, gudoa
pografice de mal susit ca parc
e 10008,
eirr
,
GvEg
010v
s,
d196yp65, Boire

10U VTEG

„det

GEz0L0 oz 22). Si
goiga, delle, 4010, 10510, 409T0t,
română era deja
a
limb
că
tă
Din tote acestea resul
mâl confirmă şi
se
formată în sec. ali VI-lea. Acesta
alu VI-lea Slavii
ulii
secol
In
ra alte două impregiuriii
de Români, în
„În unele tinuturi locuite
e
cu elementi
ile
inci
prov
secolul următorii aprope tote
a română
limb
Deci
.
Slavi
de
românii au fostă înundate
ea Slasiun
inva
de
înainte
nu ar fi fosti deja formată
legile
în
si
ţi
resim
sar”
viloră, atunci înfluinta slavică
mărs'a
ci
esistă de locă,
interne ale limbei, ccea-ce nu
lă
simp
0
la
i
ma
nu
V.
. i și
pini, cum resulti din capit
că în seeste,
rare
egiu
împr
uință lexicală. A doua
. aflămii o sumă, de alte

la a. 1100
.
coli! următori, până conf
irmă pe cele amintite mal susil
care
ă
limb
de
urme

cuvinmai punemi în vedere
igo ntre anii 600—1100
iană
,i Za, deja și la lustin
iis6i
au
-z
fa
ta
:
la
la
Ma
n
„Di
e

t
dă, -„60rm-curte, “Ouog-omi.
Din 'Teolane: 7096a-c6r
o
ării.(nume propr.), votuegov-num
-mâsă,
itii : topa-€scă, utoa
Novall. 85.

rfirogen
-urezii .
Din Constantin urPo
izwg-măsurători, căgciitco
ve
oo
nd,
cau
v-s
uvo
Ora
cov-frundă,
andatu, qpgivrta, 'poută
porvâciza-vestmenta int
ta
gpeivr și por
, coz-loca. Din
che
-ze
ia«
oay
,
ria
nda
iru
cas:
aedif. p..292) ună
(De
e la Procopiu . Dunăre. La Comuna Patoţi
22). Așa se uumesccriere
gă
erâ “ân
idi
Cu urme
tel, care după. des
loci numiti Securicea
păii)în Mehedinţi se află unii > D: Frangescu V. comuna Batoui şi Scăsecure
cţionari topogr ieea. nu are de-a face cu cuvântul
romane (DiSecur
şi Secur
izca
:
Cuvântulă
i de siguranţă”.
se gică însemnă ; loc
ci cu let. sceurus, va
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precum și. dintruna

alti

cuventa-îppeo

(ân-

gerii) 23) se vede asistența lui 6, căci în dialestula ma.
cedo-romiânu se rostesce frânţă. In ceremoniile de la

- curtea

bizantină

se află espresiuni

tipice

cu

forme

ro-

mâne : uov?zoroavor-mulţi ani! fdvu zlouvwo=—bunulul
d-qeu | Acelu a pusă inaintea cuvinteloru și atâta de lăţita
în dialectulu m.„românu se află în cuvinte ca cozeYaeros, dÎzrdietos, drahderos ete. (v. cap. V).
Remâne se mai relevămu din Pprfirogen:ti şi cuventuli ozofBlor==servli, în care se află articolul plur-li
după dialectulu m.-românu 24).
In monumente dintre anii 850—1100 :) aflăma următorele importante urme de limbă română pe terenula
panonicu!şi ilirică, şi anume articolulu
proprii de persne şi de. locuri.
_

Candulus n. de
Draculus n. de
Chudulo n. de
Dedullo şi Ded,

-

-lă

în nume

pers. an 1070 vol. VII p. 167. 2),
pers. an. 1080 vol. VII p. 134,
pers. an. 1080 vol. Vilp. 135.
|
Dedu n. de pers. an. 1080 vol. VII

+

25).
Acestii cuvântii se ahă într'ună felă de oraţiune ssii colindă
ce se îndatina în Constantinopoli chiar la palatii, în
timpulii imperiului bizantiă, - şi
fără
îndodlă
însemna
îngeră.
Const.
Porphirogenitii, ' De Cerim. p: 385; mai vine înainte
și ca nume propriu
de pers6nă
în scriitorii bizantinr.

PR

24). Unit aii voitii st tragă la îndoiclă, că acestă
cuvânti în adevării ar' cuprinde articolulă pretestândă că acesta
ar fi numat ună
nume vechii alit' poporului numitii agt Serbi.
Acesta a provenitii de
acolo, că Porfirogeniti voipdi s€ arate de unde
sa numitii acestă
poporii „Seri, dice că sarii fi numitii dela
ser4/i
în dialectul
romanii însemnă s/ug? (Sto8io. Vi rii Tăv Poualov. careDraitxrw
Soiloi
- TQ00ayogevovrai.. De adm. c. 32 p.
152). Dâcă e dreptă 'acâstă etimologie sii ba, acâsta nu ne import
ă aici, decidătorii este ca îstoriculii spune lănsuritii că sezdlz însemnă
s/ugi în dialectul romani, va
să dică în limba română, acâst a' se. confir
tinuândă a spune că r0Aov]a se nuinesc mă totii acolo tip. 153). conii încălț
25). Monumenta spectantia historiam Slavor ămintele șerbilora.
um meridionalium, Zagrabiae, 1877.
„__26),
Se afla și forma nearticulată Cando
a.

1070

VII.

56. .
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Vilcana, flemee. a S$50—896 VII. 382
n. de pers. an 850
Musclus
Duculus
Mezulus
Mezulo

o.
n
hc.
n.

Yculus
Pundrulo

sc
m

(iraulu

sa

LOC
POS.

OS
DIR
DIS

pp
m

Masitulo Petrana ;, su
loci
Muracul
Negulusși Negul „pers.

vol. VI. p. 385.

SAO
1010 i
100

18
8,
18

pu
eo
em

lo
4,

os...

45

pi...

4.
168,
19,

n.
i
1010
pp 1070,
„n
se 1070.

“Yoduru, Danielu a. 110 VII 45.
Crisana, diaconus, a. 1014 VII AȘ.

Chrochonna (Crăciunii 2) a, 1059 VII 84, 172,
Vilean a. 1065—74%

călugăriță

Domnana

VII 95.

(Domnu

Ana 9?) a.

lUGi

VII

65.

Suliza ce. 1090 VII 155,
trece cu vederci doug documente de-o
Nu putemii
a
estremă importanță despre limba română din imperiul
Dunăre.
de
dineoce
cea
şi
bizantină
lulu zi
Pe la a. 750 năvălesei cete de Avari,
Sloveni

din

ținutula

Sirmiulul

în Macedonia,

l'nulă

din

Cu
ra.
căpeteniile lorii, Mauros, scia si limba macedoni scrie căÎ
Nicolae
papa
869.
a.
115 ant mat târdia la
«ctă vol
tră împăratula bizentinn Mihailă următorele: e, limba
principal
ile
în fie-care «i, ba chiar la festivităț
si scitică
acesta (latină) pe care vol o numiţi barbară
ca ceva . preliosn cu limba
o amestecați
nu
nu e tocmal spre onorea vostri, decă

arecă ș deci
st folositi de

3).
acea limbă şi în afacerile vostre oficiale»
27)...

„'ecce quotidie. imovero

în praccipuin festivitati

inter

dare
am pretiostitime hanc (latinana) stam
graecam linguam. veluti qaidd
Pin e:oti
tin
ntes.
misce
atis.
appell
dram et scylhicant linguam
et obseqăiis Pon vtatnunt.

vestro facitis. si hac etiam

(Du Canse,

ad voc.

în vestri< ofâciie

Obsequiare)

—
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“Papa Nicolae numesce limba latină barbară și scitică
nu după părerea sa, ci'eli reproduce părerea Grecilora,
şi Grecii numeai limba latină ce se vorbea pe atunci

barbară

şi scitică

din

causa

asemânării

cu

limba

ele-

“mentului românii din imperiulii bizantini, care era ace.
eâşi cu limba

Românilora

de dincâce

de

Dunăre 25),

„care ținuturi a (ireci se numian Barbaricum și Seitia 2):
Prin urmare, precum Grecii numiaa limba latină, pen-

4,

tru asemenarea cu româna, scitică "după vechia numire
"a acelora ţinuturi, toti asemenea
limba română ce o

vorbeaii Românii cu deosebire în Macedonia “unde
era
centrulă- lori ca și adi, o numiau. macedonică, după vechia numire a țerei. “lota după vechea

numire

de "Dacia, bizuiiinii numiau Daci pe Românii de

„dincâce de Dunăre %),
„Prin cele de susi se mai probâză și altu-ceva,- că
adecă in sec. 8-lea și alu n6uălea în Panonia.şi Scitia

se vorbea românesce, ceaa ce complelăză relaliu
nea lui
„Priscu diri sec. alu. 5-lea şi confirmă celelalte probe
și

urme produse mai susn

de pe acele timpuri, -

-CAPITOLU..YV..
Ă

-*

Influinţele

active şi. pasive.

„Cestiunea înfluințelorii, ce le-a eserci
tatii sân: suferita
limba română în decursulu timpur
ilorii, este una din
cele mai importante ȘI. totu-odată
din cele maj grele.
Greutatea se măresce încă și prin
unele. împre, urări
28).
despre

Pachymeres

II. p.

Vlachi din Pindă

100.—Chalcocondyla. Libr.

VI vorbinăi

spune că vorbescit aceeași
limba (o'ac6păurrou)
cu Dacii adecă Romanii din Dacia
.
”
.
Da
29). Nicet. Chon. 1. 239. passi
!
m
-!
30).
Vegi nota 28.
-

„particulare. Limba n6stră nu-i. adunată încă din graiulii
poporului, ceea-ce este cunoscutii pân' acum abia dâcă
face jumătate din. întregi
- elementului istoricii şi actuali
ali limbei române, 6ră dialectele zacă încă în totală

păragină. O altă greutate este lipsa de lucrări pregătitâre. Pân' acum s'a făcută mai numai încercări, şi în
generalii cu tendințe

unilaterale,

căci

s'ait cercetată

:în

câti-va numai înfluinţele pasive şi cam în generalii oră
cu idei: preconcepute. şi cu anume scopuri, ori fără cunoscințele necesare, sâii cu amândouă de-o dată 1). In
In câtă pentru influințele active nu s'a făcutii pân'acum
“aprâpe nimici,
.
|
_

Si

.

Infininţele pasive.

Aici trebue să observămii, că fiindă stabiliti -și recunoscutii, că legile interne care guvernă limba română suntii romanice, cestiunea înfluințeloră se rapârtă
cu deosebire la elementulii lexicalii.
a
a
Influiuţa dacă. - Istoria cuceririlorii vechi vorbesce în

.

generalii contra amestecurilorii etnice, căci spiritulă separatisticii,

esclusivismula

de tribu, era

forte puternici. -

“Acestaa făcutii ca Grecii să nu se pâtă uni.
nici ei între ei, necum. cu alle “popâre;
chiar și organisaţia politică şi sociala -avea
generalii de; tribă, .care numai cu anevoe şi
“s'a ştersii s6ă mai

bine s'a făcută

nici-odată.
la Romani
-unii fondii
fortetârdii

încetulii cu

încetul

invidibili. Pop6rele Italiei deşi eraă de aceeaşi origine,
mai alesii cele din Italia centrală, totuși câtii de anevoe
1). Fr. Miklosich, Die . Șlavischen' Elemente im : Rumunischen.
Wien 1861, nu scutitii de preocupațiuni.——Dr. E. Robert Răsler, Die
priechischen - und tiirkischen . Bestandtheile im Rominischen. Wien.
'1865, fârte tendenţiosti.. A. de Cihac, dictionnaire d'Etymologie dacoromane, 6lEments slaves; magyars ete. Francfort s: M., 1379. Jipsitit de

cunoscințele necesare, lucrare cu totulă nescientifică.

e

.
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sai putulii- uni şi sai uniti numar cu forţa, şi multi
"mai anevoe s'a făcutii contopirea, deși idiomele lori,
„ afară de Etrusci, erau numai dialectele unei și aceleiași
“limbi. In Dacia, pe lângă: eselusivismulii de tribii proprii popâreloră vechi, mai întrevenea alte trei împre„„ giurări caracteristice: ântâiii, deosebirea. între - Dacă și
“ Romani: a d6ua, dușmănia cea mai înverşunată ce a
-pututii să esiste vre-o-dată între d6u5 popâre; și în
"fine civilisaţia romană şi barbaria Dacilor.
Tote acestea, cumpenite după valârea lori, vorbesciă,
'nu se pote mai -elocuentiă, contra . amestecului etnicii

între Romani şi Dacă. -

|

In Dacia. însă mai întrevinii împregiurări şi consideraţiuni și de-o altă ordine de idei și necesităţi. 'Traiani

nu a

„+

cuceriti

Dacia

pentru. ca

s'o

lase

6răiși

mai

multii sâii mai puţinăîn mâna barbarilorii, care aprope
-vrezo d6uă sute da ani ai făcută să tremure. Roma
de
-numele -loră, în câtă
poetulii a trebuita să “strige:
„Paene delevit urbe
. Dacus?).
Er' ceva mai târdiă,
sub
Domiţianii, âti- umilit'o” făcendu-şi-o
tributară.

Traiani"a cuprins'o

-tru?

totă-de-una,.

«Yomană

nu

şi.

numai

ca să
din

în

nimicâscă pe

Dacia

să

facă

"Daci. pen-

o provincie

înțelesti- administrativă

, dar
ȘI în înțelesii etnică,
adecă o (6ră romană
totii a“tâtăă de - Sigură ca
cea mai sigură din. tote pro„Yinciele romane, între care cea mai sigură
era Italia.
“Pe Dacă nu-i pu tea muta în Roma, cum s'a procedată
„în primele timpuri ale romanisarei Italiei,
nu-i - putea

„ Strămuta în Italia, și chiar de ar” fi pututii
'n'ar*fi voit,
"pentru aceea spreromaânisarea

Daciei nu-i rămânea
de câtii să reducă Dacia la ună ' felii
de tabulu rasa şi
„_S0 împeneze cu colonii romane
deplină sigure: N'avemi

”de locă, trebuinţă
“să înțelegemt în acestă <tabula rasa»
_ 2). Horatius, od. IL. 6, 14. Vire. G: za.
-cendens Dacus ab; Istro.— Dio! Cass

PRI

şa, i 497 : Aut conjuratdes
o

—
.0 măturare totală
a fostii și -trebuia
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a Dacilorii din . Dacia, ca însă
să fie: o maturare atâtii de pu-

dernică în câtă să .nu mâi rămână de câtii membre ri-

sipite, pentru. ca să fie eschisă pentru totu-de-una o
n6uă reinviere şi reconstruire 'a poporului. dacă. Intr'a“devără nici n'a mai reinviatii, ceea-cear” fi putută s'o
facă fârte uşoră- după ce s'aii retrasit legiunile: romane.
Dar fiindă că acesta nu s'a întâmplatii, este proba cea
„mai strălucită,că Daci nu mai esistaii în pământul

ocupatii de coloniele romane. . Nu trebue

să-se

pârdă

„din vedere, că pe acele timpuri. ț6ra nu - putea să fie
de câtii puţini împopulată cu -Daci și nici . Rornanii
n'aii impopulatii într'o formă t6tă ţera. Rămășițele. de
Daci după răsboiă vorii fi fostii. forte sporadice şi se
vorifi aplicatii ca sclavi la lucrările. grandidse care le
aducea

cu sine. colonisarea

de-odată

în mase, cum

s'a

|

„ întemplatiă în Dacia.
Dacii care voriifi scăpată

din

„0 vicță liberă și aventurâsă unei
retrasii spre nordă

răsboiii şi ait preferitii

sclăvii

amestecându-se

rușin6se, s'aii:

acolo cu alţi bar-

„bari. Cu acestia însă nu mai avemi de-a face nimicii
în privința amestecului * etnicii.
Rămășițele rămase în

t6ră sâii mai

bine sclavii daci nu mai

„vre-o înfluință nici macar

puleai

socială ici-colea, necum

s& aibă
etnică

generală.
,
.
„Dar afară de acâsta,' amesteculii etnicii s'ar' pute
proba siguri numai prin instituţiuni, religiune și mai
alesă prin limbă. Din cele dâuă dintâi se scie.ceva,
Românii însă nu posedă 'nimiciă din ele. Din limba Da-

ciloră nu se cunâsce nimici. 'Totă ce s'a disii despre
„ea sunt pân'acum pure fantasii 5). Câteva cuvinte, chiar

3). Incâti atinge cele câte-va numiride plante dise „dacice“ dela

Dioscoride,

abstrăgendt,.. dela

confusiunea şi nesiguranța în care ni

; Sal transmisă, nu se pote sci decă numele de „dacică“ indică poporulă geneticii dacii, or! ţâra, căci

nu

se pâte

precisa

neîndoiosă

e-

.
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“dâcă n'ară fi afectate de tâte

îndoelile

posibile,

cum -

„suntă în realitate, n'ară put - decide -nimicii.
Nume
proprii de persone, localităţi, oraşe, :riuri ş. a. nu ai
de câtii o val6re din cele mai mărginite, căci asemenea
nume nu urmâză regulele generale ale limbei şi afară
de aceea se transmitu dela -popori la poporii:
fără nici
“unii amestecii

etnici...

a

|

„_

Ori-unde s'a întemplată în viâta romană vre-ună a- “mesteci etnică, s'aă păstratii urmele acestui amestecă

“ori în limbă, oră în religiune, ori într'amendouă,
aşa de

esemplu în Galia vechile inscripţii latine ne-uă păstratii
„0 sumă de divinităţi galice, pe litoralulii. iliricii divinități
ilirice seu în' fine barbare, nu “mai vorbimă de sutele |
de divinităţi: păstrate chiar în centrula: culturel
în talia, de la diversele
populaţiuni.:

romane,
|

In t6tă Dacia nu s'a aflată. nici macar o inscripțiune
dacă, pe când d. e. în Sardinia s'aă. aflati, pe lângă

cele latine,.şi inscripțiuni .grecescl

şi punice. Ati pututa

„Dacii s6-ă uite numai de câtii limba şi religiunea lori,
ca fărmecați ? Romanii nu opreait pe celelalte pop6re
să-şi scrie limba loră, ceea ce probâză înscripţiunile
străine în totii imperiulii romani. Cum se face că în
“Dacia nu sa păstratii cu siguranță. nici o divinitate
dacă,

cl

numai

.romane

şi câte-va

de

la alte popâre

străine -de Dacia ? :). Dâcă Dacii erau Traci, cum spunit
scriitorii vechi şi cum se admite în generală, ar' trebui
- poca în care a trăită Dioscoride şi mal puţinii
timpulit
„tată tă, Dacia. înainte să după co lonisarea romană?

cînd

a cerce-

Adevărată ci
unele numiri dela Dioscoride stmănă cu: 6re
cari nume de plunte dela
Românl, dar tocmal

acfsta ne face să presupunem că Dioscoride a
cercetatii Dacia după colonisarea romană.
Ea
: 9. In. CAL inscriptiunea cu Zamolxis
dela' Ackner et Miller No.
663. n'a fosti admisa,

> „

totală n “găposcuth

und deus Sarmândus (C.I. L. IIL 964) este cu

de-airea; şi nu! _ricI o probă

că ar' fi “dacică, tr
inscript. dela Ackner et Miiler No. 664.
i
ine, ca
na fosti admisă în C.IL.L.
A unde Aa „obvine, = fas

—
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să obvină în seripțiuni

divinităţi tracice,

istică

dică ceea-ce s'a întâmplati în

nici” acesti

casă: însă nu esistă,.O împregiurare deosebitii caracte-

acâsta.

Va să

Dacia nu sa mai întemplată - nicăiri în totu” imperiul
romani, ca adecă să nu. se afle nici 6 urmă:
inscripțională în limba dacică
sâi "despre
religi- unea poporului cuceritii și după cucerire. Toţi câți ai
scris despre Dacia ,aă lăsatii până adi neesplicatii
acesta

faptii. Prin urmare, este

evidentu, că în Dacia s'a

întemplatii ceva singulară, nu o fusiune cu elementulii
cuceriti, ci o esterminare. Cum sa întemplatii acâstă
esterminare, -astădi după mai
două mil de ani, nu se.
mai pote. precisa, Eutropiu 5). însă constată faptulă cu o
espresiune totii atâtii de drastică şi singulară, cum nu
se mai află părechie în scriitorii latini, va se dică potrivită cu realitatea crudă a' lucrurilorii, In fine acâsta
o confirmăşi mal arasticii 'frasa "păstrată din. Memoriile
lui Traiani care dice: Getaruni gentem penitus delevi=
am slinsă cu totulă ginta Geţiloră (Dacilor) !.. -, Poporul dacii a fostă unii poporu deștepti şi bravi,
în câtă pentru no! amesteculu cueli ar' fi chiar o
probă și-o esplicare mai multii â energiei. tenacităţei
şi sobrietăţii ce nu nise pâte nega, dar aici nu pote fi
vorba de câtii de ceea ce se pâte proba. ”
Inscripţiunile “romane din: Dacia încă vorbescu în
contra unui amestecii etnică, căci ele ai aprope

corectă limbă latină dintre

“alte

provincii şi

cea mai

tote inseripţiunile din cele-

chiar! taţă cu cele .din Italia,

„care

suntă,. pline de urme dialeclale şi. străine... a
Sar'fi pututi ca în Dacia, ceâ mai
îndepărtată și

„mai espusă din posesiunile europene ale' Romanilori,
să aflămi inscripţii. latine atât de străine de ori-ce, în-

fluință, dâcă s'ar' fi întemplatu vre-unii.: amestecii şi anume în: masă:între coloniile romane şi poporulii barbari -

cucerită 2 Nici decum..
oa

5).

,

-

*

Vegi mat susă capit.[. hota 2.

.

.

o.

-

[i

.
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Nu putemii «trece: cu vederea încă o împregiurare.
Dâcă s'ar' fi întâmplatu vre-unii -amestecu necesarminte
ar” fi trebuitii st-se 'simţă vre-o sguduire în limbă,
_ceea-ce

toţi recunoscă

că

nu

s'a

întâmplatii 6).

In acâstă privinţă între alte multe este forte semnificativii fenomenulă, că pe când la tâte celelalte popâre neolatine nomenclatura diverselori părți ale corpului a
suferilii o struncinare, limba romănâscă şi-a păstratii şi
aici mai bine originalitatea
sa latină. Din vre-o 60 de
cuvinte ale acestei nomenclaturi t6te latine reproducemi
„următârele :

rom.

*

' lat.

ital,

fr.

span.

capii
-caput
testa
tâte
genă
gena. '.
palpebra
joue
bucă
bucca
_guancia
joue. gură : . gula
:
bocca.
buche
gută
- guttur -_
gola.
gorge
lature
latus
- iianco,lato,flanc .
splină _- splen
__milza
rate

cabo
parpado
carillo
boca, gola
garganta
lado
bazo

iie
- . ile,ilia
'mollame
aine . -ijar
_Mai încolo dâcă Dacii arii fi înfluințată limba
niei romane, în ce ar'

fi trebuitii să-se

colo-

manitesteze a-

cestă înfluinţă de. câtă în acea parte a vieții în care „Dacii, deşi barbari, totuşi, după împregiurările locale,
ca poporii cu deosebire păstorii și în câtii-va şi agricolă,.
şi-ară fi pututi împuneîn graiulii coloniei elemente din
„limba lori relative la aceste ocupaţiuni;
Dar nomenclatura păstorâscă a limbei românesci este eminamente
6).
gice

W.

Meyer,

că limba

Literaturblatt f. “germ.

română:

„mehr

alsirgend

u. rom.

Philolog,

eine andere

Sprache

VI. 298 fir die

Erkenntniss des Vulgirlateins massgebend ist, sofern es sich
nimlich
vor den Dialecten Italiens durch grăssere Alterthiimlichkeit auszeichne
t,

und

nicht, wie das

in seinem

ganren

Lateinische

Character

in

Gallien

von 'einem

ist umgestaltet worden'“,:

fremden

Idiome

|

—
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latină î), asemenea cea ' mai mare parte din nomen|
i
a
clatura agricolă 5).
Sa mai ridicati incă”o cestiune în privința ameste-.
cului cu Dacii. "Unii dicit adecă, că deşi bărbaţii parte
vorii fi peritii în răsboiii, parte s'au ucisi singuri, parte .

ai părăsită

ţ6ra, aii rămasii însă femeile

care se voră.

fi căsătoritii cu colonii romani, prin urmare cel puţini.
„ele n'aii pututit rămân fără înriurire asupra limbei co-.
lonilorii.
Să admitemiă, că aşa ar' fi fostii, atunci. femeile

ară fi trebuită să înriurescă asupra limbei în acele ocu-!
pațiuni în care ele s'aru fi distinsă cu deosebire.
Popbrele dela Istru sâii Dunăre, anume Tracii de care.

se țineaii şi Dacii,

erati

în vechime

renumite

cânepei. (Herodotii IV. 74), -precum

în lucrarea.

şi în pregătirea de

vestminte pestrițe_și covore,
: care sub nume de istriana,.
îstrianides s6ă istrides erati căutate până în Atena 3),
Naturalminte lucrarea cânepei în pânsă pe care Grecii,
cum spune .Herodoti, n'o -puteai deosebi de pânsa de.
7)...

Vacă-varca, boii-bos,

ballus, €pă-equa,

cuini-pecu.

viţelii -vitulus, juncii-a - juvencus. cală-ca-:

armăsariii-admissarius,

berbece-vervex,

mânsi-it,

ariete-aries.

manso, -6e-ovis, -pe- ..

mielii-miea-mi6ră-agnellus-

agnella-agniola, terțiii-tertius-tertinus,
noatinit annotinus, capră-capra,
iedii-hedus, porcă-porcus. scrâfă-scrofa, mascurii-masculus, vierii-verres,
lapte-lac. cașii-caseus, “corasta-colostrum, chiagii-coagulum, zerii-serum
piele-pellis, lână-lana, - cornii-cornu,
staulă-stabulum. ' merigă meridies, merinde-merenda.
șiștariii-sestarius, .caterva (achaicăJ-caterva»

turmă-turma, buciumil-buccina, nutreţii-nutricium, Erbă-herba, - ghindăglans, freă-frenum, căpăstru-capistrum, șea-sella, cimpoiii-it. zampogna,
pasci! pasca,

fEta-foetare, neca necare.

adăpa-aduquare

cutescfi - (per--.

cutere), apleca-aplicare etc.
e
8). Grâ-granum, secară-secale, meiii-milium, orgii hordeura, fasole: phaseolus, fenfi-foenum; paili-palea, toriii-turio, carii-currus și Carrus;
jugi-jugum, fiulare-fibulare, r6tă-rota, osie-axis, furcă-furcă, fune funis,
secere-sicilis, sapă-zappa, prapă it. grappa,trăgace traha. trăgulă-tragula,
sită seta, ciuri-cribrum, arie area, arii-aro, smânii-semino, trieru-tribulo, moră-mola. (ăină-farina, macinii it. macinare
pisa-pisere, piuăpila, ţesti-testu, pâne-panis, viţa-vitis, vină-vinum, albină-alvina (musca),
dela alveus, * - m
a
9) Hesychius ad voce: lorgtavă, îoro.di
dec, 20rpl0es:

ini; atâtit era lucrată de fini, era o ocupaţiune [eme-€scă, prin urmare femeile dace ca măestre în aceste lucrări ariifi trebuită să-şi împună colonilorii romani nomenclatura

relativă

Nomenclatura

la aceste ocupaţiuni.

acestorii lucrări femeesci însă in limba română este latină : torcit-torqueo, ţesii-texo,
urdescii-ordior, lânălana, faiorii-foliolum, firă-filum, fusit-fussus, stupă-stupa,
târă-tela, spată-spatha, iţe-licia, pănură-panrnulus, depână-(depanno), pânsă-pensum, c6se-cusire - (lat. :pop.),
acii-acus, aţă-acia,. natră-netus-vijreov, ghiemi-glomus,
stalive-stativa, furcă- furca, vali (de pânsă)-vallum, ină-li-"
- num, cânepă-canabis, pui: (flori, figuri cusute)-pullum,
- mosorii-inodiolus.
Din tâte acestea

resultă

că

Da
înfluinla

dacă

nu :se pole

proba în.limba română, prin urmare nu €sistă de câtă
-d6uă posibilităţi; ori-că nu sa întemplati nici 0 fuSiune

etnică între Români

şi Daci, ori-că Dacii

n'aii fostii

“de câtă unii restă- rămasii îndărăptă din ramulă care
S'a dusii mai departe şi s'a aşedatii în Italia, şi prin
urmare in acestă casii n'arii fi pututii fi deosebiți în
fondi de Romani, de câtii cum ati fostii de esemplu Um"brii, Volscii sâit Oscii, în timpurile mai vechi ale. domni romane.
o
„:
De Gre-ce insă pentru casuli din urmă. nu esistă probe
de locii,
pe când pentru celii dintâiii: vorbescii tote îm-

: pregiurările

şi probele

de

mai

susa,—care

aii făcută pe

unii din cei mai judicioşi scrutători 19 să admită o coloni„sare mai intensivă a Daciei nu numai cu colonii mili|

tare, cum era datina la Romani, ci şi cu colonii civile
d aseicultori, industriaşi, comercianţi etc. sii cum dice
piu înfinitas eo copias

transtulerat ad

agros

et wr-

I0).
j
Li. Diefenb
D
bach,
ach
Vălkerkunde Osteuro pas.
s p, Ş 220 și: Ausland
,
1850 N 5. — Dr. J: Jung, Rom. Landschaften; p. 382,
admite coloni!
- ma! alesii din Apulia şi Lucania. —.Pit,
Rum. —. Ung. Streitfrage
- p>

15: Ebenso ist der r grosseenn Zahl der râmisc
râmi hen Colonisten
zuzuschrei-i
i
ben, dass das Dacische bei der Ehtwickelung der rumăni
schen Sprache
beinahe keinen Einfiuss getibt hat
.
;

“des colendas, şi cu populaţiuni italice,— pentru aceea
. cu dreptă cuvântii uni! numescii Dacia «colonie clasică>11).
Cu câtu se vorii cerceta mai de-amăruntulii rămășițele
vechilorii dialecte italice şi ale graiului vulgară latină,
în legătură cu limba

română atâtit

cea istorică,

câtu -și

care se află în graiulit viă în tâte ţerile locuite de Ro- :
mâni, după cum noi făcurămii unit începutii în capitoluli
“ântâiii; cu atâlit părerile despre colonii italice vorii că. .
păta necesurminte

o

totii mai

mare:

consistenţă. ' Este

cu totulă greșitit, ca îndată ce vre unii cuvânti din limba
română nu se află în latină şi nici în altă limbă cu care
Românii vorii fi” fostii în atingere, să-se dică numai de
câli că e dacică,

când

limba

dacică

“nu-I-de

locit

cu-

noscută. Chiar” când unii cuvântii nu se află nici în
grâcă, nică în latina din tote timpurile, nici în. limbile
și dialectele neo-latine, eli totuşi pote st fie originali
în română, căci nici limba grecă, nici latină nu ni s'a
transmisii totă, şi în limbile moderne derivate. din a"cestea polii să nu se păstreze, precum alte cuvinte s'aă
perdutii la noi şi s'aă păstratii în acestea. . Afară de a-

esta în limba grâcă şi latină

şi în idiomele neo-latine

din apusti cu nenumăratele. lorit "dialecte, zace

lume de mistere, care. trebue de acum

ascunsă o -

înainte revelate

pentru a lumina şi fixa. elementul. originaliă

congenerii

ali lexiconului români.
..
Infuinţa grecescă.
ln limba română suntit cuvinte |
curatit românesci, 'care fie ca formă, fie ca întelesă, sei
amâhdâu împreună, „nu se: află în limbă lătină, unele
nică chiar în limbile neo-latine,. se află însă în: vechia
limbă grecâscă, cu tdte acestea nu 'suntă împrumutate de
la Grecii antici, ci sunt

totii

atâtii

de originale

in ro-

mână ca și în greci, căci ele. facă parte

din fondulii ge-

————

_

,

-

„..

PR

10. lung. 6p :cit: p. 379:...'wie denn Siehenbtirgea in jder Zet
ein clastiches Colonialiand gewesen und. geblieben ist.

—
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nerali arică sâi mai de 'aprope din limba originară
din care se trage grâca şi latina 12),
Influință vechie grecâscă nu se află în limba română,
Acestă împregiurare însă, recunoscută de toți învățații
străini, în practică an aplicat'o nu în favorula limbei române, cum resultă de sine, ci din contră în defavorula

el.
Etă cum.: T6te cuvintele din limba românâscă, care
nu se-află în latină, le-aii considerate numar decâta ca..
străine, şi au căutatu vre-o limbă arică d. e. cea slav6nă, şi dâcă, în realitate sca la aparenţă, . se afla
acolo vre-> umbră 6re-care de asemenea cuvântu, ela se

declara de originalu acolo și împrumutatii în limba română.
De acâstă mistificare sultrii tâte cercetările eumologice făcute usupra limbei: române, până
chiar şi
cele făcute de Români.
Celia care a abusata însă mal
multa de acâstă mistificare a fostii slavulă Cihac,
care
în chipulu acesta a scrisii aprope patru :mii
de cuvinte

ca fiindu slavice, între care se află mai tâte. cele
înşirate
mai susă.
Er' unii filologi 'români asemenea cuvinte, și
anume care nu se potii esplica numai decâti
din limba

latină,

le declară

şi de-alta.
O înriurire
prin

contactulă

începândă.

sec.

de dacice.

'posteridră

Mare greşâlă şi de o parte

.
grecescă "s'a esercitatii

Principatelori:

de

la Dunăre

cu

numai
Grecii,

de prin secol. ali 16-lea și mal cu samă
din
ali 18-lea în timpulii domnilorii fanarioți:

Acestă

„12) Dintr'ună mare numără de asemenea
străvechi cuvinte amintimil următGrele: vatră-fdea şi. BaYoo
bălaurâ-zvlawgds, Sfară-toyaoe. tigaev, uimă-oidue, targă-raoyăvn,
dial. tigane-rryavov, schimăoXiua,

drâie-900os,

trâmbă-9p0ufBos,

prâspttă-zp00gparos, tete-zErra, "ripii papură-zazvpoş, tafa-riy,
-vârzos, roii-Gorde, târșu-târnăTA 0095, natră-?ireov, dârjil- 90005, fricăotxn, cărîmbu-xupuuBos,
z614-ţailn, steagi-oreyos,
şolomânară-oxoidnerdea, - fleură
-g.ivagos,
schilă-ox/1ag, borborosi-809Bogttw,
pospădlă-adonain, bratacii-AgăTaxos, sfădescil-oyadaţu, “nană-vărya, nenevfvvos,
sculă-oxâlos,
Jabe A0feu, isteţi-iorwș, _2ada
Vatala fra (paie, PASI şi -0âda, vlăstară-Ba07m, zori-ţu065,

_baghiăi-Aayuus,

târfă-terfel6gă-r49g0c,

— 19 —
înriurire în limbă a fostă. trecătore, căci dispăironăai
domnii. fanarioți, legile şi aşedemintele făcute sub ei; ai
dispărutit şi cuvintele grecesci.: Din vre-o 67 de cuvinte grecesci din lit. A din dicţionarulii: lui Cihac, a:
bia vre-o optii “mai suntii cunoscute încă în generali,
celelalte suntii parte rămase ascunse prin legiuiri, cărți

și documente vechi, fiindă cu totulii necunoscute astădi,
parte suntii provinciale şi mai alesii în România prin oraşe:
Influinţa slavonă. Unul din cele mai nefericite evenimente pentru limba, cultura şi. chiar conservarea elementului română, -a fosti contactulă Românilor cu
Slavii şi întroducerea. limbei slavâne în. biserică şi în
stată. Antâia atingere a Românilor cu Slavii s'a întâmplatii pe la finele sec.

alu

G-lea d. Chr., er" în sec.

alii

î-lea învadeză Bulgarii.
De Gre-ce însă limba românescă era formată deja înainte de venirea Slavilora,
pentru aceea limba slavână n'a avută niei O înfluință asupra legilorii interne ale limbei, ci numai asupra elementului lexicalii lăsânau cuvinte slave în limba română.
In câtii se atinge de introducerea slavânei în. biserică,
și în stată, părerile: vari6ză atâti asupra . causei s6i a
modului cum a fostă întrodusă, câtii şi a timpului când ?
Faptele şi probele despre acesta evenimenta suntu urmăi torele. Vechia literatură slavonă începe cu Cirila (4+869)

și Metotiă

mai înaltă

(+885). şi ajunge: în sec. alu X-lea

la cea

înflorire 15). . Cătră finele acestui secolă

şi .

anume la a. 971 împăratula bizantinii Tzimische cuprinde Bulgaria, o încorporeză cu. imperiulu bizantini şi
depune pe patriarehulu bulgarii Demianii 14), Decă vomi
considera, că Bulgarii urau de morte pe Greci cii asemenea acestia. pe Bulgari; că, prin urmare, după învin-

gere biserica

bulgară, cădenda

sub mâna Grecilort,

a

————————.

13)

Geschichte

der slavischen Literăturen,

von

A..N.

Pypin

D. Spasovici, iibertragen von 'Traugott! Pech, Leprie 1890,
14) “Jiricek, op. cit. p. „187 sq.

u. V,

L p- “68...
,

|
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fostii supusă

la grele persecuţiuni din partea acestora a-

tâta în privinţa limbei, câta şi a elementeloră .clericale :9),
de sine se înţelege, că călugării bulgarii în mare. parte
„vora fi trebuitii să-şi caute
Serbia, dar' fără îndoislă cu

năre,

atâtii pentru apropiere

prietin6se ale Bulgarilora

uiurea adăposti,
d. e, in.
deosebire dincâce' de Du-

câta şi

pentru relațiunile

"cu Românii. - Este

naturala,

“că trecându călugării bulgari din-câce, şi ca Gmeni
şi-cum învăţaţi

pentru. acele

înfluinței literaturei

bulgare

ori-

timpuri, aa deschisi calea
în biserica de

dincâce

de

-* Dunăre: . Nimicirea întiuului imperiu Bulgaro-lomâna
la a. 1018 prin Basiliu II a fosta ună noa pasn pentru
îniluința
slavonismului din-câce de Dunăre.
Cu tote
„acestea insă evenimentele politice n'aa pututu de câta
să

inițieze

acâstă.

înfluință.

“In acele

timpuri

de întu-

nerecu introdugerea de elemente de cultură la socielate
nu se putea face pe căi politice şi sociale, esereitarea
“înfluinţeloră
de cultură pe aceste căi nici nu era: cu„noscută pe atunci şi cu atâtu mai puţina în regiunile
Orientului, unde invasiunile ' şi sbuciumările eraa 'ceva
„de tâte qilele..
„Pentru a întemeia curentula înfluinței slavone, trebuia
sc intervină şi evenimente de-o: altă natură, şi anume
religiose. . Nu întârdie nici acestea. ' Ele incepură la a.
1054. Deşi certele între biserica răsăritului şi a apusu-

„lui eraa vechi, ele însă în acestu timpa întră în o n6uă

„fasă.

In anulă 1054

ecisiunea între aceste 'dâuă

bize-

ici se sigileză prin anatema ce-și âruncă unulă asupra
âltuiă, Papa dela Roma

„nopolă.

De altă

şi patriarchula dela Constanti-

parte se începe seu.
ma! bine

disii, se

„continuă tota mai cu înverșunare;
lupta între grecismit .

şi bulgărismă..

De pe la 1090 'se incepe” din Bizanţa o',

15)
Patriarchuli Nicolae se
plângea:
(892— 927) „că 'elu” alungă “ai pese
RL

“+,
_
a-Si
far era
Se

pin $i Spasovici op. cit. 69).: Ce “sti acim mat iatutală, ide” câti
ca şi Greci! la rândulu loră să facă totii 'asa.

17
“persecuțiune “amară

contra

=
sectei

bulgăresci

a

Bugo-

mililorii.. Aceste persecuţiuni trimita n6ut elemente religiose bulgare din-coce de Dunăre. . Eră sub: Ionii A-

“sana 'imperatulu romano-bulgară (1218—1241) certele
“ ajungala 'o adevărată turbare. . Papa Gregoriui LX provâcă cu epist. din 27 lanuariă 1238 pe regele ungarii
„Bela IV s& sdrobescă poporuli înr&utăţiti şi perversu
(contritionem 'pravue atque perversae nationis) „ali lui
lona Asanu 16). .Decă acâstă epistolă sa bulă o punemn în legătură cu alta anteridră tota a acestui papă,
dela a..1234 dată contra Româniloru din episcopatul

Cumaniloră : atunci ne putemii faceo ideie de ura a- .

ţițată între Români. faţă cu biserica catolică atâtă “dinDe altă parte să, nu
şi: din-câce 'de Dunăre.
colo câtii

se uite dâuă împregiurări:

dntâiă, că la a. 1192 Ionii - .

Calimana' Asanii, împăratulii romano-bulgară se intitul&ză autocratuln Mâldovlachiei 17); a dâua, că Papa [-.
nocenţiii III: în -pertractările cu Ioaniţiii numi pe Arhieali noului regat şi-i supiscopulitde Ternova primatu.
puse provinciele bisericesci Bulgaria și Valachia 18), Insuși Ioaniţiii se întituleză. „imperator totius Bulgarie et
Valachie“t 1),

Deşi titulaturile impăratilorii

romano-bul- -

gari relative la domnia din-coce de Dunăre se polii con- sidera, ca multe

asemenea

titulaturi,

de platonice, mai

vârtosii căci lona Calimană, Asană cuprinde în titulatura
sa și 'fera-ungurâscă până la Viena, totuşi jurisdicţiuIn fine
nea bisericâscă o 'ținema cu multă mal reală.
“o cronică bulgară ne relateză. faptuln pe câtii de importanta pe 'atâtă însă 'neasiguraţii încă, .că împăratulu A- .
sanii” (1186—1197) întemeieturiulii imperiului alit doilea “
romano-bulgarii ar' fi chiematii dela Achrida şi ar” fi
_ 16)

'Theiner, Monumenta

hist; Hungariae,

L part. 1p.96:...

|
=
1 part. Lp. 96.“
"170 “Archiva ist.a Rom.
18) “Iheiner, Vetera monurm. Slavorum. meridional. [..p. lo—2t
a
IDE
„Bula din 25 Februariă 1204.

"

19); Ihid.: p.'27.

ia

—
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„ pusă patriarchii- în Ternova pe Teofilactii, la a cărui în- demnare Asanii ar' fi trecuta Dunărea, ar” fi cuprinsă
„Muntenia şi Moldova şi-ar” fi silita pe Vlachii, cari până

atunci cetia în limba latină,

să. luse biserica romană și

să citâscă în limba bulgară 2). Cronicarul bulgari se
„Provâcă la, nisce cărți vechi scrise de mână,
Au esis„ tatu aceste cărți 2. ce va fi statii în faptă în ele şi unde
suntu ? T6te acestea suntii
: întrebări la cari ni pu“temi răspunde, dar”. concârdă în fond cu tradițiunea
“dela

„_

Cantemiră

și Ignatie

de Luca.

e

Incercările de unire între biserica răsăritenăsi apusână

începute de noi în a. 1274, puseră biserica. răsăritului
„în n6u8 și cumplite convulsiuni.
Urele, luptele, persecuţiunile, sfăşierile răsăritenilori între sine,. carl-se îm“părţise în d6uă tabere : creștini, cari ţinea la independența și vechile tradițiuni ale bisericei răsăritene, și lafină, “cară susțineaii' uniuriea cu. Roma, în fine, după
„ sbuciumări interne de- vre-o dece:ani, aduseră scisiunea
„definitivă la anii 1283 şi 1985.
'Tâte acestea în legătură cu cele anteridre
aii ajutati întemeiarea slavonismului în biserica tomână din-câce de Dunăre.
|
In aceste convulsiuni, credem NOI, că s'a pututii întempla nimicirea totală a vechilor nâstre cărți biseri„Cesc ce voru maifi rămasu din evenimentele şi sbu- ciumările anteridre, nimicire, pe care cronicarula
bul„garii0 pune între anii 1186—1197, și păstrându-se
prin
„tradiţiune, dar uitându-se timpuli în care s'a întemplatiă,

Dimitrie Cantemirii o puse-în leătură cu conciliula
de

20) Vegr citațiunea Episcopului Melch
isedeci
105—109.
Autorulii articoluiai, care acolo n'a în Uricarii, III, p.
indicatii fântâna de
câtăpe scurtii şi fără. numele, autoru
cronică; mi-a comunicatii, că nu o lui, dorindii a vede -însumal acea
- între anii 1848 —1851, şi că Cronic posede, dar' a cetit'o la Chievi
a tipărită la Buda în 1844, are
autorii pe uni călugării balgară,
Paisie Samokovski, 6r' cronica a de
tipărit'o ună alti bulgari Cristachi
Pavlovici.
Despre -acestă din nrmă
-_vegi Pypin şi Spasovic! op.
cit. 1 p: 151.
E
.

la Florenţa (1538—9) 21), o sârte pe care oa mal totii-de-una evenimentele “păstrate. prin tradiţiune orală, de .
a se lega de personagiulă seu faptula analogii celu mai
din urmă. Cum diversele confesiuni. şi secte religi6se,
şi în apusă, nimiciani. împrumutatii cărțile -religi6se, cum
Turcii şi Grecii au nimicitit cărțile religiose ale Bulga.- .
rilorii, suntă esemple nenumărate în istorie 22). Preoţimea
bulgară la rândulii ci a practicalii şi.ea acesta unde a
putut,

IN

De re-ce pe acele timpuri . biserica era. totodată
mai multii s6i mai puţini şi stată, de-6re-ce t6tă învă„țătura era

după

în mâna

împregiurările

să esiste alți 6meni

preoţimei, și aici în părţile nostre,

de 'atunci,
cu

carte

nici nu era

cu putinţă

decâtiă preoţii,

şi 6răşi nu-

mai dela ei să pâtă invâța cine-va câte-ceva, daici a
urmatii că, fiindu biserica şi preoțimea slavisată, şi limba oficială a statului nu. putea. să. fie alta decâtii a bisericel, prin urmare aici la- noi cea slavână, întocmai
„precum în apusii limba bisericâseiă latină a fostii secoli.
" totă-odată şi limba oficială a stateloriă, şi în unele state,
ca în Ungaria, chiar până-la a. 1848. Dreptii-aceea,
când apara în istorie domniile nâstre naționale, apară.
în statii -cu limba slavonă,
căci cele mai vechi documente din sec. ali 14-lea până . în sec. ali 17-lea, când
începu să apară şi române, suntii în limba slavână.
Cuvintele slavâne în limba română suntit. de trei
feliuri : - unele
care. aii întratii prin contactulă
viă,

altele

prin limba

administrativă,“

ai

bisericâscă

Dintre

tâte.

întrati: prin contactul

şi în fine altele pe

acestea

vii

numai

şi în

cele

cale ce

generalii -nu-

20) Dem. Cant. Descriptio Moldaviae. Bucur. 1872 pag. "152.
22) Jiricek. _0p. cit. 51t—516. — Hurmuzachi. Doc. Il. P-. 548.
:spune- cum ună misionarii «catolici la an. 1569 cercetândi pe preo. tulă catolicii din Cotnarii în Moldova 'şi aflândă cărţi eretice le-a arsă
- numai de câtii (tra libri suoi

trovai

tre

libri d'Heretici

in Jinqua

gara, et.una Biblia prohibita, quali tolsi, ei feci abbruggiare).

un-

—
mai

acelea,

'care: ai

80 —
rămasit

în graiulii "de

tote di-

_lele constitue în realitate
înfluința slavână asupra
limbei române. Cuvintele rămase prin cărţile bisericesci,
prin legi, documenteşi alte scrieri, limba română nu

are de-a face nimicit cu ele, ele suntă ună

felii de fo-

silii r&mase -din valurile trecutului, Afară de aceea nu
i6te cuvintele suntii intrebuinţale şi cunoscute la toți

“ Românii.
Cihac trăindi

în Moldova a adunati cu deo-

sebire-de aci elementele
slave, 6r' Moldova, prin nemijlocituli contactii cu Slavii, are cele-mai multe elemente slavice atâtii în graiii câtii şi în scrieri vechi şi
n6u6. In apreţiarea elementului slavi în limba română
nu. s'aă avulii.nici-odată în vedere aceste împregiurări,pentru aceea apreţierile. ai fostu în generalii greșite,
Superficialulă și tendenţiosulii lexicogralii Cihac a comisă
nu numai enorme greşeli, dar. şi o mare nedreptate
faţă cu limba română. Dâcă- din lexiconulă sei, din așa
numitele

elemente

slavice,

luimii

d. e. litera C care

„este una dintre cele avulg, ne vomit convinge că din
vre-o 350 de cuvinte, fără derivate, abia vre-o 125 s'arii
pute admite

ca slavâne,

&”

din acestea

numai 76 suntii

cunoscute la toți Românii, restulii se află - parte prin
scrierile vechi, parte sunt cunoscute mat alesii numai
„în Moldova. În acesti .chipi cele vre-o.
3800 cuvinte
".Slavice din dicționarulii lui Cihac 'se' reducă la a treia
"parte și din acâstă treime abia decă jumătate vori fi
cuvinte cunoscute de toți Românii, celelalte suntu parte
“de prin

cărți

„Rămâne

vechi,

parte

restrinse la câte

să -mai lămurima

încă

unii ţinutii.

o cestiune.

In tim-

purile mai n6uă "s'a descoperita în limba română ună
fenomenii particulara, la aparinţă, și câre a surprinsi
pe mulți. .Inţelegemi..rotacismulă, s6u trecerea lut n în

”-între d6uă. vocale, ; Fenomenula

“nainte

era cunoscuta

mal

numai în dialectula.-istriana;- în limba. română

şi în dialectulu m.-românu

rotacismulu eșistă adi numai

aa

0

gţ —

în unele cuvinte şi abia observatu d. e. ferâstă (fenestra),
merunti

(minutus), cărunti (canutus),

mărunchiu

şi mă-

nunchii (maniplus), m.-rom.- vVerini=—venină.
In urmă
Sa constatată, că eli esistă încă şi astădi nu generala,
dar în mat .maulte cuvinte ca aiurea în limba română,
anume la Moţii din munţiiapuseni din Transilvania?3),- 6r”
în cărți vechi în modu aprope constantii esistă în Codicele voronetiani

o mare

și

în unele din

textele

măhăcene

și în

parte din Psaltirea scheiană (v. lit. bisericâscă).

Acesti

fenomen

de

a fostii. interpretatii: ca în-

unii

fluință dacică, de alţii ca înfluință albanesă sii din vedacică şi tracică-ilichia limbă tracică-ilirică. Limba
rică, n6fiindii cunoscute, iu se pote vorbi despre ele,
er” dâcă ar fi de orizine dacică, atunci ar' trebui
st-se afle urme în numele proprii de persâne și orașe
din Dacia, din contră însă numele topogratice. din Dacia
vechie

sunti nerotacisate,

ca

Acmonia,

Hennia,

Arkinna, asemenea numelede persâne barbare,

Pinum,

proba-

bila și dacice, din inscripţiunile din Dacia, ca Andena,
Basianus, Calanus, Bricena, Ranius; Zanis, Ronio; s6il..
ar' trebui să-se afle vre-unu Romarus în locu de Ro-.ca Cervamanus cel puţinu pe lângă numele barbare

bus Romanus

ete.' Nimici nu se află din tote acestea,

Din limba albanesă,

unde în adevărit

esistă rotacismulii,

limba română din Dacia. n'a pututa nici-odată să-lă îm-

prumute, ne fiind nici-odată în atingere cu Albanesii.
Caracteristica .este că Macedo-Românii, care ai trăitii
totu-de-una şi trăesea si acum în nemijlocită legătură
cu Albanesii, eunoscii mai puţini . rotacismuliă de câtii

ioţi “ceia-l-alţi Români.
i
Rotacismula este unn fenomenă

alu

NR
limbilorii arice

si era forte lăţiti în vechile dialecte grecescă mai alesi.
la Spartani, Eleeni și Eretrieni, cr” în dialecte vechi I-

talice la Umbri,

Falisci, Osci,. de unde a trecutii

şi în:

oţii,, Buc. 1888.
25) Frâncu Candrea, Românii din munţii apuseni (MI
g-

limba
„.*

—.82
latină,

deosebirea

—

este numai

-că

pe terenulă

i-

" talicu lupta cea mai.mare era între r şi s și mai mică
între d şi r, r şilşinsşi r.2t)
a
Rotacismulu

a trecuti

in

tâte

limbile

romanice

si în

speciala rotacisarea, lui 2 intre două vocale: ital. amassero (amassent), fr. ordre (ordinem), pampre (pampinus),
„span. sangre (sanguinem), port. sarar (sanare), prov.
fraisser (fraxinus) 3%).
|
|

Prin urmare rotacismulu în limba română este tota a-

tâta de originală romanie: ca în tote celelalt
- limbi
e
neo-latine..
.
Alte influințe, ce arii pute merita acestii nume, nu
se mai află în limba. românâscă. Influinţa tracică şi ilirică de care ai visati unii învăţaţi, ai fostii şi voră
-

„rămâne visuri, mai alesă că aceste limbi- suntii mal totii

„atătii de cunoscute, ca şi limba care va [i vorbito Adam în raiii. Limba albanesă, . care se dice a fi
uni

restii din. acele limbi necunoscute, ne avândă
nici-odată
atingere cu limbă română din Dacia, aseminările
ce se

află între albanesă şi limba

mai

naturală

să-se

română

esplice. parte

potii prea uşorii şi

pe aceeaşi

ami esplicatu mai șusn asemănările cu limba cale cum
vechie grecescă, parte prin înfluința latinei vulgare şi
chiar a limbei macedo-române cu care s'a aflata
din vechiu și se
află și adi în nemijlocită atingere.

Cuvinte turcesci s'a fosti întrodusii,

in timpulă dependenţei. Principatelori dunărene de
“Turci, în limbagiulă oficialii şi mai puține prin comertiii,
însă numal în
Principate, rămânenaii absolutii necun
oscute la Bomânii
de peste munți.
Cuvintele dintâit ai -dispăruti'cu
i to-

, 24)..E. Huschke, Die “Iguv. 'Tafel
IE , Huscschk
hke
Die Osk. u.. Sabel]> Sprachdenkmâ n, p. 578 seq —Ph.—Ph. Ed.
ler p. 300. - Edward L. Valte
Tae acism in the old italia
r, .
n languages,
and!

A

25)
2

Diez.

Brachet

Grammaire 'des lau gues roman
es

et G. Paris.

Paris

187474.

L. 201.

the

exceptions,

3-sitme
» Sime

Leipzig

edit. irad;
edit.

brad.

pr

—
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tul încă de multă, cuvintele din comercia .s'aii redusă.
"la puţine mahalagisme.
i
a
- Din limba maghiară suntu abia vre-o 55 de cuvinte
cunoscute” mai generalii 2)... Aici însă nu trebue să-se
"pârdă din vedere, că limba maghiară mai d6u$ din trei
părti consistă din elemente slavâne, şi prin urmare cuvintele slavone

ce se află și în limba

română

şi în ma-

ghiară nu se potit considera numa! de câlii ca împrumutate din maghiară, ceea-ce adese-ori greşitii s'a fă-.
cutii. pân” acuma. Din contră Magharii aii împrumutatii

„de la Români

unele cuvinte slavene

cu forma şi înţe-

lesuli ce se află în limba română, 27)

“

Mi

Influinţele actite. .
Limba română nu a fostii numai înfluințată, dar la
rendulii săi a. influințati şi “ea limba poporelorii. cu
care a venitiîn atingere. Acestă parte a fosti
cu totul nebăgată în samă

pân'acum.

Străini!

în generalii,

din

cause uşorii de înțelesă, s'aii ocupati mai numai cu înflu-

inele ce le-a sulenti limba română. “Trebuia. ca Homânii să-se ocupe ei cu înfluințele ce le-a esertcitatit
limba lorit, - Din. nefericire “nu s'aă ocupată de locii. .
Spaţiul nu ne permite st certămit aici de-amtruntuli
26)
mână

A se vede S. C. Mândrescu, F/zmente anguresci în dimăa 7ro-:
Bucuresci 1592.
Din cuvintele .ce se pună aci p. 123—I19t-

ca comune tuturorii Românilorii,
cu tâtele vre-o 90. mai multii de-a.
— "treia parte suntii provinciale abstrăgendii dela faptulii, că unele nici
mu suntii unguresci. . Maghiarii care Sai ocupatii cu acestă cestiune.
Hunfalvi şi.Alexics, la care se adauge și neamţulii Râsler și
ca Jerney.

Slavulii Cihac. aă facuti studii, ca de regulă, superficiale și tendenţi6se,

punândii o sumă de cuvinte care parte nu suntii maghiare. parte suntii
cu totulit locale, mai alesii în Ungaria proprie în comunele unde „Ro-

mânii: locuescit amestecați. cu Maghiari,
de-ar fi audit,
e
27)
Tr. Miklosich; Beitrăge
Sohantismus [. p. 22 seqq.
-:

zur

parte ne spună numal dânșii că,
:
i
_
i

Luutlehre
”

der

rum;
i

Dialecte,

Con-

:

—
aceste

înfluințe,

facemi

84 —
uni începutii

numai, rămânândii

ca. aiurea 's6it alţii să facă cercetări amenunlţite.: .
Infhcinţa asupra limbei grecesci. Cea mai vechie influinţă “ce-a esercitat'o limba română a fostă asupra lim„bei grecesci., In adevără acestă înlluință: a început'o

limba. latinăși mai alesii latina . vulgară, încă dela cu-

prinderea Greciei (a. 146. a. Ch.) 5). Acestă înfluință
sa potenţatii după ce a fostii supusă t6tă- peninsula
tracică-ilirică.. Ori-şi-câtu-de mare a fosti. resistența
Greciloră contra limbei latine, ori-și-câtii de indulgenți
şi în urmă chiar slabi s'ai-arătatii
Romanii faţă cu
limba.

grecă,

în câtii la urmă

de pe

la începutului

sec.

ali 7-lea d. Ch, latina a fosti cu totul
delăturată
chiar şi din afacerile „statului; .cu tote acestea limba.
latină literară şi vulgară și mai cu samă
dcâsta, devenită în urmă limbă română, ai lăsatii urme forte adâncă în limba grecă.
Dc
“Inilairiţele latinei. vulgare în “limba grecă se resimtit
mai bine de când latina. vulgară a începutii in DaciaTraiană și în Peninsula tracică-ilirică a se prelace în
limbă română. Limba româui ă care în secolulă alii 6-lea
„era formată,
|
o aflăm înf uințândi limba grecă încă
din sec. alii 4-lea atâtă în legile-ci interne câtă şi în
elementulii lexicalii. - Și lucru
mar
caracteristicii,,
cu
câtii limba latină,

ca

limbă

a

statului,

dă

înderăp

tit
și este cu încetulii eliminată, cu atâtii dg altă parte înflu-

ința graiului vulgarii
cresce mai

tare,

romanii

mai

alesi

deveniti - limbă

asupra

graiului

română

grecescii

tote dilele, .
: Sunetele. cele mai particulare ale limbei român
e

de

şi aledialectului m.-românii cum este ce, ci m.-ro
m,
fe,
ți;
ghi
în locii de di şi ai:
ghine= bine,

ghină==vină,

le con»

„_: 28). . Inluinţa vechilorii diale
cte italic

. tineti proprie

asupra : limber grecesci

Italia inferidră
Graecia,

ra “plină

E

de

=, a graiului romanii și a laa în ceputi încă pe timpul când;

colonii

grecesci

și se

nwmnia Magna-

—

55—

stată deja lexicografalia Hesyshiu
din sec. ali 4-lea d.
Ch. otoyoi=—cerbi în care oe=—ce și por==ghi adecă cerghă,
pdivos=in

loci

de

olvoz=vinii,

ghinii,

VEvree=vintre,

ghintre: lat. venter,
Vorvăgurie=păharnică,. ytora şi
seorie=—vestmântii Jat.-vestis 9), Despre c—zie sâii zoe
amintesce şi 'Theophanes pe timpuli lui
ali 6-lea 5). Sibilarea lui 7: înainte de

lustinianu: sec.
e şi î este ge-

nerală la Zaconi, Locri, Beoţi, Atici, Ciprieni, Creteni
ele. 31), Asemenea forte lăţitu este sunetulit 'românescii:
ȘI y00ta-KOşa. zcizroLa- xapsa etc. 2). Er'-m urmata de
i trece în unele

dialecte

grecesci

în 7nnj.ca' în graiul

nostru vulgară : zauuia-kamnja, A4duta-Lamnja 5).
Asemenea fârte desă este . rotacisarea ! lul n şi d ca la
Români : yărde==yâgra, firi=—rpthot 8%),
La Hesychiu

aflămu

următorele

cuvinte

: dipeue- -ai lât,

„habes, 6r' o formă pop. 'abis, de unde rom. ai, ddeugaborii, wes-vine,
izeha-vătale, aul.
dap cală, „dzrog

capi, zdzrgu-capriă 1090.s-cursil,. _uzozaza-mestecătură,
TEguove,: rguoveg-țermii.

La Procopiu din sec. ali 6-lea:

pia ru-agestii (pop.) fovfui”-buboiii, fohai-b6le, zrâvrtaspunți.
La Malala pe la finele sec. alu 8-lea: zau) ow-staulii,
„srdgra-portă,

qa doina: fabrică, . qpazadiav-tachiolii,

f20v-

„feivov-buboiit, ' dor ria-ospeţie, poozierv-a
pune, în
furci, a spândura, Beorea-x estmântii, Aihov:vălii,7 '27atablă, zrgatdetw-prădezit.

La Theophanes, începutulu._sec.. ali 9-lea :. cpeegui)-uaefamilie, zovgazwgia-curatorie, geci zt-mânecă, zau 0L0v-

29). A se mal vede totii acolo:
atec, poiva,
a.

Vedi și Mullach,
30).
Berlin 1856 p. 69 seqq.
31).
„ 32),

Grammatik

7Erop,

pag: pînov,

p. 266.
G. Curtius, Studien vol IV. p.
dem, ibidem p. 247;. 245; 202.

33). “Idem,ibidem p. 257 sega

34)- - 1dem, ibidem pag. 248 -9.

-

,

VuTEcey VOt-

Vulgarsprachey
e

der griechischen
.

|

— 36

—

cămesă, fipha-veghie m.- rom. viglă, zauicog-cămpii, hd
„zoş-lacu, zrgaide, zrea:0etw-pradă-prădeză, orala. scară,
„“orabhov-staulă,

6ototos-roşii,

go z4o0s-sacii,

cotpla-sulii,

qiiă uovou-flamură, 40tgz10vQo0v-cucură, îdgdov-lardii, z00o&tw-curăţescii, dpoteza, (porgzitu-furcă, spendură.
La Porphyrogenitus sec, alu 10-lea:
gazia-făclie; vayia-zeche, ozuuvov-scauni, uaiorwg-măestru, zrez10ecow-peptariii, Paoparor-bărbaţi, - Poavciar-brâne, dodztov-disagi, răytoreov-taistră, ziaazia-sapă, zroprdeo:
„portari, poivrtu qperwtărov, qeonwtdzov-trundariă, stt+00edr«og-măsurătoriii, zogrelivor-(cortelii), zorecizog-cu-Tratoril, -

Noi în cele de susii n'amit adusi de câti o parte
din asemenea cuvinte aflătore în scriitorii bizantini; şi
„decă ele se află -in o mare mulţime chiar în limba scrisă;
ne putemnii inchipui ce era în graiulăi de tâte dilele.
-Spaţiulii nu permite a aduce asemenea cuvinte românesci şi din scriitorii bizantini de după a. 1000 până |
la căderea
Constantinopolului, nu putemii însă să nu
reproducemii câte-va cuvinte românesci din poesiile po-pulare grecesci din timpurile mai n6uă, care | verifică
înfluința vechiea limbei române asupra limbel grecesci :
soti, zovlia-puiit-pasere, 1azrera v-căpitanii, zasceravăru.căpitănie,
ouara-arme,
zocpevrecito-cuvântezii,
Gotooa-roşă,. zrooru-pârtă, (picuzrorgo»-flamură. oxclascară, 4duzroş-câmpi, ffopa-vergă, zosrelua-copilă, furGii-viţă,

oâzos,

Gazoulu,

0ă740t).0-sacă,

told pLa-că=

târă, mul (macedo-rorn.), phoyegirta-ilueriţă, fdi-vai
doura-domnă, fiyla==veghie, viglă (m.-rom.), fuplito-!,
veghezi, Botzza-bucă,
403tvra-cuvinte, zavzi-căucii,
"căuşii, ag0zoc-căruţă, zogozito-tindi. cortulii,;
O1ovli„scula, ziezoigec-secure, z&rowpatu ete, 3%),
35).
granpe.

—L

” Theil.

- Aceste cuvinte
Recueil

Math.

Berlin

s'ai. scosi .din poesiile pop. grecesc:

de poămes

historiques

Firmenich-Richartz,
1867.-

en

grec

„Neugriechische

vulgaire

E. Le-

Paris.: 1877.

Volksgesiinge,

2-ter

—
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„ Influinţa asupra limbei maghiare. Limba maghiară a
"împrumutatii din limba românescă
unii număru fârte mare
de cuvinte. Noi nu vorbimii aici de înfluințele locale,
unde adecă Maghiarii locuindu împreună cu Românii ai
împrumutati în fie-care lucii cuvinte
românesci ici mai
multe colo mai

puține, ici

unele colo altele,

şi care

se

restringii și rămânii cunoscute: numai în acele locuri;
„noi vorbimii de cuvintele care ai trecuti în limba ge-.
“nerală, în literatură, în datinele şi instituţiunile
poporului maghiarii,
Nomenclatura principală religi6să a Maghiariloru este
românescă : templom-templă, toronv-turnii, : oltâr-altarii,
- angval-ângerii, pap-popă, kăntor-cântăreţu, pogâny-păgâni, karâcson-crăciunii,

szent-sântii,

care

urmă are vre-o sulă derivate, temjân-tămâie.
Apoi cuvinte depe diferite terene

ofelă. akics-aci,

arany-aurii,

barcă, berbtes-berbece,

ale

cuvânti

vieții:

ărenda-arendă,

bicza-vită,

din

Sa

.aczel-.

bârka-

borbăt-bărbata-sili-

torii, cser-cerii, cserbok-cărăbușii, cseve-ţevie,
csampolya-cimpoiii, ezitera-ceteră, daua-doina, domika-dumicaţi. duzmonyas- duşmănosii, . eszirenga-strungii, fringya-

frenghie, furolya-flueră, galer-gulerii, kâd-cadă, kâdăr-că-

dariii, kaland, kalandor, kalandori, Kalandos-colindă, colindator, calindroiii, kamara-cămară, kamat-camătă, kârnzsacâmeșă, kân-cană, kaneb-câne, kantăr-cântari, kârtyacarte, karueza-căruţă,
keczel-căţelu,. kerlâny-cârlani,

.

korda-cdrdă, kurtă-scurtii, Jak-lacii, lak-locu,
locuință,
lapadăt-lăpădata, lirma-larmă,
macsuka-măciucă, măj-

mait-ficată,
malom-moră, miâlyva-nalbă. menta-mintă, --millora-midră, mod-modii, moslicza-mușiţă, must-mus- .
orda-urdă,
tos-mustosu, alaj-olein, . ora-6ră archaicu),

pist-păşune, păsztor-păstoriu, penna-p6nă,

pogăcsa-po- .

gace, pornşăl-pârnesci,. preda-pradă, pvja-puli, pujapuică (curcă), sors-sârte, szekreny-sicrin. tâbla-tablă,

tegla-țiglă, toka-tâcă, uszora-usură, vinos-vini,

bisziok-

busuiocu, ete. (Dicţionariu mag.-rom. de G. Baritiu). . +
Aici n'ami înșirata de câta o parte. Este de observati

— s$ —
"că multe
vate,

din aceste cuvinte au

ceca-ce

probeză adânca

datu o
luru

sumă de deri-

înrădăcinare. _. |

Maghiarii au mai împrumutată de la Români și cuvinte vechi slavone cu întelesulu şi forma românescă 36),
„0 Ințluința asupra limbiloră slavice de sudă. In aceste
“limbi se află o sumă 'de fenomene străine celoralalte

E limbi slavice. Slavistulu Miklosich

crede, că aceste fe-

nomene s'aru fi întrodusi prin mijlocirea limbei române,
în limbile slavice de sudă.. Aceste fenomene sunta:
In fonetică:

sunetulu

ă (+),

nasalisarea

lui 11,

n la

începutula cuvântului,
trecerea
lui -l în r,a
luio
în u în silabe neintonate, și mai alesu limba bulgară a
„primitu aceste fenomene
ale limbei române.
In flesiunea nominală tenomenuln celi mai importantă
este articolula primita în limba bulgară și egalisarea geniti- vului și dativului. Er
în flesiunea verbală
formarea |
viitoriului cu unn verbu ce însâmnă a voi şi cu infini“tivulii, ceea ce se află și în bulgară şi în limha
ser-

_bâscă..
Ra
Ia
„ In sintactică : împreunarea formelori
enclitice
ale pro- numelui
personală cu formele cele lungi 32).
Susținerea lui Miklosich, că tote aceste

ne
limba română le-ar fi primita din limba tracicăfenome
-iliric
ă,
-nu
este întemeiată

limbă tracică-ilirică

absolut

pe

nimici

pozitivii.

este cu totulii necunoscută,

„ţinerea

Acea

6r' sus-

că limba albanesă ar” fi o rămăşiţă a acelei
limbi, chiar când filiaţiunea etnică în
modu istoricii ar
fi probată, ceea-ce nu este de loci probati
i, n'are proba
filologică
absolutii necesară și nu se mai pote reconst
rui

necunoscându-se

acea

limbă, €r'
„saturată “de înfluinţe latine-române limba . albaneză este
„Acâstă, stare de lucruri u făcuta și italiene.
pe
Miklosich, ca
PNI
N
a
36).

PN

men

Fr. Miklosich,

Tr

.
(57

37). Fr.

Consonantismus

[..p.

22,

seqq.

Despre

eleshi
,
d
maghiar
ă a se vede
A. E 2 delspacher în Nyelvtudomâny

Miklosich,

Die Slavischen

1801. p. 6—8. Despre
Grammat. der slavichen

Elemente

im Rumunischen,

Wien
articol “a se vede
totii Miklosich, "vergl.
Sprachen,_Wien 1870. Il
p. 154.
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st-el esprime părerea îngrădind'o- cu tote îndoelile - posibile dicendi numai „cred a pute admite“,
ceea-ce
este mai putina chiar de câtă o hipotesă.
De 6re-ce în capitolulu I s'a probatii.' că tote acele
fenomene suntii romanice,

urmaâză

că

Bulgarii

şi Ser-

.

bii le-aa primiti -dela Români,
în a.căroră ţeră sali
aşedalii, ati trăitii și “parle mai. trăescii: si astădi îm-.
preună.
Influinţa lexicală, chiar numai din puţinele încercări de
pâi' acum, pare a fi destulu de considerabilă, întroducendu-se totu prin Români multe cuvinte : latine atăt
în limba bulgară câtă și serbescă 35),
2.

ze

i

Din comparatiunea înflăințelorii” active -şi pâsive re- sultă, că pe când limba română a fostii influintată numal în modu lexicală,

r&mânendu

câstă influință este cu

atât

neatinsă

cu totulii

în

organismulă ei internă, ea la rândul ei a îniluințatii
anume limba grecă, bulgară și serbescă, nu numai în
modii lexicalu, dar şi în organismulii loru interni. - Asignificativă,

mâl

sa esercitatu esclusiva numai

prin contactulă

căci

ea

vin, fără

ajutorul literaturei scrise, “pe când acele popâre; Grecii
și Slavii, deşi aveaii o literatură scrisă, ba încă sla-

vâna a fosta la Români

biserieei şi

sute de ani limba

totusi nu ai .putultii

a statului,

înfluința, asupra

orga-

nismului internă ali limbei române. De-aică se păte
vede, câtă de 'mare ar” fi fosta influinţa.. limbei române
şi
asupra acestori limbi dâcă ea ar” fi avutu la indămână
LOL
casit
asemenea
ună
în
literatura ; fără îndoiclă
!
Peninsula-balcanică ar! ave adi o altă fată.

———————

3S).

Const. los.

115. aduce

liritek, Geschichte

o serie de asemenea

cuvinte.

der
..

Prag

Pulgaren,
"

1876

p

—
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„-OAPITOLU

VI.

-

“Unitatea limbei române.“Limba română, ce se vorbesce între Tisa, Dunăre,
“ Marea-Negră şi Nistru, cu apendicile din Serbia, Bul“ garia şi de peste Nistru, nu are dialecte, 'Loti Românii,
ce locuescii acestă
mare întindere, desi' ai fosta despărțiti dela începutii
prin riuri mari,
prin maestoșii

Carpati şi întinsele lori ramificațiuni ; deși (6ra lori a
lostu porta pe care ai înundata selbaticele popore asi-

atice, €r' câmpiile luri

teatrulă

luptelorii

celorii mai

sângerose, timpii de vre-o miie. de ani; deşi er din a-.
dâncă vechime suntii până adi politicesce tăiaţi d'olaltă:
cu tote aceste nefericiri și sfăşieri- Românii din acesta
întinsa şi variata teritorii vorbescii aceeași limbă, se
întelegu' intre sine toţi ca membrii aceleiaşi. familie. Una
și aceeaşi limba poporului, aceeaşi limba bisericâscă,

„aceeaşi

limba

literară.

In adevării

rari

tenomeni,

și cu

atâtii mai verlosi,” căci au trecuti prin cele mai mari
sbuciumări si pericole, prin câte numai a putută să
irccă vre-odată unii popori. Popore mari, care ati [osti
„toti-de-una
dre-cum legănate de sârte. ara da multi
ca

să-i

fie pututii

păstra o asemenea

admirabilă

uni-

tate de limbă, cea mai intimă. şi mai puternică din
tte legăturile, câte potii loga întrunt singuri corpi
membrele despărțite ale aceluiași poporii. “Dâcă esistă
vre-o forță de unitate, între
inembrele
despărțite și
chiar risipite ale corpului Poporului- românii, acesta este
unitatea limbei,

cela

mal:

mare

tesaura,

putemn

dice,
"Paladiulii scăpatii din nautragiele prin cari ami trecuta.

Pe câtii este de. neprețuită acestă cumoră,
pe atâtii noi
ŞI urmașii nostri, decă nu voma
voi să ne sfăşiemii
noi

singuri, avemu cea mai mare,
-s'0 păstrămi . neatinsa ȘI merei s'o

In

scurti, limba

românescă

mai -sântă
cultivămii.

datorie

din Dacia-T'raiană.
n'are

—

dialecte. Esistă
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însă nuanțări

—

de sunete,

esistă

puține la numără,

ce se

deosebesci dinir'o

intr'alta, dintr'ună

ținuta

într'altula.

Multe

cuvinte,

provincie
înst şi din

aceste cuvinte, parte prin comunicațiunea mai desă,
parte prin literatură și diaristică, devinii din ce în ce.
„mai cunoscute şi înțelese de toți.
i
Dâcă voimit.să clasificămii "diversele provincii sc regiuni după nuanțele ce se observă în graiu, înainte de
t6le trebuesă constatămu, că graiulu mai curatu şi
mai originala s'a păstrată la locuitorii din munţi şi de
pe plaiuri, anume: în Munţii-apuseni, ce despartii Ungaria proprie de Transilvania, în munţii laţegului, atâtii
pe coborişele. din dosi ale Carpaţilor, - câtui mat
„vârtosn în întinsele ramificaţiuni

. dintre

Ungariaşi Bă-

_natu, apoi pe
coborişele Carpalilori . spre Dunăre
incepândă de-la Mehedinţi până în funduli Moldovei.
Aceste regiuni alpine locuite numai de Homâni, şi totiiodată feriți de comerciulu de tote dilele şi de.contac-.
tulii cu elemente străine, afară de părțile bucovinene,
ai remasu cele mai curate şi mai interesante şi în.-:

privinta graiului. Poporului de la şesii, espusii d'o parte
înfluinței nivelatâre a orașeloru, contactului mai desă
alu Românilori

din diverse

elemente străine, în fine
-agitate a populaţivnei,:

părţi între sine şi chiar

espusii unei
a perdutii mai

putinii din originalitatea graiului,

cu:

fluctuațiuni mai
multi

sea mai

Pentru aceea în regi-

unile muntise se păstrâză o sumă de cuvinte curati
„române, cari au dispărută aprope cu totulu la locuitorii
dela şesit. Se află și adi în graiulu viu din acele. regi-

uni nuanțe fonetice
aflămi icl-colea în
clasică a temelorii
„conj. | şi IV: d. e.
imparte etc. în loci

și forme gramaticale, cari le mai
cărțile vechi, cum este d. e. folosirea ”.
simple neamplificate la verbele de
lucru, lucri, lucră, împarti, împarți,
de cele lungi cu adaugerea termi-

națiunei -ezii, <escîi, care

unii

folosi ;

apoi

îngroză

întrebuintarea

cuvântulii

fără nici

. perfectelorii : tari: -

feci, dedi, stelă, duși, glişi ş.a. cu deosebire în Valea- -”

“Hațegului şi în unele

părţi .ale Bănatului,și în gene-

ralu lolosirea. dâsă a pertect,
simplu -în loculi celui compusii cu-ausiliarii. “Toti în aceste părți aflăm
ținerea

lui 2

la

finele

cuvintelorii

între

două vocale

d. e. ântâniii (ântâiii), cumniit (cuiii), zinie (vii), strigonie .
(strigoie), omoniii (omoiit); schimbarea lui 2 în r se
mai aude în unele cuvinte încă până adi la așa numiţii Moţi din “Transilvania.
Consideratii după provincil, graiul
româneseit sa păstrat
incă originali în
părțile muntâse din -Transilvania,
Biănatii, * Oltenia și
Moldova. în regiunea dintre Oltu şi Mileoviă, prin desuli
- contactă alu
nulii pe care
se amestecă
cu elemente.
u
racterulă seit

Românilori între sine, fiindii acesta tereei din tote părţile se întelneseii mai dez,
și se coloniseză, precum și prin contactuli
străine, limba şi-a perduta mai mullii caconservativii, sa tocitu mai tare și sa

-modernitatu. Acesta se vede nu numai în timpurile mai
“nouă, dar' și în cele mai vechi, în cronice, documente și
„tipărituri rnuntene.
Cari să fie re causele admirabilei unităţi a limbei
române din Dacia-raiană ? Este în adevără greu a le
afla adi

t6te.

Date

istorice

din timpurile cele mai

despre

vița

limbei nâstre

vechi nu posedemii ; monumen-

tele nostre literare. începi numai forte târdiu. Cu tite
„acest
ne. ea
vomii. incerca a desfăşura, pre câtă ne va

fi cu putință, celi puţini unele din aceste cause.
Causa
primordială trebue s'o punemii în unitatea
graiului chiar de la începutii de când locuimit aceste
regiuni. Coloniele aduse: de. Traiana
în Dacia an trebuitii să aibă deja dela începutii acelaşi. graiii nu numai
în elementului sea lexicală, dar” şi în formele fonetice

și flesionare.
din deosebite

Dâcă graiulii colonielori ar” fi consistatii
dialecte sâa chiar
din limbi
deosebite.

dâcă car mai fi r&masă în ţcră şi eleme
nte
porulii învinsă, atunci ar” fi fosta imposibilu dela po, ca în 0
sută de ani de linişte, "căci dup'ac ea se anunț
învasiunile barbare prin ca ri legătura între colonii ăa înce-

—
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pulii ase slăbi, imposibil
dicu, ca aceste» dialecte să perfecti și totii-odată în
de
atâtu
sine
între
unifice
se
timpii atâtii de scurtii s&-se polă îndeplini consumarea.
unorii limbi sâă cela puţinii a unei limbe cu totulit străîne și din natură ostilă, cum ar fi fosti limba .Dacilori învinşi. Ac6stă consumare şi unificare nu se.pu-.
tea indeplini nici chiar în toti timpuli câtă a ţinutii.
forța şi administraţiunea romană în Dacia, până pe la
914, când vomii considera, că colonii nu locuiau strinş
ca într'o cutie de sardele, ci, după configurațiunea geo-

grafică a teritoriului, 'erau despărțiți prin riuri, văi și
munţi gigantici. Er' după-ce coloniile, părăsite. de im-:
periula romanii, rămaseră în voia intemplărei, se în- .
țelege de sine, că ele şi-ait perdutii centrulii de gravi- tare, s'aă rupti grupe-grupe căutândă fie-care a se apa
TI
e
dăposti cum putea,
tendințe
și
forte
aii
popsrele
unde
modernă,
În istoria
asimilătâre cu multa mai. pronunţate şi chiar vehemente,
dispunii de mijlâce cu multi mai multe și mai eficace,
vedemii cu ochii, că. asimilările abia .se poti face în.
ba nu Sau pututii
sute de an! şi adese ori nici atunci,
suntema chiar
viuă
Probă
ani.
de
miie
nici chiar în o
noi, Românii.

Dâcă

noi, cum

susțini unii,

moleşite romane, amii fi fostă

din

improspătaţi

elemente .

prin sânge

dacii, chiar acâstă fabul6să tenacitate a n6stră ar” proba,
că Daculii nu se va fi lăsatii a se'desnationalisa cu una

cu dout de moleşitulă Romanu.—Dar, . chiar unuli fi-.
inda graiulăla începutii, cum de nusa deosebitii în
decursulii timpurilora şi în împregiurări atâta de nefavorabile sub cari ai trăitii aceste colonii începândit

la jumătatea secolului

0 mare parte, ba cea: mai

In adevărn acesta este

depe

ali 3-lea pânăîn ali 19-lea, şi
mare,

marele-

până

misterii

în diua

de adi ?

alit esisleniei, '

alu unităţii limbei nâstre. Se ne încercămii a ridica, de
misteru.
se pote, câtii de puţinii vălulă ce acopere acestui

Cea dintâiti causă zace fără indoidlă în aprâpe fabu-

„ Isa iubire și cebricâsa ţinere a Românului la totii ce

—
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a primiti dela părinţii şi strămoşii sei : limbă, credinte,

datine, portu, casă, moşie. D'aici bola inevitabilă a Ro“mânului înstrăinatu, dorulii de (cră, cunoscutii atâta de

„bine, dar” adese ori neințelesh de străini 1); D'aici desprețuirea. şi ferirea Românului, acelui naturală nu acelui

civilisată

sâit spoită

cu . civilisațiune,

de

ameste-

e

carea cu străinii prin căsătorii, datine, religiune și limbă.
Afară d'aceste -forțe, la susținerea unităţii: limbei a

mai contribuitu şi alte
incursiunilorii barbare,

munţii

împregiurări.
In toti timpulă
Românii
s'ati concentratii în

Carpaţi. Ramificaţiunile de. dincoce

lora fiindii mai puţinii 'estinse, afară d'aceea

ale Carpaţi- .

multa mal

„spuse, căci chiar pe aici era trecătârea
învasiuniloră,
de sine se înțelege, că nu puteai oferi destule avan„tagie pentru apărare. Dreptu-aceea Românii s'aa retrasii
şi san adăpostitii cu deosebire în întinsele ramificaţiuni
de dincolo,.in 'Transilvania: Băaaţiă şi Maramuresii,
lerenulă celii mai bunii atâtă pentru apărare avândă codri
“seculari, văi adânci și labirintice, . câtirși “pentru . train,
căci oferă “păşuni “întinse' şi mânose Şi totu-odată pe
- costişele sorâse, scutite de vântului
aspru alii nordului.
se poti cultiva-şi cereale... Afară (acestea,
'ramificațiu-

nile suntu apărate
-şi de inalta şiră a Carpaţ
proprii. In scurtu Românii la rendulu lori nu ilorii
facit de câtă

ce ai tăcşiutu
Dacii, care după Pliniu „(Hist. Nat. IV.
12) se retragii în munţi dinaintea Iazigilora,
cari ocupă
sesula, Și în: adevări Traianiîi află
în
munti
'Transilvaniei. Românir adăpostiţi în aceste locuri
au trăitii
nu numai feriți.de amesteculti cu popâre
le, barbare si
peste tota străine, dar”

ală, după

cerințele loru,

totu-odată

im munți, în evulu medii.

„Mluinţă

asupra

întăririi

bunişoră.

şi în o stare
- Traiula

materi-

Românilorii

a “avuta 'totn-odată mare în-

caracterului.

Poporele. muntene scutite de contactuliloru conservativi. ,
i străini, dedate

1). Comandanții austriact
at constatată,
3in ţeri străine,
;
n
de nimicit
nu sufere
mat

că ost așulii

mul tăi, ca de(

românii dusii

dorulă

de

țeră.

N

„=

cu orizonuri fixe, devini

95—
şi

în păstrarea

moravurilorit

si a limboi fixe si refractare Ja ori-ce deprinderi străine. Precum orisonulu lori este concentrata,
totii aşa de-

vine şi caracterulu. Poporele dela sesu sunt multi mai
- accesibile înfluințelori străine şi nivelatore. După-ce
invasiunile s'au linistiti, ei începură a roi. din Carpaţi
în tote părţile Daciei,

din cari

strămoşii

lori

se retră-

sese la munți, şi implură şesurile Ungariei, Munteniei şi
Moldovei, D'aici provine, că limba Moldoveniloru, în
nuanțele ei dialectice, este limba Transilvaniei de norda,
er' a Munteniei este graiuln -ransilvaniei

de

apusu

şi

medă-di,
a
N
|
|
- Dreptu-aceea Românii fiinâa
concentrati în acesti
munţi, deşiei, după natura locuriloru, an trebuitn stse grupeze în giurulă mai multor mici. principi scu
căpitani, “totuși terenuli
pe care se -aflaa . fiinda
d'aceeaşi natură uniformă si. nefiindii estinsu, ei în totu decursula acestora timpuri s'au .aflatii în. impregiurări
au numai analâge, dar” deplinii asemtnate. Totu-odată,
aflându-se ei pe unu terenii restrinst şi avisaţi pentru :
apărare unii la alţii, aa: stata
permanente
în legătură

unii cu alţii. Decă la uniformitatea acestora - împregiucări naturale, vomii

mai

adauge. şi uniformitatea împre- .

giurăriloră sociale şi politice, căci nici unele din grupe
nu aveai vre-o posițiune - deosebită, nici socială sei
culturală, nici politică, cari producă - marile deosebiri
în popore, atunci vomii înțelege, că toie impregiurările, în cari au trăitit strămoşii nostri în acele tim-,

puri, au fostu deplinu asemănate. Dreptn-aceea nici limba - .

ma pututu

să-se

deosebescă,

st-se desvâlte unilormi.

ci din.

N

contră

a trebuitu.

„Alta şi cea din urmă caușă a fosta. "unitatea

limbei -

bisericesci. Sub acâsta nu ințelegema numai limba. ro- mână întrodusă în biserică prin secolulă alu 17-lea, a .
cărei unitate nu a fosta una începutii, ci-o consecință : de a
a graiului popularii şi a îndelungatelorii încercări
întroduce în cele religi6se -graiula poporului, ci înţele-

—
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gemii limba cultului divinu
călecatu.

Păgâni

—
în Dacia

şi creştini, căci

de la ântâiulă des-

pintre -majoritatea pă-

gâniloru au descălecatii fără îndoielă și creștini, toți al
avuta limba
latină ea limba cultului.. Creştinii însă,

cum s'a arătată la -loculă

sea,

sau

cu încetulii dela limba latină propriu
fie decădutii strămoșii

nostri

sub

abătutu

disă.

influinia

încetul

Ori-câta se
invasiunilorii

- barbare, totuşi ună cultit divinii ai avulii totit-de-una,
precum acesta resultă din natura lucrului şi cum în
modit istorici o probeză terminologia romană a culului nostru (Capit., IN). Er cultula -prin limbagiulii seit
unitaru a întărită
prin coincidențe

<* susținută -unitatea. Deci mai târdiii
rutale se întroduse o limbă -străihă,

” slavâna,în cultulii nostru divină, acâsta nu putu se
altereze unitatea din dout punete-de-vedere ; ântâiă, căci
poporulii nu a înțelegea de loci, 6r'.o clasă mare de
cărturari ssu unu așa numita
publicu cetitoru nu esista ; a doua, chiar decă ar” (i putut st eserceze vre-o
înfluință, ea nu putea
fi -de câti
uniformă, findi
„şi ea, limba
slavonă bisericescă, una şi aceeași. Ba
lucrulă s'a întemplatii chiar din contră, căci din chrisovele domnesci scrise în limba slavonă, se vede că
limba română a înfluințatu asupra celei slavone. In

fine chiarşi în acesti nefericit period,
ala domniei
limbei slavone, esistan de multa în cultula divină, pe

lângă cărţile slavone, şi cărti religi6se scrise românesce
(v, lit. bisericâscă),
ai
„. Dreptu-aceea 'când literatura nostră începe să apară,
"ea află o limbă . unitară. Era- mai grei a înfrânge acestă unitate,-de câtu a nu o continua şi în cărţi, și
cesta cu atâtu mai vârtosu, căci scriitorii d'atuncea nu
cunosceau măestriile
-şi capriciele filologice.
_ Marea însemnătate a acestei unităţi a limbei, atâtă
în trecuti Citi şi în viitorulu nostru, abia se pote prețui

d'ajunsi. Ea este oglinda trecutului şi cheea viitorului!

—
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2

CAPITOLU
Scrierea

limbei

Pentru ca s& poli vorhi
bue să vorbesci mai âutâia

ci.

'Tote 'inseripțiunile

VL
române:

de scrierea unei limbi, trede unu ullabetă 6re-care alu

din Dacia,

grecesci, suntii cu caractere

latine.

afară de vre-o

trei

De dre-ce -insă,

dela

relragerea legiunilorii romane din “Dacia, în totu tim-,
“puli”. invașiuniloru barbare nu
posedemu monumente
scrise,

se nasce

întrebarea

de

în Dacia și în acesta timpu
Deca arta scrierei,

care

a

esistatu”

arta

scrierei

a cu ce alfabetu ?
a fostn

cea romană,

ar” fi pe-

rita vre odată in.Dacia, după ce s'an'retrasu legiunile, ar”
fi trebuit, ântâin ; s&-se uite şi cuvintele relative la scriere; a doua. Homânii. din' Dacia nara mai Îi pututu să
învete scrierea de la Romani, de 'care sau rupti peniru tota-de-una, ci dela vre-unii altu poporii dela care
ar fi luata necesarminte şi alfabetului şi terminologia
„erierei.
Homânii insă mau uilatn nici-odală arta scrie- .
Tei, căci au păstratii tota-de-una până adi to;minologia

perfecti latinăa scrierei : serii, scriplii (archaicit), scriptură, scrisâre, scriitoriu,

penă, 'călămariu,

carte,

hârtie,

foie 1). Piersă s'a păstratii 'cu ințelesula de cântare,
va să dică versulu (poesia) în legătură cu cântarea (muAti păstratn până chiar
sica) chiar în înțelesul antică.

și unii instrumentu

particulara

întrebuintata la

„În scrierea cu ceră, căci condeiul
“condecză

ouăle

la Pasci

Romani -

în-

cu care Românii

este .tocmai

condeiul

romanu

-

Orig.:
1) A se vede despre terminologia latină a scrieret Isidorus,
VI. 10,
ârtie
charta-h
s.
carta
0-4;
14VI.
folium
3.;
14.
penna VI.

n

2 sey.;— catamum

et chartas

et scrinia

posco

IHor. -Epist.

i.

113;

3,

Charta-carte sâă operă scrisă, scrisâre. epistoli==chartae Socraticae. Hor.
merceArt. poet. 310: neque si chartae sileant, quod bene feceris,

dem tuleris Od 1V. 3, 21; chartae Aripinae—cărțile, operile Jul Cicezone Cic.: ne charta nos prodat—să nu ne tradeze epistola.
7

i
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aflati împreună cu. Tallele cerute romane în Dacia din

,
anii 139—167 d. Ch. 2)
decidătore
mai
cea
proba
este
terminologie
Acâstă
„despre esistența scrierei la Români în tote timpurile.
Acesta mai resultă și din alte probe.
La conciliula dela
Sardica a. 347 cinci episcopi din cele trei Dacii subscriu latinesce -(v. capit. IX nota 3). Cătră conciliulu
din Calcedon a. 451 serii latinesce episcopii din Philipopolis,. Abritica, Apiaria, Dorostor, Nicopole, Novac și
- din Seitia 5),
o
- Dâcă în biserică

reliaiâse se va fi în-

seca în afacerile

trebuinţati

şi limba

poporului,

probe

directe

vemii

acum;

Acâsta

resultă

din cursul na-

până

turali

ali

însă

nu

lucruriloru. Poporula neinţelegendii

a-

limba

oficială, atuncă când participă şi elu în moda activa la
- ceremoniile religiose, ca boteza, cununie,
- mărturisire ş
a.

popa

trebuia

să-i

vorbâscă

în limba

lui.

nu: incape . discuţiune.. -De altă parte st
principiulii sânţilorii părinți,
creştine, era, ca spre acestii

In acesta

nu uilămi că

în lăţirea învăţătarilori
scopi.
să-se folosescă de

limba cea mai populară, pentru-ca st fie înțeleși de toți,
şi anume

în biserica

latină

de graiulă

vulgarii.

Iliero-

-nimu (830—420) dice: -„st nu ne mai îngrijimii, ca st
„evitămii greșelele” în cuvântare: ci să predicămii sânta
scriptură cuori-ce cuvinte“, “Toti asemenea dice și 5.
Augustinii (354—430) şi Gregoriu celii mare (540—601)).
2) Joh. Ferd. Neigebnur, Dacien ausden Ueberresten des dacischen
Alterthums etc. Kronnstadt 1951: p. 187:' Noch leben in Verespatak
Menschen,

Bergwerk

welche

gefunden

sie (die Tafel: damals,

ward,

gesehen

als sie in einem alten

haben.

"Man

hat dabei

trocknen

zugleich

einen Griifel zum Schreiben gefanden, den die Walachen cvude nana:
ten,

weil sie sich

eines

âhnlichen

mit3) VWachs, ihre : Ostereier
Binii Severini

_'514—516 540, SAI.
4)

Cange,

bedienen,

Concilia

generalia,

med,

et înf.

Parisiorum.

. Iaile,
alle,

ocem

machen,

.

Lutetiae

a

A. Fuchs. Die romanischen Sprache
lat ad a
Glossarium

den sie warm

zu beschreiben.

i„bâgz.

1849.

pig.

un

!
1630. |:
44
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Sub împăratulă Constanţiii (4+-506) episcopulu din Aquileia,
Fortunaţiana, a scrisu esplicări asupra evangelielorii în graiulu populari (rustico sermone) 5). Cu deosebire în .
actele religi6se, la cari participa activă şi poporul, ca
d. e.: la boteză, cununie, cuminecare,.ș. a. trebuiau să-se
servescă mai alesii de graiulu popularii $), apoi Cregulă

și Tutălă-nostru, trebuiau absolutii să fie în limba

po-

-porului ?). Peste totii, sânţii părinţi s€ii mai bine creștinismulii fu acela, care începu a da totii mai multă valâre graiului vulgarit. Deja în sec..ll începe s& apară .
in poesia latină bisericâscă înfluința populară a metrului tonicii şi a'rimei. + Acestă înfluință merge crescânda.
“ln conciliulii dela

'Tours din'a.

813

s'a

decis:

„să-se

nevoâscă fie-care să traducă omiliele în limba romană
rustică“ (in rusticam romanam linguam) 5).
Decă vomu considera, că tote acestea -se făceau în apusi unde

preoțimea

era cultă şi cunoscea

limba

latină,

și unde chiar şi poporulii necultii înțelegea în cea mai
mare parte Jimba serviciului divină, care totit-odală era
si limba vieţii publice -a statului, căci este multii mal
1uta Ecclesiae Nannet
"10:

ltem monemus

apud Martensp.

curatos

et eorum

t. 4 Anecdot,

loca

col. 905 p. num

tenentes, ut quo

libet

mense

- die Dominica qua libet, post
officium
Missae publicent,
et in Romaneio (graiulă vulgară romani)
exponant Constitutionem aposto:

icam”
5)

Hieronymus,

De viris illustr,

2d voc, Nomancium.
6) Du Cange, op. cit. ad_voc..
netens. apud

Martens

t 4. Anecdot.

c.

.
47.

vedi şi

Momanum:
col. 931.

omni tevereatia et honore et cum magna

Du

Cange

op

cit.

|
IE
„Statuta Ecclesiae Naunum. 3:

Baptismus

cautela fiat, maxime

in

cum

dis-

|

tinctione verborum et prolatione, in quibiis tota virtus sacramenti Con: -:
istit, scilicet, Ego te baptizo ete. Et in Romano verBo sub hac forma
lateoa doceant sacerdotes debere frequenter baptizare pueros.
a

7)
tăită
sa (et
8)

Pentru aceste
ca aceia care
qui aliter non
Fuchs op. cit.

rugăciuni în Conciliulii de la Mainz. (813) su honu le potii învăța latinesce st le înveţe în limba
,
poterit, vel in sua linqua discat).
„Ma
p. 23 - Chronicon Alberici, la ann. 1177:

gister Lambertus Leodiensis
latina vertit în Romanum“.

vitas sanctorum
:
LL

et

acta
-

apostolorum

de
-
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usorii a întelege o limbă, de câtii a » vorbi, cu câtiz
mai vârtosu se va fi simţitii necesitatea folosirei graiu“lui popularii în cele religiose la noi la Români, unde”

cunoscinţa limbel latine a trebuita s& devină forte rară

după a. 274?
|
_Câtu de necesară era introducerea limbei naționale
în cultula divinn în părţile orientale ale Europel se vede
din conclusele conciliului ecumenic lateranensit IV. din
1215, în care, după-ce Latinii cuprinseră Constaniinopolulii și imperiulu bizantină, s'a dispusi : că fiinda poporele de diverse limbi şi .rituri, să li se dee preoți cari
sc le pâtă face serviciului divinu «i să-i scie instrui după-

cum cere diversitatea riturilor zi a limbilorii *).
La l6te acestea se mai adăogeu și proselitismula religiosu- sân ardârea de a-si atrage fio-care. confesiune mai
- mulți credincioși.. Spre acestii scopit fie-care se silesce
st-și facă cunoscute” poporului credinţele și dogmele sale,
întrebuinţânda în graiu “și în scriere limba poporului.
Acestă sistemă au întrebuințat'o chiar la noi misionarii
catolici 1%), luteranii şi calvinii. -”
Chiar decă limba români . nu se va fi seristi inainte
de desbinarea definitivă dintre biserica răsăritului și a
apusului in sec. alu 11-lea, după desbinare trebuia ne-

cesarminte s6 incâpă a se scrie şi a se introduce în cele
religiose, căci acesta este firea luciurilora omenesc, ca

„în epoce de turburări și de transițiune, să esă la lumină
si s&-se afirme lucruri, care pân'aci
din causa

unei” presiuni

ori din

nerţiei.

„Introducerea alfabetului

„a

stinsă alfabetuli

latina. la

şeduse

simplult
|

E

ascunse ori
motivii ali i|

cirilică a înlăturată, dar nu
Români.

Cât

a tosti de

9) Nilles, Symbo
i lae, "Oenoponte 188 5 Î. pear6
a -—ș. |
29)
Nilles, Symbolae, vol..1l p 1025 not:3
, „produce cores"
pondenţe
de-ale . misionarilorii catolici, - în care
dicu, că ei pri
Moldova
catechisaă
]i
Fi
:
e și Valachia
echisaă înîn limba
3A
et
m.

„literatura

bisericescă).

„română

(v egi mal

în Jos
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“înrădăcinată scrierea latină şi cum nu sta uitatii nică în
păturile de josă ale poporului, se pâte vede din tiadiţiunile
populare, care amintescă de „semne latinesciii, de „carte
latinescă“ 11).. Alfabetulu latina n'a pututii st-se uite şi
dintruna motivă frte' reala. Nenumâratele monumente
„de pâtră din epoca romană “cu inscripţii latine risipite .
„nai peste toti Dacia, eraii o provocare viie de a nu se
uita aceste semne latinesci 12). ..'Totii vechile monumente
de pâtră, de marmoră, ait datii fără -indodlă nascere fru-

mosului cuventa înmdrmarescă,.. care cuventii Românii
avendu în vedere vicţa lorii de păstori și agricultori nu
puteaii

să-lu.creeze

de câte

în

faţa monumentelori

râ-

mase din epoca romană până -în dilele n6stre.. Chiar
„raclele cu semne 'latinesci“: din poesia populară -rea-: :
mintescii mărețele

sarcolage

romane.— Românii aii păs-

trată în tote timpurile până adi semnele numerilori romani
pe asa numilele

răvașe

sâă răbose, după

allă şi pe olăria vechie romană

cum

acâsta

se

din Dacia-Traiană 15).

Tote acestea probeză că alfabetuli -latinii -r'a dispă-

rutii nică în epoca invasiunilorii.
Acâsta: se întăresce și prin alte împregiurări ce aii întrevenitii îndată
după
trecerea invasiunilora.
2

|

|

11) V. Alexandri; Poesil pop. pag 21.: In mătasă ia "mvălitit, — şin
biserică i-ai dusi —șin
diâuă racle i-ai pusii,—racle mândre "apără
tescl
— purtândit semne latinesc.— |. C Fundescu,
Basme, oraţii ed..

Il p 147:

Avemi

și fermanii cu pecete—dela

pag.173.: Este caste latinâscă;

cu vinii).

m:aji popa să vie. că elii latinesce scie.:
„_12)
“ In biserica

din

satulă

Poesii pop:

puneţi ca sv'o citescă ! iaici arată plosca

feriț! mina

de cărbune —vă

De nu sciți-ca

scie

împirăţie:—cine

"carte latinescă st vie st ni-l cetescă'—G. D. Teodorescu.

mei

natali,

.

.

.

Mensușii.

a pune;şi chie-

E

|

cea mai

vechie

din Transilvania, se află mat multe inscripţii vechi romane “Tata ne-a
Înv€țatii pe mine şi pe fraţii mer s? le cetimă încă -de copil.
13)

kunde

Correspondenzblait
1880 N. 2. F. 19.

d..
Vereins fir
siebenbtirgische LandesV. IV. „indicândii
reproduce semnele XX.

evidentii măsura pe olărie romană “aflată

se vede şi semnelede numerotaţie IILIII
|
1835, 2097.

7

la Parolissum

(Moigrad).:

A

în C. 1. L.1l. No. 1808
,

-< Ş

o

.

_—
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N

- După întemeierea domniilorii naţionale, Domnii roIn Muntenia până
mâni bata monete cu inscripții latine.
la Mircea (1386—1414) apari monete numai cu inscripții latine; dela Mircea până la Mihaiii încoce crăși numai
-latine., In Moldova monetele lui Bogdanit | pe la 1353
portă inscripţie. latină, asemenea ale lui Muşatii (1374—
1390), asemenea ale lui Stefani | şi ale lui Alexandru
celii bunii.
'Dela Stefana
celii mare aparii şi slavone

şi latine 14). Representantulit români în conciliulit dela
Florenţa (1438—39) se subscrie latinesce 15). „S& nu uităma, că propaganda catolică -e forte tim“ purie
în ţerile române.
lina episcopii catolica
Milcovului

se

amintesce

încă

pe "la

109615).

Dică

vomă considera
că -pe misionarii catolici, pe. lângă
propaganda religi6să care este nedespărțită de alfabetuli
latina, îi aflăma ocupându-se şi cu instrucţiunea copiilora în casele domnesci şi boeresei, voma înţelege u_şori

apariţiunea

din ce

în

ce

mai

dâsă

a alfabetului

- „latinii începândă de prin sec, alu 16-lea. Petru Rareşii se
subscrie latinesce într'untu documenta latini anula 152:
Petrus aoitida manus pp 1?).
Marele
logoftti Luca
Stroici într'ună documenti
din 19 Iulia 1580, se subscrie cu litere latine: „Stroicz Logofet 19 (Iuliu) an

1580.

Er pe la 1595,

Tatălă-nostru

totu cu

totu acesta

litere

latine.

Stroici a scrisă fi

care

s'a publicată

la 1597. In an. 1592. Hieronymus Megiserus publică la
rancfurt

TZatălă-nostru

cu litere latine.

>

14) “ Columna lui
pa
Subscrierea :
c 10). subscripsit »
„ „Arci
„Archiva ist.

Traianii an: 1577 Nr. ro—r0,
)
Archipresbiter Constantinus et vicarius Moldovla:.
(Harduin la Melchisedec, Cronica Romanului
1. 83).
a _Ro
Românie! Vol. [.pt.
impuli
- pt. 1 1. p.59, €r'cr pentru timpu

următorii Nic. Densuşianii, Documente
ue:
„1

Iarianii,
a Scrie cu

cu cirile. Ibid. Il. ga.

privit.la ist. Românilor vol

Zasaură de montimente
lit. lat. și în

Ia

&

II.

documentele.

16, cr când Tom:
ţines
seri

Jatinescl se subscrie

— 103 —Petru- Vodă Schiopulu pe la finele secolului 16-lea asa cu
semenea se subscrie latinesce în corespondența
Papa 1$).. Pe Nestora

indu-se latinesce

Urechie

subseri-

Vaflăma

la 1612

toti latinesce; 1)

adresa

şi seriinda

„de la lina fata lui Petrașcu Vodă avemii două impor-

cu litere latine de la a.
tante subscrieri românesci.
1660»). La 1672, aftămiu pe Ioan Urigorie Ghica 'sub-.
serisi latinesce 21). Asemenea aflăm pe manuscrise şi
cărți vechi diverse însemnări scrise de Români cu litere
“latine încă prin secol. XVII 2). Mitropolitula Atanasie
în o petiţiă cătră papala 1701 se.subscrie romănesce
şi latinesce (Nilles op. cit. 1 126).
18)

“Theiner,

vetera

19).

Hurmuzachi, Documente, IV. part. 1 p. 460 -—7-

Mon.

Poloniae

20).

Cipariu,

Organuli Luminăret

p.

fata jul Patraşco-Vodâ - mânrturisâsk, si
Col
tokmalâ”.—

lut Traiani pe

lu Pâtrasko vodâ.
21).

|

:

Archiva ist. a Rom.

Valachiae Princeps".
__22). La biserica St

-p. 5 sq:

stirea

ku

ieste acasta
Ilinka

„ieu
Gika

o
pe unii Friodiit

Braşovii

fata

a

-

„1. Gregorius

Il p.'23

i
]linca

„ieu

nâstra

_2 p- 82:

ă

:

E

XXX:

Nr.

1848

No

1877

a
Nicolae din

III

utriusque:-

i
manu-"

cu mâna: . „Lăus et
însemnare
scrisit se află dela 1004 următârea
gloria et Chonor altissimi, ex. Caello Dei. Vâus Redemtor et spiritus
Sanctus, Amen. Ego Preceptor Alexandrus” Scripsit librum îstam, Anno
tr pe o Psaltire slovenâscă manuDmy 1694 mense sep. dye 22%,
Celso Glâri:a
scrisă se află însemnată totăi:cu mâna * „Laus dei în ex

Sancti Teinitatis cuod uidit Inicium et finem cum adjutorio ipsi. Chunc_
librum scripsit ego ex lingua Race in lingua Valachica. AlexandrusPreceptor Anno Dni 1697 mens : sep. die 26 (Col. lui Traianii 1582-

p. 600, 602). Er' "pe 'unti esemplarii din “vechia carte . „Chef înnțelea
aşi stai Ja.
sului”, Pucuresci.. 1678, aflători în bibl. Universităţii din-

fine scrise cu litere latine următârele :
calu de la Bucuresci.

Credo în deom

„(dcuă

patrem

cuvinte nelegibile) das-

omnipotemtem

criatorem-

n6ue
celi“, mai urmeză trei şire totii cu litere latine dar' în o limbă.
dată,
n'are
Scrisârea
pater“.
indeom
„Credo
necunoscută, apoi €rășI:
dar este de pe la finele sec. XVII şi totii de- aceeaşi mână. : Impor€r' „Preceptor Alexantanţa este, că toți sei . fârte puţinii latinesce,
(Col.
drus“ toti aşa de'zti scie și lesesce
603), dar' amândoi ai o scrisâre latinesuă

lul Traiani
fârte bună.

loc. cit pag:
ceeace arată

că ei scriaă multă si de multă cu litere latine şi de siguri mal multii
i
românesce, cunoscând fârte rzii cea latină și polonă.

- Deja în sec, 17-lea alfabetulu latină incepe a se aplica in literatura română în cărţi * tipărite și manu:

"scrise.

La

1648

sa

tipăritu la

uni catehismu românescu cu

1650 bulgarulu
„Achrida,

Soimirovici,

a scrisa

asupra

Alba-lulia în Transilvania

literere

latine *).

archiepiscopii

limbei -române

be a

catolicu de

semnândi

cu-

vintele românesci cu litere latine. Scrierea lui a remasi
necunoscută, dar” ni s'aii păstratn câte-va cuvinte
din
ea la istoricula Luciu 2).
E
Asemenea scrie cu litere latine unu dialogi
românescit istoricula 'Trăster la a. 1666 (Alt-und
Neu.Da
cia,
„Niirnberg. 1666).
La anula 1674 ună ro:nânn cn numele Ilalicid
din
Caran
sebeşu scrie câte-va versuri
pentametre, în limba română cu

elegiace,
esametre și
litere
latine 5). La

1677 s'a-lipărita la Roma
cunoscululu: catechismi românesci cu litere lătine de. .Vito
o. La an. 1697
ună anume Viski traduce ori pote Piluzi
numai copidză Psalmi
şi alle cântări religi6se în limba
român
în versuri și
„cu litere latine *). Jota de'pe acestă ă timpan
esistă în
manuscriptii în biblioteca
Universităţii din Pesta ună

dicționaria ala limbei române scrisi

„ Pe la inceputulu sec. 18 vede i cu litere latine %).
ma pe misionarii câtotolici ocupându-se cu introducerea
alfabetului în serie:

rea română.

IOminesci
„ 23).

24)

La

1709

cu litere

se tipăresce

latine

în Sibin

Vedgi mat josti literat, bise

ricâscă.
In opera sa De regno Dalm
atiae

1060 V,c.ş.

catechiama

(vedi lit. biser.) =5).

et Croatiae.

.

:

Acesta

. Amstelodami

1
i
25
i
Succinta medicorum
Ilungariae et "Franssilvan
Lipsca 1774 pag
iae -Biogriphia,
-127—8
reprodusii .. la Cipariu,
e
Arta poet.
p- 255, cu ortografia schi
Elajămbată.
câ
cu
orto
graf
ia autorului re:
usii
de
ilasdei,
Col. lut “Traiani 188
13—
:pi
.0 copie
ficută de Nic. Densuşia
.

nii,

7

P 413—4 după

a

26). Dr. Silaşi „Psaltirea calvino romînă versificată“i,
"Vania
în „Transil“ a. 1875 No. 12.13,
14:
27).
ES capit.
Vedt
despre” ST
gramatică
Li
eic.
e:
|
28)
Nilles. Sym

bolae |. 5723 în II 524
estrage

din unele cores-
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nu este

catechismă

S

alte

suntu

dar

cunoscuti,

ca-:

două

techisme vomânesci. scrise cu litere latine de uni iesuita
penirua se tipări, care se află în biblioteca Universi-.

.
“tăţii din Pesta 2%).

la Colocea Prange-.

s'a tipăritu în Ungaria

La 1760

liile românesce cu litere latine și ortografie ungurescă *9).
Scrierea limbei române cu. litere latine întră în o nouă
fasă prin publicarea (iramaticei române cu litere latine
Pentru popularisarea
de Micula-Şincai la anulu 1780.
- cetirei şi serierei _cu litere latine Micului a publicată două cărti de rugăciune. una la Viena 1779, alta la

limba română

Sibin 1801. D'aici in colo
latine. La anula

cu litere

1847 -apare celui dintâii::qiaru româlatine,

nescn tipărite întrega cu lilere

se

nărei de '*. Ciparin. După 1848
de

şi dincoce

mai multa

începe a se

multi

din ce în ce mai

se tipări

scrie şi. a

Carpati,

Organulă
când

până

cirilică

scrierea

1860 seste prin unii decretu

lumi-

generaliseză totu
Cuza

la

și înitro-

duce eselusiva alfabetulii- latină în-tâte afacerile publice..
In biserică

însă

alfabetula

- încă peste totii. Peste munţi

în biserica româna-unită,

doxe române. de acoloa

s'a întrodusti

latina-nu

s'a întrodusă mai de

multi

€r' congresulii, bisericei orto-

decisu

1888

în

din:

stoterea

biserică a cărtiloru' tipărite cu cirile şi introducerea de
cărți cu litere latine. In biserica din România aa în> -

hisericesci cu litere latine, oliceputu a se tipări cărti
a cărțilorii eu cirile,. ceeascotere
decisa
s'a
nu
cialu îns&

.

ce nu mai pâte întârdia.

a

pa

ÎI

dela

pondențe

1744

ale

misionaritorii

diopoli ut Vatachico populo
trorum

29).

caritas eidem

N

d:

Densușianu.

ruditas,

a/phabezu

Analele

-din Clujil

Valahico- Latino

Acad

următ6rele:

qua laborabat,

Rom.

Ser

„Clau-

adimeretur,

nos:

providit”.

2 Sect. 1 p. 203.

Autorulii care se vede că a trăitii pe la finele sec trecuti se numesce:
Preot". etc.
„Pin un Pater a Raendului Francesko și a Provinciei Pulgaril
Unii esemplarii se află la Academia romină.
50).
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CAPITOLU

VII...

Amorţireaşi deşteptarea limbei române.:
Limba română
și după cesa inchiegati' așa cum
este și avea să fie, a petrecuti 'încă multi timpi in o
stare de amorielă. Ea devenise numai unii mijlocii de
comunicaţie pentru trebuințele dilnice ale poporului, fie
materiale,

fie spirituale

în întelesulu

restrinsii

ala

es-

“pansiunei spontane ce agită: suiletulă” ori-cărui popori
și în starea cea mai. înapoiată ; nu devenise însă unu
mijlocă”de cultură.
Acâsta
era şi naturali într'ună
timpu când trebuia să-și apere di și nopte - esistința fi-.
sică contra celor mâi sălbatici barbari.

Dar şi atunci când Românilorii li s'a oferiti ocasiune
de-a face din limbă _unti instrmentii de cultură, el nu

- Numai că aa scăpatn ocasiunea, dar din nefericire s'a
înjugata pe secoli-Ja carulu grea ala unri limbi barbare, cum a fosti limba slavonă.
Nu dicemit că poporula însuşi s'a înjugalii, căci 'elii a remasa totu cu limba

lui, sar înjugati însă
țescu

al6să.

cultura,

toți factorii cari

înțelegemu' biserica,

statulu

initiâză și lăşi

.

societatea

Toţi acesti factori aa fosta perduţi pe secoli pen-

„tru cultura română! Acea ocasinne a fostu- cu deozebire în timpula desbinării dintre biserica, răsăritului
ş

a apusului,
E
Ri
”
Limba română cu 6re-care energie putea st să aluncea la lumină şi st-se afirme in biserică.
Ea însă,
din

cause care-adi nu le mai putema bine
nu .
„profită de ocasiune şi deveni sclava slavânei. cunosce,
Prin acestă.
latala

evenumentu,

nu numai că geniula

limbei;

sufle-

tulii și mintea poporului româna se intunecară
amor=
țiră pe secoli, Car limba română chiar și atunci, și când
fine a.inceputi a r&sufla în scriere, înfățișându-se în
în

| cojocula ăţosii

ala lui

Cirilă,în

locu

de a străluci

cu

originea-i mărsță și de a fârmeca cu infățișarea-i nobilă,

-

Lie
ce părea mai multa o ființă stlbatică eşită din” temeiulii”
Se
A
codrilor.
s'a
până
trebuit
i-a
luptă
lungă
o
stare
In acestă
nefericită

desbrăcata de haina

cenuşăresa

şi

a sclăviei

cea nebăgată în samă

şi-a legițimatn în faţa lumei no-

mului ati fostu-- multe

şi între

bila-l origine. In resumata, consecințele fatale ale slavistorele :

grele

mai

cele

1). Cea mai mare partea Românilori dintre

Marea-negră şi Egee sau slavisata ; _.
9),

Prin

acesta elementula românii

“pe cela străini ;
3). Românii

generali

în

|

Adriatica,

a.

a şlăbiti întărind
împedecati

fosti

ai

urmă-

DR

-

-în

cultură cela puținii șese sute de. ani, lucru înspăimen- :
Ma
a
AD
.
!

.

tătorii

4). Limba românii de-o parte a r&masii atâta timpu
perdându o.
înțelenită, de altă parte a dată - indăreptu parte an ră
care
e,
original
sumă de elemente şi forme
mas perdute, parte înlocuite cu

slavone ;

5). Prin întârdierea' culturei elementulii români, care
a scăpata necontopitu, a fostu și este- espusii şi supusi

până adi în cea mai mare

și înllmințe străine;

dominaţiuni

parte la diverse

---

o

6), In fine prin tâte acestea elementului

„a

românii chio-"

mata dupi-nume, origine, numării, şi cultura lui originară

a predomnire în orientulă

Europei, și-a perdută

de tim-

îi
purii acesta rola, și numai prin 0 nouă concentrare
aclivitate uriaşă pe tote terenele pote să recăştige situaţiunea ce-i fusese destinată la începuti. .
Dică cu.tâte sbuciumările la care. secoli ama fosti
pe când aespuși noi amii ajunsi a ne relua posiţiune,
sai sfarimata

tătea alte popâre totu pe acesta
e n'a rămash

nici cenuşa din

terenă

ele, acâsta

mulțămimii forţei neasemănate de resistenţă

avemil

s0

a poporului

și superiorității lui ca -spirită şi ca aptitudini
.se va adauge ac- deosebite de cultură. Dâcă la acestea
în vertutea. fârmecă-

românii

tivitatea și energia, limba română
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toreloru că calităţi nu va lipsi
cultură generală în orientulu
pe lângă calitățile poporului
vitate și energie, energie si
Limba

română

şi atunci

de-a ajunge unu mijlocii de
Europei. Dar, o repetămau,
şi ale limbei, trebue actiactivitate!

când

a

începutii

a se serie

mai dinadinsi, multă -timpă a rămasă totii amorțită.
„ Causa a fostu, căci sfera de idei. cu care începuse ase
ocupa

era cu

totulă

de spiritulă şi natura
„limbei

i se luase

străină, . ca

de la începutii

trebuia s&-se târască

spiritii

şi ca

formă,

poporului românii. Afară de aceea
orl-ce

sbori

cu lanţurile de piciore

limbei slavone, urme cu

totulu

străine

de

liberi, ea

pe urmele

pasulii sveltiu

şi grațiosit ali limbei române. Limba română: sub suflarea de ghiaţă a slavonismuluia statii secoli împie-trită şi tristă ca o Niobă !. Pe calea la” Golgota intune-"
recului slavonă limba română a mersi câte:va sute de
ani posomorită şi yrevie, făra plăcere de viâţă şi fără.
_ca cine-va să-i potă cunâsce
frumuseţa naturală ascunsă sub cojoculi lăţosi ală slavonismului.

Chiar când

cruri în afară

Românii au
de cele

gredie şi posomorită, nu
a scăpatii de slavonismi

grecismului

bizantinii.

inceputii a serie și alte lu-

religi6se,

Acela

targicu și în- acesti timpi.

limba

rămânea totii

se putea lumina la față. Când
a intratiîn mână stârpă a

traiti

|

posomoritii şi le-

o

Două limbi aă lostii care au deșteptatii aprope în a„ celaşi timpi geniulă limbei și alu poporului românii,
acestea ati osti limba latină şi francesă. Limba latină
a deșteptati arâtiăi. geniulii limhei câtă și alti poporului.
“Prin limba latină Românii ati ajunsi să cunâscă
nu

numai limba, dar și originea lori proprie.
Cei dintâii
Jatinisti români, Miculii, Șincai, Maiorii, an
fostii
și cei
dintăiă cari ai deșteptatii geniulă limber însullandui

NOiL 'spiriti de vicţă şi punând'o prin studiile
loră filologice pe sigura cale mântuitre a - progresului raționalt, er Prin studiile loră istorice ai
deşteptaiii geniuli amorțitii alit poporului însuflându-i
.consciinta de

sine, a originei și a demnităţii sale.

o
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Mitologia vechie ne spune că uriașulii Antei, în lupta
“sa cu IHercule, de câte-ori se atingea de pământii, mama,
Hercule,
lui, căpăta ndut puteri şi nu-lit putea ucide
până când nu l'a ridicată susii în aerii şi la sugrumatii.
Tocmai aşa a fostii şi cu limba română, tea nu şi-a
sa atinsii de mama
până nu
recăpitata puterea
sa, limba latină.

Atunci

şi-a

luată

şi puterea

sborulii

de visţă. Acesta a fostii nemărginitulă folosi alu lati...
“nismului - dela începutulii secolului, juilecată până adi .
atâtu de falsă de unit, cari se multămescii cu găocea
IE
Jucrarilorii neputendu pătrunde la simbure.
adorgeniulii
deşteptata
a
latină
Pe când însă limba
miti ali limbei române, nu putea de altă parte să-i
absolutii
moderni,
dee și iorma și lustrulă
artistică
dice,
amii
cum
complectarea,
pentru

sului. Causa este forte.

latină

Limba

simplă.

necesarit
a progre-

este o

limbă mortă și nici studiului celii mai. adâncii și talentulă celii mai distinsa

pâte da numai .trainlu

nu pote

să suplinescă

via ală unei limbi.

aceea limba latină, ca “limba

unei

mari

care

vieţi

ceea ce

Afară de-

răsuflate, nu

posede t6te ideile şi mijlocele ce le cere vița modernă,
deși posede alte calităţi

poti

fi de

celu. mai

cu atâta mai . multit
mare folosi orl-cărei limbi,.şi
ca 'mijlocii de culei
limbei românesei în evoluţiunea

română, pe lângă: contactură, Pentru aceea limba
tulii dătătoră de viâță cu latina, trebuia să între în alimbă modernă cultă, strălucită ca protingere şi cuo

gresi, și apropiată ca origine

şi fire internă,

pentru câ,

cu ajutorulii ei, ca instrumenti deja perfecţionatii, se-se
potă mai curend polei

şi lustrui.

Geniulii

protectori,

Bona-ortuna a gintei Romane nu a lipsiti a-i îndrepta
tocmai la timpii privirea asupra limbei francese, mare na

ca lumină, dar şi ca sufletă de, vicţă.
numai ca cultură,

_Astă-felă

limba - română... inspirată şi deşteptată de

limba latină, condusă şi ajutată de sora ei francesă în

cinci-deci de ani străbătu în sboruli s&ii O distanță pe
care alte limbi abia au străbătuto în sute de ani LI
7

Lo
Acum
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a venită timpulă

ca limba

română,

făra

rumpe contactulu - cu cele două mari şi providențiale
limbi.regenărătâre, st-se preţuâscă ea, însăşi mal multii,

st-se

retragă -în

sine,

st-se

studieze

“şi esamineze

în

totă vicţa ei trecută şi de (aţă, să cârnă și să alâeă
totii ce este mai bunii şi mai frumosi ca idee și formă

și prin prisma artei s'o „reflecteze mai innobilată, mar
fărmecătâre asupra viețel. dilnice a poporului, care a
sciutits& scape acesti paladiu prin “atâtea sbuciumări,: .

prin atâtea

valuri !

-.

a

CAPITOLU IX,
Credinţe,

Religiunea colonilora

Datine,

Instituțiuni.

aduși în Dacia - eră

păgână și

anume romană. Acâsta ne-o probeză înseripţiunile latine
din Dacia, care cuprindă. vre-o 70 „divinităţi
păgâne,

din care vre-0 60 romane Şi vre-o 10 străine, dintre
cari cultuli unora ca al lui Mitra și Isis era
deja de

multa lățiti în provinciile oceidentale ale imperiul
ui
romanii. Nici o divinitate dacică nu se allă în
inscrip„tiuni1). Nu incape însă indoidlă că între coloni
se aflau
„Si

de-aceia cari în ascunsi primise cultulti

creştinii, deşi”
inscripţiunile nu “ne păstreză
nici o urmă sigură de
cultii crestini, de nu cumva ar” fi-a se
considera ca

creștină însă ascunsă

sub o _formă mai

păgână urmă"Grea inscriphune aflată în Panonia
inferid
ră : M(emoriae). Q(uinius) Maee(ilius) Donati(filius)
pausarit ann.
ID). .O inscript. cu

Zamolxis la Ackner et Miiller No.

663. ca falșă
Uni
des Sarmandus C1L
Ul 964 este
o divinitate necunoscută de-airea,
fără o se sci întru nimici dica
- fi dacică stii.de altă origine,
va
Cr” înscript. dela Ackner et Miille
r No.
„004 de asemenea nu
„nu s'a admisă, în

CIL.

sa

admisitîn

CIL.

!

.
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2
mater. (CI L.
că în ţinuturile

XVI. Filio pientissimo fecit Arethusa
(Il 3257). Tertulian (150—9230) spune
Dacilori,

numele

şi. Sciţiloru 2), domnesce

Sarmaţilori

lui Christos. Deşi ne pare ceva esageratu, dar cea mai
mare parte nu pote să fie de câta adevărată, -căci pe
ia mijloculii secolului alit patrulea eraii episcopi crestini

în tâte trei

Daciile

și

se vede

cum

în Panonia,

din

|
,
conciliul de la Sardica (a. 347) 5).
lege,
domnedeii,
;
latină
este
religiosă
Nomenclatura
credință, altară, turn, cruce, popă, cantorii. și cântăreţii, curatorii, duminecă, strbătre, paresimi (quadragesima ital. quaresima), păgână, ajună, Cina-Domnului,
(ereatio.Crăciunit
Florii (Floralia), Rusalii (Rosalia),
(Sântu-lonu)
nem), Sânvăsiiit (Sântu-Vasile), Santionii
Sântoaderă (Sântii-Toaderii), Sângiorzii (Sântu-Gheorghe ital. $. Zorsi),

(Sântu-Petru),

Sâmpelru

Sânziene

Sân-Dumitru, Sânt-Andreii,
(Sânt-lana), Sântă-Marie,
rugăciune, păcatii, cuminecă, cuminecătură, comândii,
comândare,

jurământăi,
tecă,

bine-cuvântii, bine-cuvântare,

mormânt,

paust, îngeri,

premânda .(praebenda),

poporii, poporeni,

(affinis),. cumătru

săptămână, | finii

sai pri(compater). Toti prin mijlocirea limbei latine : biserică,
grecâscă
origine
mitii și următorele- cuvinte de
boteza, mănăstire,

mărturisesei,

:

blastemi.

Pe lângă religiunea creştină le. Români sai păstratu
forte multe și importante urme din credinţele păgâne
ilalice su romane, şi anume divinități : Leră, care este

constanta invocata în vechile

himne

religi6se numite co-

——————

c. 7: Christo vero subdită,
2). 'Tertulianus, Liber contra: ludaeos
ct Sarmatarum et Dacorum, et Germanonim et Scythanun; .. in quibus
.
„
cmnibus locis Christi nomen, qui iam venit. regnat.

„5) Binii Severini Concilia generatia et provinciali, Lutetiac Parisioru 1036 1. 523 -ş2t: Maceionius a Dardania de Ulpianis, Calvus a Dacia. ripensi de

Castro

Martis, Eutherius

a Pannoniis,

us, - Dioscorus de Thracia,
Dacia ripensi - Seytopolitan
a
.
E
Dacia ripensi ete. -

Valens

a:

Antenodorus. &
”

=
linde şi este
obvinii

identici

în descântece,

112

cu

—

Jupiter»

-Liber 1) ; Sâmbe ce

er' în jurăminte

sub “forma Sâm-

bea este identicit cu Sancus sci Sancus Pidius 5) ; 0o-sindeana, figura cea-mai strălucită din povești în care
Sa păstratii Consens Diana, şi obvine şi sub numele
- Jana identică cu Jana din mitologia italică 5); Arghiră
identici
cu
italiculu Arghillus Salvutor 1), care în
chipulii cum
obvine
în
poveste
în -legătură
cu
ilena cu ptruli de aură, nu este de-câtii sorele in relaţiile sale cosmice cu Luna;
Urga din povesti este
Uragus, scii Urgus 5) ; Lado învocață în cântecele de
nuntă -este Latona, care de asemenea cra invocată în
cântecele

de nuntă );

Casmete

ursitorele

la nascere la

Macedo-români, suntii
Carmentes ale Bomaniiori 19);
Zârna este identică cu divinitatea Zirna din o vechie
inscripţie italică 11) 2 Alimori, pe cari Românii îl strbătorescii la începutula -primăverei, suntă divinităţile
din mitologia italică-romană numite Alimona
12), și cu“vântulii românescu este forma
masculină Alimoni s,
Al'mones, rotacisându-se. n.
- Serhători

„4

vechi

în' legătură cu cultul naturei, ca genii

A se vede studiulii nostru Colzngele

şi himnele

zedice în Re

vista critică-literară 1893 .No. 1 p. 1—15, şi Re/renulă Colindrlaă,
Ibid. No. 2 p. 49—63.
i
5). Nedqi Ar Densușianii, Cercetări literare, lasi 1857.
Semo San:
cus și Sam bele p 'L04—120.
0). „Columna lui Traiani,

i
1872: No. S (118)

”
Ar.

!
.
Densușianii, Ilena

Cosinde ana p- 59; €r' despre Zunu Preller Rom. Myrh.ed
2 p 149. 585
„_
7). Swetajeif, Inscript. italicae mediae :No. 23
”
8]. Preller, Rim, Myth. ed 2.- p: 4 3 și Paoli, Altitaliche Studien
Hannover 4 Heft. p. 159.
.
9). Theocrită, Idila XVIII, 49.
:
10). Rezi-ta critică literară 1893 No. 12: Din mitologia română;
p. 528 seqq. şi S. Augustinus, Civ. Dei.
1V. zu:
în deabus illis quae
fata nascentibus canunt et vocantur Carmentes.
i
i
IM

11).
fasc.

12).

Rendiconti della reale Acudemia -dei
1—2 p. 94 si 12*,
.

“Tertullian. d.. An
7
x

Lincei, 'Seria quinta vol.

37.:

:

i

-
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A

protectori ai individului şi ai familiei, cu cultulii morţilori, ș. a. suntu forte multa la Români, păstrate cu
vechile lorii ceremonii 15). Noi" amintimii vre-o câte-va
care şi-aii ţinuli până şi numirea antică.
Linia curată din Februarii, ca la Romani «dies februus», ce însemnă

tolii

aceeaşi.

creaţiunei (s6rele),

s'a păstratii

:

-

i

Cultult lui Marte, în înţelesii vechiu italicii ca deulă
forte bine

la Poporuli-

românii, Intre altele s'aii păstrată cu numele lui Marte
următârele sărbători:
-

Martiuii (dies Martius), căre se serbză la 1: Febr. con-

tra lupilorii, cară erai consacrati
lui Marte și pentru aceea
lupulăi se numea

la Romani

lupus

martius,

va

să dică

Martini. însemnă lupi 14). _Martinii se mai serbeză: și la
12—14 Noembre care lună la Romani se numea şi
Martius în onârea deului .Marte (Isidor. orig. V. 33. 6). -

Marculii boiloriăi şi ală viteloră la 25, Aprilie se serbâză în onârea lui Marte pentru -paza vitelorii de -bolă
și de fierele sălbatice. Boul. (bos arator) de asemenea
era consacrată luj Marte 15)..
LL
Siytămâna mebunilorii corespunde cu «Feriae stulto-

rum> în Februară.
„
a
,
Ghermanulă înainte cu 5 dile de înălţarea Domnului
este sărhătrea pentru apărarea «germinaţiunei> contra
diferitelorii insecte.
aa
i

Viriolomeiă dela 11 luniu de

care

suntii

legate, în

poporii. următârele credințe, că atunci . este medulii ve-,
15). . Acâstă parte fârte împortantă a vieţii n6stre "prea puţinii sa
„Stadiati; celi mar complectit registru pân'acum. de vechi serbători
1882 tip- Bra-.
se află în . Calendariulă .lur S. Mângiuca pe a
IN
a
.
IN
şovi 1881.

14). Preller. Răm. Myth „ed 2..p 297.
zi: ursă moşi-mărtinii s6ă și numar păr?
2 p..209

15. Preller, Răm. Myth. ed.
„ Făciunea ce se adresa lui Alarte păstrată

141 (142),

i

”

Poporulii
IN

numesce şi pe

F6rte „interesantă este ruJa" Cato; Da re rustica capit.

-

|
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rei, că nâptea începe. a da înapoi, că rădăcina grăului
sâcă, că se întârce frunda în teiu, plopiişi ulmii, căse
potii întârce farmecele, ş. a. tote acestea indică 0 vechie divinitate, care presida la tâte îutorcerile şi schimbările de peste anii atâtii ca timpii, câtii și ca procesi
de evoluțiune şi-preschimbare în tâtă natura,şi chiar
"în afacerile omenesciă ; €r” acâstă divinitate la populaţiunile

vechi italice era

Vertumnus. deuli

(annus -vertens) 16).

acestii -înțelesu şi. în credintele

urmare
„de câtii
bătorea
"întuneca
Toti
Pârliile,

anului

schimbitori

Intoemai, cum vedema, s'a păstrali
Poporului-români,

prin

şi Vârtolomeiii este acelaşi cuventu Vertumnus,
că sânţii. părinți
au pusii totii pe aceeași di sirapostolului. Bartolomei pentru a confunda și
numele divinitătii păgâne.
|
aşa s'a întâmplatii cu- sărbătorile Păliile și
la Romani Palilia şi Parilia, 6r” Floriile și Ru-

salele (Floralia,

Rosalia)
aii scăpatii nealterate ca nume.

Vinerea mare
la 14 Octobre

este identică

t6rea romană totii din Octobre
victrix»>
|
Ne
Credinţa

la noi

în

că la anumite

onârea
„

cu strbă-

lui

«Venus
|

dile 'se deschide ceruli,

este identică cu maundus patet=—se deschide cerulii, sărbatii la Romani de mai. multe ori. peste ani..
„Feliurite datini şi ceremonii suntn legate ca practici

viie cu diversele sărbători, și nu este aică locul a înira în asemenea amănunte, ci-ne mărginimiă a aminti
câte-va. mâl însemnate, chiar şi prin numele vechii
ce-li păstreză,
|
:
_

„ Vergelulii,

o datină care

se practică în sâra spre a-

nul: noi pentru a-si afla prin unu felii de sorți sei
oracule tinerii, feciori şi fete, ce le este ursitii. - Datira

“ȘI trage numele dela sortes virgilianae, reminiscență din
cele mai prețidse în care s'a păstratii amintirea despre

_Virgilă, poetulă epicii Iatină,

trecuti în tradiţia popu-

lară a occidentului ca fărmecătorit şi profetii,
16).

„Preller, op. cit..p- 397. seqq.

—
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Umblarea. cu Colinda. din Crăciună până la Boboteză,
suntu vechile „Calendae:*” practicate mai: de multu în
occidenta cu mare sgomotii, -in câtii conciliele ai păşitu în
„contra loră, pe când la noi. a rămasă până adi o dalină pi6să, conservându-și şi numele şi înțelesulii mai originală,
E
Tota în acesta timpă se umblă cu- Cerbul, cunoscuti în datinele occidentale din evulă media sub numele de „Cervulus“* asemenea' persecutatii de biserică.

Pe unele“ locuri și mai alesi în România. se numesce
Turcă.
IE
Aaa

Suflarea butinulul la 22 Aprilii -pentru. curățirea lo-:
cuințeloru,. staulelorii ete. este: identici cu. „tubilusirumie,
.
|
e
Datina' descântecelori atâtă de multi practicată în
poporii, de asemenea 'fârte populată şi la vechii: Romani, precum o arată şi numele, €r' la Plinius în. Isto-

mia naturală ni Sa

păstrat 'şi practica descânteceloru

care în multe este întocmai
şi la poporulit română, 6r' bătrânulă Cato ne-păstrâză espresiunea can-.
lare în alio==a descânta în aii (v. pag. 35). |
Instituţiunile vechi romane, ca întogmiri sociale, care

va st dică nu depindă, ca credinţele și datinele, de in--

disidi și familie, ci de societate în generală, ai primiti cea dintâi lovitură prin retragerea legiunilori şi
administrațiunei romane din Dacia sub Aurblianii.
„Invasiunile barbare

ait complectatit

acesta

intogmirile politice ale străbunilorii nostri.

sfărimândă

Prin acestea

statulă, legătura administrativă „a comuhitățilorii între
sine. a dispărutii. Fie-care comunitate a r&masi avi-

sată la sine; celu multii o grupă 6re-care de comunităţi

„Mal aprâpe d'olaltă, mai legate între sine prin configu-.

geggrafică a terenului, puteai să susţină între
„Tăţiunea
ele 6re-care lagătură mai intimă în vi6ţa de tote dilele
îl cu deosebire în timpuri de pericolit. Afară d'acesta,
„de sine se înțelege, că comunitatea nu putea să rămână
îră o organisaţiune"dre-care internă,

pentru a se pate:

— 116 —
- susține cela puţini acestă legătură între locuitorii grupali în unit punctii 6re-care.
Elementele acestei organisaţiuni s'au conservatii - în tote timpurile la Români
dimpreună cu nomenclatura. lorit curatii romană.. Aceste rămâșiţe suntă în comună: popa, jaulele şi bitrâniă s6u jurață. Pojyi lat. ppa. era la lomani servi:
torulii la altari, care pregătia 16le cele necesarie peniru

sacrificiu:

foci,

tămâiă,

apă,

sare, vase

ş..a., adu-

cea vita la altară şi o lovia cu maiula (malleus) în capi.
Numele sacerdos preotii a peritii în limba română, pe
când popa a rămasă. . Mi se pare. chiarși acâsta. probeză, "ci *sacertos; ca ună funcţionarii publici 17), părăsilu și elii Dacia
când bictula- popa,

odată cu ceia-l-alţi funcţionari, pe
ca simplu servitorii fiiră vre-o altă

lefă decâtn unele rămăşiţe dela sacrificii, a rămasi unde
sa -pomenitit::și unde putea să irăiescă fiindii de re_ulă
unii: om

din localitate.

ste

forte.

însemnătoră,

că in

liniba românescă se păstreză și adi unt proverbii vechia
romani relativa la popă. .La Persiu (Sat. 6, v. 79) popa
venier este unii proverb care la noi s'a păstrată în
pDântece de popă“ adecă pântece" sătulii. bine hrănit,
grasi, -de aici proverbuli:
am mâncalii de nam fâcutii popă, am mâncatii ca unii popă, a făcută burtă ca

uni popă. “Iotiă la noi se dice: a-şi da pelea popil=
a muri, va să dică -pelea animalului .ce se sacrifica la

- înmormântare

o.lua

popa,

ca o recompensă

pentru ser-

„viciul sei 17). : 'Pota din vechia: organisație biseriescă
„mai esțe curatorulu bisericei (curator fani), și rantoră
(cantor) 18), cum se numesce cântărețul bisericei în
Transilvania, marturii (martyros) asemenea s'a păstrată
|

17)
—Suzt

Liv 1. c.VI:
Aug.

2z.

_

tradito servis publicis solenni familiae ministerio.
,

1 s) Vegi descrierea unei alte. datine unde popa
pentru serviciuli
se! și agi ie pelra o7z ce s'a consumati
Colăcirituli de B.
„Vieru, Sibiu 1585 p. 55. Orelli Ne. 2488:lă mâsă.
- Pellei
ia fanei
+19)
Isidorus Orig. VIL 14% 20.
:
o ora fonei sanie

—
din vechiulă limbagit
narea

de testis

cum
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latina bisericescii, inst cu insem -

se alla la lomani *).

Din

admi-

În
nistrația civilă sa pâstratii : jude dela lat. judex.
lienes.
judice
numiau
se
ii
consul
şi
timpula republicel
alaralminte jude

ceri civile stii

era orl-ce

militare

magistrati,

şi se alegea

costă instituțiune romană cu
de unii anii Sa conservatii

care judeca

pe unit anii.

A-

nomenclatura şi durata ci
până adi la Românii din

In lomâvia în limpulit noii fără cale s'a introDacia.
aflu
dusii cuvântulii primară, pe când din vechime
în
terei
irea
împărţ
cr"
*:),
jude
prin documente numai
mal suntit
jule
lângă
Pe
încă.
ză
păstre
mat
se
judeţe
căci
- “Ga sfat sea consilin aşa numiții bitrânt seit jarați, (lat.
niă
DBitrâ
nate.
indati
sunt!
numiri
amândouă aceste
ţa chicveterani) sunta identici cu Senutores in privin la loşi
allămă
o
jurați
de
mărel loră, âr' numirea
Afară
i.
mani 22) chiar” în acelii înțelesa ca la Român ium), je
(judic
juuleţă
dacestea cuvintele : lege (lex),
(directum),
deca (judicare), judecată (judicatum), dreptă
(curator), uii
curator
,
(tutor)
tutoriă
r),
(debito
dătorii
(capere arrham, ital. caparra),
sura (usura), căpara
continuitatea pracsei judiciare,
ă
probâz
arvună-arrhabo,
fi .perdulă și
căci aâcă ar* fi încetatii vre-odată, star”
"
cuvintele,
în stati

ierarchică
Domnii, este cea mal inaltă treptă
sa
Domni
i.
Roman
dela
păstrată cu nume cu totii
Este a-

regele.
numită și se numesce principele, acum
dela Caligula,
ndu
incepe
i
Roman
ții
împăra
că
ii,
deverat
13) primiat
Domit.
(Suet.
iana
dar mal alesă dela Domiţ

res greca lingua: latine testez
20) Isidorus Orig. VI 11, În: Marty
o
i
dicuntur,
part. 2 p 27 lu unfi doc. de la
21) IMasdeii, Arh ist. a Rom; 1.
ci obvine desă până a4i În
me,
cognu
ca
chiar
e
obvin
26şo unde
a
“Transilvani
a. Ch „Iloc opui
105.
a.
la
de
pt.
inseri
477
viainti
22) CUL. Î. Nr,
ct duuviralium ... Quod corum
omne facito arbitratu duovirum
.
esto”
iurati probaverint, probum
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a se numi. Dominus.

Augustu şi Tiberii n'aii voilă să .

primescă acestă numire, care se da numai stăpânului
față cu sclavii.
Cu tote acestea titlulii nostru de domni
nu Sa deşvoltatii din titlula dată împăratului, ci din contră Sa desvoltatii din relaţiunea de patrona față cu clienţii sei. Colonii din Dacia, părăsiţi de puterea și protecțiunea romană, nu aveai, în înțelesu mal înaltu, alți
representanti .aă. puterei, decâti pe aceia, cari fie prin
“posiţiunea loru socială, fie prin avere, erau toli-odală
și cei mai tari şi mai mari

în împregiurulii

celi mai

d'a-

prâpe.
In viâţa romană era ceva indispensabili relațiunea de clientii şi patronii . Nu numa! particularii, dar'
" corporaţiuni,
comune, teri întregi

"şi alegeaii

“patronii din familiile cele mai puternice,
milia Marcelilori era patronulii ” Siciliei,
cum

însuşi

ne

spune,

era

patronvlit

câte uni

asa d: e. fa6r' Cicerone,

Capuei.

Acâstă

instituţiune inherentă societăței romane.
s'a străplântatii
și în Dacia, ceea-ce sar” înţelege de la sine chiar' dâcă
n'ama av6 probe directe.
Dar” mai multe inseripțiuni

„ne probeză-acesta,

căci şi in Dacia

privațilorii, ai diverseloră

aflămii patroni ai

colegiişi chiar” patroni ai co-

loniei %). : Patronii eraa titulați de clienţii lori cu D “Pinus, Princeps.

cutii,
masă

Acesti

patroni, câţi

peste Dunăre la retragerea

singurii

nu vorii

Romaniloră.

fi

tre-

ad r&-

domni, principi,
al poporului de josii. Cu

acestă impregiurare corespunde deplinii situaţiunea care
0 aflămii la Românii din Dacia în ajanulu constituireă

domniilorii naţionale în sec. XIII:
şi. XIV ; şi anume do-

- cumentele

ne

cari se aflaii

vorbescă

de v sumă

in diversele

ţinuturi

de

roivodi și cnezi,

din Dacia.

Acesti

Aceste coat
Senă
otu numai dominus, princeps.
Ste cuvinte s ait întrodusa cu limba slavână de unde
23)
Ackner
177, 178, 245,

et Miiller, n-rit :
304, 393. 3

550, 684, 707, 71$.

9!

98, 125,163; 164, 167, 171, 173,
97 395, 521, 523, 524, 532, 534 518
-

.

.

1

=

9

ra). Insă pe jângă
avâmit şi numele boeriii (v. sl. bolja toti-de-una “şi nupumirile slave oficiale. an. esistati
stăpânii . feudali se
mele româneseii domnă, şi anume
deosebire în 'Trancu
şi
,
domn
şi
pumeati de cătră clăca
intrebuinţeză de
se
nu
silvania unde numele de boerii
tură cu Munlegă
în
statu
a
câta în "Țera-Oltului, 'care
marii

In Transilvania

tenia.

posesori

de prin sate

se.

ce s'a numitu şi se
numeseă donmă, şi în generalu toli
disă şi se dice .
_ numesce în România boeriă, dincolo s'a
ania n'a statu
silv
Tran
că
şi adi r'omnă, ceea-ce probeză
.
în legătură cu Bulgarii
carii, începânda. dela.
După cum: se vede din toţi croni regulă îndată după
de
pune
Urechie, titlulu de vodă se
Stefana-vodă, Mihaiiinumele propriii

ali

principelui :

Insă vodă era numai

vodă.

o-titulatură secă, alii cărei

Pa consumalit şi nu a puînțeles limba nică-odată nu
vorbesce de principe
tato satisface, şi astit-feli. când a-adausn pe vodă la
dâcă
și
"ti numesce domni, chiar

“urmă :

Stelana-vodă,

domnulii muntenescii,

domnuîi

şi

Moldovei,

zodii...

ă
Moldovei, Munteniei, 6r nici odat
e, vodesă,
vodi
nu
&r'
iţă,
domn
ă,
, Qomn
mnie
de multa a

Radu-vodă,

Crășă se dice numai: . domnii

refusatii, limba cuvântulit vodă

Şi do-

ş.a. Câtii
se vede de

ti.
- acolo, că Pa: lăsatn nedeclina
i şi cuvântului împăratil,
rati
păst
s'a
.
ână
rom
ba
lim
In
care
tirea
Van
roşu

tă n'ait perdutu aminprobâză că Românii nici-oda ană, si acestii: nume
rom
de domnie su împărăție
&ratu-negrv, Impăratiiaplicată şi în povesti: Imp E
a
etc.

*
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CAPITOLU
Momente

istorice în visţa limbei

In totii lungul periodi

secolulii ali
toricii

X.-

13-lea

insemnati

nu

în

române

dela a. 274 a. Ch. până prin

aflămi _nici “unii

viâţa limbei

române.

momenti

is-

şi anume vre-.

uni momente favorabila. Din contră momente nefavo„rabile destule, din care celă mai fatala,
introducerea
succesivă a limbri slavone. în biserică (v, p. 75).
Ca ună momenti
favorabilă . trebue s& considerămă
însă întemeierea statelorii- române, alu Munteniei
și ală
Moldovaoi.

Adevărată,

că

privindu

lucrurile pe de-asu

pra
timpa f6rle îndelungată nu se întrevede . absolut
ii. nici
unii folosii pentru limba română, căci biseric
a şi statulu românii sute de ani încă trăescă cu
limba slavonă.
Se prepară insă unii bine pe viitoră,: cu încetul
-dar ce prepară. Unu bine mai „de-aprâpe ii adevărată,
a. fosta con„. centrarea forțelorii risipite şi neorientate
în
două centre.
„ Acâsta

„

însemna

Sciinței etnice,

n6uă vi6ţă, care

nu

numai

darși
nu

întemeierea

prepararea
putea

să rămână

fluinţă şi asupra limbei înseși,

şi întărirea con-

forteloră

pentru o

fără o bună

in-

meierea și organisa-:
ţia unui statu, mai alesi în EuroInte
pa
chiar și in acele
timpuri, nu se

putea face Și continua fără o
cultură
Gre-care. Va.să dică, cele două
state
chia
r
dela
încaputii aii formatii unu simburii
nu
dar'. și morală -și culturală; Cult numai de forță fisică,
ura chiar străină fiindă
era unit împulsă noii şi ună
tură mai târdiă națională. Ceeaesemplu . viii cătră o cul-ce îngreuâză justa apreciare a acelorii timpuri din
aces
ti puncti de vedere,
este
lipsa aprope. totală de cuno

scințe şi documente asupra vieţii culturale din
primele d6uă sute de ania
statetoră române. Chiar şi
16-lea -este
destulii de săracu, dar totu secolul ala
luminâse.—.Dela Alexandru și avemii puncte - ceva mai
cel d bună până la Neagoe-:
.
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a

a bisericei
vodă ullămi și biserica organisată, Organisaţi
de r&sboiii
ă
picior
pe
în aceste timpuri însemoa punerea
că acestă
era,
a
icire
Neler
ă.
a unei armate de: cultur
mânui,
putea
o
nu
ce
ină,
stră
armă
o
cu
lupta
armată
pe la
afiei:
tipogr
ea
ducer
întro
limba slavână.. Nică chiar
n'a ajutatit cultura

1507 :) în Muntenia

nu se tipărescii de câti cărți
pe la 1544

românescă

limba

aflămă

nalională, căci

slavâne, cu

tote-că deja
chiar

şi

o carle

în

aplicată

lă din Sibiii
în corespondenţă oficială, căci magistratu ca interpreti
a
ionar
funcţ
e
(Transilvania) avea ună anum
Lucru -aprâpe de
si seriitoră de scrisori românesci 2).
sta aflati tipodeşi
pecredutii,-că de la -1507—1640
grafie în Muntenia,

nu

totuşi

sa

tipărită nici

nu-i cunosculă
limba români, celii pulinu pân'acum
din-coce de
âscă
român
nică o urmă macar de tipăritură
Românesce
.
(1540)
ra
(;ovo
de
la
Pravi
munți până la
de multe,
deja
cesel
biseri
însă începuse a se scrie în cele
în16-lea
see.
a
ate
jumit
dâua
a
(e. lit. biser.),-6r' în
Crola
(vedi
şi cronicarii
- cepuse a scrie românesce
|
nicari).
ântâii în “LranCărtt românesci tipărite aparii mai propaganda redă
„la
silvania. Impulsuli la tipărire
de propagandă preformaţiunei lui Luterii. Ca „mijlocii
ia, loan.
gătitorulă. veformatiunei

între Sașil. din. Fransilvan

Cea dintâiă tipografie a

fostii la

Târgovişte

şi până la 1545

slavâne. In biblioteca AcadeSail tipărit mal multe cărți pisericesci
Octoichi slavonă mancii tip.
unt
află
se
e sub No. 3565
1).

miel român
la 'Tergovişte la 1545: Despre alte
la 1510, sub No. 3577» altulii tip.
des Serbivedi Schafarik Geschichte
tipărituri slavone ia Aluntenia
lut Traianii,
seq:-: Columna
279
p.
1865
Prag
ms,
fithu
schen Schri
.
.
1570 No. % (5) pag. 193 seg:
siebenbiirgische Landesfir
nes
Verei
des
latt
Co2). Correspondenz-B
din registrele de socoteli ale
kunâe, din a. 1581 No.I:- unde
pasagii: „1544:
orulii
urmiăt
duce
repro
se
munci Sibifi pe anul 1544
nungen
eint in den gicichzeitigen Rech
Diirger:
Phitippus Pictor. Der sclbe ersch
r
iidte
annst
flerm
als
'
Archiv
an den
in Hermannstădter und Nationalund. als Doletschk

Rat kommen

oder

und

e,
Sehreiber, „tvalachischer.. Brief

von îhm ahgeschickt werden“.

die
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* Honterus, aduce tipografie Ja Brașovă. Deja la â. 1544,
allămă tipografie şi in Sibiii. Propagatorii reformaţiunei
'şi pusese ochii pe Români, ca elementul
celă mai
“ numerosi. Pentru a lăţi dogmele luterane Saşii punu la
disposiţiune tipografiile pentru tipărirea” de cărți romănesci, în care se infiltra mar multi sâii mal puţinu
dogme luterane. Pân'acum se scie, că cea dintâiu carte
„

român6scă s'a tipărită la Sibiu în a. 1544, și adecă unii
catechismu

în limba

românâscă ; unt altu catehismii se

-pare a se fi tipăritii în Braşovii

înainte de 12 Martie 1559,

(vedi lit. biser.). D'aici încolo începi a se tipări
mereă
diverse cărţi bisericesci în limba românâscă,
Sa susținuta de unii, chiar dintre Români, că |
nu„mal
reformaţiunei

avemi . de-a

miulţămi

întroducer

ea
limbei românesti în' biserică. Acâstă părere s'a născut
până

nu se scia, că deja cu multa
înainte
mațiune limba română se întrebuința în scrist de reforși că se
tradusese în ea cărți bisericesci.
Retormaţiunea a ajutatu tipărirea de cărţi românesci, dar
niel decum n'a
dată ântâiula impulsu la traducerea lora,
iră este probain ! că propagaâtorii reformei căci. din contipărescit cea
mai mare parte

traduceri

După Luterani: începută

tragă pe Români

vechi

şi

(v. lit. biser.).

.

Calvinii a lucra ca să a-

în secta lori, Şi fiindu-că

principele
terei era calvini, acţiunea lorn devine,
din
ce
în ce mai
violentă. Calvinii incepă a împune
Românilora. prin
lege
episcopi calvini.

“Episcopul

Ilie

.

Iorestă (1641—1643)

este pusă cu

condițiune ca să tipărâscă Şi să introducă

nesci

cu

dogme

fostii depus

calvine, ne

Ja an.

1643,

împlinindă

şi în- loculii lui

Simionu Stefani (1643—1651),

Chismuli

cărţi româ-

condiţiunile a -

s'a numită

care a primita

calvinescii tipărită, cum se vede,

Gate-

în acelă auă

(iam _exhibitum.. Magaz. ist. 236
sq. Sincai an. 1643),
Și celelalte cărț
i
: preparate
sub înfluinţa! calvină.
„Starea Românilori

din cele mai de

de peste munţi in acâstă epocă
era
plânsă. EX suntii despoiaţi de
tâte drep-
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|

,

tarile nu

numai

dar
politice,

Secuii şi Saşii la 1438

faci

8

Maghiarii, -

şi omenesci.

uniunea,

sen mai bine, con-

uniunea
jurăţiunea cunoscută în istorie sub numele .de pe cruce, Ă
jurământi
cu
întărită
Și
“celoră trei maţiuă,
desrădăcineze
cu scopii ca «împreună se sdrobâscă şi să
(Magaz.
ţerani».
de
cutezarea şi rebeliunile blăstemaţilorii
deosecu
-eraii
ţerani
acesti
fiinda-că
şi
ist. II. 156);
sterpire
de
bire Români, este evident că conjuraţiunea
şi de
era în contra lori, cum a doveditii despoierearomână,
drepturile ce le avuse pân” aci. Aristocraţia
trecuţi. în -a- câtă va fi scăpatii din furtunele secoliloră
sa des- .
legea,
lase
să-și
silită
acum
cestă epocă fiindă.
”
nationalizati.

-

Aa

i

și acestă
Biserica însă cu poporulii continuă lupta
fără
r&masi
n'a
Carpaţi
peste
de
Româniloră
luptă a
dintipărite
Cărţile
" efectă asupra celorii de din-câce,
pe la finele se- -colo naturalminte s'ail Jătitii dineâce, şi
dămi
următoriii
celui
colului ala 16-lea şi începutulii
cu
mai
literari,
mişcare
o
de
peste cele dintâiii urme
era
însă
mişcare
samă pe terenulit chronografică. Acestă
Cu.atâtit
“amători.
restrinsă în cercurile unoru puțini
coresîn
scrisă
apară
să
începe
limba
mai multii însă
este
importanță
mare
pondenţele şi actele private 5). De
deosecu
şi
publice:
actele
în
aplicarea limbei române
în
publici
bire domnesci. Celu mai vechii documentii
dintre a. 1583—5
“limba română este celii din 22 Sept.
distr. MlusVlădesci,
la
.
logofătulă
sefisti de 'Teodorit
p. 31 sq.).
(|.
bătrâni
cel, publicatii în, Cuvinte din
. chrisovii
într'vnă
românesce
Petru- Vodă“ se . subscrie
Mihaiti-Eroulit
3),
MEAE
dela 1583 (IlScam MEA OMNIA
pe unu chrisovii
domnâscă
întărirea
românesce
scrie
'domnesci cu- ”
chrisâve
dintâi
Cele
5).
slavonă dela 1596
reproduce mai multe doc. înHasdeii în Cuvinte din bătr.
a:
3%,
e
.
cepândă dela an. 155. O:
127.
p1.
1. part.
q). - Archiva îst-a Rom. te
filog. an. Îl. v. IV. p. 5435)... Revista p. ist arch. şi
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“ noscule

până

adi-suntă

dela

Simiona

Movilă

din L5

Maiit 1601 și alte patru din 16026).
“Totii-odată în acesti secolii' începuse a se generalisa
totii mai tare limba română în biserică.
Sub Mateia:
Basarabii în Muntenia și sub contimporanulii seii Vasile Lupula în Moldova
deja pe la 1652 în bisericile
domnesci din Iaşi. şi. Târgovişte se cânta
românesce în

sirana din stânga ?). Cele dintâin decisiuni oficiale pentru întroducerea limbei române şi sesterea celei sla-Yone din biserică s'aa făcuti la Românii din 'Transilvania în mai multe rânduri sub mitropolitulă Sava Brancovici 11656—1680), din care ni. s'a păstratii conclusulă
marelui Sinodu ţinutii la Alba-lulia la a 1675 SA
cesta

pentru

mitropolită;

lupta

pentru

contra

sntimentelelui
.

naționale

calvinilori, a fosta

şi

destituită de

principele calvinu, aruncata în inchisore şi schingiuită 9,
“Unn alta sinodă ţinută tota la Alba-lulia sub mitropo-

itulii Atanasie la a.. 1700 10); reînnoesce --decisiunile de
„mal *nainte, Aa
6). Hascea, Cuv. d. bitr. 1. p 104—127. Alte d6ut pretinse
chrisOve domnesc scrise rom. dela Ilie-vodă din an 1496 (2) reprodasă
în Uricariă III. 109 sg și dela Stefanii-vodă celă tinrii din.a- 1526
reprodusii.de Melchisedecii,

Cron.

cunoscute nu le admitemi.
7). Caăletoria archidiaconului

Huș.

p.

NE
Pauli de

21

sq.

Alepo

Apend.

!
prin

Moldova și
între anil 1652—1660 în Archiva istcr. a României, t. 1.
prt. 2 p. 70, 9S—1oc0.
_
”
8). El sună: „Cuvântul lux dumnegeii cu carele
este mal de
lipsă, creştinilorii și neînv&țaţiloră, ca și cum
este de lipsă lumina în
vreme întunerecului, așa şi cuvântul lui dumnedei
i, ca st-se vestescă
în' limba n€stră rumânesce carele ne-amii
născutii, ca să înțelegă toți
creștinii, stva căîn tite sărbătorile
mal dinainte vreme am dojenitii, şi
am poruncită aș€ și acum. Eril carii se vori
afla făcând amintrile,
cu bintătu€la; carele s'aii dată în condiţiile
dintâiii într'alți ant se va
bintătui“”. (Cipariu, Acte și fragm. Blasii.
.
9). Despre ace-tii mitropolitii a se ved€ 1855 p. 148).
Cipariu, Archivii p filolog.
şi ist. p 650 sea. F6ia Transilvania
a. 1870 No, 34.ș: Cronica lut
> G. Brancovici în Revista crit “lit. | p.
393.
„
10). Punctă 14 din canânele acestul
sinodii “sună:
„Popil:s5 facă
Muntenia

-

din cause!

=
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i duceauo luptă
be când însă Românii de peste munţa .română în drepde energică pentru a pune limb

atâtii
Greunit noii jugiă.
turile ei, dincoce i se pregătea
i
puni
ea:
18-l
i alu
cil, care cu începutulii secolulu ali Moldovei, 'eraii o
şi
mâna pe tronurile Munteniei.
cii pentru limba ronouă epocă de sclăvie şi întunere is6ză, limba șocietăţii
grec
mână. Scâla şi biserica se
ă.
grec
a
limb
ne
devi
bune
nai
perde din noi mijlocele.
Asta-feli limba română "i
6răi poporul de jos
și agenţii de cultură, şi rămâne
. Este adeve&ratii,

torulii ei.
-ca depositarulă şi. conserva
rosec. ali 17-lea limba
din
ni
eptă
că în urma deşt
.cu
şită
năbu
fi
tă
putu
n'a
mână wa pututa - fi esclusă,
tooa
dar
sub slavonismu,.
totulă în mersul ei ca
înceră
cont
din
ci
e înainte,
tuşi nu mal putea. merg
pote ved6 din cro-

ta se

aces
Faa sec. ala 18-lea. Sub
tate
jumb
nicarii din a doua
suferea numai înnarioti în generală limba românăsă seserv
âscă. ca prin ea

“puse a da indertptii, cum
tvatăta în scâle în câta
să pâtă

învăla

putea

grecesce.

geîn Muntenia și Moldova -- Pe când limba română
eveni
nou
unit
se întâmplă
mea sub jugulii grecesc.
limba română.de sclăvia
fine
în
ra
libe
a
i
inat
menta dest
ȘI a-l
ii impulsii de vieţi
străină, a-i da unii puternic surori “neo-latine' din OCCIile
recăştiga loculu între limb
.
Sa

Românii

e
Maiorii deschidit .
“Şincai şi apoi P.
"şi
lii
“Micu
ilt
Sarmo
-ru jumba română, ci peno .n6uă lume nu numai pent
Ei redail limbei al.
rali
gene
în
tru Poporulit-românii.
ea€! latină,

denta.

ânda origin române
fabetuli strămoşeseii latinii.sctenprob
ţificii. ali - limbei
i
iuli
stud
oducândă

Și într
(v. Filologia).

e

a

Di

ia şi. povestea s înţeL
i şi iî
slujbă câtii vorî put românssce:"din Evanqel
poucenie în tote durinec
povesti
creştinii, de care nu va
e beser
popă să se g-obescă cu 12 foringiș
Maior 1,Er Istor:

„tâte strhători acela

fie iapădatii
gândi de birșag + st

Rom. p. 357):

—

din Preoţie i (P.

=

o

“Străinii şi cu deosebire inimicii nostri „a! înţeles
totii-de-una mai bine importanța pașiloră nostri pe asemenea căi. Așa s'a întâmplatii şi aick.' Ei înțeleseră
numai decât, că acâsta va să dică a ne pune în lumină, a ne crea unii prestigii şia ne căștiga aliaţi, lucruri ce togmai nu voiaii ei. Astu-felii Sulzer atacă cu vehemenţă Gramatica lui Miculii-Șineai şi cu deosebire,
căci

s'a scrisă cu litere latine 11). Totii asemenea au făculii Gre-

cii cu gramatica mucedo-românăa lui Boiadgi (1813),
care
avu fericirea a fi afurisită chiar de patriarehulii
dela
Constantinopolii 13). . Id6ile lui Petru Maioră despre
limba
română espuse în Istoria pentru începutul Românil
or,
și Lexiconul de la Buda, provocară o adevărată
[urtună din: partea străiniloru 5),
|

Pe lângă lupta teoretică cu principii şi tendințe

pro-

pagate în scrisii, se începe şi o luptă practică
, căci la
1795 se formeză în Transilvania o Societat
e filosofi-

cescă, care să-se ocupe şi se tipărâscă cărți
de
și.de istoria Românilori și se pusese în legătu sciință
ră și cu
cei dela Bucuresci 14),
11)

-1751 —2

ehrw ...

Fr

3. Sulzer,

"Geschichte des Transalpinishen

Daciens.

Wien,

IL. p. 15% „Nur dieses hab ich hier mit Erlaubniss des Wobhl-

P. Klein beweisen

wollen, dass es zic47 angehe

din walachische Sprache mit lateinischen DBuchstaben zu
schreib
—E (der) Supplex Libellus Valachorum Transil en und zu lehren.
vaniae. Clandiopoli
-1791.—1. Christ. Engel, ('ommentatio de
expeditionibus Traiani ad
Danubium, e! orgine Valachorum, Vindobonae.
1794.—
12)
Aflu, dice patriarchuliă, că se respând
esce cartea
mati! rătăcitii
ală bisericer, anume Boiadgi. Scopulit acestuia unut blăstâeste dea cembate limba grecă din usuli credinciâser nâstre
turme. Comuriicaţi afurisenia
nostrăceorii care ari da credământiă spuselorii
in care a vorbiti și. vorbesce dumnegeirea“ acelul ereticil contra Jimbel
.
(y, Apelul Societăţei |
macedo:române Lumina în Gazeta
Transilvaniei pe 1585 Nr. 40.)
13) Parth. Kopitars Kleinere Schri
ften,
Wien,.1857 I-ter 'Theil.

p. 182-—188,

herausggb. v. Fr. Miklosich,

230—243 — Erweis, dass,
MValchen p.sht rGmischer Abkunft
sind-etc, (anonimă), Halle 1823. die
—
> ce Schuller,
Argumentorum
li
Ă
munae epicrisis. Cibinii, 1830, pro latinitate
icae
s.
ru
pro
isa
î
o emo Valschieae să 14) A. P.
lariană,

tn

Vicţa,

operele

și

ideile lu

G. Șincai,

dop =
De altă parte Georgiu Lazaru, trecândă la 1816 din
Transilvania la Bucurescă, 'întroduce . limba română în
a
DE
conterințe publice şi în scâlă.
franşi
grecesce
Românii, care pân” aci învăţaii numai
țuzesce, și limba lorii-o ţinea incapabilă, de a se pute
cultiva şi propune învăţăturile în ea, vâdură de-odată din

rostulu lui Lazarii, că acesta este unii mare neadevării.
a . „At nu putemii ave şi noi filosofi ca să învețe filosofi

tâte putemii a le dobândi,

în limba română?

alte neamuri,

suntemi

născuţi ca şi

nu vorii

pută învăța tote învăţăturile

-D-den acele daruri.

Cine pote

și n6uă

că şi noi

datii

ne-a

dice că fiii Româniloră

în limb patrie ?:* 15)

străAcestea le adresa Lazarii din catedră Românilorii şi
|
iniloră totii-odată. . Și cuvântulii trupă s'a făcut BElevul

în catedră

şi următoriuli

ala lui

Lazari,

iloră
liade; vorbindă de. misiunea regeneratâre a înv&țat
te
inspira
aceste
serie
i,
ardeleni.de la începutulii secolulu
al
toiagii
unii
prin
ca
lorii
le
“lucrări
prin
cuvinte : „Ei
ce ţinea
lui Moise, ai despărţitii o mare de intunerecii
făcură
"i
nței,
făgădui
ului
pământ
pe Români decindea
cusă-şi
şi
ilori,
minciun
l
Egiptu
de
dincolo
să trâcă
_
.
t.“
incepu
lorii
nâscă adevăratului şi măritulu

a fosti
Unii mare eveniment în vi6ța- limbei româniie amin-

întroducerea diaristicei. Din programa Societăţ felia de
tite -mai sus se vede că era-proieactată unii -a se fi
vede
revistă - sciinţifică-literară, ceea-ce nu se

realisatu..

La anulii 1817, unii anume Racocea, îransunei
în Lemberg, publică prospectuli

latoră românescă

resultatii. La
fol periodice, care de aserhenea a rtmasi fără
ro-

doi redactori
1895 apare Fama Lipskă?, în Lipsca, de apusu. La 1827
că.a
vede
se
i
curândi
în
acâsta
şi
mâni,dar”
permisi, la 8
încârcă .].: Eliade, guvernula însă nu i-a
aţip. 33—S56; despre sârtea
publica programulă-apelă ală acelei Societ
PE
. a
ecestel societăți

nu

se

P. Poenaru
15)
1871. p- 18.

mal.

scle

Georgiu

nimici

Lazari

şi

scâla

română,

Bucuresci,

.

198 —.
Aprili_1829 însă î. Eliade sedte în Bucuresci „,Curie„rula românescă“,
€r' (i. Asachi la laşi „Albina românâscă““la 1 luniu aceluiaşi ani.
La 1832 esista deja
5 diare române, care încetulii cu încetuln se înmulțesch.
L 41838 apare în Transilvania la Braşovă „Gazeta 'Transilvaniei"* şi „F6ia

pentru

minte

ete“.

Intemeiată

qia-

ristica, ea-şi începu activitatea ei luminătâre si unifică„ore
sub tole
punctele de vedere.
Mat - în același timpii cu diaristiea se întroduce cu totii adinsula
„si teatrulii și 'și începe şi literatura activitatea ei bine"făcăldre, *
E
-

„Cam

de pe la 1830 limba română

se îniroduce din-

câce de” Carpaţi în generali în sedle, eliminându-se cea
_ grecâscă,
n
“Im“chipulii acesta limba română reluându-şi în fine drepturile ei apucă calea progresului pe tâte terenele.

-

CAPITOLU
Moravuri

Colonii se as€dă

.

XI

şi cultură.

în Dacia

cu moravurile

și cultura

romană. Acâsta se constată cu deosebire in înseripțiunile r&mase.
|
E
-Vicța familiară era [6rte intimă, cultula celorii r&-

posaţi-în

mare

onâre.

Acâsla

ne-o

arată

doidsele es-

":presiank- de prin . inseripţiuni
-şi . mulţimea
epitafeloră.
Obviuii mai în fie-care epitafii espresiuni “ca-parentes
infelicissimui .filiae pienlissimae, mater infelicissima Jilio
carissimo, fratri pientissimo, sorori Dientissimae, matri
pientissimae,

filiue pientissimae

et dulcisime,

traia

con-

" jugalii sine ulla guerella ; până chiar şi socriloru li se
aducii cele mai mari laude: socro sui cmantissimo.
>

.

-
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Una

bărbată

numesce

pe soţia sa “pietate. d castilate

incomparabilis !
i
Mulțimea.
ruihelori
de temple : și palate miireţe,
statue, apeducie şi căi așternute:-cu „pelră,
întogmirile şi
asedămintele
despre: cari
ne mărturisesca

nenumăratele. jnscripţiuni. suntii probă strălucită de civilisaţiunea romană plântată în Dacia. Nu aflămi' însă
urme de sc6le. în literatura latină nu apare. nici unii
seriitorin din Dacia. Multimea inseripțiunilori îînsă, limba
lora. forte bună. mai bună, mai clasică decum ami fi
dorită

noi,

peniru- a pul6

afla în ea “mai

multe

urme

"de: graiulii populari, ŞI cu. deosebire limba contractelori
făcute între Gmeni mai de.josu, cari contracte ni s'âă
păstratii în.tablele cerate : 16te acestea.arată, că esista
în țeră-o

bună

insiruețiune..

Prin: urmare. este numai.

o. întâmplare, că celt puţini păn' acum nu s'a
urme de scâle, pe când nu mai departe de câtă în
cinata Panonie, la Savaiia (Stein-am- -Anger) - s'a
pe o cărămidă impresii “alfabetul latină, €r' în

aflata
înveaflati
alta:

Bene debet esse puero qui discit bene. etc.
Acestea probeză neindoiosii esistenţa . scâlei în Panonia. Depărtarea Daciei de Italia făceau Și mai imperidsi' necesitatea sedlei..
„Cu atâtu însă mal positivu şi mai de: timapuriti” intimpinăma esistința 1. «trului în Dacia...
La Sarmisegelusa “(Grădisce) în Valea-Haţegului până
adi se vede -amfiteatruli, în care, după cum'ne spune
o doisă inscripţiune, unit artistii fenomenali de 12 ani
a delectată

pablicula

cu

producţiunile

sale

„(saltavit,

cantavit, joeis omnes oblectavit 1).
”
Intr'o-- inscripțiune - din Parolissum (aq Moigrad în
Transilvania) dela an. 158 se dice, că s'a reparatii am- fiteatrulă

ruinatit prin vechime

(amphitheatrum,

vetus-

„tate dilapsum, denuo fecit).: Din acâsta se vede, că am——

1).

,

.

Ackner et Miiller n. 142.

4

”
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|

fiteatre se aflau şi în localităţi mici, €r' împregiurarea,
că după vre-o 5l ani, dela colonisare teatrului se stri" case şi trebuia

a se reinnoi,

ne

probeză,-că

s'ai ridi-

cata teatre îndată după. colonisare, chiar şi în locuri
mai neînsemnate.. Acesta ne dă o măsură pentru cul„tura. înaintată a colonilori.
Asemenea
coloni nu pu"tean''s5 fie barbari, cu atâtii mai puţinu dintre cel din
Asia şi Africa.
Comerciulii Daciei era

Să
e
forte : estinsu, căci..o

aflămă

în legături comerciale cu ltalia şi cu Orientulii 3). Pe
lângă acestea. inscripţiunile ne arata numâărâse: societăţi
industriale şi comerciale : collegium fabrorum (s. industriaşilorii), e. negotiatorum (s. negustoriloră), ce. cento“mariorum (8. ţesetorilora de lână), c. dendrophorum (5.
„Jlemnarilorii). c. aurariorum
(băieşiloră) ş. a., Joe se
numia în Dacia,
deulii comerciului,

comerciului

cum
ceea

pentru

mărturisesce o inscripțiune, și
ce probeză marea importanță a

Dacia, pe

tecţiunea celui mai mare dei.

care

']i punu

o.

sub pro-

1.

-

Românii, deşi au avulii o miie de ani se sufere invasiunele barbare, care aă distrusii tâte bperele mărete
ale architecture romane, în câtii. acestii faptăa rămasii

până adi în dicerea populară
„n'a rămasă păâtră pe
pâtră“, totuşi nică moravurile nică sufletula loru nu sa
însălbătăeiie. Ei aii păstratu o adâncă intimitate şi doioşie în vicța familiară. Căsătoria este încungiurată de-o
mulțime de ceremonii când grave, când vesele, - Mirâsa

este „o fatăde împăratu“, mirele „ficioră de împărat“,
ceea ce

îndică respectă

şi fericire.

- Căsătoria

este

„pe

viță şi: morte“, pentru aceea şi jelirea: la mârtea unuia dintre soți este adâncă şi lungă. In ceealaltă lume

însă -€r' se întâlnescn pentru 'a trăi împreună.

Cultulii

„moșilorii. (sufletele r&posaţilora) este în fârte mare 0n6re până adi. Anumite sărbători peste ani suntu” consacrate acestui cultii. Atară de-aceea mai alest țeras

2).

lung, Die romanichen' Lanschaften

p. 398.

.

nulii nu-și uită şi la 'alte qile şi
aminte
pentru
bocete

sărbători.a:și aduce

de iubiții r&posați - şa - face daruri şi prinse
r&pausuli lori.
In cântecele la morţi numite
(v. lit. pop.),-e depusă. cea mai âdâncă şi fer-. .

binte iubire între membrii familiei.
Caracterulii individuali

"lit coneretiseză în

Românula

„omii de omenie“, sub - care se înțelega tote calităţile
bune morale chiar şi sinceritatea, fără .de care omului

este „cu două fețe“ şi încâtăa fi de omenie.
Caracterula

familiari,

Românulu

la care.

-:

: ține

forte

multii în tâte relatiunile- sale şi mai alesi la căsătorie și împrietinire, "lu -cristalisezăîn disa „bună
viță şi sămânțăt,

sătorie „neamu

în neamu“.

6r' când într'o

familie întră prin

că-.

străinii“ se dice că aintrată ună „spini

e

a

Datina, legea s6i obiceiulii din, bătrână - este legătura
cea mai puternică a-societăţii. Ce-lu ce-o înfrânge ste.
sdrobităi de despreţulu şi batjocura publică ; pentru aceea. diversele datine până chiar în portii: su imbrăcă- -:

minte suntă ţinute cu-sânțenie.
Pe lângă controlului dilnicu,

.

. -

publică, în

moralitatea

timpurile mai vechi, era controlată și prin aşa numitele

strigări

peste. satii a tuturori

ana fără-de-legi

<6ii imoralităti.-

tăceaii peste

celorii ce
:

Sa

- --

Românulii dice când: abate la ela unii 6spe căi l'a:
trimisii d-deii, pentru aceea. ospitalitatea, o consideră ca
ospitalitatea - Românului
datorie, și de-aici
o mare
este proverbială, şi eli.dice, când omenesce pe spe:
e
o se împărţimiă ce ne-ă datn d-dei!
In .totă timpulu invasiuniloră nu putemit vorbi de cultură, căci invasiunile erau togmai negaţiunea şi” distrugerea, ori:cărei culturi.. Românii an trăită în acestii
“timpi cu resturile. şi reminiscențele ce le puteai păstra
a
e
din trecuti.
_ Arta serierei ami vădutii că ai păstrat'o totii-de-una, .

care se
totii-de-una ai âvutu o religiune, creştinismulii,'

hasezăpe carte. O împregiurare

mai importantă este că
N
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totii-de-una an păstrati şi numele

de

șcâlă, care de şi

de origine grecă (07071), este însă de întrebuințare ve:
chie romană, care se află la scriitorii latini incependă
- “încă de sub republică; - a
|
. Cuvântulii schola obvine şi în înscripțiile din Dacia
ca scolă pântru deprinderi practice şi ca collegium *).
La. noi obvine cuvântuln..școlă
în vechile monumente
literare d. e. în Codicele dela mânăstirea Seculi (Î6ia
"194

verso).

Cuvântula

a învețe

este

asemenea

latinii

populari î), şi vine înainte în cele mai vechi monumente ale nostre începânaii chiar dela. Codicele voronetiană. T6te acestea probâză luminată că şcola, cartea,
scrisorea, invălătura,: n'a dispărutii
nici-odată din sinulii: Poporului-română, dar, după timpuri, odată mai
lățite şi allă-dată mai restrinse:
Scole mai regulate aii

„

trebuitu s& esiste
pe lângă mănăstiri, despre a cărori
începuturi.
forte. vechi?la noi nu esistă încă “idei lămu"rite, nefiindii cercetate. Esistenţa manuscripteloriu. forte
vechi în. mănăstirile n6sire, arta cu' care suntu esecu„tate atâtă ca scrisâre câtăși ca iluminațiuni, arată o

vechie tradiţie şi deprindere 5).
|
îi
Introducerea tipografiei deja la începutulu sec. 16-lea
„este o'probă de dorulu pentru cultură, şi unii impuls

noii pentru sc6lă. În țâră esistait "biblioteci cu opere
„din cele mai rare€). Mănăstirile . monumentale, dintre
- cari cea de! la Argeşiă capa-d'operă arhitectonică ; pic-

sa pene. w Miller „op. „cit. No . 509. 583, 607. CI L. No
"- 4). Diez.

Wârterb. der roman ischen Sprachen

1! p. 447. ital. avvez-

mosii d Prazovi age. În. peciventare caterinca

is

.-.Revista
IS

Română
m!

pe

1861

p. „ 403
303

.seq.

8

827

seq.

.

pa
idei
» Că orl câtita fu/rebată
“şi cdutalii 'origi:
natulii cărţii în alte pzu/e părți n'a
aflato de câtii în "Ţera-komânescă la. mitropolituli Serzfinii „Cipariii, Analecte, p. 44. — Revista
:

română

1S01

p.._ 661—2.

Mânăstirea Neamţii.

a avuti

o

bibliotecă

din cele mai avute,
care şi dupăce a arsă, suntii. vre-o 30 ant. posede încă cărți Şi manuscripte forte vechr şi 'de mare valire.

x
N

E

i

— 133.—

a

turile și sculpturile, cărţile bisericesci cu legăturile lori,
vasele, cuseturile
de pe vestmântele bisericesci,. pietrile
de pe morminte?) ş. a.,:t6te probeză ocupaţiunile și!
gustulii artistica de pe atunci, în câtu trebuie să dicemă, că mai multii erau barbare -timpurile.de câtu
.
a
Pa
Românii.
Dâcă tâte acestea le combinămii cu gustul. artistii
de: lânăzie; pânsărie. coali femeii române în lucrurile

lorituri, cuseturi și figuri ornamentare, “care aii atrasi
admiratiunea străinilori, şi care deja multe le-a îrmpru- _”
mutatii marea îndustrie în producţiunile sale, avemit _

artistice
probele cele mai positive despre: aptitudinile
barbaria
totă
stinge
pututii
.
-le-a
nu
care
poporului,
_ale
secolilorii. .

.

“Amintiri despre

Da

Ps

-

scoli:

anume

de câtii pe

nu avemii

-

la finele sec. ali 16-lea: Deci activitatea lui Țamblacii

în Moldova pe la“ începutulii see. alu 15-lea și a lui.
Nifon mitropolitul. în Muntenia .la începutulii sec.

16-lea va fi fostu impreunată şi cu întemeierea de anume

scoli, positivu.nimicii nu se
Ceea-ce putemit presupune
mănăstiri ati trebuitit. să. fie
'Tamblacu şi Nifona - pentru

e
o
scie 8)...
ca sigurii este că scâle prin! .
cu-multii--mai nainte de
instrucțiunea călugărilorii

în cele religisse. Cestiunea însă este de secole anume şi
a
pentru mireni.
Sedla înființată de Despotu-Vodăîn Cotnărila 1562,
despre. care la noi s'a. făcutn multă vorbă, era o scolă
4

.

Rrvista Română

7).

pe a

1861

A. Odobescu.

,

Câte-ve 6re la Snâgovă, pe 351—4o5.
__8).

loc. cit. Toti

Melchisedec, Mitropolituli Grigorie Țamblacii

|

A

aci:

nisce

reproduce

înainte „dasînsemnări perticulare în care se gice despre elAici „fostulil
esta şi mucenia lu
Moldovett:,

€r'

în

altii loci:

călă,în ţera
i, ce-a “fostii dasSviati Jon Novi, scrisă de Sviatii Grigorie 'Ţamblac
arch. şi filolog.
călăi, Ântâiii dinceputii în Moldova. (Revista p- istor. însemnaşi nu
vol 1. fasc. 1. p. 4—5). „„Dascăli'“ însă mal de mulți
Const. “Caăpitanulii
mal omii Învâţatii. Er” despre Nifonă Cronica: Jur
îndrepta biserica
dice numai: multe învățături sufletesci învăţași
(Magaz.

istor. |: 110).

i

,

|

”

.

.

BA

=

sirăină, cu tendinţe religie, pe care. Despotii a pus'o
anume la Cotnară, fiinda acolo. mulţi locuitori străini
Catolici, Saşişi Unguri ?). Pe la finele sec. 16-lea esista
“la Rădăşeni

o scâlă

în

care

a-învățati

(Uricarii, V, 262). La-a. 1563
la 1697 aflăma ceva urme de
Cu câtu apara monumentele
sc6la mai muliii la suprafaţă.

'Lomşa-vodi

şi. 1581 şi fârle tardii
scâle în -Muntenia 1).
literare cu:atâtu ese și:
In Transilvania la 1581

se amintesce unu Zacani Efremu „dascălăde dăscălie!!)“.

- Asemenea apare urmă de scâlă la Braşovii încă pe'la
1539 12).
E
|
a
Pe la începutulii see. alii 17-lea . Antonio : Maria del
Chiaro era „magistru de limba italiană şi latină pe lângă
principii

din

Valachia“ 15).

Inceputuri “mal

seriose de

scâlă se făcură sub Vasile Lupului. . Sub elii intre anii
1649-—1650 s'a întemeiatit se6la din 'Trei-Erarchi din
“aşi, Acâstă scdlă insă-a tostu;la. începuta slovenâscă
şi apoi grecâscă, deşi Pauli de Alepo (loc. cit. p. 74)0
numesce românâscă. Celit multu copiii români, cari nu
- scian cele d6ut limbi,. trebuiau s5 le învețe cu ajutorulă celei române. - Gheorghe Stelanu-vodă, “următoriula lui
90
*“101.

Rom.

Nic. .Constinii, 1. p. 440.— Hurmuzachi, Documente

Vasile Popii,

în

Disertaţiunea

asupra . tipografiilorii

Sibiii 1835 p.-9 citeză din ună ocara
ei Micul, care am scrisii şi am învEțati
rescI“, &r

din

altulii- dela

1581:-„Și

am

care am învățată în scaunulă . Bucurescy''.

române

din 2 Aprilie 1563: „ȘI
în scaunulii orașului Bucuscrisă ei,

Tăuraşu

celii micii,

Acesti "Făurssi obvine și

întruni altii documentii din 1570. (Traiani, 1570 No. 19). Intrunti
manuscriptii dela mănăstirea
Bistriţa din 1697 se află scrisă: „Popa
€r în altulii totii din acelă ană:
_Fior dascali de.la scOla domntscă”,
Alexandius Preceptor—Alexandră dascălulii. Revista Rom. '1862 pDa, 20, v. şi nota ş9.
,
:
|
11).
In epilogulă Testamentului vechii tip. la Oreştie
158:

12).

Acâsta pare a resulta din Cronica

1559. . pasagiulă
S

relativă la catechismulă
i

„pună Românilori spre a-lă înviţat.
13). Esarcu- Doc. istorice Buc. 1878

F-L-Oltardină. 5 p.. Gl an.

.
româ

p.'16,.

nescă,

care st 4 se pro-..
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Vasile Lupula, dice că „niciunii folosu buni nu s'a făcutii după aceli așeqământu“ (Uricariii III, 280).
De.
acâstă scolă s'a făcutii la noi multă vorbă, în. carerola
principală, aprâpe esclusivă a jucato' fantasia, susținându-se că prin.acâsta.a începutu ase întroduce limba
în sedle, că din acâstă “sclă a eşitii Eustratie logofătul, Mironi şi Nicolae. Costinii, D. Cantemiri, Dositeiu
ş. a. Niei uni cronicarii nu amintesce de acâstă seplă,
ca

deşi patrioţi şi. învățați

Costinescii

şi ca. Dositeiil

.

marii fi trecută.cu tăcerea peste ea, dâcă s'ar” fi împusu atenţiunei loră şi ari fi judecato de folosii pen-

tra Români. D. Cantemirii în Descrierea Moldovei (Part.

2.'e: 5) spune curati, că era scdlă grecescă, şi totu !
aci mai spune că Vasile Lupul. „a şi luatii măsuri că
în tâte minăstirile - cele mari să-se primâscă monachi
„greci, cari să înveţe pe fil boerilorii limba şi sciința
grecă; toti elii a dispusă, ca în bisericele catedrale:
_într'o strană să cânte grecesce... serviţiulii s. liturgii.
să-se facă jumătate în limba grâcă, - Gră jumătate în
limba slavânăt:. Faţă cu acestea nu ar' mai trebui să
mai dicemi nimicit, dar pentru importanța cestiunei
trebue să ne esplicămui mai de-aprâpe.
Nici unuli din bărbaţii învățați amintiţi mat susii nu
"spune că ar”fi studiati în acea scolă. Eustratie logo-.

f&tula era deja bătrânii s6u pâte chiar murise
nicari), Costineseii -an' învățată în' Polonia,
. şi-a serisii singură
mănastire, Cantemiri
ne spune. cum

a învățat, fără să amintesei ei a invățatii

Adevăraţii fondatori a! acelei scâle aii

în anâstă sodlă,

şi Patru

“fostii, mitropoliţii Varlaamii

Movilă,

vățati şi români de inimi. Acestia şi-de
gorie

(Y. Cro-

Dositeii în
biografia şi

Urechie,.care

avea

mare

trecere la Vasile Lupuliă,

cum se vede'din ecoa. lui Miron
înființată - scâla,

în

care,

6nieni în-

sizarii şi Gri-

dupi

Costina (p. LL), al.

cun

spun?

chriso-

vulii lui G3orge Stefana, ântâiii se invă:a - slovenesce,
însă în scurtă
căci. sa adusese dascăli de la Chieva,
Lpală se înVasile
sub
cari
timpi îi alungă Grecii,

|

—
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A

mulţiseşi ajunsese .la putere, şi punii în loculă lorii
dascăli grecesci, cum t6te acestea ni le spune chrisovulu
lui (iheorghe Stefanii,.
ună lucru ce. nu se putea întâmpla
fără voia domnului. Astu-lelu. şi Cantemirii o cundsce
numai scolă grecescă. Va să cică adevărului este ; (irecii
ajunsese deja la putere în ţcră, înfrânsese puterea fisică
şi materială a: poporulu românii, -acum el "31 iîntemeieză scolă,

ducă limba

ca 'st-i

înfrângă

şi. spiritualminte,

să întro-

şi ideile: grecesci la generaţiupile viitre ale

Românilorii. Drepta-aceea pe basa - documentelora istorice trebue să dicemii, că
fosta întemeierea limbei.și

fostii acesta

scâla lui Vasile Lupulua
ideilorii grecescă în ţâră. A

seâpuliă lui. Vasiie Lupula,

sciutii să-se

folosescă de acestă

visţă ? nu este: loculăsă

cere amăruntă

se6lă

lămurimi

cercetare, după

ce

s6ii Grecii au

pusă.

-aică,

odată în

căci

lucrălii

în faptele lui Vasile .

-Lupulă aflămu-pe lângă cele în folosulii Grecilori, ca
d. e. înmulţirea lora în ţâră şi în -tunetiuni, întroduce-

rea limbei

-grecesci și în' biserică

dica, și fapte

românescă,

ca

şi în seâlă,

tipărirea

aflimii

de cărți româ-

nesci și darea de chrisâve în limba română; Ce-l drepti
îns acestea sunt lucruri cari în mare. parte n'ai

„depinsă dela elii, ci de la Românii
din giurulă . lui,

învăţaţi

ca Varlaamii, Eustratie

Grigorie. Urechie, care, nu. voru fi fostii

și patrioti

logofătulă şi

fără merite în

căştigarea domniei de unu pripăşita în teră, ca Vasile
Arnăutulă, şi prin
urmare se simţea și elu datori la
rândulii seii a le face câte-o plăcere, * şi nici nu putea

"să i se pară unii lucru

mare a le tipări

câte o carte

_pe care o tradusese-ei, sâu a face o scolă, şi
tote acestea din banii lori, a Românilorii ; şi nu era nici în

interesulu lui să-și înmulțâscă dușmanii, cari și aşa aş-

teptaii numai ocasiunea, ca să-lă văstârne,' cum s'a
întemplatii. Apoi se scie, că politicii cumpenitii şi pre-și
vEdătorii era Vasile Lupula.

Cum se îngrija

Români, ne-o Spune

Vasile Lupul de indigeni, * adecă de
ună

martorii oculari,

Paulă

de A-

.

Co

mijlepo, care dice : „.boerii greci, întrebuința tote
aa
pentru
şi
.
servicii
din
rta
îndepă
l6cele,. pentru a
runca .pe Moldoveni la cea mai. de josă treptă a misedintre.

vădutii

că am

pică, aşa

cei mal

mari şi mai

“ nobili bărbaţi îmbrăcați cu straele cele mai ordinare de
_Manelă. “În genere, erai apăsaţi sub robie di şi n6pte;

se
pentru a pute îmblândi în tote furia Greciloru, cari
eniMoldov
contra
“Turcii.
cu
ligă
otii.
jura
fi
a
«păreau
Va să
lorii*. (Archiva ist a Rom. t.. I.part.. 2 p. 83).
pânea
nici
eni
pământ
iţilori
neferic
lăsaii
nu
dică, cei.ce
spiri:
„de tâte. dilele. voră fi îngrijitii ca să-i lumineze
|
a
g
tualminte 14)? . a
Moldov
din
Ionașcu
anume
unii
pe
1677,
an.
la
Pe
lu
înv&ța
a
“de
Unguri
la
aflăm dusii „în 'Pâra-Oltului
în
gramatică“ 15), 6r Țâra-Oltului este, 'Țâra-Făgăraşului

“'ransilvania 'unde nu putea să fie de câtii

“ m63că,

-

scola româ-

-

RomâUn act de mari consecinţe pentru „cultura
parte
o
ii
făcut
„Tai
ce
nilora a fosţi pactulu. religiosii
1698
a.
.la
ă
papal
Roma
cu
munţi
peste
din Românii de
..
Roma»
cu
cunoscutii sub numirea de -<unire
catolicismiă

Incercările de convertirea Românilorii laodată la vrenu ajunsese însă ” niciforte vechi,

sunta

uni

resultată.

din.

Domnii

principatele

române

erau

năciuni faţă
tota-de-una eftini la "vorbe dulci și-la lui,închi
mai totii- :
dar”
şi cu misionarii

cu Papa dela Roma
Cu înpolitice.
de-una acestea se făceaii din interese
icismi
catol
u
pentr
..
_4roducerea .reformaltiunei, pericolula
ică
catol
da
agan
prop
mare,
devenindii din ce în ce mai
Români.
pe
ochii
pune
“Ea
ile.
puter
ea
şi-a îndoitii şi
cum ar” fi doriti,
Dar' în principate nu putea să lucre scă.
Guvernele
lumâ
e
puter
de.
i
căci nu se putea folos

vorbe dulci şi la acordări de

române se mărgineai la

Pa

NoI.upu'2.se veat şi Melchisedec,
Da
„ 14). “Despre scăla lui Vasilep 191. seq.
:
1885
Buc.
tie îstor. şi arch.
1. p. 13%
g -și filolog. an. IL, fasc
15). - Revista p, îstor. archeolo
7
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mici lol6se, Cu
supra

totulu insă altii-felia putea să lucre a-

Homânilori

din

Austria;

şi mat

alesa

după-ce

Transilvania, perdându-și independința pe la finele see.
ala 17-lea, scăpă din mâna principiloru calvini și. cădu” sub casa austriacă, proteetârea catolicismului. Românii
din Transilvania aflându-se sub domnia Maghiariloru în
starea cea mai asuprilă, ce se pote” cugeta, &r' de allă
parte propaganda

catolică

promilându-le

marea

cu sa-

rea, €i nai 'mai pututa resiste, şi pentru a-și mai uşura
starea, la 1698 s'au unitu o parte cu Roma, recunoscândii

pe papa

de 'capu

alu bisericei 16).

Deşi

promisi-

unile ce li'se făcuse Românilorii au -r&masti numai pe
„hârtie, dar” totuşi Românii uniţi au pututa să-şi
ridice
scoli, şi când şi. când câte vr'unulii dintre ei st apuce
"în câte o functiune de stati.
Se vede că îndată după proclamarea unirei, mitropolitulu Atanasie a începută a se. îngriji de scâle, căci
a edalii unii abecedară stii „«Buc6vnă»>, cea-'dintâia
cunoscută până adi 17), De altă parte catolieir, întogmai
ca şi calvini, îngrijai să li-se dee uniţiloră
unii ca-. techismiiîn limba româuă, se înțelege, cu doctrin
e papiste 15). Intre relele .şi urhilirile ce-se- împună
mitro- .
116)... Manifestulti de unire din 7 Oct.
1698
descoperitii de N
Densușianii în bibl. Universităţei din Pesta şi
publ. în „Independența“
bisericescă
17).

a Mitropoliei Române de Alba-lulia,
Buc.
„În o relațiune a superiorulut misionar
iloră

1883

p.

17 seq,

catolici din Dacia
dto Clujii 14 Martie Lzoz se dice: „qui
(episcopus Unitorum Armenorum)
linguae Valachicae „peritus bene, ait
repertos a se errores
plures et contra fidem et unionem în libro
alphabetico, quem D. epis„ Copus Athanasius edi curavitii (Nilles,
Symbolae I. p. 263).
18). In jurămentulăi, care a fostii siliuti
să-lii depună ' Atanasie la
pt. 8 se dice: Catechismum ortodoxu,
linqua Valachica, gasi sumptidus domini
Cardinalis împrimetur, me.
" polliceori“, (Nilles Symbolae, I p. 283). nicis et popis distributurum
In diploma împăratului Leopolâii din :19 Martie 17or art. IV
se dice, că să-se 'iee din mânile
tuturorii catechismulii cela 'vechit și
să lise dee altult conformă cu
dogmele uniunel (ibid -1 p. 266);
'totii asemenea şi în instrucțiunea
dată teologului iesuitii pusi ca polițaiă
și censorii în curtea eppului
românii ibid. p. 312).
:
:
a
pf
ă

Hi

>
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* politului. şi Româniloră în acela: jurământi în 16 lungi
capitole se află între altele şi ceva buni, adecă mitro- .
politulii se legă, că va ridica scola română-latinescă în
Alba-Iulia, reşedinţa mitropolitului pe atunci, și va aduce profesori cunoscători de aceste limbi 19). Er' în:
diploma lui Leopoldi din 19.Mart 1701, să dice, câ săse ridice scsle în Alba-lulia, Haţega .și Făgăraşu pen- .

tru” instracţitinea . tinerimei 20).

ca și calvinii

Catolicii,

cu unit duplu scopi : mal "nainte, tote acestea le făceaa'

în câtu erau catolici, voia să catolicescă pe
erai

Români ;
să-i şi

străină, voiati totu-odată

&” încâtă

catolicii

mânilori,

cari an sciutii să algă ce-i bună

încetulii. Decă nu i-a desnaţionacu. zeze.
desnaționali
, cari n'au lăsatu şi nu lasă
catoliciloră
lizatii nu-i vina
nimiu neîncereată 'până astădi, ci este vârtutea. Rosă dee d'o parte.

şi ce-i rău.

Şincai'şi Maioru, elevi de la Propa-

ganda fide, av adusi de acolo

ideile de

învăţătura și

mărirea romană, 6r ideile ce-ari fi fostii anii pericolu
face
de-ar”
ar
.
Mac
acolo.
lăsatii
le-a
Români
“pentru
tota astu-felia şi generaliunea ce alergă -să-se : pricop-

sâscă în ţări străine !... Dar, deschidendu catolicii secolele

lor pentru Românii uniţi 21, Maghiarii vădu în acesta.
unii pericolu, pericolulii deșteptării Româniloru. Pentru,
facă
aceea, chiar dâcă curtea din Viena ar” fi voitu să
0pentru
.
ţina
celi-pu
uniţi,
câte ceva pentru Românii
.tare,
mai
înlățui
şi
i
adimen
a-i
pentra
şi
„chii lumeă
19).

“Art.

.
11. Ut Schola" Valachico latina Albae erigatur, satagam

Magistros scholarum eligam

et latinam'“

cailentes linguam Valachicam

SR
o
(Nilles, op. cit. 1. 235).
acestă
despre
dice
le
ce
cele
Vegi
298
p:
LI.
cit.
20). Nilles op.
Acte sinodale Il p.
diplomă Sinodula dela 1739 -(1. M. Moldovani,
,
,
A
S4, cr editoruli 1. p 178.s.,d-)vorbindu-se de elevii
21)... Nilles, op. cit. 1. p- 362 sg, 455 unde

numirii la scOlele catolice din
români, cari.la a. 1718 urmai în mare
olim S Unionis, qua conservanapta
„ut
apriatii:
jice
se
Iulia,
Atba
-_Totă aci se spune, că la
dae, "qua augendae evaderent: zzz5ţrumenta
dn Muntenia

din Braşovă
scâlele catolice.
și Moldova.

şi Romini şi încă şi

urmeză
|

”

-

-

E

—
puterea esecutivă
„se opuneaa
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fiinda în

”

—

mâna

la tâtu şi nu esecutaii'

.

4

Maghiarilora. acestia
nimicu,

ci mergeau

înainte cu asupririle şi despoierile Românilorit 22). Nu
era. destulu atâta, Maghiarii începi a opri pe Români
dela cercetarea sedlelora. O anchetă făcută la ordinuli
curţii din Viena la a. 1721; a “constatată, că Mughiarii
pe fiii de preoți români, cari.se duceau la seolă. îl prindea, îi legau cu mânele in spate şi-i aduceat îndtrăptu *). La a. 1748 prin o diplomă 'împărătescă li
se
dă dreptulii tuturoră
Românilori adeciă și. iobagiloră
„(elăcaşiloru) de a puts urma la sc6le:1). Afară d'acestea
„uniunea, ca ori-ce reformă, produse o adâncă
„> între Românii de dincolo, căci prin uniune turburare
se născu
totă-odată-o sfăşiere cumplită chiar în sinuln
- Româniloru.
adecă între cei ce sau unitu şi între cei
ce r&credincioşi bisericei r&săritului. Adese-ori
aceste

"măsese

Sfăşieri aii costati sânge și aveau
boii civilă între -trați,

Asti-felit Românii

aspectul

unui res-

de-o "parte în luptă

ei între ei,
„€r' d'altă parte cei uniti în luptă - cu
catolicii, cari acum
voiau să-i încalece de tota, st-i catolicâscă
luptă apoi cu puterea „esecutivă maghiară, ' deplinii, în:
care nui
lăsa. să-se. folosâscă nici de cele ce
“puteau
să
căştige:
în asemeni împregiurări, Românii de.dincolo
o jumătate
.
de secolu,- până Ia -1750, nu :mai putură
lucra nimica pe terenulu literara
(bisericescn) pe care s'ati distinsă
alâta în cei din urmă 150 ani.
Nu
nu se mai scriseră, nu se mai tipărirăse mai traduseri,
cărți... Dâcă însă
_22).
p. 290.

:

N. Nilles op. cit. 1, p:

274 sq.

.

Vegi și

Șincar. Cron. III.

23). Nilles, ibid. II p. 575 :.jobbagio
rum. deinde Valachorum filir,
scholas actu frequentantes, aut deinc
eps frequentaturi studirum ca_- Paces, ne a dominis suis terrestribus
impediantur, sub “gravi"poena statucre dignatae sumus.
.
a
NE
24). P. Ilariani, Istoria Rom. din
Dacia superiră,
Viena. 1852
IL. p 212... Desţre urmarea Român
iloră la sc6lele străine, vedi 1.
M,
Moldovanii, Acte sinodali p. 1oo,
102, 106.
i
x
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atâtu mai
ai rămas îndărăptă pe acesta terenii, pe
D'o parte
următoriă.:
multă s'a căştigatu pentru timpulu
să

şicânelorii, putânda
Românii uniți. contra tuturoră
fie chiar străină, ai
scolă,
câte-o
Ia
iei-colea
urmeze
luminaţă, cu ve-:
mat
Gineni
ei
ivi între

începută a se
între sine
deri mai departe ; spiritele chiar prin luptele
viitore. .
lupte
“şi
încercări
și cu străinii se oteliră pentru
statului
capul
cătră.
de
recunoscuti
fi
Jdeea de a li se
drepti

_unii

la o

era G'ajunst

esistență

pentru

mai

a aprinde

bună,

numai ideia,

dici, .

spiritele, ca .să țintescă

-

a face din acâstă ideie o realitate.
ică totu-odată,
-“Unt .omit luminatii, superiorii:şi energ
Inocenţie:
uniti
l
copu
epis
Era
..
pe scenă

_se şi arată

, acela, care
Miculii (Clainii) (1732—1751 resp. 1746) durerosi în.
mă
escla
.
atulă
in o petițiune câtră imp&r
miseram nostram numele: poporului .asuprita :. „heu-!
(Amarii de
m i
sorte
tam
nulibi fors in Europa -audi
pa !%)..
Euro
în
nime
scie
nt
pote
care
sârtea nâstră, de

episcopâscă. la Blaju în 1738,

Elă "şi. mută. reședința

căpăta pâne din
unde ridică secole. la care -200 elevi
ridică şi seminaveniturile episcopiei ; afară de aceea

te elevi la Roma .:
rin. Elu este celu dintâin, care trimi
mai înaltă. -“.
pentru educaţiune și instrucţiune acest
ui omă. epochalu”
activitatea

“Dar din nefericire
Maghiarii: vEdură în
ţinu scurti, numai până la 1746. drepturi politice penige
-elu omula, care voesce să cășt ideia lori, omii peridupă
re,
urma
prin
,
âni
Rom
tru
în elii instrumenfu aflară
culosii. pentin ei; catolicii
duşmanii națiunei
toit
tulă vilă pe care. "lu căutau;
ă, care în mintea înturomâne vădură în elii pe omul na sciinței : dreptii-aă. lumi
hecată a Românilorpune
totii lui, şi, din-nefericire,. ca
rea.
urna
răst
ă
tar
cău
- ceea.
lăsinu
în
r!
chia
le
rumenute
de-una, "şi aflară şi acum just
activitatea
_Românilori.

Asti-leliu

cu

1746

se încheie

-

25).

1. d.

Moldovan,

Acte

sinodalt

II p. 89.

ao
- acestui omii. providenţialii: Elă trebui să părăsescă scaunulă

episcopescu

şi s& mâră

Era născută la Sadu lângă

în esiliu la Roma la 1769.

Sibiii şi unchia ală istori-

cului$. Micula...
De
|
“Dar”: rămaseră întemeiate sedlele din Blajii. Episcopulii

următoriu,. Petru-Aroni,

le dede “unu

noi

avântii, şi aşa

ele din anii în anii sporiai în activitate şi în vaqă, con-

- centrândă

totu

mai

multă

tinerime

* română.

Aceste,

se6le ave<5e
aii
verse lumina lori bine-făcătore și să
deştepte odată tâtă Românimea la o'nuă viță:
“Pe când Românii începusea lucra să scape:
de cul-

tura

sii mai. bine: de barbaria

slavână,

pe

atunci

deja
se pregătea să-i iee loculi o altă barbarie, care avea
să fie cu atâti' mai rea; căci va fi nu numai
ună
nerica pentru minte, dar Şi o puterejune morală întuşi o
despoiere materială. Inţeleg
emti - grecismulu.
.
Influinţa
grecescă este. mai vechie în țerile române
dela Dunăre

„ de. câtă o putem

surprinde în modă

istorica.

Mai din
vechia și mai ântâia se vora fi furişată
Grecil în acestă
eră pe: cale comercială, căci ei eraă
din timpuri -stră“vechi poporulii comerciala pe litoralul
Mărei-negre şi.

alii Dunărei. Invasiunea poporelora îi va
fi făcută să-se
litora

retragă depe

lului

Dunărei,

dar”:

cu câtă sai rărităi
şi aa slăbita învasiunile, cu atâtu
ei_voru fi. reapărutii
Srăşi.. În ac6slă- stare însă Grecii
n'aâ pututi esercila
vre-o” influinţă. “Acâsta a pututi
s5-se
întemeeze suc» cesivă numai în urma aparițiunii
care strirtorindu-I pa Greci, acestia 'Turcilort în Europa,
aii începuta a-și căuia nout terene de despoireşi
acum nu numai: pe cale
- Comercială, dar și religi6să.
Cu căderea Constantinopolei (145
. sebire: Grecii-fanarioți,. cari se acăp 3) Grecii, cu deo„TYomani orientalu, scapă din mânăărasără: de imperiulii
„puterea de â mal
stârce poprele supuse acestui
perdând fântânile de unu uşor nefericite imperii, Ei
i căştigii, - întogmai ca
„. Parasiţii, cari perdânda ună
corp
i al€rgă și se acaţă
de altuli, se. resfiră prin
alte țeri pentru

a-și continua, *

după vechia datină, viâța uş6ră de parasitu. O parte se
duciiîn occidentă, mai alesii în' Italia, cea „mai mare
parte însă şi cei mai răl înundă ca locustele Muntenia
și Moldova.

aceste

Astu-felu

ţeri

nefericite

începură în-

cetula cu încetula a fi.storse, intrigate şi ruinate de acesta. fermentii rodătoriă şi distrugătorii, care, ori unde
a ajunsi cu poftele şi moravurile lui între alte popâre,
n'a lăsatu în urmă de câtă ruine %). Grecii începi aici
de nou cariera lori, despâie şi corupi curându moravurile erei. Dar” Românulu . îndolenta ca totii-de-una,
în asemenea, cestiuni vitale, a suferita in tăcere. Abia la
.
anul 1595 vedema r&saflândn aceste suferințe într'unn „act internaţionali. Mihaiu Eroula adecă în tratatulu de
nu
alianță cu. Sigismund Batori stipuleză, ca Grecii să

Pe la a. 1595 cea

fie admişi în funcțiuni, publice 2).
mai mare parte. dintre

functionari: erau

deja

Greci, cari.

ttra şi”
prin tâte mijlâcele- şi intrigile posibile” storceau
Mihaiu
cari
pe
Grecii:
55).
ei
boerim
rea
nimici
la.
ținteau
înnoă,
de
esce
înmulţ
a."i
îl mai răresce, dar” Mehne
da
se
nu
cari
lorii,
„boeri
inarea
esterm
de
„cepu lupta
26).

să facă portretulii
Să lisămii pe unii străinii.

cilorii, zu

deosebire

fanarioți

„totă-dea una

morali alit Gre-

fatall pentru Români“,

lă prusianii Gaffroni
cum se esprimă Del Chiaro. Et ce dice consulu
.demeure de ce qw'on appele
la
est
ulă)
(Fanar
r
quaztie
„Le
:
(1799)
es de princes de Molla noblesse greque, qui vivent touts aux 'depens toiites les scâl6ratesses,
de
ită
anivers
une
C'est
e.:
Valachi
de
davie et
assez .riche, pour donner des noms
et il n'existe pas encore de langue
Les fils y aprend de bonne heure
tent.
commet
a toutes celles qui s'y
ne sa-.
pour quelque argent, qul
a assassiner si adroitement son ptr
les cabales, „hypocrisie, la trahison,
urait &tre. poursuivi. Les intrigues,
de toites mains Y

Targent
la perfidie, sur tout Lart destorquer de
IE
VI 252).
sont, enseign6s mâthodiquement. (Zinkeisen
MII. p. 212, 475: „ Graecus natione
nte,
Docume
achi,
Hurmuz
27).
negqueat, neque aliquod munus et
înter duodecim juratos Bojeros esse
illius regni obire possit.
m
atione
gubern
ad
spectans
officium Hurmuz
achi, op; cit. JUL p. 197: „Hoggidi li „officiali mag
- 28).
sono forastieri e maggior parte greci
giori (în: Muntenia și Moldova)belicos
a : (Românii) - madapoi..: disolata
„gente
erfidi*; pag. 205:
delle tiranie di Turchi

e. di Greci“;

ved!

şi pag. 22.

după părti. La 1631 o sumă de boeri munteni refugiați,
de persecuţiunile Grecilori în Ardeal, se, înţelegii, se
vede, cu unti oma ali guyernului de-acolo şi-lă plătescă
pentru ca «să ne facă cale să mergemi în ț6ra n6stră...
„să ne luămii ţâra şi să scotemi Grecii şi: duşmanii noştri, care an spartii casele n6stre> 2). Joerii înțelesese,
“dar” prea târdii, că ai încăldita
şerpele la.sină, că
i-aa
înţolită, "că
cu nisce elemente,

sân încuscritii şi s'an cumetritu 3%)
cari, după ce prin rafinăria. lori şi

credulitatea Românilorii, au pusti mâna pe averi și putere,
acum. vină .şi le cerii- vița, unu lucru care urmeză de.
sine, cu o necesitate fatală, în lupta popsrelora pentru

- esistență 31).

Deși epoca

o

domniloriă

ae

o

greci-fanarioţi începe numai

[

la

1711, acâsta este însă numai o veriyă din lungulu lanţă

ali înfluintei grecesci în țirile române. Grecii cu multe
mai "nainte ajunsese deja când şi când la scaunula ţeriloră.
Cu multi ma' "nainte însă ei pusese mâna pe mănăstiri

ȘI averile acestora

ţeri. Grecii an sciuta să-se folosescă

de sentimentulu religiosa alu Românilorii pentru atrage
mari fol6se materiale. Documentele ce sai aflati
prin
mănăstirile

din

muntele

Atosă ne arată,că domnii și

boerii români încă de prin secolula ală 14-lea
începuse
-a înzestra mănăstirile de acolv : eu odâre,
cu sume de
bani,

a face zidiri

nouă şi reparațiuni, ale r&scampera

29). Columna lur- Traiană 1876 No.
S (ş) p: 230—1.
30). Neculcea, Cron.
Rom 11. p.
Domni de țeră, nici de maăritatii de fete401 sq. „Nu ne săturămii de
după pământeni; ce dicemii
că să proşti şi săraci; și alergaţr la
cel străinr. Grecr'
de 1 apucaţi care
de care sE vă fiă “ pineri, căs
mal cilibir și bogaţi Şi li dați moşii
,
şi-l puneji În .capuli. meser;. fă Ja
ce ami
rile megiașilorii, cumii ţintă pre câT. străin venită... Ea priviţi pe ţer;., pita ce 'o mănâncă
'cu
_Versare de sânge şi cu multă osten€
lă, și grijă,şi slujbe, o mănâncă
„străinii printr'alte țerri,. _-e
”
”
31). - Const. Capitanul
în Cronică, Magaz. îst. 1, 249. 357 sq.—
Ibidem, art. lui Nec, Bălcescu
p. 115-—121.. Istoria celorit petrecute
In “Țera Românescă, de Mateiii
din Pogoniana în Tesaură de monum.
1 327 sq.
-

-

pa
»

- moșiile

îndatorite;

mai

apoi

începură'

a-le dona

moșii,

&r' după-ce Grecii. apucară la: înfluință prin mănăstirile n6stre, în înţelegere “cu călugării din Atostă, înduplecă -pe domnii româri de începi aînchina mănastirile
române ia monăstirile din Atosă 32).. Acestă abusii ajunsese
la culme pe la începutulii secolului alu 17-lea, în câtu
Mateiu- Basaraba se vădu silită a cerea să înlrâne lăco“mia călugărilorii

greci 33).

Pe la 1650.

aflămă

limba

grâcă deja întrodusă în biserică (Pauli de Alepo, loc.
cit.-p. 70, 98, 99), deşi ea se întrodusese de sigurii cu
multa mat "nainte.
IE
.
In urma. tuturorii acestora, venirea Greciloră la domnie mai definitivă era. numai o cestiune: de timpi şi nu
mail era unii începutit, ci consacrareu.unui -faptă ce e-..

sistade mullii.. Acestit trista faptii se consacră la 171],
când Grecii ocupă lronulii principatelor române pentru unn

timpi

de

LlU ani,

până

ta

1821.

_

La ce stare de miserie adusese Grecii -ţera în -ajunuli venirei loră la tronă ne-o spune ună contimpuranii (a.

1679-—1688)

străină totii-odată,

care

luseseîn

teră şi le văduse tâte cu ochii. Sărăcia adusă prin des-

poiere la alâta ajunsese în câtă: <Doi Gmieni, dice elii,.
şi de multe ori bărbatuli - şi soţia, -se înjugă la carii
în .loculu boilora si traga lemnele spre: vendare ssit
spre usulii casei. Am vădutii unu om de o parte şi unii

bou de alta trăg&ndă carulit» 54). - lucru naturali,

câci

numai poporele stârsesă lase să faci cu ele'ce vrei,
N
|
de 6re-ce nu se'mai poti opune !
„Sentimentulii,: demnitatea . naţională a boerilorii a32). Cipariti în Archivi

și ist a 1567 Pp. 170.sq:

filolog:

pentru

publică după. diverse colecţiuni o serie de documente

în estrasii. Vedi

şi „„Proschinitariă ali: $ Munte alii Atonului“ Lucurescl,
A se vede memorabilulii chrisovă ală lul Mateiii
33).

_
1556.
Basarabii în

Revista Rom. 1862 p. 357 sq —Mai târdiii egumenii greci incepii
vinde moşiile mănastiresci
34).
V,

p

Vegi
6...

Raportulii
-

o

Cron. R

Popescu,

misionarii

unul
Pa

din

-

Magaz. ist. IV. p.
Muntenia

în

Magaz.

137a

a

|

10

ist.

-

a
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ceru prin
junsese la atâta decădință încâțu la a..1745
cară nu ,
boeriă
de
fiii
ca
,
domnă
la
adresă anume de

*).
-vorii învăța carte elin6scă,să nu pâtă ocupa funcțiuni
Grecii,
cu
unise
se
teni
pămân
"Ba o parte din boerii

“ca mai bine <% pâtă despoia ţtra. (Neculcea, Cron. Rom.
a
“IL p. 316—7).- Grecii de multă înainte de-ajunge la tronulă țerilorii
_ începuse, pe lângă: despoerea ţărei..se '0 și greciseze, Yă__xinda limba grecă în biserică și în secole, Deja scâla
grecisală,

elii

sub

lu chiar

Lupu

Vasile:

de
- întemeiată

_sedlele aza numite „Gomnesci“* erau scole grecesci. Acâstă se constătă prin mmanuscripte didactice de ale profesorilorii şi elevilorii, cari wanuscripte se află şi adi la
Mitropolia din lași. Ele sunti-tâte în limba grecâscă,
Va să dică t6te inveță:
„ nică macar unulii românescu!
turile se propuneaii în limba grecâscă. - Dar' trebue să
, în clasa preparatâre alăturată pe lângă
presupunemiică
mai

scâle

aceste

grecesci,. pentru

înalte

forte

„cari să vădii a fi tostii

de românescă,

dăscălași

biet

puţini,
care

prin

pentru

pe elevi

bei române. prepara

La.acestase aplica de siguri

grâcă.

români,

elevii

cra

uni

şi câte

mijlocirea lim-

a învăța limba

dascăluli

TOMĂ- -

„nescii de care să amintesce prin unele chrisve domnesci citate mai. sus. Va să dică era, uni dascăli pusi

ca instrumentii nu peniru-ca copiii să înveţe românesce,
ci ca prin ajutorulii limbei românescă să înveţe cea gre-

câscă, pentru casă
de dragulu

Nu

pâtă uita apoi. pe cea românâscă.
românesci,

limbei

câscă era şi acestii dascălii !

ci.totii pentru cea gre-

N

la sc6lele de'pe la episcopil. se învăţa slavonesce

„Pe

după. cum

şi românesce,

era. încă

trebuința

pe atunci

în bisericile dela țâră. Invătăturile însă pe la aceste
se6le se mărginiau fără indoiclă la cele bisericesci. Cârti

_românesci

de-o

instrucţiune

generală: dincâce de

mai

Carpaţi în acâstă epocă nu intâlnimii de câtă o singură
35). | Traianii

.

-

-

1869.

No.

29.

N

-
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N

„Bucâvnă“ tipărită la anul 1749 la Râmnicii 5).
Ca
cărţi de invățământu serviaui cu deosebire Ceaslovulii
i
a
,
şi Psaltirea,-

Asta-felu Românii
Turciloră,

ajutoruli

de Greci

de dincoce sdrobiți

şi politicesc şi moralicesce,

finele şe-.

cătră

“vântulă ce-l luase în sec. ală 17-lea,

(Genera-

colului următoriă cadii în o adâncă amorţire,

vegela; incă

care . mai

- 1iunea vigorâsă a cronicariloră,

cu

din a-

dui6să şi desperată în întâia jumătate -a sec. alu 18-lea,

|

şi aprope

degenereză merei

Sa

se stinge.:

Pe boerimea naționalăo sdrobescii şi o sărăceseii
sâii o corceseii cu elementele loru grecesci şi-i corumpă
Vi6ţa veneticilora greci dela domni până
moravurile.
josa, era luxuli şi desfrâulă, alte plăceri mai nobile nu
se cunosceai ; deprinderea armelorii se uitase, a cărţei

prin: urmare nu se puteail distinge .
nu era cunoscută,
prin altu ceva, decâti prin luxă şi desfrâii, . şi acestea

“
!

“le practicau toţi 37). “ Acestea suntii mijlâcele
eficace pentru.așa numitţii Omen? no? (venetici
veniţi). Prin ele de-o parte se impuni, de alta
demoralisâză pe cel ce din. natură trebuiesă
versari. Și-unn duşmanii demoralisatii este

Fanarioţii dai totii-odată lovitura de
slaba duşmani.
morte şi vieții familiare introducânda divorţula pentru

:

plătia

ori-cine
„36)

o'taxă

la fisci

Acad

a
Z

rom.

12

de

dinari 38),

celori ce vori să învețe carte cu
acum ân/âzz. +. "Iași, 1755 (Anal.

seria Il. t. XII.

155).

de Goigny dăto

37) “Epistola principelui de Ligne cătră marchisa

“lași 1 Dec. 1768

Ni-

cit. p. 12 (după cea dela Clujă din 114127) Buc:

D Iarci, op

var, sa începere de învățătură
slove slovenesci, ce sati tipărit
X

cele mai
sci parcorumpi,
le fie adcelă mai

(Magaz.

ist. V..p. 362 sq-)

unde se descrie luxulă

R. Paris.
nebunii din casele boerescr. — Letires sur la Valachie par b.
i.—
1821 p, t2. 85 sq: “Tabloulă “este oribilii deşi nimici esagerati
Analele Acad. Rom. Ser. 1 't. IL secţ. 2 p'482—
- Atanasie Ipsilînanti
lă anonimi în
- Despre starea Românilorii sub' Greci vedi şi "Atemoriu

Revista p
p. 94- 9%

+:

38)

îst. arch. şi filolog.

Insemnarea

Golesci,

Engel,

II t. 2. p, 383.— Const.

călitorie! mele

Geschichte

în anil 1824— 1526,

”
der

Walachei

p. 39.

”

Radovici din
Buda, . 1826

—_148—

)

mene din câţi an descrisă ultimele consecinţe âle domniei grecescl fanariote în Principatele-române n'a reușită
a fotografia mai bine starea-de miserie a acestora ţeri
pela finele secolului. trecuti: şi începutulu celui d'acum,
“decâtn Parrant, vice-consululi ântâiei republici francese,
și Zilotii Romanulii.
Pi
.- Parrant în raportula sea din 1798 dice: „Acestă ţeră
încă "şi are domnul seii, dar” unn domna străină, care
este obligatii st jipâie cu unt necredulu escesn de zelă.
„Ministrii,

cari

"la secundeză,

sciii şi mai

bine să-lu imi-

teze “Toţi subalternii se nevoesca să urmeze esmpluli.
lori, şi întregi guvernul nu este de câta una Căpitani
„le bandiți, deosebiţii lui membri suntu toti atâtea lipitori, cari înseloşeză după cea .din urmă picătură ue
sânge a popoielorii” storse . . - "Pentru a indeplini acestă
tabloa spăimântătorin, ce înfătişeză f6rte bin
Moldova,
trebuie să aduogu, că pâte nici -o ţâră în lume nu are
uni guverna mai onerosii, mal funesta atâtă din fire,
câta şi în urmările sale. .. Moravurile acestei ţări suntii
"în adevăru bizare,

„aici nu

sei mai bine,

esistă de câln reie

aici nu esislă moravuri;

deprinderi și prejudeţii:

cei mari multă fală şi multă -ticăloşie,
si superstiţiune

chiar,

dar” “şi mai: multa

desfrâa și i-

moralitate. “ Poporulii, sclavă - şi. nefericiti,
cea din urmă. trâptă de abrutizare; miseria
- cesce di pe qi. corpulii seii este acoperita de
murdărie ; sufletului lui este cufundata. în o
sciinţă,

și se pare

că nu

la

multă devoțiune

se -află pe
"lu nimisudâre şi
grâsă ne-

mal .este primitoriii: de câtn

„pentru superstițiunea care La .copleşitii. “Ce să-qici de
acestă turmă numărâsă, căci nu poti s'o numesc alti-

_felă, care este încă cu multi
raonenii,

„„în“starea
- de

câtii

şi care,

perdulă

mai nefericită de câtii Fa-:

pentru omenime,

unei. vite de jugă, şi.adeseori
acestea

de cătră

domnii

este adus:

mai maltratată

sei barbari,.

"urgisită proprietatese dice că este?

a cărora

Este permisu,.0!

„ mare D-qeii, a degrada astu-felă specia omensscă ?** 3%)
39)

Hurmuzachi,

Documente

It p:

181

şi 184.
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Er

Zilota Romanului

în câte-va

resumă

cuvinte

sta:

rea 'de plânsn a nefericitei sale. patrie, dicendu, că este
(Col, lui 'Trauni stârvă în mijlocă la atâtea fiare.
a
o
a
iană 1882 p 267).
a
unanim
sită
mărturi
lucruri
de
„Şi în fata acestei stări
fi
pote
mai
timpuri,
acele
despre
serisii
ai
câți
de toți
ui
spiritul
-a
lui,
vorba despre vre-o înălțare a poporu
„publică prin - instrucţiunea s/recescă din acele timpuri ?
Să lăsămii să vorbescă şi despre acâsta totit scriitorii
Ami căutatu. dar unuli n'amii aflata, .
contimpurani.
ă
care să vorbesc bine, ci unulă mai răi de câta altula,
“intre cari chiar şi greci. Mitropolitulii Tacobii dice, că
în sc6lele -grecesci. elevii cetesca şi învață „ca papa“galii,

și că

„technologicescile

lorii

bâefeli

tâmpesci

mintea ucenicilora, prefacii şi : strică judecata ei, că
mai dece şi doi-spre-dece ani îmbătrânesei în gramatică, nimica cu totulii sciindi-scă înţelegendu din ce
Ruicevich spune, că dascălii greci erai în
învaţări 40).
forte ignoranți,

generalii

fără cunosciințe,

fără gustii, şi

se ocupaii totă visa cu m&runţișuri sei pedantării graYolf'dice, că nici unul la sută din dascălii
maticale.
dar!. nică macar
"grecesc nu scie necum. să comentez. e,
Sulzer: .0O
ir
greci.
i
ceti 'cu folosu vechii scriitor
acum

gramatică în patru volume !

(irecii şi Românii

.

Er Buch:

îrţelegit eii pentru-ce

învaţă la acestă limbă câte 20 ani.“

.„Dascălii,

eselusiva

greci, puși

în acesta

in-

a a
stitutu (seola din laşi) "și perdă timpulă și ostendl
grelimba
josu
de
clasa
de
învăţa tinerimea moldovână
Natui.
pricep
n'o
ci
chiar
.nicl
durere,
câscă, care,
itore
ralminte acesta nu era de.câli o tortură nefolos
a
scâla
fine
în
că
fosta,
atulii
resulta
a tinerimei, şi.
rămas necercetată.“* 41):
7

40)

Uricariit Il p. 16.
Usservazzoni

|

intorno la Valachia

,
e Moldova,

Napoli,

41) Raicevich,
statistisch -hist. Beschreibung der
1788 p. 243.— Wolf, Beitriige zu ciner 174.— Sulzer, Geschichte des tranp1.
1805.
,
Moldau, Iermannstadt

Fulino, însuşi grecii din acea epocă. (op. cit.II p.
140), : descrie “cu: durere .miseriele țerei. şi întunereculi
ce domnesce, fiinda „instrucțiunea. atâta de. părăsită

Puţină lumină ce mai era în țâră, era din cronicari
şi din cărţile bisericesci traduse cea mat. mare parle în
sec. alui. 17-lea, şi din literatara şi scâla francesă, ce

Y

începuse a se întrodtice: deja de pe la 1750.
Cara, care
lrăise în țerile 'nâstre pre aceli timpi, .ne spune, că fiii
„de boeri ceteaă operele lui” Voltaire, şi că autorii fran. cesi eraii -unii obiectii de comereii în aceste țeri, în câtă
patriarchuli a amenințatu cu anatemă pe toți aceia, cari
cetiaa cărţi apusene şi cu deosebire francese 12). Că lim
„bile occidentale erait cultivate şi cunoscule pe acele timpuri în țerile

n6stre.. se vede

şi din

următorele: . incă

D.: Cantemirii ne spune în Descrierea Alo dorei (Prt.
UL e, 5), că pe timpulii sân începuse a se învăța în familil limba italiană.
Const. Brancoveanu. avea. secre-

tariă italiana.
paz. 465).

(Analale AcadRom.

„Amfilochie .eppuli

Ser. 2, t, II. (18SD).

Hotinului

traduce din

italiană și tipăresce
la 1795 aritmetica, 6r' pe la 1801
“limba francesă era: aici la noi tota așa de' familiară ca

și în Franța 15).

.

.

salp. Daciens, II, 7—11. —
Leipzig 1844. p. 104—3

42!

Cara

op. cit. p. 195:

Buch,

-

*

..

Moldauisch-walachische Zustânde,
N
a

„Les ouvrages

de M.-r. de Voltaire se
trouvent entre les mains de quelques jeunes
boyars, et le git des ruteurs fracais servit aujourd'hui un objet de commer
ce dans 'ces con_tr6es. si le patriarche de Constantinople - n'avoi
du ciel tous ceux. qui liroient des livres catholt menacă de la coltre
iques romains et particulidrment ceux de M-r de Voltairei, Er
Raicevich op.-- cit. scrie „la
Franceze e molto in voga, e vi sono
anche delle Daine che la parlano.“ - Asemenea și Fotino, op. cit. III
p. 140.
43) Diarulă Spectateur du Nord,
Dec. 1801 p. 317 (Citatii la
Engel cp. cit. p. 72): „Pendant que la France
devenait barbare, il y
a avait des pays -barbares, qui devena
ient frangais;
la cour de Bu:
charest :jonait. ă toutes sortes de petits jeux
d'esprit; le Hospodar. luimeâme €l&v€ par un frangais, ami des Frangai
s, pirlant: notrelangue
-presqu
aussi

facilement
o

que

nous,

entourt

d'une

demie

douzaine

des

— 151 —
Intre anii 1780—1810

|

aflămi în Muntenia

francesi. pe lângă

_-frăncesi, secretari

domni,,

.

instructori
până

chiar

Pe la: 1804 se cetia în lucu“si bucătari francesi 1).
rescă diariala francesii Le Cowrrier de Londres „le plus
-abominable

du monde“,
la crâation

depuis

cum

"Ji nu-

„„mesce S-te Luce, cu aceeaşi aviditale cum se cetescil
“aqi cele mai infecte romane *5). In tinipulă revoluţiu- :
“nel francese o sumă de emigranţi venise în Principate.
„Afară d'aceea, Franţa "i pusese ochii pe Principateleromâne pentru scopurile sale politice şi comerciale..
Şi nemuritoriula Lazarii ne spune, că limba francesă, .
|
era la modă în Muntenia pe timpul seii 16).
lumină,
de
radă
câte-o
străcura
mai
se
unde
Etă de
tota

va să dică,

din occidenti!

limba

şi

instrucţiunea

- francesă în țerile nâstre dateză afunda din secolul trecutii, şi adecă mai de atunci de când “Românii sub
înfluinţa grecâscă . părăsesen secolele polone şi se punti
în contact cu cultura occidentală, mai alesii francesă.
Prin urmare precum bărbaţii însemnați în literatură în
sec. ali.17-lea. ca Costineecii, Dositein, Cantemiriă,
Neculcea

ş, a.

suntă

parle

Gmeni

cultivați în seslele din

Polonia, parte prin instructori în familie, parte pe la .
câte-o sedlă călugărâscă prin mănăstiri, . totii asemenea
aa cultivata” puţinii 6meni mai răsăriți dela finele sec.
trecuti şi începutulă sec. 19-lea prin contactului cu cultura occidentală, mai alesii francesă.
societ€ intime, leur
nous compatriates expatri6s, d'ont îl avait „fait sa
Morale jusque dans
la
de
et
n
reflexio
la
de
mâler
de
donant Pexemple
e și Wilkinson
vorbesc
a
asemene
—Totn
les plus frivoles armusements.i!
ie e traduit par Ku... Paet Valachi
“ în Tableau historique de la Moldav
francesă ar fi în-

dis, IA21 p- 117, cu deosebire că elă qice că limba
.
trodus'o oficierii Ruși
49,
Hurmuzachi,

. 44).

Documente

IL.

7, 14

17,

Ă

134.

177, 250

Şi

Tesaurii de monu296 —lenache Văcărescu, Ist. îniptrat. Otomani în
a
i
2872.
mente II.
-45) 1Ib'a. p 396.
română, Bucuresci 1872
46) P. Poenari, Georgil Lazară şi. sefla
„
-.
pag:

25.

-

pa
-- Catii de

miserabilă

a trebuită

să

grecescă -se pâle conchide de acolo;

car din Români

n'a păşitu

fie

instrucțiunea.

că nici unula ma-:

ca scriiturii

în limba grâcă,

fie teologi, fie istorici, fie poetii. Dâcă ar fi esistata
„o-adevărată instrucţiune grecâscă; dâcă ea ar" fi fostii
în stare să atragă și să deştepte spiritele, ar” fi trebuitn
„ca și Românii din-c6ce să scrie grecesce, cum seriati

" Românii de dincolo, ca Micula, Șincai, Maiora. ș.
a. totii
atât de-uşoră, ba pote mai uşorii 'latinesce de
câtu_ro-

mânesce, sii cum scria Mironii Costinu leșesce, şi -încă
„în poesie.
Abstrăgânda dela ţâte celelalte. singurii a-cestii faptii condamnă inapelabil
. prestins
ua instrucţiune
grecescă,
E
a
Dar” începe a se îndori'de dile mai bune.
In ali
doilea decenii alu acestui secola răsare scâla
națională.
„. Georgiu Lazaru, prea învețatii pentru a pute
[i suferită
de duşmani în patria sa, la 1816 trece din Trasilva
nia
„în Muntenia şi deschide providenţiala sedlă
dela St.
Sava. 17)
î- 47)
Avrigă

"Georgi Lazurii s'a născută
aprâpe

de

Sibiu

lângă

Olt.

la 1779 în Transilvania la satulă Cursurile

liceale

Je a făcută la
Sibii, celii de drepti la Clujă, D'aicl sa dusu
la Viena unde a obținută titlulă de doctori în teologie. Unii
timpii însă eli-.si a între- .
rupti studiile aici, căct fiindh

Viena ocupată de Francest a fostii
în.
„ rolati în corpul technici
ali topografiloră.
Lazarii "may obținuse și
"_titlulă de membru alh Societăţii
filologice din Halle.
La 1814 se.
" hirotoni arhidiaconii pe lângă episco
pulă din Sibiu, și totiă-odată i
se.
conferi

catedra de catehetiă în seminariulii d'acol
o. Devenindi va=
"canti! scaunul
de episcopii ală Banatuluy concure și
elii, dar' inimicil
„ deşteptării lomânilorii *1î respinseră
dicândă, că este prea învățată.
-- Din causa unei predice ținute
în biseric
pulii Moga, și ne ma! putândă suporta ă veniîn disensie cu' episco
o asemenea posițiune, la 1516
trece la Bucuresci unde deschise
celebra scâlă dela St. Sava.
Greci
vEgândă pericoluli ce pregătesce
scola lur Lazari Întrigară "și “după
cinci anl "d alungară.. Eli se retrase
la locul 'seă natală, unde re-..
posă la

1823..

Scrieri

dela eld

nu

ne-a

râmasă

de câți :
”
1) mVersury de laude în limba
peratului Franciscii, tip. Viona 1805 Daco- Romaneashe“ la nunta Îm(N. Densuşianii, Analele Acad.
Rom. ser. 2, t. II sect. |. p. si6)
Să
ÎN
- 2)

-Povăţuitorult tinerimer căteă drEpta cetire,
Buda

1826 edit.

-
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Pe lângă instrucţiune și diaristică mai vine teatrulă
(vedi 'Leatru) şi spiritulă de asociațiune.
In Muntenia

„ Eliade cu Constantinii Golescu punii fundamentele unei
societăţi

ale

ctirei ţinte erau ridicarea

fondarea de diare în limba română,
. fondarea

teatrului naţionala,

riota“ prin reforme,

învăţământului,

tipărirea

de cărți,

„eşirea din regimulu

căci regimula fanariotu nu

fana-

mai e-

„sista. de dreptii, dar de fapt trăia încă în spiritulu
deprinderile societăţii.
“era

numai atâta,

|

şi

Societatea
lui Eliade-Golescu nu
guverni

era ună

spirituală, dar”

în a-

devără slaba în formă, fiinda-că puţini "la înțelegea,
„slaba prin lipsa de practică, neinchiegataşi chiar împedecata prin ambiţiunile totu-de-una mari și intran_sigentela cele 'dintâii avâaturi, tare însă - prin ideile a“_runcate, cari ca şi focula consumaă mereu, în tăcere,
aprâpe neobservate la temeliile putrede ale societății
vechi. Emigranii munteni pe de altă parte formase în
“Braşova 0 societaie secretă aln cărei sufletu se vede a
Wupă mârtea lui G. Golescu,
_ fi fostii I. Câmpineanu.
Eliade împreună cu Câmpineanulă formară societatea

" filarmonică,. care dede una

nou avânta vieţii sociale şi

politice :5). Intru tâte, -aceleâşi lucruri se întâmplă şi
_ în Moldova. Spiritele 'deşteptându-se şi agitându-se-tolii mai

multi,

şi

cu deosebire

vechei

în contra

stări

de

“ 1ucruri, o' samă din vechii boeri, fie- pentru-că crescuse
aşa, fie că "i aţița protectoratulu rusesca, după 1840 în-

cepii o reacţie, ca să sugrume avântulă.

pusa

odată

în mişcare

le

răspunde

cu

Spiritula înst

15485.

Acestă

pei

N.

>

anii însă o mare parte din cei mai activi barbați îi aruncă
ca esilaţi in străinătate. Asta-felii centruln mișcării na-

ţionale politice şi literare: se strămută “în străinătate,
Acâsta este a se înțelege cu
cu “deosebire la Parisii.
- Moldova mai puțină mişcată
Muntenia.
despre
deosebire
Pi

Intre.antitest,
48) Despre aceste societăţi ved. Eliade, Equilibruli
| Ghica
anu,
Câmpine
[.
lul
tea
.activita
Despre
Buc. 1869 p. 17 sa:
? (189U). p. 4 sq.
în Analete Aczd. Rom. Ser. 1, t: Il. Sect.

pa
chiar în 1848, și avându fericirea -de una bunu domni,
ca Gr.:Ghica,: reîncepe şi continuă mai în liniște lucrările de deşteptare şi consolidare națională.
Cu tractatulii de Parisu (1856—1860) se răvarsă peste amândout
țerile valurile agitate, din cari avea să i6să România,
ca dina din

mitologie
din

valurile

turburi

ale: mărer !

Decă înfluinţa culturei trancese dihcâce de Carpaţi .
dat6ză încă din secolulu trecuti,—dela 1821 încâce, cu
deosebire însă de pe la 1830 începe a deveni totu mai
mare şi chiar cotropitâre. Câna “ți va pune cine-va o
sumă de lucruri. înainte, unele cu aparenţă strălucitâre,
„altele fără vre-o aparenţă ce star” împune— despre tite
însă nu ai nici o cunoscință,—şi ți-ar” dice să alegi din
ele: nu încape îndoslă, câ nduă din dece şi-ar” alege
cele strigălre.
Acâsta s'a întâmplata şi cu educațiu- nea nostră în stiiinătate, în Franţa.. Atraşi de lustrulu
esteriorăi. şi neînțelegându, că aiurea zace binele ascunsi
“că lustrula nu este binele însuși, ci numai adimenirea,
materială, o. fl6re crescu
. pe.tă
ură. pământ deja bine
„cultivatu, seduşi, dicu, de acdstă aparență, tineri
mea în
marea majoritate. în locu de a-şi cultiva și ea
terenuli
ca să ajungă în modi naturala la aseminea
lustru, neglijâză
fondulu,

se

împen6ză- numai

mechanicesce

pe
de-asupra cu aşa numită ,pelea leului“, și multi
în locu
de simbure se întorcii acasă numai cu găoce
a.
.
Influinţa adimenitâre a vieţii esteridre de o
parte, sr'
d'âlta șederea

mai

îndelungată

în străinătate,

cu sine naturalminte desprețuirea celoru d'a-ca aduceau
să, și ui- tarea celoru naţionale.
Cu drepti cuvânta 6menii, ce
cumpăniau lucrurile seriosu, începuse
a se îngriji de
n6ua

direcţiune
19),

49)

|

e

|

Poetulii Const

antin Stamati din. Basarabia, ' vădendă
“acestă
red spiritii în Moldova, le adreseză Moldov
enilorii între altele acestea :...
„la VOI astădi nu se deosebesce răulii
- de bine, : căcr vol onorați mal
- multi petrecerile de câtii îndeletnic
"voi prețuiți mai multă

irea
— cu' trebile ce aduci folosii,
ostencla dascălulul ce vă invaţă a juca stă
a

:
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Nu

încape

îndoâlă,
că

contactulu

nostru

cu civilisa-

tiunea :occidentală “a adusa .multa,: forte multu bine, dar”
tota atâti este de adevărată, că a adusa multa r&b.
Unu plus în bine a depinsă și va depinde, decă spiri- tula publici, dâcă cei mai buni, vorii' sci şi voru put
să indrepte tota-de-una . mersuli lucruriloră astu-teliu,

“în câta rula să devină. impotenta. faţă cu ideile sănă-

i
d
“ tâse. naţionale.
” Pe când asta-felia se petreci lucrurile dincoce de Car'pați, Românii de dincolo continuă opera de regenerare mai

departe.

Li se ridică insă n6uă

şi

seri6se

pedeci.

După o lungă amorţire,la 1744 Românii reclamă drepLa 178% sub Horea
turi politice. - Li se den€gă brusca.
levoluţiunea este su“le reclamă cu arma în mână.
grumată.. Horea cu ai sel trasu.pe râtă. Drepturi nu
obţinu, dar' împăratulu losifii II le acrda 6re-cari ușu- rări 50)... Spiritulii timpului împinge înuinte.. la 1791
- “Românii în frunte cu amândoi episcopii reclamă de not
“vechile lori drepturi usurpate. Se înțelege, Gr" fără resultati.

'Tâte aceste. mişcări

însă ale Românilorii pusese -

in fine pe.cugete pe usurpători... A denega drepturile
era mat-uşoră, căci aveau putere, a justifica însă era grei.
Si fiindu-că. Românii începuse a-şi apărași în serist
drepturile lori, usurpătorii începa și ei a le combate nu
plucânta, de câtii a meșterilorii ce. vă lucriză uneltele industr'et și-a

veniţi

găriel; orășenil vostri mai multi gândescii la ghiduşii teatrului
a”

din ţări străine... de câtă la cel

S'aii jucată

pe scenă

ce a“ lucrati

macar "fie.și români,

s6i

unii anii la opera ce

vol

mal multi

lăudați

de câtn
pe virtuoşit musicanţi al Europei, s6i pastrefurele lui Arifaga
și alscristi istoria patriel: Cantemirii, Urechie, Costinfi

pe acei ce aîl
(Musa--română.
ir

p.

437—8).

„O. dragilorii

mei

români!

vol

de
sunteți vrednic de plânsii, căci cu grefi.vă este să vă desbinați
Fabricele ce aţi deprinsii, şi v6uă v'ar trebui uni ('atoni sfii unfpe calea
cius ali Romanilorii, care cu zargă de feră s5 vă îndrepte

cuviintir! [Ibid p '990—1).

_

A

a

N. Densușianu, Revoluţiunea lut Horea,
50) Vedi despre acestea
|. p- 114 sq. Buc. 1954.—p, Iluriana. Istoria Rom. din Dacia super.
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numai: cu forța brută,
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dar' şi pe cale literară.

Asta-.

feliu după r&sboiulă cu sânge începe şi răsboiulu cu uegrâlă 5!)
Maghiarii vădânda deşteptarea Românilor, al .
căroră copii începuse a înunda nu numai secolele lora.

-“proprie, dar'

şi cele străine,

prevădându,.

că,

fiindi ei

- numeroși, nu vor pute să-i mai țină îndelungă în supunere, "si. punii în capu să-i maghiarizeze. Maghiarii,
când vădă aventula Româniloru,; cu .înspăimântare "4
aduci aminte de originea acestora.. „Acestui poporu (Românii) care 'şi trage începutula şi limba, parte mare,
dela gintea

"multe

secole,

cea mare

a Romaniloră,

în cursa

-nu şi-a uitata: nici de cum

ceputiă - măreţu,—ori-câti

s'a dejositu

de mai

de acesta

în--

prin apăsare şi bu-

căţire.... Planula şi speranța lora- este : unirea tuturoră
poporațiunilorii, cari suntu de originea şi limba lora ro-.
mână,

într'o

națiune

și o (eră 32).

Aceste

aspiratiuni

-

ale Românilori, unitatea limbei şi a religiunei și „cele
două principate“: începuse a-i înspăimenta.
Drepta a-

„ceea

Maghiarii

-vorn

prin

introducerea

limbei

maghiare

în tote funcțiunile statului şi chiar în biserică, să maghiariseze în timpula celt mai scurta pe toți Românii 59),
Românii,

de-o

deşi :în

parte lăţescu

luptă

cu

mari

greutăţi

şi neâjunsuri,

şi. perfecționeză- instrucţiunea

naţio- -

nală, de altă parte profită de scdlele străine penlru a se
cultiva. Pe la 1821 sta slaba instrucţiunea poporului,
care se mărginia numai
51)

la catechisma,

Memoriulă cunoscutii sub titluln ” de

rugăciuni. şi po-

Supplez libellus Volacho-

run. prin care Românii reclamă ln 1791 drepturile, a
provocatii o
literatură întrâgă.în care Maghiariişi Sasii 1
combăteati cu vehemenți.
*
52) Așa seria unulă din făuritori planului de
maghiarizare, Nico:
-

lah Veşenlenyi pe la 1843.-(P. Iariant op. cit.
II. p. 268 sq-).
53): După-ce dela

1791 începiia întroduce cu încetulă limba-ma.
ghiară în locul cele latine în administraţiune, prin
legea dela 1830
art. 8. o întroduseră definitivă în administraţiune și justiţie;
la 1836

proclamă limba maghiară
statului, chiar

şi în afacerile

de limbă diplomatică
bisericesci

în toți organismulii

şi scolastice;.. la 1639-

40 aducii leg! pentru maghiarizarea totală a bisericer
- > Marian. Ist. Rom. din Dacia super. II. XXXdiverselorii națiuni. (P.

.

-

|

w
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runci 5). l-a 1833 Săborulă cela mare ordână st-se
facă scâlă în fie-care parochie cu „dascălu harnici“ şi
să țină” scâlă cu amândâuă sexele de tâmna până pri“ măvera 5). Samuilu Vulcana (1 58—1830),. neuitatulii
episcopu de “la Oradea-mare, protectoruln invățaţilora
ardeleni persecutați de episcopula Bobu. dela Blaja, funS. Vulcanii, ca ună adevăratu
dâză liceulu dela Beiuş.
mecenate, devenise centrulu mişcărei literare peste munți
în acâstă epocă. Ela a adăpostitu şi ajutata la nevoi pe
lui s'a tipărită Lexiconulă
Sincai, Maiorit ș. a. ; cu spesele
Eli era fin de terană născut chiar la Blaja
de Buda:
(sătu). - Marele

“Iele muţionale să

sinuda din 1833

dela Blaja

cere

ca scd-

a episco-

fie -sub direcțiunea supremă

pului, pentru a fi astn-felii ferite de înfluinţe străine %).
Dar” Românii! şi acum mereiă.erau impedecaţi de a-si

Braşovenii înainte de 1845 au.purlatu proface scâle
cesti formali, ca să-și pâtă ridica gimnasiii, şi naturalminte Vai perdută, în câtu numai după 1848 ai putula

-să-la

ridice. - Deşteptarea poporului pe lângă

scolă

lua

avântu şi prin nreotime, care în scâlele şi în seminariulă
din Blajh începuse deja din secolul trecuta a primi o
instrucţiune înaltă. .
Incercările Maghiarilora de maghiarizare violentă prin

ca : „totii omulii pe carc-lă portă
_“tâte-mijidcele fanatice

pe

pămentulii şi-lii acopere ceruli, să fie om şi maghiară,“
agită spiritele tota mai tare. până când Românii le r&s- .
punscră cu marea adunare dela 55 Mai 1848 in Câmpulu-Libertăţii:

dela Blăja

și cu luptele

ce urmară

după

acâsta: Intre anii.1850—1860 sub, guvernuli absolutistica avântulu naționali fu în formă năbuşita, în fapta
prin venireaîn caînsă prin.o mai leală administraţiune,

“pula

bisericei

române a doi bărbaţi activi, “Suluţă în

Blaja și Șaguna.în Sibia,

instrucţiunea

luă
poporului”

IM. Moldovanu; Acte sinodali, Blaji- 1572. IL. - p
“sp
.
55 Dbid. Lp. 65 prt- 8...
_
13.
pet06
p.
[1
1bid.
56)

"70 pet, 7

_
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unu avânta tota mai mare. - Prin acâsta spirilulu naţionalu nu putea de câta s&-se întărescă.
Pe cănd insă
şi acestii guvern voi st întroducă totu mai adânca
germanismulu, evenimentele din Italia (1859) "i dederă
lovitura de. mârte.
|
=

Din

espunerea

făcută în capitolele

de pâm

aici re-

sultă că în intrega evoluțiune se pota distinge .urmaătârele

peri6de : a
Se
„Periodulii I dela colonisare, a. 107 d. Ch., până la
aparițiunea ântâiei cărți. românesci tipărite, a: 1544, Acesta periodu "li vomii împărţi în trei epoce:, epoca
romană (107—274), epoca invasiuniloru (274—1300), şi
epoca nouei reconstituiri, până la âpariţiunea literaturei
(1300—1544). .
|
E
Periodulă II cuprinde timpulu delu a. 1544 până la
1180, când apure ântâia gramatică a limbei române. In
„acestii perioda distingemii d6uă epoce, și anume: cea:
dintâiu

dela

1544

până

la a. 1698,

când

6

parle din

Românii : de peste Carpaţi incheie unu, pactu religios
cu Roma, faptn de mari consecințe pentru deşteptarea

„şi

cultura Românilori

în generala,

şi care

coincide cu

întroducerea generală în biserică a limbei române în
loculu.calei slavâne.
Să
Sa
Periodulii ali 11-lea dela a. 1180 până la 1860,în
„care se cuprindu 6răși mai multe epoce,şi adecă epoca

„-ântâie dela 1780 până la apariţiunea ântâiului diara romă-

nescu la -1829; epoca a dâua de aci până la 1948, şi
în fine epoca a treia dela 1848 până. la. 1860, când prin

unirea Principatelorii- Române se întemeiâză o nâuă vicță,
şi când totn-odată s'a. scosa din 'serierea- românescă al-

fabetuln cirilicu şi s'a întrodusa. generalminte.
celă latinii.

Periodulii.
ală 1] V-lea dela

1860 încâce..

-

m

„

PARTEA SPECIALA.
| CAPITO LU L” Literatura populară.
“ Inainte

de a se

nasce

deja literatura populară

literatura

scrisă,

nâstră

esista

născută în sinulii poporului în

decursulii secolilorii. şi la acărei creaţiune a contribuia

Ac6stă literatură este
unii lungii şirii de generaţiuni.
de-o. estremă importanță nu numai ca oglinda geniului,

de

atestatul

cu

nobleţă ' spirituală

mână, ci tota-odată şi c1 fondă,
viii şi limpede din care trebue
înaltă; cu deosebire poesia. In
caracterulă, credințele, datinele,

în scurti (6tă viâța „internă

a Poporului-Ro-

ca sorgentă pururea .
s&-se adape literatura.
ea se esprimă geniulii,
bucuriileşi suferintele,

şi esternă a unui

De dre-ce literatura populară se

nasce:

popori.

cu poporulii

în decursula timpurilor, &r” cea mai depărtată originea

popârelorii se perde în întunereculii secoliloră, de sine
-se întelege, că 6ste imposibil a determina,în generalii, .

literatură

când 's'a născutu acâstă.

nescrisă:

Originea.

ei este însuși geniulă popsrelorii. In decursulit secoli- ora însă, prin contacti, prin amestecare, în fine prin
migraţiune,

unele
ai împrumutată.

dela

altele.

Este cu

totul absurdă ideia, că literatura populară: sar” fi năs-

cutii din cea scrisă, când scimi că și popârele, cari nu

cunoscă serisârea, aii literatura, lora populară, şi forte
multe chiar şi dintre operele: cele :mai mari: s'au năs|
:
cutii din literatura populară.

-

Literatura

populară

se

împarte

in.d6uă:

literatura

populară nescrisă, care 'şi are originea directii în poporii şi care elii a creato spontanii în decursulă seco-

60 -—

1

liloră, s'a păstratii prin trecere din gură

în guii, din

generațiune în generaţiune, și în literatura popular
ă
scrisă, în generală de' origine străină.
„ Amend6u5 după
formă se împartu în poosie şi in
“prosă. Atâta avuţia. însă câtu şi importanța
acestora
dusă .feluri de literaturi es te forte deosebită. - Pe
când
literatura nescrisă este. sânge din sângele
poporului;
sufletii din sufletula lui, vi6ţă din vi6ţa lui, și
prin urmare icâna viie şi nemuri tore a poporului din
ndptea
timpurilorii până va trăi. şi după mârtea lui
chiar, —
- pe atunci literatura popula ră scrisă este
unt
„care s'a furişatit în altaru li și s'a încăldită venetieți
la focul
nestinsi ali! imaginațiunii poporului.
Pentru 'aceea a:
câstă literatură lurisată pe diverse câi. nici
nu 'are putere şi viță, ea, stă lipită. ca unii parasită,
numai
până
la unii timpăși apoi dispare, sâii este elimi
nată.

A

Literatura

mea

pa,

-

PI
a.

populară

nescrisă

Poesia.

-

-: Genurile poetice suntii în generalii mai vechi de
câti

cele în prosă,

căci omulii. înainte, de
și sentimentulă şi-lii esprimă în form a cugeta, simte,
ă poetică. Și între
„genurile poetice însă unele suntii
mai vechi, altele mai
n6uă.: Acestă în & nu depinde atâtii
dela epoca loră de

nascere, câtii mai

"ele,

căci undle

.

vârtos

de şi cele

dela | spiritulă

mai

ce

domină

în

vechi ca origine d. e.

poesiile lirice, ca) fondă formă însă
; schimbându-se
„mere cu impregiurăriie,şiş i chiar
cu
indivi
dulii, suntu
totii-de-una nâuă ; La $a sunt la noi.
doine

le si horele.
rigine religi6să-sacramentală cum colindele şi până
„unii punctă şi bocetele, ori |
de unii înţelesi (i Untrebuinţ
are 'mistică, cum
descântecele și vrăji „—pi6te
acestea şi ca fondii
formă s'a păstratii n ai
vechi.
După acestea.uni
;
N
.

Altele, care suniii/de

suntii

sunt
sunlă
„si ca

la

aeri mai vechii respiră câ ntecele bătrânesci.o
N
d

|

1
” Colindele în fondii suntă himne religisse din epoca
păgână primitivă, adresate sorelui ca dei, cântândii bunătăţile lui şi

lăudându i

faptele

ca

eroi,

întogmai

precum se cântă şi se Jaudă sârele sâi Agni'în himnele vedice. Cu timpulă însă precum unele himne.vedice

ai

luată

forma

de

gratulațiuni,

iotii asemenea

suntă şi la noi unele colinde de gratulaţiuni
linda

de fată mare,de

feciori,

de păstorii, de

d. e. copreoti,

de copilii. de ferestă ş.-a. De-aici a- urmată împărţirea
colindelorii în religi6se şi lumesci, care adeseori treci .
în -genulii narativă: întogmai precum din vechiuli himnii
arici s'a derivati cu încetuli cântulit epicii. Colindele
religi6ze s'a amestecati adese-ori cu idei şi personagie din ciclula creştină, mai -nici-odată insă nu sa pu” tutii face o contopire deplină, ci totii-de-una elementul
şi ideile vechi mitice at 'rămasii precumpănitâre. In
„tote colindele și religi6seși lumesci să află de. ordinarii după fie-care versii refrenulii sacramentală ; Lerii
Dâmne |. mai rară: Florile dalbe s6ă Dorile dălveT”
Leră

este Liber

şi anume

Jupiter Liber, adecă

«deulii

dătătoriu de bunătăţi (Sorele)>, r' Florile dalbe sei .
DPorile dalbe, este refrenulă care în timpurile primitive
se aplica după fie-care versii în aşa numitulii himnii

sâii rugăciune de diminâtă 1).

Colindele

se cântă.dela:

Crăciunu până la Boboteză, cu deosebire însă în n6ptea
de, Crăciunii. Numele. de colindă este străvechii arici
a cărei. formă- mai vechie s'a păstratii la Greci în za-

Juvdfw-mă învârtescii, 4a24»679ea-lociide învertire. La Romani

la:.1 a fie-cărai luni se anunta Nonele prin

"strigare (lat. calare), și din acâstă causă sa confundatii

1). Ună.studiu ali nostru 'amEnuinţită asupra tuturorii acestori ces- “
„ tiunt a, se vede în Rezista crit-lit. 1. 1893): Colindele şi himnele ,
vedice p:: 1—15, Refrenulă colindelorii p.-50—63.—S.
lindariu 1882 art ,.Colinca“.- .
,
--

Mangiuca, Că-pa
TI.

—
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“înțelesulii, cu .tâte: că calendae e totii de-o rădăcină cu
zaluvdto şi nu de la calare ?), .
Si fiindă-că Colinda se cânta cu deosebire la întors6relul,

“cereau si nascerea

““matalis solis învicti şi
““întogmai

- târcere»

se

se numea

care la Romani

s&bătorea

ca Crăciunuliila noi,

la 25 Decembre
de în-

de-aci «cânteculă

sei colinda.

Colecţiună : A. M. Marienescu, Colinde,

Pesta 1859.

-— G. D. Teodorescu op. cit. p. 14—95. — Dr. 1. Sbiera,
1888. — T. Burada, .O călătorie in
Colinde, Cernăuţi

Colindi etc.
Dobrogea,. laşi p. 38—t04. — T. Daul,
de Colinde,
Cinci-deci
Bârseanu,
A.
—
1890.
“Aradă
Braşovi, 1890. — 1. C. Bibicescu, Poesii populare din
N
Transilvania. Buc. 1893. p. 233—257.- Gântecele băbrânescă suntu poesia . eroică a poporului românii. Dintre tâte speciele'de poesie în acesta 'se 'deosebesci mai bine diversele epoce: viâţa istorică a poporului în aceste. cântece s'a împrimatu "mai adânci,

-

Dâcă

amii

o colectiune

posed

de asemenea

cântece

a-

dunate, nu acum, ci în fie-care epocă, acâsta ar' îi a„devărata n6stră istorie...
Epocele însă se împingă şi se alungă una pe alta, a-

aspiraţiuni, tre“pari -pe scenă alte idei, alte năcasuri,
buinţe, alte personagie ; cele vechi începi a se întuneca

în amintire,. a se

amesteca:

şi chiar

contopi

cu cele

SI 23 B6U: De-aici provine, că cântecele cele mai vechi suntii
“mai

N

n6u&

puţine şi cu câti ne
suntii mai

numtrose;

apropiemii

o

liniş-

2).
Originea dela calare, dată de filologii vechi şi noi, sa dati:
din causă că nu se cunoscea originea istorică a cuvântului, fără de
care, în asemenea lucruri, etimologia făcută numai după asemănări de

|
7
, N

mai

ID

=
Sa
a
ă

de timpurile mai

cele vechi. suntu

A

cuvinte nare nici p valore.
Apor dela calare,
ar fi cesultatatii Ca“Jandae, câre formă nu se află. în tâtă latinitatea.
Er dâcă Colinda
nâstră ar” fi din Calendae atunci. ar fi trebuitii să resulte Co/fudă, Co-

lindă este forma populară mat vechie de câtii
. rată cu sufixulit «:70a (-inda). ”

Calendae, şi este.forMD

-

—
tite, mai contemplative,
mai

vii.

pă
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cele “mai

Sa

nduă

|

mai: agitate,

ÎN

“In aceste cântecese deosebescu trei epoce: una mitică, din care pân'acum puţine piese s'aii adunată, între care amintimă : . S6rele şi Luna, Iovană lorgovanit,
Şerpele, Bălauruli ; alta mitică-istorică.: Miulii Cobiuli,
Meşterulă Manoli, Toma Alimoși, Păunaşula Codriloriă, “
Inelul

şi ' Năframa,

a

$. a.

Ghemișii

“Cea mai însemnată şi mui avută este epoca istorică,
care posede dâuă felinri de: cântece bătrânesci, unele
ală căror subiecta suntii luptele cu învasorii,. cântândă
pe Novăcesci, Marcu-viteazu, Stefani,
Mihaiu, lancuvodă (Huniadi), Calomfirescii. Buzescii, şș. a. Multe
din aceste cântece sunti trecute din celelalte epoce pe..
personagie inut analâge, şi mai cu samă cântecele despre
Novăcesci și despre Marcu,

trebue

să:fi cântece

străvechi

trâcute asupra unoră personagie nduă şi confundate cu
evenimente mai n6uă. * Afară de aceea aceste cântece
despre Novăcesci şi Marcu formeză prin estensiunea şi
varietatea lorii celă mai mare și adevăratii ciclii rpicii
populară ală Românilorii. Rămâne insă ca de-aici inainte să-se adune

în tâtă

estensiunea

variantele

sale,

pentru a pute fi apreciati după valdre..
o
O 'adâua: specie suntă așa numitele cântece haiducesci,

cântece

Eroul:

fondii, dar' în. altă sensii.

eroice în

- “duptă “eu despoietoriula :străină furişată în ţâră, cu cio»- coiulă, care nu luptă cu

despâie

arma

făţişii, ci dă pe dindosă,

şi face imposibilă vița, ca domnii. sâii ca func-

“ ţionară, înaintea

«ani

cărora bietul româna

întregi sa.

judecatu şi nimică n'a căştigatii», ca proprietari, ca aOriginea şi fonca.cârcimarit,
a,
ca negustorii,
rendaş
-dul loră, ca şi caracterul hăiducului stu a, «feţilora
de coâru verde“, se ilustrâză nu se pâte mai bine în
următorele :

,

N'am lățeae

E

:

la. chimirii

„St mă potu plăti de biri

îi

-

>

16% =

Şi “de for şi de soldatii

Și de Iuda blăstemată. ...

" Bată-vă crucea ciocoi,
" De-aşi mai scăpa de la voi,
S6 mă traga'la codru cră,
„Şi să faca dreptaten țâră.
„Când oin vede omii săraca
In chimira mâna să baga
o
Și de china şi vait s&-lu scapă...

Hai copii la cei stejari
SE tăiemă niscal-va pari,

-- "Tera

să ne-o

ţăreuimn

Și de iesme s'o. ferina !

Ast-felă

elu apucă in codru, de

unde cobre ca ună
lulgeriă, 'și r&sbună suferințele şi
nedreptățile, mai scapi
ici-colea pe fraţii sei, sâă în ajută-cu
ce'ie dela ciocoi,. şi
mai aruncă spaima in croncani,
Acâst
a este originea
» cântecelorii hăiducesci răspândite
la
toți
Românii, căci
toţi ai suferită într'o' formă. . Acest
e cântece “fârte adese
ori sunti de o energie și unii
coloritii neimitabilii, şi
aflămii depuse în ele sentim
entnu
e numai-de uni înaltii
patriotismii,' dar”: şi: de-o uman
itate - neîntrecută. . Cei
mai renumiți hăiduci deveniți legen
dari suntii: Corbea,
Pintea, Bujorii, Tunsulii, Darie
, Jianula $.. a. Unu tipi
teribilii şi admirabilă
toti-odată de hăiduci, cu numele
-ni-la descrie. Cantemiră.
Colecţiună : V. Alexandri, Poesi
i populare. Buc. 1866.
— A M. Marienescu, Balade,
Burlă, dela finele sec. : 17-le
a,

M. Pompilii,

Balade,

laşi

: Pesta '1859 şi 1867.

'1870 __ S. FI. .Marianu,—

* Poesii populare române,
vol.
A. Caramfili, Cântece pop- 1. Cernăuţi ' 1773. — NM.
Huşi, 18%. —G.0D, Teodorescu. op. cit. p.
418
—688.—

[, P.

+

Reteganulă,
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Trandafiri şi Viorele, Gherla 1886. — Frâncu-Candrea, |
Românii din munţii apuseni (Moţii), -Buc. 1888. — I.
“G. Bibicescu, op. cit. p.261--347, — S.C. Mândrescu,
Literatură şi obiceiuri populare..Buc. 1892 p. 174—191.
E. Sevastosi, Cântece moldovenesci, laşi. 1888.
„ Bocetele numite . în unele părţi Cânteculi doriloriă |,
suntu cântece la morţi. Femeile sâii fetele care le cântă
se nuniescii bocitore. Bocetele suntit fârte vechi, ele s'au
„desvoltata din vechiulii. himni religiosii întogmai ca colindele, pentru aceea conţină și bâcetele idei mitologice.
Importanța loră însă de. căpetenie zace aiurea, în sen- .
timentulă adânci de respectă, iubire şi. doioşie fami- .
liară în sinulă poporului dela țsră. Sub sumanulii aspru şi rosi dedile grele, țeranulii românii ascundeo inimă
de aurii, ună sentimentii dulce şi fierbinte pentru aj
sei. Iubirea de mamă primeză pe cea de tată, cr” cea
.
de tată pe cea de fraţişi surori :
,
De-ar' fi tata 'câtii de bunu
Tota

ţipă copii

" De-ar” fi. mama

'ndromi;

cât

de rea, -

Toţi îi stringe lângă: ea.
„Şi la frați și la surori

.

|

Mergi pe anii de d6uă ori,
Er' la mamă şi la tată -

Mergi în tâtă qiua-odată.

Plânge casă, plânge masă,
De

tală sunteţi

rămasă!

.

Plângeţi uşi, plângeți fereşti, -Plângeți -tuspatru păreti,.

Că de astădi r&mâneţi ;

“Ca de-acuma tatuca
|
În gasă n'a 'mai întra,
Nici nu s'a mai hodini, -:
- La.fereşti n'a-bocăni,
Nici: uşile n'adeschide,

—166 —
“ Nici la copil n'a mai
-Drăguţulii: nostru

ride.

tătucă,

Câtii al trăitii al lucratii
Pentru trei scânduri de.bradii ;
Cât ai trăită ai muncitii
Pentru trei coți de pămentii;
Decă tătucă nu cred,

Haida la mormentă

Mama

şi vedi.

plângenâu- ŞI fiica :
_

Scolă,

Că

scâlă

Mărioră 1

voămuţa dumi-tale * ..
Dimingţa şa scula -

Prin toti “cotulii te-a căta
“Totu Măridr'a, striga.
„Scolă Maăridră, scălă |!

|

-

Că

!

i

mămuţa dumi- tale
“Multă supărare are, .
Că Dumineca. venea,

” „Frumușelii. mi te gătia,
La biserică te pornea.
Dela biserică veneai
„Bine nu te hodinial,
-Și la jocă mi te porniai

Dumineca, mi-a veni. Ă
-Ea pe cine mi-a găti.
Decă dumneta: nu-i

O adâncă

fi.

duioşie . "% cuprinde

sufletulă

cetindii a-

ceste cântece,. care ne desvălescii . o pătură
inimii poporului - -românii, atâtii de avută în

nobile sentimente.

n6uă
mari

a
şi

In aceste bâcete aflămii adese ori imagini. neintrecute.
Dragele nâstre picire, -,.Pare-aă. tostă străbătătâre,
lar de-acuma

Din picidre

— 167.—
Mintă 'n flre,

“Din căpule

Ruji bătute ”"

Din mănute
"Flori albuţe,

"Din
-

-

guriţă

“Tămâită,

Dragii noştri ochişori

“Cum s'orii face.pomişori,
_

Din

”

sprâncenene

Viorele.

Intre multe altele, aflămit în bâcete o particulatitate,
care trebue s'o insemnămii aici. Na numai cei mai tineri

cătră c6i mai

bătrâni,

dar şi acestia

cătră

cei mai

“tineri, până şi părinţii cătră copiii lorii- se adres6ză cu *
dumneata. Ac6sta "și are originea. în adâncul cultii
„ce-la are poporulii românii pentru cei morţi. Nu pen-. *
tru-că mortulă devine mai. străină faţă cu ai sei i,se
-adreseză cei ce-l plângi . cu dumneata, -ci pentru-că
mortulă devine ună geniu, o ființă supra-naturală și în generală

considerată

Pentru aceea
ce se. aduci
Cuventulii
voco, tocito,

ca

bine-voitore

față

cu ai săl.

nenumărate. suntii atenţiunile și sacrificiile
mortilori s6ii: moșilorii 3).
i
bocetii este de aceeaşi origine cu lat. 297,
a striga fig.a se văera, a se plânge.

în Dobrogea,
Colecţiuni : 'P. 'î. Burada, O călătorie
' Iaşi 1880. — Idem, Datinele popcrului românii la înmormântări, laşi 1882. — S. FI. Marianii,” Inmormân-

„area la Români Buc. 1892.

Doinele, sunta genulă eminamente

liricii

ali poesiei

populare române. Doina cântă dorulii «şi bucuria, iubirea
şi. ura, veselia şi întristarea, suferinţa și r&sbunarea, spe-

ranța şi desperarea. Fondul doinei este în generala doiosă,
3).

A se vede Revista crit lit: an. 1. (1893) p. 201—2603.

-

—
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de unde şi-a luată şi numele de doină 4). In
vita vechie,
patriarchală, doina se mărginea la relați
unile intime,
„că timpulă cerculi vieţii lărgindu-se, s'a
lărgită şi ala
doinei, aşa avemii doina haiducâscă,
doina ostăşescă sâii
„de cătănie, care esta de origine cu
totulă nsuă $, a,
"Doina ca espresiune spontană.și fidel
ă a sentimentului,
nu are raţiunea de-a fi şi nici nu pote
esista, de câti
„fiindii deplină înţelesă de celii ce-o
cântă, pentru aceea
doina, dintre tâte poesiile populare,
are totă de-una
limba cea mai n6u
mai

nu

esistă,

ă ; cuvinte vechi, ' neințelese,
“sâii care saru păre că esistă, ele
nu

în

ea

suntă
vechi, ci dialectale, din graiul viii
alti
provi
nciei
sâa
ținutului unde o surprinde culegăto
ruli. Doina este de-o
înaltă . frumuseță nu numai ca
adâncime şi văpaie de
senlimentii, dar şi ca sborii alu
fantasiei, cutezanţă de
de Situaţiuni,

ciselare

şi. plasticitate de
limbă. Inceputula aprâpe constant
ii
cu
„Frungă verde“
indică inspiraţiunea directa din
contemplarea naturei, şi
predilecțiunea: RomânuluL pentru
natura liberă. Italienii a. de asem vi6ţa câmpenâscă, în
enea : Fior di-viole !
“ Fior di trifoglio ! ete.
Colecțiună. Dr. 1..U. larnik-B
arseani,
Doine Buc.
„1885. V.. Alexandri,

vol. Il. — (i.

“N. A.
firă şi
O miie
şovă

5. C.

D.

op. cit. — S$, FI Mariană, op. cit.

'Teoăoreseu

-Caramfil op.
Viorele Gherla.
doine — St.
1891. —1.C,

Mândreseu,

op: .
cit. p..270— 354.

cit.— ]. '[. Reteganulii, Tranda-—
1886. —.E. Sevastosit op. cit.
—
Muntean, O:sută: doine etc.
BraBibicescuop.
, cit. p. 9—169. —

op. -eit, -p.. 15—120.

— In

Texte

4. Doiosă” este dela. oii
: care esistă şi adi în grai
Transilvania mal alesi în
ulă pop.: din
Valea-Haţegulut cu, Înţelesu
lă de dorn fiertensăi ală 'caventalut după
» dulce, viersă de fociiti (lar'cum "la esplică însuşi poporulă cu ,cântecă
vaniculă dainos

n'are

de-a

nik-Bârseanu,

Doine” Buc. 1883 p. 3). Lit-

face cu doina; fiinât
cu totulă
Higine şi numa! din întâmpla
re semEnă Ceva cu doina;:
x

de'ală

o-

.

“ imagini, fineţe
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anacedo-române

de Dr. M.

G. Obedenaru

Buc.

1991,

sa

află mai. multe doine s. cântece m. române.
- Horele dise strigături şi chiuituri, suntii mici poesidre
ce le reciteză de regulă flăcăii, mai rari lăutariulă, Ja
joci

după

r&sfățule

tactu. In ele se:

amestecă

gluma

cu

satira,

cu gentileță. Este ceva cu totulă caracteristică,

că .ori:câtii se parii ele de înțepătore une-ori, totuși nu
vatămă, cu atâta fineţă şi impersonalitate sunti ele al-

cătuite.-In generali suntă forte spirituale.
Cele mai
bune suntu care nu trecă peste patru versuri. . Când
sunti mai lungi nu numai efectulă se slăbesce mai
alesii prin recitare in -decursuli jocului, dar 'și perdi ...
şi genulu trecândă între doine. Pentru aceea unii cule-

gălori le-aii. confundatii cu doinele şi vice-versa.
Cele
_mai multe din horele din 'colectiunea lui V. Alexandri
şi 8. FI. Mariană suntu doine.
- Colecţiună:
arnik-bBârseanii op. cit. — V. Alexandri
op. cit. — $. FI. Mariană cp. cit. v. Il (1875). — St.
Munteanii, 'op. cit. — 5. C. Mândreseu, op* cit. p. 121
— 171. O miie ' doine,

strigături

şi chiuituri . culese de

mat mulți învăţători zelosi, Braşovi 1891:

* Descântece, vrăji, farmece “şi desfuceri: 'Tote acestea
constitue aşa dicândă poesia mistică populară, cuprin-

d&ndă, pe lânggă gesturi şi medicamente

populare, şi for-

„mule ritmice ce le rostesce celii ce eseculă aceste acte
„mistice şi an, în credința poporului, destinațiunea lori
anume.

Descântecele

întorci,

alină

şi vindecă.

diferite

b6le atâtă la 6meni, câtii şi la animale. în generali va
se dică, facii bine, Vraja din contra ţintesce a face râii
"d. e. asili pe cine-va

la ceva lără

voia

lui, a

învrăjbi,

a lua somnulă copiiloră, laptele de la vaci; a lua mana
din .holda altuia şi-a o duce pe holda-sa şa.
.
* Farmecele ţintescii a face pe cine-va plăcuti, atră:gătoră, şi prin acâsta a sili pe altulii să-i placă de cine"va; ela -apol se şi numesce fărmecata, ce adese ori-

„este identica cu «i-a. luati, i-a furată minţile». ”
„Desfacerile

aa

de scopii
Li

.

de a

strica sâii dea face faţă
f

1790

—

cu -6re-care imposibile vrăjile și: farmecele.—Acâstă
Specie de poesti populare este forte vechie. : In ea se
„află idei vechi mitologice amestecate “cu creștine, pen=
tru. aceea s'a conservatii .adese-ori şi cuvinte vechi,
une-ori chiar neînţelese. La Poporulii-romanii erai forte
îndatinate tâte feliurile -de farmece care se află aqi la :
„mol. Ceremonialulii și mijlocele suntu tota aceleași şi
„la noi, san

păstrata

însă şi

cuvinte

şi espresiuni

în-

tregi:
"
descânta lat. incantare,
|
„”
descânta în aii lat. încantare in alio (Cato RR. 160).
legatură, cu sensă de a fiirmeca, lat. ligatura (Isidor).

Colecţiuni : S. FI. Mariani, Descântece poporane române, Suceva :1886. —
ceri.

Buc.

1893.

—

Idem, Vrăji,

T. T.

farmece şi desfa: -

Burada,

O călătorie în Do-

“brogea p. 269—276. — D. P.-Lupaşeu, Medicina Babeloru. adunare de descântece etc. Buc. 1890. —.

„-D.

Teodoreseu op. cit. p. 356—398..

Na

Rugăciuni populare încă s'ait descoperiti câte-va,.
dar numai în spiritii creștină (G. D. 'Teodotescu, op.
“cit. p. 188R—189), -.
e
Poesi: glumeţe și batjocuritâre
încă “posede literatura,
nâstră

populară

si încă de cuprinsă

fârte variata, unele

“se raportăla vicţa de tote dilele biciuindă, mai în.
glumă, mai înadinsii, diverse defecte şi deprinderi rele;
altele se rapsrtă-la popârele străine conlocuitâre, dintre
acestea cele mai numărâse satire suntii la âdresa ţiganiloru, şi: anume acelea care se rapârtă la. biserica, mănăstirea, paşeile,. popii - şi sânţii igănesci, se numescii |
Fvangelii figănesci, care se 'reciteză ca şi când ar!
ceti.evangelia.
E
Colecţiune : - Satire 'poporane Române de S. FI..Ma=
rianu

Buc.

Proverbe
prosa

1893,

Unu

şi poesia

genii
populari,

-

|

intermediara,
avemii

ca

Ea

|

tormă, între -

proverbulu,

.ghicitârea,

idiotismută, frânturile de limbă şi jocurile de copil. Di„> cema intermediari ca formă, căci . aceste specii utili-

— 11
s6ză, afară de” idiotisma,

—

asonanța,

ritmulă și chiar şi -

rima, &r' idiotismula are câte-odată .unii ritmă mal

pro-

nunţata, |

„ Proverbulă în limba populară se numesce 'disă, (icetdre, mai rari dicală şi vorbi bttrână. s6a din bE- trână, şi, cuprinde resultatulu esperiențelorii - de secoli
ale poporului, încâti abia este vre-o împregiurare în '
„vielă,

care să

nu-și

aibă

dicătrea

câte-va, cuvinte cu forme alese.

sa

De-dre-ce

cristalisată în

viâța 0me-

” nilorii, în fondă,. este aceeaşi ori-unde, şi prin urmare
_ și ideile încă se asemănă, pentru aceea şi proverbele,
ca nici o altă specie de literatură populară, sâmănă adese-ori, ca ou cu oii, de la uni

cepândă
una

poporă

la altulu, în-

din timpurile cele mai vechi până

corni.ală

lumei

până

la

celalaltă.

adi şi dela
Sunti.

multe

proverbe -insă în care se oglindâză evenimente şi esperiențe particulare ale fie-cărui poporii, n cărorii cercetare .şi esplicare desvălesce anumite epoce din vi6ța poporului. Acestea se numesch proverbe istorice. .
Colecţiuni de proverbe : Posestea zorbei de. A. Panu

"Buc.:1847—1853.—
Proverbele -româniloră de |. C. Hin-

țescu Sibiu 1877.—Uni culegătorii-Typographii . (|. C.
Ispirescu) are mai. multe proverbe în Legende ed. 3-a
„Buc. 1872 6r' o -ediţiunea proverbelori cu variantele
lori începută de. Ispirescu. a r&masi neterminată (v.
Revista p..istor. archeolog. şi filolog.).
SI
|
i
Ghicitorile, care se
descrieri. şi definițiuni

mai numescă şi cîmilituri, suntu
figuratea diverse lucruri, făcute

cu' unii adâncii spiritii de- observaţiune, încâtn se facă
posibilă ghicirea obiectului. Cam de regulă descrierea .
„se face prin

cu
asemănări

multe ori“sunta în versuri.

să fie scurte, 2—4

alte

versuri.

obiecte, şi de cele

Condiţiunea

Unele ghicitori:

„_“nisce întrebări .capţiâse. Toti la Ghicitori
- cotite şi unu

felii de poesii numericd

“însă .se paraa fi mai multii

mai -

esențială este
suntii numai |.

trebue so-

mai lungi,

care

de origine cărturărâscă.

Colecţiuni : 118 ghicitori în Legende de . Unit culegă%

—

172

—

torii-ti/pograph, ea. 3-a Bucurescl. 1872.
—
citoriîn

Basme

ete.

de 1. C.

Fundescu,

Câteva Ghi-

Buc.

1885. —.
G..D.: Teodorescu, Poesii pop. Buc. 1885
p.
214—
959
"6r dela p. 252-—256 poezii numerice.
— Gr. Sima alu
lui Ion, Din bătrâni, ghicitori ete. Sibiu
1885.
Jdiotismii suntă scântei ce ai răsăritii
din „frecarea
limbagiului cu visța de tâte dilele şi
pentru aceea an
tota-de-una unii volumi forte condensată
. Idiotismii mai
nici-odată nu se potii traduce în-allă
limbă, ci trebue .
acoperiţi cu alţi idiotismi analogi. .
|
„+

Coleeţiune anume este numai. una:

Dr. LN, larnică,
Spracbliches. aus
rumiinischen Volksmiircben, Wien,
1877. — In diversele lexicâne “româ
nesci se află adunați totiă-de-unu asemenea idiotismi.
?
Frânturi de îmbă sunti espresiuni
grele.
prin
combinarea de cuvinte aspre. A se ved6
la-G. D. Teodorescu, op.' cit. p. 266— asemenea frânturi
7.
pi
"Jocurile de copii cuprindă formule
allă de multe ori cuvinte onomatopoe tipice, în care se
tice și de capricia,;
și une ori. chiar nume.şi fapte istori
ce,
suntă presarate
„ică-colea chiar şi cuvinte fârle
vechi.
|
,
Colecţiuni : : P. Ispirescu, “Jucăriă și
jocur
i
de
capii,
Sibiu. 1885. — G.D. “Teodorescu,
op. cit. p. 186-—900.
—-P. Ne Papahagi-Vurduna, Joeury
copilăresci ' culese de la Românii din Macedonia,
Buc. 1893. .
.
Teatru. Poporulă are și o literatură
teatrală, primitivă în formă, dar”. torte importantă
ca: fond.
Acestă.
literatură după origine. se imparte
în
dâug părţi fârte
bine deosebite una de alta. —
Pluguşorula, Păpărudele . :
şi Oraţia la nuntă sunt după
origine cele mai vechi.
Plugușorulii este o datină ce
se practică în sera spre
anulă. noă.. Copiii cu una plug
uşori în -miniatură sâu
şi fără pluguşor
i, avânda:
avendi buhaiula (taurul) *),numai bice, &r' în Moldova .
“umblă : din - casă. în casă

5): Bu/haiuliz esteo cota
stă

doniţă înfundată cu pele
dus capetele ca 'doba, la
la amân-.
fundulii de susi se fixEză
mănunchiă de câdă de
o curea sc ună
calii, și când trage
de-a
câsta se nasce uniă
sgomoti ca mugetulă
unul
tauri.

:

,

:
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-plesnindii din bice s6ă mugindii. din buhaia şi recitânda
cânteculu pluguşorului. Datina, cum se'vede lămurită,

este de origine agricolă, adecă în on6rea divinităţiloră..
protectâre ale agriculturei, care la Romani 'se serba

togmai pe acelaşi timpi, ca .Crăciunulă şi anuli nou
„la noi, adecă Saturnalele şi Opaliele (Saturna şi Ops).
„Păpărudele,
care învâcă plâia, suntă toti datină vechie agricolă. La Grecii moderni se dice Pirpiruna unde
sufixulă, -una

arată

originea romană.

Oraţia

la nuntă,

cuprinde recitativele rimate, ce se pronunță în decursul: nuntei.începândiă
-dela pețire până la fine, în care
se oglindâza tâte peripeţiile prin care trece nunta. Recitativele suntii împreunate şi cu acțiune. d. e. la casa
" mirese, când o iai s'o ducă la biserică, la mâsă etc.
Toti aici se ţină şi Cerbul,

numita

Cervulus

în da-

tinele vechi de la Crăciunii la popârele romanice din
„occidentii.
a
|
i
E
Brezaia şi Țurca:sunta asemenea vechi origini. Acestea. însă consistă

numai

din acțiune. fără

cuvinte.

Colecţiuni : V. Alexandri, op, cit. Pluguli p. 387. —

G. D. Teodorescu op. cit. p. 138—154. și 208—211.
O altă parte cuprinde piese. de „origine mai n6uă ca
Irodii, St6ua. Vifleimuln cu păpușşile. Irodii ca cuprinsă,
întogmire şi acţiune,-suntii: forma .cea mai desvoltată
"de teatru populari. Dar chiar şi numai acâsta arată că
„originea nu este curatii populară, este cărturărâscă din.
timpurile propagatiunei creştinismului, în câtu piesa are

togmai acestă scopa, su mai bine, l'a avutu la începută.

Se pole însă că st-se

fi amestecati şi contopilii

„elemente din credinţele: anteridre.
se vede

chiar şi din

limbă,

căci

şi aici

Originea cărturărâscă
de și testele

variâză,

nică unuli nu are. limba şi spiritula populari. Din con„_tră dialogul păpuşelorii, care se intogmesce adeseori
"după localitâți, este populari.”
...
e
a
D. Cantemirit în «Descrierea Moldovei» ne amintesce

„despre unu: felii de

teatru

țerănescii în . Moldova nu-

- -

—

14

—

aa

mitii «Calucei>, în care persânele se travestea. Nu este
„cunoscută mai de-aprâpe şi cu atâti mai puţină testuli ce-lă va fi avută.
Cântecele ce le cântă cari umblăcu Steaua încă sunta

de origine cărturărâscă.

II

„Colecţiuni: A Panu, Cântece de stea ltuc. 1830. —
P. Băncila, Colindele Crăciunului etc. Sibiu 1875. —

G. D. Teodorescu. op. cit, p. 162—183 şi 134—135.—

B:; Vicii,

Colăcăritulă,

Sibiia

1885. —S.H.

Marianiă,

„Nunta la Români, Buc. 1890 conţine atât în testa câtă şi la fine oraţiuni de nuntă.
E
Povestea s6ă basmulă ). Subiectulu 'este în generala .

de natură cosmică şi anume

lupta între

întunerecă şi

“ lumină şi de-aici între bine şi răi, prin urmare poves„tea este o moştenire din: vechia religiune primitivă, va
să dică povestile suntă mituri. Ca agenţi în povesti figureză puterile naturei personificate ca d. e. Fătă-frumosii cu părul de auriu, Arghira, Jorilă, Sucna-murga,
Afini şi Dafini,

Voiniculii-floriloriă

;

Consindiana,

Sân-

„diana, Jina floriloriă, Dina-Binelorii, Cenuşerâsa, Fatadin:buturugă, Fata-din-rodie, Fata de aură, Cloşca-deaură, Calulii-de-aură, Cerbul
cu cârnele de aurii, Dina

„munțiloru, Marţi-sâra ş. a: suntii personificațiuni ale lu„minei. Smeiă, bălaurii, . Mama-pădurii, Scorpia, Gheu-..
ndia, Meqilă ş. a. suntii personificațiile întunerecului.In

asemenea

vestile

condițiuni fantasia .avândă

suntii

în- generală

precum și de cele mai

suntii în generâlii

pline de. cele mal

grozave

în prosă,

terena

închipuiri.

.

liberi, po-:
frumâse,

Povestile

pentru

aceea deşi străvechi

liberă ajutată de sborulii - fantasiei

ai creatii. cea mai

„ca fonda, ca formă, ca limbă, însă mergi cu timpulă,
şi cu graiulă locală ali naratorilorii,! Pentru aceea
po=
vestile, afară de unele nume tipice, nu ne-au păstratii
urme de limbă vechie, de altă parte însă. naraţiunea
6). "Peste munţi în Transilvania cuvântul:
fasprz s'a întrodusă
numai prin literatură, căcr acolo în popori
se dice numar poveste,

.
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dulce ȘI. uminâsă prosă; în care legături : 'de cuvinte,
idiotismi, frase . tipice, 'strălucescit ca diamantele de
rouă atârnate 'diminsţa de flori.
"
,
Cel dintâiă cari ai publicatii la noi povesti ai fostii :
_B, N. Stănescu care” Ja 1860 tip. în “Timişora „Prosa
populară, poaeşti“, 6r'-N. Filiomonu şi P. Ispirescu la

1,

1862 în diarulu <Ţeranulii români», a urmatii apoi
C, Fundescu la'1867 ş. a. Străinii însă începuse mai |

naintea se

ocupa

cu . povestile

nâstre,

şi anume

fraţii

- Sehott publică la 1845 o volumin6să colecţiune de po"veşti culese din Bănati 7).
|
”P, Ispirescu, Legende sâă basmele Românilorii, Buc.
1882 (ed. l-a 1862. etc.)
“1. C. Fundescu, Literatură populară ed. 3. Buc. 1815,
(ed. 1-a 1867, 2-a 1870;.
|
Biblioteca populară a <Tribunei» : |. 7. Meia: Ce
n'a fostii şi nu va fi, Pipăruși Petru, Cenuşotea; G&.
Sima al.lui Ion: Teii-legănata, Vladi şi Catrina; 1.
Moldovanii : Fiica a n6uă

mame, Indărătnicululii, Lumea

proştilorii; Mărgineânulă : Nu sciu—Impărata, Jina împărătâsa şi pena ei al6să ; loan Mota:
Baba iadului,
Dina margareleloră, Doi "Copii, Croitorulă. şi cel trei,
feciori.
Dr. |. GQ. Sbiera, Povești populrire românesci, Cernăuţi,

1886.

,

I. p. Reteganul, Poveşti ardelenesci. - Braşovii,
|. Bota, Culegere
şovă, 1891,

din cele mai

frumose

poveşti,

1888:
Bra-

In Texte macedo-române de Dr. M. G. 'Obedenaru,
Buc. 189i, se află dâu& poveşti macedo-române.
_

Legendele suntu

naraţiuni,

bire la persâne religi6se

din

care se rapârtă cu

deose-

ciclul creștini și la loca-

7) Artur und Albert Sshott, svalachische Mărchen, Stuttgart u Tibingen
1845. — Dr. Fr. Miiller, Siebenbirgische Sagen. Herme.nnstaht. 1857.

(ed
f.

2-a 1889). Fr. Obert, in „Ausland'*
Geschichte, Literatur

etc.

1856

Kronstadt „1859

No. 30 şi in Magazin.

v. |. 112—121.
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şuri sânte, cuprindă

fapte miraculâse.

dar adese

ori le-

gendele ai şi unii fondă istoricii
Cele mai multe din"
- legendele religi6se la noi s'an importată 'prin literatura
creștină apocrită, despre care mai în josi, prin urmare
ele arare-ori suntii într'adevărit populare; populare suntu
legendele despre întemeieri!e : unor ' mănăstiri, despre
„unii călugări, cari s'au gistinsi prin viţa lori. Aceste
legende nu s'ai adunată încă, deşi suntii frte importante.
„Intre legende 'trebue numărate şi - povestirile despre
unele animale și mâi alesi paseri cum suntă cele din

Ornitologia d-lui .S. FI. ' Mariani,
. forma de fabulă moralisatore.
Tradiţiunile, cuprindă naraţiunii

încâtii

ele nu iai.
.
despre persone şi

localităţi, şi totn-de-una an unii fondii istorici fie câtă de

micii.
Ceea-ce le alterâză adese-ori este faptulă, că ele
trecii de multe ori de la unii personagiu vechiu. la al- .
„“tulă mai nou, care se asemănă cu cele 'vechii : totă a„semenea se întâmplă
-şi cu localităţile,. aceeaşi tradițiune
să legă de diverse localităţi, care să asâmănă, aşa d.e.
stânca Babei-Dochiei o arată locuitorii in diverse locuri în Carpaţi,

trei locuri.

Dumbrava-roşie încă

Aceste tradiţiuni suntu

se arată în vre-o

de-o f6rte: mare

în-

semnătate nu. numai ca vechi şi străvechi. amintiri. îstorice, dar totii-odată şi pentru literatura scrisă dând celii mai bunii materiali pentru poesii narative, "alade, .

novele, romaneș. a.;
Bolintineanu

tradițiunile

cuprindă

asemenea 'tradiţiuni;

oferă subiecte

tice 12): ' Nici: aceste
Ună

cele mai frumâse balade

micu începutn

minunate

tradițiuni

artele plas-

adunată

încă.

de colecţiune:a. făcută. Cronicarul -

„Neculcea în' „0 samă de cuvinte“
Tradiţiuni

pentru

nu sai

ale lui
adese-ori

populare române.

şi |: FI. Marian în

Colecţiuni de tradiţiuni ne-

publicate îneă pân acum s'a făcutii una dib iniţiativa d-lui 12) "Despre

7radițiunile” locale ase vedt unt

Nevista crit-lit. 1 4883)

p. 532—539.

|

N

tuditi al

Sudit alt,

î

postru în
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"A. Odobescu, alii cărei resultatii se află depusă la -biblioteca Academiei. române, &r' alta a făcut'o d-lui Nice.
Densuşianu

pe basa

Cestionarului

publicatii la

1893 13).

Anecdotele, numite şi sn6ve şi păcălituri, se ocupă în
generală cu vicța de tote dile!e şi mai totă-de-una au
unii fondă moralu.
În ele se biciuesci lăcomia, sgârcenia,

reința,

lenea,

beţia,

desfrâulă,

fudulia,

limbuţia,

prostia, fățăria, etc., nimicii nu scapă de limba ascuţitiă
a

anecdotei.

Românuli,

toră, a încadratii în

din firea lui

isteții şi muşcă-

scurte: narațiuni

toţi

ai vietei dela ţiganuli fără. căpătâiu până

paşii greșiţi

susă la tronii

şi până în secretulă mănăstire,
Anecdotele oghnuză
adese-ori şi caracterulu etnicii ala popârelorii cu care
Românii aă

veniti

în alingere.

Anecdotele,

deşi scurte”

şi simple, -sunti forte avute şi variate . în invenţiune.
Cu deosebire în anecdote se oglindeză acea .proprieiate
a poporelorii. romaniceşi în specie u Homâniloră, pe
care vechii Homani o concretizase în dâuă frase : italum
acetum=oţelă

italici

şi ridendo

castigat

mores=biciu-

-esce moravurile ridândn !- Acâstă putere a geniului popularu s'a desvălită cu deosebire creândi uni anume
“personagiii, care concretiseză minunati întregii acestă
caracteru,
Acestii personagiit.
este Păcală care cutrieră -

.

lamea

biciuindă

defectele

6meniloru.

Păcală

unii deă cădutii cum aii scrisa unii,
coborita între Gmeni, şi dâcă unora
lui curidsă,

acesta provine,

omenesci după care-elu
Anecdote
Doc.

-

1879;

'T. Stamati,

laşi

E. Baicanii,

căci curidse

suntu

rimate,

O şedetore
1851;

.la

este.

defectele

trage cu 'biciulii.-

se află, însă

Povestea vorbei şi în

nu

cln este unii den
li se pare -figura
.

Antoni

la eră,

Ispirescu,

Palavre şi anecdote

Panii

Pepelea
Snove

ed. 2.

în

de

edit.

2

1882

13) Nic Densușianu, Cestionariii despre trad'tiunile istorice şi anticităţile ţeriloră locuite de Români, partea |. l'poca până la a. 6oo,
d.. Chr. lniţiativa acesta, pe câtă suntemii informați,
a dată unii fimte
avutii secerizii și deo

f6rte mare

importanţi

îi

12

.

I. C. Hinţescu, Intâmplările lui Păcală, Braşovă,. fără
„dată ; Cornicea Sateloriă, Buc. 1875, culegătorulinu
. se
„spune ; Din traista lui Moșă-Stoica de Sandu Pungă-Gâlă,
Braşovii, 1891.
.
i
-

Afară de colectiunile citate pân”

cata literatură

populară

aici, sa mai publi-

parte prin mică broşurele,

parte

prin diverse diare şi reviste.
Cea mai mare „parte din
colecţiuni însă “sufere de deosebite defecte.. Unii cule-

gători

ca -V. Alexandri,

A. M. Marienescu,

S. FI. Ma-

riani (colectiunea din 1873, 1875) au credutii că este
bine să le „întogmâscăt, ba unii chiar săle „corecteze! ;
pentru aceea trebue utilisate cu multă precauţiune.
Antoni Pană s'a pusă şi a rimatu proverbele neri-

mate, prin acesta le-a stricata. .. Colecţiunile de povesti,

„anecdote ete. sufări 'de-ună altă deteetii.
Culegătorii
nici-odată :nu le-ai transcris de-a dreptuli din gura
naratorului, ci după ce ai ascultatiă piesa, s'aii pusi
şi
au redactat'o. Pentru aceea asemenea colecţiuni
pârtă
t6te, ca limbă şi stilu, timbrula subiectivă
ala
torului. Cât se-perde prin acâsta,:-este uşorii culegăde înțelesii. Cu I tâtet6 acestea nu condamnămii ca iră folosi
fă
idte colecţiunile de pân” acum, este insă
de doritii
“facă măi bine,e, culegătorii să procâdă mai sistem .să-se
aticii,
mai cu îngrijire pentru ca să ne dee
mai
multe
garanțe.
Suntit unele

colecțiuni

însă,

care

anume le-amii
eliminati dintre colecțiunile amintite
la
fie-ca
re gena de
literatură populară. Suntă adecă unii,
care a luati povestea populară drept ca d.e, 1. Crengă,
i o canava pe care
„şi-a împletitii ideile sale, frasele
şi proverbele culese de
ic de colea, în câtă ne-a datii ună
felu de cârpituri
-cărturăresci cu pretenții de. poves
ti. sâi naratiuni populare, T.M. Arsene spune singură
că Basmele sale sunta
„adăogite şi prelucrate

“, dar fără
Cum s'a Pulută vede, posedemu pretenţii cărturăresci.
colecţiuni destulii de
numărâse de

literatură po pulară, Suntu puţine însă,
forte
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puține studiile făcute asupra acestei literaturi,

Din lipsa -

acestori: studii, ea nu și-a datii fructele, ce puiea să le-

„ dee, cu deosebire
-

dica,

n'a înfluințatii

la unul seii doi

de câta forte spora-.

scriitori, literatura scrisă.

. Poe-

sia populară a începută a înfluința asupra unora într'una

sensii

răi, s'aii apucatii adecă

-poesia populară
„ei împrumută

împrumuta

unii să imiteze

numai

_-

.

și spiritulu,

și în chipula acentâne

sâi

cârpituri cu -frase străine. Poesia populară: nu se pote
imita, ci numai utilisa.
SI
a
Colecţiunile, chiar. cele mai bune, pentru a se pute
trage tite fol6sele din ele, trebue cernute şi studiate
din diverse puncte de vedere. Asemenea studii la noi
pân” acum suntu forte rari. Ele ceră nu numai ună
studiă adâncu ali literaturei populare, nu numai o deosebilă pătrundere pentru a pute desface tte încreţitu- .
rile fine ale acestei literaturi în. care se ascunde ființa
intimă a poporului care le-a creată,
dar.scrutătoruli
trebue să posâdă și adânci şi variate cunoscințe.. In cele
următdre amintimi

A. Odobescu,
-

tâte

scheletulii sii clişeulii, fără să pâtă

inspirațiunea

cesta în locii de poesii ne dai așa numite

„

întru

turnândă la doine, fără să ţină samă că

câteva. studii făcute mai

Cântece poporane

în adinsu.

.

în raportii cu țâra,;

istoria-şi datinele Românilori în Serieră 1. 171—192.—
" Idem, - Răsunete ale Pindului în Carpaţi, ibid. [. 193—

236.— B. P. Hasdei, Dina Filma, Goţii şi Gepiqii în :
Dacia, - Buc. 1877. — Idem, Cuculiă şi Turturica, în Cuvite din bătrâni.—
Ar. Densuşianu:

siei populare române,

vane,. 1866 p. 132—153;

1) Siudii asupra poe-

în Analele Asociaţiunei

E

'Transil-

2) Originea doinei, în Familia,

1868; 3) Semo Sancus şi Sâmbele, în Cercetări literare, laşi, 1887, p. 104—120; 4) Epopeia română ibid. 1—29;
5) De unde vine mitul llâna Cosindeana? în Columna
.

lui Traiana 1872 Nr. 8; 6) Colindele și himnele

vedice, -

în Revista crit.-lit. 1 p, 1—15,49—63 ; 7) Terfarii ibid.p.
193—201:; 8) Din mitologia română ibid. p. 521—531.—
Nic. Densuşianu, Scrutări mitologice în Familia 1868 p.
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„199. seqqg.— G. D. Teodorescu: Incercări critice asupra
-“unoru credinţe, daline şi moravuri.
ale poporului românii,
Buc. 1874; Cercetări asupra proverbelorit române Buc.
1877 ; Noţiuni despre

colindele

române,

Buc,

1879.—

-S. Mangiuca. in Calendaruli din:1882, .Braşovu: Colinda. Păcală și petrecerea . mortului. — Ovidiu Densuşianu, Poesia pop. din punctit-de-vedere etno-psichologicii, în Bevista crit.-lit ]-p. 145 —159 şi 241—256. șa.
Credinţele şi datinele nu se tinii după lormă de li„„teraturu populară, facă însă parte din patrimoniula to„„talu aia poporului şi contribue împreună
-cu literatura
proprie populară la descifrarea fiinţei etice a poporului
și

a vieţii

lui

nu

numai

istorice;

avemi

unele

ci chiar

preistorice.

Tole acestea însă ai 'o rolă forte importantă în literatură, căci ele suntu Jepositarele convingerilori intime.
a depriuderilorii şi a chipului de a fi alii poporului, şi
fără de ele este cu neputinţă o adevărată literatură na.
țională, căreia ele nunial “ii potă împrima sigilulă origimalităţii etnice. Pentru aceea studiulă credintelori și datineloru este tota atâti de indispensabila pentru literatura
artistică ca şi literatura populară însăși.
Acâstă parte a vieţii poporului.
nostru încă a începutii a se studia

şi deja

lucrări

destul

de în:

semnate. Loculu ântâiu "lă ocupă serierile părintelui $, Fl.
Mariană şi anume: 1) Nunta la Români, Buc: 1890 ; 2)
“Dascerea la Româny, Bue. 1892;
— 3). Inmormântarăa
la Români, Buc. 1892. Br' Elena Sevastos a publicati
Nunta la Români, Buc. 1$89.
George $. Ionescu a .
publicata, „Mica Colecţiune de superstiţiile Poporului Ro- :
mânii“*, Bucuresci, 1888.
.
a
|

„ Literatura populară scrisă Acestă

literatură.

- ori naţională.

este

Ea pâte

mai

să

toli-de-una

fie

de origine

străină; rare-

curata po-
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pulară, adecă din literatura populară a unui poporii
“străina. cum sunta povestile cunoscute sub numele
de' O . miie și una de nopți, sân sunta de origine
puri “literară cum este- Alezandriu.
Dela întroducerea Creştinismului s'a pusi în cursii o fârie avută
asemenea

Jiteratură

cu scopă de propâgandă

religiosă în

generală, care în urmă a degeneratii în literatură. de
propagandă a dogmelorii- diverselorit secte religi6se. Acâsta este cunoscută sub numele de iteratură apocrifă,
„căci ea nu.fuce parte din aşa numita sânta ser iptură,
stă însă în legătură cu dogme religi6se şi cu personagie
din ciclului creştini.
Forte desii și în acestea s'au între-

buințata povesti curată populare pe dintregula, ori s'aii
împrumutată din ele motive şi forme.
La Români sa lăţili multu acâstă literatură prin
mijlocirea sectei religi6se bulgare numită Secta Bugomililorii. “dela fandatorula ei popa leremie Bugomilii, care. a trăitii
Literatura bugomilică

in Bulgaria -în sec. alu 10-lea.
însă era cea mai mare parte tra-

dusă din limba grecâscă cu adaptări la dogmele bugomilice
Er” asemenea literatură populară grecâscă, începândii dela scandalâsele Poresti milesiene din antici-.
tate, nu era o literatură de cultivare și edificare a popârelori, ci de corumperea şi disolvarea lori. ' Pentru a- :

ceea

şi literatura bugomilică,

“literatură

grecescă,

care

a propagati . acâstă

a fostii. fatală pentru

Bulgari,

căci

6tă ce dice unu istorica ali Bulgarilorii : -„.Mai. incolo
Bugomilismulii a contribuita la distrugerea vechei Bul„ garie.

Invăţăturile lorii posomorite

aă stinsă

iubirea

de

"patrie, ai desbinatii poporulu în clase şi l'a aruncati în .
braţele corupţiunei“. 14)

Fără indoilă cărţile bugomilice n'au rămasi” ici la
noi fără; influinţă - asupra clasei mai bune care le cetea,
după cum vedemu că nu r&ămâni lără grave .consecințe =.
păriturile scandal6se lăţite anume

străină și primite
14)

pinre

Români de mână

de naivitatea. și ne glige nf

Irizek, Geschichte dir

Pulgaren p 373.

mostră |

Aa

„_
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“Cele mai vechi urme
suna:

la noi

o

de asemenea

-

-

literatură

-

1) Varlaam și Josaf în Invăţăturile lur Neagoe- |
vodă” (v. Filosofia);
a
2). Zeztele măhăcene, parte scrise parte copiate între

“anii -1580—1619. (v. lit. bisericescă);
.3) Textele lui Popa Ioan din Sânpetru scrise la 1620.
„+ De-aici

--

încolo

asemenea texte se înmulţesci

tare. 15)
i
„Pe lângă literatura în prosă
„ratură şi în versuri.
Cea mai
este care se ocupă cu ciclulă
cum

suntă

cântecele

de stea,

toti

|

mai

_
.
esistă o asemenea lileavută în acsstă privinţă
religiosa ala Crăciunului,
colindele

diecesci,

adecă

.

făcute de popi şi de dieci pe basa legendei crestine, I-.
„rodii, Vifleimulă, apoi cântece la pomeni, la nunte. la veselii, la morţi ş. a. Tâte aceste poesii suntu în gene-

„ral

țiune.

forte seci ca

idee şi cu totula

E

Manuscripte.

-

lipsite

i

de „asemenea. poesii

de înspirae

suntii cunoscute

de

prin secolulu trecutii, este evidenta însă că an esistatit:
“si mal vechi. o.
|
Sa
Colectiuni.

sai publicată
prin

anume.

însă

publicațiunt

de aceste

poesii

nu s'aă

fiăcutu,

incidentalii . prin alte colecțiuni - și

periodice
d.

e.:

_

aa

-

A. Pană, Cântece de stea. Buc. 1830; — dem. In„ deptătorula beţiviloră, fară locii,-a. 1832 ;16) — Dr. 1.
Sbiera, Colinde, Cernăuţi, 1885. — P. -Băneilă, Colinde
etc. Sibiia 1875; — Revista p. istor, arheolog. şi
filoal
v. IL p. 313—8336, an. IL vol. 1 fas, 1 p.

.15)
Dr. M.
16)
atribue
tulă În
şi nol

. Despre asemenea literatură v. Hasdeii,
Cuvinte din “Bâtrânr;—:
Gaster.: literatura pop română, Buc. 1883.
-.
i
n carte nu se arată culegătoruli sei
autoruli, €r D „arcu o
lul A. anii, şi de-6re-ce cuprinde
şi piese original'cu
e tomaniera şi cu limba lut A. Pani, pentru
aceea o -considerimi

cita lu.

a

-

.

*

—
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Acâstă literatură apocrifă la noi-a fosta în flâre până
„la inceputulă acestui secolu, 6r' când a inceputa se a„ pară o literatură mai multa s6ă mai puţina naţională,
acea literatură venetică şi forte adese-ori stupidă a începută să dispară. Lovitura a îneepută a i se da prin
"scrierile lui Î. Baraca, V. Aron şi Antona Panii, cari .
parte se ocupă

cu subiecte

naţionale,

parte

cu subiecte

„seri6se din literaturi străine, multi “mai superidre ca
„gusta şi formă, de câtii buiguirile bugomilice şi cân- tecele nesărate diecesci. Şi cu câta subiectulu vre-uneia din scrierile acestora

a fosti mal naționali,

cu a-

tâtu scrierea s'a popularișată mal tare ca d.e. Arghiri
şi Elena alu lui Baracă,. Leonată ali lui-V. Aron, O
şedeiore la țtră şi Povestea vorbei a lui A. Pană.
Incepândă,a se publicaîn ultimele decenii poesii, po„vesti și anecdote populare, acestea aii data lovitura de
morte literaturei sarbede și străină, care se lăţise în secolii trecuţi la noi.
m
.
„Acesta este curentului: sănătosi întrodusii în literatura

nostră populară şi care nu va lipsi a fi de cea mai bine- -

făcătâre înfluinţă atâtă asupra ființei etice a poporului,
care se va adăpa din propriului sei isvori, şi se va.

înălța „în ochii.

sei. proprii

vădenda atâtu

de cultivate

şi apreţiate creaţiunile lui, dar” totit-odată va înriuri pu“ternică şi va aduce

bate încă buimăcită

la matcă

literatura

câmpii străinătăţii.

artistică,

E

care: *

.
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_CAPITOLU
PROSA

«n.
-

Prospectă istorică

-

După urmele, care le -posedemt din literatura TOmână scrisă, trebue să dicemii, că prosa s'a desvoltatii
.
mai de timpurii decâta
poesia. -Manuscriptele și cărțile bisericesci, cari suntii cele: mai vechi. monumente
literare, asemenea contractele, chrisâvele şi cronicel
e,
t6te acestea le întâmpinămu înainte „de poesia literară
stă scrisă, Abstrăgendi dela urmele sporadice de limbă,
de cari amii vorbiti (part. gen. c. 1V.), cele
mai
vechi monumente
de” prosă ce le posedemiă suntiă:
Psaltir

ea - scheiană,
Codicele
voroneţianii,
'Tetravangeliulu
şi
Cazania
| tipărite
la
1580,
Psaliirea
tipărită la 1570 și alta la 1577, Praxiulu
tip. totu pe

acesta timpa, Căzania II tip:. la -1580, Paliia
Gr ca cela mai vechiă monument de prosă tip. 1581,
profană ună Cronografii aflătora în posesiunea
n6stră, scrisă

în

epoca

lui

Petru

Cerceli

scosi

din - domnie

la a.
1585. In desvoltarea prosei distingemii
următârele epoce:.:l/poca ] până la 1500 representată
cu - deosebire prin Psaltirea scheiană și Codicel
e voronețianii,

ala cărori

caractera

este lupta grea ce-o

încercă pentru
a întrupa s6u esprima ideia,
-şi acâsta cu
tosă, căci este tota-odată şi O. traduc atâtă mai vârere ; formele fo-

netice şi “flexionare forte originale, unii

lementii lexicalti

accepțiuni,

românii,

amestecati

cu

t6rte vechii e-

atâtii ca cuvinte câtu şi ca

“dese elemen

te
străine şi. cu
deosebire slavâne. Rotacizarea lui
n
O
considerămi nu
ca.0 proprietate generală a limbei
numal ca o particularitate dialect din acestă epocă, ci
ică, -Din punct de
vedere sintacticu. relevămiă cu.
deosebire casula-obiecti |
fără preposiiunea. pre şi

întrebuinţarea - dativului şi a.
!
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cusativului la pronumele pers. fără repețiri pieonastice.—
Ipoca II până la 1600. Prosa mai desvoltată, mai si-

gură şi mai uşoră, cuvinte vechi românesci se perdă,
elementele străine se mai rărescii, fonetica şi formele
flexionare începi
luţiuni mai n6ut.

a se slăbi, toci şi amesteca cu evoSintaxa proăresâzăi, perde însă unele

particularități vechi, — fposa JI] până la 1700.

Prosa,

atâta în literatura bisericâscă,
râta şi în cea profană.
devine nu numai mai naturală, mai us6ră, dar” capătă
sub condeiula unora chiar 6re-care lustru. Se elimineză
multe din slavonisme, se -perde. însă o mare parte din
„vechile cuvinte, se continuă. slăbirea foneticei şi a formelorit

flexionare,

sii

contopirea

artic,

cu

tema

cu-

vântului, se aplică mai desu timpurile compuse în locul celor siriple întrebuințate în epocele.trecule. Pe când
scriitorii bisericesci_ai acestei epoce amestecă formele
vechi cu cele n6uă, cei proflani aa o limbă - multă mai
modernizată.. Causa este. că scriitorii .bisericesci d'o
parte eraii mai .vârtosi -Gmeni din popori și în nemijlocită şi cotinuă . atingere cu eli, de altă parte
eraă înfluinţați
de . texte din epoca trecută; din
contră scriitorii profani erai cu deosebire din clasa
mai

bună,

dintre boeri,

unde

limba

era

mai

tocilă, şi -

totii-odală ci nu eraii ţinuţi a observa modelele textelori vechi, ea ceva sacrosântu. Prosatori mai buni. în
"acestă

epocă : cronicarii

munteni şi traducătorii

bibliei

de Bucuresci (1688),
Urechie,.
Mironu, Dositeiii. —
Foca IV până la 1830. In acâstă.- epocă limba perde
“mai tâte urmele. archaice, cari se mai
susținuse în e„poca

trecută, fără

ca din

punctiă-de-vedere

formali

să

pâtă face vre-unii progresii, din contră prosa profană,
cultivată mai alesă dincâce de Carpaţi, sub influinţa
limbei grecesci, face în generali unu regres. Prosa în- .
vățațiloru din Transilvania dintre 1780—1880 este curată
și regulată, dar” tolii-odată, cum amii dice, erudită,
cu.tâte acestea în fonda-nu.
limba cronicarilorit Inai vechi.

multi se: .deosebesce de
In scurta, prosa din a-
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câstă epocă.

încârcă

încă rigidă, puţină
_ amend6uă

-

. schimbări, dar”

flesibilă,

aceste 'epoce

gredie.

rămâne

sub

în

totală

Proza

rămâne

profană în

influința

celei

bi-

„sericesci. Celi mai bun prosatoria din acâstă epocă :
cronicariulii. Neculce, istoricii Miculu, Șincai, Maiori şi
Ziloti -Romanulii. — Epoca V dela 1830 încoce.
Prin
eliberarea Românilora de dincâce de domnia fanariotă,

prin întroducerea limbei

române în sedlă, prin elimi-

narea limbei grecesci din statași cu încetulii

din soci-

etate, prin studiul limbei francese și cu deosebire
prin
întroducerea diaristicei, limba “de-odată se deşteptă
din

amorțelă, se desghiață 6re-cum şi din. gredie şi neajutată, ce.se părea mai înainte, capătă unii mersi sveltii
“şi uşorii. Limba, ca tota ce-i amorţiti, nu avea
mai |
mai "'nainte- graţii, acum începe a le căpăta prin agili--

. tate şi uşurătate

naturală.

Dar

fiindiă-că începe

a se
„ serie multu şi răpede şi fără pregătire, * limba
căștigă
adevăratii în flesibilitate, în „regularitate “însă
Influința francesă are părţile sale bune în câta perde.
se atinge de desghieţarea. stilului, dar” multe şi rele
din
puneti-de-vedere sintactiea și lexicalii. Incepii a
se de-

lătura cuvinte bune românesci inlocuindu-se cu francese,
se introducă idiotismi și proprietăti stilistice după
iran-

cesă,

chiar”

regimuli

sintactien

se conformă

în multe

după acâsta. O. ușă deschisă pentru iregularitate
şi înluinţa
străină

era

lipsa studiului

gramaticalit

ali _limbei. Limba română devenise in instrucţiune
unu simplu
apendice ali limbei latineşi francese. „ Gramatică
ro- .
mână. se considera ca ceva de prisosii, după
ce,
ce
qicea, suntemiă
. născuţi români; mulți diceaii că-i prea

„grea şi cu t6te acestea,

„se ţinea deja gramatică,

care se freca

niţelu de carte,

filologă,.şi nu admitea

autori-

tate. In generală esista unu felt de
contra studiului gramaticală alti: limbei preocupațiune în
române. Cei de
peste Carpaţi -scriaii gramaticalu,
dar
greoiii, cei de
dincâce uşoră, dar negramaticalii..
O îngrijire artistică

și estetică a stilului nu întempinămă

la” nic unii scrii.
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torii din acâstă epocă. Unii posedii cunoştinia aprofun-.
dată a limbei, mai alesa cei de peste munti, dar” fiindii-că învățau cu

deosebire

în scâle străine

şi se ocu-

.paă cu limbi cu totul străine de limba română,

acâsta.

nu putea să nu.aibă unele înfluințe dăunătâre asupra
- limbei -române,—lipsea aria şi estetica. La celrde din:

_câce se întrevede gustii esteticii, dar”le lipsea cunoş-”
„cinţa limbei, după cum se cere dela celă ce voesce să
fie scriitoriă. Calitățile de a deveni celu mai buni prosatori in acâstă epocă le posede Bălcescu, timpuli însă
nu l'a văsati să le.desvâlte. In scrierile, câle ne-a lăsalii, se

vede

că elu

s'a

nevoitii

nu

numaia

mânui

simplu limba pentru a-şi, esprima ideile, dar” totu-odată:
aşi le depune în o limbă mai bună şi mai corectă.
Una altă prosatoriă mai însemnată este Eliade; ami
„put

dice,

că elii întroduce

una

eli o desghiâţă. In adevără
o prosă

verde

românescă.

noii

curentii în prosă,

până pe la

1848 ela scrie

D'aci încolo apoi însuşindu-și

nisce idei filologice din cele ma! stângace,
cati limba cu totulă.

și-a strii

Literatura bisericescă,.
_

Prospectă istoricii
Literatura

nâstră. bisericâscă

însemnătate literară, -are

nu

are, vre-o

însă o-mare

desvoliarea. și cultura Poporului-Românii,

deosebită

însemnătate în

căci prin ea

sa liberati
nu numai limba, dar' şi spiritului, cugetarea n6stră “din selăvia străină, în care ai zăculii secoli
amorţite, şi toti prin ea s'a . întemeiatit pe nesimţite
„unitatea limbei literare 1). Nu numai atâtu, ea a a1). Frumâse suntă cuvintele ce le aflimii în cestiunea, de unitatea - limbei în prefața Test. noii tip. la Alba-lulia -1648:
„Not dreptiiaceea ne-ami

siliti

din - câtă

ami

înţelegă toți..Eră se nu vorii înțelege

putut,

de vina aceluia ce af -resfiratii. Românii

Analecte p. 86).

să izvodimil

toți, nul

așa cum “se

de vina nâstră, ce-l

prin într'alte ţerI“ (i-iparid,
_

|
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- jutată, şi
,

a susținuln şi

d'acâsta, literatura

unitatea

nostră

graiului via,

bisericâscă

Atară

mai. este însem-

nată și pentru studiul * şi cunâscerea desvoltărei isto- |
„„rice a limbei, căci cele mai vechi şi mai voluminâse
“monumente de limbă suntu cele bisericesei. Insemnătatea acestorii monumente
eresce şi mal multa, când
vomi considera, că limba depusă în ele nu este numai
“limba celorii doi secoli,. 16 şi 17. după cum se crede
în generalii, ci unele cuprindă limba: din secolii anteriori,
:
.
Decă asemtnămi limba cărțiloră bisericesci tipărite
in secolulii ali 16-lea, ba fârte adese-ori chiar şi a

celoru din sec. 17-lea, cu limba ce-o

întâmpinămii
prin

alte documenteşi cronice contimpurane, aflimu în for-

mele gramaticale precum şi în elementulu lexical o
mare deosebire.
Pe când în cărţile bisericesci dămă
peste forme gramaticale forte vechi şi originale şi peste
cuvinte bălrârie românesci, cari sâii nu le aflămi de
loci se numai când şi când prin documente şi serieri prolane ;

siliţi suntemii

să. ne întrebămiă,. pentru-ce,

de unde acestă deosebire?
o intempinămii

Limba

bisericâscă,

prin cărțile bisericesci nai

cu

care noi
samă

din

sec. 16-lea, este in mare parte - multi mai - vechie. Acesta resultă din natura lucrului, căci poporul nu cunoscea: limba

slavonă,

prin -urmare

era

imposibila ca

„preoțimea st-se mărginâscă în decursulu atâtorii secoli
în tâte funcțiunile bisericesci numai la limba. slavână.
Sunti, cum amii arătată, o; sumă de acte religi6se, care
nu se polii îndeplini fără participarea activă a poporului. Mulţi, şi de sigura majoritatea preotimei, nu înțelegeai limba. sâii

aprâpe
de

- puţină de câtă să fie in

- dere şi în fie-care ocasiune

nea împregiurări,

când

loci

sei

cu

textulii

aceea

pe

mai

slavona în aseme-

participa activişi poporul

Revista crit.-lit. | 1894 p. 260—263).
„Pentru

multii

stare a traduce la prima ve-

timpulă

când

începuse

(v.

a se'tipări

"cărţile bisericesci esistau deja vechi manuscripte românesci, care s'au utilisatii pe dintregulă la tipărire,

-

—
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Cele mai vechi cărţi bisericescin limba română cunoscute până adi 2) şi care le posedemit sunta următorele :
a
e
--

Psaltirea scheiană,

ali cărei

manuscriptă

se află în

biblioteca
Academiei-române din Bucuresci: sub No.
:
499 şi sa publicata la 18895). Manuscriptuli este o,
copie, după cum acâsla se -vede din nenumărate greşeli
de cetire și incongruenţe de ortogralie şi fonetisma. Din
o însemnare -criptografică în textu manuseriptuli datâză
probabil de pela 1482. Cuprinde 151 psalmi şi alte
dece cântări din “Test. vechiă. şi nou şi Simbolula
Atanasiană.
Codicele voronețianit, allalu la mănăstirea
în Bucovina. necomplectit, coprinde pe 85

Voroneț
foi,
câte

Sau păstrata întregi, laptele” apostoliloru, epistola. generală a lui locobii, cea dintâi generală a lui Petru şi
începutulu -dela adoua. Manuscriptulii se află asemenea
în. biblioteca Academiei-române din
Bucurescă. şi a
fostii -tipărita la 1885 *).
|
a
„ Amândâu& aceste monumente ati inulte trăsături comune,

Aniend6uă

încureate și -f6rte
_2).

sunlit nisce prime traduceri neajutate,

adese-ori neinţelese, și fără

In catalogulii cărţilorii din hiblioteca lui B. Kopitar

Tegistrate manuscripte rominesci din sec

15 lea și 16-lea

914 se înregistreză unit J/ineiiz tipări”, la .Veneţia'
părită la .1550, care carte este cu torul necunoscută

îndoislă
suntă în-

şi sub Nr.

în 1533 şi retide aiurea, şi de

şi nu este esclusă probabilitatea, dar până la alte probe credemiă: că s'a făcutii vre-o confusiune cu vre unit Mineii slavonă (v Uv. Densușianu, în fezista criț-lit. 111894 p 258 -9..
,
“
3). Psaltirea scheiană (1482) MS5S 449 B. A. R: publicată de Prof.
1. Bianu biblioteczrulă
simile și transcriere cu

Academiel-române, Tomulii I textulii în facvariantele din . Coresi (1577).
Ediţiunea Aca-

-

i
i
:
_ demiel-române Buc. 1889. *
lui
asupra
studii
și
vocabulariă
un
cu
Voroneţian
Codicele
4.
de on al lut ti. Sbierâ.
Ediţiunea Academiel-roinâne, cu diuă Tabele, Cernăuţ - 1855.— Manuscriptuli a fostii descoperită la a. 1871 „de ÎMlă prof, 'G. Creţu, care a publicat. unii studii asupra lui în Revista p. istor., arch. şi filolog. v. VI fasc. 2. p 14515».

—
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multe din confusiuni provinii și din causa copiatorilori,
amând6u& poseda rotacismulă și anume în
Cod. voronețianii este constantii în tâte cuvintele
românesci a„fară

de-vre-o câte-va,

ratacismulii

în o parte

Jontu ; amândâuă
și de-alta

pe când.

se

află

în Psaltirea

scheiană

constantă în alta

vati-

cuprindă de-o parte multe slavonisme

cuvinte .fârte vechi românesci

ce

nu se află în
alte. cărți vechi
; amend6uă aplică casulii obiect fără
preposițiunea pre şi dativulă şi acusativuli
pronume-,
loră personale fără repetările pleonastice;
în amândsuă

se află cuventula -gintii "(gentem),

care

„pân'acum
.nu
s'a aflataîn nici o altă carte vechie,
asemenea se află
opii mai desi -și mai cu multe nuanţe,
de câta în alte
cărti vechi; intr'amând6uă se află maghiarisme
: Psalt.
Shilăluesci,
magh. gyiillni=invidieza, urăsc,
Cod,
„Yor. băsădui magh. beszedni=—vorbi,
felelui magh. felelni==a răspunde, fuglu magh. fogoly-prisoneria.
In Ps. „se aflăși cuvântulă tiri-goni, usilatii.
în
„Din tâte 'acestea - resultă, că amândâuăTransilvania. |
aceste cărți
bisericesci, S'aii tradusi în același
locă s6u regiune şi pote
chiar. de aceeaşi pers6nă așa de multi
se asemănă atâti
în ce atinge spiritulă traducerei câtu
şi limba, cu tâte
„Că au trecutii prin mânile a deosebiți,
copiatori.—Atâtii
rotacismulu câtă şi cuvintele şi
nuanțele dialectale: ne
indică positiva ca locă alu iraducerei
Transilvania norditapusenă.. Epoca când s'a tradusi
este cu multi înainte
de sec.

alu
16-lea, ceea-ce resultă din următârele,
căci
adecă conținii cuvinte vechi latine,
ce sâu de locii stii ca
formă nu se mai află în âlte
cărți
Ps, scheiană: țeră-ţerină (terra), vechi:
temâre-frică (timor),
lume-lumină (lumen), deșidera;
deşideratii—a dori, do-„ Tința -(desiderare,
desideratum),
(curare), învolbă-învălescă (învolvo),cura—a curâți-ingrigi
vencă-învinga (vin-

co), gintă-neami, popor (sens). Cod. voroneţiantă: încărescii- înfierbânti
greță-greutate

!

(încalesco),

(gravities),
gintii-poporă-muljime. îucindre-a aprinde (incendere),.
cliema-chiema, . lăclămalăcrăma, ir6re-fl6re, flânge-frânge.
|
a
i
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Dintre amând6uă

—

aceste cărţi

cea. mat

lăţită

a fosta

Psaltirea, care deja pân'acum este cunoscută în trei esemplare : unula cela

aflătoră la Academia-română, ală

„doilea ce-lu utilisatii și tipăritii
1571), și ali treilea cela aflată
după

G. Lazarii

la

comuna

de Coresi (a. 1570 şi
intre cărțile rămase

Avrigi

Cod. vor. nu este cunoscutii de câtă

în Transilvania 5).

în uniculă

esem-

--plarii de la Voroneţi.

Codicele mănăstirei Seculi cuprinde învăţăturile lui
Iont Scărariulu traduse” din slavonă prin Dec. 16 de
ieromonachulă Varlaami.. - Cela mal vechii evangeliar românescii manuscrisii
este Evangeliaruli de Londra scrisă la 1574 de Radu
Gramaticulii din'satulii Mănicesci pe Vede. (Muntenia)
de pe una altă manuscriptă
mai vechii $), de pe care
se vede că a utilisati-o.copie şi Coresi, după care a
tipărita Tetravangelula la 1560—1.
Zeatele măhăcene; scrise de Popa Grigorie de la
Măhaciu în Transilvania. şi de alţii între anii 1580—
1619,

cuprindii

pocrifă. Codice
limbistice şi mai

cu

deosebire

literatură. bisericescă a-

importantu. pentru
alesi

particularitățile sale

pentru ' rotacismă.

el s'a publicati de “Hasdei

în

O parte din.

«Cuvinte din

bătrâni»

Ul p. 1—239). Codicele se află in posesiunea Academieiromâne: donatii de D. A. Sturza. Unii Pentecostarii

din sec. 16-lea aflata de noi in Transilvania, este scrisă,
după indicaţiunile din textii, în Moldova pentru o mă» :
năstire închinată luă Michaili și, Gavrilii (Răsboeni 2),

5.

Dr. “Puşcariu. Documinte pentru limbă şi îstoriă. t I. Sibiă

1889 la pag. 19—21 se reproduce ps. 50 din acelă
acum se află în posesiunea Păr. Puşcariă.

6).

Uni

manuscriptii, care

studiu asupra lut şi escerpte de B. z. Hasdeu în Columna

„Iei Traiani, *881 p 193. seqg:

-

:

.

-
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TIPĂRITE”

In Tansilvania..

In secolula alii 16-lea începe tipărirea de cărti TOmânesciși in întregi acesti secoli se 'tipărescii cărți
„_românesci numai în Transilvania.
Cea dintiia ase-meneu carte este: Catechismulii românescă tipărita la Sibiin în a. 1944 7), din care însă nu s'a aflata pân” acum
"nici ună esemplarii.
Despre una alta catechismn
destinatii de

magistratulii

Brasovului

pentru

Românii

de a-:

„colo la a. 1559, se lace amintire în o cronică săsâscă s),
despre care însă nu esistă urme positive că star! fi tipărila,
Coresi

diaconulii (1625—1600)

Nu

se scie timpula

şi locul nică .alii nascerei, nici alu morți.
Din cărţile
lipărite în a d6ua jumătate a secolului ali 16-lea sub
numele lui -reese că a irăitu în decursulu acestui timpu.
Familia Coresi se trage din insala Chio; cum se vede,
de origine italiană grecizată
9); Unii rama din acâsta
a venilii încă din sec, ala 15-lea în. România 19). Dia_3)

* In sototelile

comunei

Sibiit

din

a.

1544

din

16

luliii se

dice:

„Ex voluntate dominorum dati sunt M. Philippo Pictori pro
pres .
stone Cathechismi. Palachici bibale fl. 2% (C. Correspondenzblatt
des
„_.
Vereins fir siebenbiirgische Landeskundă, pe 1850 No. 2.
— Revista
critiolit. II (1894) No. ş-6 p. 260 —263).
Ea
8).
Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltarâinuma I p 61. Din textulii
cronicel (praecepta cathecheseos discenda illis — Valachis —
proposuit) nu

se vede decă catechismulii s'a şi tipărită, .
9)

„vre'o

C. N. Satha Neoellnzj

optii

Coresi,

din

-

grloloyia, Atena,. 1868, amintesce de

cari unii, ca

Geurge

Coresi,

unul! însă din acestia nu se vede a: fi identicii
despre

care

Satha

nu are nic

.o cunoscinţă.

fârte erudiţi,

cu Coresi

ali
E

nic!

nostru

i
10) Unh Coresi obvine subscris într'ună documentii
muntean dela
a. 1492 (Revista Rom, a. 1862 p. 112).
Diplome: pentru familia Co
resi citeză. Hasdeii Col. lui Traiani, 1577 Nr. 1o—it.p
571 din anii.
"1529, 1532, 1538 sq.. €r' Cipariii dela anii 1567,
1570, 1571, 158i
ȘI 1552, nu ne spune însă unde se află, probabil
nepublicate. la dânsulă (Analecte, notițiă Tit. p. XIX. —M.
Crusius,. 'Turco Graecia, 284
285. 308, 313.
a
Ă
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conul Coresi se vede că petrecea când în Transilvania

la Braşovii,

unde a

lucrati impreună

cu

doi, preoţide

acolo dela biserica sântului Niculae, când ia. Tergo- .
vişte. Sub numele lui Coresi s'au tipărita următârele cărţi :
1) Zetravangelulă - tipăritit la Braşova în 1560-—1. |
O ediţiune n6uă s'a făcutu la 1889 în Bucuresci cu li-

tere latine,

:

E

a

-

E

2) Praziulă s€u faptele apostoliloră din care unii *
singuru esemplarv fârte' defectuosii se află în Museulii
națională din Bucurescă şi fiindu ruptă, data şi loculi
tipărirei nu se sciu, dar” din epilogula Cazaniel ântâie

resultă că a fostă tipăritu

vangelu

11).

|

la Braşova

și după Tetrae-

i

3). Cazania JI, tipărită dapi Praxia, cum se vede
din epilogulu ei, şi totu la Braşovă. . Unn singurii esemplară delecta, în biblioteca răposatului Cipariu. (A
nalecte p. 16—29).
4) Psaltirea, cunoscută pân' acum în d6uă edițiuni
tipărite la Braşovu, una la an. 1570 din care se află unii
esemplară. în biblioteca Academiei-Române, alta la 1577
retipărită deja 12).
e
5)
Cazania II, tipărită la Braşovit in:1580, lucrată
„în colaborare cu Popa lene și Popo Mihaiă, „preoţi la

biserica, Scheilora în Brăşovii.

:

It

Activitatea lui Coresi a fosta esagerâtă atribuindu-i-se

luă traducerea tuturoră cărţilora tipărite sub numele lui.

- Deja- în ântâia edițiune a acestei Istorii s'a arătata,

că

între aceste cărți şi anume între Tetravangelu şi: Psaltire .
de o parte, 6” de alta parte între învățăturile din Ca-.

zanie și între epilâge este o atâta
11;

Cipariă, Analecte

de mare deosebire,

p. 29.
— Unii studili asupra Praxiului de Gr”

Creţu în Revista p. istorie, archeolâgieşi filolog V. fasc, | p. 29 seqg'-

12) O altă ediţiune mal vechie dela a. 1503 se vede a o fi avutii
G. Seulescu (v. Buciumuln română a. [.. 1875) p. 289, cr' Cihac în
Dictionaire d'ctymologie daco-romane 1870 citâză o ediție dela 1560,
aceste dâuă ediţiuni însă de-aiurea nu sunti cunoscute. 13

-
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” fiindu cele dintâi în o limbă fârte vechie, 6r'- celelalte
.*

avendii o limbă multa mai'n6uă, încâtii nu. poti fi nică
din aceeași epocă nici dih aceluşi condei.
Prin desco- perirea şi publicarea psaltirei scheiane acesta s'a probati deplinii, căci acesta arată, că psaltirea publicată
de Coresi în două ediţiuni, este simplu numai o copie

ceva. modernisată

scheiane.

Cu

tirci „dm

în cuvinte

şi

ortografie a

psaltirei

tâte acestea Coresi serie la capătul psal-

scosi din

psaltirea sârbâscă

pre limba ru-

mânescă:'.
Caracteristica este că în epilogulă ediţiunei
„Antâie dela 1570, nu ice că a tradus
ci a,
numai „IN-

ceputu-s'aa a se scrie aceste sfinte psaltiri::.. Asemenea în tetravangelulu dela 1560—1 dice numai „seris'am
eii diaconu Coresi.... şi Tudor Diaca“. In epilogulii
Cazaniei 1 spune lămuritu că „a aflatii aceste tâlcure
ale evangeliei . .. și a scrisă cu tiparulu“, va să qică
Cazania seu învăţăturile m'ai fost traduse de Coresi,
- ci aflate gata şi apoi tipărite. Aceste învățături însă sunt
o traducere mai n6uă de câtu psaltirea şi textulii evan_geliilora,

asemenea

și praxiulă,

a cărui

limbă

de ase-

menea se deosebesce de cea. din psaltire și tetravan-:
gelu.
Acestă: metodu de a tipări manuscripte vechi s'a
practicatii

Mihaiă

de asemenea

în totu secolulii urmiitorii 13).

Tordași (Turdăşianu),

Coresi. - Atâta

după nume

câtu

contimpurana

şi după

ali lui

colaboratorii

şi

editorul sea, precum și după loculă tipărirei (Or&ştie)
şi după parlicularităţile dialectice ale limbei, se vede a
fi de origine din comuna Turdaşă de lângă Or&ştie (Transilvania).
Elu se numesce episcopii ali Româniloru, dar”
-13)

“Noulii

Test.

tipăritii la 164

în Alba-Iulia

fusese
: tradusă

sub

„principele Betlen Gaborii (1613—1629).
(Cipariu, Archivii: pentru fi:
lolog. şi ist. p. 635). —Idem, Acte şi fragmente p. 19. -— Psaltirea
tip. la 1651 în Alba Iulia asemenea după unii manuscriptii mai vechii
(Cipariii

Principia

p-- 103),

ceea

unde nu se spune cine d traduso.

Bucuresci din

1658

se dice în prefaţă.
N

s'a luatii

ce “se

vede

Asemenea

„Zamină

şi din

şi din prefața

psaltirei

la traducerea biblie de
alle sevdde vechi!

cum
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se vede, că a fosti una episcopii împusă de principele
calvină ala Transilvaniei, și nerecunoscut de Români 14).
Dela ela avema o parte din 'Testamentulă vechiiă (car-

„tea

1 și ID,

6r' în prefață” și epilogii "]ii promite

întregi.

.

Colaboratori a avuta pe Herce Slefană, preotă in Ca-.
ransebeșii, Zacana Efremu, dascălă în Sebeşă, Peștişelii
Moisi, preota în Lugoşii şi pe Achirie, protopopula Hu„ nedorei. Stilulă este limpede, limba are interesante ar"chaisme și particularităţi dialectice din sudulii Transilvaniei (Orăştie-Deva-Haţega).
N
i
Cazania de Brașouii (1580) la 1641 se editeză a doua

Gră la Alba-Iulia. -.

-

* Catechismarlii - II . (calvinescă)

1642 15) din ordinula

- Dia ; necunoscuti

se

Să

tipăresce

Ia

la anulii

principelui calvina din Trantilva- |

însă pân!

acum

de câti în a dâuae-

"dițiune dela 1656 după care Va “retipărită Academiaromână la 1879.
.:.
Catechismuli III cu litere latine tradusi la anulă

1647 în Lugojiide Stefana Fogaraşi după celă luterani |

de Haidelberga, şi tipărită în Alba-Iulia la 1648 16),

14) Elă se numesce în precuvântare „alesă pizcopuli ' Românilorii*t,
lipsesce însă în diptichulii episcopilorii (Cipariii, Acte și frag. p. XIV).—
Nic. Densușianu. în Misiunea istorică. (Analele Acad. Rom. ser. 2. y.
M sect. 1 p 192). — S. Miculii pune între episcopi 'pe uni Pauli
Tordaşi, fără a spune însă timpulă când a episcopitii și-pe ce fântânt
se bascza (Acte și frag. p 272). Cipariă pe urma ui Miculă '1î pune
la 1579 (ibid. p. XIV). Not "la ținemă de episcopii impusii de
CalVinil, căci 'din art. de lege' 13 din 1568 ali Camerei (dietel) transilvane se vede. că principele pusese la Român episcopi calvini.
Elă
se numesce pe ungurie „piscopii“ (pispăk). _ In precuvântare . nu se

adrescză câiră fiil sel sufletesci, cum e datina în
cătră „frații Români“; elă pe nisce preoţi pe care

biserica nâstră, ci
"1 are de colabora-

tori îi numesce „predicatori! după terminologia calvină* (art. de lege
16 din 1569). In fine însuși pârinte!e Ciparii (Principia p. 104) ne

asigură

că traducerea

lu!

Tordași este în

15) Dată tipărirel se constată prin
Oc 1643 pt. 2. (Șinca, la a 1643).

spiritii calrinti.

,

diploma lui Racoți 1 din 10
E
„.

16) - Ciparin, Principia” p. 106, "li amintesce numal, dar se vede
că nulă cun'sce. Nic. Densuşianu a descoperiti la 1879 ună esem,

.

|
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Silivestru -ieromonachulă a tradusa Noulă 'Testamenta
publicatii

la Alba-Iulia,a. 1648,

pe când traducătoriulii

nu se mai aflaîn vicță, cum se spune în prefață. După
asemănarea limbei eli se pare a fi tradusa şi Psaltirea
tipărită, toti acolo la 1651.
Rugăciunile calvinesci dela
fine se deosebescă în limbă. de Psaltire. . Totii. ela a
tradusi Cazania de Govora (1642) și probabilă Pravila
cea mică (1640), (vedi Muntenia).
,
Popa_Jonii

din

Vinfi

a tradusi

depe

cărți calvinesci:

1) Sicriulă de aurii, cuprindândă cuvântări la morti,
„tipărită la Sebeşii a. 1683; 2) Cărare pe scurtii, învățături morale, tipărită la Alba-lulia. a. 1685, tota de

ela

una Molitvenici tip. la 1689.

'

e

Alte cărţi bisericesci s'au tipăritii: uniti Ceaslovăla
1696, uni Catechismii romano-catolici în limba română
la 1696. in Ungaria la Tirnavia, şi cu litere latine în a
doua ediţiune la Sibiu în 1709, amândouă. necunoscute
* pân” acum, ai fostă scrise deFranciscii Szunyogh (4+1726)
a Alba-Iulia, iesuila pusă ca teologi lângă episcopula români unită 17). In fine la 1699, s'a tipăritu la Alba-

lulia unu

a.

Chiriacodromionu s6u Cazanie. -

Celi dintâiu evangeliară cu litere latine s'a tipăritu la
1769.

la Calocea

a toate Duminees

în: Ungaria

sub

titlulă

„.Evangelie

si szerbetory peste tot anul“ 18), -

IN MUN'TENIA.

la

In Muntenia cea dintâiu carte românescă s'a tipărită
1640, anume Pravila cea mică de Govora, carea

“plară în biblioteca colegiului reformată din Terguli-Mureşulu
l (Analele Acad. Române ser 2 t. Ii sect. r (1381) q. 6).
.
17) Nilles, Symbolae 1. p. 375
..
18)
Titlala mat încolo'sună: carele ku Endemnâre pre csinsztitej
“si szlevitej Doâmoej Cunsiliariczej - Margaritej 'Lomejân
szpre limbe
„Remlenâszke'

au

telmecsuit,

si dirâpt

veszelia jei szufleczâske

au dat P. David Biro dela Szfânt Petru den Rândul
Kol6cza ku tipârul .Piarisztilor, la Anul MDCCLIX,

la tipâr

Piarisztilor
pf

La

:
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eşitu în două feluri de esemplare:în unele figureză Teo- filă, mitropolitul Munteniei, în altele Ghenadie (1628—
1640) mitropolitula Ardealului 19). De unde se pare a
resulta că Pravila a fosta tradusă în Transilvania, şi
pentru economie cei doi mitropoliți s'au înţelesii să şi-o

tipărscă cu o mică

schimbare

de câte-va

cuvinte

fie-

care pentru sine, dânda unulu cartea altule tipariuli..
Fiindiă-că lipsesca provincialismele, se vede că tradu-

cerea transilvană a fosti revădută

în Muntenia,

şi la

acestă revisiune se va reduce 'ostendla lui Meletie Macedoneanuli, egumenu și tipogralii, şi alui Mihaiu Mocsalie. Pravila se pare a îi tradus'o Silvestru ieromonachulă, traducătoriulu transilvana 20). — Jelchisedecă,
egumenul. mănăstirei din Câmpu-Lungu, a tradusă din
grecesce Invăţături sân cuvântări bisericesci tip. totu acolo la 1642.— Desnre Cazania tipărită, la Govora. 1642,
a se ved6 Transilvania, (Silvestru). Er” Cazania tip. la
mănăstirea Dealu, 1644, este o simplă compilaţiune din

cea amintită și din a lui Varlaamu (1643
— Daniilă
).
Andrei Panonianuli

a tradusi

Pravila cea

la Târgovişte,

mare tip.

Indreptarea
1652,

legiă s6ă

avândide

'ajutoriii pe doi dascali greci din Chio: Patrizzi şi Ligaridi. Legile împărătesci însă sunti luate din Pravila
de la lași, 1646. (v. Jurisprudență).— „„Dascali învețați* ai tradusa din rusesce Chea înțelesului coprindându 18 cuvântări pe: dumineci şi sărbători,
,
Inochentie ieromonachi a tradusi liturghia slavo-rom.
tip. la Bucuresci, 1680, la care Teodosie Vestemianulii
(din Vestemi

în

Transilvania)

a

scrisă. o însemnată

prefață, €r' la 1702 a tip. Șepte taine.
e
Iordache Cantacuzină, fiula lui Const. Cantacuzinii *1) -

19) Acad. Rom.
teresantă diferință.

20)

în edit. sa nu amintesce nimict, despre acestă in„a
„-

Cipariă, Principia p. 109.

21) Dimitrie Cantemirii,
„venilorii. Edit. Acad. Rom
,

:

!

,

Evenimertele Cantacuzinilori şi Brancop. 1, și prefața Evangeliei (1682) .

:

198
sugrumată

—

de Grigorie Ghica la 1664 şi fratele lui Şer-

bana- Vodă Cantacuzină, a tipăritu
Evangeliele, la Bu.
“curesci, 1682, prelucrându-le în colaborare cu. Atanasie

Tomaiduliă, -moldoveanu. — Mai mulţi „dascăli“ an tra" dusu Apostolulă tip. la Bucuresci 1683.
_
N
„"Zraducătorii și colaboratorii . la Bibliu de Bucuresci,. 1688: a) Piculae Milescu spătara, (v. Cronicari),. se
_“- susţine a. fi tradusă originarminte acestă biblie din gre„cesce *); 2) Arhiereulu Ghermaniă
Nisis; 3) frații

Radu și Șerbană.
de Haşi, care

Greceanii ; 4) Mitrofanii

scosa din scaunii trecuse

episcopula

în Muntenia 2) ; -

-5) şi alţi mai mulţi dascăl
Causa pentru care nu se amintesce şi Niculae
Milescu în prefaţă şi epilog, dâcă
elu a fostii traducătoria,

pote

fi viţa

lui aventurâsă

şi

pătată cu dadu tradări de domni,
şi cu tăerea nasului, Acestă biblie, ântâia traducere bună şi complectă, este

însemnată

şi pentru

aceea, . căci

ortografia limbei române
tru d şi ,

care pân'

însă întroduse

s'a încercatu

pen-

aci se serian

de-amesteculi,

cu a. — Er”

Radu şi Șerbanii Ure-

scrierea lui d cu a la. mijloc

începutii. €r' a lui

a regula

cu cirile, şi cu deosebire

Biblia

și n

la

"ceanu, afară 'de colaborarea
'la Biblia de Bucureşcei, ai
mai tradusa. împreună și Pravoslavnica mărturisire
scrisă grecesce de Petru Movilă şi IMărgăritare tip.
Buc.

1691.

o

.

Afară de 'acestea s'au mai

Triodii, Buze,

i

tipărita

Sa

în Muntenia:

1)

1697, 2) Evangelia grâcă şi română, Buc.

1693; 3) Zipiculăşi
vangelia, Snâgovu,
şi alta la Râmnicu
1698 ; alta edit. la

Sinazarele toti acolo, 1698
; 4) E1707; 5) Liturghie, Târgovişte 1697
1698; 6) Mineiă, slov: rom. Buze, .
1709; 7) Molitvenicii grec. rom, Bu,

x

23) Emile Picot, Notice biographique et bibliog
raphique. Paris
1883 asupra lui Milescu. 'Totii acesta este și - „Mizola
ii protospătariă“
” (Ciparih, 'Analecte; notita lit. XAXVI) amintit
i ca traducătorii ali S.
Scripturi din Grecesce în Românesce.
._
23) Melchisedeci, Cron. Hușilori p. 146.
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zeu 1699 ; 8) Carte s. Lumină de Antimi Ivireanuli (v.
Elocinta), Snâgovu 1699 ; 9) Pentecosturiii tip. sub Const. .
Brâncoveanu,

nu

se scie înse locula şi data;

10)

Invâţă-

*

ture trad. de călugărulii Filoteiă, Snâgovă. 1700.
Triodii tip. la Buc. a. 1700 în a cărui prefaţă se dice
că cu acesta se încheie stâlpulu (col6na) cărțilorii bisericescl,

o

A

IN

MOLDOVA.

-

Varlaamii nitropolituli .(1590—1657) 1). Din viţa
lui puţine cunoscințe. 'Născutii în Moldova cam pe la
1580, căci la 23 Sept. 1632 se chirotonesce mitropolitii
alii Moldovei. La 1642. fiindi eln mitropolilii se ține la
laşi marele sinodiă- în contra dogmeloră calvine atribuite
patriarehului Cirilu Lucaris, asistând şi Partenie patriarchulu de la Constantinopolii. Susţinerile lăţite la noi,.

că la acestii sinoda ai participatii şi Muntenii, că el
sar” fi ţinutii pentru a combate propaganda . calvină la
Românii din Ardeala
zi Catechismulă culvinescă alu
lui Racoți, că s'ar' fi decisii scâlerea limbei - slavone
din biserică şi introducerea
tâte în totală necunoscinţă.

celei române, sai .serisi |,
Nimicii nu se află despre:

acestea în actele acelui sinodii. Varlaamu cunâsce Ca-.
techismulă calv. numai la 1645 aflându-se în misiune

diplomatică la Curtea” Munteniei, și în acesti

elit alarmă contra uneltiriloră calvine
publicarea Răspunsuriloră

24)

ani dă

din Ardeali

la Catechismii.

—

prin

Varlaamă

Fântânt biografice: Cipariii, Principia p. 112.— IL. Biană Col.
1.p

850.—

Cron. Rom. (Miron Costinii) ]. p. 327,— Ciaslovulii dela Neamţii,

1874.

lul Trăiani,

1581

p. 212.

— Revista: teolog. laşi,

-

ist
Archiva

a. I (188%)

a Rom.t

|. prt

unde se

Nr. 26, 27, 28.30.

239 sq. —
publ. Actele sinodului din ;642 dela. Iaşi. — Uricarii V
Homanului. I. 255. —
Cron.
Melchisedecii
—
1645.
an.
Cron.
Șincat,
"V. Popi, Disertaţia despre tipografiile rom..p. 22. - V.. A. Urechie,

, 1886.
Buc.
Autografele lui Varlaam Mitropolitulii

-

. -
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este de metanie dela mănăstirea Seculii, unde se vede,
că'a și invăţată, “căci era.0- mănăstire
renumită în
Moldova pe acela timpii. De siguri lui este a se mulțămi înființarea tipografiei române în lași, şi a sclei
din Trei-Erarchi, care în curând o usurpeză Grecii.

Elă

cu

Petru

Grigorie
“pentru
laami,

Movilă,

Urechie,

cu

sunta

Eustratie

cari

Logolătuli

luptă

şi

în aceli

cu

timpu

deşteptarea
Românilori
în „Moldova.
cu, căderea lui Vasile Lupulii,
părăsesce

Varseau-

:

nuli mitropolitană, căci pe Gheorghe Stefani "ăi unge
domnii Ghedeonii episcopulii de Huşi, „fiindu Varlaamu
mitropolitulă eşită la munte": dice Mironi, şi în 1655
aflămă pe Ghedeona mitropolitii. S'a retrasti apoi la mănăstirea
Seculă unde a trăită până. la mârte 1657.
Dela eli ne-ai rămasii următârele. scrieri: 1) Cartea.
românescă de învețătur + (Cazania) tip. laşi 1643. 2)
Răspunsurile la Catechismulu calvinesea, tip.. Sucâva
1645, din cari nu e cunoscuta
până adi de câtu prefața reprodusă la Șineai a. 1645. Fustratie Logofitulii (v. la cronicari) a scristi Șepte

taine tip. în

1645

la lași, a tradusa

Pravilele

împără-.

tescă tip. totă' acolo la 1645—6 (v. Jurisprudenţă). Sub nume
de Pravilă alfsă scrisă

ună manuscrisi

ala

înainte

lui Eustratie

de 1632 se află

în

biblioteca

r&pos.

„Cipariă (Principia p. 113).
-Dositeiii, mitropolitul (1630-1693) 25), Loculi şi anulii nascerei necunoscute, dar”. fără îndoțlă s'a născută

în Moldova, şi

lui, n'a

timpă s6ă

putută
ceva

după cele-l-alte date
să-se

mai

nască "după

înainte.

'Tatăli

positive din viţa

1630, -ci în acesta
seu

se numia

Ba-

25). Fântânt biogr.: Archiva ist. a Rom. t. 1. prt. 1.
p. 118. —
Cron. Rom. 11. 9, 11, 12,:13, 36, 232, 233.—Melchised
eci, Cron,

: Romanului,

L 277,

278,

282.—'Traiant

pe

1569

Nr.

6r1.— Candela.

revista teologică. pe 1885. p. 143—4. şi 406.—Privire
scurtă asupra
ist. bisericel romano-ortodocse de E. Golubinski
trad, de [. Caracicoveană, laşi 1879 p. 40.
i
i
i
”
Pa

:
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rilă, mamă-sa- Misira, după unii familie de boeriii : mazilu, după alţii de negustorii. Ela apare mai ântâii la
1649 ca călugăra în mănăstirea Pobrata, unde-lă vedemă ocupându-se cu studiuli limbiloră grecă, latină
şi polonă. Fiindu-că se vede, că cuncscea puţina limba
latină, este

-evidentii.

că n'a

studiati

în Polonia, căci

.
-

atunci ar” fi cunoscut'o multii mai bine, ci fără- îndo-.
iclă la mănăstire şi anume
la Pobrata.
La 10 Maiit
1658 Vaflămă episcopi la Huşi. cr” la 16 Decembre .
1659 la Romani. La 31 luliă 1671 apare ca mitropoliti ali Moldovei. Cătră finele a. 1673 se refugieză
în Polonia, dimpreună cu Petriceicu-vodă, dinaintea, lui
Dumitraşcu-vodă ; la 1674 se reintârce în ţâră și la
1676 "și reocupă 6răși scaunulii, 'care-li . ţine până la
1687,
când: trece cu Sobieţki în. Polonia, unde
„petrece
până când
more
şi
anume
la Zolkiew,
la a. 1693. Dositeiii, afară de limba română,
cu__noscea limbile grâcă, latină,
polână şi slavonă, în.
“câtu cu dreptu '- cuvântii

dice

Neculce,

„că

pe

acele

vremi nu.se afla omii ca acela“.—Dositeiii este nu nu-.

mai celă dintâiti soriitoriii cunoscutii, care s'a ocupatii cu
poesia literară

(v. Poesia),

dar' este celi

mai însemnati

poetii bisericescii, și în generalu unulit din cei mai eminenţi scriitori eclesiastici la Români. Dositeiii, adânci .
cunoscătorii ali graiului românescă, a încercată să-lă
reformeze în mod scientificii. Elă 'și formase idei filologice, pe basa. cărora, voinda să înavuţescă . limba și

să scâță cuvintele străine, a creata o sumă. de cuvinte şi a întrodusti forme nouă sâu celă
cuvintele

formate

de

elă n'a

“puţinu

rari.

Dar..

fostii adoptate, pentrucă

„_pârtă timbrulă forţărei. Cu tâte acestea scrierile lui. din
punctu-de-vedere limbistica sunti de mare importanţă.
Eli era nu numai distins prin talentă, dar' şi forte
laboriosii, Se vede a fi .poședutu o bibliotecă avută de
cărți şi manuscripte, căci până în diua de adi se află,
cu deosebire în Moldova, numărâse cărți şi manuscripte

cu notițe şi' semnătiira lui: Eli a lăsatii

următorele
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scrieri: 1) Psaltirea în versuri tip. la Unievi în Polonia, 1673, cea mai însemnată din operile lui; 2) Aca„tistă, Unieviă, 1673; 3) Liturghia, lași, 1679; 4) Psaltirea slavo-română în laşi, 1680; 5) Fuchologii, lași
(16802); 6) Molitvelnică, laşi, 1681; 7) Vieţile sânţilorii, laşi, 1683; 8) Paremiraiti, laşi 1683 : 9) Cele 12
- epistole -ale lui Ignaţin ; 10) Despre transsubstanțiaţiune ;
11) luii se atribue Unii leziconii. ală limbei române (v.
Lexicografia). Scrierile de sub
No.9 şi 10 suntu necunoscute.

Eremia Cacavela traduce din

- Taşi a. 1697 Liturghia,
Totu între scriitorii moldoveni.

grecesce
trebue

şi pe italianulit minoriti Vito Peluzio,
„trăită timpu îndelungatu în Moldova
episcopu

catolică.

Eli s'a . născută

nello prin ali treilea
unde

să

a: petrecuta

prefectii

şepte ani

numă&rămi

pentru-că eli a
ca misionarii şi

în Italia la Vigna-

decenii din sec. al

1663'a fostu . trimisi ca

dova,

şi publică la

de

cu

17-lea.

La

misiuni în Mol-

deosebire în Baia,

pe atunci oraşii.. La 1670 se întârse în ltalia,
6r' la
1679 fu numita Archiepiscopii de Marcianopoli
cu
reşedinţa
la Bacăii în Moldova, unde a fostă înstalată

„la: 1682.

La

1687

plecă

din Moldova

lia, în care anii îi perdemi
la 1677

în Roma

uni

că-la

luată

îndărăptă

bine

din vre-o

la Ia.

Ela a publicati

Catechismiîn limba

litere latine 27). . Nu scia

vede

urma 2%).

românesce.

carte „românâscă,

română

cu

Crequli se

ă
- Deşi nu chiar ca scriitoriă, dar' totuşi
trebue st a„mintima și pe Luca Stroici, mare logolăta,
dela care
poşedemii Tatălii-nostru scris românesce cu litere
latine
şi publicati la 1597. -Nu incape indoiclă, că
nu ela la

tradusă românesce, ci Va

'vechiii.

scrisă

26).

Fântăni: Columna lu! Traiană

27).

Specimene

mente

Ilarianii,

după

ună

textii mai

pe 1883
inedite de | Biană —Archiva ist. a Rom. :p.£ 142 sq. — Docu1 prt. 1. p.176.
reprod
"Cesauri

use Ia Ciparii,

de Monumente

[, p.

Analecte

105-106.

p. 254-256;

P.

.

|
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ISTORIA,
In scrierea istoriei, “aflămii la noi până
epoce bine distincte.

la 1860 trei

a

Epoca 1 până: la a. 1600.
Înainte de ali doilea descălecata adecă alii lui Radu Negru şi Dragoşii nu se amintescu decâtii două cronice :
Cronica Făgtiraşului şi Cronica de la Verşeta. După ali
doilea descălecat apară încetula urme de cronice, cele
mai multe nisce simple însemnări
scurtă, încâta cronicarii mol târdia

-anonime
se plângii

lârte pe
de secă-

ciunea lorii 1). Modula cum se făceau nici nu permitea,
ca ele să trâcă sub numele unui scriitorii anume, căci
se făceau ocasionalu,

singura:

numai

în scopuli

de a

țin6 câte ceva în minte şi a se transmite următoriloră
pe scurta întâmplările mai însemnate. Fie-care din acestia însemna

numai

- evenimentele

-timpului

seii, celă -

următorii pe cele din .dilele sale; şi aşa se născea uni registru de fapte: schimbări de domni, răsbie, întemeieri de mănăstiri, fâmete, bâle. în. scurti
tingeaii mai tare vi6ţă de tdte dilele. Aceste

cele ce aînsemnări

se făcea mai cu samă prin mănăstiri, unde se
vieţile şi aşa numitele 'pomelice ale domniloră

păstra
şi ale

ctitorilora *).' Pomelnice se află până în diua de adi prin . -

mănăstiri. Când Românii începu a se ocupa mai seriosi
cu scrierea 'celori ce se întâmplă în ţeră,- pe lângă
1). Cronicele Românier' de Cogălniceanii : Mironiăi şi Nic. Costină
în prefețele de la I-lă descălecatii, I. p. 4 36—37; în prefața Cron.
lui Urechie, 1:p. 129 Prefaţa și începutuli cronice lu! Mironii Costinii
L.'p. 247 şi 240 și în „Despre poporul Moldover“ Illp 491.
2). Mironii Costinii Cron.-lom. III. p. 491. — Scurte însemnări |
despre domni, episcop! şi alte evenimente se făceaii şi în condicele
brâsleloră stă societăţilor de meseriași. (Vedi catastichulii societăţii
meseriașiloră din Romanii:în Crop. Romanului de episcopulii Melchisedeciă II p. 8, sq).
e
1
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scriitorii străini se folosesci cu deosebire de aceste
scurte însemnări, Prin ucesta ele deveninda Gre-cum
de prisosii, începi a se perde şi loculii loii "li ocupă cronicele mai bine şi mai pe largii scrise Şi pe timpul lui
Dimitrie Cantemirii devenise atâtă de rari. în câtă ela
ori-câtiăi a căutatu n'a pututu să afle <chroniculăi moldovenesea celii vechiu». (Cronica II, 376).
In sec. 16-lea începuse a se serie ceva mai pe largi,
mai desvoltatii însă.se scriau așa numitele chronografe
s6u istoria lumei încependă. de la creaţiune şi
continuând'o

nismului.

mai

aleşii cu

privire

a

la

evenimentele

creşti-

„

Cronicele anonime:
1).

Cronica Făgărașului

amintită, dintre cronicarii

români, numiai la Const. Capitanula (Magaz. ist.
Acâstă cronică. esistă. Ea începe dela întemeierea 1. 87).
Făgăraşului de Augustii 'împăratulă Romanilorii
la a. 15 a.
Ch. şi. înşiră evenimentele însemnate - ale
Făgărașului
până la 1690. Acestă cronică.
mai alesa pentru începutula ei, este curi6să și interesantă totu-odată
3), —
Chronografia de la Verşetă şi . Ohronologia
IanculuăVodă (lonii Huneadi) amintite de Nic. Bălcescu
(Magaz."
ist. IL. 10), cari însă nici Bălcescu nu le-a
vEdutu, ci le
amintesce după * mărturisirea lui Naumii
Clococeani.
-* Cea dintâia. se dice că. tracta: despre.
întemeierea Băna3). - N. Densușianii, Monumente pentru
istoria Făgărașului, Buc.
1855. p..57—8 publică acestă Cron. în
dOuă variante:
germană şi
latină.
română

- Când eram

la Făgăraş am aflată

de pe la începutuli acestul secol

Dejani, însă ni

s'a perduti;

eln

diferea

ună esemplară

la unii
de

în limba

boerifi din comuna

cele dâuă în cuprinsă şi
mergea până pe la 1760. De-6re-ce în
esemplarulii nostru se dicea,
că izvoduliă sar afla în archivulii. castelu
lur din Făgăraşii,. Tam căutatii acolo., dar' ni s'a spusă, că arhivu
lă. celii vechiă a fostii transportatii, pe la începutuli secolului, la minist
eriulă de, răsboiii în Viena.
.
.
4!
.
|
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tului. Craiovei şi despre cele dintâiu timpuri ale întemeierei principatului Munteniei. Marea importanță a acestorii cronice este evidentă, ai rămasa însă până adi
necunoscute.— 3) Cronica până la Radu-celă-mare.se . află contopită în cronica anonimă IL: (v. cronicari). —
4) Vechea cronică moldoventscă se amintesce la N. Urechie, Eustratie, Simionu Dascalulu, Misaili Călugărulă și
la Costinesci. După unele indicaţiuni din diverși co- dici de cronice, acestă era ceva mai pe largi -avândi
şi o prefață; până astădi însă nu s'a descoperiti, celă
de
puţină redacțiunea

care s'a folositi -Nistorii Urechie,

S'ati descoperiti însă 5. câteva redacţiuni de. o cronică pe scurti a Moldovei, dar' tâte în limbi străine,
polonă și slavonăt) ; unele din aceste redacţiuni se subsumă de unii şi sub numele de Cronica putnenă, fără
a se pul€ pân'acum -sci positivii care redacţiune sa
Putna ; aceste
făcuta la mănăstirea

redactiuni

dimpre-

ună cu Cronica anonimă 1, ne potii servi ca modele cum
- se făcea cronicele- pe atunci. In cea publ. de d. Hasdeii
se potii desting&

bine

trei redacţiuni : una

dela

1352—

1491, căci în acestb timpii când compilatoriuli nu află
vre-un faptii adauge dela sine cuvintele «nu serie»,va
să dică avea înaintea -sa o cronică: ce o compila; a.
dâuade la 1451—7, unde scrie din propria cunoscință ;
d'aici încolo

se continuă

de mai

mulţi. Redacţiunile ce

le poşedea N. Urechie din acâstă cronică mergeai unele.
până la a. 1564. căci din acestu anii înc6ce nu se mai

provâcă la 'ea.—6) Cărţi şi izvdde se amintesc în prefață
la eron. lui N. Urechie, sub care suntii a se înțelege diverse
însemnări şi memorii relative la evenimentele din eră; u-.
nulă din aceste

memorii

se vede a

fi cuprinsii vicist-

tudinile lui Petru-Rareşi între anii 1538—154%1. —
6) Letopiseţul latinescăi, care "In citeză N. Urechie între
4). La Haşdeii, Archiva îst. a Rom. Il. 9 seqq şi la. Bogdani,
Vechile cronice moldovenesci, Buc. 1391 se afla asemenea redacțiuni

ŞI studii asupra loril.

|
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anii 1399 până Ja 1501, de 6re-ce se folosesce de chro-

„nologia de la creaţiune,. şi scrie chiar mai scurtă de
câtă letopiseţuli mold. cum dice Urechie, se vede a fi
scrisă în ţeră.—7) Cronica: mănăstirei catolice de la
Tergovişte, publicată în Archiva ist. a Rom. (t 1, prt.
p. 46—54), serisă latinesce de călugării - catolici din
acea mănăstire, este o compilaţiune din sec. irecută după
cele ce
<amintesci Părinţii cei vechi în scrierile sâti
hârtiile rămase de ei» ; ea incepe de la Radu-Negru și'
înșirândă evenimentele atingătore de mănăstire continuă
până pela inceputali jumătăţii a dâua din sec. trecutii.
8) Vicța lui Mihai Vitezulii. Walter în Istoria lui Mihai” ne spune în prefață că cronica sa scrisă ântâiă

„românesce
. din care

se tradusese

în limba

polonă

din

care eli a tradus'o lalinesce amplificând”o; cronica, cuprindendu

nesce

faptele

lui

“Mihaiii,.

de cancelariulu seii,

ală

fusese

cărui

scrisă

nume.

româ-

positivu

nu se scie de nu cumva va fi logotătulii 'Teodosie. După
gea până la finele lui lulii 1597. Redacţiunea română

cum se vede din Istoria lui Waiter, acâstă cronică
mer-

a acestei cronice până adi.nu-i cunoscută, se:
vede însă
că ea-a fostă utilisată, dâcă nu chiar lipită; la
compilarea Cronicei anonime 1 (Magaz. ist. IV. 231),
ceea ce

resultă din comparațiunea

acesteia

cu

a lui Walter;

cu
deosebire, că acesta este mai desvoltată. — 9)
Cronica:
„bă Hurulii numită şi <Isvodulă 'spătarului
Clănăii»>
este o falsificaţie de unul sii de maj
multi
'
cum se
vede, dar cu puţine cunoscințe, istorice,
şi
cu
totală
lipsă de cunoştinţe archeologice :care se
cera:
pentru
o
„asemenea falsificaţie 5). Limba, și „Cunosci
nțele istorice
5). Că Săulescu a fostii amestecată în
acesta, pe lângă Gramatica .
lui, din care aii trecuti forme şi În cronic
ă, pe lângă împregiurarea
„că elă curând după publicarea cronic
e!
nesca modernă, arată lămurită studiul Ja 1855, a tradus'o în româ- ii seu „Cronologia Moldover“
publ. în Analele Academie rom. seria
VII p. 177—206.
O analisă
critică a formel de Gr. G. Tocilescu
în Revista p. istor arch. și filolog. v. IV 465—şsoo:
PT

|

-
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suntii luate din Cronica lui D. Cantemira.
Cronicari cunoscuți cu numele din acâstă epocă suntu
următorii

:

D

|

|

Murgu logolStula se amintesce ca cronicari munteanii în secolulii al 15-lea, cronica lui însă nu e.cu-“noscută.

„dzarie

călugărulă

scriitorul

unei

de asemenea
Gavriilă

se

amintesce

cronice

-moldovene

în-sec..

necunoscută €).
superiorulu

15-lea ca

în limba

slavână,

ME

Muntelui-Atosaa

|

scrisii.

proba-

.

babili în-grecesce Vidța „Putriarchuluă. Nifonii, care.a
jucati o mare rolă în Muntenia pe timpuli lui Raducelii-mare: ea se află lipită în cronica anonimă |]
(v. Cronicari)

și sa
$

L

publicatii

si în

Archiva

+

ist.

Rom. (t. |. prt, 2, p.: 182—150) după ună
nuscripti vechii 7). In acâstă din urmă autorulii
numesce Gavriilă superiorulă Muntelui- Atosii, fără
i6lă totu acela, care, după cum se spune chiar

câstă biografie, asistă cu

a

maei se
îndoîn a-

călugării din .Atosii.]a sânţi-

rea Mănăstirei-de-Argeşii sub Neagoe-Vodă.
Vitța şi faptele luă Neagoe-vodă. In Cronica anonimă
I muntână (Magaz. ist. IV 231 seq.) după Viâţa lui Nifonii este intercalată o biografie amănunţită a lui Neagoe-vodă (15142—1521).
Sau născutii indoeli decă ea
Xa fi scrisă

de însuşi Neagoe-vodă.

ori de'alta

cineva,

Acâstă îndoslă se înlătură prin relatarea 'positivă a Cro-

nicei Țerii- Românesci aflătâre într'unti manuscrisă vechi
în biblioteca Academiei-române sub, No. :269 unde la
fGia 184 verso se dice despre Neagoe-vodă:
«<făcut'aii

mănăstiri şi biserici multe aice în ţeră şi

la

Sfetagora

şi alte multe bunătăţi, 'care suntu scrise

mai

pe largă

la 0 carte ce aă făcută în viața lui, şi ai dat'o să fie
stătătore. la sfânta Mitropolie din Târgovişte». Totu așa
6).: Cogălniceanu,
7)... Iosifu

Cron.

Mitropolitulă

Rom. 1 147. n. 2. și 149.2.
-Moldovel

1888 după'unii manuscriptă din 1682

a publicati

oa

dâua

:

eâit.

la

.
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”

1.

.

.

sta scrisă și în manuscriptulii utilisatii de istoriculă Engel 9). Dâcă biografia a scris'o românesce sâu în altă
limbă de pe care apoi să-se fi tradusă, positivi nu se..
pâte incă afirma, din punetii-de-vedere ali limbei însă
nu sar” pute face obiecțiuni seri6se.
ă
Macarie,

despre

care

Stefani

celu

nu

se

scie

nimici positivi, de

câte ce spune. singura în cronica sa, că a fosti călugări, a scrisiiîn limba slavonă cronica Moldovei dela
mârtea

lui

mare

(1504)

până

la a d6ua

domnie a lui -Petru Rareşii (1541). Elaa fosta contimpuranu cu Petru Rareşi.
|
a
„Eftimie, egumeni, trăesce în ântâia jumătate a secâlului ali 16-lea în Moldova.
Iilii continuă pe Macarie
seriindi „totii slavonesce evenimentele Moldovei dintre

unii 1541—1553.
El

serie ca martora oculari 10),

E Epoca II s6i a cronicaritorii (1600-—1800).
Cu inceputulii secolului alii 17-la :scrierea istoriei
la noi apucă pe o n6uă cale, n6uă nu atâtiă în . fond,
“câtă mai vertosii în modul
cum se seria. Pentru:că
intr'adevări şi ceronicări! din . acâstă epocă scriit mai
“toți cu deosebire evenimentele timpulăi lorii; pe când
evenimentele mai depărtate le iati simplu : din cronicele
anteridre. şi de cele mai multe ori pe din-ireguli <împreunându izvâdele». cum dicit ei, sâii contopindii
cronicele cele vechi într'una, 'scurtându-le scă amplificân>

9). Engel Geschichte der Walachey. p. 198—9

FErmordung

des' Wladuce

aussăhnen

wollen,

-

i mwegen

beziehe

dische Chronik (Einleitung NLVII). . In dersalbe
n
von Nagul eine cigene Biographie existire .welche
Metropolitankirche 'niedergelegt ist“. Biografia
se
de Magaz. ist.în Archiva ist. a Rom.
t. Il prt+2
lui Nifon la ună loci.
10). A se vedâ despre acesti dot cronicari
cum
I. Bogdanii, op. cit.
E
-

der Art der

mich auf die inlăn-

kommt “vor: dass
bei der Bukorester |
află tipărită afară
p 132—140 cua.

şi cronicele lori l4
E
"
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du-le și mai adăugându dela sine evenimentele contim-

purane. Așa a făcutii Urechie, așa Mironii, Neculce,
tota așa cei mai mulţi din cronicarii munteni. Unii ai
scrisă

numai

evenimentele timpului

Jora,ca

Dămiană

răscâlele

interne,

Logofâtuli și -Dubăn, Rudu Greceanii, 'Acsentie Uricariul, Ionit Canta, lenache Cogălniceanu s. a.
|
Cronicarii nostri, necunoscendiă ei importanţa instituţiuniloră și întogmirilora sociale, tâte acestea le-au lăsati aprâpe neatinse, mărginindu-se a nara succesiunile domniloră,

r&sbiele cu

vecinii,

seu cum dice lenache Cogălniceanu .la finele cronicei
sale : «noi numai pentru nume ne-amii silita, şi pentru mergerea domniloră unulă după altuli cum ai petrecuti» ; a, descrie intrigile ce se țeseai diua şi nâptea
în giurulu tronurilor domnesci, despoierile ce se făceait
d'a dreptula.sâit sub forme legale. Afară d'acestea eronicarii n'au pututii fi scutiți de spiritula facţiosu, care
din nefericire domină ttă istoria nâstră. Mai toți cronicariiai fostă şi 6meni politici ori 'nefiindi 6meni politici au scrisa la învitarea domnilorii și în asemenea
calitate scriindă
evenimentele
timpului
lori „nu
aa pututa toți şi -ioti-de-una ține: pe
de-asupra
pasiunilor. Pentru
aceea trebue cumpeniţi şi folosiți cu precauţiune. ' Unii altii defectu alti cronicariloru
este provincialismula. Fie-care să mărginesce la ţera
lui: „Pentru

(6ra

muntenâscă

să

serie

Muntenii ;

şi

noi să scriemii pentru (6ra nâstră“, dice Neculce. - Astii-

fela mai fie-care atinge despre cer-l-alţi Români

incâtii vină în atingere
cepțiuni,

Cantemiriă.

ca

Anonimul

cu tra sa;
II,

suntu

Const.

“

numai

însă și es-

Căpitanul

N

şi D.

„Cu tâte neajunsurile însă, cari le întimpinămit în eronicele n6stre, ele suntii 'd'o mare, chiar nemărginită val6re pentru trecutula nostru. Fără ele trecutulă nostru

cel mai d'aprâpe ar' zăc6 în mare

întunerecii.

Val6-

rea loră cresce cu viâţa nâstră politică și socială, şi
ea va cresce cu atâtii mai multii, cu câtă se vori stuĂ

14

dia mai de aprâpe în legătură
cu diversele documente
„rămase din timpurile trecute. Nu mai puţină însemnate
suntă cronicele- din puntii-de-vedere curati limbisticu,
Pe când cărţile bisericesci scrise în limba română s'ad
născutii sub înfluința directă a. limbilori străine, din
cară s'ai tradusă ori compilată : . cronicele singure s'ai
născută, deşi nu .totii-de-una, scutite, dar: totuși multa
„mai libere. de înriuriri străine.—Intre cronicarii munteni

şi moldoveni esistă, o deosebire esenţială. Limba celora
munteni este multă mai liberă de influințe străine,
mai

naturală şi

totă-odată

mai

modernă,

mai lipsită de

forme şi cuvinte: vechi, pe când a celora moldoveni
sufere mai multă de înriuriri - străine, este mai
grefie,
mai

neajutată,

dar': mai

avută

în archaisme,

In

rală însă limba eronicariloră din punctu-de-vederegenealu
formelora gramaticale şi ală elementeloru lexicale,
nu
se pote asemăna nici pe de parte cu limba din
cărțile

bisericesci. Din limba cronicariloriă : n'amă
„construimă “desvoltarea istorică a limbei

put6 să re.
române, pe

când cărţile bisericesci sub acestă punctă suntii
d'o val6re pe care n'ari cumpeni-o
dece averi de ale lui
Cresa...
a
Decă însă Moldovenii sunta “întrecuţi de: Munteni
în
limbă, cu atâta mai. multă cronicarii | munten
i 'suntă

mai înferiori celori moldoveni în cunoştinţa,
seriosita-

- tea şi măestria de-a scrieistoria.
d6u&

escepţiuni,

nu. vedemu

-câtă se pote mai bine din alți

„cară le descria,

pe când la

La Munteni, cu una scă

tendința

de a se

scriitori despre

Moldoveni vedemii

informa

faptele

acâsta
atâta -din desele provocăr
ce ile facii la cronice naţionale anteridre, câtit şi la scriitori străini.
In generalii
Moldovenii

suntii mai instruiți.
pătura . Moldovenilorii 'mai alesiiAcesta provine din leMuntenii au statu: mai -isolaţi, şi cu Polonii, -pe când
Ungaria şi mai alesi
Transilvania,

cu cari ei erau .în atingere,
erau
seși pe acele timpuri lipsite de
instrucțiune.
=

ele în-

Urmede cronice esistă și la Românii
. de peste Car-
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pați,şi încă din cele mai vechi (v. p. 204), 6r' din sec.
17-lea nu se cunâsce de câtii cronica lui G.: Brancovici,
de altele nici: amintiri macar nu. esistă.,
Lucrulii se esplică uşori. Incă-. mai nainte-la Românii
de dincolo se realizase procesulii fatala de totală aservire
din partea Maghiarilorii. Aristocraţia. română se desnaționalizase.

Românii

nu

mai

eraii. factorii

ală

statu-

tului. Cu deosebire dela uniunea Maghiarilorii, Sasilori
şi Secuilori (1438) poporula devine sclavă, și prin urmare fără înteresi la destinele statului.
_Suntii multe cronice nepublicate,
dintre care una
forte volumin6să scrisă românesce” încă în secolulu ala
16-lea; asupra celorii nepublicate însă nu putemu vorbi

aici, ci ne restringemii numai la cele publicate 11).

|

"Cronica anonimă 1. Acâstă cronică este de-o' forte
mare importanță. .Ea este tipula care ne.arată cum se.
scriaii cronicele la noi. Făr' de ea ama 'put6. numai!
după lungi, amănunte şi grele cercetări ' să constatămi:
în câtă-va modulii cum se scrian cronicele.
Aici însă
avemii prototipulu lori înaintea ochilorii. Acâstă cronică,
tipărită pentru ântâia 6ră în Magazinuli istorică (UV.
231 sq.), consistă

din mai

multe

cronice

mai mici scrise

de contimpurani şi lipite: succesivi una de alta 12).. Ea
incepe cu o” mică introducere 'despre timpulu înainte de.
ali doilea descălecatii, care se vede a fi unu fragmenta
rupti din o: altă scriere, sân care celă puţini ni-sa.
transmisă trunchiatu
13), Dela Radu-Negru până la Radu———

11). Una din cele dintâiii datorii ale Academiel-române
publicarea cronicelorii în modi sciinţificii.
.

ar” fi fostă

în Magaz. ist.

Cu

|
-

12). Acâstă cronică a fostii tradusă la a. 1727 în limba germană
de Filstich (1. K. Engel, Geschichte der Walachei, 58 sq-). Insă pe
câtă se vede în fragmentulă publicati de Engel esemplariulii romănescii, de pe care s'a tradusi, se deosebia în multe de celi publicată
pu

E

13). Despre însemnătatea “şi înţelesulă
„Revista crit.-lit, 1 (1593) p. 36—38-

acestel

întroduceri

PE

vei
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celu-mare esteo cronică pe scurtii, care insă. se vede
că a fostii interpolată şi amplificată in unele părți mai

târdia,

Er” de la Radu-celu-mare

până

la Radu-vodă

" Călugărulă s'a lipita vița patriarchului Nifona şi alui
- Neagoe Basarabi lăsându-se” o parte dela începută și
scurtându-se unele citaţiuni din sânta scriptură 1%). De
aici până la Mihaii-vodă (1593) a continuat'o unii alti
„contimpurana forte pe scurtii. Istoria, lui Mihai se vede
a fi intercalată cea anonimă de sub No. 8, ce mergea
până la 1597, de aci încolo continuată.
sea de același

autorii s6a de ună

altula.

Dela

Simioni-vodă

încolo

“până la 1688,.0 continuă mai mulți contimpurani. Nici
unulă din scriitorii contimpurani ai acestei cronice
nu
este cunoscută.
Cum
vedemu ea cuprinde cele mai
vechi cronice muntene înșirate unele după altele într'ună
-modu crudă. fără nic o adaptare s6ii contopire cum
făcutii d.e. Urechie Insă chiar prin acesta ea presentăa
unu interesa deosebiti, căci ea nu numai constată mo„dulă cum se scriaii în vechime cronicele
noi, dar'
„- ne pune. înaintea ochiloră toti-odată în la fiinţă
acele
„„Yechi cronice. Este adevăratu, că din puucta-de-ve
dere
"al
legăturei

totii numai

istorice este

detectudsă,

de contimpurani,

unele fantasii evidente din

"goe-vodă, suntă

Că acesia

Pieţile

vechie

fiinda

scrisă

relatate, afară de

lui Nifon și Nea-

tocmai prin acâsta

era cea mal

dar'

faptele

deplină

garantate.

cronică muntână cu.

noscută în sec. 17-lea ne mărturisesce cronica
anonimă
II 15). Limba este, ca a tuturorii eroniceloră
din Muntenia,

ușoră, naturală; limpede, numai

14).

Nicolae

Bălcescu

N

în

Magaz.

cronica lul Tudosie fiiulă lui Stoianii
tatele ce le face din ea la: altii locă

că este

toti

una

- nică (IV. 357).

cu

acestă

biografia inter-.

cronică,

ist.

1. p.

10 vorbesce

căci . suntă

luate

din

Dreptă-aceea Tudosie nu este de câtii
ună
autorii cum se vede a-lA considera
Bălcescu.
;
151. Fragmentul reprodusă de .V.
A. Urechie în art.
anonimă“ în Revista p. istorie. arch.
etc. an. Il v. |. p.

„6

nu

despr-

din Tunşil, care lasă, după cie
(Magaz, 1. 336—383). se vedacâstă cro,

cupiatoriă
|

„O cronică
75-76.

-
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calată a lui Nifonii - şi Neagoe-vodă presentă o limbă
mnal arhaică. Dela a. 1689—1715 o continuă uni ano-

nimă (Magaz. ist. V 93 seqq.).
Nestorii.

Urechie (155 0—1625) 16) s'a născutu

dova din vechia familie Urechie, ali cărei nume

în Mol-

"li în-

timpinimii sub forma Ureel6. (Oypena'k) încă sub Alec-

sandru-celă-bunu şi de aci încolo de mai raulte ori prin

chrisovele domnesci.

multi până în 1550,

Nestoria

trebuitii să-se nască celă

căci la 1572

cariă. La 1592—4

apare

câtă acesti

a fustii scosi

domnu:

"li aflămii ca uri-

ca logefătă

mare şi timpulu,.

din domnie,

elii fusese

locă-ţiitoriii de domnu (Caimacamă), dar" când aude,
că Arona-vodă vine cu adâua domnie, fuge în Polonia.

La 1598 ela era vorniea,-și la 1599

vornicu

mare de

(6ra de josu. La 1602 dimpreună cu soţia-sa Mitrofana.
zidescu biserica dela mănăstirea Seculi.
'Tota vornică
lu aflămi până în 1612, când fuge în Polonia cu Constantină Movilă, unde rămâne până la 1615, în care
ani, la îndemnulu

ninda cu 6ste

sei,

dâmna

polonă

lui leremia

şi scoțânda

scaunii, s'a reintorsu.şi Urechie

nurile t6te»

erau pe mâna

După unu ana dâmna

de Turci,

pe St.

în-

lui,

Movilă

ve-

Tomşa din,

Moldova - şi „«diva-

dice Mirona

Costina.

și fiulii sea Bogdanu fură prinşi

Urechie scapă, dar'

carieră s'a închiatu aci.

lunga şi

Eli era

insemnata

lui

acum

deja fârte b&-

1625 nu se mai afla în viâță, de-dre-ce

la 1628 fiiula

trână și nu mai încape .îndoislă, că. cela

seii Grigorie Urechie se constitue

ca moşteani.

documentu

Din funcțiunile ce le-a ocupată, din înfluința

————————

16).

într'ună

inultu pe la

.

Fântâne biografice:

-

Archiva

.

.

ist. a Rom.

t. 1. part.

1 p. 13,

Documente,

1V,.l'p.

220 24 46—7, 74, 77, 113; 120, 123, 140; t. III p. 71, 74—Cron.

Rom. 1, 240,.241,

242, 261—5,

Hurmuzachi;

456, 466—7. — 1. Bianii, Columna lui Traianti pe. 1882 pag. 110
(Inscripțiunea dela mănăst. Seculii). — Revista. pentru ist arch. și

filolog. an. II v. IV p. 706.—Eppulă Melchisedec Cron. Romanului

1. p. 30.—Idem. Cron. Huşi. p. 9I—4-

-

|
-

aia
ce-o avea asupra celoră din giuruli sea, din

ţia cu care tracta afacerile statului,

se

diploma-

vede că Nes-

tori Urechie era omu fârte inteligenti. şi instruită pentru acele timpuri. Eli se - vede. că cunoscea, afără de
română,” limbile “latină, slavână, leşâscă și. chiar un- ,
gurescă. Ela a avută doi copii, pe Vasile şi Grigorie.
Despre Vasile: nu se scie nimici. Gr'- Grigorie calcă în
urmele tată-seuişi între 1631—1642
P'aflămu spătariă,
la 1644—5 'vornicu mare de ţera de josii. De aci încolo
dispare 1). Nestori Urechie încă va avs partea sa de
înfluință şi conlucrare lu cele dintâia chrisâve domnesti |
ce le dă lerimie Movilă (v. p. 123). Dela Nestora Urechie ne-a rămasă” cronica; Domnii terei Moldovei şi
zidța lori, dela descălecarea' lui Dragoşu
până la a
doua domnie a lui Aroni-vodă (1359—1594). N. Ure-

chie s'a servita la scrierea 'cronicei

Chile

cronice,

scriitori străini.

memorii şi chrisâve
Elă

atinge

sale -atâtii de ve-

din țeră, câta şi de

câte-odată

„menteloru, o. face însă într'ună -moai

„Scientă,

şi pentru

„le aprofundâză.

aceea nici nu

causele eveni-

naturală, încon-

insistă asupra

lora, nici

Urechie; precum a practicata în viâță

„Teligiositatea zidinda şi dotându mănăstiri, . toti
- aşa a„Pare şi în cronică pătrunsa de religiositate. .
Fapta rea

trebue să fie pedepsită, sumetulii

umilita (4. 211).

Deși
ela nu dă espresiune puternică patriotismul
ui
tuşi nu este mai puţinii patriotii.. Eli conda sea, to gernulă absolută și aprâbă uciderea domnuluimnă gutiranii

(|. 131, 208). O frumosă învăţătură dă
orii Şi
boeriloră când dice: „Singuri, cei mari domnil
judecători ;

singuri pârişi, singuri

cei mari după

nisce

plinitorii legei 1... Şi de-ară învăţa

musce

fără

minte cum se ţine

: 17). Mironă Costină 1 261, 292—
3, 311. — Archiva ist- a Rom:
t. 1. part. 1 pag.:120. Cron. Rom.
(M.
Fr. A. Wickenhauser, Beitrăge zu einem Costinii) 1. 261, 292—3. 311.
Urkundenbuch fie Moldau
und Bucovina, Wien, 1862, ad an.-1
642.—Revista p. îst. arch. şi fie
lolog a II v. 1V p-. 712. — 1.
Sbiera, Gregoriu Urechiă, Buc.
1884.

—
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domnia! că totă -albina "ar apără - căsci6ra şi hrana
loră cu acele și cu veninulii. seu, 6ră Domnulă adecă
Matca, pe nime nu -vatămă“ (. 220). — Limba este
simplă, espresiunea une-ori concisă. şi energică.
Nu
lipsescil insă pasagiereii legate, chiar neințelese, dintre
cari unele potii să fie şi din causa copiatoriloru. Archa=

-

ismele sunta mai rari de cum ne-amii pul€ aștepta pe
“acela timpii, fără îndoislă însă ele s'au. delăturată în:

mare parte de copiatori. Dar” şi în starea de adi aflămi:
o sumă de cuvinte şi espresiuni românesci de. totă fru=
museța.

Acâstă cronică s a atribuita
Grigore Urechie 18). .

” pe nedrept
-

fiului

seă .

Anotătoriă şi amplificătorăă lui Nestorii Urecliie. Cro--

nica acâsta între alţii ai anotat'o şi amplificat'o urmă- torii : 1) Fustratie Logofetuli, care născută pe la fi„nele sec.

16-lea

a lucrati

ca

scriitorii

atâtii

pe tere-

nulii bisericescă câtii şi ala cronicariloră în ântâia ju“m&tate a sec. 17-lea, după cum” probsză unn manuscriptii ali seu aflătoria în .bibl. r&pos. Cipariu. (Principia, p. 113) cu data dela 1632.
Elă pe atunci deja
- - era uni

scriitorii consumatii,

bătrânii,

ceea-ce se

„Și din legile împărătesci tipărite la 1645—6,
cum
impregiurarea, că Mironii

(6ră;

Costinu,

care pela 1650

vede

şi din
era în

nu-lii cunoscea, ceea-ce dă a „înţelege, că elii mu-

“rise între anii

1646 —1650.

Cumcă Eustratie

Logofătulă, .

- traducătoriulă 'legilorii. -împărătesci, este tota-odată şi
cronicariii și anotatoriulă' lui Nestorii Urechie, şi că elii
şi-a făcută notele şi amplificaţiunile înainte de 1618,

resultă din faptulu că 2) Simionă Dascăluliă următoriulă

„sell a serisii între 1618—1620
- (Cron. În Catastichii X “li
-

1%) şi pe care D. Cantemiră.
numesce ungureană va s6

Ta.
Probele că Nestoră . Urechie: este autorulii cronicei se află
desfăşurate. în ediţ. 1 a acestei Istorii p. 164—108 şi Revista crit.-lit.
1 (1893) p. 201—200.
*
-

_19).

A se vede iRevista crit-literară 1 (1893) p. 445 —454-

.
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dică românii

de peste

munţi,

3) Misailă Călugăruli

nu se scie positivă când a scrisa, dar la (âtă întâmplarea dnpă 1620 şi înainte de 1650, căci se vede,
că
Mirona

Costiniu nu-la cunoscea

nici pe - cesta. *

Ideile acestori trei cronicari despre originea Românilorii suntii ' combitute cu' multă vehemență de
Mi-

roni

-

și Nicolae

Costinu

şi. de

D. Cantemiră.

Dăchailii Mocsă, călugără munteanu, a trăitu pela
finele sec. 16-lea şi în întâia jumătate a: sec. ala
17-lea. |
Dela elă avema o cronicăpe scurtă dela început
ulă
lumei până la a. 1489. Deși vorbesce şi despre Traiani
,
nu amintesce nimici de răsboiuli cu Dacii
Şi colonizarea Daciei, de nu cumva sub „uri“: înţelege
Daci. Despre Români incepe a face ceva amintir și pe .
e, dar!
numai incidentalu dela Danii-vodă încâce,
Cronica după
cum însuși spune a scris'o la'a. 1620 „din
cărţi slo„Yenesci“ până pela 1105, âr' de-aci incolo
” „dentr'alte
isvâde**, fără a lămuri ce fel de -isvâde,
fără îndoi6lă -românesei căci confrontânsu-lucare ai fosta
cu ună asemenea cronograflii românescdin
u sec. 16-lea s'a constatati că a luatii frase întregi. De-aici
se esplică ȘI ar„chaismele din cronica lui, care stan
în contradicere cu.
limba. vorbită şi scrisă pe acesti timpu
şi mai alesi cu
limba din Pravjla'de Govora (1640)
la care - se vede

că a -colaboratu și Moesa (v. p. 196) 20),
Cronica

istoria

până

anonimă II 21).

Româniloră

dela,

la Atila. Cronica

Acestă

colonizarea

s'a scrisa

cronică

|

începe cu.

Daciei: și

între

„1680. Acâsta resultă din împregiurarea,

merge

ânii 1668 și

că se provocă
N

20).

Cronică

s'a tipărită

în

Cuvinte

din

bătrâni,

313 — 443 cu o întroducere și
note filologice.
în Museuli Rumianţovii de la
Moscva.

„21).

de “Hasdei

1. p-

Manuscriptulii se află
NR

. Publicată prima 6ră de G.
niel; Bucuresci 1555 -L. 295 sq. apol Ioanidii . în Istoria Moldo-Româîn Cron. Rom. edit. II: v. 1. S7
sq.'Uni studii despre acestă
cronică sub titi »O croni
că anonimă“
a publicată d. V. A, Urechie,
pe basa unu noii manuscript;
vista pentru istorie, archeolog.
în Reetc. an. 11. v.1. "65 sq.
i
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- la cartea: lui 'Topeltinus publicată- la 1667 şi face amintire de Sava
Brancovici „,„mitropâlitulăt:, care însă a
fostă destituita la 2 ; Iulia 1680 la ordinulu. principelui

” calvinu Apafi. Incâtit se atinge de valdrea acestei mici
cronice, sâi mai

bine, studia - istorică,

“vedere curati istorică este
duce fapte n6uă, .nici nu

din

aprope nulă,

adună,

puneti-de

căci nu

nici cerne

a-

de amărun-

tulă cu vederi pătrundătâre cele ce le relateză scriitorii
vechi ; se folosesce de -scrieri de a doua şi a treia
mână, şi emite adese-ori vederi. neîntemeiate
nici pe
fapte istorice, nici susţinute de motive:
d'ajunsa. Cu.
tote acestea trebue s& mărlurisimii, că istoriografia
nâstră a perduti

multă,

fiindă-că

seriitoriulă
nu

şi-a

realisatii planului.de a serie întregă istoria Românilora.
Noi vedemiiîn elu nu humal ună omu forte învățata
“pentru acelă timpuri,

dar totu-odată şi unu: metodi

şio

pătrundere superidră, cari aplicate la timpurile dela alu
doilea descălecatii

înedce,

ari

fi făcutii

istoriografiei nostre. 'Elii scie să-și dee

mari

servicie

forte bine samă

de fântânile, după cari trebue să-se scrie istoria.
Eli
întrece pe toţi cronicarii -in privința cunuscerei Româ-

niloră din tâte părțile. Eli celu dintâiu ne vorbesce de
Cuţovlachi sâii Macedo-Români. .
|
|
Limba nu sâmănă de loca cu a celoralalte cronice
muntene. Ea

este

mai strinsă, mai

urmare și mai gresie şi mai
mului” invățata,

care_tinde

cuprindătore

măestrită.

la o sferă

mai

şi prin

Este limba 0-_
largă

de idea.

şi de espresiuni..:In acestă cronică apare începutul modernizării limbei, introducându-se cuvinte ca etimologie, geografie, emisferi.

republică, provedinţă, crudătate,

melancolie, şi formaţiuni n6u& ca monarchesci, crăesci,
istorescu, soțiire. .
|
|
.
Cronica este anonimă şi tără nici unii motivi sa atribuita” lui Nicolae Milescu boeriit moldoveani. Moldoveanii insă nu pâte să fie autorula,- căci din tote terile române, Moldova
cunâsee mai putina, apol vorbesc ra de Moldoveni. Asemenea nu pote fi Muntean,

28
-

”

i

căci şi Muntenia o cunâsce mal puţinii de câta Transil_vania şi Ungaria, pe care amend6uă le cunâsce şi
în
cele mai mici amănunte nu numai geograficesce, dar şi
din punctitde vedere.ali întogmiriloru politice, socia
le
și religi6se, care pe acele timpuri “trebuia cineva să fie
“crescutii și trăitii acolo ca săle pâtă cunssce, Nici
unt
scriitorii munteanu.
sei moldoveanii, din timpurile cele
“mai vechi până adi chiar, nu a cunoscutii refer
ințele de
acolo cum le cunâsce autorula acestei cronice.
Mun- |
teani
«

”

i

i nu pote să fie, şi din causă căci ela face famil

ia
-Basarabilori de origine” sârbâscă, și se va vede
îndată
„de ce. Apoi.cronica posede mai multe cuvinte
care se
audă
numai

în. Transilvania

ca : ad6ră, adecăte,

dregătorie, -grijuliu, coştae,

domnu

în loci

diregă,

de bosru,

cum. se dice numai în 'Trânsilvaniă: Afară de aceea lizib
a

“acestei cronice sâmănă
din Cronica

ca două picături de apă cu limba

transilvană a lui G.

stila- câtu și în neologisme, sâmănă
cuvinte

Bosna

particulare

'ca - Vizantia

în locu de Bosnia,

- cleţiani.

Autorulu

spune

Brancovici,

chiar

în

Dioeletianu
însuși

locă

că

atâtu ca

şi în unele
de. Bizanţa,

în loci de Diocuno

Brancovici şi pe frate-seii mitropolitulii Savascea pe &.
din 'Transilvania. Din cronicele amândurora, resul
tă, că amândoi
aveai - aceeași instrucţie, . adecă care se
pulea căştiga
pe acele timpuri prin sc6le străine peste
munţi; amâdoi utiliseză pe uni scriitora cu. totul
ă particulară ca
Gulielm' Blau, cu totulu
necunoscuta
altorii scriitori
români. . Brancovicii erau de origine” Sârbi
,
din renumita
" familie serbescă Brancovi
o ramu
ci,
ră insăa acesteia, din
care se trăgea G. Brancovici şi frat
e-sen Sava şi unu

„altii frate Ion, era” de multa

roma

nisată, eronicarula
G, Brancovici însă, cum se vede din
cronica lui, ţinea
încă la reminiscenţa originci sârb
esci
și se vede, că
sub înfluința ideilora . lui autorula
. cronicei face şi pe
Basarabi de origine sârbâscă.
i
„Din

tote acestea

nicei este de

peste

resultă

neindoiosu,

că ăutorulă

cro-

munţi și anume | din Transilvania,
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Se

..

-elă însă trăia ca. emigranti în Muntenia unde şi-a scrisă
cronica ca.și Brancovici. Din ăcelași timpu în care s'a
afară

de Brancovici,

mai

suntii. cunos!

scrisii cronica,

cuți alţi doi emigranţi ardeleni, cari trăiaii în Muntenia
şi anume lon Brancovici fratele lui Gheorghie Branco-:

vici și Teodosie Vestemianula- mitropolitulu

Munteniei

între anii 1669—1673 şi 1679—1709. Acesti Teodosie
_era din Transilvania,
după nume. din Vestemii sati
lângă Sibiu, care a călugărită la Cozia şi la Tismena,
și trecea în țâră ca „obrazi mai.luminatii“, elii era și
capulii partidei

naţionale .eontra- Grecilorii,

apare totu-

odată şi ca. seriitoră bisericescă (v. pag. 197), eli celu
dintâi întroduce la alegerea mitropolitului creduli şi
profesiunea

de credință

in limba

vomii av6 în vedere, că

-1668 şi 1680;

că elu

românâscă 22).

cronica este

scrisă între

sta în relaţiuni-

Decă

anii

personale cu

Gh. Brancovici ; că cunoscea bine şi pe fratele acestuia,

pe mitropolitul Sava

din Transilvania ;

că autorulă - dintre tâte

ţerile

române

considerândă,

mai

cun6sce

apoi . Oltenia; considerândi că |
bine Transilvania,
Teodosie” Vestemianuli şi ca călugări şi timpulă, câtă
fusese ex-mitropolitii, l'a petrecuti în Oltenia la mănăstirile
Cozia.şi Tismâna, prin urmare Oltenia putea s'o_cu-

nâscă mai bine dintre

paţi ; dâcă vomi

av6

ţerile române

dincâce de Car-

în vedere, că eli cundsce

bine Şi

'Țera-Haţegului . faţă în față peste munţi cu Oltenia;
dâcă în fine vomă considera, că autorula se provâcă desi la sânta scriptură, care arată a fi preotii : din
tote acestea reese cu cea mai mare probabilitate „că a-

„utorulă, acestei cronice este mitropolitula 'Teodosie.
Mironă

ia se
. Costinii
Costinii (1633—1692)**). Famil

Mitropolia
22). Despre tâte acestea a se ved€ Ghenadie Enaceanii,
Ungrovlachiei (Condica sântă) Buc. 1880 p. 27,41» 45; 51—53. 100.

23).

Fântâne biogr.: Cron

Rom. L. (Eronica sa proprie) pag 292,

Costinii) pag 13, 30. 37; 39, 230 —1
315, 321, 326; 373; IL. (Nic
1, 257, 268; ELL (Muste! pag. 15, 25; dr, 58, 104, 106,
235, 240

-
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vede
a fi fârte vechie. Numele Costina "lă întimpinâmu
mai

ântâia

la anulu

1392 într'unu

chrisovik domnesc,

Unii logofăti Costin aflămu sub „Petru-Rareşi. -Aleesandra Costinii tatăl lui Mironu a fostii postelnicii. Părinții lui Mironi ai fosti persecutați de Vasile Lupu.
Mironu pela 1648 se afla la scâlă la Bara în Ucraina,
“dr la 1651 era deja la lași. La 1654, când
Vasile
Lupulă. fu scosu din scâună

de

Gheorghe

Stefana,

Mi-

roni trecu în Polonia. Până la 1674 elă a trecutii prin
diversele funcțiuni.
mai mici: ale țerei,
căci în acestu
ani “la aflămi logolătu. Cătră finele acelui anti devine

vornicii mare de țâra de josa. La 1677 Mironă

„

Costina

esie unulii dintre boerii, cari fără drepti lucră
la r&sturnarea lui Antoni Rusetii, sub care eliise
afla ca
logofătii, - In aceeaşi calitate Laflămti şi sub Duca-vodă,
La 1684 se refugisză în Polonia dinaintea
lui Dumitraşcu Cantacuzina. In acesti ann serie ela
în Polonia
în limba polonă poema - Despre poporulii
. Moldovei şi
ală Țerei-Românesci. In anuli următorii se.
întârce în
patrie, şi Constantinii Cautemiru,. care ajunses
e într'aceea domni, "lu face staroște de Putna, în
care calitate
pune în (6pă mulţi Leşi. şi Cazaci, cari
“se
prin t6ră şi prădai. Deși Constantin Cantemir&spândise
ra, după
cum scrie chiar cronica atribuită lui „Nicolae
Costina, a
fostii bunii și

VoTiţii lui şi

„Iordache

drepta domnu, dar

anume

Rusetii, grecii

ginere-seă

ajunsu

unii din rudele şi fa-

Bogdana

'postelniea,

asupri ţera cu dări. Afară de Miront

„Cicu nu cuteza: nime

să facă vre-o

lui şi favoriţiloru sei ; singuri. ei
le

desă cu păharele, și mai rară
Do

hatmanula

şi frate-seu Vel-

observare
mai

Și

începuse a
Domna-

adresau :

„«Mal

cu orânduelile !“ O parte

a

110.

D.

Cantemiră,

Vita Const

antini Cantemirii,
„Buc. 1883 pag. 29—
31 Archiva ist. a:Rom. t. |. prt1. pag. 18, 19; t. II. pag.
197,
281, sq.— Nic: Bălcescu, Logofătuli
Miro
nă
Costinii (Magaz. îst. 1.
158 până la 143). — V.aA.
Urechie,
Miron Costin, opere -complete,
Buc. 1838.
i
=
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din boerii nemulţămiţi întră în legătură cu Brancoveană,
domnul Munteniei, ca să r&stârne pe Cantemirii. La o
nuntă a unui Paladi la satula Băicani, partisanii întruniți Ja acestă sărbătâre, între cari şi Velcicu fratele lui
Miron, se vede că sub înfluinţa vinului vorbiră mai
multa decâta trebuia, şi unulii dintre 6speţi. Ilie Țâtescula, mai târdiii stolnic (II. 257) i-a tradatii domnului,
care la ocasiune a prinsi o parte din conjuraţi, între
cari şi pe Velcicu și la îndemnulu celori de pe lângă
ela Pa tăiata, fiindi faţă” chiar D.: Cantemiră. Mironă
Costina nu fesese la Băicani, ci se afla la moşia sala
Birboşi.

Cantemiriă, aţițatu

de cei din

giurulu

sea şi cu

deosebire de Bogdanii şi Rusetii, cari. se temeaii de
răsbunarea lui pentru mârtea frate-săi, trimite pe unii
grecu, Macri,

s&-lit prindă,

care-lă află tocmai

când

elăi

avea 85 înmormânteze pe soție-sa, ce tocmai murise. Ilii
prinde și nu-l mai duce la domnii, ci-i „taie capulii.
Elu fu înmormântatii dimpreună cu soția -sa. Aşa peri
nevinovati Mironu Costină în luna lui: Decembre 1692.
unulii din cei mai însemnați bărbați la Români în secolulă ala 17-leă, .atâti ca 'oma de statii, câtă şi ca
scriitorii. Peri prin ură şiintrigă, cu de»;ebire a lui
Iordache Rusetu, pe care-l protejase şi-l înălțase chiar
elii *:). .Mirona a fostii căsătorit cu. ]lena fiica lui
24).

Despre tragica mârte a feaţitoriăi : Costinii -vedi

II p. 39, 240—1; III, p

Cron. Rom-

25. Sl, 88, tto. “Toţi cronicarii spunii că +

nu Îi s'a arățații vre-o vină. Singuri Dimitrie Cantemirii
Vita Const. Cantemirii pe amândol culpabilii de tradare.
evidentă, că elă- a voitii să spele de acâstă fără de-lege
sei, care, dice Neculce (Il 24 —2), „multă Sai . căitii ce
şi de multe orl plângea între tâtă boerimea, şirblestema pe
Epistola, ce D.
„Îndemnatii de ai grăbită de ial tăiată.

în biografia tată seă pag. 67

îi face în
Dar. este
pe tatălă
ah făcutii,
cine Vaii
Cantemirii

dice. că ar' fi scris'o Mironil în ultimele

vină, s6ă a fostii strsă dela”
mărturisindu-!
. momente cătră domni
Mironii de călăul Macri, s6ii este o născocire familiară a Caatemire-

scilocăi pentru a s0 justifica. și acâsta din urmă o credemi! noi fiindii„că decă ar” fi proședutii Cantemirescii acestă epistolă în originali dela
mâna Jur Mironfi, o arătat e1 atuncea ca să-se justifice Şi cum nuar

_
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lonii Movilă,

lonu. hatmani
Mironii

şi.a avuta trei feciori:

Costinii

și Petrașcu mare
a

lăsati

o avere

Nicolae logofătii,

postelnicii, și trei fete.
fârte.

mare.

„Eli a

fostii omi învățată, cunoscea limba latină, polonă şi
slavonă. Elu este unulă din cei mai însemnați şi serioşi

cronicari.. Nu numai

se înformeză

bine,

dar'

şi pătrunde

adâncii lucrurile. Eli nu înşiră numai faptele seci, ci
totii-odată depune în ele o sumă de idei. Eli este cro-

nicariulii

care

posede

mat

-multe,

mai

variate

şi mai

adânci cugetări. Pentru aceca cronica lui,. afară de
fap„tele istorice, este toti-odată şi instruclivă sub raportul
ii
ideilorii. Este tota-odată unii istorien veridicn, şi
acesta
o recundsce chiar Dim. Cantemira, pe .care "li
vedemia
“mai multă duşmanii decâtii amici lui Mironi
:5). Două
sentimen
cu deosebir
te”e. domină în scrierile lui Mironă
Costinii :- religiositatea şi patriotismulu. Elă .reprobă
cu
aspre cuvinte fără-de-legile şi aesfrenările.
Intemplările
omenesci - suntu supuse sârtei, dar' elu o identifi
că cu
voința lui Dumnedeă. Patriotismultă "lit “manife
stă sub
tote” formele posibile : elu ie condeiul,
ca să combată
scriitorii, cari s'a încercatii a înnegri pe Român
i ; elu
sacrific
când

ă -consideraţiunile

religisse

dice, că „fie-care domnii

față

cu patriotismuli,

să fie pe partea creşti-

————————

fi arătato lut Neculce; care-a fostă:
chiar sub D.. Cantemirii spătartă
şi batmană ? scii cum să nu fie aflati
Neculce ceva despre ea! Dar'
deşi
toţi cronicarii.

cari scrih

despre

acâsta

af fostă
contimpurani și
chiar mari funcţionari, ca Niculcea. nici
unul
„aşa ceva In fine. D. Cantimirii publică episto macar nu amintesce de
la în limba latină, 6r'
Mironii chiar de ar” fi scris'o. n'0 serică
în limba latină, ci fără îndoiclă rominesce. D. Cantemiri nu spune
cum a fostii scrisă. In limba
latină mai ușorii a putută să-se falsifi
ce, în cea romântscă însă nu se
"putea face scesta, căcy în stilulii
româneseii ală lui Mironii, atâtă
de
partienlară și cunoscută, nu se putea
falsifica, €r':D. Cantemirii are
o Inbă românâscă ce nu se
25).

In

Vita

Const.

maţ află
Cantemirii p.

Ja nime pe aceli timpii.
29: „Chronographum... continu-

„ avit equidem satis probe, et 'ab
adulationibus parum tactum'“. Er în
Descriptio Moldaviae
Bucur, 1872. p. 154: „Miron
accuratissimus
" Moldavorum historicusti,
Pa

9932.
nâscă ; , . . însă cu înţelepciune,

nu

fără

socotelăși

fără temeiii, ca în loci de folosă ţerei să aducă peire*;:
elu. este în contra străinismului, pentru-că acesta nu
cun6sce şi nu respectă
„limba şi rânduitla ţerei“, că suntu „lacomi, că nu caută să agonisâscă şi ei nume
buni la târă, ce caută,
desfrânaţi,
numai
avere să

siringă“ ; condamnă

despotismulă, poftele

Domnilorit, în oposiţieînsă cu Urechie

şi nesaţiula

dice, că. Domnulii .

ori bunii ori răă nu trebue omorilii. 'In privința claselorii sociale Mirona Costiniu nu s'a putută emancipa
de prejudețele timpului sei, căci elit dice, că pentru
boeriu şi curteanu, Domnulii se cade să aibă cuvânt,

|

căulăturăşi cinste;
încât pentru bietulii țerani numai dice nimici.
Idei nefericite ale timpului, pentru

cari nu e vinovatii Mironii Costini !—Stiluli lui Mironii |
este adeseori intervertiti, cu deosebire după frasa latină, însă chiar' pentru
acea, deşi greoiii, adeseori e scurti, nervosi şi . .sentenţiosii.
Limba ca la ceialalți cronicari ai secolului

seă : aschaisme

puţine,

este însă

cela mai avută în privința terminologiei ostăşesci. Mironi Costinii "ne-a lăsatui următârele scrieri: 1) Cartea pentru ântâiula descălecat alu țerei Moldovei şi neamului -Moldovenescii, cu o prefaţă, în 7 capitole; 2)
Letopiseţulii țerei Moldovei dela 1594 pănă la 1662.
Acâsta este -opera principală a lui Miron. Până la
Barnovschi inclusiva s'a folositit de scriitori străini, de
aci incolo până cătră - finele domniei lui Vasile Lupulă .
(1654) a scrisă după cele ce „a pututi
înţelege din
boerii bătrâni (1-p. 281), 6r' dela Gheorghe
Stefani;
dar' cu ceosebire încă de pela 1650, până la fine, a
scrisii din propria esperiență, căci „mai în tâte s'a pri-

lejitii singurii“: (1 p. 327).

Mirona Costina dice în pre:

fața acestei cronice, că are cugeti să serie întrega cronică, adecă şi a timpului
dela alii. doilea « descălecată

până-la 1594. Eli nu a scris'o, celi puţinii nu cum
avea de cugeta, căci în adevtră sub. numele lui Mironiă
„esistă o cronică despre: timpuli dela Dragoşi până la

.

— 9224.
„0

159%, care, deşi se vede
compilată - după Urechie, se
deosebesce însă de a lui Urechie =). 3) 1 se mai atribue
cronică

a țerei

Unguresci.

Acestea

suntii scrierile

principale ale lui Mironu Costinu. Alte scrieri mai m&runte avemu de la elă: a) Despre poporulă Moldovei
și ală ferei românesci, poemă în: trei cânturi în limba
polonă, tradusă românesce de d. „Hasdeu
(Cron. Rom.

III 487—524) ; b)

Visa

lumei,

mică

poemă ;

c) Trac-

tată de verificaţie-românâscă; 4) o epigramă cătră
mitropolitulii Dositeiă tip. în “Psaltirea în versuri a
„acestuia la pag. 265 ; e: o altă mică epigramă despre
neamulă ţerei Moldovei. (vedi Poesia).
Constantinii Căpitanulii (Pilipesculii). Acesti croni-!
cariă necunoscutii d'aiurea se vede că este identicii
cu
Constantinii

Capitanulă . Filipesculu,

-pe care

Serbanii

vodă (1679—1689) 'lă trimite ia Apafi, principele
'Pransilvaniei, ca să-i aducă pe fiitorulii ginere, Giligore
Băleanulii postelniculă, ceea-ce se narâză .chiar în
acâstă
cronică la fine.— Cronica publicată în Magaz. ist.
(| şi

II) începe cu Radu:Negru (1290) şi merge până la
1688.
Evenimentele

dela a. 1688 autorulu le scrie ca contipuranu și chiar” adese-ori ca martora oculara (I, 356,
360;
II, 6, 24, 34, 352).—Ac6stă .cronică “este însemna
tă din
multe puncte de-vedere. Ea are informaţiunile
.
- întinse dintre tâte cronicele muntene.. Autorulu cele mai
i cunsce .
- mulți scriitori” străini, pe cari se vede.
că i-a consultată,
deşi nu-i numesce.

Numai

la elu aflăm

wistorieulă Făgărașului“: (p. 153). Elă se amintire despre
toria tuturorii Românilori din Dacia-T ocupă cu is„înţelege în loculii ântâia de Munteni, raiană, dar! se
şi de ceilalți numai în a doua linie. Elii atinge și evenime
ntele străine,
.

26). D6u5 manuscripte ale acestet
cronice

secolulul

acestuia, unuli

schichte der Walachey

Analele Acad

nr. 59.60.

Rom.

la

Blajă,

p. 67—68.

ser. 1. î. [1

altulă

se -aflaă pe la începutul

la Oradea-mare.

Nic. Densuşiană,

Engel.

Ge:

Misiunea istorică

sect. [ (1881) pag. io6-—7, 204:
No

Autorului însă "i lipsesce

patridtismulii

luminatu,

căci”

nu și-a sciută scuti sufletulu de ură asupra Moldoveni-.
lori (Î. 93). Relatările acestei cronice se deosebescu-

adese-ori de ale celoralalți cronicari. Stilul este lim-.
pede şi ușorii fără proprietăli archaice: Acestă cronică

are doi continuatori,

nuato
mare,
Magaz.
puţină

pe Radu

Greceanii,

care

-

a conti-

până la 1707 *), şi pe Radu Popescu, 'vornicii
care a dus'o apoi până la 1720, publicată în:
ist. IV p. 21 sq. Radu Greceanii 'a scristi cu
iubire de adevării, elit picură de linguşiri la a-

„dresa “lui Constantina Brancoveanii căruia i-o şi dedi-

case. Mai insemnată se vede -a fi o altă scriere a lui
Radu Greceanii netipărită- încăşi anume: Stabilirea
cronologiei ţerei după inscripţii, cronice şi documente
oficiale, incependii

dela

Radu

Negru (1215)

până la a.

1607, manuscript în bibl. centrală din Bucuresci.

fine o altă scriere a lui este

boeresciă. (v, lit. biser.).

.

In

Genealogiile neumurilorii

-

i

Gheorghie Prancovică, care trăesce în a doua. jumătatea sec.

17-lea, emigrându

din

"Transilvania

în Mun-

tenia, din causa persecuţiunilori unguresc, scrie o mică :
cronică dela începutulă lumei până la 1686. Cronica.
"ȘI are însemnătatea ci pentru unele
tradiţii asupra
Transilvaniei, pentru relatările autentice asupra fratelui”

sei Mitropolitulii Sava martirisata
de Maghiari şi ca
limba pentru neologismele ce le conţine ca elecţie, superbie, patrie,

pretenţie, “gubernatorii,

:stândă

totodată

in intimă legătură cu Cronica anonimă II 35).
Niculae Costinii (1660—1712) 1%). El este fiul
27).

Publicată în Magaz.

ist. II. 129 sq—N.

mai

Densuşianu, Misiunea'

ist. loc. cit. p. 219—220. — Revista p. ist. arch. și filolog. an. ll v.„1. p. 284:

Studie

critice . asupra

cronicelorii

române.

—

Despre

R.

Greceanii v. Revista
: Rom. pe 1801. “p. 575; pe 1862 p. 245; în
Magaz. ist. ÎI 129 s'a publicatii numai până li a. 1700.
,
a
281. Despre cronicarii a se vede Bevista crit.-lit. 1 (1893). p. 97 |
seq. €r textul Cronicei ibid. p. 366 seg.
|
,

-3)- Fântâne biogr. Croni.: Rom. Il 72, 74; 70 —78, 137, 247--8 252,

269, 230, 296, 341. .

ă

D. Cantemiră, Vita Gonst. Cantemirii p. 29.
-

-

-

15

i

—
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„mare alit lui Mironii Costin, născutii pe la a. 1660.
Sub Duca-vodă scurtă timpă . hatmanu.. La 1696 din

_ cause politice se refugieză în Muntenia de unde se reîntârce la 1701 şi sub Duca-vodă, 'în a doua domnie,

“și reie funcţiunea:de hatmani.

trăesce retrasii,

însă

devine

Sub

Mihai.

Racoviţă

6răşi hatmanii
sub Antiochi

Cantemirii. Revenindă Mihain
Racoviţă
adoua 6ră la
domnie, Nic. Costinii 6răşi- trăesce retrasii. Sub Nicolae
Mavrocordatii: devine vornicu de ţâra de josi. Sub Dimitrie Cantemir (1711) deveni
- mare logofătii. Eli
more în Septembre 1712. — Atâta din scrierile ce ne-a
„lăsată, câtă şi din mărturisirea contimpuranilorii, "Nic,
Costinii se vede a

fi

fostii

omi

învăţatii.

Studiile și

le-a facutăîn scdle străine, de siguriîn Polonia.
Nicolae Costinii” e mai învățată ca tatălui sei. dar -molto
mai puținu talentati.

Deta elii avemu

următorele scrieri :

1) Carteu descălecatului ântâiă alii ferei Holdoveişi ală
neamului moldovenescii, în 16
cepitole cu o prefaţă.

Eli începe dela

creațiunea

puţină clară şi mai: puţină
călecatulă lui Dragoşii.Eli
.
“fără critică. 2) Sub numele
blicatii “*“ Letopiseţulii ţerex
Nu-i putemu însă recunâsce

lumei, și după o espunere

sistematică, termină cu desutilisâză mulți scriitori, dar
lui, D. Cogălniceanii a puMoldovei dela 1662—1711.
decâti -celi multă partea

- dela, Nicolae Alecsandru-vodă (1710) inainte
3).

3. A-

„30).
M. Cogălniceani în edițiunea I ca și în a IL a
publicatii cro”
„Rica după ună manuseriptii din 1615 aflători
ii acum în bibl. centrală
din lasi Nr. 9. In titlulii acestuia
se. dice, că “s'a nscoziă din izuodulă
dul Vasile Dămianii ce aă fostii ali
treilea Iogofetiă și despre izvodulii
Ji Tudosie Dubai loşefiti, și altora.
(U 715) Sept. 4“, cr” la finele cronicer totii „In trăgă în. Eşi vito. 7224
de aceeași mână stă scrisă:
Până aici am scrisă ii Aceentie Uricar
iulă. Manuscriptulii —scrisii
"cu, multă

îngrijire este originala Iul. Acsenti

e Uricariuli. Unii ali doile.
manuscriptii, citată de. d. Cogălniceană
totii acolo, obvine pe..numele
ut Nic. Costinii, dar cuprinde -numal
domnia 1 şi a Il a luf Nicolae
| Alecsondru-vodă. M. Cogalniceanti
însă L-a domnie o atribue lu Nic.
i Costinii, căci nici,nu se putea mal
multă fiindă-că elii mâre la 1712,
era doua 1712—1716
lu Acsentie. Uricariuliă.

În

manuscriptulă

1 îi

— 227—
notatiuni şi amplificaţiuni

la

cronica

lui Nestori

Ure-

chie, 4) Ceasorniculii Domnilorii (vedi Filosofia).
Din sec. 1f-lea mai avemii următorii: cronicari, unii
cunoscuți număi după nume,
alţii ale cărorii ' cronice
esistă, dar' nu s'au publicati încă, Amintimit pe următorii : 1) Petru Danoviciii, care se dice că la 1636a
scrisa o cronică netipărită încă dela facerea lumei până
la 1624, Una 'esemplariii ală acestei cronice se vede-a
fi în bibl. răpos.

Cipariii,

care totii-o-dată 'lii numesce

„pe autoră moldoveanu %1): 3) Ionă Buburuzăiii din Brasovă, care prin a d6ua jumătate a secolului ali 7-lea
traduce din grecesce în românesce.o istorie universală 53),
4) Vaşile Dămiană la 1688 treti-logofătii şi 'Tudosie
Dubdă mare logofetii 35), ai trăitii în a d6ua jumătate
“a secolului ali 17-lea şi pe la începutulii secolului ali
„18-lea. Ei aa lăsată cronice! parţiale despre evenimen--

tele timpului lori, cari s'au utilisatit la compilarea -cro7

înse a 2a

domnie

este scrisă de 'd

altă mână posteridră

.

și nu se a*

mmintesce nimici de Acsentie Uricariulii; adevărată f6ia dela fine lipsesce și este întregită de. M. Cogălniceanii.
('um.sar' fi pututi întempla ca Acseiitie Uricariulii la trei ant după mortea lui Nic. Costinti, să descrie unii manuscript : ală lui și st nu amintiscă de elh?
Si pste sub espresiunea din titlulă manuscriptulu! „şi altora“ voră fi
a se înțelege şi însemnările ce vori fi rimasii după "Nic, Costinii?
De însemnatii_este, că Neculcea în prefață nu scie * decă s'a scrisii
«cronica dela Dabija încâce. presupune numal că pâte să fi serisii Niculae Costină dar-.„n'ati eşitii la ivelă”. .
.
31). Familia Danoviciii obvine în Moldova - într'unii doc. 1491

(Col. lut Traiani 1877

No 4. p. 158 sq.)- Unii manuscript ală a--

de la Socola şi
se află anonimit în bibl. Seminar'ului
„cestel cronice
scrisă din punctiieste fârte volumînâsă cuprindândi istoria universală

«de vedere religiosă.

i

.

„32)- Manuscriptulii se află în Muzeulit femilier Hohenzollern în
Sigmaringen (Dr. G. Grâber, Zeitschrift f. rom. Philologie, v.I. (1577)

. 484).
: P 5 % Pe

.
”
E
Dubăii'lafiămii-la 1670

”
părcalabi (Arch

ist. a Rom.

Ul.

" 249), sub Antone Rusetii 1676—1679, vistierii (Cron. Rom. IL 16); “sub Const. Duca- Vodă (1093 —1690) și sub Antiochi-vodă (1698 până
la

1701)

mare

-

logofiti

(Cron.

Rom

1..255—6).

.

"

— 228 —
nicei dela anii 1662—1711

publicată. sub

numele lui

Nicolae Costinii (v. nota 30). |
a
Acsentie Uricariulă a trăitii pela finele secolului alti

„17-lea: şi începutulu celui următorii.
L'aflama ca uricarii şi sub Mihaiu Racoviţă în a treia domnie (1716

—1727) 33). Sub numele lui avemi. 0- Cronică despre a
d6ua “ domnie a lui Nicolae Alexandru Mavrocordatii
(1711—1716).
Eli serie, cum se vede, ca funcţionarii
ali

domnului

şi pentru „aceea

nu

şi-a

sciutii

păstra

independenţa. 'Lotu elti se vedea fi compilat Cronica
ce cuprinde - evenimentele dela 1662—171]
(v. Nic.
Costina).
i
|
ă
.
„Dimitrie Cantemiră (1673—1723) 5). Sa născutu
la
„26 0et. 1673. Tată-seă, Constantin Cantemirii,
a fosti
domni în Moldova (1685-1693). -Elu a avutii
: deosebiți instructori, între. cari” pentru filosofie pe
Cacavela,
călugării greci din Creta. După mârtea tată-seu
fu alesii
domnu,

dar scosă incurendu din seauni,
după trei septimâni, se duse la - Constantinopol spuni,
. Aici
_Sa ocupati elu -cu literatura,: învățânda
mai . multe
limbi. Lăâ 1700 se ciăsătoresce
cu - Casandra fiica luf
Șerbanu Cantacuzinii. La 1711. Pârta-Otomană
'lă tri- mise domni în Moldova, dar' erumpândi
răsboiă între
Ruși sub Petru-celit-mare şi între 'Turci,
elit trece în
partea Hușilora, și făcendu-se pace trebui
să
.părăs6scă
„Scaunulu, și trecu în Rusia. Petru-c
elii-mare l'a dăruitit
cu moșii și privilegii. Fiinda-că soția
întâie
1713, elă la 1717 se căsătoresce a d6ua-ră "i murise la
cu o fată .
- 34).

F. A. Wickenhauser,

op. ciţ; 116—118, subscrisfi ca
din a. I7I19. — V. A. Urechie, Miron uricariiii
ă Costint.
„1. 170, 172, 174 176. Il. ş33...
Ă
i
.
35). Fântâne biograf. Vita Princi-pis
Demetrii Cantemirii în Colectanea Orientalia. v, VII din
Opere

într'uni documentă

Istoria imperiului otomani şi biogra le: sale, edit. Acad. Rom. —
fia dela “ fine. - Cronicele contimPurane în Cron Rom. Il. —
In t6te acestea datele une-ort
se contragicii. —' Ov. Densușiani, Noţiţe
asupra lui" D. Cantemiră, în Re
vista crit-literară Ul (1894) p.
62. 68.
!

—929
a principelui

Trubetzkoi,

A

7

ajunsi

consiliarii intimi

alu țarului. A murită în 15 Augustă 1723. După elă -.. al r&masii patru feciori şi două fete, Unulii din feciorii
lui este Antiochă, poetulu satirica rusescă, care a fostii

ambasadorii ala Rusiei la Paris și a murita la 1741,

„Dimitrie Cantemiru a fosti
tură însă

rai

multu

forte învăţatii, o învăţă- -

estinsă şi variată decâta temeinică,

Eli, afară de română, cunoscea limbile :
turesscă literară și vulgară, arabică, latină, italiană şi slavonâscă.

Pentru învățătura lul a fostă numită la 1714 membru |
„ali Academiei din Berlină. Eli a scris multi şi- des=!
pre multe lucruri, şi pentru

aceea

„temă și superficială. Ca istorică

adese-ori

în cestiunile

fără

sis-

contim- .

purane, şi mai alesii, cari atingeau - familia sa, nu s'a
_putulii ţin6 imparţialii. Acâsta proveniă fâră îndoiclă
din. natura lui păsionată şi -velementă 35).
este de unu
Limba românescă a lui D.. Cantemiru
genă esotică, nenaturală şi gredie până la desgustă,
întervertită şi încurcată până la neîntelesu. Elu a voit
s'o supună ]a fraseologia și perodizarea latină. d'aci pe-

ride lungi adese-ori d'o

pagină

şi nelegate

stu forte

răi legate. Inţelesula cuvinteloră forţată ; multe cuvinte
formaţiuni proprie, urmândii în.acâsta, cum . se vede,
- pe Dositein. Chiar limba latină, în care scria mai ușorii
ca în cea română, este adese-ori forte negligiată.—Dimitrie Cantemiră
„semnale ;

ne-a

lăsată următorele

.

1).. Divanulii lamei,

scrieri

mal în-

”

românesce și grecesce, tipăriti

la laşi a. 1698 (v. Filosofia).
2):

Cronica

Romano-HMoldo- Viachilorii,

zarea Daciei până
română,

la ali : doilea

dela coloni-

descălecată,în limba

2

36). lonii Neculce (Croa "Rom. 11.
și mâniosă, zlobivă la beţie și t eșise
însă ne spune, că ajungendă ' Domni
a trăită ca mare funcţionari” pe lângă

302) dice, că era „nerăbdatoriti
numele de omii ri“. Totă eli
era fund şi nemăreță. Neculce
eli, cum însuși ne spune
1

—

3)
4)
- 5):

Istoria imperiului otomană, în limba latină,
Descrierea Moldovei în limba latină.
ă
Istoria ieroglifică, romănesce.

6)

„7

_8)

„..9)

Lrenimentele Cantacuziniloră.

Vita

Constantini Cantemyyrii, latinesce.

Istoria. creațiunei, latinesce.

e

Istoria Otomanilorii

până la 0s-

“mană, perdută.
10)

230 —-

Carte

a

de la Mahomed

Sa

a

de musica turcescă.

11) Introducţiune

la

studiuli

musicei turcesci, ro-

mânesce.
ă
IE
7
„12) Logica, latinesce ş. a:
Cele mai importante sunti cele de sub
Cantemiră se nevossce în Cronica sa să
poca. cea mai încurcată din istoria n6stră,
"zare până la 1300. "esa ce şi-a pus'o

- „traiulă

necurmatu“.

e

”

E
1,2, 3, 45.
lămurâscă e'dela coloniestea proba

ali Românilora în Dacia.

“Spre

„acesti scopi a studiatit-vre o 153 de scriitori. Cantemiru a încercatii s&-se înformeze temeinicii despre su-"

biecta, cu tâte acestea elii a rărnasa: departe de cea
ce se cere la asemenea cestiune. Mulţi scriitori însem-

naţi nu i-a consultata. Pe

-“0rl “i cunâsce defectuosu
cumplită

„Du numai

i-a consultatu de multe

de defectudse cunoscințele lui despre Dacia, și
cea vechie, ce ar' mai

Dacia timpului seii

_lulia : este

cari

sii “i înţelege re. — Suntu:
trece, dar

s6ă modernă;

Oradea:mare, - Radu-Negru

chiar despre

la elii d. e. Albaa eşiti

din Ha-

laoșii (2) şi a trecutii în Muntenia, pe Strela (Streiti) se
află Mediaşului ; Craşea (?) şi Sapsonula (2, --şi alțe ase-

menea. lucruri ca din povesti (Cron, Il. 383). Atară de
acesta

nu are nicio sistemă în scriere: cronica e lip“sită cu totula de orientare.
Eli amestecă aceleaşi lucruri şi le tractâză de mai multe ori. : Mai însemnată

din puncta-de-vedere ală cuprinsului
este Descrierea
„. Moldovei, ea ne -păstreză o: sumă de cunoscinţe istorice
„mai alesi insă etnografice și geografice, cari fără de ca

nu le-amu posede, Dar și aici “Cantemirii este
« se u-

2312
tilisa cu . precauţiune —lstoria ieroglifică . este o scriere
sui generis. Coprinsuli ei este visla politică, - socială şi

familiară de pela. finele secolului

ali 17-lea și iîncepu-

tula secolului următorii în Muntenia, cu deosebire însă
în Moldova.
Cantemiră a espusă în acestă carte intrigile, -frecările, tradările, despoierile, miseriile publice
ei private ale acelui timpii în aceste țări.
Persânele cea figurati în acestea portă i6te diverse:nume,: de animale mai. cu sâmă. Autorului însă le esplică. la finele
-operej punânda numele adevărată alu fie-căreia. Opera
este volumin6să şi-ţi trebue multă putere şi bună-voinţă
ca so cetesci, nu numai pentru obscuritatea și limba.
ei grea de rumegalii, dar şi pentru
lungimea reflesiu„. nilorit morale-filosofice.

că dâcă în locula

Cu t6te acestea este

numelorii ficte sarii

evidentu,

substitui cele

adevtrate, și cuprinsula ei sar” studia în legătură cu .
datele și descrierile ce se află în cronicele acelui timpi

despre cele mai multe

din persânele

ce obvini .ca-ac-

tori, ariditatea operei s'ar': schimba în 0 naraţiune în- teresantă” despre vicţa publică, . socială şi tamiliară a
acelui timpa. Era necesari cauna asemenea studiă st-

“se “publice ca introducţiune la ediţiunea

Academiei-Ro-

mâne... Cu mai multă îngrijire este lucrată Istoria im-.
periului otomani, .
i
Cronica anonimă IV. Acâsta se atribue unui Nicolae
Mustea, necunosentn de-altmintrea, decâta căîn titlula
".. cronicei se numesce „diaci stare”de divanu“. Acestă
cronică dimpreună cu varianta cuprinde evenimentele
dela

1662—1729

Fără

îndoislă varianta

nu

este scrisă

-de același autori, care a scrisu ceea-l-altă partea crodice, că evenimentele dela -1662—
nicei. Cronicariulu
mai multorii Gmeni
1704 le-a scrisă „după poveţile

aleşi'*, cr' de aici încolo de la sine însuși.
nică conţine

pasagie

întregi din

cronica

Acestă cro-

lui. Neculce,

ceea-ce provine de acolo că s'aa servita, pentru timpulit
mai vechia, cum se vede de aceleași . fontâne, proba-_bilu de ale lui Dămianu și Dubia, căci cronica consuniă:

982
-

in pusagie întregi și cu cronica publicată sub numele
„lui Niculae. Costint.. In fondu se ved e a i mai multă
ună copiatoriă, celu multi compilatoriii.
- Cronica anonimă V, Autoruli necunoscutii. Cuprinde
timpulu dela 1662—1733. Nu este decâtă o compilaţiune, câte-odatămai
. scurtată, altă-dată mai amplificată,
din fântânele de

cari s'a

servită anonimuliă

pututa

în patrie

recăpătându-şi

ali 1V, cro-

nica atribuită lui Nic. Costin și Ne culce.. Acestă cronică a fostu tradusă în grecesce de Amiras.
. .
Zonă Neculce (1672—1141)5). S'a născută pela
1672
în Moldova, i-la 1701 Vaflămu asă,
la 1704 .siugeri,
67" la 1705 spătarii.
Sab Dimitrie Cantemiru, ântâia
„toti ca spătariu, era mâna dreptă a
domnului, curând
apol 'li-pune hatman în loculu lui
Antiochă .lora de> Stituitit, trece însă în „același-anu cu Cante
miră-in
unde petrece doi ani, de aici în Polonia, 'unde: Rusia
trebui
să rămână ca refugiatu șepte ani,. ş
i abia la 1719 s'a

=

reintoree

se conliscase.

Până la 1731 trăesce

moşiile

ce i

„_ an însă Grigorie Ghica "la. face vorn “retras, în acesti
de susii. In anulă următorii sub Cons ici. mare de t&ra
tantina. Mavrocordata nu-la mai aflămuîn funcțiuni.
Acesta domniise
încungiurase cu: greci, prin urmare
unii .boeria şi români verde ca .Neculce nu. mai avea
„cestor despoetori ai țerei. Insă. în a doualoci în câta adomnie Mavrocordatu "la pune vornicu (1741
), - De aici incolo *
„perdemă urma, de-6re-ce însă
cron
la 1743, mai aminţinda numai “de ic a şi-a dus'o până. .
schimbarea
Domnilori din 1744. în acesta anu sea
curând după aceea tre-

.bue să fie murit, fiindă deja” forte
culce nu . se vede_a fi fosta

bătrânn.
fostă căsătoritii şi a lăsat copii
după sine.
„Ne
învețătură,. dar fără, îndoilă

„„

după

cu

(Cron.

Rom.

„3509 371: III 50, 183).

11. 206,

284;

287,

vre-o . deosebită

Mironă Costina

287): Fântânele biogr : cron
icele contimpurane,

„ „sa cronică.

“Neculce a
cela

cu deosebire propria

3oz2, „303.

332,

358,

344,

— 288 =
mai falentată cronicarii, pe care însă “li întrece mult

cu limba, stilulu şi modulit espunerei. Neculce este nu
numai ună capii din cele mai limpedi, vede lucrurile
forte curutii,le judecă dreptu fără hesitare şi multă reflesiune, dar”. totu-odată este şi unu sufletu plina de dorii
și de durere pentru ţâră,şi care cu întristare. caută la

viitorin. — Cu dreptu cuventă ela vede în străini causa
„nefericirilora țerei.- Ela nu lasă nici o ocasiune de. a-i

infera,.pentru-că ei nu respectu religiunea, 'ȘI bati joci
de datinele şi legile ţerei, nu caută decâtu . căștigula, ai
introdusa luxulii, desfrâuli,

și-aa

surpatii

moralitatea.

Sortea țerilori române în! cei 70 ani următori
1821

a adeverit

cu -prisesu judecata

pre acele timpuri „a' căroru
„Simtimite,

până la

lui Neculce

des-

plăgi. fatale și adi le mai ”

Neculce ne-a lăsată Letopisețula ţerei Moldovel dela
1662 până la 1743 cu v prefaţă si la inceputa cu 42
tradițiuni istorice sub tițlulă „O samă de cuvinte“,
Dela 1662 până la Duca-vodă (1679) scrie după isv6„dele ce le a „aflatii la unii si la alţii, şi după auditele
celorii bătrân: boeri'*, 6r' de aici încolo
până la fine
dice : „am scrisă singurii dintru
fosta. scrise în inima mea“.

a mea

sciinlă...

căaă

“Ionii Canta a trăită în secolulă trecută 38). - La 1774

„apare ca spătariu, la 1783 logofeta :Elu ne-a lăsată o
„mică cronică despre întemplările dela 1141—1769. Deşi
„a scris forte pe..scurti,

'vesce in unele. cestiuni

elu ins&

completsză

şi lămu-

cele narate în, cronica lui Ie-

_
,
a
.
nache Cogălniceanii,
Ienache Cogălniceanii 5), s'a născută la 10 Oct. 1730
„la laşi. Tatălă sei Vasile Cogălniceani era mare căpi:

i

“.

38). ; Cron. Rom. 1. p. 22; JI. 229, 232. —-Uricariulă; V. edit.

:2-a p 417. —
aL

193.

Archiva rom.

1845 p. 247.

V. A.

Urechie, Mironă

39). Fântâne: autobiografia. în Cron. Rom Il. 174 nota — M
Y'ogălniceanui, Notiţe biografice a cronicarilorii Moldovei în Letopi:sețele "Țerer-Moldovel edit, J.-

.

“tană- aiă

ținutului laşi. In 1746

a întratu ca copilu-de-

"casă la Ionii Nic. Mavrocordatii, 6r' la 1749 sub Const,
“Racoviţă

Cehanii: devine comisn

Vaflămă

_vătavi' de

aprodi.

alii treilea, ir'la 1756

Intre anii 1757—1761 și

1769—1774 a petrecută în Constantinopol, unde 'şi-a
terminatăşi cronica. Elă ne-a lăsatii o cronicii despre

evenimentele

«dintre anii 1733 până la 1774.-—lenache

Cogălniceaniă este nu numai celă din urmă din cronicarii Moldoveni, dar însemnă
totii-odată şi decadinia

„. cronografiei, . La elti numai

aflămn nici

spiritula de

seninătatea
-și

eleganta lui

independenţă, nici ardârea patriotismului, nici vederea
"pătruudătâre:a antecesorilorii sef. In acestă cronică se
oglindă
decadenţa Moldovei, înfrângerea şi năbușirea
spiritului patriotică și deplina -intronare a străinismului
grecii. - Toti in asemeni condițiuni . se află şi limba;
„ea-și perduse energia și timbrula vechii ală- limbei lui
Urechie

și a Costinesciloriă,

Neculce ; se împle de'grecisme și turcisme, stiluli
"lângşiediă
incoloră. Afară de cronica în prosă ne-a mai

remasii' dela elă și dout mică
tăierea

lui

Grigorie

„- “Bogdani şi lână

„muritu la.1795.
- Gheorgache,

Ghica

Cusa.

ala. doilea

cronice

rimate . despre

și a boeriloru

Manolache

La 1782 a fost: stolnica,

e

A

logolăti, scrie la 1672 obice-

iurile: seii ceremoniile la înălțarea domnilori.
se mai înteresai 6menii, căci domniile treceau

De atâti
iute una

„_după alta, fără fapte de' valdre; : totu ce se mar vedea

erai ceremoniile seci, câri se repetati Ja sărbâtori, la
Suirile.în scauni ce se -întemplau mai la fie-care ant
sn celă multă la trei ani; căci domnii nu “mai erai de
câtă nisce arendaşi, a cărorii glorie consista în: pompe
copilăresci. Acestă condică de ceremonii totuși nu este
fără „val6re, căci fără ea anevoie sari pul€ . reconstrui
din cronice aceste ceremonii.

„presărate

ici. cole

Afară 'de: ceremonii sunta

incidentalii , notițe - importante

”vi6ta socială şi chiar spirituală.

-

a
Ps

din-

— 235 —

7

7

Ienăchiţă Văcărescu 10) s'a născuta
pela 1140 în
Muntenia. Primi 9 educaţiune ingrijită în familie. “In |
etate tinără : trebui să urmeze pe .tatălii seă Stefana
Văcărescu în esilin la Cipru, trimisu de Const. Cehanu
Racoviţă. Sub : Scarlat
Ghica se întârce în patrie şi
devine cămăraşii la zidirea mănăstirei Spiridonu celănoi. —

În

1763

revenindu

Racoviţă

la

domnie

înve-

-nină pe Stefani: Văcărescu tatăla - lui lenăchiţă şi pe
unchiu-sea Barbu. . La 1769 Ruşii 'ocupândiă tera, lenăchiță
trece la Braşova. - Sub “domnia lui Alexandru Ipsilanta ocupă. înalte functiuni, ântâiii “vistieria, apoi

spătariii ; conlucră la ccdicele Ipsilanta, este trimisi în
-misiuni diplomatice... Eli a scrisă o'cronică a Sultani-:
-lorii turcesci' până la

119). în

dout pării,

cea

dintâi

până la a. 1730, 6r” a doua, scrisă ca una
memorii, - este mai importantă, căci amestecă evenimentele -Mun-teniei și: chiar” ale vieţei sale. Limba este forte împestrițată

cu

tureisme.

—-

Despre

alte

- scrieri

. vedI

la

Filologie şi Poesie4). - .
Joniţă Șoimescu la 1192 scrie (copisză sed compune ?)
- Istoria 'Țerei- Românesci -cuprindândii istoria _ anterioră
„lui Radu-Negru - apoi dela acesta până, la a. 1717, -nepublicată încă. 12),

Dionisie Eclesiarchulă- a trăita pe la finele -sec. trecutu şi începutulii secolului acestuia. Eln a tosta călugăra, „eclesiarchii alu episcopiei Rimnicii şi dascălii slo- - venescn“* 15), De la acesta-avema o cronică 4), care începe

la 1764 şi'termină la 1815,

cu o. introducere

şio

prelaţă. Cronicariula dice in prefaţă că scrie „câte am
„ auditii de la cel bătrân, și câte-mi
sunta' prin sciință
-40). Fântâne:! Cronica: sa proprieie.„— Odobescu : Porții Văcdresci
în Revista Rom 1361 p. 481. sq.
.
e
41). : Sa publicată pentru ântâia 6ră de P. Ilarian” în "Tesaurii de.
monumente Il 244—g3o2. . .
42).
Manuscriptulă în Biblioteca d. D. Sturza Ja Miclăuşeni, .
43). „Hasde”, Cuvinte din bîtrâni |. p. 2l notă .
44), “Tipărită

în “Fesaură

de Monumente

Ii p. 159-236.

—
în dilele stării
„4extii,

că

236 —

vieţii mele“.

şi-a scrisii-

Cronicariulu se vede din

cronica la

Craiova.

Eli

posede

puțină învățătură, dar s'a silita a se informa câta a
“pututa pentru timpulii şi starea lui. Aceste informaţiuni
si cu deosebire vederile lui suntit une-ori destulii de
naive. Mai importantă este acestă cronică pentru amă-

nuntele ce le înfiră ici-colea din vi€ţa

sociala

de tote

dilele, ce nu întâlnima. în alte cronice, ca d. e. preţurile vitelorii, ale bucateloriă; alimenteloră, mărfurilorii,
cursului monetelori.. Limba este multi mai curată -de
câta la Văcărescu. Dela acesti laboriosn călugăru mai

multe condice

de documente și chrisâve

traduse sa

păstrati în archivele statului: în Bucuresci. .
_
Zilotă Romanulă este târă indoi€lă
unt . pseudonimii
- „pentru a cărui identilicare cu unit Stefanii Mori trăitora
în Bucuresci între anii 1780—1850 esistă 6re-cari indicii, însă departe de a fi concludente.
Acesti Zilotă
ne-a lăsatii. unu felu de memoriu despre evenimentele
„ Munteniei

dintre anii

1800—1821

serisii parte în prosă

parte în versuri 15). “Ela nu . descrie faptele în modă
cronologicii,
nici se ocupă . atâtii de ele, câta mal ver-

tosu de sentimentele sale de “ură, de durere, de desgusti,
de desperare,
cărora le 'dă o viuă şi elocuentă espresiune atâtu în o bună prosă, câtu şi in plăcute versuri.

Ela are idei inaintăte despre aspiraţiunile

-Românilori,

şi se vede a fi scrisu sub înfluinta ideilorii propagale
-- de Micula, Sincai.
Maioră şi Lazara,
căci chiar la fi-

„nele apostoliei acestuiaîn . Muntenia şi-a scrisă Zilota

- Romanului memoriuli seu, cu 'deosebire în Bucuresti.
„In fine alte cronice de mai. “puţină însemnătate: 1)
-ISloria

oștirei ce

s'a făcută

asupra

Dloreii

lu 1715,

„„publieală în Archiva: românâscă -pe 1845 p. 1—186,
este interesantă cu deosebire pentru descrierile diverse45).

Sa

publicatii pentru prima-oră în Col. lut Traiand

p. 266 sq — Revista p istor.

pe 1882

arch. și filolog. vol. -V fasz. 1 p. 58

— 88: Scrierile inedite ale lut Zilotii Romanuli, de Gr. G. Tocilesca-

loră ţinuturi şi localităţi din Grecia. Autorul

noscutii, de nu cumva

ei necu-

va fi chiar - paharnicul

Leurdeanulă, care 'a luată

parte la acea

2) Îtoriile ferei. Românesci şi

a Jloldorei,

State

espediţiune,

compilate .

pe scurta din mai multe cronice în a..1733 publ. în
Calendarii pe: u. 1857 p. 3—171. — Domnia lui Georre Ilangerliă, scrisă la 1800 de ună anonimu şi:
_publ, în Albina Pindului, pe 1869, p. 3—11, 25—29;
4). O mică cronică rimată scrisă la mănăstirea Pris- lopa (la Silvașuli-de-susa. în Valea 'Haţegului)
în sec, .
trecuti publ, în Buciumulă pe 1863 p. 8—71. —5).
O geografie a Ardealului .de prin sec. 17-lea (Cipariu,
Archivit p. 433).
e

“Ejioca III (1800-1860).
* Pe când în Moldova se incheiase - epoca eronicarilori
cu lenache Cogălniceana, sr” in Muntenia mai r&suila
abia în cronicele “palide ale lui lenache Văcărescu, Dionisie Eclesiarchulă şi în ieremiadele lui Ziloti Romanuli, pe când în aceste țeri încetase ori-ce mişcare li- terură : pe atunci în Transilvania

începe

a se

scrie

is-

toria în adevăratula sei înțelesii ; începe. chiar istoria
critică. Cei cari începa acâsta eră suntu
Samuilă Mi- .
culă (Claină),. Şincai şi Petru Maiora. Scrierile acestora.
produseră o adevărată

revoluţiune

în 'sciința

cum 0 făceaii străinii pân'aci în tâte

cestiunile

istorică,

ce'ne

atingeaiipe noi. Unii r&sboiit vehementă începură contră

loră învățații străini. Ideile loru însă în fondă au tri-.
umfată,au fosta recunoscute.
Er' în câtă pentru noj, ei
fură srele, care a deşteptata pe. Români din adânculu
somn alt secoliloră.
|
SI
Cu" mârtea lui Petru Maioru se încheie acestă epocă,
câre avu cele mai mari și'mai fericite consecinţe în -

vieța Poporului-Români.

-

--

a

coincidență admirabilă ! cel

din urmă din cel trei

apostoli ai Românismului, . Maiorii,

mânile creatoriului-în

16 Febr.

"şi

dă sufletului

în

1821,: chiar când Tu-.

-
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dorii “şi luase avântul

cu plăeșii sei;

ca şi cum su-'

fletula apostolului 'şi-ar'- fi disa : acum pota să mă duci
- la r&pausulu eterna,: căci mântuirea a sosita!
Acestă epocă d'o activitate puternică, care se desfășură în cursă. de vr'o 40 ani (1880—1821), fu.urmată, pe terenulu culturei, d'o. lungă stagnațiune. In adevăru apară din când în când unele undulațiuni de
“activitate istorică pe luciuli linistita “alu .acestui deose„_bită importantă -rama de literatură. importanta mai
alesi pentru, unii poporii tinării, ce are atâtă trebuință
de a cun6sce

fapteleși

suferințele

strămoşiloru

sei, a-

micii şi neamicii ; aceste undulațiuni însă sunta. departe
de-aventula acestora trei regeneratori.
Următorii lora se mulţumiră a-i studia și a-i apăra contra atacurilori
străine, ca unii Murgu,' Maiorescu, Bojinca ş. a. Alţi
ca

Cogălniceanu,

Lauriană,

„Bleeaseu

şi Ilarianii relu-

ară firula activităţii pe terenulu istoricii. Românii erai
în drepta să aștepte mai multa dela cet de dincâce, avândă
ci statulii loru proprii şi dispunânda şi de mijloce, însă
„aici d'odată cu renascerea se întroduce instrucţiunea,
educaţiunea

străină,.

totulii sdruncinată
prin
fi. deşteptaii și întărita
naţională,
fu aruncata
“Consecința nu putea să

Sentimentulii

naţională

deja cu

domnia fanariotă, în loci de a
prin o educâţiune eminamente
de noi în-apele. străinismului.
fie de câtă imbibarea. spiritului

„cu idei, datine și. tendințe

străine, şi prin urmare în-

străinarea şi uitarea de cele naţionale. De altă parte
vădendă gradulu de cultură. la care ai ajunsi acele
“popbre la cari ne căutamu educațiunea, şi nesciindii st
ne dămu samă, că ele au ajunsii aci numai după secoli
de-lupte şi labâre, că capitaluli de forţe materiale şi
morale, pe lângă luptă. și-labâre, s'a adausa şi păstrată
prin

conservare,

amă. creduli,

că uşorii

se potii ajunge

„ asemene lucruri, şi cu. deosebire pe terenulă . literari.
“Dar” fiindă-că istoria nu se p6te îngăima cu câte-va
idei și frase: scâse din romane, din poesii lunecătbre,
din filosofi cu ffrase .frumâse,

ci trebue

adunate.

fapte

-

-

-
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o

- de fapte. din-nenuniărate cărti, documente mucede, faptele trebue cernute, controlate şi indelungu
cumpenite: astă-lelu generaţiunile dela 1821 incâce, neavendii o educaţiune proprie pentru asemeni lucruri, nici: n'au
pututii să le producă. Chiar cei ce saă ocupatu în-a-.
„câstă epocă

cu istoria,

ai

studiată

toți în țeră

şi nu=

mai după-ce caracterulu și aspirațiunile loriise formase
deja la sinula mamei sub s6rele hbinefăcătoriii alu patriei, S'aii dusă

şi au

vădutu

st al6gă ceea ce- este buni.

şi străinătatea şi ad sciutu

. *

..

Maniă Samuilii Miculă să Claină (1745—1806) *5).

-

Sa născută la 1745 în Sadu lângă Sibiiu în -Transilvania. Insuși spune, că. familia s'ar' trage din Movi-.
lescii din Moldova. - Numele Miculii l'aa tradusă nemții
„în Claină. A studiatii la Blaju, unde, după
absolvirea
seminariului la. 1762, a întrată ca călugării toti acolo
în mănăstirea . Bunei-vestiri luânda numele

„Devine prefect şi mai-mare
- tire, se duce

apoi

de

peste seminariu

pentru studie

mai înalte

Pazmaniană
din Viena. După şese

Samuilii.

și mănăs-

în Colegiulii

ani la 1772 s'a în-

torst la Blajii, unde devine profesorii de matematică şi
etică, dar se vede. a se fi dusi răși la Viena, căci la.

1780 era prefectii de studie în colegiuln

Pazmâniană.

Se întâree la Blajii, și la 1784 îndușmănindu-se

cu

epis-

în pace nici u-

copuli Bobi, cu care n'a pututu trăi

nulă din învățații acelui tirăpii, l'aflămă acum în Blajă,
acum în Sibiiu, acum în Oradea-mare, pe atunci asilulu

Dar cu totă acestă.

învețaţilorit -persecutați de Bobu.

viță agitată și lipsită, elii desvâltă o colosală activitate

literară.

La. 1804 devine revisori de cărți pe lângă

pografia Universităţii din “Buda,

ti-

unde more la 13 Mai.

46), Fântâne:. Ciparii, Acte şi fragmente, Archivulii pentru filolog."
etc. P.- Ilarianii, Vicţa: operile și ideile lut Șinca, Buc. 1869.—/. Bianu

Via și activitatea lui Mani JS Micul - (Analele Societăţi. Acade-,
demice Buc. 1870.t. IX p 79 sq). — Nic. Densuşianu, Misiunea!
istorică, în Analele Acad. Rom. Seria 2: t. Il. (1881) secţ. 1 p.:150,
114.

203 sq.

i

-
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.
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8..D. 1806. Elu a desvoltata
literară, încâtu

care

amintimă

afară

- lăsată următorele

Biblia

o mare

de vre-o

25

tradusă

şi întinsă activitate

opere

teologice,

între

<tâtă! după elinie», a

scrieri istorice: 17)

1) Istoria, lucru-

„rile şi întemplările Româniloră,
cuprindânan răsboiele
cu Dacii, istoria Transilvaniei și a Româniloră din Da-

cia-Aureliană ;. 2) Istoria - Domnilor
-'Terei: Românesci
ii

- dela descălecatulu alu doilea până la a. 1724: 3) Istoria

„ domniloră țerei Moldovei. dela

alu

doilea: descălecati

„până la 1795; '4) Scurtă - cunoscință a istoriei Romd-.
niloră ; 5). Istoria shismei între biserica rtsăritului şi
apusulu! ; 6) Istoria bisericescă,—tote acestea scrise românesce, 6r' 7?) Historia Daco-Romanorum “sive Valachorum,

latinesce.

Nefii
ndu
. cunoscute

ale lui Miculti decâtii
Meatii, nu ne putemi
„asupra lorii. Valdrea
vertosă când vedemu
rani români ca Șincai

e. Engel vorbindi

a „mai
litere
(v..p_: germ.

cu

scrierile istorice

in unele fragmente, ce sau pubpronunța
mai cu de amâruntulă
lori însă resultă de sine, şi mai
nu numai pe învățații contimpuşi Maiorii,. dar” și pe cei străini d.

adânci

respectă de elă. Miculu

publicatii - cea dintâii Gramatică romântscă că
latine,-- o carte. de rugăciuni toti” cu litere latine
105), a scrisă unu Dictionaria româniă-latinii-ung despre 'care vedi mai în josu la Gramatică. A mai

Scrisă in fine o Aritmetică, Vitţa” și fabulele

lui L-

sopil, şi a tradusi după Baumaister Logica tip. la Buda
:
1748 şi Dreptulii naturali tip. la Sibiiu 1800.
şi Me-

tafisica (v. Gramat. Lecsicog, Filosofia și lurisprud.).
47).

Cate

Operele

afară

de

rea titluriloră

istorice ale Iul Micult

npisce

fragmente,

este

nefiindă “nicY

imposibilă

până ag publi-

a te orienta în ficsa-

şi a numărului lord. NoI înșirămii numai

cele

ce ls-sii
vEguti aceia la cari ne provocămi : .N. Densușian
ii loc.. cit. şi Cipariă, Archivăp. 276—8, scii ne spune
însuși autorulă.
Unele din.

cele românesci se afiă scrise și. latinesce.. “Fragmen
te s'au publicatii!
din Istoria bisericescă. la Cipariii în Acte şi
frag. p. 79—137, €r' din
Historia Daco-Romanorum etc: a publicată Lauriană
în: Instrucţiunea
publ. pe Martie şi April 3861 p. 07—118..
i

_
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Gheorghe Șincai (1754— 1816) :5), S'a născuta la Șamșudiîn Transilvania la 28 Febr. 1754. După familie
se

trage din. Șinca-vechie în ţinutul Făgărașului și anume,
după tradițiunea păstrată în sată, din familia boerâscă,
Bârsani. Tată-sei se numia Iona, mamă-sa Ana. Usmă
de copilii la sedla ungurâscă din Sabeda, dar” neplă*
cendu-i unguriafu adusii la se6la. sătescă din loculi
nascerei, de aci la Târgulii-Mureşului,
apoi la Cluji,
“unde învăţă gramatica şi poesia. -La 1773 deveni profesorii de retorică și poetică la secolele, din Blaj, 6r'
- la-1774 dimpreună cu Petra Maiorii fu trimisu la Roma
în Colegiulii de propaganda ide, unde după şese ani
de studii în 1779 luă doctoratulii în filosofie şi teologie,
La reîntorcerea sa în acestă

ani

r&mase în Viena, unde

mai ascultă catechetica şi metodica în scâla dela St. E
Ana. Aică întâlni pe S. Miculu, cu care în “colaborare .

publică la 1780 Llementa

linguae- Daco-Romanae.

Intre

„anii 1762—1794. V'aflămii în Blajii directorii ali se6le“lori greco-catolice din Transilvania, în care calitate

publică mai multe cărti scolastice, desvâltăo mare activitate înființând vre-o -trei sute: de scâle. Șincai era
călugără, dar' la 1784 sa lăsatu de călugărie. Episco-

"puli Bobi voindii a introduce în biserică înnoiri. latine,
a aflati oposiţiune în cei luminaţi, ca Micula, Şincai și

Maiora, Șincai fa acusatu' de revoluționari - și la 11
Sept. 1791 închisa şi scosii din directoratu.. Neputându-i

afla vină, în Aug. 1795 se află liberu în Blaj. La 1796

se duce ]a Viena, se

plânge la Curte,

iata. Părăsitii de sârte trăesce .. şese ani ca instructori:
privată la comitele Daniil Vaș de Ţega. La 1803 plecând d'aici, Paflimu acum la amiculă seii, episcopulii
Samuili Vulcana dela Oradea-mare, acum la Pesta lu-

crândă cu S. Miculii.: In anii 1807—8

a lost

'scurtii

limpă censoru și corector ali cărțilorii în Pesta. Pela12 venise în 'Transilvania

————_—__*

48).

.

”

-,

_

”

să-și

supună

Cronica la

-

Fântâne:: cele dela Miculi și Cronica sa.
:

-

dar' fără resul-

15

-

.

—
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censură; Abătându-se pe la Blajii cu desagii în spate în
“cari. 'şi purta cronica, se pusese la umbra unoră sălci,

unde aflându-lă elevii din seminarii eșiți la preâmblare

“lă întrebară : „pentru ce porţi atâta sarcină în spate?
„Acestae fătulă meii, răspunse,
în care voiii fi prea„„ „mărită după morte; dâcă nu mi-a fosta” ruşine a-li
face, de ce să-mi fie rușine a-lu purta ?% — Er" încâta

pentru .censura:

punsu : „Opus
“demnă

de

cronicei, censorulii

maghiară
i-a răs-

igne, author patibulo dignus !'*==Opera e *

focu, autorulii

de

furci 19),:

La 1814se

dice

„că a-fostii 6răşi la Blaju, şi constrinsă de estremă miserie a voitii să-se împace. cu Bobu, ca; st fie primiti

„6răși în mănăstire, dar' Bobă a rămase cu inima împedrilă. D'aici i se perde urma

şi până

la 1868

nici nu

se scia unde a muriti ; atunci numai, dup'o jumătate de
„secolii, s'a descoperitică a muritii la 2 Noembrie 1816

la satulu Sinea. lângă Cașovia în Ungaria. ' Şincai este
unulu din cei mai geniali scriitori din epoca de renascere.

Elu

este

cu atât

lupte cu cele mai
semnată este.

mai

mare,

mari miserii.

Cronica

cu câtii a

avutii să

Opera lui cea mai în:

Românilorii

“tipărită, ” întrâgă la

„1853 în laşi de cătră Grigorie Ghica

sub” îngrijirea lul

Laurianii. Cronica cuprinde evenimentele: dela a. 86 d.
Ch. până la 1739. Sincai descrie evenimentele în or-:
dine” cronologică urmânda ana de and. Cu tâte acestea
„ține samă de spirituli pragmatică, adurmecândă causele evenimentelorii şi judecânda consecinţele. Elă face
“ întrebuințarea cea mai vastă şi-variată de fântâne, dar'
„totii-odată și: rigurâsă, confrontândiă . şi verificânda dixerșii scriitori. Ela prin pătrunderea lui adâncă aruncă:
„o lumină neașteptată . în haosula : de. evenimente petre-

cute în aceste. țeri. De

preparaţiunile

vasteși seri0se

k-

49). Unit altii censori “maghiari din Clujii, Martonfi
.
- portulii seii asupra . cronicer cu frasa
din Juvenală:
An
brevibus Gyaris et carcere dignum I=6re pâte
fi ceva mal
- Siberia? ami dice not ag (Nic. Densuşianii,-loc
cit. pag.

încheie ra- de aliquid

demnă de.

111).
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pentru acestă operă ne putemii face
o ideie,
când a-.
fămii, că studiile -lui preparatâre zacii în 30
volume ! 50),

Șincai” celii dintâii se înalţă și esecută concepțiunea
de o:
„ISlorie naţio

nală a 'tuturorii Româniloră*, - pentru-că
eli, omii cu vederi
de vulturi, nu putea - să crâdă de
câti în unirea istoriei și a vieței tuturoru "Româ
nilora.
Cronica lui Şincai e.cea mai

volumin6să,

mai

:

completă

şi mai seri6să operă istorică în literatura română.
'Ori:
din. care punti-de-vedere vomii judeca opera lui
Șincai,

'vomi trebui să recundscemii,

că elă

nu este numai ună

eruditi profundi, dar este uni adevărat creato
rii şi
reformătoriii. Ela introduce seriositatea studiului și
O pă&trundelGre critică ce lipsia cu totula pân'ai
Puter
ci.
nic:

şi variată.
cura 'era geniul lui Şincai, este si limba lui :
simplă şi naturală, dar' scurtă,
îndrăsncță şi vigurâsă..

Afară de'cele amintite pân/'aici Șincaia mai scris : 1)

Respunsăi la critica lui J. Eder asupra memoriului
din
1791 (pentru drepturi politice) ali Româniloriă din
Transilvania, latinesce, nepublicati ; 2) Uni vocabulariii
despre numirile de minerale, plante şi animale, .lalinesce.
nepublicatii ; 3)

Istoria

naturei

s6i

a firei, rom.

ne-

publ. ; 4) Epistola: cătră căpitanuli :Lipsky lat.,
cum!

să se scrie numele topografice cu litere latine;

Flegie
latintscă, în care 'ȘĂ descrie vista ; 6) Gramutica5) latină,
.
regulele

românesce;

7) Gramatica

colaborare cu S. Miculn

limbei

(v. Gramatică)...

române

în

Peru Dlaiorii (1753-1821) 31). S'a_născutii la 1753

(1754 ?) la Căpuşulti-de- Câmpie în 'Prânsilvania.
Tatăsei Gheorghe Maiora era protopopi. Studi6ză la Târgul
i-

Mureșului, Claja şi Blajii, apoi între anii-1774—1779
impreună cu Șincai în Colegiula de propaganda jide
2 Roma. Reintorsă

deveni

călugării în mănăstirea

din

blajii, dar, din causa persecuțiunilori episcopului "Bobi,

——

_50). Nie. Densuşianii loc.

51).

cit.

p

206—7.

;
ŢI
Fântâne: Cele dela Micul —A. Marienescu, Vicţa:
și operele

în. Petru Maioră, Buc.

1883.—Revista crit.-lit. LI (1594)

N. 2, 33 4

“
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ese din mănăstire

—

şi devine parochă

ali Reghinului

şi protopopii alu Gurghiului. Dar” şi elă, ca și Micul
şi Şincai, ne mai putendii suferi nici aici persecuţiunile
lui Bobu, mai vârtos, căci Maiorii era in contra în- noirilorii catolice ale lui Bobii, părăsesce Transilvania
Si se duce ca revisoru de cărți la Pesta; și la 7 Martie
1809 întră în funcţiune, care o ocupă în.cursu del?

ani până

la 14 Februariu st. n, 1821, în care ia mu-

ritu „rapede peste așteptare. In acestă. timpii şi-a desvoltată -elă activitatea sa literară. Eli s'a ocupată nu
numai .cu lucrările sale de predilecțiune, istorice și fi„lologice, dar a: compusi , și a tradusa și alte cărţi întogmite pentru popori, . pentru trebuințele şi deşteptarea lui, cari s'au tipărita unele anonimi şi se vădii până
adi ici-colea. Fără îndoie!ă „unele din acestea vori îi lu:
crate și de alţii la îndemnulii și sub îngrijirea sa. Serierile cele

mai importante ale lui Maioră

suntu : Istoria

- Pentru începutulii Românilorii în Dacia, tip. Buda, 1812,
și Dicționariuli români-latinu-ungur.-nemţescă

tip. la

1825 totii acolo. Aceste cărţi tipărite la timpii ai produsă o adevărată revoluţiune. "Nici o carte încă până

astădi n'a produsi

la noi

efectula acestora d6uă cărți.

Dar” nu numai la noi,o mare
s'a ridicatii

în contra :loră

la

mișcare” su

reacțiune

străini, . cu deosebire la

pi

Maghiari, Slavi, Nemţi și Saşii Qin Ardeala. Criticele
cele mai pasionate ai făculii ei acestoră cărți. Lupta „a ținuta întinsă și după mortea lui, şi putem dice că
nică adi nu s'a terminata. Ideile lui însă ati triumfata:
romanitatea origineişi a limbei Românilora. Maioră pe

terenulă

istoricii, pe

lângă adânci

cunoscinţe

ale fân-

tâneloră, posede unu fârte ageri spirită critici, Ela este

adevăratulă întemeietorin alti istoriei critice la nol. - Nu
pulemă trece cu vederea, că nefericitula episcopa Bobu. !
a persecutată

acâstă operă a lui Maioră,

" guvernulii ungurescă

-_ Yernulă

însă i-a

s'o confisce

refusatii

cererea

lăudândii

Maiorn 52). Despre valdrea lui Maior
52).

cerândă dela

şi-so nimicâscă, gu- !
opera lui

pe terenuliă filo-

A se vea€ Revista crit,-lit. 1594 No. 4. 145—161.
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“logică vegi la Filologie.

Elu ne-a lăsatu,

amintite, încă următi6rele

afară de cele

scrieri : 1): Didachii

s6u pre-

dice pentru crescerea prunciloru ; - 2) Propovedaniz sti

predice la morți 1809

Buda,

3) Predice de

dumineci

“şi sărbători 3 vol. Buda, 1810—1811: 4) Tntâmplările
lui Telemachu ; 5) Orthographia romana sive latinovalachica una cum clavi, Buda 1819; 6) Istoria bisericei
Românilorii, atâtă acestori;

dincâce

precum

şi a celorii

dincolo de Dunăre, Buda (1813 sea 1821 ?); 7) Dialogulă pentru începutul. limbei române (publ. în Lecs.
de Buda);53) 8) Scrieri polemice cu .recensenţii sei:

*

.

Animadversiones,
Reflexiones
şi
Contemplatio ; 9)
Respunsulă la cărtirea asupra sa. 'Tâte' acestea tipărite,
&r netipărite : o parte din Istoria bisericâscă ; 'Protopa-

padichia, și fragmente de gramatica română.
Jonă Budai Deleană,5+) contimpuranii cu Petru Maiori,
„a scrisii pe terenul istorică : 1) Descrierea istorică, polit.
administr., socială, statistică, ete. a Bucovinei, în limba
.
germană trad. românesce şi tip. în diarulu Gazeta Bucovinei — 1894;

2) De originea popârelorii

cepulă până în timpului noit,

Transilvaniei

în limba

dela

în-

lat,; 2) Despre

uniunea celora trei națiuni în Transilvania ş. a., aceste

dou i „urmă netipările încă5%).
(Vedişi Poesia și
ilologia).
a
Eudocsiii, Hurmuzachi (1812—1874) 55). Sa născutuîn 1812 la Cernauca lângă Cernăuţi, cursurile liceale .
le-a făcutu la Cernăuţi,

er' cele de drepti. la Universi-

„tatea din Viena, unde s'a şi stabilită cu locuința şi a

-

rămasii pânăla morte. Eli a trăită ca scriitoria aprope
53).

Şincal în prefața

Gramaticei

romîne edit. II. (1805). precum

și în Cronicăla a. 824 (1. p. 152) gice, că a scrisii”
.
.
.
.
E
care voia „all tipări cu gramatica cea românescă',

-

unii dialogă pe »
i
dar nu ta „În

găduitii censura carţel cer împărătescI de la Viena.
54). Cipariă Archivi p. 703 sq. Manuscriptele lui “Deleanii se află
În Museulă nat. din Bucurescl.
i
,
55). Fântână: Biografia de A. D._ Sturza în vol. 1. Operele lul E.

Hurmuzachi. -

i

Ă

i

E

-

7

6
"necunoscută

publicului

românu.

Dar în î6tă viâța sa

ocupată cu. cercetări istorice, și după morte s'a aflată
0 vastă colecțiune de documente relative la -istoria Ro-

mâniloru adunate

din: Archivele - Vienei, şi mai multe

serieri istorice în modă fragmentarii asupra Româniloriă,
„ Guvernul
României :a începută de multă a publica
“scrierile și colecțiunile de documente, din cari ai și apărută mai multe volume; De mare importanță . sântu
„Documentele, care aruncă o n6uă lumină asupra istoriei
„ „Românilorii și cu deosebire. asupra epocei lui Mihaia:Broulu.

_

.

o

IMihailii. Cogălniceanii . (1817—1891) 56)

laşi,

descedentă

din

familia

cronicariului

a

născut la

lenache Co-

gălniceana. Antâiele învățături şi le-a făcutii in patrie.
Pela 1834 fu trimisă în Germania pentru a învăța drepturile. Mai multă plăcere avea însă pentru istorie, şi
„. astii-felu deja studenta. începu a scrie în limba: francesă
istor
. Româniloru.
ia
Intorsă în patrie, la 1838 deveni
“adjutanta domnescu şi maioră.
'ȘI incepe apoi cariera
diaristică
cu

Dacia

literară,

tele. La '1843 .profesori
nală,

venita

însă

după

care-aii

urmati

de istorie la Academia

cu idei

n6uă

din

al-

naţio-

apusii,

nu plăcu

româna,

luptândă

„domnului-şi. boerilorii, şi trebui să părăsescă . caledra.
La 1848 persecutatii de guvernii, pe care "li combătuse
merei, trece in Bucovina. Sub Grigorie Ghica se reintorce şi ocupă diver
- funcțiuni.
se
In Divanulu . ad-hoc
(1857) se desvălesce ca celi mai distinsa oratoraă. După
unire, .ca oratoră şi ministru, devine unul din bărbaţii

politici cei mai însemnați în statulit

„până

„.»

la mârle

cu

vigore.

Pe

este cu deosebire însemnatii prin

ierenulii . istoriografiei

publicaţiunile

Croni-“

celorii române. edit, 1 sub titlula Letopisejele țereă Mol-

- dozei (1841—1852),
sub titlulă Cronicele
56).

P

p.1—13.

€r' la 1872. începe n6ua
României, „din. cari au

scurtă autobiografie în

7

NS

De:robirea

-

țiganiloră,

ediţiune
apărută
Buc. 1891

-

-

e

—

-

—
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:

N

numai trei -volume (Cronicele -Moldovei).
Afară de a- cestea, diverse alte scrieri istorice -şi politice şi. publi
cări de documente în Revistele literare ce le-a publi:
catii înainte de 1848.
N
Augustii Treboniu. Lauriană s'a născută în 20 Iuliu“
1810 la Fofeldea, lângă Sibiii în Transilvaniă. Studiile
liceale le-a făcuta în Sibiiu, a trecuti apoi la Faculta- .
tea filosofică la Cluj şi de aici la Viena, unde ascultă
sciințele “matematiceşi fisice precum și cele filosofice şi
politice. După 1840 fu chiematii profesorii
-la Bucurescă
unde la 1$45 împreună cu N.. Bălcescu începe publica-

rea Magazinului istoricii pentru Dacia.

în “Transilvania, unde împreună

La

1848 trece

cu . Bărnuţii şi Ilarian

devine unulu din cei mai însemnați şi activi bărbaţi în -

acea epocă. La .1850 fu chiematu în Moldova de domnulă Gr. Ghica, unde ca inspectoră generalu alu scdlelori organis6ză învățământula
publică,
îngrijesce și
conduce

tipărirea

domnului
glitera

Cronicei

lui Şincai.

La

făcu o căl&torie prin Germania,

şi Italia, pentru studiarea

însărcinarea

Franta, En-

instituțiunilorii

de în-

vățământii din acele eri. La 1858 trece la Bucuresci,
unde anula următorii fu numită -eforă ali sedlelorii, .
bibliotecariu şi profesoru de literatura clasică la Facultate. Mâre la 1880. Dela eli avemii: Istoria -Românilori ; 2) diverse scrieri istorice, între cari şi Interesante publicări. de. inscripțiuni,. tâte în Magazinulă istorică ; 3) Românii Monarchiei austriace în: limba
germană, o colecţiune importantă de petiţiuni, memorii

şi alte acte despre luptele Românilori de-peste munţi
la 1848—9. Afâră de acestea Zentamen criticum (gra-

matică română), Dicționariuli şi Glosariulă limbei ro"mâne (v. Filologia) ;.-a mai tradusi Filosofia lui Krug
și a redactata (1859—1861): Instrucţiunea publică,

+

Nicolae Balcescu (1818—1859)57) s'a născutu la 29

Băl- 57). Gr G. Tocilescu Vicţa, timpulil şi operele .lul Nicolae
de la Istoria
ntarea
Precuve
5).
Nr.
1876
pe
Trăianăi
lul
(Col.
cescu a

Românilor sub Michaiă Vitezult, edit. Acad. Rom. Buc. 1878.

— 48 —
"“luniu .1819 în” Bucuresci.

Antâiele.

învățături şi le-a fă-

“cută în țeră în colegiul St. Sava. Filosofia a ascultat'o
dela înv&ţatula de peste munţi, Eutimiu Murgu. In etate
de 19 ani întră în armată, unde, pe lângă studiile sale
de predilecțiune,
formeză cu . învoirea -superiorilori o
şcâlă .pentru - instrucţiunea sub-ofiţeriloră.
Implicată
însă în 'conspiraţiunea colonelului Câmpineani
şi Mitică' Filipesculă, care avea-de țintă să scape ţâra de
protectoratulu rusescă și să-i 'dee o n6uă censtituțiune,
dimpreună cu alţii fu condamnati la ocnă pe vicţă, în
fine îns& pedâpsa fu micşorată la închis6re pe timpii

nedeterminatii.

Astii-feli

şedu

închisn- la mănăstirea

Mărgineni doi ani, până "la liberă Bibescu la suirea în
scaunii.. La 1844 întră pe terenulu literari cu studiula
asupra, Puterei armate la. Română. La 1845 incepe îm-

-preună cu Lauriană

publicarea

JMagazinului

istorică.

La 1848 ia parte activă la mişcarea națională. Espa:
triati trece în Transilvania, admiră luptele Românilori
sub Iancu contra Maghiarilora,- de: aici se duce apoi la
Parisa, Nici nu mai v&du patria pe care o iubea atâtă.
La 1850 se pronunță bâla de peptă şi după o suferință
de doi ani se stinge ca o” lumină în 16 Noemvrie 1852
„Ja Palermo, unde căutase o climă mal dulce. Guvernula

- români

la 1860

dar fiindă pusa

a voiti

într'una

mai pututii reafla.

Româniloră
Bălcescu

mormântă

osemintele

comuni

în (eră,

nu i sai

Scrierea lui principală “este Istoria

sub" Mihai

a voiti să-şi iee

dar prea. tinără
a „şi-o fi putută

st-i aducă:

Viteazulii

rămasă neterminată.

|

de modelă istoriografia antică,

şi încă nu de ajunsii preparată pentru:
preface așa dicânda în sânge, şi, ca

natură nervâsă și forte. simţitâre, prea. multă

supusă

actualităţii, a r&masu cumpenindu-se între idealula anticu şi cerinţele: n6uă ale istoriografiei. Drepta-aceea opera lui Bălcescu, judecată din fie-care.
din aceste
punte-de-vedere, nu atinge nici ţinta idâală ce şi-a puso
„autorulă, nu împlinesce nică cerinţele istoriografiei mo- .
derne. Dar mai .presusu de tâte, ea împlinesce scopul

|

—249—
i naţionale ;
practicii. ali deșteptăreă şi alu aspiraţiunilori
vârtosi la
mai
ă,
ători
si acâsta pentru unit poporiă încep
pâte sar!
ce
a
ideal
uni
a
decât
începutii, este mai multi
mai

fi întelesă numai

târdin.

Autoruli

de

Mișcarea

şi-a sciuti v&rsa

anile inimei
în operă sentimentuli sea terbinte, palpitaţiu
aţiunile de
aspir
ni
împli
vorii
se
nu
sale nobile, şi până
i ori-ce
atunc
până
cari polpită într6gă acâstă. operă,
va asta,
palpi
va!
simţi,
va
inimă românâscă cetind'o
este
a
Acest
eli.
cu
ă
reun
dimp
.
iasma
entus
pira, se va
ară.
popul
?ofăcut
a
a
farmecul acestei scrieri; acest
scrieriloră
Acesta farmeciă se r&varsă asupra tuturorii
din cele
una
lui Bălcescu. Acâstă operă ca prosă este
rităobscu
i,
cismi
Solei
II.
duliă
mai bine scrise din perio
prema
ea
mârt
stilu,
de
ţele
gruen
încon
şi
_ ţile ici-colea,
ri
scrie
e
l-alt
Coletară nu Pai lăsata să le. delature.-

__ân limba română

afară

Românilorii din

iei, - despre care
ea
Român
Ardealii la 1845 şi Cântar
în Magazinuli
cate:
publi
vorbi la Poesie, sunti

vomă

istorica,

|

-

Ma

i

tă la 27 Sept:
„A, Papiă Ilariană (1828—1879), născu
ii, preoti şi .
lă-să
“Pată
ia.
ilvan
Trans
1828 în. Bezdeda în
de Maghiari la omoritii

însuşi omu învățată, a fostu
la Clujii, unde 1848, arianu a studiata la Blaj, apot
1848 fu uanulu
La
i.
drept
de
la
cursu
"i-a făcuta şi
LiberuliCâmp
din
ri
nulă din iniţiatorii marei adună
de stusumă
o
alți
cutâra
tăţii dela Blaj. Flii cutrieră
care
pe
re,
aduna
la
denţi, indemnându poporulii să mârgă
și rum-

ndu-lă
Maghiarii voia să-la împedece întimidâ
pâtă trece. Denu
să
ca
,
riuri
e
pându podurile 'de pest
acţiune. După”
de
Comitetului
veni apoi membru alti Vien
ze studiile
lete
comp
.
i
să-ş
a
'se duse la
revoluțiune
ă

e în revolutiune guvernul
- sale
juridice. Pentru serviciil
dicondi, că eli
1 oferi o decoraţiune, care o refucisă pentru drepturile
uni,
raţi
nu sa luptatii pentru deco
a în Italia împreună *
națiunei. D'aicr trecândă la Pavi
- .La 1856
în. drepti
ori
doct
de
cu Bărnuţi luă titlula

ersitatea, din lași.
fu chiemată „apoi ca profesori la Univ

—250—
La 1860 deveni jurisconsultă ală Moldovei,
„curoră la Curtea de Casaţie şi sub minist 'la anula pro„niceanii scurti timpi ministru de justiț eriulii Cogăl.
ie. “De aici încolo trăi ca advocatii în Bucuresci, . M6re
la 1879 în
Sibiiii unde se dusese să-şi caute sănăt
atea. Cele mai
importante din scrierile lui sunta : Î)
Istoria Românilori din “Dacia superidră tip. 1851—2
în 2 vol. tratândii evenimentele politice, starea
socială şi culturală
". până la 1848; 2) Tesaurii- de monu
mente, 3 vol.; 3)
Independinţa Transiwanici, studiu ist.-p
olitică ; 4) Vidţa,
operile şi ideile lui Georgiu Șincai.
|
* Gheorghie Bariţi (1812—1893) a întem
eiaţa la 1838,
- si a condusi timpii îndelungată diare
le de peste Munţi
Gazeta Transilvaniei şi Voia pentru
minte etc. . Activitatea lui s'a mărginită cu deosebire. la
diaristică, €r' în
anii din urmă ai vieții sale a. publi
catii
“Părți alese
- "din Istoria Transilvaniei.
. :
Pe terenula istorica până la 1860 mai
relevămi: 1)
Aroni Florian, Istoria principat. "Țere
i-Rom
ânesci. Buc.
1836—7; 2) Fiia pentru. minte etc.
de Braşorii, în care
se cuprindă multe documente “isto
rice; 3): Dacia lite7

rară şi

Archiva: Românâscă

Magazinulii. ist. de

Mitropolitul

în &:vol.;
“mană

luptele

traduse

de

NM, Cogălniceani, şi

Laurianii-Bălcescu
și tip.

la

1841

;

4): Veniaminiă

Istoria bisericâscă

5) Ionii Maiorescu - redacteză.
- în limba ger-

Aemorielelui
! Iancu,

« Balintă

Românilora de. peste

şi Acsente,

despre

Carpati în 1848—955),

traduse și. publicate românesce
la Sibiia, 1884; 6).0_ricariuliă de 'Th. Codrescu,
colecţiune” de documente;
7) V. Raţiu, Istoria bisericâscă,
Blaji 1851; 8) Acte şi
fragmente de Ciparii, Blajă,
1855, colecțiune de. docu„mente istorice rela

tive la Rom

ânii de peste Carpaţi; 9)
V.. Maniu Disertaţiune îstorico
-critică-literară asupra
” originei Românilori, 'Timiş
âra, "1857 ş. a: 10)0.D.
_58). + Publicate în” „Die
„Wien 1850-fasc, a. -

Romanen

der Osterreichischen

Monarchiet,

— 951 —:
„Aricesc a. serisii Istoria Câmpulungului şi Istoria revo.
i
_
luţiunei române dela 1821.
Pe terenul istoriei literare până la: 1860 numai mici
: 1) ceva. aflimu în Descrierea
şi fragmentare începuturi

Moldovei de D. Cantemiră, în Istoria lui Petru Maiori,

-

şi în Dialogul seii din Lecsic. de Buda: 2) Vasile Popi,
Disertaţie despre tipografiile românescă, Sibiiă, 1837,
împortantă până în diun de adi; totii elu scrie o. importantă prefaţă de cuprinsi istorica-literara la neferi
pubi
Ciparii
:3)
;
Pralea
lui
a
versuri
„cita Psaltire în
lică în Orgamulii Luminărei (1847 până la 1848) studii”
cari

asupra limbei române,

amplificate

le-a reeditatii în -

scrisă
Principia de limbă, Blajii, 1867.. “Potu dânsula a
limele
progra
în
a.
$.
Despre Intimitatea. limbei. române.
p.
i
Archiv
(v.
8
1857—
1855,
anil
în
Blaji
lui
ceudin

:

a

40% sq).

Filologie : Lecsicografie,

|

Gramatică,

-_Prospeclă istoricii
Românii și
Aprope paralelă cu istoria” sau ocupatii
cu lec17-lea
al
sec.
prin
ându
încep
,
limbei
lă
cu studiu
şi CU
sicografia, urmânda

în ală

18-lea

cu

gramatica

cţionarea
începutula “sec. 19-lea. contiruându cu perfe
timpu i
acestu
după principiile filologici. În decursulii
e -a
oltar
„desv
ă
seri6s
mai
și
la 1860_.mai mare

“până
luati Gramatica şi cu

deosebire

dincolo „de Carpaţi.

moduliu scriCestiunea întroducerei alfabetului latină „şi
preocupasamă
cu.
.
mai
tă
forma
aii
erei sâii ortografia

pe
ţinea gramalicilora. Şi precum : în istorie preocupa
totă-aseriitori originea romană a Poporului-Români,

la'semenea în studiulă limbei preocupa. -pe gramatici ise
Precum romanitatea deven
finitatea limbei române,
în gramatică;
dogmă în .istorie, latinitatea era dogmă
itate de-

âr dela modulii cum se înţelegea

acâstă latin

pindea diversitatea. sâa . omogenitatea principiilori ȘI SI5-

|

—

temelori

„Miculă,

7.

deosebiţilora gramatici.

Șincai și Maiori,

deosebite acestă
de-la Gramatică
“că limba română
trasă principiul,

„

9252

aii

Cei trel mari învățați,

înţelesti în două moduri

latinitate; Miculă şi Șincai
atâtu dela ediţiunea 1 câtă
este coruptă din cea latină,
că limba română, câtă va

în prefața
şi Il, dică,
de aici ai
mai fi cu

putinţă, să-se reducă, cela puţina în formă să in orto-

grafie, la latină. Șincai insă a. simțită în - urmă, că acesta principii nu se pâte esecula, şi deşi "la susține

- în teorie, în. practică

însă în a l-a

începe a se abate dela ela.

edit, a Gramaticei

Paulu

Iorgovici în Obser-

zațiile sale încârcă a: împinge principiul latinistă la o

aplicare practică, dicendiă, că. din
saii păstrată în cuvintele nostre,
„cuvinte, pre câtă se pâte intinde
dăcină».
Elă ințelege acesta mar
sciinţifici care ne lipsesca, «să nu
„dice eliă, că eu umblu să lapădă
vintele

cele

străine; „Căci mie

rădăcinile latine, care
<să tragemi atâtea
puterea vorbei de ră- *
alesii pentru ierminii
gândescă insă cineva, .
din limba nâstră cu-

bine

este

nici.o limbă nu e să nu fie mestecată

ine».

decât

Maioră dice, --că limba română
epoca

„mai bine

lui

lucrula,

cunoscutii, că

cu cuvinte stră-

este mai vechie

Cicerone: , va .să dică,

că adecă

limba” română

elă înţelege

este continu-

area graiului vulgară
romană și nu 'a limbei latine.
Dreptii-aceea şi ortografia o adaptză mai
multă după
natura limbei române; cu tâte acestea . însă
susține și

elu forme
_

ortografice”

Er” încâta. pentru
latinistii severă.:

latine

etimologia,

înteoducândă: şi italiene.

cuvinteloră rămase și elit
a
-

Următorii acestora luară trei direcțiuni deosebite.
. Laurianii.în Zentamen criticum împinse principiulă
latini„tăţii până la estremu, încâta: distrugea cu
română, creândi o limbă de fantasie. Acestătotula limba
principii
încercă impreună cu_ uniculu sei discipula,
Massim,
să-ln consacre.
în proieetuli de Dicţionariii academicii,
— Cipariă

apucă calea, ce ducea la adevăru,
întroducânda studiulii evoluțiunei istorice a limbei
şi tindândii
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In esecutare

însă

Cipariii

lui

Până aici principiulii

mai originale.

vechi şi

a reinvia formele şi elementele

mai buni.

este celă

incâtii-va dela elu.

se abate

In loci.

române d'ade a lega 'evoluțiunea istorică a limbei
ă cu limba
o.l&g
ii,
roman
ii
vulgar
'
l
graiu
cudreptulii.
icit se rasporad
şi
iarii
subsid
„latină, şi numai în modi
că Cipariu,
ne,
provi
D'aici
ri.
vulga
i
porti şi la graiulu
în contra

principiului

în. ortografie

sei,

merge. până

să nu se prea
susa la latină, fără. îndoidlă de temă, ca
limba latină.
de
dră
esteri
forma
în
ele
cuvint
depărteze
romanităţii.
ideia
mină
Va să dică, ideia latinităţei predo
curenti.
a
treile
ala
ună”
încă
nasce
Mai târdiă se

lonă Budai Deleanu,

crede că în cultivarea
limba

modelu

limbei ro-

italiană. * De-0re-ce

mâne să-se iee de
vorii fi
însă scrierile lui nu s'a publicată, fârte elepuţini
'șiailă,
însă
lui.
ale
avută cunoscinţe. de aceste idei
pote numai din

uni continuâtorii

întemplare şi cu totulă . independentii,
Rădulescu,

în Eliade

care

mai târdii,

română după
după..a. 1850, voesce să reformeze limba
poesiile sale
ce
tradu
a-şi
chiar
e
încep
şi
cea italiană,
încercare a
ă
Acâst
mal vechi în'o asemenea limbă.
i
duală.
indivi
rămasă însă cu totul
stuface
a
une
Românii de dineâce ne avândii ocasi dincolo asupra
de
cei
i
făceai
le
diile aprotundate, cară

limbei, încependi a serie cu
cum le pica în condeiii,şi

litere latine, “scriau după

când

văqură,

că pentru a-

escă, cum se precesti lucru şi pentru a scrie o român
“gramatică, ei se întinde dela scriitori,-se cere multă
fond, ci numai în
în
spăimântară şi necunoscândi
dincolo, începură a
formă, principiile gramaticilora de
latiniseză și

de dincolo
“pune în circulaţiune frasa că cei “acesta le venea în ata
acredi
a
Pentru
strică limba.
latiniste teoretice
jutoră două împregiurări : esagerările
stilului la cei de
atea
greut
ale unora, şi în generali
t cu deosebire cu
ei se

ocupai

fiindii-că
nu se
din causă că lacrurile sciinţifice
şi
e,
limbi străin
unu.
scrie
se,
cum.
uşoră
limbă
poti scrie în aceeași
peste munţi,
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simplu articoli de diarii
pe când unii din cei de

s6ii o comedie, „Dreptii-aceea
dinc6ce în nevinovăția lori,

„după tipărirea gramaticei lui Cipariă, vorbiaii de <comedia limbistică de pe câmpuli Blajului», cei de din-

colo încă

le - r&spundeait

cu drepti

cuvânta:

< Așa,

D-v6stră scrieţi uşora pentru că vai ferita de a serie
ce e greii și forte greii». Astii-felu
: cei de dincâce pentru .
torme, care nu se ţineaii de adevărata „cestiune, se înspăimentau de calea anevoissă a studiului şi a espe-!
rientei și preferaii a scrie uşorii, cum le venia. D'aici
lungă şi interminbilă confusiune!.
- Din

acestea

ai resultata

trei direcţiuni:

latinistă es-

tremă, istorică-latinistă moderată, și fonetică estremă
seu anarchică. : Latinistii. estremi, dintre toți cei mai

puțini la numără, eraii în îndoită rătăcire, căci nu în-

„telegea
oriiinu voiau -să intelâgă,. că alta 'ceva este
limba latină ce ne-a r&masii scrisă Și alta graiul
vulgară romana,

a cărui

continuare

este şi limba

n6stră,

Latinistii moderaţi- tătăciai, căci în „"cestiunea
de ortografie nu se mărgineaii numar: la otimologia internă
a
limbei române, ci se:suian până la latină,
şi apoi în
evolutiunea istorică nu legaii limba română
. de-adrepZuli

cu

graiulu Vulgara

la latina clasică.
„In aprețiarea acestori

romana,.

două

ei săriau,

peste

ela.

curente Sai comisă totit-

de-una mari greșeli, căci s'a sirigatii şi unii, desorien
taţi
în asemen

tinistă ar'

ea lucruri, mai strigă şi aqi, că curen
tul
lafi stricata limba. S'a trecutii cu vederea,
că

cei mai estremi latiniști, ca Laurian
ei altii-felu "și - făceau "studiile filologișice Massimi, chiar
ca sciință şi
altu-felu scriau limba
ca limbă. Laurianii și Massimii
nau scrisii nicăiri în scrierile loră limba
ce ait depus'o
ei în. dicţionariula loră şi cu 'atâtii mar
puţină în cea din
1).

Despre diversele Critic

e şi anticritice în' accastă materie
a se:
vede cu deosebire în fct pentr
u minte ete. dintre anit 1853
er Pentru citaţiunile de susă
- 1856,
N-rir 11 şi 15 din 1855.
:
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“ Tontamen criticum ; chiar prefața Dicţionariului este ne-

gaţiunea directă a cuprinsului latinistii - din Dicţionarii.

Micul,

Șineai,.

Maiora,

limbă mai românescă;

de

_.

Cipariu, a scrisă - fie-care o

-câtu cum

scrii

chiar adi

mulți alţii. Deleanu în Țiganiada lui a scrisă cea mai
românâscă limbă. lorgovici, care pune principiile ce le-a
“desvoltata mai rigurosă -Laurianii în Tentamen criticun
şi în Dicţionariă, declară lămurita, că ela nu voesce .
Aa
să schimbe limba din ceea. ce este...
Din tote acestea resultă lămuritiă, că acesti învăţaţi
se folosiaă în epoca- loră de teoriile de limbăca de-o.
probă istorică de originea n6stră, de-o armă.de luptă
contra străinilorii cari negaii romanitatea - Româniloră
şi latinitatea limbei române, în aplicarea practică însă
nici prin minte

alară

le-a. trecutu,

nu

de Eliade, să

schimbe limba, cum probâză tote scrierile lori. Că: minunată de bine aa sciuta er să lupte, probeză. următârele resultate : ideile 'de romanitate şi latinitate susţi-. .
nute de ei ati tosta probate şi recunoscute şi de străini, &r' limba română numai: prin lucrările loră a în-:
tratăi pe terenulă studiiloră sciințifice ; “ei au dati loi
vitura de morte cirilismului întroducendu altfabetulilatină ; ei.aii- creată

gramatica

limbei romine. singură:

„sciinţifică şi copiată de toţi gramaticii până adi.

Faţă cu cele două curente sciințifice, curentulă fone-:
- ticii estremu sii anarchici nu se. nasce din cercetări

s6a studil asupra! limbei, din-contră elu se nasce l0gmal din negațiunea acestora, căci elă togmai nu voia

să 'scie de asemenea lucruri, credenda în naivitatea lui:
că este de ajunsu

scrie românesce,

să fii născuntii:

Pentru aceea

români,

ca

fonetistii ' făceaa

să scii'

numai!

oposițiune, dar nu şi studii, căci dâcă „ei ariifi încer-.
cală acesta: totii cu aceeaşi seriositateşi cunoscinţă -cu:
care lucraii ceialalţi, s'arii

fi convinsi

că togmai ei distrugi limba, ceea-ce

îndată

a doua: di,

imputaii latinisti-"-

“ora estremi, și încă mai siguri: şi mal. curând,

ei se țineati toți, câți nu

scianși nu. voiali

căci de

să-și dee

-

ostendlă să învețe limba sâii sciinţa ej, şi acestia eraă
mulțimea, și togmai se lăudaii cu os nznero Sumus,
pe când
latinistii estremi erau abia de “semință, ba
chiar și pentru acesta prea puţini. - Pentru aceea fone:
tistii mai putută face nici gramatica, nică să-și creeze
și să-și sistemiseze o ortografie, căci a încerca st faci o
„ortografie fără gramatică este a fr&menta pâne lărăapă
s6u a face o societate fără legi, cari singure o polit
țin6 laolaltă. Anarchia în sciință este ca anarchia în
statii—o voescu numai proletariă |
„ Lecsicografia. Incercările cele dintâiu pe terenul
filologiei limbei române le. aflămiă în lecsicografie. Până
la Lecsiconulu de Buda, care a făcut o epocă, aflăma'
-0 sumă de dicţionare asupra limbei române, se înțelege
nai tote netipărite 2). De sigurii multe suntii încă necu5

7

2). In cele următâre înşirămii dicționarele ce ne” suntit cunoscute:
1) Jegistrele“ de cuvinte romfinesci dela Lucius (sec. 17 lea)
după Şoi„Mirovici, ale lul 1'el-Chiaro ș. a. suntii reproduse la Ciparii,
Principia
p..236—246;

2) Lecsiconulii

„7omano-slavii

din secoluli

ală

17 lea
aflătoriă în posesiunea d. D. A. Sturza
(specimene la Hăsdeii, Cuvinte d. bâtr. 1, 259—312),
autorul. necunoscută;' 3) Dicfionariii
slazo moldovenesci anonimă dE pela finele sec. alii 17-lea, ce
se afla
în fosta bibliotecă a Contelui 'Theodoră
Tolstoi la Moscva acum a:.
guvernului (Analele Acad Șed. din :'2/,4 Aug. 1869 şi
Haăsdei, loc.
"cit.). acestaşi cel urinătoriii „SE presupunii a îi autografe
le lut Nicolati

Milesciă

și mitropolitului

Dositeiit 3

4)

Dicționariulii limbei.

române!
anonimi în bibl. societăţii archeologice din
Moscva (loc. cit.): ş
Picţionariulă bânăţiani vomânii-lati, ii în biblioteca Universităţii
din.
Pesta (Specimenii în Col. lui Trăiană, 1584 p. 406
sq. D. Hăsdei "ăi
numesce
Anouynus

Lugosehiensăs,

dar”

nu

esistă nici

vre unii /ugojană, ci numal indicii pentru ună bănăţia o probă pentru
nii) ; 6) Poca- .
bularii biblicii
serbescii-românescii manuscris
(Cipariu, Principia p.
114); 7) Dicționariulii latini. românescii
ali lui Teodorii Corbea, bra.
şoveanii, dela începutulă sec. ali 18 lea, în bibl.
răpos. Cipariă (Ar
chivii p 637); 8) Dicționariii română
-germanii de Gabriel Lemeny”
(-k-1729) v. Nilles Symbilae IL: 511;
9) -Vocabularii
romano-latinaserbo-garmanii, de Stefanii „ Popoviciă,
-scrisă la 1843, acesta şi alte
10) dâuă

„Pocab

ulare anonime,
unulii romano
serbo-românti, se afiă în Museulii năţională din -serbo. latini și altulii
Pesta (N. Densuşiană, Analele Acad. Rom ser. 2. t..Il. sect.
2 p. 197); 11) cu compunerea

—
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noscute.—Celii_ mai importantii -din
conulii rom. la. ung. şi nemțesci tre tote este Lecsii de Buda tip. 1895.:
Elă a fostii începută
de SŞ. Micul şi dură mortea
lui
continuată .de Vasile - Coloşi, preo
ti
în Săcărâmbă .
(Transilvania), de lonă . Corneli,
canonici Ja Oradeamare. Petru Maioru, Iona Teodorov
iciă, preoti română .
în Pesta şi Alexandru Teodori,
doct
Celi care i-a dati forma în care orii: în medicină,
sa publicată şi cu
deosebire etimologiile cuvintelor,
Dialogulă şi Trac-

talulii de Fonologie,

părţile cele

Petru Maiorii. Fără de ela,

mai

importante,

este.

lecsiconulii rămânea

ceva.

de tâte “dilele, unu regisiru - de cuvi
nte.

“Maioră însă Y |
insuflă unu spirita nou. Incâtii pent
ru tractatula de fonologie vorbimii la. Gramatică. După
acâsta, partea etimologică a Lecsiconului a fosta: cea
mai importantă, .
Ea a fostă
, care

după Istoria pentru

începutulă.

Romă-

unui Dicfionartă. în limba oldovendscă
(dicionario în lingua moldava)
mino

se ocupa 13 1777

tolică în Moldova

ritulă
.F. Francantonio

Mindtto,

(1. Biană, Gol. lur Traian

misionari”

ca-

ii, 1583 p. 144—5); 12)
Lecsiconulă tl:ao românescii compush
de ieromonachulii Macarie în .
ucuresci la 1778 (în bibl. centrală „de
acolo) ;-13) Vocabularium vaHchicum de M. 'Teuder (1780)
manuscrisii în bibl „regâscă din CoPenhaga (Anal. Acad. rom. v. III (1571)p 34);
14) Glosariii română. Tustscă de preutuli Michailiă,
Strilbetzki
În bibl. centr. din Bucuresci) ; 13) Dicfrtip. la Iaşi 1789 (unii esempl.
onarii românii-latinii de S.
Miculii în bib]. ep rom. din Gradea-mar
e “(N Densușianii loc. cit,
p. 210) a se vede și Lecs. de buda, prefața
; 16) Dicţionariă româniădatini germană de la 1792 de Aurel
iă Antonid Praedetis, în bibl. ePiscopiel române dela Oradea-mare (N. Densușiani
i, loc cit. p. 109);
E) Dicţionariăi
zomâniă Jatină francesă-germană.
pusi P. Iorgoviciă (v.. Gramat.), necunoscutii ; : 18) se dice a fi comZecsiconiă romănescii nemțescăl și nenifetcii- românii de |. Budai Deleană (în
bibl. cente.
din Buc.
Cipariii Archivăp. 706;

rilă rom-lat.-ung. . de episcopuli

Principiă

1. Bobi

p. 321);

tip.

16), Dicționa.-

cu.lit. lâtine,

Ulujii

1822.— Ienachiţă Văcărescu în prefața Gramaticei sale încă
spune, că
lucra la ună Dicţionar. români,
nimict însă nu s'a aflati între ma-

muscriptels Văcăres
. (Analele Societ. acad. r. V.
Totă asemenea ne cilori
spune şi Samuilii -Crişiann (Kârâși), căp. 22—23),
avea gata,
Unl zoeabularii rom. lat, ung. (Ciparii,
Principiă p. 321 şi Archivă
P- 745 sa), E
.
17

|

—
niloră,
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a pusit în mişcare

câsta se puneîn

plină

pe

—

N

învățații

străini.

Prin a-

cestiune şi latinitatea sâii roma-

nitatea limbei n6stre. Atacurile străinilora au. fostă vehemente,
nula

dar nu trecu multă și principiulu triumfă. U-

din cei

mai

mari filologi romanisti, celebrulu Diez,

recunoscu romanitatea limbei şi.o clasă la loculi sei
între limbile romanice.
Dar Maiora a comisu erezii,
dicu unii şi -dicemii şi noi. Mai ântâiă însă, să nu se
pârdă din vedere, că. pe atunci în acâstă 'inaterie sci- inţa - nu

era unde

este

astădi, şi asemenea

erezii, şi u-

nele chiar mai mari, le afli la cele dintâia celebrităţi ale timpului. Apoi să nu uitămi, că nu era -numai o
“luptă scientifică, căci. atunci mai puţinii amu pute scusa
ereziile, ci era mai vâttosi o luptă eminamente naţio-

- nală. Şi când este vorba de a deştepia și a salva uni
poporu din gura perirei, ar” fi stupida
nile în sin fiindă-că n'ai armele cele

să: stai cu-mâmai bune, s6ă

să -te-lupţi cu mănuși ca să nu-ţi strici mânile.

Decă

„străinii, pentru a ne combate, şi-au permisă dilnici nu
„numai ereziă platonice,
.ca noi, dar violenţe reale, n'ami
înțelege pentru ce să nu-ți ascuţi sabiă pe ce poți, dâcă.

de-o-cam-dată n'ai ofelă tare la îndemână... Aşa ai făcută

bătrânii nostri,

și vedemii

că de minune

bine ai

făcutii! Noi ne răsfățămiă adicu ereziile loru ! Er” decă

voimi să le întunecămii. gloria, . pentru ca să putemi
străluci noi, atunci st muncimiu ca ei în linişte şi fără
sgomotii,. și posteritatea, al cărei ochi nu se potii unge,
va

ved6.

. .

aie

|

Gramatica... Urme de idei gramaticale-filologice descoperimiă chiar in Tatălă nostru cu litere .latine de

Luca Stroici (p. 102).. Mai bine pronunţate și chiar aplicate cu:'o sistemă 6re-care şi cu deplină

cunoscință,

„le-aflămi în scrierile: mitropontului Dusiteiu “ Formarea
de. cuvinte nus,

introducerea
-de

cun6scerea prosodiei
loră : tâte acestea

ne arată

mai cunoscea ce va s6 qică
|.

iorme

vechi . sâi rari,

și a. variătei” technice a versuripe. scritoriula,
care

pu

nu-

măestria' gramaticală, dar

059
scia s'0 şi mânuâscă. -Er' încâtii pentru învăţatulă D.
Cantemirii ne convingemii din Cronica lui (1. 82—85),

că el era familiarisatiă cu Scaliger. şi cu «socotelele etimologhicesci». Tâte acestea. însă erai numai idei gene- .
rale, adese-ori vage. O -sciinţă
mâne nu aflămă să fie esistatii
de vre-o gramatică. românescă
e cunoscută.In prefața de la.

gramaticală a limbei rope atunci.: Nici o urmă
de pe'acele timpuri nu |
Indreptarea lege (1652)

se lace amintire de gramatică şi sintacsă, dar este a
se înțelege celii grecescu seu peste totii numai îvăfătura,

cum se dicea până la 1848.
o cunâscemi

„până

adi

Cea

dintâiii gramatică

.este a' lui

Pustatie

ce

Dimitrie

Brașotianulă scrisă la 1756 la Braşovii şi dedicată lui.

lonă Const.

Nicolae Mavrocordatu 3).

Acestă gramatică

este fără îndoidlă identică cu cea despre care dice Wil-

kinson că a făcuto I. C. Mavrocordata la 17354). Er'.
Francantonio Minotto, amintită mai susă; totă în acelii
loci ne vorbesce, că elii avea (la 1775)
gramaticăa limbei românesci, despre care
alta nu se scie, -

terminată o
insă nimicu
o

„La 1780 apare ânlâia Gramatică tipărită a limbei ro-

mâne, compusă pe S. Miculi, amplificată şi coordonată
de Șinca 5), La 1805 Şincai o tipări a dâua ră la
3). Un esemplariii din acestă Gramatică, cum se pare, chiar origi- nalulă scrisii cu cirile, ce erail în usii în Transilvania, şi bine conservatii, se află în ' posesiunea d. CO. Erbiceanii, profesorii la Seminariulii
- din Iași, 6r' acum la Buc. Conţine o dedicaţiune cătră domnii, o lungă
precuvEntare, scara materiilorii, apol corpul! - Gramaticel, - anume gramatica proprie, sintacsii şi prosodie.
Pe lângă multe singularităţi, are
şi unele bune. 'Din familia Eustatie trăia pe la 1870 uni advocatii în,

Braşovii..
i
4) W. Wilkinson: : Tableau historique

E
RR
de: la Moldavie et de la

Valachie, traduit de Tanglais par Ch. Paris 1821 p. 120—1:

„En

1735, Constantin Mavrocordato . . . ft, pom le jargon qu on parlait,
une grummaire en caractăres tires du grec et de Lesclavon'...
5). Elementa Jinguae “Daco-Romanae sive Valâchicae, composita ab
Sam. Klein de Saad. ord. $ Basilii Al. etc. locupletata vero et în
unc ordinem

redacta.

a G.

G. Sincai;

Phil. «t, SS. Th. D. Vindobonae 1780.

ejusdem

ordinis, A.

A

L. L.
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Buda. Deşpre principiile pe care-se basâză vorbirămi
mai susi în prospectă. La 1787 :lenăchiţă Văcărescu
publică Gramatica sa cu cirile sub titlu Observaţii sti
băgări de sâmă asupra reguleloră şi orânduele:ori yramaticel românescă, şi anume
în d6ut ediţiuni, cea
diatâii

la Râmnică,

a doua

la Viena în

1601,

cu deose-

birea că în acesta lipsesce .prefaţa.: Gramatica însine
„este de puţină val6re, autorula este cu totula neorien„tata. De importanță sunta versurile aduse ca. esemple
în poetică (v. Poesia). La a. 1788 mai publică Ion
„Morariă (Molnar). Gramatica sa germană-română, în
care urmâză pe Miculu-Sincai, „şi la: 1798 o Retorică,
er' Radu Tempea la: 1197 publică Gramatica Românescă cu litere cirile, urmândi după gramatica lui Mo-

raria. Toti la 1789 unu-6re-care

Școlariulu tipăresce în

“laşi o mică Gramatică. română-rusi. Pauli lorgovicii
tip. la 1799 Observaţii la limba Română. Gramatica lui.
1; Budai Deleanăi: a rămasn nepublicată, deşi se dice,
că ar' fi una din cele mai bune).
.
.

+ Samwilă. Crişianii profesorii în Clujii, publică la 1805

lat. Ortografia. latină română?) după. principiulii etimologicu. -i
Cea mai însemnată scriere în acestă roalerie în âniâia jumătate a acestui -secolu este Ortografia. română
a lut Petru -Maiori scrisă în-limba latină și publicată
la începutulii Lecsiconului de Buda. Este nu numai cea
mai volumindsă, dar” și cea. mai sistematică, mai adâncă şi

chiar' genială cercetare din acel timpa asupra ' părței

„celei

mai interesante şi mai

grele a limbei. române,

„. supra foneticei. 'Toţi gramaticii

a-.

următori s'au adăpată

din acâsta. În adevări pentru acela timpi este de miratu unu studii - atâta de pătrundătoriu şi sciințifiea.

6). Cipariii. Archivi p 706 sq și Principiă p. 322 sq. 327, unde:
se află și o epistolă a lul scrisă cu litere latine, cum se vede, după
regulele -gramaticel sale:

7): Cipariă, Principiă pag. 317 sq. tr în Archivi

o 'reproduce
7

Ă

întregă .

-

pag. 745 sq-
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Maioru este întemeietoriuli fonologiei la noi. Elă
tru lămurirea cestiuniloră se servesce în modii pencomparativ
iy de

limba latină,

grecă-şi

dar greșesce căci nu ie în

torică a limbei şi nu

de cele

considerare

neo-latine,

evoluțiunea is-

se servesce.de "vechile nostre

mo-

numente literare, deși - cunoscea o parte din ele,
precum se.vede din. Istoria lui, Adevărat, dâcă vomi
judeca acestă seriere-. după cunoscințele de adi, vomu
alla erezii, nu este însă mai puţinii -adevăratii, că
pentru
acelă limpi a fostii o scriere. fenomenală, si că în
gene-.

ral, forte multe din ea au

rămasă

adevăruri

necon-

lestate. _ Elu scote din: alfabetă literele k, x şi y,
susține insă pe q, încâtă după elă pentru scrierea limbei
române suntu de ajunsă 20 litere, Eli cel dintâiu
re-

guleză și fics6ză întrebuinţarea

deosebire la 6
ă, $. a. Petru
mâne a r&masu
P. Maiora şi-a

ala

Gherlei,

semnelorii

diacritice,

cu

(ea), 6 (oa), sedila, şi cele pentru a şi
Maioră a scrisi și Gramatica limbei 10- |
însă nepublicată 5). După ortografia lui serisă şi J. Alecsi, mai târdia episcopă

Gramatica

daco-română,

gramatice, ce s'âii mai scrisu,

1826.

ca a lui C. Diacona

Alte

Loga

(1822), a lui Eliade (1828) și gramatica. plină de curi-.
Osităția Int G. Săulesca (1833—4) ş. a., s'au scrisă
pentru usulii scolarii.: lordache Golesculi publică la
1840

Băguride samă

asupra

canânelorii. grainaticescă,

este lipsitn însă de cunoscințele elementare gramaticale.
May importantă pentru principiile sale este. gramatica

lui A. T. Lauriană,- publicată la 1840 sub titlula : Zenfamen criticum, care se abate cu totulu'atâtii dela staTea actuală, câtii şi dela evoluţiunea. istorică a limbei

române și pune regule pentru o limbă ideală, care ca
limbă românescă n'a esistatii nicl-odată, nici va esista.
Pentru aceea ca drepta cuvânti a rămasii cu totuli
isolată și nici sforțările - binevoitre ale lui Papiu Ila8) Unele fragmente s'a publicatii în Archivulă lui Ciparii p.27,
297, 338,355, 330.
_
-

aa
_rianii în Zesauriă (|. 94) de a o pune de noiă în evidenţă nu i-aii. putută ajuta, şi mai puţini. întruparea
- acelora principii în proectulit de Dicţionariii şi Glosarii
Maiorii încâce, celii mai însemnată
academică.—Dela.
|
române este: filologiei
terenulii
“pe

Eli s'a născută la

Pimoteiii- Cipariii (1805—1887).

satului

A învăţatu Ia liceuli

Pănade aprâpe. de“ Blajii.

din Blajă, unde

şi cursulii teologică.

la 1826 a terminati

- Fu numită profesorii la liceu şi după aceea la cursull
de teologie. Ajuhse de tin&rii canonici. Intre 1847—8
__redacieză Organulii luminărei. In 1848 e membru ala
Comitetului de acţiune, După 1848 face călătorii în Europa. La 1854 ie direcţiunea Liceului. Mâre în adând
bătrâneţe la Blaja ca preposita ala Capitulului mitro.

politanii

este

la 1887. Cipariă

mai eruditi, şi în faptă celă mal

nu

numai

unulii din cei

erudit dintre Români,

"dar" :şi unul care întrâgă viţa şi-a consacrat'o pentru cercetările” asupra limbei române,şi în adevării nime
n'a adâncit'o ca dânsulă: -Elu întemeisză sc6la istorică-

etimologică în filologia română.
putii, ca die

lucrurile

seri6se

Cercetările

lui la înce-

şi de adevărală

val6re,

n'an fostii înţelese, şi cei naivă "și făceaa - glume măi
Adi studiile istoricomultii.de câtă lipsite de sare?).

filologice, întroduse de Cipariu, ai

„o“predilecţiune,

ci

chiar o pasiune.

devemtă nu numi
Lili

a creatii cea

mai bună Gramatică şi Sintaesă, ce avemi până adi, în
- cari pe basa graiulni viă şi a monumenteloră literare
codifică,

în modul

celn

mai

sistematică,

legile princi-

pale ale limbei române. Dar” el - este şi unulii: care a
„9)

V. nota 279 şi Nomân'a.

Literară pe 1855. Foia pentru minte

observă:
din 1855 No. 17 reproducândi „farsele“ din Rom. lit
“din care se cunâsce de noi, cu ce ușorătate se trateză de unil Omenl
Însuşiri de acelea ale limbel nâstre

asupra cărora filologir

alori ns |

_ţiuni nu Sarii îndoi întru nimică a ţin€ sfătuiri și conferinţe serisseși ;

mature; ei aril fi prea departe de a tracta proprietăţile limbel ca ii
unii sujetii de comedidră
ori farsă dela Sadagura“ etc.
i
Pui

jucratăi mai multa pentru întroducerea şi popularisarea
alfabetului latinii. Scrierile sale suntii numărâse, din
1). Diariulii Organul
cari nol amintimă următorele:
luminărei (1847—1848), importantă. pentru studiile şi
diversele notițe literare publicate în elit asupra limbei române; 2) (iramatica limbei române, în .d6uă ediţiuni,

la 1854 mai pe seurtăși la 1869 amplificată;

3) Sih-

Transilvane ; 8) diverse cărţi bisericesci şi

scolastice, -

tacsa limbei române, cu unii apendice Despre. limba
română (1877); 4) Archivulă pentru filologie şi istorie
6) Lle(1867—1872) ; 5) Acte şi fragmente (1855);
.
Românioriginei
ea
Cestiun
1)
(1860);
mente de poetica
Cuvântă la înaugurarea Asociaţiunei
loru sub titlu:

„şi arlicoli prin: diare, cu. deosebire în Fâia petru minte
|
și programele liceului din Blaj. BălăMic.
1)
sunta:
perioda
Toti Gmenil 'acestui

şescu (4-1881) carea publicati la 1848 o gramatică,
ce sa folositi multi timpi în-seole: 2) Gavril Munteanii (1812—1869), fostii directorii ali liceului română
din Braşovi,

a publicatii

o Gramatică

o sintacsă

şi

limbei rom. ș. a, şi a tradusu.: operele lui
Suetoniii: 3) Aronă

Pumnulă

(1818—1866)

a

Tacitu și
născută

lui
în Țâra-Făgăraşului Ja satulă Cuciulata, elevii a,alaunde
Bucovin
treceîn
1818
Cipariti şi Bărnuţi. După

ca profesoru de limba română; devine unu altă Lazară
li .
pentru Bucovineni, deșteptândii sentimentulit naţiona

și iubirea limbei române. Eli a publicata.o gramatică
şi 0 orpe basa principiulni foneticit, după care formă
se face
a
de
scopă
. fără îndoi6lă în
tografie particulară,
ceva propriii pentru

Bucovina,

şi câtii

mal

uşoru

pen-

tra ca să-i atragă la studiuli limbei. El a mai publicata și Lepturariti românescii în 6 volume 10),

10).

Despre activitatea

acestul apostolă ali românismulut a se vede

„Dr. L. Sbiera, Vicţa etc. lut A: Pumnuli. -

De

|
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Filosofie, J urisprudență, Elocinţă.
Prospectu istorică
Impregiurările în cari s'a aflata Românii până la 1860
„n'au fostă favorabile acestori
ramuri și cu deosebire
jurisprudenţei şi elocinței: Filosofia presupune o lungă
desvoltare literară, jurisprudenţa.și elocinta- o visţă po- litică şi. socială bine întemeiată
“şi care să fie pututu ave
o evoluţiune liberă şi liniştită cela putinii în” înturvale,
Aceste condițiuni ne-ai lipsiti, şi anume libertatea. şi
„liniștea n'ai cunoscut'o nici părinţii nostri, nici generațiunile pânăla 1860, precum ama _arătata mai susă,
cap. X și XI. Prin urmare n'ar' fi nicio minune, și
par” trebui să ne roșima de: locă, dâcă nu ami: pul
arăta chiar -nimicu pe acesti terenii până la 1860. Cu
tote acestea, şi aici se adeveresce ceea ce amă isa în
„altă loci mai sui, că aîi fostă mai barbare timpurile
decât Românii. Chiar şi în acele timpuri de barbarii
Şi miserii, părinţii nostri s'a
.. ociipatii
u
din când în când
cu medilaţiuni filosofice, cu codificarea_legi
de şi cu
frumâsa artă a elocinţei. Și mai ââtâia aparu meditaţi„unile filosofice, apoi încercările de jurisprudenţă
mai în fine, când. începe a adia -ventula libertăţe şi nu
i, începe a răsuna buciumula deşteptătorin ala elocinţei
adevăra nu putemi. arăta lucruri -mari, dar” în . în
fondii

„forte importante ca semne ale tendințeloră
şi de aptitudini ale Poporului- Româna.

Filosofia.

Cea dintâi încercare

de cultură

i

filosofică sunti

In-'
vățăturile lui Neagoe-vodă (1512—1521) cătră
finlii
sea
“Teodosie. Ele ni s'a păstratu într'ună
manuscr
iptu
de
la 16544).
observe uni

AN

Invătăturile cuprindă regule,:ce trebue
dorinu” în diversele împregiurări şi săle
mai

1). Archiva ist. a Rom t. 1.
lică întregii tractatulii. La 1843 pt. 2. undela pag.
se publicase după

din 1816.

rir—132se pub:
unii manuscripti
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'alesă cum st-se

esercite

generositatea

domnâscă 2). Es-

punerea este forte clară, logică și elocintă, stilulă” naturali, dulce şi animatii, limba .corectă şi de o verdâţă

şi profumi 6re-cum câmpenescă, ceea:ce este cu alâtă
mai importanti, căci lucreză cu idei abstracte.
pentru

versiunea,

Neagor-vodă

dcă

In căta

va -fi serisii romă-

nesce sâii în altă limbă, grecesce ori mai vertosi slavonesce, şi pote numai mai târdii să-se. fie tradusi, noi
“observămiă, că deşi publicaţiunile de pân'acum ale acestei opere nu. satisfacii- cerințele scientifice, asemă_nândă însă limba şi stilulu cu cele din eronicele mai

vechi muntene, nu ami ave nică unii: motivă. de a ne.
îndoi, cu atâtii mai vârtosă, căci vechimea în decursi
mai ștersi prin
de vre-o 130 ani, până la 1654. sa
lămuri lucopieri. Cercetări ulteridre însă vori pute

Sa
|
crula şi mai bine.
D. Cande
Lumea
cu
luă
înțeleptu
gălcâva
stă
Divanulă
temirăi (v. Cronicari), scrisă în dialogu.şi tip. ânlâit la
1698, trateză despre lupta între trupă şi sufleti s6a
materie și spiritu, luându-se de basă filosofia teologică.
Acesta

era unii subiectii de predilecţiune

pentru

acâstă

e evulii -medii, şi are o întrâgă literatură.
filosofiîn

Se

basâză mai numai pe s. scriptură, ici colo câte unii filosofti profan. Scrierea constă mai. multa. din frase de.
câtă din idei, şi cu tâte că dialogului nu permitea. o
sistemă, dar” se putea desvolta cela puţini în modă
mai logicii, pentru ca să nu se repeţăscă acelaşi lucru,
aceleaşi idei de nenumărate ori. Stilulă şi limba ca şi
în cele-l-alte ale sale scrieri românesci.:

D. Cantemirii a mai

latinesce. Idei morale
în Istoria ieroglifică.

scrisă încă

ractatii de logică

filosofice desv6ltă în abundanţă” şi
|
:

Ceasorniculii Domnilorii de Niculae Costinii w. Cro-

2).

Toti în limba română

intriună vechiă

manuscris

şi despre

sub numele

asemenea
lul

Vasile

derjeţii Grecilorii“* /rvțături cătră filă sed Leoni

materie am vidută
Machedoniă

împărati.

samo-
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nicari) este opera principală a acestui seriitoriii remasă

însă cu totulu” necunoscută ?).. Cuprinsulu, forte volumi-

nosi, este filosofie, morală şi politică.
Este: scrisă cu
„multă aparatii scientificii, vaste cunoscinţe de scriitori
"şi fapte, espuse însă fără sistemă şi într'unn modă gre„oii. Pentru acele timpuri însă şi pentru împregiurările
n6stre, opera este d'o erudiţiune-fenomenală. Atâta din
„_acestu punclâ-de-vedere, câta şi pentru limbă, este pă-

cată că zace necunoscută, -pe când se lipărescii alte
lucruri apr6pe fără nici o importanţă.
E
Cu acestia se încheie epoca vechie a seriitorilorii nos- |
iri pe acesti fereni. Ar” fi incontestabilă de mare în-

semnătale

a se studia

limba

acestora

trei

opere din

punctulii-de-vedere alu limbagiului filosofica. Pintre a„Ceste trei .serieri, ca
metoda,
limbă -şi espunere,
„se înalță Inveţăturile lui Neagoe-vodă, 6r' ca erudițiune Ceasorniculă domnilor.
*In timpula următoria până la 1860 în adevără filoso. fia se generalis6ză -precum se lăţesce şi se ridică şi instrucțiunea. Deja S. Micula a tipăritii o logică-şi o E-

„- tică, şi dincâce

până

la 1830 se mai

„d6uă logice, şi alte câte-va fragmente
„uniă filosofi, Profesorii mai însemnatii
în acestă- epocă ește Lazar,

Bucuresci și prelegeri s6i mai

tipărescii vre-o

traduse. de prin
pentru — filosofie

care spuni-că

a ţinută la

bine conferinţe
din

filo-

solie, apoi Bărnuțala Blaju (1832—1845) şi totii elă la
Universitatea_din - laşi : (1855—1864),: Eutimiu Murgu

(1834— 1836) la Academia

din laşi şi

următoriulă

sea

Petru Câmpeanu.; Laurianula Bucuresci, care traduce
şi tip. manualula lui Krug, şi Grăşi la Blaji profesorulii

Tarţa, care deși era pentru religiune, în admirabilele
- sale esplicări însă făcea aprope numai filosofie, şi era
-.
3).

Nol cel dintăiă ami descoperit'o la 1881 în bibl.

centrală din
- Iași într'ună elegaatii manuscripti de la 1714: care
semănă cu manuscriptulit lui Acsentie. Uricariuli (v. pag..226 n.
30); altii manuscriptii dela 18or se află în-bibl. Seminariulul.
din lași.
...
E
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multi iubiti şi ascultată,

Prin acestia se întroduse în-

nouă. Concetulit cu încetulii cunoscința filosofiei mai i intelectuală
lulu
nive
a
esive
progr
ri
secința acestei ridică

puteai preera naturalminte, că scriitorii nu se mai cele de mai
ca
,
ofice
filos
i
senta .publicului cu - scrier
dar nu. pentru înaiate, escelinte pentru timpulii lori,
mai greu
i
mult
cu
era
alt: nostru. Prin urmare acum
nţiuni
prete
ari
6re-c
cu
fică
filoso
a serie cineva o operă
fia
filoso
cu
tii
de originalitate.. Dintre cel cari Sat ocupa u după sine
lăsat
a
ţiu
Bărnu
“în timpula noii, singurii S.
o sumă de serieri filosofice, zacii însă,

tipărite și necunoscute *).
Cântă V, (4840-—1884)

a publicati

afară de două, ne-

_muluă şi Incercări de metafisică. . Su
nă
roma
ia.
Colon
a.
denţ
spru
Juri
eă
Dacia cu instituţiunile romane. Cum

E
Teoria fatalis-

întemeiati în
acestea, după

romane, nu aii
retragerea legiunilor și administratiuneintestabilă sunti
inco
şi
viie,
probă

dispăruta cu totulă,
păstrate în tote
înseși cadrele instituțiunilora romanedomnii, popă, jude,
că
timpurile la Poporula-Românt,
principală junclatura
jurați, bătrâni, precum și nome
şi disposiţiipil
princ
ridică (v.p. 116 sq). Consonante de
ui la noi
ntul
păme
iuli,
obice
uni particulare romane” cu
aduna. din popor
se vora puts stabili numai când se va
it la celelalte -tăcut
s'a
ta
acestu obiceiii, 5) după cum acâs
-de-vedere curată ju- .
popdre, și care, afară de punctula
pentru istorie şi dizidicu, este de-o mare importanţă
RI
N
versele cestiuni etnice.
lula ali
seco
din!
uni
icati
codif
Până Ja cele - dintâi
urme sigure

11-lea, la Româniide dincoce

ni se află

or de 5.
publici all „Românilîntre
cate
4). In PWotiţa biografică la Dreptulii
rEmase»
ele
cript
manus
tâte
află şi drepti aceea
Bărnuţi, lași 1867, se înşiră
mal
se
unde
însă
cimă
vre-o 8 - 9 filosofice, nu
începuse a le
Elevii neuitatulul „profesorii
bli,
nică cart vort fi originale.
ile.
lucrăr
află
În ce stare se mat
tipări. Nu se. mai scie însă
şisâ pui
,
Chițu
G.
il
terul
minis
sub
ă
5) Uni începutii s'a făcut
a

josii pag: 269,
cată ceva în Col. lui Traianii. (v. mat În
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"de legi scrise, intre cari, se înțelege, nu potă
intra disposiţi
unile

pentru

anume

casuri

sâu. persâne,

aflămii prin chrisâvele domnesci.
nisatotiulii Gomna, Alecsandru.
celii
dusă Basilicalele, nu le-amu putulii
probă î,. In diversele chrisove atâtii

mâni,

câtu

şi în documentele

cari le

Susţinerilcă
e orgabună, ar” fi întro-verifica prin nici o
ale domnilora ro-

Strâine

de

prin

celelalte
provincii locuite de Români, aflima unanim
ii "probală
esistența unui drepti românescă consuetudinară,
'6r' la,
- Românii 'de peste Carpali, în diversele docum
ente,
se
„numesce jus volachie, ritus volochie, le, antiqu
a et approbala, va se dică: dreptuli scu . obicei
ulu românescu,
lege vechie “şi recunoscută;
la Românii din Galiţia se
numia consuetuldo juris alachici, obiceiulă
dreptului
românescu

; la Românii

din

Serbia

lege vechie

; este de
asemine cunoscuti, că Românii macedoneni
aveai nu
numai obiceiul dar' şi căpităniile lora.
chiar” sub
Turci ?),
|
|
!
Câtiă de importantă şi. înrădăcinată era”
acestă echie
6).

Adeviratii

dowi (prt.

D. Cantemir

2 c. XII),

aar'

arată de unde a luată acesta,
considera

ca o

ne.

spune

în cronice

acâstă

nu aflămă

dreptii-aceea.

probă - contimpurană,

când

în Descrierea lol:

nimici, şi elă nu ne

relatarea
scimă.

lui n'o putemi

că D. Cantemiră

cam asardâză.
Nu putemii însă trece cu vederea
următârele indici
de 6re care legi scrise: în Cronica
din Magaz. istoricii v. V. să dice:
„La judecăti mari se caută Trazila
acâsta era ceva cu totulii escepţionaliîn divenuli domnescii“i, va se gică
i.
La Mănăstirea Neamţu esistă
Pravila aca mare în limba Slavân
ă din a 1474. (Revista p.
istor.,
arch.,şi filolog. a. II. fasc. L.
p. 135). Despre Pratila alâă
> mal susfi 1+ pag. 200. — Intr'ună
vedi
chrisovă alti lui Barnovschi dela
1828
„se dice că judecata s'a făcută”
Zupă legile ere (Archiva sciințif
a. ll p. 180)..
. şi lit.
|
Ma
.
7). Despre acestea Vedi -Porunca
domnea
scă din 1517 la Codicele
Caragea ' (Legiuirile 'civile ale
'Ţerei
Românesc. de C N. Brăiloiii
Buc. 1854): Anaforaua Ohştes
cer
adunări -a Moldovei din
1827 (UricariăIl 196). N. Densuşiani.
4 (ao 2) 22: 23, 37—8, 136. Monumentep. era Făgărasulul p.
Archi
va
ist.
a
Rom.
t.1. part. 1 p,
154 nota;
Diete
ai pDoDona
pin ţiun
lu!eaD uşan i „din
ai
1348A NI p-j 143: : lege antică.
i
*

S=

-
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|

-
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lege consuetudinară se pâte ved6 cu deosebire la Românii supuşi puteriloră străine, unde în tote timpurile
s'a respectatu mai multi sâit mai puţina până chiar” în
cestiuni de pură justiţie, şi chiar. juducătorii şi tribunalele încredințaii 'bătrânilora satului decisiuni de pro.
pe
cese 5).
Dreptul consuetudinară sâii.. obiceiele juridice ale.
Poporului. Românu a încercatii se le adune d. G, Chițu
ca ministru de justiţie. -In câtă se va fi pututii realisa
acesta, nu scima. Publicate s'an vădatu numai cele din
districtul Bacăn în Columna luă Traianăpe 1882. In
colecţiunile

şi idiotisme încă

de proverbe

trăle principii şi

din

macsime

acesta

află

se

drepti.
se.

arme şi disposiţiuni de “asemenea. natură

păs-

Multe. .

află prin

Marea imporvechile chris6ve, şi chiar -prin cronice.
direcţiune
acestă
în
studiilorii
a
tanţă a cercetăriloră și
mai sus.
arătate
puncte
multe
mai
din
evidentă
este
Este însă naturala, că acestii dreptă consuetudinară,
ca o lege nescrisă, numai în atât se pulea practica în
puterea
voia sălii recunâscă celii ce avea
câți
cum.
după
căci
judecătorii,
şi
în mână: domnii
ne spune
m

Urechie,

părutn

lui (celui

mare)

ori

_

”

e

ani,

i-ai

„ce

Mon.

p

ţâra Făgărașului

p.

48 întruni

acti

N Densuşi
$.
din Făgăraşti din 1689 se dice: „se fie datori a prim!
alt tribunalului
a bătrâniloră și
şi a supune pământurile acele la împărțeli în presenţ
. acea parte. . . se remână „condamnată
a boerilori “din satil, .
a judecătoriloră şi
la 6o fiorini unguresci din. car! - jumătate să fie
e a părțilorii ce
jumătat
€r'
ersa,
contrav
regula
arditriloriă ce vor
ea judecăţi sătesct
- tori sta pe lângă sentință“. Amii văduti asemen
acesta, şi ami vădută
scrise aţâti din secoluli 17 și 18 câtii și din
dincâce mitropoliţii
Precum
.
1848.
:de
înainte
e
concret
” înşine casuri
ea dincolo preoții
lua parte la judecăţi În divanul doinnesci, asemen
înainte de 1848
casuri
vădutii
am
şi
sată.
din
ile
judecăţ
la
lua parte
documente
vigutii
Sai
ersa
controv
regula.
ii
preotul
re
unde cu deosebi
şi Care
escii,
episcop
ii
scaunul
la
unde părţile în cause civile ai apelată
remăvechi
era
acestea
I6te,
ă.
2 decisă cestiunea în ultima instanţ
iz.
onal
naf'
rii
dina
uetu
cons
şițe de dreptulă
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„bine, ori răi, -aceâa au fosta lege

i
(d, 132),

asemenea

şi D. Cantemiriăîn capit. citati mai susi, _Cele dintâiii l6gi serise apara în sec. 17-lea. Sub
“Vasile Lupulii la 1646 se tipăresc” Pravilele îm perătesci (v..p. 143) in Moldova, 6r' în Muntenia sub Ma-

teiit Basarabi Indreptarea lege la 1652 (v. 197). Este

„de observatu “însă, că ele se aflaa în parte traduse
îna:inte de 1632, (Cipariu, Principiă p.:113) şi nui esclusă
posibilitatea, că voriă fi fostii traduse de multii, şi atunci
s'ar'

„adeveri, că deja sai aplicata şi înainte de ase tipări (v.
pag.

„200 ).
Codicele de sub Vasile Lupu cuprinde mai multe
disposiţiuni penale și se consacră asertirea
teranului, €r

ală lui Mateiii Basaraba este unii amestecă iutorm
b de
disposițiuni judiciare, administrative şi poliţien
e, și
- mare parte se ccupă cu dreptulă canonicii. Dar"
întroducerea legilorii scrise, obiceiulii “pământului şi după
* r&mă„- sese în multe în vigâre (Tunusli, 1363, p. 34).
Aleesan-.
dru Ipsilanti publică 'în 1797 unu noii codice
„în limba grecescă, estrasii din Basilicale. Scarl de legi
at Cali- . machă publică la 1817 asemenea în limba
grecă unu
codice civila compilată din- Basilicale, “Novel
e, și alți

codici. Totă în acestă

anii Caragea

în”

Munte

nia pune
în lucrare codicele seri. In fine vinii Regul
amentele organice. Cu unirea Principateloră întră
şt jurisprudenţa

în o nbuă fosă,

oc

E
„Nu putemil” trece cu vederea nici
pe .Românii de
“dincolo. Deși ei nai avută unu
guverna
tâte acestea aflămi şi la ei în acestii -perio_proprii, cu
da' o literatură juridică. Incă sub Maria 'Teres
ia începuse ase publica ordinațiunile în limba română.
S. Alicula traduce:

Dreptută naturală după Baumeister
'Iuându-ne Bucovina, la 1812-pune (v. p. 240), Austria .
de se traduce ro- ;mânesce și se tipăresce'în
cele civilă şi penală,

acelu ann în Cernăuţi: Codi-.
între ânii 1850—1860 se. traducă

amend6ut. acestea de noi
Transilvania dimpreună cu
Procedurile, 'Tâte legile şi înordin
ațiunile pentru
l- Vania eşia
în . ui
acestii “timpi -și-în. limba românTrasi
ă tra-

—

i
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tate de translatori
duse de Anâreiii Mureşiani, în cali pe terenulii jurisi
inal
orig
i
itor
Scri
pe lângă Guvernă.
ii de câti pe:
prudenţei în acestă perioda nu avem
“Elu s'a născută
).
4)9
186
08—
Simionă Bărnuţă (18
şa-românăîn 'Transilla 1 Augusta -1808 la satulii Boc
la Carei, celu lită
făcu
vania. Cursula gimnasialu l'a
- fu însărcinată cu catedra de
ceali la Blaj. La 1832
ce

6r' de la 1833 înco
istoria universală şi de filosofie. -ca
profesorii . câtă și
Atât
rămase numaicu filosofia.

ru erudiţiunea, actica seeretariii episcopescii, şi pent
curând o mare poigă
vitatea şi probitatea lui,şi cășt
eminamente na-.
lui
ile
cipi
prin
pularitate. Cu deosebire
nti în generacure
noi
ționale începi a întroduce ună
ânda cu im-.
într
ni,
Leme
lonă
țiunea tinără. Episcopulii
'colisiune cu
în
ui, vine
prudenţă în apele maghiarismul
Se
nuţă,
Baăr
era
i
capi
curentulii naţionali alu -cărui a-şi partida lui şi între
nasce uni procesă între Bărnuţ ină 'cu. espulsiunea
term
episcopi, care, se întelege, se
cei măi :distingi profedin
i
mulţ
mai
a
şi
uţii
Bărn
lui
în etate, se duce ca sturori şi teologi. Bărnutii, deja din Sibiia. La 1848 Bărdentii la Faculiatea de drepti sentimentulă instinctivă
cu
nuții fu acela. care în unire
cu curentulii aşa numitei
ne
iţiu
opos
în
ali poporului şi
cari nu întrevedeaii
ne,
inteligențe şi a diareloră româ
uniunci cu:
contra
în

proclamațiunea
i, prin meuli-libertătei de la Blaj
Câmp
naUngaria, e” în
puse pasele unei. politice
pericolul, dede

urst,

disc
“Comitetului de .
In. revoluțiune ela fu capulii studiile juridice
ionale.
inuă
cont
"ȘI
ptu
acţiune. După revoluţiune
tiliulti de doctoraîn drela,
luă
unde
a,
Pavi
şi
a
din
la Vien
a
tate
ersi
Univ
profesori la
La 1855 fu chiemati edrele
de filosofie, dreptulu publicăă
cai
rii
oferi
se
i
unde
viâţ
0
după
Dar”
.
naturala

morabilulă sei

ali Românilorii

şi dreptulii

se bolnăvesee, Se
atâtii de agitată şi laborisă, la 1863
Româă din Dreptul publică ală
fic
gră
bio
ifa
Wol
e:
tân
Fân
9).
-,
, 1867.
niloră, Iaşi
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retrage la loculii nascerei sale, unde
a r&posata la 28
- Maia 1864. Afară de numărâsele
scrieri filosofice (v. la
filosofie) el a lăsată şi următdrele
dență: 1) Dreptulii naturali “prit opere de jurispruati, tipărită. la lași
1868; 2) Dreptul gințilorii : 3) Doct
rina Constituţiuneă ;
4 Constituțiunile statelor principa
le cu introducțiuni ;
5) Dreptulu publici ala Românilorii
tip. lași 1667 w,
Elocinţa). .
RR
|
„ Elocinţa. De elocință nu pâte
state libere. Adevărată a esistatuînfi vorbă de câta În
totu-de una obștesca
Adunare. Lucrurile inst se pelre
ceati în moda patriar„hală, şi voința domnului era
de regulă şi a obştescei
- adunări, încât domnulă, dâcă
ar”
alie păreri, ar fi irebuita. să facă fi voia să audă şi
ca Napoleonu. 1 cu
generalulă :- «cont
să fimă

radi-mi, domnule generala, :pent
ru ca
Chiar căile opâsiliunei stuncă:
nu duceaii
adanărei
doi».

în sala
, ci ea inergea şi pleda de peste
hotari,
Prin Adunările obştescă, după
regulamentuliă "organică,
mai
cu samă

aşa numila

oposițiune

facă usu de elocință.

S

rusâseă

începe să

Mai din. vechii elocința la noi a
a fostii. cultivată în” câtu-va în biserică, Acâsta
însă, după-cum se pote vede
din aşa numitele Omiliare sea
Cazanii se ărginâa mai
numai la traduceri din alte
limbi. ' Nu voriă fi lipsită
la ocasiuni mari și cuvântări
originale,
" Păstratide
i câtă numai de pe la începdar' nu ni s'an
utului sec. ală
18-lea.
|
Ii
:Antimă Tvireanulă: mitropolit
> 1709—1716, destituită, r&spo ului Munteniei între anii
Domnului

fanarioiu

Nicolae

pităi -si ucisi din ordinula
Mavrocordatii,

O .colecţiune de Predice ținute

ne-a lăsata

la
apărute, în două ediţiuni la sărbători mari. Pre-"
Bucurescă în 1886 și 1888, se distingă prin căld
ura

„ducele,

limbă alesă,

stil

Petru: Daiori

. (Y.. pag. 245),

armoniosii,

sentimentului religiosii,

viu.şi figurată,

„asemenea .a publicată

care

până

astădi

multe predice

|

se mai rostescii ici.
colea in bisericele române de
peste munţi. Aceste pre- -

|

—
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dice pentru spiritulu loru religiosă-națională nau lipsitii
a esercita, mai alesi în primele decenii ale acestui se-.
colă, o bine-făcătore înfluință asupra Românilorii de peste
munţi,

Nea

-

"Ca elocință eclesiastică

luă Stefanii-celă-mare,.. ună
la finele secolului

trecuti.

insemnată

a

eserciliă de
“Puterea

IE

este , Necrologulii

elocință de pe.

discursului

stă în

văpaia, sentimentului naţionala, care comunică şi stilului

puterea sa. electrică. * -

NE

.

In afară de biserică în' secolii trecuți abia aflămi din,

când in când câte-o urmă de elocinţă. Așa ni s'a păstrată discursuliă
ce la ţinuta ambasadorul moldoveanii Luca Cârjă 'cătră regele poloni Sigismundii |. la a. 1523,.
în care propune o alianţă a creştinilora . contra . Tureilor. In eli se vede omulii deprinsii cu tâte metehnele
elocinţei *),
-„|
|
i
Dela unii Gheorghie Maiota s'a păstratii tipăritii unii

Cuvântii la Pască ţinut la Mitropolia din Bucuresci 'sub

Constantina Brâncoveană pe când mitropolitii era Teodosie Vestemianuli (v..p. 197) mortii la 1709; autorulă este cu totulii necunoscută de-aiurea.
Limba cu-

Tată şi absoluta

nimicit archaici

nici in cuvinte,

nici în:

ortografie: stilă.:viu, “rupti, cu -antitese, mai
cuvinte și formă retorică fără tondu 10)...
—————

.

numai ,
o

.

-

9). Publicatii, în Archiva istor. a României în traducere româ .
nâscă t. [.prt'1p.9
,
,
|
.
a
- 10). . Broșura în octavii micii cu cirile în 44 foi numerotate, are
Utulă : „Cuvântă la mântuitârea patimă a Domnului nostru Is. Chs. , .
Făcut de propoveduitorul sfin | tet Evangelil at Besereci cer mare j
Kyr Gheorghie Maiota, alu lim | bet Elinesct,. și Latinesci da | scală

alu prealiminaţilorii fii | al blagocestivului domni ală | Uggrovlachir. |
Io Konstandin vv. Voevod. | tipărit.” de Miha!
nulă Typoaraful!i.

Pe

foile

2—ş

tului Teodosie, fGia 6. verso icâna lui Christos
sub ea patru stihuri,

pe foia

anulă nu-i indicatii nicăiri.

Micu âin Bănată

Iştvanovici , Ipodiaco-

o.precuvtnatare adresată

7 începe

Broşura

”
.

mitropoli-

crucea „în spate

Cuvântulii. Loculii tipăririi şi

ni s'a comunicatii

-

LR

cu

de părintele

-

E.

:
18

7

-

—
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“- “In cronice rarii se află ici colea câte-oscurtă apostrofă,
Se
.
Nicolae Bălcescu în opera să istorică despre. Mihaiii
pune adese-ori, după maniera 'antică,. discursuri în rostulii personagielorii, dintre care mai însemnate suntu cele
puse în gura lui Mihaiu (pag. 116, 368, 372,458). Memorabile suntii încă discursulă îintroductivii alt lui M.
_ Gogălniceani la inceperea cursului de istoria naţională
la 1843, şi Giscursulii lui A. Hasdeu cătră elevii sclei

de la Hotinu.

a

|

“* Cel mai. mare discurs” politicii până la 1860 este dis- cursulii lui S. Bărnuţi ţinutu la 2%; Maii 1848 în marea adunare a Româniloră
'de peste munţi în Câmpuli
Libertăţii de la Blaji. Acestu discursit nu-lii putemit: caracterisa

mai

bine,

de

câtu - numindu-lii.

'discursăă

de

„marime antică; mare nu numai în formă. în ideile și
spiritulii în eare l'a turnatii celebrului tribunii alu popo„rului,. cum "lă numiaă, dar' mare, necalculată de mare

toti-odată, în imensele lui consecințe, încâtă mă îndo-

iescii,. că :să-se mai fie ținutii vre-unit discurs, ale cărui consecinţe să fie fosta atâtu de nemărgenite, ca. ale
acestuia

pentru

Românii de peste Carpaţi.

Eli

este celui

mai - mare monumentii de pe: Câmpuliă-Libertăţei şi unii
„capii-d'operă de elocinţă română.
i
Dincâce 'de Carpaţi primele avânturi de adevărată
- elocință în 'sensuli modernă începi cu ndua situaţiune
creată -prin tratatută de Parisii. Divanurile ad-hoc suntă
ântâia arenă pe care pășescii oratorii, între cari se
distinga: 1. C. Brăteani, M. Cogălniceanu, C. Negri,.
„ Anastasie Pani şi. alţii, -a .căroru activitate şi aprețiare
„pe acesti teren se ţine de periodulă
ală patrulea.
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|

CAPITOLU
|

IL.

Poesia

NR

“Prospectă istorii.
După istorie mai curând și mai multa.
poesia. Istoria.a

semănatii

s'a desvoltatii

semința ideilora

naţionale,

poesia, ca o ploie bine-făcătore, le-a fecundati; ele au

încolțitii în curând, ai înverditii, s'au întinsii, ati ocupata terenulii, Poesia a popularisatii istoriaşi ideile ei.
Fără de ea noi nu amii fi adi unde suntemu,nu vomit
fi unde-dorimi s'ajungemii. Ideile suntit elementulu,.
suntă aerulu vitală; poesia. aripele care ne .avântă prin
elii, Poesia totit-odată a desghieţati curentulii amorţitii,
inghieţatu ali limbei. Precum națiunea, totii asemenea.
limba fără poesie nu ar' fi unde a ajunsi. Acâsta este
misiunea de deşteptare şi cultură, care poesia "și-a îm-.
plinito până la 1860. Nu putema cere in acestii timpii
mai multii de la ea. Cu deosebire nu putemu av6 pretențiunea de a ne fi creata capu-d'opere. literare, de-a
fi realisatu ideule artistice. ' Poesia a' lucrati in acesti
timpii pentru îdealulii - naţională..

L'a realizatii în parte

și Va transmisă rațiunei practice pentru a-i da întruparea reală, și ea poesia a-trebuită seu ar” fi; trebuit
să apuce, calea idealului artisticii,. pentru a ilustra întruparea reală a idealului năţionalu şi a-l pune încetulii cu încetulu la înălțimea de la care nu semai pote
cobori ncă- chiar distrugându-se. Dar” decă timpulu s'a
perdutii,: sperămii, că ne-a rămasii încă d'ajunsu, d'ajunsi
însă numai dâcă nu vomu 'mai întârdia.
n

: Deşi poesia -nâstră

datâză numai
cestea nu ne
inainte. Cea
noscută până

'literară, în înțelesii: mai strinsu,

dela inceputulu acestui secolii, cu tote a-:
lipseseii scrieri din timpuri cu muitii mai
mai vechie' urmă de poesie literară cu-.
adi ni:s'a transmisii numai prin tradiliune.
pe

—
Suntă

câteva

versuri.

ȘStefann-celii-mare,-ele

216 —
r&sboinice.
sună:

atribuite chiar lui
-

ii

|

- Hai fraţă, hal fraţi, la nivală dați, |
La

Hai
La
Hai
"La:

,

=

năvală

daţi,

țera v'apăraţi!

fraţi, hai fraţi, la năvală. daţi,
nâvală dati, crucea -v'apăraţi!
fraţi, hai frati, la năvală daţi,
năvală. dați,: steagul v'apărati!1).

"Timbrulii literari ală acestorii şese versuri este mai.
presusa de ori-ce îndoislă. Ele însă arată vechia tradițiea oştilora creştine. care aveaă steagă cu cruce 5). " Daici

încolo

nu

mai

este

cunosculănici

o.urmă până

la 1673, când Dositeiă. publică psaltirea sa în versuri,
în care se află şi o mică epigramă
a lui Mironii Costina.
„ Din rutina technică a lui
Dositemi suntemu nevoiţi a
conchide, că elii a cunoscută. şi alte poesii literare făcute mai înainte de elu. cari însă n'uit ajunsă până la
noi. Hin care"și adunase
o sumă de cărţi şi manus„cripte, care aflase până şi o poesie atribuită
lui Stefanu-

celii-mare, de sigura va fi aflata şi altele. Er' la 1674
ună bănăţiană
.cu numele Haliciăi (. p. 104) serie ur„mătorele versuri în metru anticui elegiaci şi cu litere .
latine, care noi le reproducemii cu ortografia modernă:
-Cântii sănătate, sărindăla voi, Romanus -Apollo,

La toţi, câţi sânta m împărăție şedeţi,

„De

unde

cunoscinţe

aşteptămu,

.

'-

..-.

şi sciinţe : ferice. .. -

„„__
De -Amstelodam, prin cărți stă 'n omenie tipariă. .
„: Lege: derâpt'au data frumâsa cetate Geneva; .
! „7
„1 vine Franciscus, ţine-te Leyaqa, Paris!
s

"1).

-Baciumulii pe 1504 p. $s5—6, aflată de d. Hasdeii scrisă pe

Psaltirea 'slavo-română dela 1050, de mitropolitulii * Dositeiăi, care.
„dice că. „cfintarea era făptuită de Stefanii-vodă cel -bunăt.
”
„2). Constantin celi mare bate pe. Goji, cu care ocasiune
îsto-.
Ticulii Socrates libr. 1 c. 18 dice: „los enim crueis uexillo, quod
est
christianorum proprium. în proelio fretus tam fortiter deviciti“.

|
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Prindeți mână. sorori, cu cestii 'noit 6spe, 'nainte,
! = Fraţii, fârtaţii, nimfele pasă curând. *
i

“ "Domni buni,

mari

doctori,

dascăli,

şi bunele

demne

Cu pace îi fiţi, cu pâne şi sare, rugăma.

„Dela 1694 esistă unii manuseriptu de psalmi în ver-

suri cu litere latine, scrisa în Transilvania (Valea-Ha"ţegului), care probabilu este o copie -de pe uni .manuscriptu
mai vechii (v. p. 104).: De âci în colo ur- - -

mele se inmulțesca. In sec. 18-lea Corbea traduce şi-elu

Psaltirea “toti în versuri (1725).
Se ailă manuscripte
din secolula ali 17-lea şi. inceputuli celui presentii, ce
conținu o sumă do. poesil, cele mai multe de origine
literară, forte populare:
pe acele timpuri, mai cu samă .
cântece de veselie. la ospeţe, la 'nunte, gratulațiuni,
co-.

linde, rugăciuni,

cântece la morți ş. a. Cele
rai șnulte

.

din acestea suntă fără
182), de sigură chiur

îndoidlă forte vechi 4y; pag.:
cu secoli. înainte de seo. ali -

18-lea, cari san țransmisă atâtu prin graiu viii câtii și:

prin manuscripte,
de
ună timpan incâce însă âu
incepută se dispară, dinaintea celoră n6u$ și .numal ici
colea se. mai audii.

literare din

La

secolulii

române literare

Sulzer

allămă

mal multe ,poesii

trecută 3). .In desvoltarea poesiei

pâna "la 1860

constatămii următsrele

epoce:
A
Epoca I stii archaică, adecă pâna la 1830, __în care

distingemii dou% eurente decsebite: celii dintâiii biseriescu atâtn în poesia pură biserieescă. câta şi în poesia
profană s6u poporană scrisă, şi acesti curenta ține până
1780;

alu doilea

curentii,

care începe

ca deosebire

Văcăreseii, este celii în spiritii neo-grecu 'sub

cu

înfluința

elementul socialit de atunci, şi: acesta ține până cătră

1830. In acâstă 'epocă nu putea săse producă ceva însemnatii. Poesia bisericâscă s'a mărginită la traducțiuni
libere, ca: Dositeii: şi Corbea. Poesia profană se mărgi- 3).

Sulzer,

duse câteva, la
.

.

Geschichte
Cipariă

d. trânsalp.»

Archivă
!

9

Daciens v. Il.

p. 086 —92.

1—83,
.

-

repro-

RL

-

.
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nea,la . necesităţile spirituale reclamate de împregiuririle
- de tote dilele, d. 6. nunte,

ospeţe,

sărbători, inmormân-

tări. ş. a.. Mai târdii în cea neo-greacă se cultivă:cu
preferinţă” - amorulii. In scurta, de-o parte, spiritul și
-stilulu bisericescu se opune varietăţii şi aventului poeticii, de-altă parte -o împedecă
înfluința. poesiei' neo"-„ grec6; ca străină şi ca-una:.ce ea singură nuavea opere
de' gustu şi de valore. 'Tote acestea, ce puteaii altu ceva
produce de câti tota după asemănarea lora. Dreptuaceea în: generali :poeţii din aceste timpuri n'aii putut
să-se avânte nici cu: spiritula,- nică cu limbagiulă.. Vocea
loră se simte 'totă-de-ună înnăbuşită, limba = neajutată,
îngăimată.

Numai ici- colea vedi

pe poeți r&suflândiă
mai

liberi
şi scotându accente. mai . sondre. : In acestă curentit::se:-marcheză -dou5 direcţiuni:
una populară şi
alta mat înaltă literară, şi amândou& mai ales în po:
esia, narativă.
În cea

dintâiu

avemi pe lon Baracu, care

-la 1800 publică pe Arghiră și Elena, 6r' la 1821 Risipirea Ierusalimului ; pe Vasile Aronii care publică Pafi:
“mele hi Christosă și Piromi şi 'Tisbe la 1808. pe Leonătii
şi Dorofatu la:1815, Amnulii mănosii la 1820,
EI creară ' unu stila limpede şi: populari şi tote acestea.
- deveniră cărţile -cele mai. populare. şi; ceea-ce este mai
multu, întrară în coliba “țeranului mai alesu dincolo
de

Carpati, ducândii gustuln cărţii şi idei mai înalte;şi ini
afumata. lui locuinţă. Dine6ce s'a popularisata cu deosebiro' Arghiriă. şi Elena, care atinge: mai multii. corda
„sentimentului. Scrierile acestorii: doi 'poeţi. 'mal au și o
altă mare. însemnatate,

căci

ele an 'incepata”

a elimina

aşa numita literatură apocrifă, străină .ca idee și nefe-

ricită ca înfluință (v. p 103).
In direcţiunea adâua a:
flimii eu deosebire pe lonn. Budai Deleanii seriindii Ți-

„gâniada, epopeie

comică în XII. cânturi în spiritu sati:

rică, care. din nefericire rămânându netipărită până târ-

dia 'în timpula, nostru. a” rămasă ! şi necunoscută, Pe o

adoua linie ama pute

numi

aici din genul

„măvtra amorului de 1.. Văcărescu
de V. Aronă,

Na
-

-

t

idile Pri-

şi Rapârtă din visti
i

Ba
Epoca II până la 1860. In acestă epocă poesia întră scii voesce să între pe calea greaa înaltei literaturi. Pentru .acâsta: însă lipsiai condiţiunile
sine gquibus non—,
lipsia “în generalii instrucţiunea şi. adâncirea 'limbei.
.
Lipsa instrucțiunei avea de consecinţe sărăcia de idei,.
interioritatea şi nesiguranța gustului ; pentru aceea vedem, că: poeţii acestei epoce. neînţelegânda
greutatea
misiunei, - începa forte de tineri, mai de pe bancele
scâlei, și bancele încă erai puţine la număra. Dar pre- cum începu de timpuria; totu .atâtu de timpuriit le şi sâcă puterile, şi pe când fisicesce suntuîn puterea barbăţiei, spiritualmente suntu deja bătrâni. căci s6a--nu
mai producă nimicii, amuţindu cu totuld, - sâii repet6ză numai cele din tinereţe, cu mai. puţină: putere şi
cu mai slabă avânti, ca tote lucrurile ce se repetesci.
s6u se incăldesca de noi; s6ă în fine se sforțezăla
lucruri la cari n'au cugetatu nici-odată, şi pentru cari
nic! nu s'au pregătita la timpu: Lipsa ideilora aducea cu

"mari, - de incer-"

sine şi lipsa de iniţiativă. de aventuri

cări grele ; pentru aceea şi vedemii pe toţi poeţii mărginindu-se la genurile uș6re. şi neprecisate ale poesiei.

mai grele, le părăsescu. la în-

Cei cari încercă lucruri:

ceputii, ca. Eliade Michaada ș. a. Singurii Bolintineanii
prin puterea naturală a geniului seii pote s&-se avente
mai

departe

în poeziile

lui şi Poeme.
|
N:
Pentru aceea în acâstă epocă
câtu

valâre' atât în epică,

Florile

sale narative

“
ne lipsesc

şi în dramațică.

Bosforu-

E
scrieri de
Chiar

epi-

grama, cea mai mică din tote speciele de poesie, na
fostn aprâpe de locă încercată. Lucrul se esplică uşorii,
pentru:că epigrama este condiționată de concentrarea
de
unei cuintesenţe.

idei într'ună

'volumă

și

s6 rămână, cum

a

forte

micu

într'o limbă elegantă, precisă şi ascuţită ; lipsindi inst
fondulii de idei şi o adâncă şi variată cunoscință a limbei, urma” necesarminte

ca 'epigrama

Lipsa de una studiu adâncit alu
râmasu, neîncercată.
de o * natură și mai
limbei a produsă “ altii neajunsii

-

—
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fatală pentru poesie. D'aici adecă. provine,

mulți

din -poeţii.

că cei mai

acestei ' epoce „ai unii forte restrinsi

vocabulariii şi o.mai restrinsă fraseologie, Aceleași cuvinte,. aceleași frase 'se 'repetâză merea şi interminabila, .
Unu altii. defectii capitalii alti poeţilorii din acâstă epocă

„este,

că ei nu se mărginescii,

nu

se concentreză asupra

unei specie de poesie, ci mai toti, şi cu deosebire cari
se simtii ceva în putere,
încârcă tâte genurile de poesie : lirică,

dramatică,

narativă, satirică.

Unu 'seriitoriă

în prosă nu pâte să scrie fără ca: să-şi concentreze a:
tenţiunea și puterile asupra :unui obiecta, să-lă studieze,
să caute, st mediteze, să așede, poeţii însă cugetându
că cea "dintâiu ideie, ce le plesnia prin capi, era deja
- Şi poesie, .dâcă puteau . s'o. încadreze cu câte-va rime,
nu voian să scie.de studii .preparatâre, ci făcându-și
ei meseria fârte uşâră și nefiinda. publici - care
să-i aducăla cuminţie se înmulţiată ca. ciupercile, lăsândit în păragină terenulă laboriosa ală poesiei. Şi așa
ei scriau meren şi mal. bucurosu poesie de tote speciele,

ca și când n'ara fi avută nici o ideie de preceptulă, că

„ Cine face de tâte, nu' face nimici bine! Puterile risipite
,
ori-câtii, de mari nu poti face nici-odată ceea ce afii face
„unite, concentrate, şi cu 'atâtu mai -vertosu puterile
.
suflete

sc.

RI

E

“In acâstă 'epocă două creaţiuni originale “ putemii să
constatămi pe terenulă poesiei : balada istorică şi oda

națională. Cea dintâiă -creată de D. Bolintineană, adâua

de A. Mureşiană,din
. nefericire amândâuă au apusă cu
ei. Cu Bolintineanu nime n'a'cutezata a concura în balada
istorică ; nime în oda naţională n'a atinsă înălțim
ea lui A
Ă Mureşianii. Acestea ai fostă nu numai cele mai
însem„nate creațiuni în genulii poetică, dar totăodatăşi celi

mal puternicii mijloca de

balade s'au popularisatu

educaţiune - naţională.

faptele

cele

Prin

mai ” glori6se din

istoria nâstră naţională;
ele au scosa pe.
„Stefana şi. pe -Mihaiă, din cronicele mucede și Mircea, pe
tată în triumfa prin tâtă Românimea ; €i s'au i-au pur- coboritit
-

—281.—

pentru a străluci

2

chiar. în coliba

ţeranului.

Amândol

ccesti Vates, adeveraţi profeţi în înţelesulă antici, ai
datu espresiunea cea mai înaltă idealului. nostru nați-onală :
E
e

Astă-felă e Românulii şi Românu suntă eu,
Și sub jugulu barbara
Căci

nu-mi

ă

pleci capulu meu!

|

Viitoria de auriu ţera n6stră are,
Şi prevăda, prin secoli a ei înălțare! Er celalalti cu buciumulă reînvierei strigă:
Deştăptă-te, Române! din somnula celă de msrte,
In care te-adânciră barbarii de tirani!
|
Acum ori nici-odată,, eroesce-ţi altă. sorte.

La care să-se 'nchine şi crudii tăi duşmani!,..
Români din patru unghiuri, acum
Uniţi-vă în cugetă,

uniţi-vă

ori: nici-odată

'n simțiri!

+

-.

EI resumă întregă spiritulu, adâncescii şi cristaliseză |
sentimentula şi aspiraţiunile întregului. Poporii- Români
fâră deosebirede provincie. Singuri acesti doi poeţi se
inalță la ceea ce este misiunea
adevăratei poesii, la
universalitatea sentimentului,

ideiloră și

aspiraţiuniloru

unui poporă, și numai acâstă cale duce mai departe—
la omenime: căci unii seriitoriii numai resumânda în
sine și lăsânau s&-se

resfrângă

în. scrierile „sale

mediulă sa poporul, în care sa

născutii

intregu

si-a trăilu, .

cu .sentimentula, ideile şi aspiratiunile sale, numai astii-

felă se ridică mai pesusii de vulsulii literari;
de micile

lui individualități,
în sfera totalităţii
- În acestă epocă
"teatru. Mulţămită

şi se înalță ca' o
omenesci.
incepe a se serie
tipuriloră sociale și

de V. Alecsandri în toni populari,

-parte . constitutivă
E
câle-ceva şi pentru
comedidreloră scrise .

.teatrulii . începe.sc

u
nu pară de totă străini: ocean
—.
spirituli
poesic.
în
continuă
se'
epocă
-Toliiîn acestă
poporanu, ce pe basa poesici .mai vechi luase la înce- 4

289.
putulu

i

secolului. uni: non şi mai înaltii avântă cu Baracii

__” şi Vasilie Aronii. Eli continuăîn a dâua epocă toticu
„” Baraci, căci V.. Aronu murise, şi cu deosebire cu Antoni Panu, elevi alu lui Barăcu. Acestia se adresau cu
deosebire la poporul de josu, şi chiar pentru acesta ac- tivitatea lori este forte importantă. “Totii-odată se nasce
«și în literatura mai înaltă una curentă populari, şi a„ nume prin publicarea poesiilora populare de V. 4“lecsandri.
Acestă
curentii insă
era
falsă, căci
"el,în locit de a învăța în acele poesii limba frumâsă

şi curată de care se servesce poporul ih poesie, în„câreă să imiteze spiritulă, -ideile .populare. Acesta însă
este o absolută imposibilitate. . Creaţiunile spontane ale
“poporului, la cariait lucrati generaţiuni, în cari s'a concentrata în modii naturali, inconscientă, tota sufletulu

poporului, este imnosibilă ca s&-se “reproducă în modi
literari. Poeţii potu şi trebue să utiliseze limba, ideile,
imaginile populare în creațiunile
lora literare, dar încer-

„__cândua

se identifica pe acestă “cale cu poporulii,

estea

„crede că poţi să întri cu capulii prin stâncă, Fiindă însă
în formă uşoră a. turna asemenea versuri, căci sunti
„scurte şi se mai admită, ca populare, şi mai neregulate,
astă-felu

incepuse'şi unii

mai continuă

și adi

a înşira

„sănătosu, de carea fostă

totă-de-

:„ Yorbe-legate mai bine mai r&iă, cari. lipsite de origina- .
“litatea şi imaginile îndrăzneţe. ale poesiei populare, sună
ca nucile gâle. Pentru aceea nici nu s'a. pututa pro„duce nimicu de adevărată valâre sub acâstă. formă,
Insuşirea cea mai insemnată a poesiei din aceste e-

poce este spiritulă

una inspirată. In ea nu

pătrunsese

încă

bâlele de pe-

simismiă şi cosmopolitismii, din contră bătea unii pulsă

“puternică pentru bunurile mariale vieţii, pentru misiunea
înaltă a omenirii ; ea lucrâză

neadormită

pentru

a deş-

tepta în Poporula-românii 'consciința de sine, a-i înălța |
demnitatea, şi a-i aprinde: sufletulii pentru: idealula naţionalii. - Nu se încuibase spirituliă infectii de clică ce
cultivă ambițiunile neputincidse:şi: intriga. Scriitorii
în»

.
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[iuinţaii în bine asupra publicului şi prin vidța lori fră“ făscă, ordonată și curată; Aventulă neașteptatii ali Poporului-românii trebue să-lii mulţămimii în mare parte

poeţilorii sei bătrâni. Acesta „este cu deosebire marele
loru merita ! De
a

O altă înfluinţă. bineficătre s'a esercitata
asupra
limbei. Ami vădutu, că poeții: pân'ăci, în epoca |, avea s&-lupte multă cu neajunsurile limbei. In epocall
şi limba poesieise desmorțesce de-odată, devine flesi- . .
bilă, uşsră, sondră. Celii dintâiii poeta la care întâlnimă
acâstă nouă și dulce limbă, este Vasile Cârlova, care
incepuse a scrie la finele epocei I[.. Delă elu încolo afămă cu totulu altă. limbă iîn.poesie. Dar dâcă limba
căştigă în flesibilitate . şi devine mal sondră, nu totă aşa
cu -regularitatea și corectitatea ei. - Poeţii
se întâmplă
scria

cu fondulii

şi cunoscințele

de

limbă,

-ce le căş-

tigaa prin usulu de tote dilele, fărăa face “studii anume, fără de cari nu se pote. aprofunda limba şi nu.
se pole căştiga materialulă absolutii necesari pentru a
“pută crea opere de adevăratăși. durabilă valdre. La
cet mai multi poeţi-le lipsesca atâtii cunoscințele gramaticale, cât şi gustula fini pentru a sci. alege între
limbă şi limbă, cuventă şi cuvântu, espresiune şi espre- siune: lucruri

pentru

cari “nu

bei supte:cu țița sâu cari sau
întîmplare. Pentru aceea
seri6să ca Michaida, nu

ajungi - cunoscinţele

lipita de omu

vedemi, că Eliade, în o operă afla nici „limba, :
şi-a pututa

nici stilul, nici forma chiar, „şi toti aşa'a

liade şi alţii când

s'au

traducă
încercsăatit:

clasice; cari cereat o. mai mare avuţie de

rietate de

stila,

decâtă

lim-

„numai la

celă

pălito E-

din operele

limbă și xa-

indatinati în poesia nstră

“chiar Alecsandri, ca să.nu vorbimi de cel de a doua |
mână, comite, cum voma ved6, enorme greşeli gramacăci
naturali,
era
nesuccesii
„Acestui
sintactice.
şi
ticale
din nefericire mai vârtosă poeţii aa-luatii în ris studiile de limbă ale” gramaticiloră, pe când togmal lora

le trebuiaăi mai multă. Dar fiinda-căle despreţuiaiă, ele
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încă și-au resbunată, cu o săriicie
de cuvinte şi de (rase,

cu greşeli gramaticale şi sintactice, cu lipsa de varietate
„ În stil şi de avuţie de forme în technică. Se vede,
că nu cetise sâa nu ințelesese celebrulă preceptu ăla lui
Boileau :
ÎN
“
E
|
i

- Sans. la langue,

en un

mot,

Pauteur le plus divin

Est toujours, quoi qu'il fasse, un mechant crivain.

|

intimu,

nu

ae,

IPS

„Una lacru însă trebue să „constatămiăi, în generali în:
” . poesie se serie o limbă mai bună de câtu în. prosă,. Pe
+ când prosa se îndopa cu cuvinte și espresiuni francese
,
în poesie nu se putea face acâsta aşa ușorii. Poesia,
ca

ceva

scosi

din

sentimentula

română,

„pulea s&-se esprime decâtu 6răşi prin uni elementit eminamente
noscutu,

intimi, şi acesta “nu putea. fi străină, necunesimţitu,ci trebuia.
se fie românii, crescutii,

cum amiă dice, şi ela. impreună 'cu sentimentulă
inimi. De-aici deosebirea în limba “din: prosă 'şi cea dela:
din
" poesie.
-

Dintre poeţi cea mai frumâsă,

mai

al6să, și mai co-

rectă limbăo aflăma la Bolintineană; aseme
nea“a lui
Mureşianu este plină, solemnă şi corectă.
La acesti doi

se vede gustul

estetic în limbă,.

Ceia-l-alţi vaccilez

ă
între o limbă mai al6să literară, și intre
curentul
de
„tote dil;ele
pentru aceea” scrierile. loră suntii o împes
tritare acum de cuvinte forte inaintate
şi de neologisme
neimpământenite, acum de e'emente ordinare,
lipsite de
ori-ce graţie şi estetică, . cugetând..ci că
"aşa ar' fi populariu, fără să iee sema. că nici în poesia
populară nu
afli
cuvinte

ca sburdalnicu,

harapnică,

năprasnicu, prielniciă, indoelnicu, şagalnici, tovarăşi, tâfăra
, . jivină s.
aci

“mai

şi poporulii în. creaţiunile. sale

frumsă,

cea

mai

estetică “Şi .cu

alege. limba. cea

deosebire

românescă, no-impestriţată cu totu “felul
a
nodorâse, nepolite.
.:
.
..

cea. mai

de, străinisme
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“A.
e

Poesia lirică.

„.. - Prospectă istorică.
ușoră în
- Poesia lirică, desi grea în fondi, fiindă însă
Dar nostri.
poeţii
pe
ire
deoseb
cu.
formă, a -preocupatii
lima
ată
fund
chiar numai lipsa de o-cunosecință apro
să nu.
bei era dW'ajunsă.. pentru-ca cei mai mulți poeți
cale. În
acesta
pe
verde
ramii
ii
vre-un
la
pâtă ajunge
slabă..; Poeepoca | sn până la 1830, lirica este forte

în mod
sia bisericâscă s6ii psaltirea în -versuri, numai Q- numării s6u cela multi numai după formă

improp
ietăti lirice. rămu Ja lirică, în fondii este lipsită de propr
a poesiei,
care
încer
de
ice
istor
e
ment
monu
Suntu numai
lirice
poesii
rate
adevă
literare,şi nimicu mai multi. Mai
i. .
trecut
ulă
secol
.prin
de
e
cript
manus
se află prin- unele
se
cari
182),
tp.
și de pela începutulii: celui presentii
.
ară..
liter
ne
origi
de
erati
de-şi
liţise adânci în popor,
cu
alesi
şi mai
Lirica ie ceva avent cu Văcărescii
cu Cârlovă, ereaIona Văcărescu. In o nduă fasă intră
i” şi Răsunetulii
ţiunile acestuia ; Păstoriulă întristati
le . României.
antă flueră începu 8 răsuna în t6te părţi avură celu
elegii
cărui
ale
Urmsză apoi Bolintineani,
ii timpii începi a.
mai. puternică resuneti. Totu.pe acest
dri şi,
se popularisa

din poesiile lui

şi unele

V. “Alecsan

NE
.
Andrei Mureşiani.
la. o mai pulerajunge
lirică
poesia
ii.
timpul
In totu
era naturala. Ranele :
-nică espresiune în elegie. Acesta
duicsă după dile mal
suferințelorii seculare. și tânjirea
poesiei lirice decâtii
„nici
bune, nu puteau. să împrime

caracțerulă

melancoliei,

'doiosu.

.Cârlova

începe

cu

i. cu O fată tiniră' pe
Păstoriulă întristatiă, Bolintineani mai doidse eraişi cele
cele
rală
patul morțeă. In gene
sentimentulii tristeţel
mai populare. Astă-fela numai. mai puternică, va s&
viie,
ajunse la o espresiune mai
tire a gloriei şi a Su- dică. mai adevărată, fie ca aminevederea idealului doriti,
ferințelorii trecutului, fie ca într
v
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fie ca doră de patrie, fie ca durere de amorit, pe când
fericirea, liniştită, idilică, bucuria şi. veselia .entusiastă
și furia sublimă a r&sboiului, nu-și putură afla o puternică espresiune. Cu: deosebire poesia de răsboiiă, deşi
-i se oferi ocasiune la. 1848, nu putu -lua avântă. Mat

„multă sentimentii şi aventă

resboinicu

constatămi în

”. baladele istorice ale lui Bolintineant. În luptele Româ- nilorii de peste munţi se cânta cu deoseaire Deştâptă-te

Române,

curie |.

Audi buciumuli că
o

|
Dositeiii

,

sună: și Astădi cu Du-

P-OEŢII.

mitropolitului -(p.

200)se distinge în Psal-

tirea.. în versuri cu .deosebire prin o technică variat
ă,
incâtă sub acesta puntii-de-vedere ar” pute concura cu
oricare din poeţii -nostri. mai târqii. Chiar şi limba pentr
incercare atâtu de seridsă, deși, după cum crede u 0
ma.
cea dintâiă, este destulii de “înaintată; cu deose nu
bire
însă mai bine i succeda versurile până la
8 silabe,
Adânca cunoscinţă a limbei ce-o avea
n6sce mai cu samă din acestă Psaltire.

Dositeiu, se 'cu“Ela are o avu-

ţie de cuvinte, de espresiuni şi de rime.
ce
ondre multora din poetii epocelorii urniătâre. ar' face
devăratu, că dicţiunea lui arare-ori este. Este a” fârte adese-ori 'stălcesce accentulii cuvintelor poetică şi
u: Uni alta |
„detecta
generală .alu lui este. că siluesce
une-ori

gramatica, strică

sintacsulii și fâuresce

prisosu sâit fără farmeca. Mai bine
accepțiunile cuvinteloră. . -. A

Teodorii Corbea, braşoveani, care

cuvinte de

scie elă să nuanțeze
DI

a trăit

-pe.la finele secolului ală 17.lea şi începutulu:
celui aln 18-lea,
- Așemenea a tradusi Psaltirea în versur
i. El trecândă
în Rusia şi-a fostii dedicati 'cartea lui .
Petru-celu-mare..
Unii manuscriptu şi pote chiar original
ul
- lioteca r&pos. Cipariii. Necunoscându decât se află în bibu numai câte-va
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nu ne putema

pronunţa

i“tVăcărescii 2).. Acestă vechie

asupra

valdrei 1).
după

care

familie,

tra-

dițiune "și trage originea din Transilvania dela “Făgărașu 5), “ne-a dată mal mulţi scriitori şi cu deosebire
poeți: 1) Ienăchiță Văcărescu (p. 235) dela care avemii
uuii tractata de poetică adausă la gramatica sa (1787),
în care ca esemple figureza poesii: de ale “sale, între cari

Spune, înimidră, spune! și Amărită turturea, suntu le- .
ricite inspirațiuni lirice, . Stichurile din cronică sunti
fără valâre..2) Cluceriuliă Alecu Văcărescii și. Vorniculit
Neculae Văcărescii, fiii celui dintâiă, dela cari asemenea aii rămasii mai multe .poesii, dintre cari câte-va

ale lui Alecu s'au publicata într'o broșură (1796), multe rescu, asemenea

Ionii. S. Jancu

însemnată

netipărite

poesii

a lăsatu

Văcărescu,

Alecu

Promovsză . înființarea . sedlei

4)

Văcărescii,

trecuti.

deceniu alii secolului

Sa născutăîn ultimulă

Văcă-

înse 9,

logofătu, este celu mai

mare

Eli, fiulă lui

dintre toţi.

II-lea.

ali

suntii netipărite.: 3). Banulă enache

de

la:

Sântuli-Sava

sub

Lazari, şi toti.în aceliă timpă apare ca scriitorii. -Elă
a muritu la 1863. Pentru acelii timpii elă este însem-

natii ca lirica. In

se amestecă

elu

spiritulii

neo-greci,

împusii prin societatea de atunci, și cel romanistă întrodusii prin învățații ardeleni; acesta 'și află o viie es-

presiune în. piesele Cântec
găciune,

Glasulă

românescii, Svăluire şi Ru-

lui Mihciii Viteazul

şi Ah! de-amii

Dutt redobândi.In. cele mai multe din cele-l-alte respiră
spiritulu neo-grecii.

In unele

piese,

ca în Picza

bună şi

p. 14-—Ciparii, Prin- -1). Despre Corbea vedi' Sulzer op. cit. III
ulii LI. 94 se dice că
cipiă p. 120; Archivii p. 635—637. In Buciumi, nu-l cunoscută însă
Sarfi tipăritii la 1720 în Alba Julia în Ardeal
.
A
nici ună esemplară tipărită.
1861 p. 481
Rom.
Revista
în
Odobescu
de
Wicăresci
2). Poeţii
X (1877) p. 21—23's0. neterminatii. Analele Societ. Acad. Romi. t.
Văcarid şi ună munte,
a
famili
Ohaba
a
3). Esistă şi adi în comun
vechi documente. .
mal
cele
n
pri
deja
obvine
Vicarea, ală cărul nume
pop. română 1878
Bibl:
în
tref,
ri

Specimene din poesiile acesto

4).

Y.

].

p-

69—9r.

Z

:

-

Picza

rea şi Ielele aplică

idei și credinţe

popul

are ro-,
Nesiguranta direcțiunei și neajunsurile
limbei- nu:
i-au permis o deplină desvoltare.
Cea
prin aventulă poetica, şi cu o linbă maj 'mai însemnată,
curgătâre, este:
Primavtra' amor

„mâne.

ului. Traducerile: încercate

n'a succesu..

(1848),

o: elegie.

Dela elu

Zlisa ;

avemă:

din francesă

0. colecțiune de poesii

altele zacă

încă

duceri teatrale: Britamcă, LErmiona, Regul “inedite; trai.
|
Constantinii Conachi (1777—1949),
dova la .'Țigănesci, a fostuz logofăta, Hăscuti în Mol-'
domnie. care însă a obținut'o.. Mihălacha aspirati și la
e : Sturza. Ela
trăi apoi retrasa. Era iată vitrigu lui
C.
Negri, luându:
pe mama
acestuia, Smaranda, în căsătorie
la 1828.
. Dela elă avemii o colecţiune de poesi
i orig. și trad. sub
tillula Alcătuiri și tâlniciri, - Poesi
ile lui se” ocupă a-"
. prâpe' esclusiviă cu amrula, într'unu
tonă lamentătoriă,
forte “monotoni și” picură de
una: sentimentă efemeiată.
Barbu Parisii Mămuleani (179
la Slatina districtulu Olta. Venindu 4—1837) s'a născută
de tinără la BucuTesci a trăită 'cu deosebire pe lân
gă
Constantină Filipescu. Dela ela avemu Roșii
- vacterele; (1825). Dintre: poesiilede poesie (1822) şi Casuntă elegice, ca Plângerea patriei, Rugă “lur unele
ciunea, - 6r altele, .cu
deosebire Caracterele,
denta patriota,

sunti: mai multă satirice:
Arcunoscătorit ală firei omenesci
; “limbă

uş6ră şi naturală, '] „lipsesce. însă

!
„ Gheorghe Asachi ( 1188—1871) aventulu. .
„1788 la Herţa în Moldova. A sa năseută la 1'Martie :
studiata în Lemberg,
unde la 1804 a luată gradulu
de.
doctorii în filosofie.A
„făcută şi cursulă de. inginerie
și,
la
1813 fu numiti pro-fesori pentru ingineria
practică,
tată pentru hotărnicia moşiiloră.

spesele

sale'o societate teatrală

forte necesară și căuLa 1817 organiseză cu :

însusi și. pieseleîn limba româ de deletanţi tradncenda
nă. La 1 lunia "1829, la
-d6uă luni după. Curierul
- Românii
escii ala lui. Eliade,
scâte şi el Albina. Romândscă.
le
parte la redactarea
Regulamentului organici. Sub'
Mihalache Sturza, ca re- '
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lerendară

alii sedleloră,

lucră multă!

pentru

desvolta-

rea înv&țămentului -publicii în Moldova. 'Elu scâte
prin procesi dela călugării greci moşiile donate de
Vasile Lupulu :se6lei: din 'Trei-lerarehi,; “pe care aceia le
usurpase,. Cu deosebire el este spiritulii motora în.
tdte direcțiunile în Moldova până pela 184, când apare!
pe scenă n6ua generaţiune cu Cogălniceanu, “Negri, Aleesandri ş. a. In lunga sa vidă elu a desvoltată o
activitate forte întinsă

pe terenula

literară,

dar şi f6rte

desconcentrată, căci se ocupă aprope cu tâte speciele
de literatură.
.in prosă şi în poesie.
Activitatea lui a.
fostii deşteptătâre.. Acesta. este meritulă lui celui mai
nare
Ca scriitoriu însă nu s'a distinsă în nici o spe-:
cialitate.- Dreptă-aceea este aprâpe imposibilă a-i nimeri”
caza scriitoriloru între -cari să-la puni.
Multă 'energie .

- Și bună-voință

fără

talente

deosebite.

Este cu 'deozebire

slabă în limbă și balanţâză între epoca vechie și nduă.
Deşi a scris numărâse poesii, numai vre-o două trei

: al atrasa

încâtii-va atenţiunea

publicului,

ca „Dochia,

Pe țintirimulii unul sată şi Florăriți. Română. A rBpo-..
sată Ja a. 1871. Scrierile lui suntii forte

numărâse,

din:

cari amintimt : i) Culegere de poesii (1854); 2) Fabule.
(1862); 3) Nuvele istorice a României '(1867); 4) Mai

multe piese teatrale:
(v.

Vasile. Cârlova

Teatru,

Romanii, Fabulă).

(1809—1831)..S'a

născută la Târgo-

:

vişte unde și-a făcută şi studiile; Elă,: talentu precâce,
la etatea de 18 ani a şi începuță a scrie. La 1831 îne-:
tate de 22 ani a: întratii îu armată,-în care anii, Supă o.

scurtă bolă, a “și muritii. Ela puțină a trăita şi putini a.

scrisa, Dar. cu t6te acestea a întipărită o urmă neştersă n calea sa. Ela desparte timpulă 'noi de timpuliă vechiă. |

a scrierile lui răsuflă mai ântâiă geniului noi

ali lim-

i și cu deosebire alii poesiei române. Cu elu_se desmorțesce v6cea răgușităa Musei române.
N6uă limbă, :

D608 idei şi

noa

avântii.: Ca sub 0 vârgă

magică se:

Schimbă d'odată totula. Dreptu-aceea. înţelegema pentru +
€ puţinele sale poesil avură celă mai. mare' răsunetă, :
d

.

,

.

.
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Sub farmeculii lui, Musa română începe a cânta cu
totulă pe altă. crdă, dulce -şi sonâră. Sub înfluinţa lui
începe a scrie Negruzzi, Hrisoverghi "1 imitâză 'pasu de
pasii până chiar în alegerea subiecteloră. Imaginaţiune
fierbinte,. sentimentu entusiastă, espresiune simplă şi vi“ gurâsă, stil dulce şi fărmecătorii, o limbă ce curge
„ca unu limpedu riușorii
: 6tă proprietăţile neuitatului,.ba
uitatului poetii, căci în cursa de o jumătate - de secolu'
nu

s'a aflati nici. unu sufleta

românescu, care cu câţi-va

gologani să adune celă puţini într'o broșură sacrele re„ lievie ale geniului, care, ali. doilea după. Stefani-celi-

E)

_mare,

întonă

Marșulii. oştirei'

Române

reinviate!

Se

vede că acâsta este: răsplata sufletelori nobile și-a adevăratelorii merite ! — Cârlova ne-a lăsatii următorele
paesii: Păstoriulă întristati,. Ruinele. Târgoviștei, Risunetulă unul fluerii, Inserarea, Rugăciunea, Oda oștivei române; Fero şi Leandru, uni .actii traducere din

Zaira lui Voltaire.
„Andrei Dureşiană (1816—1863)
Nov. 1816

la oraşuln

Bistriţa:în

Va

făcută

în locula

"- românescă din

natala,

|
născut în 16

Transilvania.

era morarii: de scârțţă de argăsitii.
la Blaju. La 1838 fu

ă
sa

Cursuli

celi superiori

. şi teologică

chiemati ca institutoră

Braşovi.

'Tată-sei

gimnasială
la scslele

La 1839 fu numitii profesori

„la gimnasiulă romano-catolici totă-d'acolo. Totu în
acesti anu începe activitatea lui literară ca . colabora:
torii la Gazeta de Transilvania şi la Foia pentru mânte.

„“La, 1850 fu adimenitii pe

calea funcţionarismului, căci

“i se oferi în-acela anu postulii de translatora” şi redactoră pentru. partea română la: Buletinul oficialii pentru
Transilvania pe lângă Guvernă în Sibiiii. Acesta posti
"însă a fostu fatali pentru elit. Funcțiunea în. sine, dea
traduce mereu, era obositâre şi chiar abrutisătâre. Elă
ca autorii alu lui Deștfptă-te Române, a cărui cântare
era strictu oprită, era pusii sub inspecţiune polițien6scă,
și i se. interdisese a mai serie poesiă prin diare. Asta-

—
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fela dâcă mai scria din când în când
câte-o poesie, opublica în Poia pentru minte
mituli din Carpaţi. - Diverse

- avut câtu a fosta în Sibiiii,

sub speudonimulii Frealte neplăceri, 'ce le-a

lati făcutu

din di în di

mai melancoliei. La 1861 fu pusii în disponibilitate, şi
se retrage €răşi la Braşovii. R&ulii se agraveză şi more
în 1%%5; Oct.

1863. Dela.elă

de poesil (1862,

ne-a

rămasi

o. Colecţiune

1881). .A tradusii o parte din Nopțile

lui Yung din cari s'a publicati ceva in Foia p. minte
din 186%. A.mai tradus Jcona crescerei rele,
Activitatea lui A. Mureşianii, ca poeta o putemii distinge
după trei epoce: cea dintâiii până la 1842 sei a ântâielori incercări, în cari se observă lupta cu limba şi
cu forma şi nesiguranța în direcţiune şi-in alegerea subiectelorii. Cu deosebire în ucestă epocă se ocupă cu
subiecie erotice, dar fără succesu.
Poesiile șa mi-a
fostă ursita, Răsunetă si O panorumă în visii, cele mai
bune din acestă epocă, constitue
trecerea la:
adoua.-

epocă, până la 1850, epoca de forță a poetului, căci în
acesti timpii se desvâltă geniulii. seu în .totă . puterea:
Glasulii- unui Română, O privire de pe Carpaţi, Devotamentulă familiei Hurmuzachi, Cătră martirii români, sunti mărgăritarele din acâstii epocă, . 6r' Deșteptă-te
Române *) este diamantulu în corâna poetului şi a înaltei

lirice în poesia română.

restrinse de 11 strofe,

Acâstă odă admirabilă, în cadre

concentrsză

totii

ce

este mare

și sublimii în trecutulă nostru, fie ca glorie, fie ca su- ferințe; dă espresiunea cea mai puternică aspiraţiunilorii
———————

4). In totii
poesit, una din
€Y după aceea
apăruți Ântâia

decursniii anului 1848 poetulă a publicatii numai dâuă :
4 strofe în memoria Adunăret din Câmpulii-libertăţei,
care a
numai acâsta unică poesie Deșteptă-te Ramâne,
1848, 21 lunii Nr. 25. Este
Oră în Foia p. minte.

semnificativi, că cu-toti

fenomenalulii

succesil

ce Va obţinută

acestă

Poesie îndată după publicare, poetulii a stati reservatiă, - de unde:se
când
Tede, că el a sciutii preţui favorulii Muset şi nu Ta forțatii, pe
tnt altulă ar mai fi turnatito duziriă chiar înzifa Minerva.
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mari ale Poporului- Români. aţiţă.la fapte mărețe, fulgeră “asupra tirăniei, aruncă blăstemuli, ca Joe fulgerulu,
. asupra

trădătoriloră,

şi

îndumnedeesce

vâcea gravă a profetului ne
unire»

din trecuti, ne

cârtă

libertatea.

Cu .

pentru -c0rba

ne-.

sirigă s&' ne deşieptămii,

să ne

ridicămi «din patru unghiuri» şi să ne unimit <în cu„getă și în simțiri». Din acestă epocă mai avemi şi 0
admirabilă poesie filosofică : Omulă fruniosii. In a treia .
epocă,-dela 1851 până la morte, spiritulă poetului, sub
împregiurările în cari se află. incepe a: lâncedi. Poetulă ;
în acâstă epocă este mai multi meditalivii de câtu es- pansivă, pentru că-şi perduse .multe din. ilusiuni. Din
acâstă epocă se află adresate poesii la: personagie, dintre
„cari unele nule-aii meritata nici mai nainte și cu atât.
mai puţinii după aceea. La acâsta însă portă vina situ- *
ațiunea falsă în care. împregiurările vieţei- împinsese pe
poetii. A. Mureșianii nu este numai ună poetă, eli este
unii omi inspiratii de divinitate, este profetă pătrundătorii
de cele viitore. In adevării poesiile lui conţinii proteții. .

In poezia O privire de pe -Curpaţi
<nuoriă de ghicță ce vinii spre

Deşteptă-te

Române

de la 1844

predice

țtră>. (Ruşii la 1848) ; în

proleţesce . furarea

intrigă și sili. A. Mureşiana,
lesă gravitatea misiunei sale,

Dunărei prin

ca şi când şi-ar” fi înțeeli nu s'a arătată desi

-la publici cu scrierile. sale, ela nu a făcut” pe. scriito- .
riului de profesiune, ci a serviti ca -organii-ali unui ce superiori, pentru momente: mari. Pentru aceea poesiile

„luă suntii: puține la numării.— Limba lui este curată ro-.
mânsscă, ferită de cuvinte: vulgare sâi deforme şi de
sunete neestetice precuni şi de neologisme, afară de vre-o
câte-va latinisme.ca lustra, impera, tultă,. contentii,
strepită, proprina şi fulcru, care tote se puteau” pune!
cu cuvinte 'românesci, din punctii-de-vedere gramaticală

ŞI Sinlaeticu,. limba este câtii se pote de: corectă 5).
5),

șianii

o

amenuntă

a se ved€

analisă

în ale-nâstre
Da

scritica .asupră “poesielorii ur
Cercetări

literare p.

121—142

A. Mure:.;
PR
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Vasile Alecsandri: (1821—1890) s'a născutii în Bacău.
Ștudiile 'şi le a-făcutii în l€ră prin pensionatele francese, S'a dusi

apoi

la .Parisă pentru

a.urma

cursurile

de medicină. La 1839 revine în patrie, şi-'și începe ca'riera literară în revista Dacia literară redactată de NM.
Cogălniceanii. Pe la 1842 începe a se ocupa cu.culegerea poesiilora - populare din graiulii poporului.La 1844
impreună cu Cogălniceană şi GC. Negruzzi lu însărci:natit cu direcţiunea teatrului românii și francesn din lași.
“In acâstă calitate

începea

scrie

piese'

teatrale

nesci. În urma mişcărilorii din :1848 părăsesce
merge la Parisii. Revenindă în t6ră, la 1855.
“scole revista România literară. După unire ie
afacerile publice, ca” deputati şi ministru. În
|

urmă ministru

din

partea

României la Parisu.

româ-

patria şi
începe a
parte la
anii din
.More la

1.1890, Alecsandri încă alucrata aprâpe pe tâte terenele
poesiei. Forţa lui principală: îns& consistă în lirică.
Ela este unulii. dintre principalii lirică -la noi.
o
Lirica lut Alecsandri însă este mâle,. blândă, fără adâncime în cugetare şi fără- energie în -espresiune, nu
"agită sentimentulu,. nu-lu înfierbântă, nu entusiasmâză ;
"poetală trece uşor” pe de-asupra sentimentelor, întog_mai cum rondunica atinge uşorii cu aripa suprafaţa li-

“niștită a luciului. o lină increţire apare-.pe de-asupra și

“îndată &răşi totul s'a liniştita, Lirica obține, mari şi du“rabilo succese,

când este

ca furtuna.

“întră josa în "mare, o răscolesceîn

ala

cărei genii

adâncuri, undele

.şi vibraţiunile ce se comunică in afară
fierbii şi vuescu,

"se prefacii în valuri ce răpescii-cu sine: totulu.. Afară de .
acâsta poetulu nu s'a ocupată în lirică eu unii anume
"genii, nu s'a specialisatii, ci s'a legati mal vârtosit de -

"tota felul de ocasiuni esterne, cari : ori-câta le-ar” nimeri poetulă pentru momentan, fiindă ele trecătore slă| “ besce'şi interesulit şi se. recesce și sentimentulii sei

1.” disposiţiunea specială ce domina odată, şi prin urmare
„ Slăbesce şi se șterge şi valârea poesiilora.. Rare, f6rte
!

2

.
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rare suntii geniile, care aii putută, darși acestea numal

câte-odată, să creeze ideale eterne "din asemenea situa“.ţiuni trecătore, D'aici provine, că poesiile lirice ale lui
„ Alecsandri n'ait-putută prinde
adâncă şi trainicu în
„_vVi6ță”şi sentimentulu întregului Poporu-Românu, cum at
prinsi elegiile lui Cârlova, plângerile şi baladele lui
Bolintineană şi Deșttptă-te Române ala lui .A. Mure'şiana : tote în modă spontana, . naturală, pri propria
” lora forță, fără amesteculu şi insistența compositorilora
-musicali, căci în acesti. casă se împune melodia prin
frumuseţa

ei şi po 'sia rămâne

aprâpe

indiferentă, pe

când. în casulu celă dintâii poesia este totul, 6r' melodia ceva secundară. Din num&râsele
. poesiă. lirice ale
lui Alecsandri, Hora unire: a prinsu ceva: mai adânca în
poporă. In lipsa condiţiunilorii.. fundamentnle, lirica lui
- Alecsandri lucră mai multi cu forma esternă, mai alesi
cu rasa, de câtii:cu puterea: internă, va să dică cuideia şi cu sentimentuli. Pentru aceea lirica saa pu„tută îi uşoră imitată, -pe când. Cârlova şi cu deosebire

. Bolintineanu

Mureşianii în

în elegie, dar mai

odă, au

rămasă

alesă în baladă, şi A.

neimitați.. Dintre tâte

„... numai în elegie "i. succede poetului a atinge . sentimentulă ceva mai adâncă,și dintre tâte piesele mai adânci
în Zu

care esti perdută,

şi în Dulce Moldovă,

pe

mai

puţinii

când

în Adio

in cele, de

JMoldorei

bucurie e

forte lângeda d. e. când poetulă se. întârce din esilii
„în patrie, fără indoi€lă, avea multă causă s&-se bucure,

cu. t6te acestea poesia Intorcerea în ftră, scrisă sub a„cea impresiune,- este forte “palidă; Nici amorului nu i-a
putuiii da espresiune intimă şi fierbinte, nici sentimen-

teloru r&sboinice unn viguros răsunelii,

poesii

făcute cu ocasiunea

a două

răsbâie,

În ciclulu de

în Italia la

„1859 şi la noi peste Dunăre, nici o piesă nu este
spirată de: entusiasmulit răsboinicu. Singurii numal.
* Taţiunei de după răsboiu-a lui Peneșii .Curcanuliu
împrimati ună timbru mai energicu, “care însă ca

iînnai-a
na-

rațiune obiectivă nu pâte escita sentimentul răsboinică, .

cum ar'.put
succesi
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fuce acesta

uni

- tablouri.

s6ă

micile

cântecii. : Mai bine i-ai
descrieri

în Pastelui şi

mai alesii în cele mai scurte.. Cele mai desvoltate langedesci,şi frasele ocupă locula imaginilor”și. alii ide-.
iloră. O' limbă mai. bună aflămi, dintre tâte scrierile
“sale, în piesele lirice, căci acestea, întogmai ca în poe-.
sia populară, nu sulării cuvinte puţinii poetice, cum
sunta cuvintele lungi, străine 's6ă. cu formaţiuni străine,

reii-sunătâre, neologisme şi provincialisme, pe când în
poesiile narative şi în piesele teatrale poetul şi-a impestrițatii şi “deformată limba cu o sumă . de cuvinte,
dintre cari unele nepoetice, cum suntii neologismele, ca,
straniii, caducii, clemenţă, fastii;. completă, specimen,
ofrandă, decretii, antiteză, regretii, completezit, productii,
cortegii, fluvii, providenţială, solitară, angelicii, presentezii, concertezii, aprețuescii, confiala, capituleză, pre'dispunii, precedatii, transfigurare, berbanție, prosternă,
presagiii, abiectă, complace, achita, aparținii, conformii,
teasă,

corniferă,

complice, flagela,

fecundă,

resplendii,

suavissimil, raportă, justă, plumetită, .ș. a. şi de altă
parte: bârlogă, sburdalnicii. craiă, trufaşii, năprasnicii,
duchă, văzduchii, lagării, Buntă, jivină, dihamie, prasnică, poreclă, tovarăși, pribagii, teferă,
răsvrătire, godacă (purcela), ocoli, gingaşă, surguciii, huceagă, zatueșii,
padă, ceairă, prihănie,' .şevăelnicii, nevolnicii,
prepuelnică, norodiă, urgelnicii, oblăduire, harapnicii,
ş, a. si.tote

acestea

nu

în

comedidre

stii în farse, ci

in piese scrise cu - intenţiune de înaltă poesie. — Ună
alti defectu. alii limbei lui Alecsandri -suntă desele gre-

şeli de gramatică, sintacsă 6) şi technică.
8,

“Despotiăi- Vodă : adevărații fil

a/ geniului

românii 3

jermurit

scăldate ș let năprasnică a cărui largă ghiară ră ași spus-o însă : au
lumeloră stăpână ; să putemii îngrabă resboiulă a ntreprin e ; fer n 2
apol cât a vrea | ; cine pote să ne deipar e ;.
Sărutări ș și schimăd-se
fior sei
la culpiele puterii.— fântâna Blanduziei şi Varia : descânteci

-m
dulcele-ţi cuvinte ; 'zimbirele 2 divine ; mar desparte ; gândirele
;
personugij:i Ss! aude preludele ;,ș dună. feseste ;ş
nebune; frigureie 'ntpte;
,
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“Alecsandri a serisii: Doine şi Lăcrămidre,
Pasteluri,
“Legende, Dumbrava- Roșie, Ostaşii noștr
i,
„de poesii populare (p: 121), Piese teatra O colecțiune
le, Ş. a. (v.
Poes. narat., dram. și Nuvele),
|
ERE
Dimitrie Bolintineană (1826—1872)
„a, 1826 în comuna Bolintinulii-de-vaie, s'a .născuta la
aprop
curesci. Învățătura şi-a făcut'o la St. Sava. e de BuIntră apoi
-„ca- funcționarii la Ministeriulit: de
interne. . Deja cele
dintâiă poesil “i atraga atențiunea public
Fată tinără pe patulii morțeă a fostă una ului, căci O
evenimentii lite„Taru. Fraţii Golesci iai inițiativa
pentru a ajuta pe ti“nărula poetii să mârgă.a-și complecta
„Xară la Paris. Elă se 'ducela 1847, - educațiunea litedar la 1848 re- Vine în patrie şi incepe a redacta
diariu
la Poporulii
Suveranii: Părăsirea studiilora, întrar
ea
în
politică şi
incă pe calea obositore.și deprimătâr
e a diaristicei militante, a fostă
o forte. mare greşelă, care
amară, asupra talenteloru .sale- natura şi-a r&sbule de poeti.
upă suprimarea . mișcătiloriă, elii

nat

fu esilatu, şi se duse la
„Paris. Acestă esiliu a fosta de:
celii mai mare. folosă
pentru poeta. Eli este epoca .de
glorie a poetului, Din
acesta timpii dateză cea mai mare
sale cele mai insemnate. Din Parisă parte din scrierile
, în timpul esiliului, elă. s'a dusi în "Turcia, şi.
fiindă-că acâsta nu-lă'
lăsa s&-se întârne în (6ră, făcu.
Asia-mică, Siria, Palestina, - Egiptidiverse călătorii prin
i, “Archipeli şi pela
Românii de peste Balcani. Ela
şi-a
deserist tâte aceste
călătorii. La 1859 se

întârce în patrie.

Devine ministru

„Vității sale multe idei mari
le-a pusi în cireulaţiune şi
în parte a și realizată din ele.
ldeia unei Societăţi aca.

i
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oiţă ; osândită a pare o fiinţă; cu
Jruntele plecate ; şepte culme ;
nită a pere din lumină;
îmeCreanga verde

la cerur! feungâsa Ju corână;

desparte

ş. a

|

crescând

/ulgerii detună 3
.

mîndră

colână

pină

nimic nu pite ane
.

|

>
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„ demice este a lui 7), Asemenea, prin stăruințele lui, ale
lui Negri şi V. A. Urechie,
se infiinţeză cele dintâiă.
scole la Românii-macedoneni.
După 1866 trăesce retrasi, copleşindu-la

încetulii

cu

încetula

miseria

şi în

urmă b6la. Cu tote acestea el în acestui timpii desvâltă
o mare activitate literară. Miseria şi bola "lu doboriă.
“Uni depulată la 1871 arată în Cameră miseria poetului,:
alta deputatii răspunde: Ce se-i facem! : Şi astii-felu
cela mai mare poetii: ali nostru mâre
ia 20 Augusti
1872 ca cel din.urmă salahoru—într'unii spitalu, şi

totă atâtii de obscuru fu înmormântată. Numai târdiii
prin iniţiativa d. G. Chițu -ca ministru, i s'a pusa o
petră la mormânti.

a

|

-

'

-Celii mai geniala dintre toţi. poetii nostri este incontestabili Bolintineanu.
Ela lu ună geniit precoce, în- :
cepu de timpurii și termină curendiă.
Succesulii, care
încoronă chiar cea dintâiii a lui poesie, fu şi pentru
elă o pedecă d'a pute înțelege deplină gr6uai: misiune a
"poetulai. Elii începua scrie şi scrise mereu fără a cugeta că de unde nu mai puni, s6uiei mai multii de
câtu puni, curândă 'va. veni timpula când .n'o să mai afli ce să iei.- Cu

t6te acestea

ca

Bolintiueann,

nici u-

nulu din contimpuranii sei, duce în Plângerile. sale la
înaltă perfecţiune elegia începută de
Cârlova, şi este
totii-odată creatoriuln a două alte specii. Eli crecză la
noi balada

istorică

şi naraţiunea

poetică.:

Pe când cel-

_alți poeţi rătăceau fără orientare încâce și încolo pe
vastula câmpa ala poesiei, ela în anii forței poetice și
concentrezi: puterile asupra acestora specii. Nici-odată |
până

adi mai

dulci,

mai

puternice

şi mai

mişcătâre

ac-

cente elegice n'a scosa vre-unii poetii la noi. Ele nu
'Suntă jocuri de frase, versuri ticluite numai pentru ochi

şi urechi, ele suntii scântei

Ssosința puterei și a

electrice, cari nască din pri-

sentimentului,

Şi

pentru

aceea a-

şi neoficială an
7. VA. Urechie, Actele şi solemnitatea oficială
augurărei Socielăţel literarie Române, Buc. 1807, p so.

|
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celași 'electă de o adâncă şi ardătâre duioşie produca
în sinula .ori-cărui le cetesce. Er' limba lori este d'o
dulceță şi duioșie îmbătătâre. — Baladei istorice, cu

totulă

necunoscută

pân'

aci

în. literatura 'nostră,

ela "

dedeşi nascerea şi cea mai înaltă perfecțiune, încâtă
nime nu mai încercă după elă să-şi măsure puterile cu
creațiunile

preună

lui. Drepti-aceca

cu creatorjulii seu.

răsuna de

Pe câmpia

cântecul

balada

istorică

muri

dim-

Cei cari sciu, că tâtă Dacia

baladelorii:

Pe o stâncă nâgră,

Turgii, -Ca ună globă de aură,

Noptea se

întinde, Intr'o sală'tinsă, Vin, de mă sărutăş. a. a-

ceia vorii sci să cumpenâscă
balade aii 'esercitati asupra

“mâni. Ele nu-suntii

numai

marea înfluință ce aceste
spiritului publicu la Ro-

simple

balade,

narațiuni

scurte de fapte, ele suntă în fondii neimitabile cântece
de răsboiu.Și dâcă nimica. altn ceva n'ar'
fi 'scrisu Bolintineana, acestea eraii -d'ajunsă
pentru-ca - noi să-lu
numima uni Tirteu româna. :
A
o
„Afară de elegii și de balade, Bolintineanii
a mal creată.
o sumă de alte piese lirice, cum suntă Cuiccelaneele si
„ Cântecele (1855), cari cele mai multe suntă de o înaltă
“ frumuseţă şi unele adevărate mărgăritare, Cânteculi de:

răsboiii Inima-my e secă, este de o rară

pulerniculii seu genii
dede

naraţiune

poetice

nu se opri aci.
adevarata

energie.

Dar

Ela cela gintâia

limbă, spirită şi des-

„Yoltare, anume în Florile Bosforului şi în Poeme (1855).
». Aventulă fantasiei, plasticitatea espunerei, - focul senti-

„

mentului

vărsatii în ele,

lumea

de nduă

idei şi

vederi,

duleâţa limbei, suntă,. tâte cuprinse la olaltă, neimita„bile precum în faptă an şi rămasă. - Tâte acestea înalte
calități ale lui Bolintineanu începa mai târqii a slăbi,
După 1855, în care 'anii ai apărută, Poesiile vechi și .
nouă, geniulu lui .incepe a -se păli, - numai rari mai
"scânteie puterea lui cea vechie.
-Elă scrie multă. încă
şi dup'acâsta, dar” mai multă nu mai amintesce pe
lintineana celii de-odată şi nu mat rara mai apare Boca
„_celă vechii. Ela, adoratoriulă și desmormântătoriuli

.
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gloriilora trecute, populariseză acum pe eroii naţionali
ca Mircea, Stefană,- Mihai ş. a. nu numai prin scrieri
istorice, scrise
dulce şi uşori pentru. poporiă, dar' şi
prin piese teatrale în care se mai resumă incă odată
tâtă puterea 'lui de care mai dispunea, şi prin epică,
în care însă mai puţinii s'a pututu afla pe sine însuși.
Desilusionatii de celu ce vedea, căci nu mergea cum
elu doria şi-şi închipuia pentru .marele viitori ce-lu
și biciulii satirei.

întrevedea, mânuesce

-Are

însă. şi Bo-

lintineanii defectele sale. Elu încă a: lucrati prea rapede.
Numai vorbimi de ultimii” ani în cari a desvoltatii o
activitate

desperata

cărei motivi

ală

febrilă,

lui: stare materială.

petări ale aceloraşi

cestea nu numai

între toți şi. prin

poca de glorie,

idei,

prin

Bolintineanu:
lui,

Limba

şi mai

se distinge
alesii în e-

curată și

alesă şi mat

mai

este cea

fostă

desele re-

Cu t6te a-

frase şi: cuvinte.

genii,

limbă.

'se vede a fi

D'aici provină

considera, că
“totu-odală şi mai corectă, şi dacă. vomu
trebui să advomit
iute,
ela incă a lucratii „destulu de

mirămi ărmonia fărmecătâre şi rotundimea versului.
Ela singuria înțelesii, că, deşi limba română sufere
hiatulă, totuşi: uni

adevăratii. poeti

trebuie să-l încun-

giure câtă-numai pote. Eli Va evitata
în modii

absolutiă,.fâră a stropşi

limbei, ceea-ce' probâză marea
pra limbei. In

poesiile mai

Bolintineanii,

ca scriitorii,

şi sintacsa

putere ce avea el asuînainte.

are şi .0

mal

nu

târdie nici limba

“totii-de-una la înălțimea.de mai

poesii

în „unele

gramatica

este

|

mare

„calitate

nici „odată,
morală. Eli este modesti ca o fată mare, nu incerci
vieţei,
împregiurările
în
nici
nici în scriere

sacru al
a se iinpune prin reclamă. _Elu este preotulă
ved6
n'ar
când
şi
ca
solemnă,
și
Musei,. care seriosii

_ lumeă;'servesce

liniştitu

la altarul: ei 5). -

lui - Bolintineanu a se vedt în
8). G analisă critică a poesiiloră3 56
288—
p.
re
litera
tări
ale nâstre Czrce

|
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“Din număr6sele scrieri ale lui Bolintinea
nu
următorele: 1) Poesiile vechă şi nduă, plâng amintimi
eri, balade,

„ Florile

Bostorului,

Caiccelanee,

epistole,

cânte

(1&55); 2) Cântarea României şi Melo ce, poeme
(1858); 3) Bătăliile Itomânilorii (1869); dii române
„Basme naţionale (1858, 1862); 5) Satir 4) Legende și
e politice: Ne- mesis, Eumenidele, Bolintiniadele, Menad
ele, (1861, 1866,
1870);
6) Conrad, poemă în 4 cânturi;
7) Ielele,
» grame și epigrame politice (1869);
8) Scrieri drama„tice; - Mihaiă viteazulii condamnată la
Stefani„vodă celă - berbantă,. Alecsandru Lăpu morte,
şneauă, Siefanii
Gheorghe-vodă, Mirirea şi uciderea
lui Mihaiii Vitcazulă,
„Mihnea-vodă, Postelniculii Const
. . Cantacuzini, Brancovenii şi Cantacuzinii ; 9) Romane:
Mamuilă şi Plena
-$. a; 10) Istorice: Vieţile lu Traia
niă Augustă, AMircea celi bătrână,
Vladi
Pepeşi, Stefani cel mare,
- Mihaiă Viteazul şi Cuzu ș. a.;
11). Călătorii: în Mol-dova, la lerusalimă, la Românii
dih Macedonia şi muntele Atosa, a Domnitorului Românilo
ra (Cuza) la Con“stantinopoli, în Asia mică : 12).
Traducery, iraduce pe
- Anacreonă,

participă

la

traducerea

Miserabili

loră de V.
13) Diverse alte scrieri și articole
de.
diare.
Gheorghe Sion (1822— 1692) născutu
la Hârsova distr,
- Văsluiă, A urmată: puţini la
St. Sava, d'aci încolo și-a
căştigata cunoscinţele prin propria
diligință. A intrată
- apoi în funcţiune publică. La
1848 fiindu esilatii trece .
in Bucovina. de unde

Hugo;

- la Bucuresci

unde

revine

la 1850. La 1859 trece

începe a scâte

unde şi mârela 1892. in poesiile Revista Carpaţilora și
sale lirice ela a imi“tată şi une-ori aprâpe
l'a tradusi pe. celebrul poeta
: francesi Beranger: Noroculii (La
fortune) Orangutanulă

+ (Les

Ourangs-Qutans),

-RNundunelele
proscrisului . (Les
„ Hirondelles), Censoruli mei
(Le
Cens
eur)
, Piruli meii
albii (Mes cheveux): Lizișâra şi
„Sail popularisata Limba Româ altele. Din poesiile sale
nescă. şi Lizişdra mea.
„Afară de o Colecțiu

ne de poesii şi alta de fabule, a
mai
scrisă piese teatrale şi a iradusă
Istoria lui - Fotino şi
r

-
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a fraţilorii 'Tunusli din grecesce (v. Teatru şi Fabule).
Gheorghe Creţeanii (1829—13887). S'a născutu la Bucuresci, a studiatii

la St.

Sava,

apoi

la Parisii,

Rein-

:

torsu în patrie devine funcţionari, mai târdiă ministru la culte. More ca membru la Curtea de Casaţie. Po- :
esiile sale “le-a publicata :sub . titlulăi Patrie și liber-..
tute. Talentii liricii şi' cu deosebire elegică; mai însemnate: Dorulă” țerei, Cânteculă
străinătăţei şi Glasulii |
viitorului.
Mihaiii Eminescu (1849—1889) este celui dintâiu
poetii bolnavi s6ii desechilibrafii, în literatura română.
Mamă-sa

bolnavă

“și transmisese

bola

la toţi copiii, din

care doi deja mai înainte 'înnebunise şi unulu, 6r' după
alţii. amândoi s'ait sinucis. Elă după o viâţă forte desordonată*) înnebunesce: la 1883 şi more
la 1889. Bola din moștenire s'a poteniţatii prin alegerea scriito- riloră cu care

s'a, ocupatii,

anume

filosofulu

pesimistii -

dar epicurea Schopenhauer şi aşa numitulii «poeta bol- navii> alt Germaniloru, Heine, de asemenea epicureă. sociale

totii de-:

Ela lumea românâscă 'n'o cundsce şi, afară

de xre-o

s'an adaosă
„La acestea.

și legăturile sale

aceeași natură. De-aică a urmati că ela din' causa stiirei patologice, turburate'a sufletului, ne putânda : percepe lumea de' sine şi prin sine, a fostii cu totula aservita de ideile şi vederile acelori scriitori străini și lumea lori a. primit'o' ca a sa proprie, pentru aceea el în Poesiile 'sule (edit. 1884) . descrie apr6pe eseclusivă
lumea şi vita germană din Heine, se întelege însă, pa.
a
lidă si ştersă cu tâte copiile.
dout-trei reminiscenţe,

poesiile sale

ceva. etnică-românescă,

nici

canatură

țâră și poporii, nick: ca vi6ţă etică:

reri şi bucurii.

nu

poseda

altu- -

încungiurătore,

idei şi datine, du-

aspiraţiuni şi lupte; dincontră

teosa celui mai selbateci vandalismii strigândă:

face apo- :

<sdro-

v. Convorbiri dit
Descrisă chiar de amicii si. cunoscuţii sel A
9).
rare No. 11 şi 12 (jubilară) 1892 p. 176—195:
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„biţi or&nduila ! sfărmaţi totii ce arată mândrie şi a„ vere ! sfărmaţi statue, palate şi temple 1...» şi a predica
apoi asemenea idei” funeste
chiar la noi, care togmai multă trebue să lucrămii până ne voma reculege din
sdrobirea şi vandalismulu secolilora trecuţi ! O altă consecință naturală a stării sale bolnavea fostii, ca poesiile sale sunta în generala fără legătură internă, desordonate şi confuse. - Sentimentul iubirii ce-lă preocupă
aprope în t6te poesiile, este unii sentiment
bolnăviciosu, lipsit de ori-ce inălțare nobilă şi aventa ideali,
şi este atrasii numai de materiă brută. Pe lângă acesta in
tote domină o atmosferă de lume mârtă, mocnită și.
năbușit6re, unii sentimentii posomoritii de nemulțămire,
unii

desgustu

bolnava

de

visță,

fără

a refusa

însă ceva

din plăcerile ei cele mai abrutizătore. Lipsitu de inspirațiune, care este absoluta imposibilă fără seninătatea
“minții, a lucrâti cu ce-a pututii culege din cei doi
scriitorişi mai alesa din Heine. Şi din acestia. însă,
din
causa stării sale bolnave, n'a putut
culege de câtă

„ trăsăturile mai brute,

amorulă

materiala, desgustula

viță şi atmosfera de lume mârtă, i6te .părțile bune de
din
„ei ai rămaşi neatinse. Cu deosebire din Heine.n'a
pututii imprumuta absoluti:
nimica din spiritulă - lui
-. sareasticu, din temperamentulu lui veselii,
profumulu
lui lirica, ci a împrumutatu numa
. stafag
i
iulu esteriorit
şi anume celii din momente posomorite și amoru
lă brută,
„„ adecă partea absolutii slabă din Heine.
Totii aşa a împrumutati şi din Schopenhauer. Bolnavu fiindu
presionatii numai de părţile bolnave din modele s'a îmle sale.
Din tote acestea a urmalii apoi sărăcia
de subiecte şi
„învertirea acelorași idei în tote poesiil
e,'
nevoi6să și migălâsă a versului, cârpocirea alcătuirea a: cu cuvinte
căutate și repeţite; cu .. frase leneşe și
umplut
uri. A* vândă apoi .0 limbă forte săracă a alerga
ti după ne:
- ologismi

neadmiși

nici în prosă,

necum

reflectu, falduri, braci, brăcuitu, nimba, în poesie, ca
mură, savantii, solitara, imberbii, conste nefastii, selbe,
latii, sombru ş.
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a. sâii după cuvinte nepoetice: coșcovi, simulezi, succedi, neliberii,; egalu, scopii, sensă, numărosi, cumcă
(forte desa), propriii ş. a.; a nesocotitii reguli gramaticale din cele mai elementare : lunce, sinii (sinurl), gene
lunge, poveste feerică, snopuri, mâne (mâni), vinuri sece,
ate trestitorţii (torţe), ziduri lustruiţi, sfinx pătrunsă;
ilor sumneti, ale preoțilorii cântecă, de dorului ali
sarbede
stângace,
străinului;- espresiuni * şi epitete
neguri negre, flori care cântii, n6ple
şi chiar absurde:
largă, viâtă plană, braţe de valuri, nuori de eresii, cerii
plini de eresu, vatră sură, 'vârfari - lungi, . noori lungi,
prileju. lungu, îmbrăţișări de braţe ş. a. ; întonarea cu-. '
vintelorii adese-ori stâlcită când pentru ritmu, când pentru rimă, afară de acestea f6rte multe versuri schiope
lipsindu-le

silabele cerute,

sr” altele

neuvândi

pausă ;—

rima e saracă, anemică şi falsă :: farmă-d6rmă, poetirevădn, bată-slâtă, vadă-lumindsă, mble-sale, cridă-zu'grăvită, zboră-nori, cob6ră-turbare, mirare-picidre ş. a.
pe lângă acâsta . întrebuinţeză forte desu versuri albe,
neadmise în poesia română originală.

Chiar dscă' fondului n'ar' fi străinii, săracă şi bolnavă,
cum este,. greşelele de formă, .ca numeri şi calitate

-de
suntă atâtii de. enorme, încâtii ar' sdrobi, din punctii
it
străluc
mai
celu
și
vedere alti adevăratei arte, chiar
.
a
cuprinsă,
con'Tote acestea, fondu şi formă, puse în asemenea rii,
incepăto
toți
de
imitate
uşora
dițiuni, au pututiifi
10).
distrugându însă în ei ori-ce avântii şi originalitate

Eliade
1) Constantinăi Stamati. moldoveana ; . 2)ii,Ionii.Poctuli.
torul
Sbură
nate
însem
are -mal
Rădulescu
u; 3) Constanmurindă
10).

5—6

o

şi unele traduceri din Lamartin

analisă

din 1894:

a
critică amănunţită a se vede în Devist

-

crit.-liţ, No.
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„linii Negruzzi, Marşulii lui Dragoşii
scrisii de elu s'a
popularisată la 1848 în 'Transilvania
pe numele lui
lancu ; traduce mai
multe din Baladele lui V. Hugo;

4) C..A. Rosseti a. publicati

în. tiner

Ceasuri de
mulțumire din cari unele devenise. populețe
are; 5) Cesariă
Boleacii (1813— 1880) :.0 colecțiune
de poesii de con-:

ținută

feliurita,

puţină

talenta în poesie,

mai buni prosatoru; 6) Grigorie Alec limba aspră,
sandrescu avută
şi
adese-ori. noa în idei,
dar puțina:
corecti, în:
limbă

și slabu în technică ;..

mal

succe

1840,
Umbra luă Dlircea la Cozia, Suferinț se Anul
a, Ucigaşul, fără
voie, Nu,
a ta morte 11); 8) Catina,
popularizate în 1848; 9) Alecsand poesii revoluționare .
ru Sichleani (1834
— 1857), talenta fericită,
dar” 'nu putu ajunge la
desvoltare ; 10) Alecsandru. Depă
răţeanii. (-L-1865),.
mult
i

fondă

de 'poesie,

dar

limba

împestrițată . cu
multe galicisme; 11) Const. D.
Aricescu diverse. poesii, unele cu- puţină, alte fără poesi
e, mai. alesă..cele
mai târdii ; 12) Aicutae Niculean
ă (1833—1871) natură
ferbinte poetică, dar” întuneca
tă de pesimismu ;'S'a năs-.
cutu la.Cernati: (Săcele) în Tran
silvania, numele lui
familie Tomăsoit
12); 13) Mihail Zamfirescu tale de.
Y ă
ntu fericită, “dar” nu prea îngrijit,
espr
esiu
nea
ades
e-or
i * Prosaică;
14) Dimitrie Petrino (1833—187
8)
diverse
poesli, unele bine scrise, dar
în:
simismu ; 15) Ionii A, Lăpădat generală pline de pe- :
(-1878)unulu din cei
mai talentați 'din generațiunea
- jună ; lirică -voisă Şi plină de avântă; deosebita frum
ose: Glasul străbuni- :
“lorii, Părul de aură, Dumneg
leulii nostru.
,

11).
12).

O analisă critică.de noi în Cerce
Ni sa spusii de răp. prof. unive tări literare p.'29—58.
rsitari tb. Suciu, care a

cu-.
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Poesia narativă..
Prospectăi istorică.

|.

Cele dintâiu urme de poesie narativă apară în sec. alti
17-lea. Cea mal vechie o avemu dela Mironii Costină,
cronicariulii, care in 18 versuri tipărite în Psaltirea versificată a lui Dositeiă (1673) vorbesce cu scurțime epigramatică despre colonisarea Daciei, care temă a des-voltat'o apoi mai.pe largi în poema serisă, din-neltericire, în limba polonă la 1684 (v. p. 220). - Er' mitropolitulă Dositeii tipăresce

în Paremiarii (1653). ună po-.

melnicu în 13% versuri ala Domniloră Moldovei și alu
faptelora. lori mai însemnate.
Cronicariulii lenache
Cogălniceanu face 6re-care progresu pe acâstă câle descriindi mârlea tragică a lui Grigore Ghica,
Bogdani si
Cuza, publ. în Cron. Rom. (III 274—294). 'Tota de origine literară

este şi: cronica

să mai bine legenda în ver-

suri a Mănăstirei Prislopa (p. 237). T6le acestea înse
suntă numai palide începuturi. Piese, cari in adevării
merită a se număra la poesia narativă. începi a se scrie

numai cu începutulu acestui secoin.

Și cea dintâiu piesă

este Arghira şi Elena (1800) de 1. Baracă, urmeză apol
Vasile Aronă, Beldimani, 6r” în epoca II (1830—1860)
se inmulțescă, căci începn a scrie Eliade, Negruzzi, Bo-

lintineanu, Alecsandri ş. a. — Celii mai înaltu genă de

poesie *şi anume epoptia, în epoca| până 'la 1830o
încârcă în spirite umoristicii-satirică _I. Budai-Deleana,
în spirit bisericescă I. Baraci în Risipirea Ierusali>
mului

şi Vasile

Aroni

în Patimile

lui Christosă;

poca II. in. spirita eroica Eliade în Michaidă.

și mai cu succesn s'a cultivat

în e-

Mai, multa

naraţiunea . poetică.

|

POEŢȚII.

Vasile Aronă (1770—1822), fiă de preotu. născuti in
67"
comuna Glogoveţu lângă Blajn, unde a făcută lieculă
|

E

Ă

“

.

.

20

-
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cursul

de dreptii la facultatea dela Cluju.

apoi ca advocatu

la Sibiu,

unde

Sa aşedatii

a muritii la"1822.

Eli

este unii poetă populari de multă valdre, care împreună cu Baracii şi A. Panii formâză pleiada poetiloră
celora mai gustaţi de popori până josiă în coliba țera-

nului.

-Limba lui este limba “românescă generală,

fără

„provineialisme, asemenea și versulă: e celii populari, afară de unele piese scrise în spirită mai. înalta. literari.

Scrierile. sunt următârele poeme : Patima lul Clhristosii,

în dece cânturi, Anulii mrinosii, Leonati și Dorofata,
Narcisă, Piramă şi Tisbe, tâte tipărite în nenumărate
ediţiuni;

Eneida

netipărită,

„Și Bucolicele

lui Virgilii,

„din cari s'a tipăritu în F6ia pentru minte ; Raportă din
visă publicata
in Telegrafula români: din Sibiu, suntu
vre-o 15 ani, şi trey elegii. 1)
E
Ionii Budai-Deleaniă - (p. 245) a scrisă la inceputulă
Secolului Ț'iganiada stii Tabtra Tiganilori în 19 cântură: publicată -pentru ântâia: 6ră In Buciumulă Română
an. Il (1877). Este o epopeie în tonii comica, în care
se descrie o espedițiune:a Țiganiloră:- Este în generali
o operă de înaltă val6re:în genulu .sâă: ea-pâte con“cura cu ori-care altă asemenea operă . din . literaturile
străine. Er" în câtu pentru noi ea este unica operă în
“specialitatea sa, şi “în generală cea “mai seri6să, şi
care
“a succes mai strălucitii dintre tote încercările pe. tere- nulă epică până la 1860.
Este plină de comicu și umorii,
.şi

adese ori tracteză

cu unii

causticu

sarcasmi

“împregiurările sociale din trecutul României. “ Tonulii,
„după. maniera clasică este ținută totă-de-una susii,
: ceea
ce este cu ătâta mal singularii, căci subiectulii este din
sfera
cea mai de josii a societăţei şi a vieței; nici-odată
însă - nu greşesce limbagiula și atitudinea ce
convine
1).

Ciparii

în Archivii: p-

manuscriptulii - Eneider: şi cele

234. şi

784

trei elegii.

- blicată. “Unde vori mat fi? Manuserisulă
Visii se află în bibl Academ. roniâne.
!

dice că într'altele a avată

din cari nimică:

orig. ală lui
.
E

nu sa

pu-

Aagoriă din

Aa
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fie-cărui personagiii.
Desvoltarea este 'organică: şi plastică, și espunerea viie și forte variată. : Este scrisă în
strofe de 6 versuri în endecasilabulă italiană, greu pentru limba română, -şi pe care poetulu nu l'a observatii

_Tigurosu.

Limba

este forte bună

și

corectă, stilulă. de

-0 concisiune clasică neindatinată la noi, şi pentru aceea
la prima cetire pare greoid. Nededaţi la noi cu cetirea
'de scrieri mai seri6se și' prin urmare mal grele, acestă
operă de valdre chiar” şi după tipărire a rămasa ne-

cunoscută.2) -.
|
:
o
a
Ionii Baracii (1719—1848),
fin de preotă, născutn în

comuna. Alămoriă nu departe de Sibiu în Transilvania,
-şi-a făcutu studiile la Aiuda, drepturilela Clujă. La 1802 s'a -

aședatu ca advocata la-Brașovi, la: 1806
a fosti numită

translatorii
s6a interpretii pentru limba română: pe lângă

"magistratulu din Braşovii. A redactatii Pia Duminecei.
A muritu la 10/,» lulii 1848. Ela este unii scriitorii populari

atâta în limbă

câtu și în

concepţiune,. pentru

aceea scrierile
lui aii întrati adâncă în poporă.
Versulii
lui este-în generala cela populari, naraţiunea simplă și
„nemăestrită, totii așa și limba lui este generală, ca limba .
"bisericescă.
Poemele Arghiră şi Elena şi Risipirea Lerusalimului în 8 cânturi,.suntii principalele lui scrieri.
Afară d'acestea- a mai scrisă Rătăcirile lut Ulise în 7

cânturi, după Odiseia lui Omerii, din cari s'a publicatii

numai o parte în ;,Albina: Carpaţilor“ pe a. 1879; Deu-

calionii: şi. Pirha “şi alte:mituri

din: Metamorfâsele lui

Ovidă ; a tradusi o parte din O'miieși una de nopțiș. â. 5)
Ionii Eliade Rădulescu (1802—1872)" s'a născutii la
“Tergovişte, învăţătura şi-a: făclauto
St.- Sava sub La:
.

2) O-analisă critică a operei Y. Ar. Densușianii,
"lași. 1688 p. 245—277.
.
|
Ia

3) * Vegr Foia p. 'minte etc. a: 1848 pag. 272,

Cercetări literare, .
PE
o

284 unde se înșiră

28 de scrieri, de ale sale. “ La Academia română se află o parte din
manuscriptele Int în â6uă volume conţintadii ! vre o 23 scrieri deosebite afară. de unele mărunţișuri; manuscriptulă "lui Arghiră și Elena
lipsesce.
„-

-
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zară, căruia i-a şi urmati în
lipsite de cărți didactice elă

.

catedră, şi fiindi sc6lele
lipăresce o matematică şi

Gramatica română.
La 1 April 1829 incepe redactarea
Curieruluă Românescii.
D'aici încolo ela devine
bărbatula cela .mai insemnatu atâtn pe terenulu literară,

” râtii şi pe ală luptelora: politice, cu unn cuvântă în tâte
„ direcţiunile deşteptăriişi desvoltărei nâstre nationale.
Unu spiritii ageru, indrăzneți şi d'o activitate neobosită;

el lu unii fermentaîn t6tă viţa nâstră literară, politică şi culturală,: cu deosebire până la 1848. „De-aici
„începe a se ivi pe.scenă. generaţiunea mal tinărg, - Ela
intemnei6ză' societăţi (p. 153), el incepe dincoce nu numai celii 'dintâiii diura politicu, darși literara,
Curic-

rulii de ombe secse. -elă traduce şi îndâmnă

pe alții a

se ocupa cu literaturile clasice vechi. şi moderne. Ela
“strigă 'generaţiunei tinere: scrieț? băeți, numai scrieti!
O trasă bună pentru agitaţiune literară, dar nu şi pen„tru: literatură, cela puţinii cum Vai înțelesă- şi lau urmata mere ud-literam! La 1848 elă este capului revo„ luţiunei.' In scurtă elu este care a facuti să incolţescă
şi să inverdescă în curânda semința deşteptării semă&nată de reformatorii dela inceputulii secolului. : Cu 1848
„se încheie epoca lui de acţiune, urmăză alții și elu intră
în retragere, - scrie. însă mereii

„prilie 1872.

ijliade

“literaturei, încâtă

până

încă. s'a ocupata

ca şi colegului

la mârie

cu

în 27 A-

t6te speciele

sei de acţiune,

Asachi,

anevoie "i poți află: loculb între 'câri scriitori s6-lă
puni,
de-6re-ce nicio specialita-n'a
te cultivat?o' cu deosebire.
Noi lamă pusă în acesti locă, căci din tâte
: se
că a avută o devsebită predilecțiune pentru poesia vede,
na-

rativă,

Şi pe acestă-terenu

a lucrata

mai

cu -insist

enţă;
mai alesi traducândi.
Deși în generală ela a avută
mai. mare înclinare pentru pocsie. succesele lui
însă pe
acestii terenii suntii modeste, căci eli pentru
vea mai multă iubire dacâtit putere, pentru poesie a“pututii să-si elupte una adevărată şi durabila aceea n'a
suecesă.
“La acâsta se mai adauga și înnoirile ce mai
târdia a

.
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cugetati că suntă neapărate pentru limba română. Eli
începe precum în: prosă aşaşi în poesie cu ună verde

și agitata stilă românescu,

dar deja în Michaidă începe

a-şi formă

stilu, care

o limbă

şi ună

nulii creațiuneă,. şi care nu
ca prosă

nu

numai

culmineză

ca poesie,

se pâte “mistui, şi în urmă

chiar

în Im-

dar nici
şi poe-

siile mai bune le: traduce în acâstă limbă. In Michaidă
n'a nimeritu nici tonulii, nici limba;'și mal puţina stilula.
epicii ; n'a nimerită nici chiar forma, căci versul alba pâte

fi admisii

în traduceri,

dar nici de

cum

în opere

originale românesci, când limba n6stră este atâtii de avută și variată în-rime. 'Tota. asemenea. n'a nimeritii
lunba, stilulă şi tonul în cele-l-alte 'traduceri din poeţii
clasici.—Decă însă succesele lui ca scriitoia în literatură
maă pututu îi durabile, neșterse suntă succesele lul în
marea operă a deșteptărei şi desvoltărei nbstre naţionale, pentru cari a bine-meritati
de patrie, şi patria re- .
cunoscătâre

i-a

înălțatii şi

eternisatăi

memoria

prin

O

statuă. Scrierile lui suntu forte variate şi numărâse și
afară de cele amintite mai înşirămu:1) - Cursă de poesie generală, colecţiune de diverse pnesii; 2) Traduceri- din Eneidă, Dante,. Ariosto, 'Tasso, Osiani, Molidre,
Lord Byron, Cervantes, Biblie ș.a.; 3) Istorice: Istoria
universală,.. Istoria. Românilorii, - Instituţiunile României,
Equlibriu între antiteză. și diverse articole intre cari şi
istorice.ș,
a.; 4) Linguistice: Gramatica rom., Paralelismă între limba rom. şi ital, vocabulariii de vorbe
curatii române şi străine, ortografia română. (v. Lirica,
Dramatica și Satira).
E
PI
„V. Alecsundri până la 1860 pe terenuln poesiel narative nu serie decâtii puține. piese şi numai în tonulii
şi. maniera”

populară,

între

cari amintimă

: - lăridra

Floridra, o dulce musică ' de cuvinte şi de rime, dar
fără o acţiune şi fără ideie precisă; Sentinela Română,
„o descriere ictorică â vol d'oiseau a lupteloră. Românilorii;” Povestea populară : Trei fete de împărati, pe care,
poetulă,i.

s
sub

i
.titlula

, a
g
Sirăte-Mărgărite,
viră

]
îmbrăcato

in

—
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versuri populare, este singură
lui populari, o ideie: precisă
„Numai mal târdin a începutu
„poetică în .înţelesa mai inaltă
multe aşa numite Legende.
ca desvoltare şi acţiune, este
o figură naturală, adevărată,
esagerără : cam . copilăresci,:

care are, pe basa basmu“şi organicu desvoltati.—
a se ocupa cu narațiunea
literara, publicândi mai
Care'a succesa mai bine,
Danii căpitani de plaiă,
şi abstragânda dela unele

în eafantasia

s'au

împreu- '

natu fericitii cu. realitatea. . Vindă: Pepeșă și Stejarul.
are mai

multe succese de irase că de concepțiune şi de

desvoliare.— Dumbrava Roşie este cea mai desvoltată,
dar cea mai puţinu reuşită.
In cinci capitole totă nu

mai. preparative de luptă şi abiaîn două capitole o luptă
superficiali schițată, in care chiar eroii legendari Michuli, : Palădalbă, Alimoșă, . Sparge-lume, “anunţiaţi cu
pretențiune,

nu

iau

nici-o

parte.

Dincontră

prepara-

tivele “trebuiau schițate pe scurta și lupta desvoltată,. “
dar togmai acâsta este parțea cea mai grea. Er Stefani,
anunţat ca eroi principalii alii poemei, numai în capitolulii V apăre şi ţine, în contra; datinei şi limbagiului
eroilorii, o forte lungă tiradă, în care se laudă singuri,
şi după aceea dispare, căci elii nu ia parte.la luptă; ci

mal târdiu, la Arată,

Vaflămii.
că. „asistă pe unii cală

pol s„de-o

retras :).

negru, Sub unii stejarii. frundosii,**: la umbră, întogmai
precum comandantul sea Cârjă a aţitată la luptă
şi a-

parte

îngrijite.

-

s'aii

i

Multe. versuri neMe

i

Coustantinii Negruzzi a scrisă o singură naraţiune
poetică, Aproduli. Purice. Pentru timpulă in care
a

scris'o (1837) se pote dice unu

succesa.

Chiar

şi. astădi,

ca desvoltare şi lină naraţiune epică, decă vomit
abstrage
dela nesiguranța versului, merită: a se aminti
pintre ce-

le-l-alte -in

literatura rom.

Poetulă n'a pututii însă.

să
țină susa până la fine tonulă începutii, căci
dela versulă
N 2)

O analisă critică de no!

"ilerare, p.

113 =16ş.

asupra

i

Dumbravei- Roşie în

”

E

Cercetări

”

—
cu mărire

Sărele-acum
mată.
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de cronică ri-

cade la tonuli
n

Dimitrie Bolintineanu este cel. mai însemnat şi în

acâstă specie de poesie.
seu

cu totulii specială

Eli scrie

şi noi.

Se

într'unt

modă

asâmănă

ali

încâtu-va

“cu Lord Byron, deşi în Florile Bosforului şi în Poeme
(1855) nu are nimică. dela elă. “-Splendrea fantasiei,
espunerea. viie şi plastică, palpitarea vehementă a sen-:
timentului, dulcâta limbei şi farmeculn

versului, tâte”a-

cestea într'atâta te răpesca'la- cetirea Floriloră Bosforu-lui, încât în adevă&ra abia. te lasă să mai şi cugeţi ce
se destăinuesci

ţi

fiindii-că

cetesci,

16te prin

6re-cum'

Cele mai însemnate suntii Zeila, Mehriube,

sentiment.

Suadea şi Hial: — Pe lângă aceste subiecte orientale, a

scrisă şi din istoria nâstră naţională sub titlu Poeme.
„Postul în acestea nu desvâltă sboruli de fantasie din
Nici subiectulă, nici realitatea luFlorile Bosforului.
crurilorii nu-i permitea

tonulă eroieii..

acâsta.

Ela "şi ie aici mai multă

Cea mai însemnată

dreii, ce tractâză . espedițiunea

din acestea este An-

lui Mihaia-Eroulu”

asu-

pra Nicopolului, condusă de hatmanulii Udrea.—'Traiacare.
“mida este din epoca de decadență a poetului, în

nu mai reafli pe Bolintineaniă.
prosă,
în să
O poemă particulară, deși scri
amintimă

aici.

Este

Cântarea României,

trebue s'o

pe care ântâia

Viitdre
dră a publicat'o Nicolae Bălcescu. în România
psal- *
într'o
scrisă
aflato
fi
ar”
că
(Parisă, 1851) dicândă.
n6uă.

__tire vechie, deși limba şi ideileo traâa de o scriere
mai
Bălcescu a -făcuta. acesta numai pentru a-i-da-o0o

mare

auctoritate

dus'o,

Acâsta.

şi înfluință.

In fine

însă

V.

Alec-

Alecu huso,
sandri a sustinutii că originarminte ar” fi scris'o numai
a lra-.
Bălcescu
şi
moldoveanii! în limba francesă..
susținerea rămasit

cu

totula

ne pro-

bată. Ori-care să fie proveniența ei, -peniru Șiavântulii
pentru
și ideile adevărat poetice cu cari s'a scrisă,
uni ocupă
ea
ei-propriă unei, poeme epice,
conţinutului

locu de onsre,

poetice.

deşi într'unt. vestmântt

Su

contra. etichetei
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„

Bteriu lui A. Beldimană este o cronică rimată.

“ Alți

scriitori și traducători

pe acesti

terenii

până la

1860 mai amintimu : 1) :losifi Conţiă, Bătaia brosce„doră cu şăreciă a lui Omeră tradusă la 1816 după otra„Yestie ungurâscă, manuscriptulă
in bibl. Museului . din
Cluji; 2) Constantinii Avistiaa tradusi 6 cânturi din
Ihada (Y. Teatru); 3) Constantinii Stamati a scrisa
„_

poema Ciubără- Vodă în care amestecăşi povesti
popu„lare; 4) : Daniilii, Senvinschi a deserisi o Călttorie
la

Borsecii;

5)

V. Pogoră traduce Henriada lui Voltaire

(1838); 6) Eneida lui Virgila“a foztii tradusă de V. A-"
"ronii, apoi de: Aloise Sora Noacă (1807— 1862) în ver- uri albe. cum se vede dintr'ună fragmenta (Pumnulu
,
Lepturarii. t. IV, 39), şi de Atunasie Şandorii
în esa„metre, nici una îns& din aceste traduceri nu
s'a tipăritii;

acâstă din urmă se aflăîn bibl.

Academiel române;

8)
A, Pumă a tradusi din grecesce: pe Frotocritii; 9)
Gheorghe
Sionă-a tradusu Mortea lui Socrate de Lamartini
și unit
fragmentu din Paradisulă perdută de Miltonii,
din originali ; 10) A. Pelimonă, Traiană în Dacia,'dar nu
Faptele Eroiloră ş. a. .
Da
i.

-

Poesia dramatici,
„-Prospectă istorică, -

„Urme de poesiu dramatică se află şi
la
literatura populară, '6r' acţiuni teatrale noi chiar în
in
datinele Poporului-Români. Oraţiunilg: dela nunți sunta
dialogu;
ele_suntu împreunate cu Ore-cari acţiu
ni teatrale. Coindele se cântă

- pe multe locuri în choru împărţitii în
s6i' maj “mulţi colindători,
Irodii suntă în adevără o mică representa
în i6tă forma. Joculii Călușerilorii este țiune teatială
producțiuni de forță, 6r după cum ne împreunatii cu'
descrie D. Cantemirăin Descrierea

câte doi, când suntii patru

Moldovei (II, c. 8), joculii căluceilori - din. Moldova, este - 6răși de
natură teatrală, „căci
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căluceii se îmbracă în vestmânte femeesci. 'și punn' cu- .
nuni de pelină pe capă, "și învălescă fața cu pânză albă.Dela acestea până la teatru
şi vorbescă . ca. femeile;
formală mai este numaio jumătate de pasii. Cutote .
teatruli nostru nu

acestea,

s'a desvoltată

nici din lite-

ratura populară, nică din acţiunile teatrale cu cari suntit împreunate unele datini ale poporului, ci din contră a
fostn întrodusii pe calea civilisațiunei, pe la începutulă

acestui secoli.
„Cea mai vechie. urmă
nată cu: acţiune
1—83) înainte de

Pi
|
de poesie dramatică

impreu-

la - Sulzer (lil,
o: aflimă
teatrală
1881—2, în cari ani a eşitii - [sto-

ria-lui. Ela.adecă ne spune, că.la Braşova lao nuntă
. rosisâscă s'a produsi o mică farsă scrisă în limba
cu
M
i
monograful
cu
mână de unii români însemnata

Persânele suntu: mirele, unii ciobanii şi soţii aces-

ile.

tuia ca nuntaşi. Sulzer reproduce o parte din acestă
farsă 'scrisă cu spirit: * Ac6sta este -.cea dintâii piesă
teâtrală românescă cunoscută până adi. 'Totă în Tran-

silvaniă 's'a scrisu

între

limba română despre

anii

1717— 1780

mortea lui Grigorie

o tragedie în

Ghica-Vodă,

.
netipărită, manuscriptală în bibl. episcopală din Oradea- traducere
o
după
traduce
Slălineanu
mare 1). Iordache
tipăgrecâscă pe Achile la Schiro de Metastasio şi-l
în
teatrale
ţiuni
representa
dintâi
Cele
tesce la 1797.
ală
deceniului
finele
pela
a
întimpinăm
le
limba română
Asachine spune în .autobioI-lea ala acestui secol.
ed. 3-a, că eli „La 1817 a
istorite
grafia sa la Nozele

de societate în
organizâta pe a sa cheltui€lă unii teatru S'aii
„represenşi
Ghica.“
Costache
salonulii hatmanului
Atata mai multe piese în limba română şi francesă.“
1818
la
Bucuresci
şi.la
semenea începuturi s'au făcutii
Willkinson (op.
prin stăruințele lui Iona Văcărescu.
la Bucuresci
venita
a
cit. p. 127) ne spune, că la 1819
o trupă

1)

germană,

are

juca

opere

germane

și comedii

t. II. secţ- l. pag. 212.
N. Densuşianii,- Analele Acad. ser. 2.

|

—
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traduse românesce,
Spiritulă teatrala începuse deja a
a lucra şi în scriitorii nostri. Incă
dela 1821 avemi o
mică farsă originală scrisă . la Buc
uresci, publicată în
“Col. lui Traiani, 1872 Nr 7. De 6reera in fl6re, fără îndoielă pe acel ce înse grecismulă
a timpu se juca mai.
vârtos grecesce, căci in fapt
a aflării, că la 18:9 :se
juca în. Bucuresci Orest tragedia
lui Alfieri: tradusă gre„Cesce. La 1820 s'a publicatii
în Bucuresci în limba
grecâscă „Culegere de diverse
tragedii, cari au fosin representate pe teatrula din Buture
sci în limba grecâscă,
&r' Const, Aristia a tradusa şi
a
Georges . Dandin 2). Dar totu în tipărită la 1827 pe
manii publică tragedia Orestu a acesti ana Al. Beldilui”
De aici încolo grecismulu incepe Voltaire trad. rom.
şi a-i lualocula limba română. a dispără depe scenă
publică traducerea română a lui La 1827 [; Văcărescu
Britanicu: Er' dela
1830 încâce teatrulă 'se înrădă
cineză toti - mai tare şi
începu a se tipări în românesce
piese teatrale, mai alesă
traduceri,
La Iaşi teatrulă ie: aventă cu
o trupă francesă a fraţilorii Fourea

atunci

mai

seriosi

ux.
Asachi începe” a se cugeta
la teatru, formă o societat
e de a-

matori şi începu a serie pies
e
din istoria națională şi a traduce străine 3). teatra'le
Deşi. Eliade şi C. Golescu
pusese. înființa
. teat

re
rulu
ai naționali ca una din misi
unile societăţii ce o formas6
pela 1827, deşi la 1834 socielatea

avea o scâlă de musică şi dec
lamaţinne +), și
“se tradusese o sumă de piese
tea teatrul naţionali nu înc dramatice, cu tâte aces- epe a se realisa decâtu de
pela 1840.
Din acesta timpu începi -d'o
parte a se in- 2)
2

p.
31

Despre acestea vedi Pezista Zarch. dstor. și filolog. vol. 11 fasc”
_
:

246 sq.
C. Negruzzi,

Scrieri

'

I.p.343

e

.

!
,
4) : 1. Eliade Radulescu, Equilibr
iu Între antitest p. 78. 80—82.
se vede Filimon „Ciocoit
'A

vechi și nor* juc. 1863
p 194rierulă românescă din lanurri
Cu1534. N. 7i.—Eliadeîn Isac199.
har p. 8ş.-:
T. Burada, Cercetări asup
ra Conservatorului filarmon
ică din Iaşi (1836— .
1838), lași 1858. Despre teatr
ulii şi sc6la

toti T. Burada

în-Convorb. lit. XXIV

N.

filarmonică
1 şi a.

din Buc. vegr
E
-

—
teresa şi guvernele

de

315 —
elă, de altă

parte,

pe lângă pie-:

sele străine, începi ase scrie şi a se produce pe scenă
si piese naţionale originale şi localisate.
Meritula celă
mai mare pe acesti terenu "li are V. Alecsandri, care
impreună cu M. Cogălniceanu și Cost. Negruzzi, luându
direcţiunea teatrului din Jași, începu a scrie diverse piese
icatrale, mai cu samă comedii, farse şi tipuri saciale,
cari fură multă gustate de publicu.
Totii-o-dată apare
in Moldova Milo, care prin puterea talentului sei artisicii întroduce' o n6uă vi6tă pe scenă; în Muntenia apare C. Carageali._- Teatrulă era în fine întrodusă, dar
slabi îutemeiatii.
Prin zidirea teatrului în Bucuresci

se pune cea dintâiă bază

solidă ucestei instituțiuni.—lIn

cursulă desvoltării teatrului până la 1860 constatăma două
curente deosebite: în' primele fase -ale întroducerii.
teairului vedemu unii gusti pentru operele clasice, așa incâta până

la 1840

se tradusese deja mai multe asemenea

opere clasice (Eliade, op. cit. p. 81), dela 1810 încâce
însă, după ce se întroduce farsa şi vodevilulă, începe a
se reci gustului pentru operele clasice și nici nu se prea.
traducă.

Gustulii

elasicităţi

ţinu

mai

multi

resci și se stinse mai curândi în Moldova,

în Bucu-

fiindu-că în

Moldova eraii gustate scrierile lui Alecsanari bine înterpretate .prin Milo, pe când în Bucuresci C. Carageali
se linea mai multă de sc6la. clasică 5). . In generală, literatura teatrală

în acestă

epocă

este

fârte pulină

şi

slabă și se.ocupă aprope numai cu genula uşoră de coChiar şi traducerile se mărginesci |
medicre și vodevile:
şi se facă în modul cela mai
acestea,
la
mai numai

ușori, fără a se interesa, ca celit puţină. limba să fie
mai corectă şi” mai românescă. Traducătorii sunt adese-ori fără cunosciințe literare. * Comedioraşi vodevilulă francesa domină 'aprâpe esclusivii teatrulii ro-

mâni.
De cele germane, ca mai -puţint. cunoscule, se
folosiau Jocalisatorii sei scriitorii aşa. dişi „originali.i'—
5)

Vegi şi giarulă

„„Constituţiunea'“ pe 1864

No.

36.
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” Românii

de peste

munţi

n'au avuti

şi nu ati încă teatru,

„-Pela 1850. se împrovizase în Braşovi o societate de amatori, carea dati puţina timpa representațiuni „româ:
nesci. Asemenea încercări mai făceaă iel-colea studenţii. Actori din România numai după 1860 ai începută
a trece şi a da representaţiuni teatrale Și dincolo.

|

PORŢII

Până pela' 1840,

tura dramatică

cum ama vădulii mal susii,! litera

s'a mărginita

aprâpe

numai

la traduc-

“țiuni: I.. Slătineanu traduce pe Achile la Schiro; A.
Beldimânii
“pe Orestă, lonu Văcărescu pe Britanică, Regulă şi Ermionu; Eliade: Zairu, Amfitrionă, Marino

Faliero, Ambii Foscari; Gr. Alecsandrescu : Alzira; |
Rusetii, Flerachiu, Harpagon şi Cini; |. Câmpineanu:
Intriga și Amorulă ş. a.; 1. Voinescu II: Bădăranuli
“boeritii — Alţii traduca
alte “piese, în câtii. se făcuse deja uni 'repertoriă cu piese mai alesă clasice, Pie.
„„ sele traduse până la 1836 suntu în totală 31. (Gazeta

Teatrului naţională,

1835

p.21).

î.

„n. P. Alecsandri singură dintre toți seriitorit. nostri s'a
„ocupată mal -seriosu
cu scrieri teatrale Şi - singură
a ,.0blinutii însemnate. succese.
.Elii este: întemeie-

„torulu. literature

nâstre

dramatice.

trânețe s'a ocupati cu genulii

Pană

la

bt

uşorii de scrieri drama-

tice: comedidre, farse, vodevile; tipuri sociale” din Moldova.
Pe așâsta se întemeisză
-cu deosebire -popularitatea lori. Se înțelege, când ami judeca aceste
piese
din punctu-d

e-vedere _alii artei dramatice după
mele, ele sunti departe dea pute susțină critea tite Ar”ferfi
însă greşită a face

acâsta, căci

insusi poetulă

nu le-a
scrisă cu intențiunea de a face opere de inaltă literatură
dramatică, ci le-a scrisi pentru trebuinţele
cele mai de
aprâpe, pentru a put fi puse uşoră
în. scenă, şi a le
pute representa actorii şi amatorii puţină
deprinşi. pre-

cum

acâsta

s'a întemplată "şi se“întâmplă. mereii

- Ma:

—3i7-.
rele loru meriti este, că aii începută a. naţionalisa teatrulă, şi acâstă este forte multii. S8 fimu -prea mulţumiţi cu aceste resultate practice.—In anii din urmă V.
Alecsandri a apucati.o n6uă cale în scrierile sale -dramatice, care

a înaugurat'o cu

Despotă- Vodă

şi a conti-

nuato cu Fântâna .Blanduziei 6) şi cu. Ovidii.
prin aceste

piese întră pe terenulu

Poetuliă

literaturei inalte dra-

matice.
Aici datori suntemi, în interesulii bine ințelesii
"ali literaturei, a apreţia, deşi numai în scurti, aceste
piese totii de-pe aceeași înălțime a artei dramatice la care. tindâ şi poetula:— Inainte de tâte poetuli chiar dela prima, piesă, Despotii- Vodă, s'a vtdutu că nu se lămurise
încă în sine ce feli de piesă a voitii s&producă, din care
causă, a întimpinata

o critică

Acesta

nefavorabilă.

de-;

nici în celelalte d6ut piese mal
fecta riu l'a îndreptaiii
n6uă, căci .poetulii nici aici nu scia limpede pe ce tereni lucr6ză şi se mișcă: 'peală dramei proprie, sti pe
ali comediei ? căci despre tragedie nu pâte fi vorbă;
şi pentru-ca să nu vină de noi în-colisiune cu critica,
nu le mai

întituleză.

nici

una nici alia,

ci le numesce

simplu „piese.“ - Nici una din ucâste piese nu ne pre“ sentă caractere Gesvoltate şi. precisate, .ci numai simple
figuri legate unele de altele mai multii în modii mechaprin evoluţiuni și comnicii, decâtii prin motive intern: e,
nu pote „complica ac-Poetul
ce.
plicațiuni psichologi
țiunea, şi, togmai ca. în lirică, „nu p6te seormoli senti-. mentele, nu pâte pune în luptă pasiunile, fără de cari
piesele de teatru semănă cu o şiruitură de 6se fără carne.
Și aici poetuli lucră, ca în lirică, cu mijlâce esterne,

” cu tabloulă, ca d, e. in Despolii-Vodă, cu persone deja
mari în istorie ca Horaţiu; Augustu şi Ovidiă, și în deosebi cu pompa decoraţiuniloră şi în fine cu frasa.

:sii cu Desă.succe
u,
puţinul
după.ul
Pentru aceea” poet

im"ai luă refuginla epoca cea mat strălucită: a
poti,
trebuia
simple
figurile
cu
:
numai
periului romanii. câre
6)

p
Acestă piesă am anălisato în Cerce'ări literare

219—184.
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să facă asupra nâstră o bună impresiune,
fără a mai
căuta după val6rea internă apiesei.
A ved6 pe Horaţii
încurcată . în ale iubireiși cântândă cu duiose
ahtură
înaintea n6stra; pe Augusti suferinda și
elu miseriile
n6stre familiare

şi sociale,

pe

Ovidii

'făcânda

de amor, și murinda chiar aici pe pămentulă aventuri
nostru,
şi pe lângă acesta—,,toţi acestia marii nostri
străm
oşii:
ar” trebui să fimu reci ca Cehlăulă, ca
să nu-i admi„Tămu, şi să nu-i aplaudăma.
Din punct
tistica însă togmai representarea demnă a-de-vedere ar.
pe scenă a unoră
'asemenea personagie şi caractere
istorice este forte grea,
și într'adevării poetulii tte acele personagie
le-a; coboritii
t6rte josa sub nivelul pe care ele
aparii în îstorie, pe
„î6te
'e-a pusii în situațiuni

Cupă în istorie.

a-lu

face se-i

nedemne de 'posiţiunea ce 0-

A-la cobori pe Horaţiu

cânte

cu

ochi

galeşi,

la o sclavă,

a avâ: rivalu

sciavi, a-l pune în sovietate cu unt
destrăbălatu ca
itumus, care ca Pretoră, celt: mai
mare
funcţionară
"Romei. regina lumei, vorbesce și
se pârtă ca cei de
și se mai presintă pe scenă şi ca
unu bădărană ;
Presenta pe - Augus
tii fiiră auctor

uni

Posala
laie
a-l

face să-se: înfăţiseze. într'unu aşa itate în: familie și a-lă
loci... unde Ovidiu și
toți se afla în orgii cu curte
zanele. lori, și a-lu - pune
să mal tină încă chiar acolo: și
„a presenta pe Ovidiă ca ună omu;o lungă tiradă morală;
corupti. moralicesce.
„decădutu, va să dică a-lă lipsi
nu
numai
: de demnitatea:
de .care nu poți desbrăca!

"ȘI -Mal 'cu “samă

cănd

pe-un geniu chiar. pe'scenă
elu este eroul piesei, “dar! tota-

odată” a-lu lipsi și de iubirea
tOte acestea sunta greşeli neiert şi compătimirea nâstră ;
ate, căci în loca dea
fi
Puşi în scenă cu demnitate, Chiar
şi câna sara întâmpla
lucruri comice

în giurulă-lora, €i înşiși sunti
făcuţi. ridiculi:. Se ne închipuima,
că Romanit s'aru scula si
ard
-ved6 pe marii loră 6meni
Jjucânda: pe' scenă asemeni
triste role, ei ară muri ad6ua
6ră' sân, artistii şi - poetulu
ară fi esilaţi. din Roma.
Afară de acâsta poetului
lipsesce cunosciința
vieter

romane

în gradului cum

se cere

319
pentru asemenea
Pe -lângă

lucruri. şi d'aici

o sumă

defectele de fonda concurgia

alte greșeli.

şi defectele de for. -

mă; limbă împestrițată cu cuvinte străine și ordinareşi .
neoligisme, cu greșeli de gramatică şi sintacsă și adese
ori versul neingrijiti și defectuosii. Numai ici-colea
„aparu pasage bine scrise.
— Comparate aceste trei piese
una cu

alta, în ' Despot

bate -pulsuin

ideii

nationale,

Fântâna
- Blandusiek apare ceva mai caldă ca sentimentii,
er cea mai slabă este Ovidii atâtii ca concepțiune,
câtu şi ca esecutare,

ca, limbă

şi ca espresiune;

versula

cu deosebire sufere de împluturi.:.
DD.

Bolintineană

în ultimii

ani ai vietei

salea scrisă! -

vre-o cinci drame, (6te subiecte . din istoria națională.
Ele suntu totu cea serisu mai buni în anii sei din urmă.
“Din puncta-de-vedere alu concepţiunei sunta superișre pieseloră
lui Alecsandri.
Bolinlineani inst le-a acomodatu

mai

puţinu

pentru cerințele scenei.

Elă

lucră

“mai multu cu sentimentul, şi din contră nu se îngrijesce
de locii. de pompa esternă sâii nu pune nici unii preț:
pe ea.

. Dedre-ce

elu lucră

cu deosebire

cu sentimentul

Limba în ge-.
patrioticii, lipsesce piesele: de variaţiune.
neralii scutită de greşeli, versula nu tota-de-una ingrijit,
dar' mai rarii defectuosi. Incercări seridse d'a se pune

în scenă piese. d'ale -lui Bolintineană nu scimu să-se
e
a
a
fie făcutii,
_ Maleii Milo (1813—) născutuîn Moldova, întră ca
tinăra în . funcţiune! de stati, dar' neplăcându-i. acâstă
carieră .se 'duse la Parisu. unde petrecu Îl ani cu stu-

“diula “artei dramatice. -Reveninda în patrie. de-ocam-

dată nu patu păși pe scenă, căci nu-li: lăsa familia preocupată de prejudeţele sale boeresci,'ci a obținută numai direcțiunea teatrului. In fine însă eliă păşi pe scenă,
Eli
şi. din s6ra dintâia deveni favoritulă. publicului.
cu deosebire -popularisă piesele lui Alecsandri. -Elu este
geniu comica, şi adi încă, la cele mai
“unii adevărata
adânci bătrâneţe, când mai păşesce pe scenă, stârce aplausele publicului. Eln a scris şi opereteşi vodevile

—

320 —..

multi gustate 'de publici, ca: Baba Hârca, Apele dela
Văcăresci,
Prăpastiile Bucuresciloră, Spoclele Bucu- resciloră ş. a.
i
!
Const. Negruzzi încă a scrisă adu piese, Cârlanii vodevilă şi Musa dela Burdujeni, larsă, şi a tradusi pe
Maria Tudorii şi pe Angelo de V. Hugo ş.a.
o
Dintre poeţii vechi cari an scrisă ocasionaln piese de
teatru

mai amintimi : 1)

medi6ra, P'ranţositele,

“Petru

Rarcşă, Turnu

2)

Constantina

G. Asachi:

hui Butu,

Faca

Zlena

a scrisă co-

Dragoșă,

Voishiţa ş. a.

3) Th,

Codrescu: Plăeșuli; 4) Gh. Tăutu; 5) Nicolae Istrate
a
scrisii Mihuli, scenă din resboiulti lui Stefantă-celămare cu Mateiu Corvinu la Baia, o piesa binişorii scrisă,
în care este însemnată piesa lirică Amară e vitțu devenită populară;

6) T. Strâmbeană,

Radu- Leonii-vodă

ministrii sei fanarioți ș. a.; . 7) IL. N. Șoimescu,

şi

Radu

dela Afumaţi ș. a.;. 8) George Baronzi.. Mateii! Basati şi deputată,și traduceri ; şi alții.

-rabă sc Dorabanţii și Seimeni: ; 9) G. Sion,
La Plevna,
Candida

” Poesia didactică.
»

Poesia didactică depinde în generală dela desvoltarea
mai înaltă și popularisarea sciinţeloră, In “specială
cos-!
mologi
. doctrin
a,
ele

"țiunile agricole suntă

„cesti

sai

terenn,

morale

şi estetice. şi în fine ocupa-

care alragu

şi pe scriitori

și

mai curendi,

pe 'cetitori. : La

făcută în cele dintâiu epoce ale evoluţiunei:

pe anoi nu

nâstre
„ Hterare, decâta
' mici încercări. Cea dintâiii înegreare
o aflămii la Vasile Aronii în Anul mănosi, în care
se
descriă fugitiva lucrările agricole de peste! anu.
Eliade
făcuse

dactiră

câte-va
după

versuri pe cari le întitulase - Pormă

Boileau şi Horaţiu,

di-

în care amestecă câte-va

principii generale răi şi confusu espuse.: Mai
aprâpe
de. o poemă didactică este Conradă în 4 cântur
i ala lui
D. Bolintineani

i, călcata slabi dupi Prregrinaginlii
luă
" Haroldă ală lui Byron.
Mar multa Sa cultivatii la noi
Satira și Fabula.
“
.
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„Satira. Nici acâsta nu s'a cultivata anume, seriosi
Și cu intenţiuni, - cum ami dice, clasice, . ci mat numai
accidentala și mai totă-de-una cu motive şi reflecse de .
politică militantă, cari. produca scrieri adese ori fârte
personale și tota-de-una curândiă trecătâre. Acestă direc- .
țiune greşită a fostă o consecință a spiritului de facţiuni
.
politice atâta de desvoltată la noi.. Pentru aceea NUmai rarit afli

câte o scriere satirică

în care poetulii Să...

„se înalte mai pe susii de pasiunile de tâte dilele, mai cu
samă

Mămuleanu,

Gr:

Alecsandrescu şi. Bălăcescu.

. Spi-

ritulit satiricu este de alminterea o proprietate deosebită
a Poporului-Români. Anecdotele sâii Sndrele: populare,
cari. vorbescii de 'Țigani, €r cu deosebire Frangeliile Tiganescă chiăr Horele, suntu adese-ori pline de ghimpi satirică
(v. Epigr.), cară înțâpă_pân' în sufletă. . Prin manuserip"tele de poesii vechi literare „(p. 182). se află adese-ori
şi piese satirice.
Cea mai vechie satiră literară, cel
puţină după uni datii. mai precisii, este - Istoria ce aă

scosă Dominilorii și Boerilorii din Moldova şi Muntenia,

intre anii 1778—1773 reprodusă în cronica lui lenache
Cogălniceanii (III 270—273). - Tiganiada lui Deleani (p.
306) este in fondii o satiră plină de fiere, şi cu deosebireîn unel6 scene, ca cea. din mănăstire; prin formă
însă se

şi desvoltare

ține de

Vasile Fabianăi Bobi

genulă

epică.

_

.-

s'a născută la 3i Dec. 1795,

in comuna Ruşii-Bărgăului. în Transilvania, nepotii alii
Eli a studiatii la Blujii şi la Oradeaepiscopului Bobii.
mare.

-La

1820

fu adusii

de

G. Asachi

la lași ca -pro-

fesori. * La 1828 e profesorii. de matematică,. geografie și limba latină la girhnasiulă ce se înființase atunci”

la lași.

cademie.

La 1835 trecu. ca profesori
“A muriti la 1836.

de filosofie la A-.

„Dela elă avemă doue sa-.

tire scrise cu gustii şi idei clasice;

una sub titlu Bol-

dova la 1821 in 148 versuri, scrisă cu multă finețe şi
amestecată cu accente elegice,. în fondii însă. numai satiră; alta Geografia fintirimului, neterminată, descrie în

modi satiricii lumea ceealaltă.
„1

i
21

-

e

aaa

_B: P. Mămuleană

în cele mai multe din poesiile sale

şi mai alesii în Rostii de poesie (1822) şi în Caractere,

este umoristică-satiricii,
i
ÎN
Vasile Aronii este plinu de umorii în poema Leonati
și Dorofata, .
a
a
- Ziliade; între altele, a scrisa o poemă - satirică, Zandalida,în care pe lângă adevărată satiră se amestecă
" şi personalități. In generală este scrisă cu multă Spirit.
-- “Potu satiră în alegorie este şi. Măcieșuliă.
"Gr; Alecsandrescu are mai multe satire: Resbunarea
şorecilorii

are multii

umori,

Adio

precum

şi Confesiu-

nea unul rehegată suntii scrise cu: multă fiere, succesi
„de espresiuni şi cu o vehemență archilochică ; Epistola

cătră

în care

Voltaire este însemnnată
aruncă

pentru 'partea din urmă,

săgeți asupra Parnasului

tola la A. B. II

și Satira

românii;

spiritului meă

Epis-

biciuescăă:

starea socială.
E
|
Constuntinii Bălăcescu' (1800—1880) - rămasupe ne„drepti apr6pe necunoscutii: în poesiile sale tipărite la
1845 este cu deosebire satirici.
Ză-mă tată SE-ță st
menă este o poemă satirică, ce ie la refecii vi€ța
de pe

„atunci, _Elu între altele a scrisă şi mai multe fabule.
Satire a mal scrisă C. A. Roseti, Nic. Istrati, si
Tăutii. — 0. Negruzzi. şi. cu: A. Donici “ati tradusi G..
din
usesce Satirele lui Antiochii Cantemirii fiulă
lui
D.' |
Cantemiră.
Dintre

n
a
|
toţi s'a ocupatii mai multa cu satira - Dimitrie

„„ Bolintineanu

şi anume cu satira politică. Eli în dia“rele sale satirice intitulate New, sis, Fumenidele
tiniadele și Menadele, a public. ta multe satire , Bolinulii loră răsare din modul cum se serian şi . Defecse publi„cau;
cele nai multe adecă ca articole „defondii

Pe lângă acesta suntii adese-ori prea personale. în - versuri,
şi:se legă
de evenimente neinsemnate.
Piese mai bune aflămii nu„mai în Nemesis (1861) d. e.. satirele.. Cucon
ulii "Notreţii,

“ Spiritulii meii,

Sciri din

Iadă

si Advoc

ținute mai generalu,și scrise cu multa afii cari 'suntă
spiritu. In celeJalte 'se află numar ici-colea pasagie
mai bune,.
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Cu
T.

satira eminamente politică s'a ocupata

Orăşanu

şi. adese-ori 'cii

multa

multă N.

spirită * (Opere

sati-

„rice Buc.. 1875).
a
o.
|
„ Cu satira în spiritii curată populari s'a ocupati.— Antoni Pană (1797—1854). Elă s'a născută la co-.

muna :Slivden în Bulgaria.
căldărariii. In 1812

„cu

t6tă familia. Dusiă

Tatălu seu

a fostu luatii:
în Rusia

de meserie era

de Ruși

fu apiicata

ca captivii

în armată

ca

musicantii. La 1826 fugindă din Rusia trece în Munte- |
„Ria şi d'aci la Brașova unde a intrati ca cântărețu la
biserica. românescă St. Niculae din Scheiă,
Aici a fă-.
cuti eli cunoscință cu poetuli Ionii Baraci, care pân'
„atunci deja publicasepe Arghiră şi Elena şi Risipirea |
Ierusalimului (p. 307). Prin scrierile acestuia și prin
petrecerea
-cu

eli în

'cursu-de doi

ani, câtii

a staia

în

Braşovu, se deştâptă în A. Panu 'gustuli - literaturei 1).
“Pană după doi anitrecela. Bucurescl şi la 1830 'şi începe
„cariera literară cu publicarea Cânteceloră de stea, Elu şi
în Bucuresc! a trăită ca cântăreța şi cu lecţiuni de musică. Ela a muritu la 3 Noembre 1854, şi s'a înmor-

mântatu în .biserica' Lucaci în Bucuresci:
Cum amii mai
* disa: Panu, Baraca şi Vasile Aronu, suntii trei poeti de
„mare însemnătate în literatura română, nu prin ; înălțimea clasică a scriiriloră lori, care nu o au, ci togmai
prin coborirea

loru josă

la popori, pentru

eceea scrie-

rile loru ai fostă şi suntă până adi adevărata literatură
„populară.—Motivulii pentru care punemu pe
Antona
Pană

între

satirici,

lui originale suntă

este:

pentru

că mai

scrise în spiriti

tâte

scrierile

umoristică-satiricu

popularii. Scrierile lui aii cu deosebire, tendințe didac“tice morale, “er” spiritulu în carele scrie este celă satiricii popularu, care Vaflimu în anecdotele

şi chiar în

1).
Despre acestea aflâsemă din Gmeni bătrâni. pe când eram în
Braşoviă şi mi le-a împărtășitii în urmă în scrisă” şi fiulă lul Ionă Baracă, protopopulă Baracă din Brașovă 'răposati
anul 1884 în a-

dânci bătrâneţe.

-

:
4

'

—
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i

“proverbele n6stre. Acesta este o trăsătură caracteristică
a Românului de a imbrăca chiar cele mai seri6se şi mai
instructive lucruri în umori, căci elă pune mai totit-deună în luptă neghiobia cu înțelepciunea şi din colisiu-

nile intre ele.răsare involiintară umorulii,

satira. In a-

cesti manieră, în acestii spirită- a scris -A. Pana, și
acesta esteşi motivului pentru care elu a derenitii atâta
de populară.

Scrierile

lui suntu fârte

numărâse,

dintre

cari cele mai insemnate : Povestea, vorbei sâii proverbele adunate din popori (171). Proverbele suntă ilus_trate cu diverse istoridre şi naraţivniîn versuri, scrise

cu multi spirita; O ședătore la jiră stii povestea lui
Moşă- Albă, naraţiuni în versuri pline de învățătură și

umoră ; Spitalutiăi amorului -colecţiune de diverse cân„tece ; Năsdrăvăniile bă Naştratinii Hogea. Afară” d'acestea a tradusi din grecesce pe Noulii. FErotocriti
” poemii epicu-romanticii și a publicati diverse istoridre,
parte în versuri, parte în, prosă, precum şi cărţi 'bise-

ricesci şi. de: musică bisericâscă 2).

|

Fabula.
Fabula'o aflămu şi la noi
. deja în litera-.
tura populară. In literatura scrisă o constatămi în manuscripte de prin sec. 17-lea: .8. Micula a tradusă

Vicţa şi fabulele tui Esop %)

care pota să fie cele ti-

părite.la 1812 anonimi
şi fără loca.' Fabula cao specie
în aparenţă simplă şi ușră, în fondii însă fOrie grea,
a
sedusi pe-cei mai. mulţi din poeții nostri st:se
ocupe
cu ea. Dar' chiar de s'ar' fi scrisa la noi poesia cu mai

multă îngrijire şi seriositate de, cum s'a scrisii

în gene-

rală, totuşi nu incape îndoislă, că abia unulă, celit
multi

doi, puteau să atingă în fabulă o mai înaltă perfecţiune.

Chiar literaturi.
deja clasice abia posedu unuli . doi fa„„ bulisti. Din câți Sai ocupatii la noi cu fabula,
ca po2)...

' Pentru diversele

sale

scrieri

ase

Fanii, recensiune bibliografică, de G. Dem.
3).
M Gaster, Lit. pop. p. 165.4). Cipariii, Archiva p. 275.
:

vede

Operele

lui Antonă

Teodorescu -Buc. 1891. ..
ÎN
o
”
A
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sie, numai .doi, Gr. Alecsandrescu
„ obține resultate mai însemnate, la
însă n'au putut'o duce nici ei.—Din
losoficii înstructivu şi cu tendințe
ocupatii cu fabula
|

„

si A. Donici ati pututu
o înaltă “perfecţiune
punctii de vedere finaţionale-politice s'a
,

Dimitrie Pichindeală 5), contimpurani cu Petru Maioriă,
„născutii în Bănatii la Becichereculit-mici, anulă nu se
scie, 'dar'. după cum se ved6 din activitatea „lui, pe la |
1760. Eli a fosta. învățătorii şi preoti, .6r”. după înființarea preparandiei din Aradu la 1812, fu numitii aci
profesori,

dar' la 1815

din

causă

de persecuţiuni,

cari" -

sale naţionale; părăsi:
'și le atrăsese prin sentimentele
Aradulu şi se duse ca preotii în 'loculii nascerei.. Ela a

muriti la Timişdra la 1818. . Ţichindeală .a publicatii
la 1814 în Buda «Filosoficescă și politieescă prin Fabule moralnice învățături » adecă Fabule la cari ca morală

* se adaogii feliurite învățături morale şi politice, avându
cu deosebire în vedere starea politică şi socială a Ro-.
mâniloră. Operă volumindsă, 484 pagine, este. .t6tă în
prosă, Scrierea este

o

imitațiune

și une-ori.

traducere

după o asemenea operă a lul Dositeiii Obradovieiii (1739
—1811) scriitorii sârbescii născuti şi elă în Bănatii, la
Ciacova, care. la. 1788 publicase P'abutele. (ui Esopiă
cu învățături morale şi politice. Cartea lui Ţichindealiă,
prin învățăturile sale morale şi mai presusa de tâte pline.
de patriotismă, a avutii o influinţă ' desteptătâre asupra
Ie
Românilorii.
„ Serisă cu aceste intenţiuni nici nu pote fi vorba de o
"apreţiare din punctii-de-vedere artistică. - Limba lasă
multu de doritu, cu tote acestea este interesantă pentru
provincialismele ce se află în ea. Eliade scosese:o nduă
.
„.ediţiune la 1838,. devenită şi aceea f6rte rară. .
- 5). Date biografice: " Dimitrie Cickindeali (date n6uă despre vitța
şi activitatea lut) de 1. Vulcană, Buc. 1893;
observăm că falsă se
scrie Cichindeată, căci în edit. fabulelorii din 1814 se scrie, »sȚichin-

_deală“* (JiutaEaA)..

-

Alecsandru Donici (1806.—1866) s'a născută la 1806 la. moșia părintescă Stânca în Basarabia. - Ela 'și făcu
„stuaiile

în “Rusia,

mai ântâii

întruna

institut

privati,

întră apoi în scola de cadeți, din care eși ca ofițer
rusi. Când se reintârce în patrie, elă nu mai scia românesce,. Trece la laşi şi întră în magistratură... More
la 1866. Elă ne-a lasata ,91 fabule dintre cure cele mai.
multe suntii luate pe; dintregulii. din fabulistulii rusă

Krilov.

|

Grigorie
- Vârgovişte,
serviciul
activă pe.
Eliade,-în

e

-

e

Alecsandrescu (1812—1885) s'a “născut. la
a studiata la. St. Sava, a îritrată apoi în
militară, din care a eşita mai târdiui. le parte
terenul literari şi politicu. Amică ântâiti cu
urmă s'an desbinatu. Eli trăesce mai multă

"ca privati, și more în adânci bătrânețe la Bucuresci în
1885. Poesia Anulă 1840, elegie doi6să amestecată cu
veninului satire, "i căştigă d'odată popularitate. Alecsan-

„dreseu
are multă fondi de idei, cum

abia

mai întâl-

nim la poeţii: din epoca lui, şi multă energie în espre„Siuni; are însă şi unu defectii- carea pusi multu în
umbră talentele sale, este negligența formei, . versulu în
“generalii necorectă, stilulă adese-ori neîngrijitu— lipsă
"> de studiulu limbei.' Elu a serisui diverse poesii : _liricemeditative,

satire, epistole

şi a. Mai însemnată

este insă.

ca fabulistu.şi se. distinge prin avuţia şi varietatea idei-

lori

şi a formei,

prin: vioiciunea

naraţiunei,

care

tota=

„odată este variată, uşoră. „naturală, şi cu limba mal corectă. Câte-odată desvoltă însă prea multă narațiunea ..
şi Slăbesce etectulă moralei prin.o prea lungă reflesi-.
une. Unele din fabule -suntăîn fondi numal istoriâre.

sâi anecdote,
ie
A
: Cu fabula s'a mai ocupatii . G. Săulesei, Asachi,E-.
liade, C. Bălăcescă, "A. Pana, |. Sârbii din! Basarabia
“care a publicatii la 1851 .o colecţiune de 50 fabule, C.,
Stamati, -care are 40, er G. Sionă, 101 fabule,
Carp, ş. a. dar' în generalii cu puţină succesu. 6 C. V.
6).
Buc.

Asupra cărora a se ved€ Fabulictii români de Th.
D. Speraziţa;-

1892.

.

EN

,

-

Ea
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Epigrama. . In prospectulu. generală asupra poesiei
amu arătată causele pentru cari la nor nu s'a cultivatii
_epigrama, de şi timpulă sei -mai bine secolula nostru
este celii. mai propriii pentru epigramă. Pentru luptele
“n6stre politice tota-de-una atâtn de agitate, pentru starea n6stră socială, înțelegema, aceloră civilisaţi, pentru
frecările şi animosităţile ce 'le observămu pe câmpulă
liniștita “alu

literaturei

chiar şi

înainte

de

1860:

tâte..

- aceste împregiurări eraii de. natură a favorisa cultivarea|
“ epigramei. Cu. t6te acestea aflămiu numai încercări sporadice. Nici unii poeti macar nu a cultivatii anume câtu
de puţina. epigrama. In .poesiile populare,
Hore saă
Chiuituri, cum se mai dicii pe unele locuri, să află adeşe- -.
„ori clasice epigrame. Prin cărţile nâstre vechi se află în
formă epigramică aşa numitele stichuri prin cari se închină cartea s6ii cari se adresâză la herbulă țerei, insă
„16te forte seci... Stichurile despre împăiaţii Otomani,
presărate ici colea de lenăchiţă Văcărescu în Cronica
sa, suntii scrise în formă de epigrame, dar fără spirituliă
- ei, şi chiar şi acelea, cari s'aru apropia ceva în spirită
de epigramă, de sine nu se, potii înțelege fără cronică.
epigramaticu aflămă în ȘoiDin poesiile sale, spirit
mul şi în Florea. Prin poesiele lui I. Văcărescii încă
epigrame.. Gr. Aleesandrescu are vre-o
se află unele
„cinci epigrame din care trei 'sunta bune :. Celut ce scria,
D***

şi In

iadă.

A

Donici

a scrisă

d6u& , epigrame

unul -_nimerite: 'Torentulă şi Gmeniă “şi La mormântulii
fi
ar”
Cantemiră
Antiochă
Dâcă
bună.
mal
cea
-.doctoră,
scrisă românesce cele n6u& epigrame traduse de Negruzzi-Donici, ară fi cele mai. bune în literatura nâstră
mai .vechie. Câte-va epigrame, din cari unele bunişore,
i
a scrisa şi C. Bălăcesca. . ..
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| Novelă,

Romană,

"Prospectă

Bă

istoricii.

"Pe lângă epigramă nici o specie de literatură n'a fosta

„mai

puţini

şi mai slaba

cultivată

la noi

ca

literatura

romanţieră, deși togmai acâsta este cu deoșebire litera„tura secolului nostru. Acesta trebue să ne mire cu atâtii
“mai vârtosă, căci deja pe la finele secolului trecutii începuse

a se ceti 'la noi

romanele

francese.

Dar

ne pu-

temu uşoră esplica pentru-ce acestă 'ramă de literatură
a fostu că totuli neglijata.
Inainte de tote, deşi acestă
literatură se numeşte

i6te acestea
nu

este

ușdră

s6u

mai bine

uşuratecă, cu

așa de uşoru a o scrie.

mană, ca se-la poţi scrie, cere în faptă

cinţe “şi fie-care operă în speciala „0 labâre

fie: istorică,

fie scientifică,

fie de

datine

Unii TO-

multe “cunosminuţisă,

și moravuri, ba

chiar de .teri, localităţi,
clase şi individi anume, cu ale
cărori specii:al a face în operă.Și numai la studii
de,

acestea n'ai fosta dedaţi' scriitorii nostri, cari

se

pau s6ii mai bine puteai . să-se ocupe cu literaturăocuușoră. Acâsta, după noi, este causa principală
a
negliJărej literaturei romantțiere: După. acesta vinii
alte cause
secundâre: lipsa de cunoseință aprofundată
a limbei,
"pentru a pul€ scrie uşoră şi a împune
cu trumuseța și
corectitatea limbei, fără. de care romanului
nasce morti;
educaţiunea străină,
dedarea
cu ideile; cu vi6ţaşi. cu
” împregiurările străine. Cum vei cere
de
mai bună, să cetâseă scrieri ' romanţiere la. clasa nâstră
românesci, când
ea a trăită vidța cea mâl 'frumâsă
în
“străinătate, s'a
dedati cu ideile şi
“ţera sa

nu

formele

le Cunosce,

nu-i

de, acolo,

placii sâu

'&r'. pe cele din

chiar

le desprețuesce ? Acestă vițță străină a
cu sine apoi şi
invasiunea romanteloru - străine, adusi
-mai
alesii . francese.
„ Priviţă espositorele librăriiloră,
întrați în ele şi uitaţi-vă
|

dela cal mat Dute,
gât rare,ol până
une, cati de
ce produce
sunti
la celeFranţa
mai

|
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nebune, mai infecte, romanțe, cari suntu. nenumărate, Și.
acestea placii cu deosebire. Intraţi în casele nâstre şi
căutați bibliotecile, şi. decă 16 aflaţi, suntii în' generali
pline de romane. Uitaţi-vă ce cetesce Românimea n6stră

feminină! Dreptii-aceea n'a: fostii 'şi nu pâle fi vorba
numui- de a produce, ci totii-odată şi cu: deosebire ces-.
tiunea

este de

a combate

o puternică

concurență, şi a-

câsta nu se pâte combate de câtii mai ântâiii prin educaţiune naţională în ţeră. Atunci numai vori incepe a
se interesa și de romanţele „ce s'arii scrie la noi, şi
marfa

care .se caută - se face.

ţele, cari se

vorii

scrie,

voră

Pân'atunci . insă

roman-

sta aruncate - prin unghe-

rele librăriilorii, ca cele de pân'acum., Cei cari aii cetiti și mai cetescti “puținele producţiuni romantiere, ce
„aik apărutii sporadică Ia noi, suntit cit deosebire cari
nu şi-au -făcutii educațiunea în străinătate, clasa mai să„racă. Și trebue să-se scie, că este forte mare scădere
“si chiar-unii pericolă pentru educațiunea nostră naţiomală, că celii mai puternicu. espedientii ala. secolului
sei mijloculti „de 'lățirea ideilorii. şi, pentru noi, a ide-;
ilora sănătâse naționale,

şi peste totii a gustului

de cetire,

că acestii espedientii la noi s'a aplicatii pe dosăă, adecă pentru propagarea ideiloru străine și bolnăvicidse, pentru c0rupțiunea morasvurilară, limbei și “uciderea mişcărei literare.
Decă la noi nu s'aii produsi 'pe acestit “terenii scrieri
- originale. decâtii “forte. puţine, ca o tristă recompensă
s'a tradusa forte multe;: Traducerile insă aprope fără
"

escepţiune suntit tota atâta :de scălâmbate şi anarchice,
precum suntă şi- ideile depuse în cea mai
mare parte.

din acestă literatură. 'Traducerile. s'aii făculi toti-deuna în tugă, şi forte rari-de 6meni chiemaţi:. la :asemenea lucrări. D'aiciă înfluința "desastrâsă- asupra limbei
"a
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SCRIITORI.
-G.

Asachi a: scrisii Novele

istorice

a" României cu-

prindendiă:. Dragoşă, Alecsandru-celiiBună, Svidrigelo,

Llena Moldovei, Valea- Albă, Bogdană, Voivodu, PetruRareşă, Meropu în Moldova şi Rucsanda Dâmna. Tote

sunta scriseîn .tonii

istoricii, chiar

bue

limb
fără: colorita
a

şi atunci,

când

scriitoriulii vorbesce dela sine. Stilulii nu este cel ce trest fie. în novelă,

şi gresie.

In

scurtu, cum aa fostii scrise nu s'aii -pututii, popularisa,
şi afară de Moldova, aii rămasă aprâpe necunoscute.
-

Constantină Negruzzi (1809—1868), născutiiîn Mol- .

„dova, primele învățături le primi în limba francesă dela
uni emigranti. La 1821 refugiindu-se în Basarabia a:

petrecuta acolo trei ani în care timpii a 'făcuta cunosciaţ
cu celebrulu
ăpoetă rusă Puşchină.. Acâstă împregiurare nu rămase fără . înfluință asupra lui Negruzzi.

“Elă

şi-a începutu

cariera

loră “lui Cârlova, şi mai

literară sub. influința . poesie- *

întâiu păşi cu traduceri ca Șa-

lulăi negru după Puşchinu, câteva Balade de ale lui V.

Hugo şi .Satirele lui Antiocha
Cantemiră traduse din
rusesce -in colaborare cu .A. Donici, Intrândiă în funețiuni de stati a fosti abstrasii
dela ocupaţiunile literare,

A

muritu'

la

25

“Aug.

1868.

Afară

de po-

esii, piesele teatrale şi cele amintite mai susii, elii a scrisă

> câte-va

Novele

şi Schiţe - istorice, ca Zoe, O alergare

de cai, Aă mat păţito şi alții, Alecsandru Lăpuşneaulii, Sobieţhi şi Români. In tote acestea Negruzzi s'a
desvăliti mai bine, că ce putea produce. Elăare unastilă,

sacestă genii
de literatură. A fostao greşelă-pentru seriitoriăşi o daună nentru săraca .nâstră „literatură romanţieră,

că nu

s'a! ocupatii

mai

datii mai multe asemeni scrieri, Nu

seriosa

şi nu

ne-a

mai -puţină impor=.

tante suntu Scrisorile Ja unii prietenă pentru : studiulit

societăţii, și ali impregiurăriloră

de atunci.

t

»„

-

Simplu, o naraţiune viie, ună spirită observatoria, glu„ meţii şi une ori sareastică, calități “indispensabile pentru

— 331 —
Dimitrie Bolintineanu a scris Manoili, Elena și
Doritorii nebună (fragmentu). Cela mai: importantă este .
Llena,şi tără îndoislă, în genulu mai înaltă, cela mai
buni romanii la noi..
DI
e
„Micolae Filimonii (1919—1865) s'a născutu in Bucu:
resci, a “studiată pela dascălii de la. biserici şi d'aci încolo s'a perfecţionata prin propria 'diligință. Antâiti cântăreța la biserică. mai apoi funcţionarii la Ministeriulă .
culteloră. More la 1865. Elita scrisă, între altele, no-.

velele Mateo Cipriani. şi Slujnicarii și romanul Ciocoii,

vechă şi noi, rămasă -netermioatii.
Ciocoii vechă și noi
este unicului romană de moravuri scrisă.
după realitatea
lucruriloră.
In ela se “arată nu' numai adevaratul ta-..
lenta, dar şi studiul seriosa al timpului și ală impre-:
giurărilori în care se petrece acţiunea. Este bine des“voltată, espusi: cu multa simţii și rigurâsa consecință.

„Mai amintimi până la 1860:
mnovele ; Alecsandri,

1[. Eliade, -Colecţiune de . -

Buchetiera --de Florenţa, 'si - Istoria

untă galbeni ; |. M. -Bujorianii, Misterele
de Bucuresci;.
+ 1, Dumitresciă,.
Rudu Buzescu ; V. A. Urechie, Coconută.
Gurluescovici; Baptiste Veleli, şi Vasile; A. Odobescă,
Michneu- Vodă, Dâmna Chiajna; 1.: Crângă. Poveşti -și
Amintiri în stilii provinciali moldovenesci
:

1 CAPITOLU
|

IV.

_ Literatura dialectelorii.

Cu literatura

dialectelor

române,

anume

.macedo-

-românu şi istrianii, stămi forte r&u. Deşi ati trecutii o
sută de ani de. când .Cavallioti a începutii a serie în.
dialectula

macedo-românt,
cu

i6te acestea

până

în diua

de adi literatura în acesta dialectă este tota - numai la
începutii și-nică nu întrevedemii,
când se va întroduce o
" adev&rată: mişcare literară, deşi de-acum înainte sun-.

:

1 —

882 —

temu în dreptăa aștepta;
de nu cumva

acestii

intere-

rantă, vigurosu şi distinsii elementii română
va voi vrândiinevrendu să renunţe la marea sa origine şi
la uni vi-

itoriă mai bunii ce-şi pâte crea, şi de nu cumva
noicei
„de dincâce vomi lăsa să mârgă lucrurile cum
ai mai
mersi,
nici calde nici reci.

E

|
In câta pentru elementulii istrianu, putem
dice
că
nici. nu-lă cunâscemu, deşi cutrierăma în tota
anulu Europa. Străinii ne-ai descoperiti mai ântâia
acesti
ele-.
„ mentă, suntn vre-o 50 ani, ei se ocupă
mai multit cu.
„ela; la

noi afară de [. Maiorescu nime.
la mai descrisii.. Acesta elementa, fârte împuţinatinu (p.
43) este
în agonie.

Cel: puţini ar' fi o datorie de frate
ultimulii cuvântii de pe buzele unui frate să
ce
more părăsitii şi înstrăinatii ! |
e

- adunămă
_„“In-

cele

următâre

vomii. resuma

pe

scurti

a
ce cun6s-

cema din literatura acestori dialecte până
adi.
.
. Literatura Macedo-Română.
Celu dintâiii seriitoria
cunoscuta in. acestă dialecta cu. o dată
sigură
1)
Teodor
Anastasie Caballioti Moschopolitanuli, este:
despre
a cărui vi6ță nu se scie nimica de.
câtă “că. în titlul
cărții se numesce' dascăli, preotu
şi protopopa. Sub numele lui s'a tipărit la: Veneţia 1770
ună “abecedariu
grecesca. întitulata Protopiria. (Ilgozoiregiu)
în care se

află şi una registru

de

1070

cuvinte.

“macedo-români, scrise cu litere : grecesci. din dialectul
Cartea nu se
mai află, dar cuvintele amintite Sau
. păstrata în opera
„lui Thunmann 1). "Rosa în cartea
sa citată mai în josu .
- dice că Cavallioti ar' fi. înființatu tipografie
în Moschopulă şi ar” fi tipăritu mai multe cărti,
şi
amintesce
mai
mulţi Români învățați. 9) Daniilii,
Moschopoliă ; sub numele acestuia: dascăli.şi preota în
s'a publicatii la 1802
0 carte de: lectură intitulată “Eloayoyuz)
G.6aozalia, în
„care

se află una tecstă, macedo-românu

de cuprinsa va-

„1).

oh. Thunmann's Untersuchungen
iider die Geschichte der. stdehen curopeischen Volker, Leipzig,
1774.
”
N

.

-

*

o

-
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riată în 53 capitole scrisă cu litere: grecesci. Cartea lui
Daniilu

dela 1802

este numai:o

a doua

ediţiune,

ediţi-

unea Î-nu s'a aflatii de câtii numai în reprodugţiune ?),
și anul tipărirei se pune nesigură intre 1760 până la

1770. AmEnd6uă aceste scrieri ale lui Cavallioti şi Da-

niilii, şi anume părțile de limbă -macedo-română, le-a
retipărită însoţite de studii filologice celebrula filologt
Fr. Miklosich 5. 3). -G. 0. Rosa.u. publicatii la 1908
în 'Buaa o carte întitulată «Cercetări asupra Românilora sâii Vlachilorii» (Untersuchungen iiber die . Romanier oder Vlachen)..
: Din o altă carte a lui tipărită în
1809

despre

sorierea şi 'cetirea

românescă

cu

litere la-

tine nu este cunoscutii pân'acum nică ună esemplarii 1) ;
" “Kopitar o numesce «carte mică dar importantă ca tendinţă». 4) Michailă G.. Boiagdi, românii macedoneanii
emigrati în Austria pe la începutulă sec. acestuia, trăia
în” Pesta ca învăţătoria la seola grecâscă de acolo și se
alla în relaţiuni cu Petru Maiorii pe când acesta . erarevisorii de cărţi totu acolo. Boiadgi “publică la 1813
Gramatica. română

sc: macedono-vlachică

cu

regulele

în limba grecă și germană, cea mai 'bună gramatică
macedo-română până adi. ' Publicarea acestei gramatice

a produsii mare mişcare și oposiţiune la Greci, vădându
că, că începu a se deştepta şi Românii d'acolo; pentru
aceea a fostii escomunicată chiar de Patriarchulu de la
tradusă în aConstantinopola (p :126). Ela a
cesti.

dialectii. şi Evangelia

lui Luca

despre

fiula per-

-

dută (Cipariu, Principie p. 90). 5). Wiliam Martin
Leake' în opera citată vorbesce şi despre Macedo-români,
pe care Je-a produsit I. C.
produce şi:probe de limbă,

2). -La Willism Martin-Leake, Researchea în. Grece, London, 18143).

Dr. Franz

Miklosich, . Rumanische

- Untersuchungen.

Î. Itru-

sind Macedo- Rumunische Sprachdenkmăhler, 2-te Abiheile. Wien, 1882.
4). : Acestă scriere o cun6scemă numai din recensiunea lui Kapitar,
- vedi Fr. Miklosich, Barth. Kopitars Kleinere Schriften, Wien 1857

'p: 182—188, titlulă cărţii lui Rosa
volotws ui laririxă ypăuueara.

este

TEywn Tis Gupavikiis vay.

-
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Massimi în gramatica sa, în care (p. 130) .totii-odată
amintesce şi de o Carte de rugăciuni tipărită la Pesta,
hu spune înst în ce anii,
a
-...

Yaici încolo:
nu

mai. aflămn

s&-sefi ocupatu cineva cu

acestii dialecti până la 1856,în careani Î. C. Massimii,
_în loe. cit, amintesceo «dare tru scire» tiparită în aceli
anii la Constantinopolii de Ioane Valecăldeanii. Grama-

tica

macedo-română

.

.a lui.Î. C. - Massimii,.: Bucuresci

„1862, este.o copie alterată a gramaticei:
lui Boiadgi.
Noii conţine . câteva poesii literare de Michailii . Neculescu' din: Megarova. - Dimitriu
Atanasesecu, istitutori

română în Târnova lângă Biţolia, a publicatii mai multe

cărți .scolastice : Abecedare,. Gramatică, Istorie sacră şi
naţională ș. a. Ioan Caragiani, profesorii la Facultatea
„de litere. din Iaşi, a publicatii unii scurtii studiu istoricălinguistica asupra Macedo-românilori” şi dece poesii po-.

“pulares),

a

Aaa

importante pentru studiulii acestui :dialectii sunt Ao- strele publicate de Vangeliu: Petrescu, partea 1 în 1880,

a Îl în 1882 în.Bucuresci. - Zașcu Iliescu a

publicati

la Montpellier. în 1882, sub titlu Ascaparea
ali Dince,o
traducţiune în dialectului - macedo-românii a -poemei populare francese languedociene Z/Escrivete—V. A, Ure-

chie a publicatu câtii-va timpii unii - diarii: macedo-românii P'răţitia, şi ca Ministru de eulte şi instrucţ. publ.

a făcutii s&-se traducă unele cărți bisericesci în' acesti
dialectă.. Răposatulii, A. Bagavi a publicatii o Curte de

ceiire, €r' la 1888

începusea publicaîn Bucuresci

o

revistă macedo-română sub. titlu Macedonia, care însă
.
- după- câte-va numere. a încetatit..
î
i
Literatura

dialectului, români-istriană.,

Aici

nu pu-

temii vorbi decâti de urme de limbă. Atenţiunea iavățațilorii asupra acestui restu de Români, deja Condemnați

la perire, şi asupra limbei lori, a tras'o unii : Antonio
„Covaz, care la 1846 publică în iariulă Istria din Tri5).

Conv. Lit. an. II (1865—9

Nr. 21-24).

|
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estă

unaarticolii

asupra Românilori

din

Istria

şi a di-

alectului loră, producândii: şi câte-va mustre de. limbă.
Mai târdii "i cercetă loni Maioresci şi resultatulii cer- _cetăriloră lui s'a publicatii sub titluli Itinerarii în.
„Istria şi Vocabulariiă. istriano-românii, lași, 1874. Acesta însă nu multii adause la cunoscința acestui dialectii. Mai multă lumină s'a făcută asupra lui prin pub-licaţiunea. Tecsturilorii-istriane de Fr. Miklosich-$). Unii
cuprindânda tramicii tecstii întitulata <romiano-slav»
“alu lui .
Decamerone
din,
1
ducerea novelei I Giornata
lui G. Papanti, Z. Boccaccio se află publicată în. opera
Parlari italiani, Livorno, 1875, p. 687 ; tecstulu serisii
după limbagiulii din Berdo (Valdarsa in Istria) este forte
e
aa
amestecati cu siavisme.

a

6).

(Pine) -

Op. cit. partea 1. Viena, 1881.

Indreptări
Pag.

6 şiră

6 cetesce:

şi întregiri

mas-magi3

; p.: 7» la nota

16 adauge:

Gr5”

“ber's Grundriss d. rom. Philolog. 1. 531; 579, 816; p. 16 ş. 25 c.cuhi
p. 22, ş. 27.c.dahteus; p. 27 şi ră c. Catus; p. 29 c. Festus; p. 29 şi 31 c,
«Q:Gr0v
;
34. ş.' 30.

p.
c.

29.3. 33. c. minasset;
p. 33. ș. 22. c. Jangueute ; p
fute; p. 38 ş. tq.c. Croația ;.p. 40. ş. 13. c. fusyra;

p. 43 şi 31. c.

Diefendach;

p. 6o ş. 33. c.

.

utra;

p. 60.
34.c.
Analecte ; p. 62. ş. 14. c. articolulă -/4 şi -a; p. 63, ş. 23..c:ș. bizan-.

tină ; p. 71. ş. 26. c. arhaică; ibid. ş.

adavrge:

Griber's

ş. 25

Cronica

Grundriss d. rom..

30 c.

Philolog.

applicare;p. 52. ș. 36.
IL. 571,'679;

p. 85.

25. c. rafia; p. 86. ş. 30. c. xovrl(ţwi. p. 88. ş. 38. c. slavischen;ș.
P..99. 3. 28. c. Romanum ;.p. 99. ş. 39. c. Jafino; p. 111. ş 17.
c.
Sânt Iana ; p. 175: ş.6.c Zovesti ; p. 209 $. ş. c. Radu; p.
231.
c.

anonimă

III;

p. 232

$. q. c. Cronica anonimă

IV >

P- 232. ş. 7c. anonimuli III; p.237 ș 13 adauge: Melchisedecii
episco-

puli (+1898) a scrisă Cronica Romanului, Cronica Zlușiloră, ANotiţe,
Țamblacii ş. a.; p. 257 ş. 20 c. slavo; p. 258. ș. 28
adauge: „Î/ecsandru

Cihac (-+-1887) a publicatăila 1870 şi 1879 Dicționarul etimologică dacoromânii (Dictionaire d'ctymologie daco-romane) în d6uă voluine, operă
su- .
peficială și tendențidsă, afară de aceea îi lipsescii cunoscințele
filologice
absolută necesare pentru asemenea lucrare, din care causă etimologiil
e
cuvintelorii, mar

alesi în volumulii

Il unde

se tratâză

partea cea mai

grea, se întemeeză În cea mat mare parte numa! pe asemănări depărtate de cuvinte fără legătură internă. Partea mal importantă
a dicţionarului zace în materialult avutii de cuvinte depusii
în elă ;—p. 306.
1. Budal- Deleană,

fii de preotii

din

Transilvania,

aflămii
-

S'a . .

consilierii

amet m

-$. 16 adauge:

„născută pe la 1760.și prin alii doilea” decenii "li
la guvernuli din Lembergă unde a și muritii.

INDICELE LUCRURILORU
„A.

proteticii 48, 62, ă,â

3. 198
- Afina, 174

azovts 61
Albina românâscă
Alecsandria

Alimori
Azur

147

Bugomila 181
Boboyo 58

”
321

177,

Bucorija 40
Buc6vnă 137,
Buhaii 172.

128

18)

112

Anecdote

|

Bovuw ' Aduvw 62
Brescu n.-de loc. 40.
“Brezaia 39, 173 -

n
Boâree 61
"0. ce, ci,5; 648; vaccil:. 56
Călucei 174; 312

59

Aravona 40
Architectură, 132
Calulii- de-aură.. 174
Arghiru 112, 174, 183.
Cânt. a României 306,311
dh
s A-Româniă (Armânii)
Cântice b&trânesci 163, —de
58;
13,definitii
Articolii,
stea 174
„nedef. 15 ; orig. art. 16 |.
qorilora v. Bâcetă
Cântecul
58
art.
de
.-seq., urme:

seq., 62 seg.

_

Arvună

11.

bi=ehi,
B.
Bălauri, 174

fa)?e şi Baia
Balagul

48, 53,
-

84

58, GI.

40

Baâvec' 61 :
Barbaricum 64
Basmu v. Poveste
Bătrâni 118, 117, 267
: Bibliotecă 132; — Tribunei
1
Biazeia 45

Did,
Bâcetii

Bhares 45
165

-

|

Căpară 117
Căpetenia castreloră şi ţinuturilorii Vlachilorii 42

“Capul n. de

loc.

40

Cărţi latinesci 101...
Căsătoria 130

Casmete 112
Catechismuliu de Sibiiii 192,
_—calv. 195.—ecu lit. lat. -

195,.196
Causele „unităţii
ne

92

Cenuşeresa

174

.

|. româ-

- Cerbulă 115, 173; —cu c6r40
nele -de aură 14:

— 338 —
Cerulă se deschide
Chiuituri v. Hore

Detoriu Uz:
Dialecte, deosebirile [aţă cu
-]. rom. 47.
|
Dicală v. Proverbe
Dicătore. v. Proverbe

114

Ciclu epicu pop. 163
Cimilituri v. Ghicitori.
Cirili 79 .
Cl— 48
Cloşca de aurii 174.
Coterii literare 282
.
Codicele mănăstirii Seculii
191 ;— voroneţiană 184
189 ;—sturzani 191.
Colinda 39, 115. 161, 312
Comereiula Dacici 130

Conjuraţiune

123

Consinqiana

112,

Dina -muntţiloră 174 ; floriloră 174 ;—dinelori 174.
Disă

v.

Proverbe

Divinităţi dace 68,-——-păgâne,
în Dacia
Doină 167

110

|

Domnana :(Domna- Ana 2
39.
Domnii,

117,

267

„+ Borilă. 114

174

Credinţe

; Draculus 62
180
Creștinismul în Dacia * 110 ; Duculus 39
Cronică,—anonime 204. ';— i Dzer 40
.
„putnenă 205, Hurulu 206; : Dzsuta 40
E. treculii în i $,
| — anonimă |, 211; ;— aro.
a
nimă 1 216 ;—anonimă | Egnorhevze:- 53.
II 931; — anonimă IV | Evangelie cu lit. lat. 196;

|

232;—Al-rei Prislop 237
Cucul, n. de loc. 40

„—țigănescă

170, 821

„|

Evangeliariulă de - Londra...
|
191.
Cultula. morţiloru 130
PF trecuti în h A8
„Cultura în Dacia 129 seq. i!

Curierulii românesca
D trecuti

- r 82

“i

128 - ; Fama

în z 6,56,'în'

Lipskăi 127

Fanariotii (caract.) 148, 143

i qovrava Gil
66,—! “Farmecu 169
colonie clasică. 73
Să! Fata din buturugi,
— din
Daci v. Influinta; =Ro-! :
rodie ;—de aurii 174 .
mână 64, fusiurie ? 72
| Fătiu- frumosti 174
Dafină 174 Flesiunea, — nominală 9;
Daniclu 39
|
nominat: 12, celelalte ca„ Daline 180
|
suri 13, v, articol ; —
Descântece 115, 169
verbală,
particularitați
Desfacere
69
.
18; timpuri ausiliare 18;
Dacia-Tabula

rusa

— 339—
perfect. tare 91, condit.
1$, infinitivu cu ad 19;
sulicse pers. 19,—urme
vechi

de

fles. 59 ;—fără

- eză şi escă 91,
Floriile 114
„Pluyara 39
_Pia p. minte etc. 128
Folkloru : studii 179
Frânturi de.limbă 172

qeirla 61
fowtăcov

powdara,

Gl
Gl

i

G înainte de e şii
Gazeta 'Transilvanici 128

pevzeg b3

Geografia Ardealului 237 Ghermanalii 113
!
Gheunia 17%
Ghicitori 171
- G1L—48
Glieg 40

oudguris 53

„_voivos'53
Si
Graulu, n. de loc. 39
Grecism 74 125, 135, 142,
"
314
Grecu, nume de ruşine 41.
Grun 40.
II. omisii la începutii52

Hore 169, 321, 327

“Horea

155

Hurula

296

E

Iculus (Yculus) 59
Idiotismi. 172;—lat. rom, 33!

ivyeo 62

“ Impărată

119

a

Influințe,— pasive : dacă 05;

—grocâscă

73,

142;

—:

slavână 75; lrancesă 151,
lat. şi francesă 108 ;—
active : asupra 1. grecesci
84 ; asupra |. maghiare
87 ;—asupra . ], . slavice
de sudă 88,
o
Inmărmarescii

Irodii
toza

10],.

:-

.

173
61

ioreravd, i0 7guciri0ec, Lo reidec 171
locio- D8
J trecuti
Jana 112

în 2, 7

Jintiţă 89
„Jocuri de copii 172
Jude 116, 117,
Judecată '117
Judeţă 117-

267

.

-

Juraţi 116, 117
Jurep 39
Jus Volachie 263
K asibilatii 85
Kazo- 98, 61.

Karuca "40
Katerva

40

Khevoobge

n

--

|

Gl

Kogus 6 - .
Kogrov 53, Ol Kulastra 40
Iyratura 40
L în arlicolu neomisii 48

în

treculu

trata. 50,
Lado 112

Limba

8$;

81,

r.

"

pas-

-

— 340 —

121,

în coresp.

şi

acte

private 123; generalisarea în biserică 124; auso-

nică 54; tracică- lirică 5,

88 ;—populară în biserică 98, 100;—macedonică 63; sub fanarioți 125
—lat. faţă cu rom. 109,
—dacă 67
Leesicala : elemente române 22;—lat, populară

Mama-pădurii 174.
Manuscripte vechi. 133, 189
" Maragul 93 .
-Mareulă boiloră
-Martinii 113
Marti- -s6ra 174
Martură 116.
Maurovlachii 39

„Meqilă

Ledescul

n. de

ua

17i

-

BL

-Mezulus

Miedu

39

51 -

" Mikula” 39

loc. 40

Lex antiqua

et approbata

268

Alorea 56
Literatură apocrifă 181.

Av 6l
Lunia curată

N serologul lui Stefani 237

Nâgul6
Neeilue: 39

-voBo 58
.
Nomenclatură

113

58,

61

AM finală omisă 9, nasalii

-mnj 85

-

- Maghiarismulă
Măbacii 191

| 157

agricolă

12,

bisericâscă, religiosă- LL,
116; — scriere. 97;

Lupatul n. de loc. 40

Ano

|
inseripl.

N. între dduă
voce. 9%,
trecută în r. 50, 80, 9%,
184,-în 185. nasalii 88,
— ad la verbe omisă 19.

268,

Lerescul n. de loc. 40.
Lerii 111
-

|

Meiii 55

uroovgărog 61
Misiodaci 47 Monete rom. cu
26 —umbricii 31; osci- lat. 102. cu 82.
povâroroavou 62
"Lecsiconulă de Buda 260
“uovwreş 58, 6!
Legătură 170 Lege 117;—vechie
Legende 175
.

113

tr

în -sec,. 8 în

Panonia şi Sciţia 64;
barbară, scitică 63, 64;
situaţia şi rola între lim
bile romanice 35, 89;—
în corespondență oficială

!

trupului 10 ;—de ţesulu
19; juridică: 117 —politică

1?

Numărul”

vouţeoov
_-0

vaccil.

Obiceiulii

Românilorii

61

.

43

în u. 8, 88.

pământului

267

-

DI e

“română

— 341 —
“Ouog

Gl:

--

“cigaltcu 61
:
- Organulii Luminării 105 262
Oraţie la nuntă 173. 319

P.: trecuta înainte de i în
ch,48 .
bitcală 77
.
Păcălituri v, Anecdote.
Lăliilo 114
-

Păpărude

173

“Părliile 115
- Patronii în Dacia 118
Pausavit 52
" Pentecostariu 191 .
Pictură. 133

Pietri

pe morminte

- (epiĂ

Pirpirună v. Păpărude
Pluguşorulă 172.
„ Poesii glumele și baljocc-

Popă 116 -

-.:

- Poveste 174
- Pravila de Govora. 196

- Prejda 40
Preposiţiuni 2!
PRIMAVERA 52 -

-

Prislopii .(M-re) v. Cronica

Proverbe

170; —

lat.-rom.

83.
-.. Psaltirea seheiană

.
190

i84,

“Putyra 39 .
Radul 40 _Raduscul.

n. de loc.

Relele . aduse din
tate

154

.

Români, orig. numelui 44
nota 25 ;—in Dalmația,
Bosnia,
Albania, Pano.
nia, Croaţia,
Slavonia,

Serbia 49 ;— Popăvoi 38;

Romani
Dalmatiae 39;
în Galiţia şi Polonia 40;
“la Bugiă 40; în Penin.
sula balcanică 41; teri-

torulă ocupati adi și nu„„merulă 43, —starea lori

„_“tafe) 128, 138.
Pietrosul n. de loc. 40

ritâre. 170
Pomelnice 03

remasisse 52
lenascerea 195
Ritus Volochie 268

40

străină-

145; străinii contra lorii
136, 156, caracterulii 42
131. 324

Rotacismulu 80
Rotundul

Rugăciuni
Rumeri

n. de-loc. 40.

170

44.

“Poutorăva 55
“ Pouvlava 55
Rusale 114
" Sfinalii la subst, și adiect.
omisă 9, 57 :—la verbe
_19; ;—trecută în ș 7, sc=
ș 56, 85
dojia 61
“Sâmbe, Sâmbea 112

Sândiana 174
Sciţia 64
Sc6lă 132 ; de Cotnari 133;
Rădăşeni 134; în 'Transilvania, Moldova,
tenia 134 seq.;—

Munrom.

lat. 139;—sc6lă grecescă
149; 152;—in
parochil

opriţi.

: Scorpie 174
Sculptură. 132
“ Semne. latinesci 101
Sărbători

latine

111

- oeoyoi 53
“SETNAL 52
" Sehelba
40

SEK 040 52
gezoigioza Gl:
Săptămâna .nebuniloriă. 113
„otofio 62
Sesul

n. de loc.'40

Sintacsă. 20,
0zăyivov 61.
vzdga 61

259

O1ENTE- ai 00S. 6L
0zovdveg. 6l .

Slavismulă,
întroducerea
75; consecințele lui. 107;
seâterea 124 seg.
Smei 179
|
Sn6ve v. Anecdote,
Societatea filosoficescă 126
- Stămaria 47
Steua 173
Stresina 39 :

Strigarea peste sati 114
Strigături v. Hore ă
0100 yy£s
Studii v. Folkloru.

Sucna-Murga

174

Suflarea: bucinului 115
Suliza 65
Sum-chetru 47
Sumedru 47

T finalu. omisii 19, aspi.

rată în ţ6_
Patălu

|

nostru 102

“Peatru în Dacia
pularii 172.
“Terminologie
tură

129;

po:

v. Nomencla-

'Tipărituri vechi cu lit: lat:
- 104 seg.
Togva 60
“Tipografie 132
Tradiţiuni 176

“'Fuduru

39

Toveforiin 55

“Turcă 1173
Lusul n. de loc. 40 |. 'Tusyra. 40
- U finală 150
Unirea relig. cu Roma 137,
consecințele ei 139 seq ;

—

celorii

193
Unitate

Urga

ref

naţiuni .

limbei

|
lit.

188

112

Usura 117
- Vascul n. de loc.

Vergeluli

Vertolomeiu

“Vi==ghi

110

114
113

84

si 97
„Viera familiară
Visţ28

în . Dacia

Vifleimii
173
_Vileana

39.

Vilcan 38

Vinerea-mare 114

_Vlachia major. 37;—minor
__37;—vechie. 38 ;— mare
;
47;-mică 42;-de susu 42

aaa

157; — Românii
dela scâlă: 140

342 —

DN

—

—343—
Vlachi 45
.
-,
- | Yoroneţianii v, codice
Vlassini 39
-.
Vrajă. 169
Vodă 119
Ne
Ware 40.
Volachie și Volochie - 268
Yculus v. Iculus .
Voinica-înflorită 174
- “Zăfa 61
" Vorbă bătrână v.. Proverbe | Zirnă 112

INDICELE SCRIITORILORUI -

„293, 294, 296,. 805, 309
315-—6, 331
Alecsi |. 261
-.
Amfilochie ep.” 150 ,
Amiras 232
“Aricescu 251
Aristia 312, 314.
„Aron ep. :142

“Aron V.

183

320, 822-3

Arsene

128, 288,

Atanasie: -milrop.
Atanasescu
Azarie 207

Bagawi
_

i

314

326, 330

103,

158

D, 333
|

A. 334

Băicană G. 177
„ Bălăcescu 321-2, 326-7

Bălăşeseu

M. 263

Bălcescu N. 187, 24 7, 250,
274,
3806, 311.
Băncilă P: 174, 182,

Baracu |. 188, 805-7, 393

| Baronzi- G. 320 Bârseanu A. 162, 168, 169
Basarabi M-vodă 145 |
Beldimani A. 305, 312, 316
Bibicescu C. I. 162, "165,
168
i
Bobu v. Fabiană
Bobu I. 157

Boiadgi

312,

M. 'T. 178

Asachi Gh.
-320,

305,

$. 266, 267, 271,
|

196, 333

-Bojiaca 238
"Boliacii C. 304 .
Bolintineanu D. 279, 280,
285, 305, 310, 319, 320
” 322. 33
.
Bota |. 175

Branconviciă

Gh.

225

Brancoviciii $.-v.. Sava
Braşoveanulu Eust. v. Eustalie
|
.
Brătianu C. 1. 274
Buburuzeiu|. 227
Budai v. Deleanu
“Bujoreanu M. |. 381

aaa

825-7

Bărnuţa
974"

-

Burada 7. 162, 172
Cacavela

E.

202

Câmpeanu I: 266
Câmpineanu |. 253

Ra

821-2,

| . Alecsandri 164, 168, 169, .
173, 178, 281, 282, 285.

| Bariţu. G. 250

e

-” Achirie 195
Acsente Uricarula 228
- Aleesanârescu Gr. 304, 316

Candrea -v. Frâncu
Canta 1. 233
Cantacuzina lord. 197
Cantemiri
D. - 228, 251,
265

-

Caragiali

C, 315

Carajani 1. 334
Caramfilu”A.

164,

168,

Cârjă L. 273 Cârlova V. 283, 285, 294
Carp 836
.
Catina 340 .
:
Cavallioti

Cichindeala
Cihac

A.

A.

T.

332

v. 'Țichindealii
74, 80, 336

Cipariă '.. 105, 250, 251,

-

253.5, 262.
Clainui v. Micula
_ Clănăă v. Hurulă
.
Codrescu 'Th, 250, 320 Cosgălniceanu 1.. 209, 233,
305, 321
Cogălniceanu M. 238, 246,

550,. 974,815
“ - Colosi” V. 257
Conachi C. 288

- Conţu |. 312
Constantinu căpitanuliă 224
Cânta V. 267
Corbea 1. 256 not. 277,
288
Coresi diac 193
Corneli1. 257
Costini M. 185, 19%, 276
“305
Costinii N. 225, 265
î
Covaz A. 334.
Crengă 1. 178, 331

Creţeanu Gh. 301
Crișianu S. 260
Dămianu log. 209, 227,
231
Daniilu 332
|
Danovici P. 227
Dascălu .v. Simion
Daula TI. 162
:
Deleanit Budai
1.253, 260,
278, 305-6, 321
.

Depărâţeanu A. 304 a
Diacu v. Tudoru
Dionisie lcles. 235
DoniciA, 392. 323-1
Dositeiu mitrop. 185, 200,
258, 267, 305
Duba p, 227, 231
Dumitrescu|. 331
Eftimie 208
Da
Eliade.|. R.

127,

127,

153

187, 261, 279, 283 305
307, 314, 316, 820, 822
325; 326, 331
Eminescu M. 301.

Eremitulii din Carpaţi. 291
* Bsopi 824-5
Eustratie Braşoveanuli 259

Eustratie log. 200, 215
Fabian

Bobu

321

FilimonuN. 175,

331

Filoteii

Calug.

199 -

Florianu

Ar.

“Faca C. 320

.

"Filipescu Cap. Const. 224
250

Fogaraşi St. 195
“ Fotino 150, 301
„Frâncu- Candrea 165
Fundescu C. 1. 172,

|
175

—046—
Gavriil super. 207

Pr 266

"- Gheorgache log. 234
Ghermana. Nisis 198
Ghenadie mitrop.. 197 „Ghica Gr-vodă: 103 Golescu C. 153, 314
Golescu 1. 261 .
Golescii 296
N
Greceanii R. 198, 225

|

Ligaridi 197

"Loga Diac, 961 Lucius 256 not
Lucrătoră-Tipogr. +. | Ispirescu .

“Lupaşcu

Greceanii Serb. 198
Grigore popa v. Măhăcene
Jagi v. Vurdună
Haliciui 276
Hasdei A. 274
Herce 195
T
Hinţescu 171, 178
Hrisoverghi 290
Hurmuzachi E, 248
“Hurulu 206
-

lene Popa

llarianu
„

971

” Iliescu

P.

19

A.

Lupulii

Macarie 208
Macedoneanula

M.

Majorescu

Îl. 335

Maiorii

125,

P.

197

136,

257-—8, 260—1
Maiota Gh. 273

-

1,

250—
272

* Mămuleanu P. B. 288 321-2

.

Mândrescu C.. S.-165, 168-9
Mangiuca S. 180 Maniu V, 250 Mariani $.. FI. 164, 168
70, 173-4, 176, 178, 180

249,
ă

103

" Ionescu $. G. 180
Inochentie ierom. 197
260

124,135

186, 238, 243,

238,

lorgoviciii” Pe. „202,

P. D. 170 -

v. vodă

Măhăcene Tecste 191

'T. 334

Ilinca Pătraşcu

|

_Leake M..W. 333
“Leurdeani.
St. 237

Mărgineanulii
255,

Ispirescu P, 11, 172, 175

177
Istrate N. 320, 322
Ivireanulă A, 199
.
Jarnik 168, 169, 172.
Lăpădată | 304
Laurianii T, A, 238, Y47,
250,
252, 254,
255,
261, 966
Lazari Gh. 127, „152 notă

;

|

175

" Marienescu M. A. 162, 164,
178
Massimu 252, 254.5-5, 334
"Melchisedec egum. “187

Melchisedecii €ep. '336
Mera 'T. 1. 175
„Metodiu 75
„AMiculă Inocenţiu 141
Miculii Ș. 105, 108, 125-6
"186,
266.
Mihaiu
Milescu

|

239, 232, 257, 259
270
Popa 193
N, “19, 217, 236 n.

]

-

A

— 341 — ia
“Miklosich F, 333, 334
“Milo M. 315, 319 Minotto F. 250:
Misailă căl. 216

Mitrofanu ep.

.

198.

197.

Peștișelii M.

195

Petrescu
'V. 334
Petrino D. 304
Pompiliii M. 164
Pogoru'V. 312
'| Popa Gr. 191.

1. 175 |

Molnar v. Morarii
Morariu.]. 260
Moru St. 236
Molă 1. 175

312, 323, 326

Pelimon A. 312
Peluzio Vito 202

Mocsalie-v. Moxă -Moldovanu

306,
Patrizzi

-

Movilă P.. 124, 198, 200

PopaI. 182
Popa 1. din Vinţii

Moxa

Popă

M.

275,

216

Muntean

st. 168,

Munteanu

Gavr.: 263

Murgu G. 238, 266
" Murgu log. 20
1,
Mureşiană A.
290, 294
Mustea

168

Popescu

B 225

Popovici

Popu

280,

231

19

267
St. 256

V, 251.

Pumnulă

A.

n.

263

Pungă-G6lă 5 178
Racocea 127
Radu

Gram.

191

Rădulescu G, 253, 255
Naumiă Cloe. 204:
”
207, 264— - Raţii V. 250
- Neagoe-vodă
„Reteganulă
P.
I164,
168;
266 |
175
Neculcea |. 176, 186, 292
Neculescu N.
Negri C. 274; 288, 297
C. 290, 304-5.|
Negruzzi
315, 320, 822, 3830,
Nicoleanu N. 304.

Romanuli
" Bosa C.G.

Nifona

“Şandorii A, 312.

patriareh. 133, 207

Noacă S. M.. 312
Obedenarit 109, 175
Odobescu A. 177, 179 331
Orăşani T. N. 323
Panonianulu A. D.. 197
Pană Anast. 274.
174,
171—i,
Panu Ant.

171—8,

182,

v, “Zilotă
333.

Roseti O. A. 30% 322
RusetiL.. 316
Ruso A. 306 - Saguna A. 157

“Săulescu

.

|

Gh, 206, 261. 326.

. “Sava ep. 194
Sbiera -I. 162, 175,
Seavinschi D. 312
Schott fraţii 175
Scolariulă 260
Sârbu 1.. 326
974, 282,

182

Vizual
2047
-

-— 545 —

Sevastos E, 165, 280
Sichleanu A" 304 :
Silvestru ierom,. 196—7
Sima Gr. 172, 175
Simion Dase. 215.
Șineai Gh. 195, 108, 125,
126, 186, 241, 252, 599
Sionii G. 300, 312,
320,
396
Slătineanu 1. 313, 316

Te. csie. ee.
'Teofili

312,

326

197

Tomaidula A. 198
Tordași N.-194..
Tudorii

diacii

Thunmann

194

332

“ Punusli 301
Urechie
N.
103, 155,
-205-6, 213, 227 |

Urechie, Gr. '200,

Stănescu N. B, 175
Stefană-celu-Mare 276
Strâmbeana.T. 320

i

Văcărescu
287

Văcărescu

260,

235,

I. (banulă)
S.

Iancu

278, 288,

287
J35,

313-4,

316
“Valecaldeanu L. 334
Varlaam mitrop.. 199
Veniaminu. mitrop. 250
Viciu B. 174
2

Tăutu G. -320, 322

Tarța 266.
Tempea R. 260 -

"Teodosie Vestem. 197,219

lenăchiță

897

; Văcărescu

Stroici log. 102, 202, „253
„Ruluţii mitrop. 157
Sunyogh Fr. 196
Tașcu v. Iliescu |
Țamblacă 133
i

TeodorescuD. G.. 162, 168
170, 172—4, 180
'Teodori A. 257
Teodoroviciu 257
Teodoru log. 123

a

214

Urechie A. V.- 187, 351.
"834.
Văcărescii 277, 285, 287
Văcărescu A, 287 -

305,

:

-

Trâster 104

a

Stamati T. Dr, LI,

206

cp.

“Țichindeal 225

ŞoimescuN: ]. 320
-Soimescu ÎI. 235 -

Soimirovică 104,
Sora Noacu v. Noaci

it

țI

„Voinescu I. 316
* Vulcanii S$. 157

Vurduvă

P. Hagi

172 -

Zacană Etr. 134; 194
“Zamfirescu M. 304..
"AIOŢU

Zilota R. 186, 236 v.

|

