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PREFAŢĂ
„TR Ami alcătuită acesti, cursti de istoriea limbei
RP ași literatureă române, pentru a corespunde în to„bul programului care prevede asemenea, studiu .
Po
32
“în clasa a, VII liceală, deși pănă acuma nu exisama

>

,

. 7

“stă nici

o carte pentru

istoriea limbei,

ci

tote

"numai pentru istoriea literatureă. . Mai reu: neîndestulătârele “noţiuni: de istoriea, limbei presarate ică şi colo

prin. unele cărți

ca Istoriea

lin-

„bei și literaturei vomâne a d-lui A. Densușeanu
„o ca a d-hi V, A. Ureche. sîntii „cu., deskvârșire greșite.

”

Pe lângă noţiunile despre: limbă și literatură
ami dati câte-va noţiuni în privinţa alfabetelori. și ortografiilorii întrebuințate de Români în
cursulti veacurilor, Ami avută planii să dau

II

și modele de grafie, dar purtarea câtorii-va 6men
i
a totii puternici în ţara acesta m'a descurăjat
ii
pe mine și nu atâta pe mine câtă pe
editoriti
care nu mal avi tragere de inimă să
facă multe
cheltueli, vădendă că d-lă Bianu
sa „grăbitii
a-mi desaprobă cartea fără să
A fostă măcar
poftitii de ministru, fără să f vădut
ii cartea gata,
Şi fără să fi cetită mai multi
de șepte Ale dela
începuti

!

a

.

|

|

!

Amii avută Și altii scopii scoți
ndii âcâstă carte, anume amii vrutit să
dau elevilor îi din licee
o chrestomatie în cari să
aibă bucăţi din autorii vechi și deci nvamti
gândită că d-nii profesori. vor puteă, recomanda,
acâstă 'carte în tâte
clasele în cari. programulii
cere să se facă lectură și analisă

Inainte

de

din

autorii

a încheiă

vechi.

trebuie

s ă spună că
m'amii serviti for
te multi:de volu m.
Lii din
ehrestomatiea, cea
mare a d-lui Dr, Gas
ter Și de
» Literatura populară
« totă a d-lui Graster,
M ami
folositi de scrierile
lui Lambriorii și
de
ale ' lui
Miklasich, ete,
La istoriea, literaatu
tuu
rei
na
m fo=
lositii,
pentru

Scanu,

Amti

d ate, de cartea, d-lui

incredere

în publiculă

Ar.

doritorii

Densude

a cu-

NI
nâsce starea de a-Qi a sciinței în privința istorieă limbei române ȘI socotii că va trăi și acestă carte ca multe, altele, chiar dacă va avei

nenorocirea de'a fi desaprobată de &menii d-lui
Sturza,

_“XYoan Nădejde.
18817 Sept. în 20. Iaşi.

PARTEA

1

ISTORIA LIMBEL ROMÂNE
1,

Trebuinţa de. a îmveţă câtă de adâncii limba română.
Multa timpi

nu se îmveță romănesce de câta în şe6-

lele primare ; "în gimnasii și licee limba română ieri,
lipită „lângă cea “latină, în faptii înse profesorii de latinesce nu-şi dedeau vre-o - ostenclă cu studiarea limlei
nstre, Acumade unu șiri de uni s'a pusi în programe și

limba română, dar nu s'a datu studiului desvoltarea ce i
se cuvine, dacă vroimi ea 6menii 'culţi- de-la noi să
xorhâscă și să serie românesce, fară greşeli. Urmândă |
ideile lui Lambrior amii căutat să mergi “mai departe
pe calea deschisă de dinsuli și, pentru acesti scopi,
| după cursulu miei de Gramatică, ama hotăriti a lueră
"și cartea, de faţă. Tn aderării, stadiuli abstracti ali gramaticei nu pote da deprinderea. de a vorbi şi serie cu"xatu o limbă, trebue modele literare din tte veacurile, :
Punândii îunaintea' şcolariloru modele . din trecuti, avemă -

de gându să-i facem să le placă: mai multă a luă cuvinte .
“plastice” din . autorii vechi ori din popori de câtu să
împlă limba cu. cuvinte neînţelese, cu treba şi fară
izâbă..

—4—.

Pote 6re fi mai

nâscă de câtu

mare nedreptate” pentru

cea

cei se face

veche se crede așă Ge

sulu superiori alu
rică şi

ionicu;

se aude

acuma?

folositâre în câtu

limba

romă-

Limba

grâcă

se

dau în cur-

liceelor note asupra dialectului
dopecând pentru limba română

vorbindu-se de dialectulu

mai nu

macedoneanii ori de

celu istrianu ! Programulu clasei a VIl-ea cere
istorica
limbei și literatureă române, acâstă
istorie, fie ori câtu
de prescurtată, presupune cunoștinți
destula de adânci .
în istoriea suneteloru (fonetică),
în istorie a formeloriă gra-

maticale (etimologie), în istor iea construcţiiloru
(sintaxă),

Apoi studiarea producţiilora
literare nu se pote face
fără cunoseințile mai susu
citate şi făra „cunoscinţa ortografiei

chirilice.

predate

T6te

în clasele

aceste

Superidre

cunoscinți ara

tica. Lambrior aș a și înţel
esa programulu

făcută

cursurile.

Pentru

asemenea,

ieste numai de câta trehuitâre,

II.
Naţiea

curs

şi aş a şi
cartea acesta

. -

Unde se mai aftă acum
a Români?

română

nu

trebui

alături cu retorica şi poe-

”

locuesce numai în Români
ea,

*

dincold de hotarele
ci şi
acestei țeri.
Așă în Austriea
se află Români
în Bucovina ; iear
Slavisaţi, deşi pă
strânâu,
cum y omu vedea, cuvi
nte romănesci, se mai afi
a în G aliţi
ea şi chiar în Moraviea. In
Ungariea se afla mu
lți me de; Români,
în Transilvaniea,
Maramureșu,
Crişiana » Temi
şana
Austro-Ungariea

se

află și Românii

propiere de Trie
st şi Fiume,

și Banata.

din
|

Toti

în

Istriea, în a. .

Da

In Rusiea se află mulți Români în Besarabiea și unu

numără mal micu

în guvernămîntulu

Kersoni di'ncolo

de Nistru, nu departe de Odesa, și în gurernământala
Iekaterinoslav.
Se
Peste Dunărea se află Români îîn Bulgariea de a iun=
gulu graniţei iei nordice, apoi în Serbiea. Acești. Ro-

mâni de pe lângă Dunărea vorbesea

ciea

Traiană.

Mal spre uda

ca şi cel din Da-

se află mare numeră în

Macedoniea, Tesaliea, Albaniea și Epir,
precum
și .
într'o mică regiune. la suda de 'Tatar-Bazargică.
Se înţelege că ami vorbita de regiunile în cari se afl „Români! în majoritate ori cel puţină în foarte mare
numeri,

-

:

|

In totală numerulă poporului romănesei se pote so<oti, fără greșu, ce-ră peste 10,009,000 de suflete.

III. Dialectele limbei române de a-și.
Deşi se totu ice că limba română n'ari fi avândi dialecte, cercetările
mai adânci au aretatu că dialecte sîntu,
nu prea tare deosebite
Încerearile

„mână

în

de' până

acuma

de a împărți

limba

ro-

dialecte întemeiate,pe localităţi, n'a reușitu,

„pentru că de

doua

ie drept, și a nume trei la numeri.

pildă

dialecte,

fiâmu dialecte
„Deosebirea - se
în trecuta, de
iană a fiinţata
„din Istriea,..

în Daciea lui Traiani

aflăma acuma

iearîn Istriea și Macedoniea ete, nu a-.
în totul deosebite de cele de pe la noi.
șterge și mal tare dacă facemi cerectări
vreme ce afiâmi dovedi că în Dacica Tra- ună: dialectă înruditu de: aprope cu celui

Noi vomi împărți dialectele romănesci după caractere
- fonetice :.
a
a
|
1).
Dialeetulu cu labialele neschimbate înnainte de
i vechiu și cu n vechiu, între vocale, neprefăcutu în nr

“ori pi

pieplii, piele, lupă, picioriă Fă bună,

hună,

Omeni

ete... Acesta ieste dialectulu care a ajunsă limbă
literară. -Yomănâscă şi'care ieste domnitorii în
Daciea Traiană,
chiar în acele părţi în cari poporulu
vorbesce în altu

- dialectu.
9).
și cu n
Pcheptă
lecta se

Da

Dialectula eu
vechiii, între
; ghină, gină,
vorhesce în

„niea; iear la norda-la
biea,

Bucovina,

|

labialele schimbate înnainte de
î
vocale, netrecuta în.r: chepli ori
Jină, fină - (cină) ete. „Acesti
diaMacedoniea, 'Tesaliea, Epira, AJba|

Românii

din Moldova, Besara-

Nersenu și Dobrogiea .; apoi

în partea
resăritenă a Transilvaniei,
în țara Făgărașului ;. ete
în județele Prahova,

Râmnieului-Săratii, Ialomiţa,
Buzeu; şi a-.
dialectu în tâtă Munteniea,
şi în tâtă
Din

lături cu întâiulii

Transilvaniea.

Daciea

Traiana nu putema cită.
altă
provincie în care sa-lu
fi căutatu În zădaru
de
câta
Bă- .
- natula.
i
Ma
|
3). Dialectulii: cu
neprefacerea labi ale
prefacerea lui

2 în py

loră, dar cu

ori Ir:r: -lură, burii, pie
ptă ete.
orbesce

"Acestu dialectă se
în Istriea, Mai de
Yorbea în partea no rdi
multu se
că a Transilvanie!
şi a Moldovei.
Cele mai: vechi urm
e din acâstă vor
bire le afimu
Moldova în întâie
în
a jumatate a -ve
aculut alu cincidecelea. Pe lu începu
spr
e.
tula veacul

ui alu XVI-lea ierau
mulţi Români de
încă, *
aceștia în Moldova,
daca ne vomă. luă

|
-

—.7—
pe

Apostolulă

aflati . la Voroneţu

de Dl Creţu

şi pe

Psaltirea de lă Șcheea, amândouă scrise în acestu dia-"
lectu. In 'Transilvaniea, în regiunea Măhaciului, erau |
Români

de aceștia

pănă-pe: la începutulu

veacului „ali

XVII-lea (Popa Grigorie morti. la 1619). -A-qi nu mai
sîntu în Daciea Traiană
cesti dialecta,

avemii

ment

cari să întrebuinţeze a-.

numai câte-vă

remășiți.

La „Mace-

- doneni de abiea se. cunoscii urme neîndoielnice de. existența acestui graiu.
Deci

în Daciea Traiană se pote dovedi

rori acestori

literară numai

existența tutu= i |

trei dialecte, deşi a-qi domnește ca limbă

cela cu labiale

păstrate şi fâră prefa-

- cerea lui n în m. Jn Istriea domnește celu cu n în: r și„urme din astelalte sîntu forte puţine. In Macedoniea dom-nesce dialectulu eu labialele schimbate și cu neprefăcuta și urmele :din. cestelalte sînt ori frte slabe ori
“chiar lipseseii de tota:
îi
IV.

Fenomene

fonetice comune

dialectelorii riromănesci.

- Sub nume de dialecte înţelegema, cum am mal spusă,
„pe-cele trei -caracterisate în cap. III. In adeveru deși
cun6scemii -subdialecte . în năuntruli acestora şi deși nu
-ne lipsescti . urme” din alte dialecte. mai. vechi, aceste
trei sînta cele de căpetenie.
a
„Legile prefaceriloră le presupunemi cunoscute, de a-

ceea. aice le vomi înșiră numai pe scurti. A, - Vocalele;
-

"1,

Vocalele accenhiate,

2). A

accentuatii urmatii de 2 simplu ori de

"i plus

—8s—.
alta cons6nă, precum și de mp, mb, s'a prefăcută în x,
adecă în sunetulu care, după ortografiea Academiei,”se .
arată prin î, 6,î, d. — Legea acesta a fosti formulată
“si dovedită sciinţificu de reposatulu Lambrior şi se
întinde asupra tuturoru cuvinteloru latinesci, moştenit
e
din latina populară, precum și asupra unui
miei numeri de cuvinte lare.
Prefacerea ieri Qesăvârşita în
jumătatea I-a a veacului ala decelea, . dovada
ro5 ipc9,
tu îngeri, în Constantiniă Porphyrogenitu
li,
care a
serisu în timpulu acela. Totu o dată
fenomenul nu s'a
întâmplatu în latina „Populară,
de vreme ce nu-lu găsimu în nici una din celelalte limbi
romanice ; și, fiindu
că îla aflăma în câte-va cuvinte
slave, trebue să închemu că prefacerea s'a începutu
după năvălirea Slaviloru
în peninsul
a

Balcanică,

adecă

după

veaculu

ala VI-lea,
Deşi &'aru părea că fenomenulu
acesta a remasi necunoscuta Românilort âin Macedon
ie a, Tesaliea ete, pentru că la dînșii se dice.
acuma cântă și nu cântă;
totu-și forme ca creştinii,
înimă ete. ne dovedeseu
nu
numai ca prefacerea
Sa: întâmplata la dînşii,
dar eă
acelu d făcutu din aa
trecut, dupa legi cunoscute,
2: dnemă==inimă,
în
creştidnii==creștiinii==croştinii.
astă-di avemu dovedi
Apoi
sigure ea între Românii
din Macedoniea sîntu și
de
cei

Unu d întoemai:ca
şi noi,

ce rostescu în Pân
e,

mâcă

ete,

(Veqi 'p așcu Iliescu
Crușora : „Ascaparea
de la
ali Dince« publicată
mai la vale).
b). A accentuata
urmata de Hi S'a
prefăcutu în ă
când nu se afii în
silaba urma
mătore

se aplică numai

e sau ș. Acâstă lege
la cuvintele de ori
gină veche latina și

—

9 —

ieste cunoscută numai în limba română : laudamo=lăudăm, clamo=ecliămuecliemit==chiemi ete,
|
c). Prefacerea lui e deschisa şi aceentuatui în îe ieste nu numai comună tuturoră Româniloră, ci și tutu„roru limbeloru romanice (pădem =—pied, deom=dieci ete).
d), Prefacerea lui e-accentuatu şi închisu în î,
când iară precedata de labiale și neurmatu în silaba a
doua de e.ori :, iestede asemenea comună tutursri Româniloru. Deşi a-qi se dice la Macedoneni cuzintu,
„zintu, totu-și la Bitoliea se dice și fănii=foenum=fână
(ierbă uscată) şi deci trebue să presupunemu că formele
cuvintu ete. s'au formatu prin înriurirea, înmulţiteloru şi
în generala a rudelora ce aveau vocala î, Deci se va fi
«ist curenta, cuvinte şi apoi cuvintu, cuvinte. IL. Maiorescu ne spune că la Istrieni se află alăturea și forma
organică şi cea analogică. Prefacerea ieste speeialu -ro“mâănâscă; nu o cunoscii alte limbi
e),

Prefacerea

romanice. .

lui e în î cândă leră

aecentuatu

și ur-

mată n, mp, 200, ieste de asemenea cumună la tustrele
dialectele. Ie dreptu că întâlnimi în manuseripte şi tipărituri vechi (. XXVI, XVII: şi XVIII) din Daciea Tra-.
îană forme ca mormente, cuvente, împenge ete; dar aceste forme sînta nepotrivite eu majoritatea celorlalte și.

“tota o-dară

însoțite -şi de forme corecte

ca morminte

ete. Unele din acestea se poti explică prin înriurirea
formeloră înrudite, înse cu e neaceentuati, cum ieste de
pilda :: împinge sub înriurirea lul împengea ; cuvente
sub a lui cuventare,
dențatii ete., Altele,

cutentândă ete; dente
multa mal puţine, dacă

sub a lui
voră fi fi-

—10—
indă, potu fi remâăşiţi din dialecte multa ma! vechi.
De aceste explicaţii trebue să se ție samă la analisele

tezturilorii ce vomii dă mai la vale,

Prefacerea luie în i ieste speciala
simu la mulţime de elemente slave:

t).

românâscă, o găsfenți==sfinţă ete,

Prefacerea lui e accentuata în € (ea), când în silaba

următâre se afl & ori e, ieste de. asemenea cunoscută.
tuturoru Rormânilora. La Istrienă și la alţi
Români a su-

ferita

prefaceri cari au

mascat'o,- dar se potu gasi do-

vedi că.în trecutuo cunoscean ca
toţii.
8).
Prefacerea lui o deschisu şi accentuatu
în u0 a
avută locu nu numai în tâte
dialectele romanesci, dar
chiar și în tâte limbele romanice
, deci își are începutulu în latina populară,
“h).

-Prefacerea

lui o

aecentuatu

urm

ati de +, mp,
mbîn u ieste comună tuturoră
. Româniloru, înse reste
„Specială românâsca, Exempl
ele de 'o ace, păstratu
în aceste condiții, în

texturi din Daciea, Traian
ă, se explică
prin analogii or1 prin remă
șiți din dialecte vechi,
mârte.
i).
Prefacerea lui o ace. în
6 (oa) se afia a-Qi atât
u la
"Români din Daciea
Traiană, câtu și la cei
din peninsula
baleanică, num
limba. celora

at la Românii. din Ist
ria lipsesce.
din

Istriea

îmfăţoșază

Dar

fenomene fonetice
cari, cum. vom vedea
mai departe, dovedeseu
eă şi la
dinșil a fostii o dini
dră . prefacerea acâs
ta,
și
pierduti. De altă-feliu
apoi B'a
şi prefacerea lui e
în€ (ea) a suferitu în dialectula lor
apr ope acela-și fenomena
Întârcere la e; numai
de reacold a maj remast
i cae; ori a făcutii din

e, unde” au fostu Înde
plinite
-

nisce condiții

fo-

pu
- netice particulare, _Așă” de pildă în șapte; a, dovedosce
prefacerea, veche alui e în ea şi « s'a păstratu pentru

-că iei din

șieapte,

şiapte . se absorhise, încă

de pe

"vremea pe când ființă prefacerea în tâtă întregirea.
Când a veniti vremea înlocuirei „grupei ea prin e, fi:
resce că în șapte n'avea de unde să se “reducă, de vreme .
ce ge rostea a şi nu ea.— „Pefacerea luă o acc. în oa.
ieste fenomenă specificii romdnescii, '
j). - O finălu accentuatu s'a prefăcutu în & la toţi Ro“mânii : lucro==lucră, ete, Prefacerea ieste specială ro“mâăn6scă, limbele romanice n'o au.,
Mă
E). Y scurtu latini clasică teră îmfă ițoșatu prin o în

limba poporului - romani. Se înțelege deci că fenome-..
- nulu ieste 'comunu tuturori dialeetelora românesei șitu- >
turoru 'limbeloru romanice.
1). Prefacerea lui G-în î când în: silaba “ceealaltă
urmă e orlj (ânte=inle) ieste de asemenea comună tuturoru dialecteloră române.
m), Prefacerea, luid precedatu de î în i s'a “ întâră“plată de

asemenea, . înnainte

Ce-va, că creștină ori
unii dialecti românegeu.

n).

de despărțirea

apropiândiăi nu se
a

dialectelor, -

află în nici
|

Prefacerea .lui d în u, când în silaba următâre

se află u, s'a întâmplatu

înnainte de desfacerea limbei

în dialecte, de vreme ce în tâte aflămii forme ca umVu=âmblu, ânghii=—unghiii, ete, Deosebirea ieste. numai în privinţa stărei de echilibru- adusă de lupta între
" formele înrudite şi avându unele u altele 6. De pildă

din dmulu, âmăli, âmUlă a trebuita să se facă: umbla,

— 19—
dmbli ori îmbli, âmblă. Apoi la unii forma cu ua reușitu
a înlocui pe celelalte şi sa ajunsă la amdlu, umbli, m
Ulă ; la alţii dimpotrivă sa ajunsă la: dmllu, âmbli,
îmblă.. Totu-și ehiar dialecte cu dmblu (Moldova) au ungheriii, de unde iese că au avuta și anghiăs=ânghiă
=anglo=angulo...

0).

Prefacerea

lui d acc.,

..

precedata de îi, în e teste

ieară-și fenomena comuni .romănesen : clidimă=cl
iemiă,
2. Vocalele neaccentuate,
» 2).
Prefacerea lui a finalu neaccentuatu în
e ieste comună : costa==câste, barba==barbe,
Fenomenulu este ne-

„Cunoscută celealalte

b)

limbi

romanice.

Prefacerea lui a finalu neace, în d ieste
ieară-și

comună: barbam==barbă şi lipseşte
în alte limbi romanice.
6).
Prefacerea, lui.a neace, din corpu
l cuvintelora în

d ieste de asemenea comună ; deşi
în unele dialecte s'au
produsi

în urmă nisce reîntineriri
aparente ale lui a
vechii. Așă barbată de la Mol
doveni se scie că n'are unu
a
neacc. primitiva, ci că ie făcu
tu din &: barbatii==Vărbatii
;
întocmai ca sacatii din Seca
tii==secati ori Pacată
din pt-

calii==pecatii, în cari afl
âmu a în loca de & făcutu
din e.
a neace, începător

d).

ia.

în â, când

ieră urmata

de
ngustii
(Serisa după Academie,
îngustii) ete, .
€). e începatoria nea
ce.. în a de asemen
ea : ericiă=
aricii,
2, 21,

Nb,

ieste

Î). Prefacerea

fenomenu

lui

seseii în luptă formel
e
deminiță ete...

comuna : angusto=

«în j ieste

comună, deşi se gă-

nouă cu cele vechi:

demândță

şi

|
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-g). Pretacerea lui & neace. precedatu de î în e ieste
fenomeni comunu : mânie din mâniă ete. h).. Prefacerea lui o 'neaceentuatiîn u: porcelo= :
purcelă ete. s'a întâmplatu înnainte de despărţirea lim- :
hei în dialecte și o aflăma pretutindenea.
Forme: ea:
dormimii, porcariă, îmfloritii ete. nu sîntu păstrate din
vechiu, ci formațiuni analogice produse. prin înriurirea,

familiei cuvintelora.,

Pretutindenea aflăm înse în

tez=

turi mai vechi și chiar în vorba poporului : durmămă,
purcariă, îmfloritii ete...
-

-

3. Grupe de vocale.
Nu vorbimade câtă de ud ori uă, Această grupă s'a
făcuta ori d6 dam, tam, be, ve, orl din Ham, prin prefacerea, lui b în o, a ui o și alui

ÎI în « și prin. tre-

cerea lui a urmată dem și'a lui e precedata

de u în .

ă'ori &: hâbemo, alemo, avemo, anemo, auămau:; nobe
(nobis), note, noue, nouă; ora, ove, oue, Guă; habelăm
avea, ., avevă,

avea; stella,

sttuă,

stea, etc...

După a accentuata, fie acelua primitivi, fie din grupa |
ca făcută din e accentuati, sa pierduti grupa uă, uă :
dutmii=amă, avtud=
avea,

steauă=stea,.

După

o și du-

pă alte vocale s'a, păstrati : Gu, nduă, vouă ete...
Nu cereetăm

aice prin

ce fase a

|

trecută ad, uă, înna-

“inte de a cadea de tota.
În privința acestei prefaceri sîntu 6re-și

cari neînţe-

“legeri. Așă de pildă Lambrior socotea că. formele
steao, ițeao de la Macedoneni sîati formele vechi pă-. .
strate până în qiua de a-Qi.

Noi nu putemii primi ac6-

stă părere, fiindu că chiar și la Macedoneni nu întâlnimu

|

4

—

grupă uă=o de câtu la. substantive femeesel și nu la,
verbe, la pronume ete. La acestea o aflima în tocmai
<a

la noi, adecă -dispărută.:. tea nu „Xeauă,

". Spuneauă,

nok aveamii (imperf.

„tita) şi nu, noi aveauămă
"tema ca și la Macedoneni

indicat.

pers.

spunea

nu

I-a înmul-

ete...
'Trebue deci să admis'a disu mal întăiu stea, ifea

și că mal apoi sub inririrea, formelora articulate
stea- -

ua, ifeaua s'au ficuta formele actuale „Steauă,
ițeauă....
Totu ast-feliu şi la Istrieni, deosebire că
la aceștia analogiea pomenită “la Macedoneni n'a
Iucratu de câtu
forte puţinu.
|
N
E
Din cele spuse. urmâză că la toţi
Românii, înnainte de
despărţirea, dialecteloru, s'a întâmplata
căderea grupei

ză, în împrejurările ce ama amintita
mai susa. Cum că
pierderea grupei
s'a îmtâmplatu în lău
ntrulă limbei -române se înțelege de la
sine, o dată ce scima că chiar
prefacerile cari au
datu nascere grupei sîntu specialu
româănesci,
B. "Consânele,

1. Consânele simple,
a)
Dit,s S'au prefăcutu în d, f,
ș când ierau urmate de i vechia latinu
(i clasici) ori de grupa
ie făcutu din e deschisu și accentuată
: - dico=glică, dico=
slicii ; toti==toţi, tezo==tieso,
fiesă, fesăi ; vesica==Veșică,
Septeme=siapte, şieple,
şicpte
etc.

Prefacerea ieste specială
Româniloru, în franţusesce,
&paniolesce, italienesce
nu - 0 afiămu.— 'Tota
o dată ieste
di'ntre cele | mar vechi

sehi mbări fonetice române,
me n'o g Asimu de
câtă în elementele lati
ne

de vre-

ale limbel, nici

5
chiar în cuvinte slave .n'o aflămu. Deci fenomenul s'a
petrecutu înnainte de venirea Slavilora - în contacta cu
Românii. îi

b).

Prefacerea lui d urmatu

de s plus

o 'accentuatti

în gio și a lui t, urmatu de aceea-și grupă, în cio, ieste .
unii fenomen comună tuturora dialesteloră românesci,
ba chiar de pe celelalte limbi romanice se vede. că se
începuse din latina populară.
|
In Moldova avemu rătungiorii p.: atundiola, lin pe-

„ gioră p.. limpediolo. ete.

e

In Munteniea, aeâstă grupă gio a trecuta: în jo : rotunjoră, Llimpejoră. - Tota astu-feliu s'a întâmplatu eu
“giune din răpegiune=—răpejune, forma cu giune s'a păstratu în Moldova ete. - 'Totu așă ieste la Românii din
- peninsula | balcanică.
Pentru t aducema următoarele : “nogaert 1odpta (cetitu
după Miklosieh ertăciunia) din lat. livertationem.. Acesti exemplu ieste dela Românii din Macedoniea etc.
La noi în tâtă Daciea lui Traiani avemu. tota ciune,
ciosii : iertăciune ete. In Istriea acestu ce se rostește, du- .
pă I. Maiorescu, mai ca la noi, după alţii ca unu feliu de f..
Se pare înse că se va fi rostindu “mijlociu între ce și fe
Ori cumi, neşinânda samă de schimbările întâmplate
după despărţirea grupeloru dialectale, în tâte dialectele .
la începutu a fostă cunoscută prefacerea citată aice.
€).:

Prefacerea lui

I: simplu,

între două

vocale,

dacă a.

doua nu ieră i plus altă vocală, în'r, ieste comună tuturoru

dialeetelori

române

„și totu o

dată

specialu

ro-

mănâscă, Iâtă exemple de la așă numiții Macedo-români :

—

uigov

(meru)==melo
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(malum,

elas), zrotgerte

(purife)=

pulece (pulicem, celas), oage (sare)==sale (salem) ete.
Iâtă şi de la Istrieni: mer, sare pireț, ete.
Ta noi în Daciea, lui Traianu legea ieste de asemenea
aplicată fâră abateri : moră=mola (m), sare=sale (m).

mării, parii=palo (palus) ete.
d). . Prefacerea lui 1 începstoriui urmatu de i simplu
ori de ș plus vocală, precum și alui 2, între vocale, urmatii:de î plus vocală, în 7 muiatu, a-avuta locu în tâte
dialectele romănesci şi'la Românii din” Macedoniea sa pă- stratu până a-Qi, de asemenea în Istriea, afară de câte-vă
casuri cari au altă explicare. In Daciea lui Traianu 1 muiatu a suferitu o schimbare mai nouă, a trecuta în î consonanti. Ac6stă prefacere ieste forte veehe, o putemiu dovedi încă de pe la 1320. Intrunu documenta din Transilvaniea, la acestă dată, aflimu Omwpoiţa în
locu de
Ompoliţa,cum ara trebui după Ompoly din
care numele
acesta ie derivatu.— Urme -de 2 încă
păstratu avemu din veaculu alu, XII-lea și ala XIII-lea
ete, Formele

ultăre (ulitare)==o0litare din Coressi, și
din. manuserip-

tulu -de la, Voroneța, sîntu de asemenea,
nisce arhaisme
în locu de uitare, Remășiţi cu 7
muiatu mai sîntu în

cuvintele duse de Romini în Galiţiea ete.

Le vomu cită

mai josu,
e
ME
€). Prefacerea lui n între două
vocale, când a doua,
ieră î plus vocală, în n muiatu,
ieste comună tuturor:

dialeeteloru romiine ; chiar și în Daciea Traiană
se mai,

află locuri, pe unde tota
REZA:
a

se rostesce 2

sicăațuta, prefacerea lui în î
To,

muiatu și unde .

consonantu, Aşa E
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de pildă în Banatu și Haţegii (acolea

după

Densușianu şi Hâjdău) se - qice : gruniă,

D-nii Ar.

vinie -Crița de

„ vie) ete... Şi cuvinte cu. muiatu dar
ne - pierdutu
„află în Galiţiea ete. la Românii cei
slavisați.

se :

Î). Dintre prefacerile labialeloru numai câte-va
dim- |

„tre ale lui U şi dintre ale lui v sînta . comu
ne tuturoru
-.. dialectelora,
E
a
Di
n

„ Așă b se păstrăză neschimbatu îri acele
a-și împrejuTări: Din cubium . latinesca avemu . în
Daciea . Traiană
„cuibii, la Macedoneni cuibu, la, Istrieni
. kuyib : (ex. din E

cercetările lui Miklosieh),

O.

Sa

La. toţi Românii D trece în v în acel
ea-și . condiţii,
Păstrarea lui v făcutu din d: în unele. forme
ale verbului

(ga avea o aflima de asemenea,la toți
Qbele de“ limb
.. vomiu
ă

Românii, In pro.

aduce exemple: și de la Istrieni,. :

Șzei numai asupra. loru pota.fi Gre-cari îndoi
eli,
J

Prefacerea luio. făcutu din D, câtu și a celui
latinesca,

în use

face icră-și de. o.potrivă la toţi.

Despre grupa uă, uă, din be sau-ze,

-

din Bam sau tam,

vomii spune câ a.avutu aceea-și sârtă ca ud din
clan,

(Vedi grupăud mai sus la vocale),
Acele

câte-vă

exemple

pttori, prin: d, (Berlece==vervecem,;

“trână==velerano) se

cunosc

se înțelege, dacă s'a păstrată
" Fenomenuli.ieste

a

de înlocuirea

câtori-vă.v înce:

beșicăi==vesicam, b&-

în tâte dialectele -române,
și cuvintulu în

chestie; -

cunoseuti încă din latina populară,

„ 8); Prefacerea lui & urmatu.de e ori în w (ce) lestă
uni fenomeni comuni tuturori dialectelorizeromâneșej, : A
e
a
LEI
D î
Sub forma acestă îlu aflămu Şi a-di î Fo

Sa

Dacica Dap
Ea

BIBLIOTECA
CENTRALĂ.

AS

A

aCOIo

S
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iană,la câte-și trele dialectele ce se vorbeseii în Tegiu- ,

nea actsta.

La Românii, din Macedoniea sunetulu ce (4)

a suferită altă prefacere, a trecutii în f (4); la. Istrieni.

"după unii se rostesee ce după alţii

f, de admisi

ieste:

înse că se va fi rostinda o formă mijlocie întreu și 4.
“Cum că la Macedoneni S'a schimbati ce în fe, vedemii
de pe următorele : cuvîntulu slavu cercap la diînşii s'a prefăcutu în țireap (Miklosich) de asemenea, din ciuplescu
(cuv. slav) s'a. făcut țuplescu, totii așă din cidră s'a fă-

cutu ford...

Nu se pâte qice că Macedonenii

neavîndă

sunetulii m voră fi înlocuitu sunetulu slavu prin celii mai
vecini dintre ale lori, căci au şi iei pe. în finalele
ciune cior, cum ama. arâtatu, |
a
|
Prefacerea acâsta a lui K în ce o aflămu în tâte lim-

bele romanice,

se înţelege,

sub forme

mai multi Sai nai

puțin deosebite. Cu tâte acestea se pote dovedi
că nu s'a
“întâmplată încă din latina populară, ei.în
deosebi pentru
fie-care limbă, celi puţină în limba română
&'a întâmplatu

după.

cădărea

lui

4 din grupa

qu

în

formelele

" quid, guero, în cari sunetulă Ka trecutu
în ce, ce, cerii,
lueru ce nu s'aru fi întâmplati dacă
prefacerea, ara îi.
avuti locă înnâinte de căderra lui
„ue, Cu tâte acestea,
cuvintuli

franţuzescii

qui, italieneseă che, ori gautelo
ete.
ne arată că u ori n'a cădută nici a-di
ori că, deşi a ca-

dută,

a cădutu

prea

târqiu . pentru. prefacerea

lui k în
ce ete. Toti o dată înse pref
acerea ne întămplându-se
de
câta cu elementele latine, „ur
mâză că prefacerea; ieri gata înnainte:de amestecula
cu Slavii. -Acâsta. ieră şi
pă-.
;Terea

lui Lambrior,

i

|
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h), Prefacerea lut « r în ge; (4) ieste comună tuturoră
.
Românilorii, la cei din Macedoniea a trecuti ge în dz.-Despre vechimea. fenomenului, câtii şi despre vechimea
relativă. a formelori cu dz și ge, putemii spune celedise despre n. - Deer di'ntru'ntâiu s'a întâmplatu prefa- .
facerea lui r în (y) la toți Românii înnainte de despăr- .
ţirea, dialeeteloru și apoi la unii ge a trecuti într'unt
felii de dz.
i

î),

Prefacerea. lui K urmată de-i plus alta vocală în.

"7 o găsimu-la toți Românii ; cuvîntalii Îaț din laqueun.
(pop. laguio) ne dovedesce că și acâstă
prefacere s'a
începutu după căderea lui 4, adecă după ce din laguio .
s'a fâcutu lalio... în aceea-și vreme
cu. prefacerea cuvinteloră glaciam (glaliam), faciam (aha),
ete, În
“gliață, faţă.
:
j). Prefacerea lui j (i consână) latina îîn ge ieste mai .
„veche de câta despărţirea dialecteloru. Trecerea lui ge
făcutu din i eonsână în j S'a întâmplata în Daciea, lut Traiani și acolea numai în dialectul ' eu. labialele pă-.
strate și cu

neprefăcutii

în: r, adecă

re a ajunsă acuma limbă literară.

în dialeetulu ca-

În. dialeetulii de la

Măhaciu câtă și în Moldova la poporii - se zice: giură,
Jiugă, nu jugă, ori jură, .
2.
Grupe de consone,
:
2). Despre cl şi gl scimu că prefacerea lui l în
muiată ieste comună tuturora dialectelorii românesci.

Findu-eă schimbarea
s'a întâmplatu și în elementulu slavi
Jlogă==ghidgă,

urmeză

că din grupele

ci, g s'a întâm=

plată în lăuntrulu limbei române și anume

după ame- |

— 20 —
steculii

cu Slavii.

loru. vechi

Astă-Qi aflămu

la Macedoneni

grupele

și la Istrieni..

Traiani 1 muiatii s'a înlocuitu

sub formele
În Daciea

lut.

prin ş cons6nă. în tote

trele dialectele:
La Românii slavisaţi de prin Galiţiea
Moraviea ete. se află grupa acâsta păstrată: clagii ori
glag=cliagăi==chiagii.
Da
-

În întăiza jumătate a veacului alu XV-lea

aflamaîn -

documente contemporane cuvinte cu cl şi gl şi anume
în Moldova (Ureaele, Uneleat) în 'Transilvaniea Sclauoy
| (unu genetiva în y ca şi în Radul, Qocumentulu
ieste

serisu latinesve) care ieste cuvîntulii Sclauo, cetitu, cum |

vomi vedea la probele de: limba,

șcliau,

adecă

Slavă |

ori mai bine Bulgarii. A-4i se dice șchiau. În
Mun„teniea Glureani, nume de satu care a-i aru
fi Ghiurent

ori Ghireni. Deci cum qicu și la Românii de.

„fosta grupele

Istrieni..
„b).
'c).

cl,-gl, cum

aice au |

îsi astă-qi. “la : Macedoneni

.

şi

Prefacerea, grupei1] în cl ieste comună.
Prefacerile lut 17 în cea mal mare
parte comune.

Și anume

trecerea lui 77 în

|

I simplu Şi în 4 sîntii 'vechi:
.
și comune. 'Fotii comună ieste
şi piefacerea- lui I-simpu făcutii din cela duplu în 7
muiatu.
Caderea “ori Bay
bine prefacerea, acestui din urmă
. în'i consonantu teste:
cunoscută

numai

mr

aere

reducerea

]ni a la s

în Daciea

lui Traiana,

E

o

Se era în în d ; ro în rD ; br
în
lui. ns, rs; ale lui ct, st pă (20), ale lui gu (95); a.
m
a
Sb,
z (65) sîntii tâteco- . .
SC, ga,
mune.
Parte sînta chiar din latin
a populară,

în disi p. dizi.
N

4

”

E

cum îeste.

|

a

=

V. Fenomenele fonetice” comune între limba
celelalte limbi: romanice.

română i

în
No.. din urmă ami însemnati în trecătu cari din.
„_prefaterile comune celoră trei dialecte de căpetenie sînta
-4otu o dată întâmplate încă din lătina populară.
|
„-.
Aice ami puteasă no înșelămu ușori, Qacă namu ur-

mări cu luare aminte istoriea prefaceriloru, în tote limvele romanice,de vreme ce - acela-și fenomena pâte să

'se fi petrecntui într'unt timpi într'o limbă şi mai târ„Aiu

în alta sau în altele.
Pentru mai bună lamurire să
luămă ună exemplu.
“Italienii qieu chiaro,gghiacia, n

chinare ete. adecă au prefăcutu grupele cl şi gl : întoemai ca Românii din. Daciea lui Traiană.
Luându-se ci„Deva numai de pe faptulă: cum. se arată a-qi, fără a
mai lungi cercetările, ari fi în stare să credă. că feno=
| -menulu citati s'a petrecuti în aceea-și vreme la Români
„Şi la Italieni, încă pe când provințiile romanisate din
„Părțile resăritene -ale Europei ierau în neîntreruptă le-: |
gătură cu Italiea.. Dar cercetânâa istoriea limbei române, chiar în Daciea lui Traiani şi prin împrejurimi. ..

găsimu că prin jumătatea întăiea a veacului ali XV-lea

grupele cl] şi gl nu: pierduseră încă pe 7, nici în Moldova (dovadă formele. Ureacle, Uncliat în documentele slavone din acea, vreme), nicl în Transilvaniea, (dovadă for-

ma Sclauo! y (Şeliau) într'unii documenta. latinesca de a€0l6), niet în Munteniea

S'arii dice astă-qi)..

(dovadă glureani p. ghirenă cum

'Tâte aceste

lic mal. la vale când vomă: arăta

exemple le
ce probe

vom

pu-

de. limbă
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ami putută culege din veacurile trecute.

“Totu în acesta

„felii ne arată cuvîntul cliag de la Români
ţiea, Moraviea

ete...

Aş

Gară

fără

în Gali-

a mai alergi la Ma-

cedoneni și la Istrieni, cari cum ieste cunoscuti, au
grupele păstrate, aflâma cum că fenomenulă mare nemică:
de împărţiti cu cela italienescii. Totu acesta se mal ve- de de pe aceea că s'a întâmplata şi în câte-va elemen-

te

slavone,

ba chiar și maghiare pâte.

!

Prin urmare nu-i de ajunsi să vedemu unu fenomenu
foneticu în mai multe limbi romanice ori chiar
în tâte

“pentru

a ne

crede

în

dreptu

să

tragemu

încheere

ca a

înnainte de

na-

avutu începutu din latina populară.
Alta lucru de care trebue de asemenea
ţinută samă.
ieste că limba latina populară nu se
vorbea tota în:acela-şi chipii în tote părțile
pe unde 1eran popore ro'manisate.
Nu numai că. ieste de-credutii, dar.
chiar putemii dovedi eă limbi romană vorbită
în peninsula balcânică se deosebea prin câte-va
particularităţi de cea

vorbită în Galiea și în Spaniea ehiar,

vălirea Slaviloru,

adecă

înnainte de xâculu

Di'ntre aceste fenomene unele se
vora fi

ala VI-lea.

întinsa

într'o parte a lumei romane şi
altele în alta, așă ne patema explică feliurite înradiri
între. limbile cari s'aă
desroltata
A.

în apropiere unele de altele. . -

Vocalele,

A

a

Dintre mulţimea de prefaceri
Prefacerea

lui e deschisa

:

suferite de

comune celori trei dialecte
româ ne,
se află în tâte limbele
romanice.

a).

Si

.
numai

vocal e și
urmaătârele |

și aceentuaţii

în ie;
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" dar. chiar şi în acâsta totu ieste deosebirea că la noi s'a
prefăcută în îe și acelii e care corespundea cu e scurti
ace. urmati. de dou consâne.
b). Prefacerea lui o deschisi și accentuata îîn «o ieste
de asemenea comună tuturorii limbeloră romanice.
|
Notă.
Prefacerea
lui e în ie nu se află în limba .
portughesă, dar înrudirea iei cu spaniola care are prefacerea forte bine desvoltată, ne dâ drepti să credem
câ a avut'o şi iea și a -pierdut'o, după cum a pierduti
şi limba româna

B.

Consâne.

tote urmele

trecerei

lui .o în o.

o

i

Di'ntre prefacerile consânelorii simple sînta începute
din latina populară următorele:
|
a); Prefacerea lui d urmatu i plus o accentuatu, precum și a lui £ în acelea-și condiţii.

„b).

Căderea lui o cuprinsi între vocale, când a doua

ieră î: laudai din laudari,.
!
c). Prefacerea lui c (k) şi g (0) înnainte de e şi i
în -ce (4) și ge (4) ieste îndoielnică. Lambrior credea

că fenomenulu s'a petrecută în românasce

în deosebi de

cele-lalte limbi romanice,
În adevăr cum să
- plicămu altu-feliu, dice el, că s'a făcut ce și
que şi gue în quero=ceră, sangue,=sânge ete.,
vedema si a-di în italienesce grupa gu2 “păstrată
rostitu și când în franțusesce de pilda din que,
kue a ieșită gue (rostită frunțusesce) şi nu ce

ne exge din
când:
cu 4
rostit
(franţ.)

ca în ciel; cire, cercle ? “Trebue deci de, admisi că prefacerea lui K și e în w și u s'a întâmplatu la not după
căderea lui « din grupele qu și Ju, cadere specială lim”.
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i
bei române sau celu puţini întâmpla
tă la not în deosebi,
a
Prefacerea.lui consână în Je (u)
pare :a fi de
asemenea
-un fenomenu cunoscuti tuturoru
limbeloru ro-

manice, deci fârte vechii.

„€).
mune,

|

Dintre prefacerile grupelori treb
ue 'să fie unele şi
dar ie greu de alesu cari,
Pote să fie de pilaa

“a lui ga în mn, a lui a în s ete,
-

VI.- Prefacermai
i vechi de câtă amesteculă cu
. Slavii.
Afarăde cele înșirate

în capitolulă din urmă și
cari
dacă sîntu comune - tuturorii
limbilor. romanice, firesce
nu potu să fie de

cât mai vechi de-câtii „Yenir
ea Sla- .

vilori voii înşiră următâ
rele

A

Vocale,

:

a

a

-

i
Prefacerea lui a acc; “urmat
ă
de
m în &; ae
„Vreme ce nu aflămu nici
unii cuvîntii slavi cu ase
menea
prefacere.
a
b). Prefucerea lui a finali
urmată de ve în ă
- 6). “Prefacerea

a).

B.'

Consâne

lui g finali neurmatu

a

de m

în e,

a)
Prefacerea luid în v-şi
a lui p (fie cela fâcutii
din d, fie originari) în
2 precum şi căderea lui
ieșită
din
şi din Srupele gue
7

şi que.
|
i
> b)... Prefacerea lui
k și r innainte de
e ori îinvuşi
„Y şi anume atătii
a lui k și.r originari
câtu şi a celoru .
ce icrau în latinesce
combinați în. grupel
e Qui ori gu.
c).

Prefac

erea lui 4, d, 5,
urmaţi da ş vech
(orl din grupa ie)
ii latină
în ţ. a, ș.
Y
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- d). Prefacerea lui Î simplu între_vocale în ră) o
e). Prefacerea grupei gu (gv) în gb; b (lengram-len-. .
9bă-lembă, limbă) ; a lul qu (cv) în cp, p (acvam-acpă
- apă) ; a lui gn în mn (legno-lenino, lemnii) ; a lui ct în pt (laete-lapte) ; a Ini cs în unele cuvinte. în ps (coxa- _
copsă) ; a lui 1 în ]; b, vv in d, rb (ceruo-cerbii,. al-viam-albie); ete.....
”
- "Tâte aceste prefaceri le socotimii mai sechi de câtii
venirea Slavilori pentru că.nu le întâlnima îîn elemente
slave, Bine înţelesu facemii abstracţie de finale, la de-.

elinări și conjugări,: căci acold nu avemui a face cu

pre- ”

faceri fonetice, ci eu fenomene do analogie,
Așă . dacă
tote cuvintele românesei- sfârgite îîn dă, tă,.să aveau la
înmulţitii o formă: în di. ți, şi,.se înțelege că şi ele-

mentele slave, şi .în generalu elementele străine, vori a
vea asemenea, înmulţite
- vintele vechi,

urmându modelului datu de cu”
-

| VII. Fenomene” fonetice mai nouă de câtii venirea Slavilră, Si
6te celelalte fenomene citate în urmă
mai

nouă

de câtii

venirea

Slaviloru

la No. IV sînt |

şi de: aceea

se află

şi cuvinte de acâstă origină cu asemenea, prefaceri...

gramatică, vorbinâi de fonetică, amii datu
exemple slaviee, pe

unde ierau . cunoscute.

spus că elementele slavice p'au

întrati

In

pretutindeni |
Avemu

numai

de

într'o

Daia

*). Lambrior citiză unii exemplu „de asemenea prefacere
într'ună cuvintă slavii mile care ar fi dati românesce.
ntre, dar mire ie „albausii,

-
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vreme

mărginită in romănesce,. ci în curs de peste 1000

de ani, nu numai di'ntr'o limbă slavică, şi nu numai înnainte de desfacerea limbei române în dialecte
și resle-

țirea poporului nostru în lume.
găsi la ori-ce lege cuvinte slave

cerel și altele cari nu se supună.
tana, jupan,

stana...

se

Iâtă pentru ce putemii
cari se Supuni prefa-

Supunii

„Aşșă cuvintele smenprefaceri

lui «

ace,

_urmatu de 2, ip, mb în câ, deci au întratu
în romă- nesce înnainte de începutulă
prefacerei ; altele multi ,
mai multe, nu, precum : Vlană, hrană,
rană, sanie, dihauie, sufiptele ani (munteanii etc.),
manii, ete,
Acestu fapti ieste de mare folosu,
caci putema. găsi

cuvinte cari au întratu între doue pref
aceri şi deci seimii

care di'ntr'insele ieste maj veche
,. de pildă
cuvîntulu
clipi a dati în dialectulu mold
oveneseii clichi, deci pre="
facerea grupei cli în cli cu 1
muiatii-se trecuse, când a
întrata cuvîntulu clipi în limb
ă și de aceea grupa cli
a remasii neatinsă ; nu se trec
use înse, ori chiar” nici nu
începuse, evoluţiea care a dusă
silaba pi la ci, în dialectului pome

nită, de vreme ce vedemii
că

s'a îndeplinitu și în acestu cuvîntu.
De asemenea sfraniă, a
întratu în limbă prea târdiu
pentru a suferi prefacerea
lui
an în dn, dar la timpă
pentru a preface pe 2
în a mu-

iati, şi dee! în unele dialecte
a ajuns la strai. .

Din aceste câte-vă exem
ple poti
cel ce studidza Cartea
nostră că se

storie a prefacerilora

nesea

în

timpali

vieţei

să se încredinţeze
pote întruchipi, o

fonetice suferite de limb
a romasale de peste

o mie

de ani,

|
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VIII.

Câte-va încheeri asupra istoriei limbei române

Ei Dacă vomu căută să aședămu după vechime elementele cari au formată limba română, vomii afla următo„Tiulu șiri.
1).
Elementulii latinii adusti în peninsula baleanieă

"şi în Daciea Traiană prin cucerire.
fere cele mai numerâse

-Xinge cine-v

prefaceri.

despre unele

Acestu elementi suPentru

a

ne con-

cuvinte nelatine că sînta

moștenite de Ja poporele romanisate”(]liri, Traci), trebue înnainte de tâte să nu ne înșire. cuvinte cari să nu
fi suferitu tote prefacerile speciale limbei române.. .De.
„pildă n'amă : putea crede că se pote ca vorba ciobanii
fără. an=—ân) să fie tracă ori dacă, remasă la. noi de la, :
- popore romanisate de acâstă origină.
Anu vedutu că

elementulu latina a suferitu ună șiri de prefaceri mal
vechi de câtu înriurirea slavă,
|
2). FElementuli grecii vechii - ieste forte puţină nu-:
mârosu în limba. nâstră, totu-și'se vede că au întratii
cuvinte de acestă origină înnainte de amesteeulu cu Slavii (Vascleca==băstrecă=—beserecă) şi altele . celu puținii
o dată cu acestui fapta (manioz=mâniat, manganio==mângăiă,

3).

spands==spânii),

“Elementulă slavă a trebuita să între de prin v6-.

culu alu VI-lea.

Schimbările petrecute

în limbă de la

începutulu amestecului Sîntu, cum amu vedata, multe,
dar totu sîntu și fenomene nu puţine petrecute înnainte

„de renirea Slavilora.

De pe chipulu cum sînt tratate.

aceste elemente, vedem că Dacii ori Tracii
z

nu vorbeau

Da

28

i

slavonesce,: căci, anii avea cuvinte slave
cu tâte prefa-

cerile suferite de elementula

tâmplata,
4).

trei

latină,

lueru ce nu s'a în-

a

|

Cercetându . prefacerile „fonetice

dialecte,

amu Vâdutu

comune

că între acestea,

este

rea lui a în d, ba chiar amu

celorii
și trece-

veduti că tota comune
- sîntă și unele prefaceri ale
acelui d făcutu din a, precum și nisce prefaceri. fonetice
(ea alui n în şa muiatu)
mai nouă
deci cam

de câtu trecerea lul a în d.

Pentru a hotari

pe când ajunsese limbala
fasa după

- începutu formarea

dialecteloru ne ajunge

care a

să seimi Ye-

chimea, prefacerei lui a în,
Acâstă prefacerenu pote
să fi începută de câta cela
mal de timpuriu prin vea=
culu ala VII-lea,

la întrarea

căci de

la: venirea Slaviloru

multorii cuvinte -de ale loru
în

Și. pănă

romanesce
trebue să ji trecuti. măc
ar o sută de ani.
Pre
fucerea o:
găsimu gata de totu în
jumătatea, întălea a vea
cului ala .
L-lea, de vreme ce Con
stantiniă Porphyrogenitul
4
ii pune :
în gura unui caraghioz
u de la, curtea din Con
sta
nti
nopoli
cuvintele zoă îpeg, cari
nu “Poti fi în altă liinbă
romanică, de vreme ce
înger are pe i pref
ăcut în r și
pe «, în € arstatu de
Greeuprin ?, Dacă afl
ămu a=â
în -veacula alu X-lea,
nu urmeză firesce
că.
toemai atunci se prefăcuse,
și nu de: mai înnain
te, Dar faptul
„că an a trecutu la
dn
prin. fasa on nasalu,
pare a ti ființatu în
limbă prin veacul ala

care: fasă
IX-lea, cână

Sa năseocitu alfabetula
chirilieu și ainu luati
noi sem- .
lui on nasali, x,
şi mai

_nulu

pe urmă. Pama
după ce on a trecutu
cetitu “dn
în dn, faptula acesta
, dica, ne îndemn
a
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a crede că prefacerea trebue să: fi fostu gata pe la pfâr=
“şitulu veacului alu IX-lea. Mai punând măcar unit veacă
pentru prefacerea lui î în i şi u şi pentrualui
în.
“muiatu, ajungemu la încheere, eă pe la: 1000 încă nu se
începuseră dialectele. Pe atunei limba nâstră "nu ieră
nici în forma macedoneană, nici în cea istriană ori vo- .

- roneţeana, ci semănă mai multucu dialeetulu fară pre.
„facerea labialeloru și fără a lui n în , Se înţâlege că “Jipseanu încă prefacerile ce a, suferita acestă dialectu de
atunci în câce. Vomii vedea mai departe pe largi pre- ”„facerile amintite, putemu înse : nota,. în treceti câte-va:
„nu 'ieră schimbarea grupelorii ci, gl în ch, 9, nic a
„lui muiatu în i cons6nă,. niei căderea lui. n+ muiatu
„miei prefacerea lui e în & ete..
Vedemii deci cum cercetările «asupra foneticei spulbe-. .

“ză părerile celoru ce-și închipue că limba română ieră
gata formată în veaculu alu III-lea după Hristos (cercândi să explice astu-feliu înrudirea între lumba mace“ doneană și a nâstră), ori în ala VI-lea, la venirea Sla-.vilor (presupunere făcută totu cu scopulu de a explică

- înrudirea pomenită). -Cum vedemiu chiar pe la 1000
încă nu se formase nici unulu din dialectele de a-qi.

IX. - Ţerile romanisate în resăritulii Europei
“Astă-qi, cum ami

Bpusu, se află Români,

fie şi slavi-

„Sai, la mi6dă-npte pănăîn Moraviea, la mi6da-dI pănă în insulele grecesci, la apusă până lîngă marea A-:
driatică, în “împrejurimile 'Triestului, spre resăriti până

- ...

în guvernămîntulă Tecaterinoslavă,
În mase mari, îndesiţi se află în Daciea Traiană și în Macedoniea,
'esaliea, Epiru.
Unde s'a desvoltatu: deci poporulu şi limba și de unde şi cum Sau împrăştiatu pe atâta
întindere de pămînta ?
Sîntu în acâstă privință multe neînțelegeri, le voma luă la cercetare în curând
u,
acuma,
înse să vedemiu mai întâi ce popâre și
.ce: ţeri din ace- -

ste regiuni au fosti

romanisate

=),

1).
Panoniea (Pannonia) se mărginea
la mi6qă-nâpte
şi “resărita cu Dunărâa,- la apusu
'se întindea pănă la
mons Cetius (Wiener Wald) și
Alpii norici, la micqăQi până la Alpii Iulici și peste
Sava.
Poporulu vechiu |
fusese de rasă ilirică, dar ierau
și Celţi amestecati pri'ntre, dîns

ula, precum Scordiscii de lingă Sava
de jos. 'Ța-

ra a, fostu supusă între 35 înna
inte de Hr.

și 9 după Hr,
începută de Augustu și sfârşită
de Tiberiu. - Sub domnieu roma

nă Panoniea fu între cele
mai înfloritâre provineii, mai alesu în partea
-i de la Mi6Qă-qi.
Sau aflata
mulțime de ruine romane
: case en păreţi de marmur
ă, |
cu podâla de mosaieii, teat
re, băi, ete; chiar pe
vre
mea
,
lui Constantinu celu Mar
e ieri, renumită prin
bog
ăți
i şi
adesea ședeau acold înp
eraţii.
Oraşe mai însemnate jerau: “Em

ona, unde ieste acuma,
Laibachul ; Siseia, ca„Pitala Scordiseiloru ; Sab
aria (Stein am Anger)
Petovio
=)

Amănuntele ce urmeză
sînti după „Die
der lateinischen Sp
rache“ iber Italien <usbreituug
> Yvinzen des Romi
und. die Pro
sche
Bodinszky, Profesor n Reiches. vom D-r. Alexander”
an der Universităt
- Berlin Verlag von
CUzernowitz,
Wilhel
m

Hertz

1881.

s

-(Pettau) ; Scurabantia (Oedenburg) ;. Vindobona (Wien)
Carnutum (lingă Haimburg) ; Bre gelio (Uj—Sz6nş) ;
Aguincum (Alt—0Ofen) ; Sopianae (Fiinfkirchen); Maursa,
(Isseg) ; Cibalis (Vinkovze) ; Sirmium lingă Suva, capital Panoniei (în jurula Mitroviizei de a-di sîntu ru-

inele).

Romanil.prinseseră tari rădăcini acold, vița ro-.

mană se desvoltase ; mulți barbari se romanisaseră, ie-.
„Tau școli insemnate,
Limba, latină ieră cunoscută încă
“înnainte de cucerire (avemu dovadă de la 170 înnainte!

de Hr.) După cucerire limba
"partea sudică, “şi

cela

putinu

latină ieri limba țerei în
în

orașe,

la

nord.

Uni episcopa de la Petovio, Vietorinus, a serisu în a.
a doua jumătate. a veacului alu JII-lea latinesce, deși
felă ieră grecu. din nascere, dar se vede că pentru a fi
cetita în Panoniea, . Mulţi împerați au fostii de locu din
_acâstă provinţie : Aurelianu, Probus, Maximianu, Valentinianu I-ii şi Gratianu. Panoniea a fost dată Hunilorii

de Teodosiu alu

III-lea pe la mijloculu

V-lea, după mârtea

veacului

lui Atila trecu sub Ostgoţi,

bari apoi sub Avari ete..
2), lirica sau Dalmăţicu.

ali.

Longo- .

i
Sub acesta nume se în- |

“ţelegeau țerile numite acuma Dalmaţiea, Herzegovina ;
cea mai mare parte din Bosniea, părţi.
. din Croaţiea și.

Albaniea “impreună cu insulele dalmatine.

Locuitori ie-

rau Jliri, rude cu Tracii ; triburile -de pe lângă mare
ierau mai civilisate de câtu celelalte. “Romanii purtară
200 de ani răzbde . cu dînșii, până îi upuseră.
Ince-

putulu a fostu la 229—228 înnaintede Hristos.

Iliri-

culu fii, prefăcută în provinţie romanăpe la 59 înnain

a

—

39 —

|

te de Hristosii, dar supuside totu: a fosti

|

toemal

la 9

după Hristos. De la timpulu lui Augusta în câce nu=
mele obișnuiti alu provinției ieră Delmatia (zfehuazia),

- Colonii romane ierau: Jadera, Salona, Narona,
Epidaurus și: Aequum.
Salona ieri, în jumătate câtu Con-

Stantinopoli, lingă dînsa, se afli vestitul palat
a alu lui
Diocleţianu. - Alte orașe mai lerau Shodra,
lângă lacula

Scutari (Labeatis-palus), capitala unei părți
din Dalmaţiea,

La hotarulu despre Macedoniea ieră Lissus.

În acestă

Olcinium ete. Const. Porphyrogenitulu

că Diove=

ţară au adusu Romanii multe colonii,
nai alesu în păr- _ţile.de pe lângă ţermulu mărei.
Pe. lingă orașele ci-.
tate sau mai întemeiatu Rhiziniun,
Acruvium, Butua .
leţianu a adusu mulţime

de coloni

spune

din: Roma

Și că poporele acelea se numeau Romani pănă
pe vremea sa, în.
jum. întăie

a a veacular alu X-lea.

a,

3).
Macedoniea și Tracica. Provinţiea
romană 3
cedonia cuprindea, pe lingă
regatulu Macedoniei, Tesaliea

și o parte din costa

lirică între Dalmaţiea, și

Epir ; se întindea deci de la
marea Egee până la cea
Adriatica, se “mărginea la apusu
și sudu cu Epirulu și 'cu
Ahaiea, la

resăriti cu 'Praciea și la nordu
cu Iliriculă (Dalmaţiea) și cu Mesiea, Dinco
ld de furiula Nestus .
începea Tracia, care ieri

- Si Rhodopus

și: cu marea

mărginită

Egee,

cu munții

Propontiăa,

Haemus

Și marea
„Negră (pontus Buxinus).
„Locuitorii ierau mai multa
de
neamu tracu, ca și popor
ele de la nordului
.
Balca
nilor
a
și

alu Dunăre, În : Macedoniea
pe lângă Traci mal. erau şi Iliri, popora înrudită
cu cei di'ntăia, Ilirii nu

aa
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” Jocueau. numâi lingă

marea Adriatică ci şi: în partea

resăritână. Mai ierau și Celţi. Pe lingă costele ''raciei dar mai alesu în Macedoniea erau și destui Greci, -

„ Macedoniea a fost prefăcută în provinţie romană la 116
înnainte de Hristosu, În Traciea ierau mai însemnați

DBessiă, poporii tracă din munţii Rhodopi.- 'Praciea fă
prefăcută în provinţie romană la 46 după Hristosă. La, -.
sudu de Balcani ierau următârele provinţii tracice : £-.
aropa (unde. se: află. Constantinopoli), Zhracia,: Haeni--

montus, Rhodopa.
Colonii romane 'ierau în
niea : Dyrrhachium, Pella, Philippi, Bullis,

Macedo: Dian și

Căssandria.
În Tracien : “Apros, -Debeltus,.
Flaviopolis, Philippopolis. . Municipii ierau în Macedoniea
pe vremea lui Plinius Denda şi Stobi, orașii stobodu ieră
Thessalonile ; în 'Praciea ierau „Oraşe slohode :: Abdera.
Aenos

şi B zentiat.

Di'ntre locuitorii acestori provincii s'au romanisatii ce
ce nu fuseseră greeisați, deci poporele” barbare, ca Bes-

siă și alte neamuri trace şi ilirice. . Limbile vechi totu
se mal vorbeau şi până prin veaculu ală patrulea prin
împrejurimile Adrianopolului,

rea mucenieiel lui Filipa,

de vreme ce. în povesti-

episcop de la Heracleas, se. -

„ Pomenesce de unu locu numiti Gestityreum în limba părințâscă, iear latinesce Iocus possessorunm.
Sub înriurirea întoemiriloră militare romane, romanisarea barbaiute.

Se află inscripţii
pe

cari

cetimii nu-

me latine curate purtate de Besi, sîntu și nume în par- |
„te latine și în parte barbare :: Valens Bititralis, Petromius Disacentus, ete. de asemenea, mal aflămi și de cei

i

riloră merse

4
„ee aveau nume în amândoue limbile: Tauziz

Biti disi

“și

Rufus, ec
Strămutarea capitalei la Constantinopoli avi! mare înriurire asupra romanisărei țeriloră vecine, căci Constan tinu se silise chiar de la începuta să facă din noua sa
capitală unu orașu latini. Limba latină ieră limba curței și a guvernului, constituţiile imperiale au fosta date
„latinesce și judecata se dădea tota în acâstă limba. Cladirile publice, monedele și monumentele purtau inseriptii latine ; părţile orașului și locurile cele mai însemnate aveau nume ieară-și latine.
Chiar în veaculu alu VI„lea limba latină ieră domnitâre.
Sub Heraclios (610—

641) fu alungată din cercurile: oficiale ale statului.
4). JMesicaşi Daciea. Mesiea, țara dintre Balcani
și Dunărea, fu cucerita la 29 înnainte de Hristosa,
„Me-

siea 1u împărţită
în dou : Joesiea superior și inferior.
Granița, între amândous ieră riulu Ciabrus (Yzibritza)
;
la apusulu lui se întindea Moesia superior
pănăla Drina,

lear la resăritu Moesia inferior pănă la pontula
Euxinu.

Orașele mai de frunte ale Moesiei
superiore de la apusi la. resăritu jerau : Singidunun,
în apropiere de

Belgradulu Serbiei,

(Arcer),

Naissus

Pimânacitum (Kustolatz),

(Nişu în Serbiea),

Ratiaria

locului nascerei

lui
Constantinu celu Mare. În Mesiea de josă
ierau ; Oescus,
Nicopolis

(zidită

asupra Daciloru),

de 'Traianu

spre

Marcianopolis,

amintire

de

biruință

Novae sau Ad Novas,

Durostorum (Silistra), Troesmis şi
Noviodunum, Odessus (Vara), Dionysiopolis,
Tomi, Calatis. În Mesiea
locueau Geţii,
poporă

traci, se înţelege

că aufost Toma-
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nisaţi, Ca dovadă -putemi aduce faptulu că în veacului
alu patrulea episcopii de la Durostorum și Remesiana au
scrisii latinesce, deci credincioşii

supuşi

loră

trebue

să

fi înţelesi și vorbiti acâstă limba ; de asemenea în vea-.
culu alu V-lea episcopii de la Mareianopolis corespun- -

deau cu sinodulu de la Calcedon și eu împeraţii bizan=

“tini totu latinesee.

'Totu din regiunile Mesiei sîntu cu.

vintele romanice „torna, tornă fratre“, despre cari uni
seriitoria bizantina spune că" ierau în limba locului:și
altulu în limba, părintescăa soldaţilori, cum Saru prinde în limbă maternă. Firesce că vorbele facea parte
din limba romană vorbită prin veaeulu alu VI-lea (579)
„în -Mesiea, 'Traciea și Macedoniea.
Dacica a fosti prefăcută în provinție romană
1
la 107 după Hristosi. După supunere a fosta împărţită în Dacia superior la apusi și Dacia, inferiorla resărită. Mai

târdiu o aflimu împărțită în trei: Porolissensis la nordi:
Apulcusis la S-V. și Malvensis la S-0, dar nu se scie
Siguru unde ieră coloniea Mala, pote în Olteniea dea-di.

„= Daciea ieră locuită - de Daci și de Geţi,

popâre

de

neamu traci și a stata sub Romani timpu de 170 de
ani...

Aurelianii a strămutată

ste Dunărea

şi

capitala Ratiaria

(Sofia de a-qi).

a întemeiati

o parte din locuitori peacolo

Dacia

ripensis

cu

și Dacia mediterrana cu cap. Sardica -

Pe la 386 partea sudică din acâstă pro-

vinţie din urmă:fi numită

Dardania

(eu cap. Scupi),

şi

regiunea d'intre “Dunărea și Marea negră fu numită Scy-

thia (cap. Tomi).

Astu-felia terau în veaculu alu IV-lea

şese provinţii

Balcani și Dunărea.

între

Scythia,

Dloc-

A

-

—

sia

inferior,

Aloesia
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superior, Ă Dacia

mediterrana și Dardania.

ripensis,

Dacia

|

=

Traianu a -adusu mulţime de colonii în Dacia
și în
-seurta timpă.vidța romană se desvoltase forte tare.. De:
pe inscripțiile și ruinele aflate; vedemii' că Romanii prinseseră adânci

rădâcinl

acolea.--

Şi

în

Daciea

avemu

do-

vedi despre romanisarea. poporelori supuse.
Chiar la:
părăsirea Daciei trebue să fi remasu elementi romani- satii pe aceste locuri. : Cum ei poporula de josa aștep„tă pe barbari cu bucurie,. ca pe nisce mântuitori, ieste.

deplina doveditu, nu numai pentru
totu imperiulă

„Între oraşele

romanu.

Dacica cei şi pentru

pi

|

i

Daciei voma cită: Sarmizrgetusa ca-

pitala ; Apuluna (KarIsburg) loci însenimata - militari,
„Potaissa (Turda), Xapoca (Clujulii, Nlausenburg,)
Porolissum, cea mai nordică din coloniile romane
(Mojgrad) -

Zibiscum (Karansebes), Zsierna, Drobetae, (lângă
7. Se-

verinii), Ad Mediam cu băi renumite (unde
vine a-4i Mehadiea).. Se lucrau mine de metale şi
de. sare „ “ierau

mulțime de bresle (colegii) de meseriaşi
ete.

„.5). „Si Greciea ă' fosta prefăcută în
provinție roma-

nă, dar Grecii n'au pututu' fi romanisaţi,
. nici cei din
Greciea, nici cei din alte părti ale
peninsulei baleanice,

ba chiar barbarii curi suferiseră
stratu limba elena.
.

Incheere,

Din tâte regiunile

înfluinţa grâcă au pă- .
!

trecute sub

ochii noȘtrii ami vedutu cum s'au roma
nisată mai cu samă dou&
popâre mari : Ilirii şi 'Pracii,
„Dintre Iliri unii s'au ro-

manisatu de tota, alții,
deşi „au suferitu: mare

înriurire

|

La
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din partea limbei romane, tota au remasti
cu mba lori
veche, anume strămoșii Albanejiloru ori Schip
etarilor ii de
a-i.
Dintre Traci scima că parte din. Bess; vorbe
au
toti în limba locu pănă în veaeulu ala cincil
ea. „Așă |
“dar înnainte! de năvălirea barbariloră aprâpe
tâtă par=

tea nordică a peninsulei

baleanice, sai mai

bine tâtă

. peninsula (afară de Greci. ori grecisați şi de
triburile,
„muntene ale Iliriloru), îîmpreună cu locuitorii Daciei
şi al
Panoniei ierau romanisaţi.. Navalirile Hunilora, Germ
ani.
-loru și Slavilora au pututi împinge în edee şi în colo
Popozulu romanisatu, dar nu Pau nemiciiu ori asimilatu
pretu-.
- tindenea. O parte din acesta poporu romani şi-a păstr
aţi .

Jimba, a suferiti
Slavii, ' dar a

“adi, ear limba

puternică

evoluata

înriurire și.

și s'a

amestecare cu

prefăcutu în Românii

de

loru în limba română, :

X. Dialectul

cu n

prefăcutii 1 în 7.

Voia cercetă, acestu dialeeta în modului. următorii :.
Yoiu arctă fenomenele ce are dialectul Vorbiti - acuma,
În Istriea, pe urmă voia cerceti,. dialectulu din A postolulu de la „YVoroneţu și în sfârșitu pe celu din scrierile “lui popa Grigore.
De asemenea voii arstă cele mai vecki: .
urme de asemenea dialecta atâtu . la noi. câtu şii pe aiurea,
1, Limba Românitoia din Istrica,...: Ama studiata
dialectulu din lucrarea. lui 7, Dlaiorescu, dar mai alesu

din scrierile forte însemnate publicate de: DL. Fr. Mi- .&losieh.
|
: Ami spusă în urmă.
ce fenomene fonetice” sîntu C0-

—

mune

tuturori dialectelori
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romănesei,

acuma,

“bue să dovedeseu unele afirmări făcute acold.
A.. Vocalele.
|

înse tre-

|

a). - Pentru prefacerea lui a în d înnainte de n, mp,
mb, avemu de spusu că deşi a-di, pe câtu se pare, nu se
mai aude sunetulu. nostru x, totu-și se pâte dovedi că
a existat.
În adeveru Istrienii au cuvintele gliinde și
Zirime, dar glinde presupune formele : gliânde, gliinde,
Jliinde, adecă prefacerea lui a în d şi apoi a lui d în
i din pricina lui î precedenti.
De asemenea irime=
inimă presupune forma dnemă și trecerea acestui d în
î, din pricina lui e din silaba următore.
Pe urmă în adunarea de cuvinte făcută de di, Theodor
Gartner $și publieată în serierea - lui Miklosien, vedem
eă sunetului & în mulţime de cuvinte a fost înlocuit prin
ună sunetiă pe care îl însamnă d-sa prin e cu una unghiu
„ deschisă spre stânga pusa dedesubtă, Acesta sunetă nu-lu
vedemi -mat nici o dată în locu de vre unu ă vechiu

ci oria înlocuitu pe calu nostru, ori în grupe de sunete

între cari d aru fi fosta la locula lui, ? Despre

însemnatu de

sunetulu

Dl. Gartner prin e, cu unghiulu deschist

la stânga dedesuptă, ne dă acestu îmveţatu urmaătârea, |
explicare: „meaccentuatu, ieste înai deschisa de câtu e
muta franțusescu (și din acâsti pricină se observă câteva

şoriăiri în notarea

pentru

mine așă

românesculu

lui); accentuata,

şi mai

deschisi,

de greu de deserisn exacta ca. -Şi daco

4, cu care corespunde etimologicesee“,

Pe

câtu se vede nu potefi departe de â alu
nostru, de vre-.

me ce samână cu d dar nu-i d.

Apoi.

Maioresccau
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re, fiinda Româna avea urechea deprinsă a deosebi pe
d de d, ne spune într'unu loen că, Istrienii în locu de
ripă ori ripă rostescu îrpă cu unu î (3) la începutu ș;

D-lu Gartner însamnă pe acesti î cu e alu d-sale.

Deci

dacă sunetului pomenită nu-i &, dar nici toemai deosebit
de dînsulu nu pote fi.

Ietă lista cuvinteloru în

cari se află acestu - suneti,

ieu îli însemna cu € : dn, nt... (prep. în) ; ântru, căt,
sâr (sânătosu făcutn din sanus pop.. sano), pânza, lăre,
(lână), pâre (pâne), sânze (sânge), plânze (plânge), mâr

(mână) ;.... ârpe (ripă), ârd (xid);.. Îlu mar aflăma în
cuvinte de origină slavă, germană ete : ștâcle (steclă)»
spegăl (oglindă), zârne, dupăl ete... Numai în câte-va
locuri îlu vedemu ţinânda loculu unui d neaccentuatu,
precum

în câmeșe,

cârbur (cărbune)...

|

dar afară de ce-vă

greșeli, cum le maărturisesce însu-și culegetoriului, ami
putea să ne folosimu
.și de mărturiile
celoralalţi cerce-

tători cari ne dau carbure

ori chiar cărbure şi cămeșă,

de altui-felia ieste cunoseută înriurirea, ce are c asupra
lui &, în câștigă, cârnaţi ete pe cari le preface în căştigă, cârnațăși deci sară fi pututu întâmplă acestu
fenomenu și la Istrieni. . Unii lucru ieste ușoră de vs-

duta că D-la Gartner a pututa deosebi ferte bine sunetulă căruia la noi îi corespunde d de cela căruia îi corespunde &. Așăde
pildăîn finala substantiveloru şi
“adiectiveloriă femeesei cari la noi sintu în d, la Istrieni:
se găsesce

ună

sunetii

pe

care- -li

însamnă

prin

e dede-

supt cu uni unghiu deschisa la arâpta; Pe când, cum
ami Spusu, în loeu de d făcuta din aîncepetoriu urmati
îs
a

E

de n, în, nb, pe câtu și în
„tuati urmată de 2, mp, mb
însemnată, cum amu spust,
DI Antonio Ivea însemnatu
(âmblă), marâncau (mânâneii),
cânta, ete... I.. Maiorescu la

„cu dori î,

locală celui din a aceena auditu altu sunctu și la
prin celălaltu e.
pe d ca şi noi cu d: dumna
mancânda, când, plânge,
însemnatu destulu de desi

|

h).
Prefacerea lui « ace. inmatu 'de n în-ă
„trebue
- Să fi fosti și în dialectula istrianu, dovadă
clic, hlie,
„" care nu se pote explică: din - clamo
de. câtii prin fusele
următore : clamo, cliamo, cliăma,
cliema, clic și în
sfârșitu la noi chiemă.
Nu se pâte dice că a-va fi trecutu în e din -prieina lui i, pentru.
că cliar fiinda în acelea-și împrejurări şi-a păstrata
pe «. Ze și Gartner
ne spunu că se dice cuvintam,
cuvintan,
I, - Maiorescu
pune cuvintăn şi cuvintăm,

în câtu

Se pare înse că 1, Maiorescu
Să apropie dialectula Istrianu

“mare

admitemu

că şi acesti

nu

scii ce

să credi.

a căutatu prea udese ori
de ale n6stre” şi prin ur-

d a fosta

înlocuitu

prin a,
c). Despte prefacerea lui
e de. ehisu Şi aecentuutu
în.
ie ajunge să dămu câte-vă
exemple : micl, miare, şed,
şupie,

șarpe, șase.

Adese ori

în locu

de ie cui con-=-Sonatu aflămu la Istrieni
le: pliept, Jlier, mliare,
mlie
(nai. vechiu miel și apoi
Î finala precedatii de
e ace,,
s'a pierduta), ete. Cum
vedema asemenea înlocuire
s'a
ficutu mai numai asupra
lui je precedata de labiule
şi
ieste o particularitate
a acestui dialectu,
d). ' Prefacerea lui
“e înschisii, ace. : pre
cedata: de la-.
biale, urmata de 1, în
d, când înn silaba următâre

nu

41
ieră i orice, s'a întâmplatu de bună
deşi

la Guriner

și ve

nu aflămu

samă şi lu Istrieni,
nici o urmă.
. Dreptu

ieste că I. Maioreseu-pune cuvint,

dar cum ami mai

spusu ieste supusu îndoelei, cu atâta mai multu cu
câtu se intâlnescă deosebiri între textulu Itineruriului

şi între vocabularia

și cu câta n'a priveghiatu

însu-și

„autoriula tipărirea. -- Cum că prefacerea trebue să fi existatu ne luâma de pe celelalte dialecte şi de pe faptula că Istrienii au o mulţime de prefaceri fonetice de
ale lui e cunoscute

câsta.
eu.

și dovedite

ea mai. nout de câtu a- -

Asi de pildă au prefacerea lui e în i a lui eîn
Astă-di sub

înriuzirea formelor

înrudite găsimu

în locu de î: fir p. firă sub înriurirea înmulţitului vechin fire (fine pentru fene) ; ziră p. rîrd sub a lui vire
p.. vine, vene; vindă, sub a lui vină ete.
.
e), Prefacerea lui e-în i există cum'se vede dine-

xemplâle citate pentru numărulu precedenta.
î).

Prefacerea

laba următore,

lui e în cu, când
T,

Maioreseu

spune

ieri e ori d în sică i găsit'o.

şi la

vremea, călătoriei lui, dar se pare că a dati dovadă de
prea multă bună vroință luănda drepti ea! unii e. forte-

deschisă.

Cum că prefacerea. a fostii în. adoveră și că

numa! în vremurile

din urmă a fostă

e deschisi se vede de pe exemplele

înlocuitii

eu prin

următâre : șarpe,

șupte, șase, țale (cele), faptir (din pieaptene, chiaptene,
chiaptir, ciaptir, țăptir),... în cari se vedeuni a făcută
negrâşitu din ea, deci se dovedesce. prefacerea lui e
ace.

urmati

de

c în

cu,

Sint

exemple

facerea înnainte de & vechii: farde (eu

și

pentru

pre-

e deschisi fă- -

—

cută din d), iarne (idem),
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fape (idem).

Pe:

acesta ea

în alte exemple îlii aflăma înlocuita prin acel „-și
e deschii care a luati şi loculu luiă finalu.
Asta-felin

aflămă fete (p. feată) ete.

Se vede înse câ se va firo-

stindu acestu e.fârte aprâpe de ca de vreme
ce îlii ve-.
demu în unele studii (Ive, Miklosieh) însemna
tii prin
„ac, ai: fueta, vraime și de vreme ce
I, Maiorescu l'a.

luata dreptu ea,
E 8).

Prefacerea

din latina populară

lui o deschisa

A
și acc.

trebuesă fi existata,

_h). Prefacerea lui o ace, urmatii
a ieste cunoscută, stă exemple : Bur
Jund (fondo), miznte (monte) la Jeiune,
frunte (fonte) ete.
E |
i). Prefacerea lui o aecentuati
în
Istrieni, toți învețații

cari

au

în ao

fiinda

de n, mp, ab în
(Qin buono, bon)
par (pono, punti),
|
oa, nu se afla la

'cereetatu

limba,

„la

fața
locului mărturiseseti.. Cum că
prefaceraa a fosta într'o.
Vreme cunoscută și la dînșii scimiu
întăiu de pe faptulii că
au avutii, cum amit vedutii, preface
rea lui a în ca, ale cărei pricini fisiologice sîntu
întoemai acelea-și ca ale lui
o în oa. „Pe urmă pănă
la uni punetă cuvîntulu foară,
„p. fară, afară care vine
din aforii.
"Î).
Prefacerea lui o accentuatii
în ă nu se pate dovedi
fiindu-ca

avuta
k).
că

toti

1).

Istrienii

. n'âu trecutula simplu,
„Și la său au
locu felurite analogii.
|
Ş
Se înțelege că pentru a
Scurtu din latina clasio au

avutii

și Istrienii,

Prefacerea, lui c în î când
îerâ în

,

-

silaba urmă-

tore i ori e se dovedesce
prin exemplele : derinte==den
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înte, den ânte ;
m). Pentru
ieră precedata
n). Pentru
_ioreseu

0).
dut'o
2.
a).
dure

unflu

-

îivime p. dremă, dnemă ; ete.
prefacerea lui d ace. în î din pricină că
de i avemu: gliinde din gliânde, sliande,
prefacerea lui € : în « aflăm la I. Map. daf.

e

Prefacerea lui & ace. precedata de î în e ami ve=
la clfem==cliănaiă.
|
Vocale neaccentuate,
Prefacerea lui a finalu în eo aflamaă :- capre,
(fem. înm.), plire (fem. înm.), ole (fem. înm. de

la olă), ape (înm. de la pă),

ete.

„») Prefacerea lui a finala urmati din vechime de
, s'a prefăcută și la dinşii în d, 1. Maiorescu ne spuae că îlu au pe acesti & și acuma, după Gartner &ă fiNu s'ara putea prenalu s'a înlocuiti prin e deschisi.
îmfâsupune că e deschisu de la asemenea cuvinte ne
cala
fostu
a
care
țoşază unu e vechiu, adecă .pe. "acela

sula subiecti, pentru că asemenea e, cum se vede de la
de
exemplele aduse mai sus nu-si însemnați cu unghiu
curi
e
acei
nici
-desubtu. De asemenea -nu-sti însemnați
vin din e de la acusativulu declinărei a III-a, de vreme ce avemu câre, şarpe ete. cu e de altă natură. A[strienii &
şă dar chiar dacă- nu vori fi avenău acuma

- îinala, sunetulă în care s'a profet
Pau avuta. înnainte vreme.
c).

nne dă

Prefacerea lui a. neaccentuatii - în ă

dor: adă că

astă-di

nu se

cuvinte,
cunâsce, numai I. Maiorescu o pune în unele
cherbur
dar neregulatu. Totu-și forme ca chevbune și
De
drâpta).
la
întorsă
(acesta din urmă cuc, cu unghiult

-
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e

asemenea și în chemese (e celu di'ntăiu
), mai multi îneă pemint şi derbaţ (citati încă dn veacur
ile trecute, cum voma

vedea) dovedescu că au avut şi Istrienii pre
facerea,. dar eă
sub înriurir
ea lim

bei eroatiee şi italiene, precum și
a anaJogiilora s'au desveţatu de dinsul
u și lau înlocuita cele
mai de
„urmă

multe ori prin a :. marită,
măţiră (acesta din
pote sub înriurirea, formel
ori
cu a ace, maţir

(macin) etc). “În
păstratu pentru

înlocuita pe d,
vă deosebitu de
d). Cum că
în d când ieră

câte-vi cuvinte, cele. citate susu
, s'a

& unu

sunetu

asemenătorin

cu

celu ce a

dar după spusele lui Gar
tner totu-și cevreme ce ieră neaceentu
atu,
4 începetoria, neaceentuatu
s* prefăcută '
urmatu de n, mp, mb
avemu exemple :
ânmeță==î

âmfiat,
nvăță, dnmst. . Se înţele
ge: că și a
„cestad s'a înlocuitu: prin
acela-și e,
o
€). Prefucerea lui
e începatoriu şi “neaceent
uati, s'a
întemplata, dovada chiar
formele: dnumeță (envefar
e.....
Anbeță, nteță),
|
î). - Despre
E

prefacerea, lui d neacce
ntuatu în i când în
laba urmatâre ierai Ori
sie nu avemi exemple sigu
re, dar
ținândii samă dea
lui â aceentuatu put
emu să o admitemaă,
8). _Prefacerea, luţ
neace. precedată de
i în e, o
au, dovadă : areclie
și

nu avreclăă ete, h). "'Precerea lui o
:
neaecentuatu înu:
purtâm, Dur=
ăn (pers. La nm.
pres, indicativ), sur
ă ete, 3. Urupede vocale.
|
e
a
“ Cum că ud, aă a
căduti şi Ia, dinșii
avemu dovedi
destule; am==ăcenut,
dutmu ; ste (cu e
des
chisa) pentru steuuă ; iq pron
... femecsent p. -ie
auă, ete, La u-

__nele cuvinte ca eu se. află unii ze scurti pentru 2ă, dar

avem -a face

cu unu fenomeni
de- analogie,
.

care cum

scimu s'a desăvârșitu“așă de regulata la Mncedoneni
în
„câtu mulţi- s'au înșelati şi au luatu formele steană, .zer-

zeauă, drepti primitive:

Faptulu -că la Istrieni,: după

toți autorii se dice ste, sprijină părerea mea că grupa
uă a căduta chiar și. la substantivele femeesci înnainte.
de formarea dialectelora,.
Ps
B.
ConsGnele, :
“
1). Consânele. simple.
2). Cum că prefacerea lui d, t, sîn d, t șȘ Sa în- .
tâmplata la Istrieni după acelea-și legi ca: la: Macedo-

neni și ca la noi, dovedesc exemplele următăre : pentru
t: cuțit, supțir,. ție, fese;. pe urmă: înmulţitele sub- .. .stantivelora și udiectivelora bărbătesei, fraţi, af; apoi în flexiunea verbului : af7 (uiţi) ete. - Pentru d voit da

i6ri-și câte-vă: zic, auzi (avzi), zi, vinzi; verse, „ete.

pe urmă în flexiune ete; „pentru s, de asemenea avemiu:
și roişu, așa, așată. șarpe, (exemplele, după Antonio

e, strinse la Berdo).. Se află exemple şi în Î. MaioTeseu, după “spusele lui Miklosich se vede înse că în

parte sa pierduta acela ș în contacta cu Slavii etc.
bd

urmati

de

î plus

o a

trecuti

în ge și la dîn-

ȘiI,. dar a-qi îla găsimu sub formă de ş ori z: dos și
"Z08, ete; t urmată de î plus o-a trecuti prin c şi-a ajunsa acuina la f sau celui puţinii.pe aprâpe : fefior.
€).

Pentru trecerea lui 7 simplu

r, ictă exemple

: baserike,

Te, Secare, tare, etc.....

între dou& vocale în

buric, gure,

mer, Dureț,

sa-.

-
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4). Pentru prefacerea lui îşi n în Î şi
muiata,
vomit da exemplele : ' folie, galire, Ziepur, lin, lure (aiure), muliere, taliă. ete; cuniii (euiu), ţină, etc..

e).

Prefacerile luid sîntu cunoscute, cum se pote ve-

dea din exemplele

cal, seu ; ete.

următâre : curb satui,

"Cum

vedemu

d se

avea ; iarne

păstreză, se preface

înv şi v astu-feliu produs se păstrâză
ori se pierde în acelea-și împrejurări ea și la noi.
Acold unde întâlnimu acuma Vre-unii v care pare păstratu
deși la noi ieste
pierduti avemi a face cu o interealare
de 2, dovadă stezu

==steauă în care 'v nare de unde să tie
moștenita, tota

interealatu trebue deci să fie în iuve==ibi
, cuvet=cot ete,
1).
Prefacerile lui v latinescui sînta
acelea-și ca în
limba literară, adecă trece în u,
care în unele împreju-

rări remâne, iear în altele se pierde
ete : pemint, viu,

via,

5).

beter==velero,

cuvint,

Prefacerea lui k

ete,

înv şi a lui p în y

a fostă
cunoscută Istrienilora, de câta
acuma vu a trecuti înspre
„7 ȘI U a ajunsu z ori
chiar și j une ori: tață==tăc
ea,
jer==ceriii, fetatez=cetate
; sânze, Plânze, ete,
h).
c urmata

dej plus

dinșii în ţ: Yliaţe, aţe.

i).

altă voea lă a

trecutu şi la

Consânaj, i consână, a trecuta și.la dinșii
în y,
şi acesta

dar ai apoi

ge a, trecuti
Jucat, sură, zuriţe (junice==juneă), în z și 3: zucă, şi
zuta și jută (ajută), .
2). Grupele de

Consâne, dar 7 s'a păstrată până
a-i :
Jliațe, cliem ete.
|
"b) ta trecuta în di,
3).

cl, gl sau muiati

41

0). ÎI su simplificată, a
cu la toţi Românii : galina,
d). Pentru îv, ro, rs şi
dije, albire (albină=alvina
sum,

trecuti în
zale, stevu
ns punemu
lat) ; zos și

« şi în 1 muiatri
p. steuăz=steauă,
exemplele : ferjos pentru dior-

diorsă j....

e). Pentru grupele. dr, pi, qu, gu, ct, st, sc,du, z,voru sluji următorele exemple: cgola, «pă. lapie, $ştiu,
peştii, lemna ete.
Dintre prefacerile cunoscute pe la noi le lipsesci deci
lori următârele : e în & după labiale și după s, ș, f, 2;
alui i după s, ș, f, 2, j, r; prefucerea lui 2 muiatii
„și a lui 2 muiatii în i consână ; ete.
Prefaceră prin care se deosclesce dialectul îstrianiă.
Putemu. face _dou& grupe : prefaceri suferite de sune

tele ieșite după legile ce au lucratu

înnainte de nasce-

rea, dialecteloru și prefaceri suferite de sunete cari pănă
atunci remăseseră ne atinse. Acâstă
deosebire o fa-

centi pentru că de grupă întăiea

amu

vorbiti

în

ur-

mă şi deci n'avemu nevoie să ne mai întorcemu asupra lei. Aşă amu vorbita de prefacerile”speciale istriene suferite de : G, d, W,
Dintre

prefacerile

sau

istriene și cari nu-si o urmare

cepute încă din

ca,

fnomenele

00.
fonetice

speciali

a unor. schimbări în-

perioda când nu ierau dialecte voiu cită :

a),
Trecerea, lui » vechiu în 7 când se află între vocale. este de luatu aminte că asemenea prefacere o
sufere » din elementele latine și n din câte-vă cuvinte

.
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_grece și sluve.
că nu o sufere

Pe

urmă

m muiată,

mai

_
trebue .de

ceea ce dovedesce

ţinuta samă
că 4 avuse

timpul de a se “muiă înnainte de începerea trecereilui
n în r ; că prefacerea s'a începutu după trecerea ui au în
dn se dovedesee prin cuvinte ca mâr (mânu=manus), ldrd
(ână=lanam) ; căci a trebuit să treaca di'ntru'ntă ua în

„și apoin în r, alta-feliă r .n'aru fi mai prefăcutu pe «
în d. . Cum că prefacerea s'a întâmplata. chiar după desăvârşirea prefacerei lui a în d se vede de pe acecacă
trecerea lui 2 în
ieste mai noua de câtă a. lui n în
n muiatu (dovadă finiă și nu țiriii=steneo, formă care
arată că pe'vremea, prefacerei lui 22 în m acestui n de acolea se rostea altu-felin de câtu cela din lână ete. adecă se muiase) care la rândulu iei ieste mai. nouă de câtu
a lui a în (Qovadă Strania care dă strai şi nu dă
„strâiu și totu o dată formele întăi, mâiii... în cari a
ari fi trecuti în î, dacăn nu sarii fi rostită în ace
ste cuvinte, la vremea prefacarea lui € în &, întoemai
ca n din lanam, romano ete). Ită acuma şi unu numeri de exemple istriene : 'bur (bun), damirele,
farire, galire, tirima, lâra, păr (până), mire
(înine), pre,
mdriu (mâniii grec),. smintâră (smântână
slav.) ete.

b). Prefacerea nu destulă
de “generală a grupei al
urmată de consâne în oa: oab==ald, coad==cald,
oat=—
„ali, ete.. Pierderea lui în asemenea împrejurări
ieste
însemnată și de alși cercetatori
reseu,

Dar

înlocuirea :multora

nu numai
a prin

ună

de I. Maio„0 forte

deschisi se întâmplă și fara 1: oasi
rii=—asinii ete...
c). Prefacerea, lui 2 de la arti
colula bă 'băteseit sin-
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gurită în a care se contopesee eu celu din finala substantivului ; om nearticulatu, oma azticulatu pentru. 9mul... Pierderea lui 1 s'a întâmplat și după e accen-

tuati în zifă, pentru vițel, ie pentra el ete,. =.
d). Grupa aa s'a prefăcutu în av: cattă p. „caută,
ali p. audi ete,
e). La înmulţitulu bărbătesca articulatii se mai opservă că articolulii îi s'a redusi la i: omiri nu- omirili

cu 1 muiatii.

Nu pote fi vorba înse de o prefacerea-

deverată, fonetică, căci atunci sara-fi întâmplata şi 'eu
alți 2 muiaţi. Pote fi ori o înriurire analogică, a singu- larului : lupu forma articulată a lui up, cereă şi pentru înmulţit pi, ca plurala de la lupu, să fie forma arPete icră-și
* ticulată față cu Zupă înmulțituli lui lup,
să se fi pierduta 7 pentru că ieri între doi î *),
————

*)

Dialectulă

istrianii

nu

ieste

cu' totală

me cari dovedeseii că alături cu
” păstrau labiale și prefăceau pe n

și. de
Trescu,

ccialalţi.
dar.

Astiă-felii

chiar

forme ieste
ciaptir sau

fi

Dle :
viptă,

chiapten

Chiar

numa!

I.

Maio-

ne

pe

lângă

dau

căci 1 în. aceste
ieste
case

spre a 'ajunge:

la ciaptir .
exemYipt p.
Istriea

şi Români
au

labiale

cuvintulit
trebue să

“Der și ghierm,
g
iern, pentru vierne;
ete... * Prin
urmare
au. venită
prin
puțini

şi pentru alte

de for-

sînti

sau într'acol6
celă

“chiar chiept,

întroducere nouă.+ Mai
faptir pentru pieupten,

trecutii prin

şi țaptir.

nu

toți cercetătorii

pliept şi clieptă ba

lipsitu

Romini de cel ce
în 7 au mai veniti

cu labialele

trăită strămoșii

schimbate,

Istrieniloră

ori

amestecați

cu asemenea 6meni.—Unii din cei ceau cercetatii isstoriea Istrienilorii au aflatii la disșii și cuvinte cu 2

vechii netrecuti

în

7: plină, alături „cu pliră ; ; de
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Probe de:limlă pentru - dialectulii,
Se pare că vorba

cea mai veche

va, fi fiindi de la anulu 1114:

Istriană,

din- acestu

.

dialectu

„Mercatores Romarii..

*).

Ce-vă mai, târdiu găsimu pomeniti numele Jforoulahi *
(1150)
%*) adecă Jorlaci sau Mororlahi.cum. le di"ceau de bună samă şi: Românilori din Istriea.
Numele

„Dorlachi

culu alu

XVII-lea.

și Dorlacei.-se

XIV-lea,

alu

întâlneşte

XV-lea,

de multe ori în vea-

alu XVI-lea,

și alu

-Le mai qicu Chichi și Cici precum şi curati

Palahi, Vlahi.

La anulu 1357 găsimu la Ragusa cuv.

Drenga explicatu prin 'caseus

valachiscus,

deci brână.

La anulu 1465 afiămu în insula Veglia unu popă vlahii
ori murlaci numită : Mila, deci- cu m neschimbatu,
Ireneo

della Croce în

„Historia delle cittă de Trieste“

tipărită la Veneţiea la 1698, lib. IV.
„Spune că prin

Istriea locuesce

Valahii și care are limba

uni

e. VII pag. 334,

poporă

înruditi cu

sa, chiar citâză

cuvinte ro-

asemenea Ireneo della Croce (vedi mai departe) pe
lângă Jumeri= Rumâri, ura==una, dă puine (pâne) - nu pdreşi vin nu vir. * Deci Români cu » neprefâcutii în 7 au trăită multe sute de ani între Istrieni,. Maio-

„a EScu ne spune că a aflati la Schitazza, gălină
*). In canon. 23 ali sinodului de Ja Compostella. etc.
Ci“taţiea amii luat'o de la d! Ar. Densuşianu
(st.
lim„bei şi literaturei
române pâg.: 30, nota 22)

x

care trimete.

la Du Cange, la vorba Romarius. Cu greu
ne ară
Va crede că-i vorba de Români, la Compost
ella.

**), Latini, qui illo tempore
Romani vocabantur,.
vero Moroulahi, lioc est Nigri latini
vocantur,

„Sbyter Diocleas), — Citaţiea din Fr. -Miklosich.
derungen

der Rumunen

1879.

|

modo
(Pre-

Van- -

i
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mănesci, din car. noi alegema pe
(de bună samă

p. Rumâri,

urmatorele : Rumeri

ne avândă

pe d,

Ta însemnati prin €). ambla cu. domno,

italianulă.

amblă cu dra-

co, ou, berbaz (pentru bărbaţi, căci z se' cetesce ? ȘI
Pa pusi neavându cum însemnă alta-felia pe: &), cargua
(carnea cu art), cassa, cass (siguru caș), copră (capră),
filie ma (Âlie mea==fiiea mea), fizori ma (ma trebue să
fie greșală), matre (mamă, forte curiosu, căci de alti- .
felii nu-la aflăm la alți: Români. Dar de ce să nu fi
fostu 2), mugliera (muierea, cu gl=l muiata), patre
«(tătă, aceea- -șI observaţie

ca și la

matre),

. putine (pâine,

dovadă de existenta lui d.pe eare La însemnata prin
cum facu și: a-di străinii: și totu o- dată de existența u-.

noră cuvinte fără -n==r), sorore (cas. regimu), zino (nu
-zir cum se dice acuma),

ara

ora (una

oia *)

Români au fostii și în insula Veglia şi anume de pe: a 1450-—1480, când i-a adusi acold grafulu Ivan Frankopan şi i-a aședatu în satele Dubaciniţa și Poliţa. A-.
cuma nu se mai vorbesce pe acoldiromănesce, celu de pe

urmă Români care ținea minte câte-vă rugăciuni şi că .
părinţii lui vorbeau românesce a muritii la 1875—1876,
dar canonicula Paciei a serisa de la acela Mate Baicici,
câte-vă probe de limbă. - Iâta-le
: )
———————

*), Ioan Maioresca, Itinerariu
istriano-român pag. 6.
**). Ortografiea

ami

în Istria şi vocabular

schimbat'o “păstrândă

altii-feliă

celea „chiar și greşelele cele mal vădute.

„tra ă,

d ami

lăsată

cum a scrisii

„Millosich - din cartea căruiea le luămi

tâte

Numal pen-

culegătorulă ori

și pe acestea.

|

—
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" “Ciaciu mostru carle ști en cer, neca se spună “olia
Pera .mostre sacazi
fe cum en cer așa şi pre pemint.
de nam astez. Odprosti nam dujan, ca şi noi 0dpro-

stim a lu nostri dujnici.

Neca nu na tu vezi en napa-

“stovanie, neca na zbaveşt de zvala slabă ! “Amen,
Jo pozăruvlesc tire, Maria, care şti pliire de milost:
“Domnu cu tire, tu şti sricine: entru mulior, şi. tu ști.
Vlagoslovite, î plod di la te utrobe, Isus. Posvetite Ma-.
ria, maia lu Isulerst, roghe za noi greșnici acimo i.

chend ci aiste ure vrormo mori Amen.

o

*£),.

Următorele dous bucăţi sînta de la Pietro Vollarich *2),.
*), Ouv, ciaciu ieste p, ciaciul

adecă ieste

articulată,

Acesta câtii și formele isatse, ciace (voe.) . sîntii deorigină

slavă

și

însamnă

tată.

In

cavle

lipsesce

ună.

c-între 7 și Î, se vede
că nu se aude biue,
Cu,
spune=arete de le expono, spună n'are n=r și în:
privinţa înțelesului se potrivesce cu latinesce, cu macedonesceși “cu limba româuă veche,
In loci dete.

trebue să fi fostii pote tea și apoi

„prin

e,

Saca

însamnă

fie-care

ea s'a

și ieste

înlocuitii:

cnv. italiană.

„In loci de dă nă ori dă a noi vedemi de (p. dă).
şi mam cuv, slavii ; cum se vede în celelalte probe.
„+=

de limbă au și nă.și «noi.
Odpioste=iârta, cuv..
slavă. Dujan, Dujnică însamnă greșeli și greşişi
Sîntii cuv, slave, Aupastovanie==năpaste,

cuv. slav;

zbaveșt p. zbăveştă cuv. slavii, îl avemiă și noi îzbăvesci.
Zrala

totă una cn saca. Slabe=—reu,

slavii. Pozdravlesc

cuv.

cur, slari=—saluti, milost=milă,

cuv, slavi. Sricine=fericită, cuv, slavă, utrobe=
pântece slav.
Blagoslovite, plod, posretite (stuţită), greșnică, cuvinte slave
le avemii măcar rădăcinile,

ușori

de. înțeles,

căci

i
=) „La aceste două bucăţi amii
păstratii ortografiea, ss

se cetesce ș, gl==l
în toti de dauna

muiati, p=ce,

neregulată

d și d sînt

însemnate.

ca
|

53
"Cage nostru, Rirle esti în cor; nea se steta numele tev ; ela venire kragliesteo to ; nela fie vogliata, lase
şi ieste în cer, assa si pre pemint; pire nostrede ssaha zi da ne astez, si las ne delgule, lassi noi lessam
al delsniga nostri ; .si nu lessaj în ne nepasta ;. nego

“e

osloboda de rev. Assa si fi.

|

Sora Alaria, pliena de milosti, dommu hu tire;
goslovit est iu intra muulierle, si Vlagoslovitui ploda
la utroba ta, Isus ; sora Daria, maia 10 domno,
he za noi almoțe, si în vraime de mortea nostru.

bla
delro=
A

ssa si fi. *),

d

Ea

Acest „tatăla nostru“ ce urmeză ieste publicatu de Ascoli în Studj Critici, .ieu îlu copiezi după Miklosieh.

Ciace nostru, carle sti - su cer ; setija-se! te

lume

(sau lumele te) ; verija tă kraliestio (sau l;railiestvo tă) ;

si sn (sau pre) peniint.

Pora nostra de saca zi dă a noi ăstez (sau asteze), şi
perdună na (sau perdună a moi, sau lăss d noi). uoslri
dug (sau „HOst
nostre: dugure), că | şi noi; lassam | hu nostri

7

fia volja tă, ca și on cer asa

*), Asnpra acestoră două rugăciunt voii notă numa! ce-le nenotate în urmă : irle trebue să fie greșală.: -

nela==ca=pentru ca, Sveta==sfinţască;

__
4

Venire Xeste

fâră n=—r, pâte Te preșală. : Kragliestvo==:răien,
Kassi==ca și, Pire=pâre, dodomniea, cuv, 'slav.
medesce că a fostii acolea unii d. Delgule, pste delsure, greşelele, slav; Delsnica greșită trebuea delsmigi=greşiţi, Maia==mama. Nostru p. nostra. teste
greşită. Nu trebue de uitată că nu scieau bine rommănesce nici culegttorii
legea. .
,

nici cei

de la cazi. se
a
.

cu-.
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duznici ; şi nu-na

(sau noi)

zepelejei

on

napast,

ma.

zbave noi de rev. *), **),
E
Dămu acuma unu șiru de proverbe și: de fraze culese:
de Antonio Ive la Brdo.
Amna cu domnu . , |
Îmblă eu domnulă . ..
A satra toi mare ame-

mat durmi ,

De

sară voiin merge târ-

. |diula dormiti ,

,

.-

Basatriha nostra-i mila,
Besereca nostră-i mică,
ali mușata;
...
, .
lar frumesă- .
Ciasta
damaraţa. va fi
Astă deminţa va fi fru2nuşata vratma ; ter, afost | mâsă. vreme ; ieri a fost
Ploae
ec.
pie. .
a
.

> Zota apa fakut-a gliaţa. |

. Toti apa s'a facuta ghiaţă.

„-.%). In aeâstă bucăţică vedemii pe Ascoli
-

C

ze)

însemnând pe

sau pe sunetulă ce se va fi făcutii la Istrieni dintrîasulă prin ună e chirilică resturnatii '5,
deci îli
deosebesce de alți e; de asemenea vederii
molți d
finali însemnați. cu d.
Se înțeleg
e că pe ce, Asco=
?

li îl însamnă
cu

alti-felii.

ună

supra,

unghii

ca uni

cu

de câtă

vârful

circumflexii

noi, adecă

înjosii

resturnatii

prin. -

pusii de a-

.

La Ascoli vedemi ună semniă specia
lii pentru d în :
on=în, para==pâne, In verija==terita=
=venie, dacă
în adevirii a culcsii forma şi n'a
închipuit'o după analogiea dialectuloi, atunci trebae
să fi căpătată 2
==r numai sub înriurirea celoralalte
forme ale verbului;
căci

preface în 7.

alte

ezemple

Mulţi

dă, perdună

cuv,

a găsitii mai

alesă

arată

că

n

muiati

finali sîntă arătați

perdună

este

nu

se -

prin â:

Unit
Japtii caracteristică : fie-care dintitalienescii,
re. culegători a

cuvinte

din

limba ce'0 cuno
scca ai bine,
adecă unii îtalienescă, alții lar e.
]. Maiorescu a găsilii romd
nesci
Cercetările nu
S'au făcutu destul i de metodici
i, Zepelejei=iîmpinge

cuv,

slașă,
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Ce că faut Yer, “dupa
Ce ai fieuta ieri dupa
„jeină .
.
cra?
Cerusa- Ypada ; folu ar - _ Cenuşa»i caldă ; “focul
de varik pre ognisce IN
arde” tare . pe vatra,
Cesta vir îe dur.

- Kata, he ma

.

.

Acesta

pre zale.
.
,
Karburu de Taemna- Tour.

şi forte.
...
cc.
.
Kuvintat-am - de nostri
afâvi pira zace ure ; dupa
mazs am duri, din le

rini.ie

buni.

..

Caută, că mi-a cădutu josa .
N
Carbunele de. lemnu îi

lazăt en

bunu

și tare.

,

“ Ama rorbitu de treburile
nâstre până la dece ceasuri a- .
poiamu mersi să dormimu,.
pentru că amu fost trudiţi.
fosimo trudui.
. ..:.
Cu numele domnului poţi
Ku limele . lu. domnu
merge unde . vrei.
...
..
potzi macre dura ver
Kând sa&m bol, plteamat14. "Când îsu bolnavă, ehiemu
doftorulă ; când îsu pe mumediu ; lând Sam za mu
. ..
ri, hliemu- preoiu.
+.
- ritu, chiema preotulă
Mielula suge ea.
. .
"nelu suje oa . : -..Nu potu dormi, că pure- Nu po durmi, ke puricii mg mânâncâ . . .
ci me marânliu , e.
Îsa- bătrâni : amu șapte
Sam betîr : am şapte
zace și șapteanii . . . deci și șapte de anl. . .
Veţi vorbi romănesce cu
- Veti huvintă vlaşi:o cu
mine. hc...
mire?
,
A:
" Yoi puteţi merge înnainVoi potetzi mazre en rente, dacă vreți. . . .
ce, se telzi,
,..
Vremea trecută nu vine
"Pratme trehuta,. nazat
.
N
..
înnapoi.
mu zire,
..
e
„Astă-qi
mie, inâne ție,
Asteze mire, *) mâre izie.

Bate fiieru,

Beter

brek

pira-t lad,

nu latra pre

ura...
.
Î
Ciace şi mata marântu
*). De bună samă
ma , Xeste la
=

2

preşală,
Istrieni..

.

Bate fierulu, pănă-i caldi.,

Cânele bătrânu nu latră
a.
. e
la lună ..
Tata şi mama, mânâneă:

“trebue să fi fostii mie, For=

—
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lrihele, și lu feciori legu..
itzi
o.

iamasaȘi. feciorilori

lu voz skripai . ,
Celii ce waru ollii,
cior(e)le li portu . .
De ha muri ver face

rului

scârție

- Pe

cel ce -n'au ochi pi-

Cea mai lativa hola

de

.
pi. .
pa-

desen
Cea

strepe.

dinţii.
..,.
mai rea rotă a ca-

ciorele îiportă.

...,

.

.

.

.

.

..

Dacă “vei muri, fă pomele,
Tr.
MEN,
cc
„- Domnu mura plati sâm» Domnulă. nu va plăti
beta
Sâmbăta,
Dupa lu guadagnu,
faDupă căștiga, fă cheltucespesile .
elle,
(L)utreba ostaru, se are
Întreba pe crâșmariu de
Dbur ir.
are rinu buna. .

Galiira bettra, face bura

ema.
Glasu

.

lu

Giina bătrână face zamă

.

.

asiru na ma-

cre enceru,
.
Guru iama : mai mun

ce li se date, mai mun ma:
vâna
e...
Hale mara, ali tzire te

da penint

Karle crede. en

|

Domnu

J
Domnuljuta ..
Pi
harle-i sgorit. de apa
lada, are frila şi de race.

“Rarle se (e)rde lând ie
tirer, plânge, lând ie beter

.

.

.î.

” .

Kavle spacla lapu

siru,

plierde

zunu(Saifa)

apa

.

,

lu aşi

.

sa-

" Nând nu zire de rima,
nu se pote lânta

Limba
tele dore

trage, inta
..

din-:

BUNĂ,
Glasulu asinului nu merge în ceri...
.
Gura-i prăpastie : mai
multi i se dă,
mai multa.
mânâneă,
n.
Laudă “marea, dar ţine
te pe pâmîntu,
..,
Carele erede în Domnula
Doninulu îlu ajuta , . .
Carele-i friptu
de apă
caldă, are frică şi de rece.
Carele ride când 1e iâ-

neru, plânge,
N

când ie

bă-

“Carele spală capula mă| gariului, pierde apa şi soponulu
Cind nu

mă,

nu

Limba
dintele.

vine de la

se

pâte

trage,
.

.

cânta

unde

ini.

dore

|
|

Sânţiloru bătrâni nu se
aprindii luminări.

„Lu beteri sucizi nu se
prinde sticele.
.,
„Lu darceitu kălu nu se
ata dinti e...
Jai Vive ăsteze otu nego mâre galiira . .
Jai mun: se vazde cu
patru oklit negolu doi.
.

Calului dăruit nu se caută dinţii,

Mai
câtu

...-

bine astă- qi oulă de

mâne

găina...

.

ca zia de îer, , .-.
Muliera lu tatu nu (era:
Cati
e...
Au pure picioru en cezușe, ke pote folu en muiru fi şi sgori te. .-..
.
Au pure pegula en barhau altă,
Nu zaliliide ușa când fe
Dorlu skapat . ca.
Pineşi şi verd maă pufin nego se lredac.
. .

Mai multa s€ vede cu
patru ochi de câtu cu 2. .
O mie de ani nu preţu-.
escu diua de-ierl.
. . .
Muierea hoțalui nu ride
totdeauna . .. .
,
Nu pune piciorulă în cenușă, că pote fi focu în
nuntru. şi să tefiigă
. Nu pune smâlă în barea
altora -, .
o.
Nu închide “ ușa când îi
scăpata poreulă . . - Baniiși credința mai puțin de cât se crede. .. -

a sa

“ce a se prâpădialu săi.

Dibar (de) lu anii

„Roba (de) lu

nu

alizi rano

zoverbeloră strinse

vată : amenat

se

află

“şi în Apostolulă dela V
și îasamnă

dar,

de: obser-

de Ive avemii

sub- forma - amănatii=târgin
oronețiă. . Ali ie cuvîntii slavi

dară, înse. Varil: ori vavel;

cuv, slavi și însamnă

fotii-deaună, pururea.

însamră
iese cuv, italiană
amiă.
fost
mo==
Fost
pină,
slavii. Jlazre=merge, forma
ciea Traiană de pildă prin -

cuv, latină, probabilă

-

'Țgte rotele nu-si sănătoseŢ)i-mi cu cine mergi (îmbli) și voia spune cine iești.

Tote lole un slu sâre,.
Zi-m Iu cire matri, şi
toi spure, cire teş ti )

=), Asupra

uzori. fa-

Straiulu altuia

se fuce propadi. - .

ieste

Afari

Pira===pănă,
treburi,
cuv,
iţă,
=trud
T rudai
fără g se află şi în Da-

Bucovina;

din li, ie,

„pol cu iatercalarea | lui +, iută.

ive,

iuta==unde

îue,

îuă a-

Nu poh=nul poti

.
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Acurha urmeză

o povestire tradusă în.

strianu, după cercetările lui 7h; Gartner :
Trei

Frats

*)

-

0 vote. foşt a tri frats

dialectulu j-

Trei: Fraţi

O dată fost'au trei frați +

doi orb, siur n'a tejut, și | doi orbi şi unulu nu vedea,
„_Isâşti trăi frais mes
an
|şi cești trei frați mers'au
“lo; tut a trei pul:se : do | la vânata ; avut'autrel
pusei
- sparte. şi ure' văr de lan?- | oue sparte. și una
fâr de

Poc ieste o formă analogică . făcută după tac,
taţi,
ete. Ke-că. Vaşco-=româneste slav. rence=rentie .
înânte=in
ante insamnă înnainte, se vetzi==dacă.
vreți, deci se în înţelesul vechiă de dacă întocm
ai
ca si latinii.
Beter=betrână. dacă ară sta accen=

tulii pe penultimă Beter atunci ară putea fi din
zeterum
p. vetere, dar se gice ettra ete. deci pare
a fi din betârnă, -betârr, better, Nazat=inapoi, cuv.
slav. Brel

==câne,... au și câre, Kativaz=rea
liani. Kola==rotâ, cnv. slavii, voz==c
ară,

cor.

îta-

cuv, slav,
Pamele==pomană slav,. Guudagnu==câşti
gă cuv, ital.
spesile==cheltuelele, cnv, ital... Ostaru
==ecrişmariuli,
* hangiulă, cuv. ital, Jama==prăpastie cuv, slav.
Mun
p. ant din mult are prefacerea
Inx Î4 în nt, ca și
în cealalant==cealalalt in “Moldove
Irale==fălesce, laudă, cuv, Siav, Sgorit== nr.
friptă, cuv, slav. Savunu==s0poni,cuv,
' ital. svetzi==sfinţi, cuv.
slav.
svicele=luminări, cuv. slav,
Nego==de câtii. Jilar
==0 mie, cuv

»)

smli

cuv,

klxide

compusă

ital,

ital,

tatu==boţă

cuv.

Zalbidez=iachide,

slav,

Pigula=

verbul

latini

Cu .prepoz. slavă za, Pine
şi=bani
Vera==credință sintă
slave, Roba. ==straiii ital; Ranoși
=—degrabă cuv, sluv, stu pentru escu=
=sîută ca și la
Macedoneni,

"ote' =—
vote
=dată, „Cuv. a ital. - zolt
a,
slav

3

loii==vânătâre, cuv,
ă, J-ancle ==ţevie ital.
fuj==fir, cuv. slav. sla
=paie slav. Pez=cojă
m€

slav,

-

.

_

,

—

le, ciapit a trei lyepur;
doi ly a skapat, si urna
potut latsă, târnu nazat ;
vâdu o măre

uşe

si

latu

lux huj de slame. tsela
ise wa Joșt le zilse: (fsire
mere hold ? — yely zilu :
„Sino tri. frats: dâi orbşi
ur, nu vede, dren trăi pă„se, do sparte si ure târ
de lanăle'; mes an n loă;
ciapeit au trei lyepur : doi
a sapat, si ur man -potit:

9

tavă.

kaisă“ tsela tse, n'a fostle

zitse) : „mom trei ole: do
sparte si ure varde funt:
doyhe,

zise,

mau,ltătsme,
pă“ tâlye,

- talyătsme,

Veyătsme
marâvle,

prinS'au' 3

iepuri ș

doi i-au scăpati, și pe u-.
nulu nau pututa vâna, se
întrnâ înna poi ; vedu o mare ușă şi băta cuun iri
de paie, cela ce n'a fostle zice :: „eine îmblă acold ?
- —iei zicii : sîntemu trei

sliitaril;

folele prăzen.si yo, larl
"am foșt lold — nu my a
truda ni ur luș, si aur

Pey kapm'a(fakut sede'*).

frați : doi

orbi şi unulu nu...

vede, avemu trei pusci, dou&:
sparte și una fără de ţavă ș..
mers'amu la vânatu, prinS'ami trei iepuri :. pe dot
i-ami scăpatu, şi pe unulu.
nu lama pututu vâna. Cela..
ce n'a

fost le

dise: .„iett

amii trei dle : doue
şi una fâr

de

fundu:

sparte:
deu,

dice, să tâiemu, să mâncămu,să bemu în preună.-

“Taie,

mânâneă,

toti pân=—

tecele deșertu, Și -ieii, ca-:
rele am fosta acolo—nu au
vrutu ami da nici unu o
bucăţică și cu o. cojă îm
capu m'au (fâcutu să ședa). -

I6tă și câte-va observaţii gramaticale făcute totu de . .
Th, Gartner :

„Art. nehotăritu : an=ar,
%,

0 (plur. îuri,

re).

Gene—

Gartner ieste de noÎn privinţa ortografiei ui. Th.
tată : ts=ț, E=—=unii e cu unghiii deschisii spre drepta.

de desupti,
rale,

'ez=cu

g==i cons6nă, p==

e

cu

unghiii

deschisă

înnainte de
spre

stânga

gntu-

dede--_

pti,
suptii, q'==a cu accentii și cu două puncte dedesu
accentele:pe 0” orie nu însamnă.că trebue de cetită
oa ori -ea, ci arata locul accentului, j=) (n).
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tivalu și dativulu se
“ anume prin lu orl a
“mări ori lu omiri, a
rele ori lu malye'rele

Și la art, nehotărita;

arată de regulă
lu:.a lu omu
lu lase ri lu
ete. Altu-feliu

acold

totu unu felii, și,
ori lu Omu, a lu dase, a lu mule ieste la pron. pers.

mai ieste o

formă pentru

- genetivu, anume cu de. Deci, a (ori fără a) lu ur pori
(aliirpori:) a unui porea“ și „unui porcu“, de ar pori „a

unui porei“ ; totu astu-feliu (a) lu o kase G. și D., de
„=0 case' numal G., de: asemenea, (a)lu uri pork
şi de uri pork.
|

(ori ports)

„Înţelesu de ablativu are dila.
„lăsa

brelu

lu isâtse=kăsa lu me tsătse==casa tatălui miei;

*) i mares=ăla

- %). rel==ecâne,

Vretsi==cânii,

îi mare=o

vale

mare=bre-

brelu == cânele,- bregşi Vrets
= câni,
Deci

la singurită

numai o formă ne-

articulată și. la înmalțitii dous.
Una din acestea a
avută din vechiii i alta 2, deci amii 6 avatii : lupu
p.

sing.

și lupi,

lupup. înmulțită.

Toti

așă ieste

şi la a treia, Numai dialectuliă istrianii a mostenitii pănă
a-(i la unele substantive bărbătesc și forma
veche a reg.

şi pe a subiectului la înm. nearticulatii, Intre cuvintele
de
-orig. latină voii cita pork care are
la îum, pork şi
„Ports ȘI presupune pentru 'vechima:
porcu sing, şi
porci, porcu

Seul
,

p. înmulțită.

In vechime form:

numa subiecti şi porcu pentru celelalteporci
cagimă.

Chiar și a-Q1 întâlnimii,

pe câtă
se pare pork ca Înmulțitii: numat la
Gen. şi Dat. nu
Fi “mot, care pare a fi ports.
Dovadă
povestea
ii
2

i Gartner ŞI exemplele

ea deci cu

putință

ca să

adunate

se

de Iee, S'ară

fi păstratii la Istrieni

urmă de declinarea cu două cazuri la
înm, bărbătesal. Chiar forma articolului Zu
p.' înm. la gen. și
„ Se explică

din los, casulă regimiă, pentru subiectii
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lu mare—vala mare—tala mare, bretsi mar—brelurle
mar—doi breg mar—ddi brets mar—brelu ab (ab==al0,
plurală înse alb). — urbrel; ab—oritsi. alb— Vrelurle alb
—sâsta om "i tsâtse (tsatse—tată) (adeea are fetsăr)—
svali (sali fie care) fetsor cre un tsâtse—noștri tsâtss
z bur—i0?m ur frate—idu doi frats—id ly am zis:
Vocativa felsoru ! muljera! . (deci articulate)” la tată.
|
(îsâtse) o formă deosebită : ciace.
Mai dăm ŞÎ câte-va din frasele culese de. Ţ, „Mao:
Tescu:

Când zeri esi d oancea foara preste codru subito veri

vede Berdo==Când vei leşi de acolea afară peste munte:
Aa
în dată vei vedea Berdo. -

Când veți mai tiri le
Bura coale, Domnu cu voi.
noi=Buna cale, Domnu cu D-vâstră. Când veți mat

7
|
|
veni la noi.
în limba.
predica
spură.
neca
preutui
„Câni va tiri
în:
predica
spue
să
ca
nostră=Când va, veni preotulu
limba mostră.
a
Cesti tireri nu cuvinta, CĂ. Sa (3 at) insurat după.
afară, dupi cari nu sciu cuvintă . (i et î promiscue) ;..
au strțiatu limba, şi se sputtescu cu noi ca noi cutin-. .:
tăm în ceasta tinda, =Ceşt tineri nu vorbescii, că sau
——

a fostă ki,

Substantivele

femeesci primescii art. dări

bătesci la G. și D.; dar după 1. Maiorescu

sînti şi

de acei [strieni cari declină fem. articulate '* numai:
Se mai vede că. cu art. în urmă : matlierleă ete...
subit. bărbătescii câtii și cele fem. teau torte desi şi art,

în urmă și înnainte la G. şi D: a lu omu ieste
galii cu a lu omulu,: altă-felii ari fi a lu om.

e-—
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însuratu după străine, după de cele cari nu știu vorbi;
"Sau

desvâţatu

de limbă,

şi se sfâdescu

cu

“că noi vorbimu în 'acâstă limbă,
Xoi acăițimu pesciu cu udițaşi cu

noi pentru

po
mregia și cu 0-

scile eu 5 şi cu 7 dinţi=Noi prindemu pescele cu undiţa și cu mreja și cu oseile cu 5 și cu 7 dinţi.
» Oscile-s facute de flieruşi-su lungi de ur clafter, şi

«damu cu' ele în pesciu cându-lu

<ute de fiera și-si lungi de una
ăele în pesce
Liepuru

când flu

XI.
a).

iepure

îlu vânămu

cu

ii
a
te vedt săr=Mi-i dragă a te vedea să-

8,

-

Dialectulii -cu m în
Urme

clafteră, şi dămii cu

i

lovimucu pusia=Pe

puşea,
Di-i drag
mătosu

vedemi.

vedenut=Oseile-su fă-

din veaculă ali

în Daciea Traiană
X V-lea,

.

„ D-la Hâjdău a descoperita asemenea, urme
în hrisâve

xnoldovenesei din acelu veacu, Se înţelege
ca hrisovele
sîntii serise-slavonesee, numai nuimeje
proprii de âmeni

ori de locuri precum

pata într'însele,

şi alte cuvinte romănesci

A

a

au scă-

Cea mai veche urmă cunoscută ieste.
de la 1445,
pihamapz“ numele unui o: mu despr
e
care
se
spune că
PNI
*). In privința celorii culese de I.
Maiorescu și în a or- tografiei, trebue de luati bine
sama : fntăiii pentra că
însu-și autoriuli se contragice şi
alii doilea pentru
că nu s'a tipărită lucrare a cu
o ortografie fonetică și
întocmai cum le-a audită,
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“trăea mai de “de multu, deci putemu dice că proba de
limbă

se apropie

Cuvintala

începutulu veacului

aru fi Geamănă

prefăcută în r.
e ace.

de

în ea,

în. dialectulu

ala
celu

XV-lea.
cu 2 ne- N

În ucestu cuvîntu vedemu prefacerea
lu
când

în

silaba

urmâătâre - fusese

uni

e şi

totu, o dată prefacerea
lui e neace,—precedatu de labi-

“ale și neurmata în silaba ce vine după dinsulu de cori
de î.—în
eredemu
nou din
studiemi

& Dacă vedema pe ge serisii cu n nu trebue să
mai
că se rostea chiar! aşi, alte documente
ce
dialectulu
că
dovedesea
ne
acestu dialecta
m'avea m nici pentru i consână latinesci, nu.

tocmai pentru 4. facuta din r. *).
Ia

anulu

1453

fata

a

dou: cuvinte :

psuiriipBan, adecă - Geamării şi Fântâveali.

lasă şi

le

vorba -

totu de acela-și Geameri și cum vedemu sunetula dela.
începutii ieste serisu cu 1.. i NI
La anulu 1489 trăea în Moldova de susu în părțile
<e vină peste Prutu. în Besarabiea, nu departe de Huşi, -

ună

omu căruia, îl qiceau Dos PsmapSA4. Cuvîntula Ro-

anârula ie la genetivu, de acea slavonesce i s'a pust finala a.
nuDespre cuvîntula Romârii vedemă că ieste” toemai

mele ce-și dădeau Românii din Istriea după Jreneo della
Croce, deosebire numai

că. sunetulă d l'a însemnatii seri-

itoriula slavon prin z, ear Ireneo prin e.

la pagina -%). Covîntalii Ya citată di Hâjăzu într'o notă
256
E),

a Istorie! critice.

Aceste

cuvinte

scâse

|

din

documente

nepubi

cate

le

scrieriasupra
citeză dl Hâjdău în studiulit ce face
bătrână
den
nte
„Cuve
din
IL
vol.
în
ene
loră. măhăc

pa
Db).

Urme

din

veaculii

ală AVI-lea,

jumătatea

tăica.
o
e
Cam de pe la 1525 avemi o carte destulu de

în-

mare,

scrisă în acesti dialectu, cunoscută sub numele de „Co" dicele Voroneţeani“ sau de „Manuseriptulu de la Voro-:

_meţii“. Cartea ieste scrisă de mână

pe hârtie și-l unii

„Apostolu“; a fostii aflată de d-lu profesoru Creţu la mănăstirea

Voroneţu

în Bucovina.

De

pe marea

„că a hârtiei se -vede că a fost -serisă

de fabri-

cam: pe la anulu

însemnată mai-susu.”. Apostolulu ieste tradusa din slavonesce și se pare a fi o copie de pe o traducere făcută cela puţini în jumatatea întăiea a veacului alt

XV-lea.
„pe

Pentru a sprijini

forma ni'lmz ce=cliami

acâstă părere ne îutemeemii
se=chiamă

se, care nu se:

potrivesce cu. textulu” celălaltu,' în .care „pretutindenea,
grupa cl cu Î mauiatu a trecutu în ch.
Cum seimu în
tota Daciea lui Traiani găsimu acestă grupă,
pănă.

în întăiea jumătatea veacului alu XV-lea, câtă de ce amit
pune data cărței de pe eare a copiati

cele Voroneţeani în acela timpu.

celu ce a serisăi codi-

Formele

altă şi ultcito=:

riă cari se întâlnesea în acestii Apostula se potriveseui
“întoemai cu utâ alu Istrienilora, care după regula lort
specială și-a pierdutu pe 2. Aceste forme ale verbului

trebue “deci să facă parte din dialectulu cu nr
strarea

lui 7 se

explică

prin aceeă

că

i vafi

și pă-

cădutii din

vechi timpuri.
'Totu din acesta dialect va fi întratii
ultă și în manuseriptele de. pe cari s'au
tipănitii serie»
rile dise ale lui Coressi.

Bucata ce urmeză amu ales'o anume ca

să

cuprindă.
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formele : cliamă se, uită

şi

ultătoriă.

Totu pentru

începutul veacului alu XV-lea vorbesce forma me la
pronumele personalu, în loci de mă cum 0 vedemu
în alte serieri mai nouă.
Dicemă că forma - me. ne:
trimete -cătră începutulii veacului ala XV-lea. pentru că
din acea vreme avemu : ihSMETATE în locu de. îs-

marare. De altu-feliu limba Apostolului a fostu înnoită în câta nu pâte sluji de câtu ca probă de limbă:
pentru: începutula veacului ala XVI-lea.
„ Publicămu aice dous capitole din codicele Voroneţeante.
după 'textulu tipăritii de D-lu Sbiera *). Amintimu nu
mai de o psaltire care a fostu în biblioteca d-lui Sturza de la Şcheea, şi-care psaltire se află acuma la Aca- demiea română în Bucuresci; Acâstă scriere ieste mat ..
mare. de câta Avostolult, care de'alt-feliu nici nu-i în--

tregi.
_-

|

e:

Din faptulu că ierau cărți beserecesei
“ dialectul cu n=>r (și anume întrebuințate de

serise' în
bună sa-

mă de vreme ce au- însemnări pentru a se sci când să.
se cetâscă o parte 6re care di'ntr'insele) urmeză ca Ro-:
|
mâni cu acestu dialectu trebue să fi traita în nUMEriI

să fi aleătuitu sate întregi în Moldova de susa, .
mare,.
celă puţină, căci n'amii "putea erede-că preoţii ceteau
" Gmeniloră, într'unii dialectu care dacă nu sari fi vorbita trebuea

să se pară caraghioza. ,

|

+). Codicele Yorone: eanii cn :un vocabulariii Și
asupra

1885.

lui

de

Ion

:

al.

lui

G.

studia .

Sbiera, - Cernăuţi,
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„GAP 95,
E (Pag. 64, Codicele Voroneţeanii).
| Ulupueroy ANOVNpEEAWIAECNOY coy ASIIATpEMSIAECOY VICE, -MITpSle
PSCAANAMAi -MiEcApia. UHiCROYCEPBNOVHAPYIE pEHIL, Luni „MUT AIOVAE
HADpSCHpENABEAŞ- LIHpOVTAEAGYEp" BOV.PpATATECNpEEAOY. CENTPE
NMIAEAO UI" TpSiepsc MAHAMS. VHKAEIUHT Apa MaceASoy MI AEASIIFE |
BAAE, râpzrpueroy SMCECECTpAIROVIACK'ANABEAS.DUIrr pSHIECApĂTA MUIE
OVUIKOYPOVHIA S6p ÎCETACALINIMEANECANT SPrApH-MCT PSESE. 4
o M&CEUIIINEE AES &pBA'TOVABAMECT ACErpiAtackzcnipi MICE.
UIMAZR
OVHNIT PSL
A MAMMOVATEAE3'EUESNAE. A: ungari pice. perpSKi
ECApIRA. VIMAgMAp BWpAteS$CHpEyIogERApE, - A ESHCECEA
A SKANAEE
A0Y. AMSeS:Poyeaoy, AEMEIAMECTAŞI.N'TpSIEpSCAAN
Mn MECEAA SPACE
MEN, BHUEMOVA'TELIUI
E panta AS EenpEnABEAGu: E AEMEHOVAENIOVTA
“NINEUIJE.
PACIOVIZ ANA SEXOYE'AIEME.PrpSar EupaioVaerace "AHEME
Moi E pE'ANEME.p "PSKIECApIOMEBAT pEUIiR. ut puerroyep'iovăe
HAOpSR0Y.Mipara: TECENSpS1ACKA, P'ÂCNOVHCEAOYNABEASUINISHCEBEP
ur rpSiepSeaancecoy Hi, IUIAKDAOIIOAEUSA EpEIIT
Sar BCT.ACEtAU
„"ENAME.ApE. SHCEIIABEAS. MAI AERAp'
laoy RiECApioc At roVeTAul ASPw

MHCERA ENI AELSANpEE A. Eioy EH NTPSHEMHRAnoY
WBHASUIORA
1UM'TOVEI-PpEUIiN. CEA MOY VrpSiie AEPEITA'TEDuiiio
veBagce TONUUKĂ
MOpiţiEit. NOV MexknAaSAzamoy PI.
IApACENOVIAC'TENE AMR AMEAMEII
ACIpEME.PpERAEBE'TECKOV, HEMIHKAHOY
MENOATEAMEAOpA AA. KIECAȚ.I
KIEAWI, A'TPOVUME; «pne'roy. “NT pERACEKOVCB"
kb "THHMER. UIMpACNOVUCE
KIECAPRCIIpEMMMN, „FAPPARECApIOCEMEpIjH,.
AETPEKOVpAWALERApE
SMAE : Sly PHnA. Mrzpairs,
„AUHBEPHHKIE.

pi. AROVMSCECApS TEtpnerroy.

AEULĂHCEp'AcE NT; SNIECA

IMIEAMOV ATESIĂEnpEBAN

tavi. E

— GI =.
NHIDUCTOVENOVEEAOV.ANZPATOVHEEAENABEAOV.
OV/ABAPBATOVUNME
WApERApEAE(POYTAOVIACTEAZCATOV E HAfioV. AEENOV AERADOY.R
"TpSiepSCAAnMn. HEHpZAPNIEpEHHILINE
AT pA.ppini, ÎOVAEEIJIINEpaHA8
CIP NCOVIAPA. UHKZTPZENpacno-MUuuS. KZHOVENZpAROVASpHAA
„A'EHHASpSCEA'EEpSWMOVenpENEpHpE. AHHTENZ.NpAHOVEAEBETIIMVIN
BHHA.prpep'EwenoypengopS.

aokovae(peaevlrrovnpeem'Eu!eaerpEe ”

MANU AELS, EAERACEAAOVPAPZENANIIAHEMEOVWTIECTANAIOVAZDE
MR NEMZpÎSWALInSSIECTIpEI AERApE. LIHSELIOYCEAAOVE AR APRA
TOVAS AEEAOVCTA'TSpBKAEGETIIINiN, LUAIIEMEO Vp AGHIIAIIOVA AECEpA.
AEMEAMILAp' atiEaAN TPEBApEWApERAp" RAEACARpEAI MIA. pirorSun |
„ AVASAB'EKATPAEAOV. LH AEWApERApEÎCAOp'TOV, ENABEASCIIOV MERA
1acrEBioy [edu poz] Llmnomenpeuen'covagasacrav'b pepe at
“viurpanioce E prA.pTpSiepScaantat. LII AROAOCEIDA EMECE JE AMACP
“k. EXOVIIABEAS3HUISBEriA'TOyce(|iE. NTpSIpio'TSASROVPATOVASI,

Nopannilo. CEAB'EriEnA.PpABORTPEMMHTEAAKECAPIO. LUHSICEAT PUNĂ
saTrpz(pnersep'kp'lsurteoy quicoyauiceaS50y. EASSMCEAEMA.MpEUA

A0VSMASBEPHEAOV. UIHAROASHAE MAp pr LABE-pEarpuna, UREprin
KIEROVMOVA'T STA.PHIA SIMT pPApA-NTPSACKOVATApE. KOVAMttanriut
IIMROIAPOILȚII IE T ALȚĂEItLUH jEKASIICEICT SA A SCEpANABEAS, Sk,
- MuSuCE piteroy ATPHNO.PIAPATS. UINTOLIK'AUIAOV'BE.PPHTOVKSIIDH
“ FAPBALI. - BEŞELHAMECTANȚI TpSEASTOATZAY AIHAVAIOV AEHAOp8
ESNApApA
ME. NTPSIE pSCAAMANB
LIN AMIIA, LUHCTpHT
IA SKAHOVHCERA
- AEBIOVAMPIEAOV
MAN MOVA TO. EEOV NUEXELIOVEZHAOȚ(PanirouEE .
- oypasimizkomScepieaocroninikoy Mopuţieni. Mut. pCOVUUIAjri AA EC |
TARE MACEBATAXOY ABUR jERAIPCETpEAMILSEAOY. AEAEEAOVA
OV. AoMIoVAtIOŞ;, INIAĂ SUISEAY PAI ABOAC
NECOVMECECKpIOȚIIAM
“pă. MMIBpETTOCS NTPETHpEArpUne MZpATE. EA NITpESAp' E

i
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o

hoy AMoyieerpiesii: ue MvInspETpEAuIya MI ASpoy rase MEC
i zuroy BMHECIIpE.NCBACEAVI 5 (Pag. 110, Codicele

Voronețeanit A

-Bsop E CRATpEN E TEpEAAS SimROBS,

[aieproypi

“PAACANI] p EAAÎIAROBS s3sopbcharpea kre PE AKOBS

FĂ ZHANACTU, KZMEAMNEBAG)HHZzeToVItToy.
MIL EEMHB AROYpOVpz.
AEBHALE. WEMEWUIopoy HAAIOY ASMEAOPAMENG
ECKOY EXOV. LUMHHMENZ
NSCTOȚH'TOVCEHOVTpZIACK'AK AAA AN3EOVII
Zn:zcroy iroy CanTay.
KAVHDEBAMOVIOVELIAN Ac'TS1iropio p' EAEA
CpoyHoy WâNZCTOȚI:TĂIIEHIH
ai “VPE Ev, MECROy HenuTe KIJIECEȘEARE
CAAENOTHIpirrp ACOVurunpas

—_

p'EnkAc, WI AOAMarhpSatc" Eueabp'kucen,
ENE ApEANALUIIBOTA. |
IM. PT poV. „P5AETEAECAREGEIESECKS PepiivE
seBApBA'ToAy Sexavep |

[1

ao, AHSEGLUIMAgHAOIiCXcIEpBS. aAoawacnpzs"E veti Aoy pese Ay
- îCPAMABCESOVKBpECE, UIMTOATABOVKOY piăceAGEW Ppatţiuimizu, ZU
“ ASNTPBNZNACTIIMITOTOVEHNOVARZAELII. Ipitita SKGHCNMTAROVAE
OACTPAKpE ANULA AMEpEG A ApETAp2,pE5 Ap” BAoVkpSaecppzumroy
ECOHSG.: CEHE ppt VTOTOV.NTPEVI.
HEME-ATpSOYpAAIE
TICHIȚII, IAp'ACEHEUIĂpE A EBOMANNICITO
AEAVBHA VIAC
pIECEMAPZAEAA.
TE
AHSESMEAMEAZ'TSTOYpOpS,
NpOCTSUUIMNENOHOCASIIM A SIUI A ACEBA
AOVII.. CEMApAKOVKpEAi. MI HE MKB SIII A SCEKZMEAANIECET AIA ES
IEACEAVA DpBCEOVIIJEEHMApieHt, AE BZHTOVAENZ
AT ALUNE AUTOY
P'AHASCE. CEHOVIINAEW MOV, ASHAMEASHI ZI pEEAt' SIpEMEBAgEAAAHISEOY.
KZBZPRATOVAGKO AOAWKOVETEHOVIACTEALIESA'TOY -NTPOVKAMAECA
AE. A EMHCEAAOY, SEceppa'Teneveascmepiiroy AS-NTpS.DpBAUHAMACA.
EMETABOFALIII-NTpSCME pEHIACA. KBAMSKOYMOVEPpOAp'SEpEHAO
PSIE
> “TPAME, AEKACTpÂAOVMECOApEXEROV32ASYoVAc “EkZr
ApBa, uunpea
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A&CTHTOYI, A EMHNONTA MEnzti ASH aiecenziarroy. “ UMIAERACEC
CPPBIAIIENARATOY ASHAIEMOAPTA, OY EZEAG3HHpEL(Ppauinmien
META PAIN. ToATz aprEBoy “MP ALUITOTOY, AAPOVASAEchpur sro
„AECOVCSIACTE, AELUIĂ NCOVAEAATAT ZASAOVAVIPIIAOpS, LUNA EAAEAOŢS
IACTECHI.NBAPE,
cAoțagAoYEp'so -NSPEAOp8. BpOVAMOVIUIIHZCKS o
“ 309MKOVRSEZITOVASMEAA ASA EBZpOVAS. Apo A -NTpS-NTZI0BPSpA
AE3HAnpuaesoţu. [ecptu aiep]-A) EinppatinmienMEraăpain, ce
AETOTOVWMOVASK2VPOVIIABAAOYSH. UIHAMZHATOVATPAHIUNAMZ
„HNTOV.NTpSAAnie. RBABIIĂAAMOVEAPBATOVASIIAEPENPATAAOȚIIALL |
SEoVIIoVioVkpEs4 a'EunzpzcnuuToarzcnovprzup'E. Iupamz. UIHIEAEpESVAOVII. „NT pSEAZHATEUENIpEEAMLIMHICTOBOVAS. KSBANTO Ă
MEAMNENBATECNZCACO p(PAETEAEBOACTpE put (pat ZTOpHkoY BzNToy
ASHoy IBMANACKOY ATZ'TOPH. KV WETANAB. Prpsci DPEROV MBIACTEAC

HIVATATOpPASKOVEAHTOVASH „EHOVZKZTAPIOAMEAAAC” EMZp24CEEA
PBATOVASHMEAOVTĂFAMELUHCOKOT ALpre:pargadț:HpientcAAE ATpSWTANIA A.
COROTHIUMCĂ AfELLIMCEAOVME. IUMAMIELUNOȚATBKOVASEPA. TAPAMEAA
Mecena, NTpSA'bveazeihpzuui'roy LUNCAOBOA BABKOVIIAIE. AMEAA
uoY INCTEACHOVAT'ATOPIOLIIMOY rzToTrop(0). veparzToploaSkpoy
ASHAMEAXPEprttăAro -WTp8: pastpnaecase:putsA. “NECEHEAJIi PPENAŢEH
va pu.ATpSBOHI. HE NPPZPZGABLMAMMGACAMER EBA |
KpEAI.Moco
BKPEAĂ- PIȚA. EKpIEA.DULAROV.
TJIE.MPEMACA, AMEXOVIAACTEAEILAP'T
BATIUINIE CSAT AEAAANISESTAT ZASAMACTATACTECEN” EpyETECAp
aiBzAoY WAE. NTPSCRPZBIANOPS. IUHHECIIOVPKATOY ce Ep
atac ME gENOȚAE. [ebpaua ou]
i
„ Observaţii. Dacă observămi acestii dialecta, găsimi
într'insula mai întâiu tote fenomenele fonetice comune
celori trei dialecte. romănesci,

adecă

pe cele

despre

ca= |

—10—
ri amu spusu că trebue să se fi întâmplată înnainte de
" despărțirea Româniloru
Aice

ne vine

mai

în trei grupe

uzoră de

deosebite. .

doveditu, de vreme

nomenele nu-su inascate ca la Istrieni prin

specială și sub o învidrire străină așă de

ce fe-

o eroluţie

tare în cât

chiar organisarea năuntrică a limbei a fosta zdruneinată.
Așă găsimu în codicele de la Voroneţu:
prefacerea lui a în 6 :: ppena=âremâ==dnemă, KpEuii.Mpe==cre=
şiinre=creştini (deci unu cuvintu în care aa
trecute
în d apoi d după î în î); prefacerea, lui a ace. urmati:

„de m în &: lucrăm ete ; prefacerea lui. e în fe, a lui
e în î;a lut e în î înnainte de n, mp, mb: argintu
ete. (despre formele

ca menre,

urmă că trebue să fie pricinuite

împenge ami

spusu în

prin analogii) ; a lui

e în ea când în silaba următore ieră d ori e;

alui

o

în w; a lui o în ou (faptii care întăresce presupunerea.

nâstră în privința Istrienilor) ; a lui o ace, fin. în & ș
prefacerea lui d în î după î; a lui d înu; alu!

ace, în e după î. Aru fi de prisosu chiar să mai lungimu înşirarea atâta în privința -voealeloru neaccentuate
câta şi în a cons6nelora.
.
Să trecema mal bine la deosebiri. Din fenomenele

speciale Istrienilora aflămu la celu ce a _Berisi codicele
Voroneţeanu numai prefacerea lui
vechiu înr: A10YpA.
„==aduna, Aphpas=arină==năsipa, Bi-WE=binre==bine,
oy-

-Wă&TaTE==hunrătate=—hunatate,. sowreyrp'E=hootegiurea

=hotegiunea, vi.ppe==cinre=cine,
AEMZ.pp'iua=demânTeaţă, AENpEoypa=—depreuri=—depreună (di'mpreu
nă), y-

pEAE=giunele.;

VE-Ap8.MHiEAe==genrunchiele=genunchele, -

' uempSpt=>genrurea=—genunea (oceanului),

.ptrrSp'peis=

“înturearecu==întunearecu, „muşeaenuop'==înţelepeiurea=—
înțelepeiunea, MpEAS=ârelu==ânelu (inelu), Mapunpe=mar- .
gire=margine, „MOVMEpe=numere=numene
(înm. dele
munc), Wânepi-=oameri==o0ameni, npersripimpl=pretutindirea==pretutîndenea, poyumnplse=rușireze==rușineze, CTpinpS==striiru==striinu (străinu), cScenii.ppapeuut==su-

spinrareţi=suspinareţi,

ovpSas=urnlu==unulu,

BEpepi=

vereri=veneri, Bepup8AS==verirulu=veninulu.
i
Totu ce amu isa la Istrieni despre vechimea, acestei
prefaceri - se potrivesce . întocmai și acolea; prefacerea
și de câti a lui.
ieste mai nouă de câtiu a lui a în
în ? (din grupa id) de asemenea mai nouă de câtu treȘi la acești români prefacerea,
cerea lui n în n muiatu.
-a avuta locu în elementele latine și cele ciîte-va cuvin-

te slave .ori grece întrate din vechiu.
nouă au remasă neprefăcute
pe la noi.

Cum că Românii

Celelalte mai

la Istrieni ca și la cei de

|

eu acesti

grai au fostu amestecați

“cu de cer'ce aveau m păstrata se scie, de aceea ie firescă lucru să întâlnima, chiar și în manuseriptula de
la

Voroneţa: ROVHOCKB, CTpBMHUApE,

ete..

Despre cuvîntulu aus nu trebue să ne mierâmu
aflăma cu m neprefăcutu în r, pricina pote fi că

acolea fusese dublu, toti: an
__menea găsimu atâta
fini nu puțiru.

au şi

Istrienii.

că-lt
n de

De ase-

la Istrieni câtă Și în A postola BuO

O deosebire între acestu graiu şi cela Istrianu teste
că se află în locu de r făcuti din n, adesea nr (up ori N).

anna aaa

a

Pr 27

II

|

a

"La Istrieni amu aratata ce” fenomene nout sat pe- trecutu, la dînșii, dintre acelea numai trecerea lui n în

r ieste comună și graidin
ului
codicele Voroneţeani.
De altu-felii în

acesta “codice nu . aflămu

următorele

fenomene observate la Istrieni :
a).

A

Sunetulu 4 n'a trecuta în ţ nici

iulu Codicelui,

nici w-făcuta din r în z.

0 dată

în gra-

Exemple sîntă

“destule chiar în bucata pusă aice. La Istrieni preface“vea s'a fâcutu multa mai tare de câtn la
Macedoneni,
Ă
.
„căci sa

prefăcutu

N

și ce. din

ciune,

Pi

2

cios,cior

a

în

ţ; pede

- altă parte se pare că nu s'a produsi uni f
destula
asemânătoriă cu ț fâcutu din £,
b).

2-Fo

u făcutu
acc.

nu

s'a

din (i

consână)

schimbatu

de

ori din d urmati de

în graiulii

Voroneţeani

când la Istrieni, a trecută în zșij
(3).
€). L nu sa pierdută
în alu, altu ete,
|
- d), Grupele ea și oa nu s'au redus
ă la e ŞI 0.

; pe

e)... Sunetulu d, î câtu şi ă. Sau păstratu
neschimbate
mau suferită prefacerile studiate la
Istrieni.
|
î).
Apostolula are ş (dz). și 5 ori 3
(7)._.

8).
Dialectulu din 'Apostolă are pe.u final
i păstratu aprope tota deauna,
Dar pe de altă parte dialectulu
Istrianu a păstrată unele sunete mai. arhaice de câtu
Apostolulu.
2). Grupele 7, gl s'au păstrată
la, Istrieni, în Apostolulu găsita la Voroneţi le.
afiâmu schimbate în -ch
Și gh (cu excepţiea de KA'AvacE
) ; dar dacă ne-amu sui numai pănă în jumătatea întăiea,
a veacului alu XV -lea de
bună samă şi la cel de pe la noi
grupele aru fc a la Istrieni,

,

78
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b). Sunetele 2 și m muiate, la Istrieni Sau păstrătă,
în Apostolu 7 s'a.- pierduta (afară de în ultă) și n deasemenea afară din câte-va forme: erati, EnSHR, me
TAHA, Ip MieToapE,. HecSn8Hi DASCE, “ete.
c). Prefacerea 'lui e precedatu de labiale în oa
flămu în exemplele citate din veaculu ala XV-lea (1445
La Istrieni nu există. „Și 1453) precum și în A postolu.
"În Apostolu numai pronumele personali 7me nu se află |
putemu dice nici 6 dată sub forma mă.
Faţa eu limba literară. de a- d, ieste de observatu că
în Apostolu prefacerea lui e în & dupăs, ș, ți z , “d lipsesce aprope de totu și puţinele . locuri unde o aflămu

se potu explică prin înriurirea. altul dialeeta româneseti..

În adevera se vede ușorii că în Apostola nu-i organică
nici O
prefacerea, de vreme ce: se întâlnesee aşă fără
“Apostoli
în
urmă
“Pe
regulă statornică și rari: -de totu.
lipsesea -cu desăvirșire înmulţitele

de

cu ă ace.

la sub-

stantivele femeesci. cu a ace. la, singuritu. „Așă himăn“rare (luminare) are la înm. lumdnrari şi nu lumănrără
bunrătaţi,.
de asemenea cetate. are cetați, bunrătate,
cale are cai, intrebare are . întrel- iri... Noi scimn înse

că fenomenul. s'a întâmplat în puterea unorii analogii

lui e,
şi anume în dialectulu celu care avea prefacerea.
de la -Voraîn & după s, $, În d Z În manuseri iptulu
mavea de unde să
meţi neexistânda prefacerea lui e,

ale dialec„se întâmple analogiea. Alte particularități
încă
notezu
Mai
bucăţei:
tului se voru vedea la analisarea

ori prefacerea
că dialectulu n'are deasemenea de câtu une
într "insulii.
jui i în îîdupă șş, Ie 2.4 deci că nu s'a întâmplat
Di

y
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3).

Scrierile lui Popa

Grigorie de la Aăhacii.

„Acestu seriitoriu a trăitu la Mahaciu în Transilvaniea.

în - vecinătatea orașului Turda între anii 1580—1619.
Ami reprodusu aice ea probe de limbă trei bucăţi : u„na de pe la 1580—1583 una fragmenta di'ntr'o
rugă
ciune pentru scosi dracii, alta de pe la 1600 „Cuvîn
ta
| despre vița “și mârtea lui Avram, cum a venita arhanghelula să iea sufletul lui, şi în sfirşitu o predică
seri-

Bă la 1619, cea de pe urmă din scrierile cunoscute a-

„le acestui popă.
D-l Hâjdău, în 'studiulu ce face asupra acestui dialecta, ne spune că Românii
aa venita la
Măhaciu de prin veaculu ala XV-lea și
în parte pote
chiar pe la începutulii veacului alu XVI-le
a.
Prin în-

ceputulu veacului alu XVII-lea încă totu se vorbea
dia-

- lectulu cu n==r, acuma n'a

o urmă.

remasa acold pe

locu nici

Grhiulu lui popa Grigore ieste multa mal tare

amestecata cu forme din dialectele
celelalte dous, Astafelia în câtu chiar de pe compararea
între graiula din
Apostolul de la Voroneţ, cu celu
de la Mâhaciu se

pote scâte
di'ntăiu.

încheere că trebue

sa fie mai

vechiu celu

Pentru a nu repeți în zădaru cele
spuse la I-

strieni câta și la Apostolulu de la

Voroneţa voia înși-

desă,

€).

Substantivele

|

femeesei

cu a

a
ace, la singuriti

facu înmulţitulu cela sfârșita $ n
i, cu ă în loculu luia
4

—

ră numai deosebirile între aceste
dous graiuri :; .
A.
u finala ieste multa mai adese
„Bcurtatu de câtir
la Voroneţi.
!
|
|
b). Prefacerea lui e în &
după s, ș, d ete, multie
mai

de la singuritu : uerzaun (pag.

II) în „Flostera
Avraam

afiăm

53 „Cuv. din betrâni“ vol.

cpuuree Aoyaupewi“,
Jaile
nu căile.

Dar

telora de acestu feliu fiindă forte

În legenda lu
numărul

în mulţi

puţinu numerosi

în

testurile mahăcene, nu ne. putemn
face idee lămuritătotu-șă.
câta de întinsa va fi fostu fenomenulu acesta;
cetăți și încă altele eăte-vă faţă
plu cu « păstratu, ne dovedeseu

cu unu singuru exemcă înriurirea dialectu-

lui nu n păstratu dar cu labialele schimbate iera multi
mai complectă la sfârşitulu veacului- al XV-lea și în-'
ceputula veacului alu XVII- lea de câtii fusese la începutula' veacului ala XVI-lea.

d).

Prefacerea

lui î după s,

f, d ete,. în î se află

prefacere
mai desa în texturile măhâcene. Şi acestă
labialele
cu
dialectala
din
tota
ieste
vedea,
cum vomi

schimbate înnainte de -î.
Dâmu aice câte-vi bucaţi, cele pomenite mai SUSU.
FRAGMENT.
reaA, Li Xlucaywat, tun SIBEAHAT. wnpeck5- TE NIABOAEe
RS MEAE ANA ASMHpII. ME--8 PakST8 AOMHEA. CWApEXE SHAEEH.
WI ASpA HONLiEHi. CZ HANS NSTRPE A CTpHRA. HEAR P
KpELHpII. WNpECKS-TE

cepăpnatin AS

AIABOAE CATAHS.

Îc. XC.

KS XEpOBHAMÂN

UI RS

eziiTap:. HETZNSTh.. IUN kS AX

UOCTpS FAACS. Ch HE ie Ae (poască. tun dE- MCNOBEAANE.

AM.
aK0VM um nSpSp'. unt „N BEMIE A£ “B'ERB

UE

|
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-. moavbu

ru ALE pABh. Binie Tpuropie ex WCTABAENIE rp-

XWA. BA UpCTBO sein.)

3

-

Cuvînt despre vieța și mârtea lui Avram, cum
arhanghelul'să iea sufletul lui.

Kango “Tpevce
BpAM,

Lun

RV

a venit

Aoauiova ApXArrAb Xluikantan. Harpă BOKOpIE.

CA ta

cotpae'roa.

IORM'TOPRASH 44

AVACNELI SBpAAI.. LH, Atupuiitce APXATTAB. CoVnTS Koaps.*
E) um
APS Ra oy kzazTopr. iu as'k Slspam mons) A'ByE
ap

CNE. CA 10 MZPZIME. UN NTP'AMA BprEAVA. „NRUCE
EpasiBMA-

UIOȚA. 'ToATE „RAMAE.E) CA WNS AVÎpră
Wacne, AAy RAcA ACN
“ Apa Ut (Sp: E Strac ME HO MAE.
HEMHER, LU Tpan

APibaSn cas. “ASH IcakS um Eug

ACApă

BpEm BEE.)

OVIAEBA | 6p'S WA8. cz-an AgSMEAS EAS
AA kaca. HOWCTpA, KA

ANS „NNOWHai-ce

CO:PAETOA MIES 7

MepE. um

ELUNPE.

UN
B255p%. APXArTAL ÎnuyanAn. KA 8 KBATO
pIo Wene, Lit NTpE-

SAP ENS. ME OVIINE FIE. ApYArrAR SHCE AE cocă exavrs.2%%)

Slepam
,

Suce BAĂMS

c3

npă.psums.

APXATTAR

SHCE. MAPE

*) D-ii Hâjdău explică »X5A
tun Xlucaxomi* ca: „prin
Sidrah“*, „prin Misah-: și ne
textă sîntă ablative slavice. spune că formele din

păstrăte fără schimbare,
ieste o parte. din o rugăciun
e. pentru. scosii

Rucata
dract.

HOApS= munte,

Dim greşală, trebue

KĂHAE

nu

fostă: în

KZHAE

să fie porurea,

ne. arată

manuscriptuiă

de

vrem tedea==amă vedea,
CâMTS=sintii==sinta,

forma

veche, cum

la Y oroneţiă,

ară fi .

Tpesat) ANS. Un OVETEUNTS CAMT8. SHcE SIEpAM 2 IOGELIE |
_ AOAMIDA TS. APĂATTAL SHCE CAAGS CANTE NHMOAPEAE MA A0p5. um Suce flepam ASH Îca8 (ioASH cas. OTE Ak'Ch. Ur
ANS RAABAS. “Ca ASUEMS

MECTS

W | CHE KO: MOM. APXATTAL

SHCE:

19 OVCTENU (PEMopSA. ME BAAMS RZTHANpS.%E) rpanta,6 Awlpceph..

KZTPZ OVI APBSPE.

LU „PKHp-CE Nâpă AA

rpznt ciptern. ciur. chir. rpzaie

NEMANTS. Lit,

NpABEANKSASH.

SIBpAAt .

am năpl 2 AEpENTE EAB CE -RHHp AEAISA. LU PPAN Măti-

-

pă AMA 19 Ipila MHpE -AVEpuE. KS HBNEB. LU NTpAph A RACA
AS Slepaa. TpEN'CE SlBpaat . ÎCARS CA AARE. CVA BEpBEME“um Suce, uim Suice CApEEH. AS ABSVTOPICA LU AA WCNEME .
AMECTOA [INMOAPEAE, „KA ACTE OVETENTS. tun ASA AZOV'TO- .
MIMOAPEAE. WI 6358 KZ (D5pă NEM
PA, IUM-I CNA
“ACTE. WM Suez ASI SIBpAM. AMACTE NHMOApE, HO-COY AEM

ME CAMT AE VEI 'TpEH ME NEpAoph GOA | M9A5. LH TomopsA.
ATOlME

KS MAE. W K2ME KS (PORSA

ÎeakS SHCE

APCE n,

W&ME WONEAE. ME ACTE AEMA -NNAPATSA MEPRABH. ÎCAkS (PENE
"MEDRAPE.Mp AMEAAMAC ApXArrAb CE AOCE „A WEpoEE*:E) p'AnScBA COAȚEASH. KIA CE AAOPA. MIWEpil. LN CE ARHPE APAMIOAS.
BA CA

TpZI AOANIE SIBpAM

ne

*) mpem==treabă

sk

MIE KAPHE.AE BEpB'lSME.. AE cz

trebue să punemă mare

arată că nu

temiiă pe: MeAg din fragmentul

_a admite

„____armătâre,

că ea

trecuse

de mai

în e cândi

|

ieră

E

Voroneţii“:
- Mare,

jepspe
Pa

în

e în

silaba .

a

.
22) jaruanpS==câtineli=>încetișo: rii.
cum a

*%%) Se pare că trebue WEpOpE,
Hâjdău și cum s'a și aflatii

susă pentru.

și presupusi D-le . .
„„Manuscriptulii : de la |

și la Dosotheiu
-

,

WeHSHE==0Ceanu, |
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"ANApaRS ME AM Sun. APAMIOVA_SHCE ASI ME MI BA NOpEp-

PĂHHTE MAPA. - MIApIuIA AEIIH-DICE „PpEpSa. Lun apa
MACA PATA, LI MARE poat. RS AUEPSA. Un ra'Tâ NATS
ME WCNELA. UI CE KOARAPB. LH 2 MASAHDANTE CHOAG-CE lCARS. AD NATSA CZ0V. un CTATS ppanrrik OVUIHEN KACEEI.
TPAH ES TAAC MAPE. APTE nzpuu | “TE. AEIUKHAE CA CapSTS.
«Ppamceunae d'kuien rame. uz ME AROAIS Hi Aupuiwpă.
“TE. BOW BEA E. AS5H - MSAARCA KOPCE MINH. AEUUIRHCE. UI
AA $l-

BDam

-NTp&. un AS capSra

tun naut.

Suce

lspam cns-

„PE-AUI (ATSA Mies. Me nani. cass Sue.
NApHNTE NZPIIITE. OV.p BHeS Ba55%, anl KSpSpă Dans. HA COAPEAE.
ANM-MH W ASA WACNEAE AMECTA, B495 NApHIUTE
AMECTA ACTE

NJEpSA.

UIH E "TPEMECS

CA "TE A. unt AS CT pute

D BPAUE.

AS CAPOTA. LH AMApS NAztge. ZlBpAm
Pe NA ate. - MEpSA AKA MAE, Capa “MEA NAGHUE.
AAKPBAMAE „MEpS-

„ASH AAE CE (hăue nierpu. apa

npeus: SlBpam SHCE

OAIE.

EIIODpE-AI MHpE EL “8, APĂATPAR SicE
E9Y czAvTS Apyarrab |
MHYANA,
SHCE

LUN CAMTS 'TpEMECS. ca AS
cotpiersa "as, SIBpAM
MOAAMIE cA pis AScS ns 'TpSNSA.
AA ADMISA. aOAAuIE.

STONE NIVEPSA €Su 7 MEpIo. 1
KS (hpuitb rpzu KZ'Tpă A0A- |
MVA, IU0M-40 NOpăsHMIL ADAMtoA, CA a:
ÎlEpAM KS TpSNSA. um

„ACE

EMS.

-MINEPSA „0 MEp.

CTOAS. UI CE Sr
XEPSBHMIIAOPS, ARSAS
AE Slepam. uim SHCE
PPA AES KS ZlBpam
“FA BA pan ana. Mu

um M'lpee

AOADASI. tu
Ang Mitp A-CE.
ADAMIoA. R ATPĂ
ca Bas "TOATE
NSpu'kcepă, un

Sepam, KATpă Np'k-

«PS asc Aa npileroasa
TOATE CHAEAE MEPRASII.

-NJEpS. A0-TE KS PBHTo(bănrspa. uit «pie. ASu
Bzs8 OY WAS ATp'SA

pa]
CRaoVIIS MAATS.

MSĂHAS

NTPS

BAĂNSHPA

PARASI. KS

MSATĂ ppăMekije. „WTpS Oy Mac. BOVROVpA-CE AON& AM | '&
MOȚATE DARIE. WI -NTpEBă SIBPAN „MJEPSA SHCE AOAAIE.
MEMPE IACTE AMECTA WAS ME AIA (paz. ApYATTAB SHCE AMEC=
„<TA=I (PROTBA Nran flăaa. ANS BZHAS BEAE cotpiereae.
REpÎDTE.
BEAE

"TpEKAIAD

COPAETEAE

D PAR

TOME

CE BECE[A'L]UIE.

TpeumijHAop8.- 'TPERAUAS

PO MS

Kau48
ATOII

BpETOCS NAME: UIHt SHCE W dheyie Min KSMS B'AU CZRAR=
Zim'T8.... |

Fraţi Dragi...
pa

păun

ACKSATALII

C(PuTA

ÎEVTAIE

ME

CĂ

TpAAUIE

AAMENTE
ACMNEASpS
ME TpAMJIE MOAUIESEE,
ARAMOV Î€ Xe AIA SMCE CA po ras HE, ÎEVTALE. „NTP4 MTPS MEAApRAb TAS UI JPURHAE-OVUIA "TA. 'TAZHORAHIE ME CE
SINE MyeA'Lyepe ALIA SME. CE 'TE „VURHSH NT p"ApEANA Ta,
AE TOATE ESETEAE ASAIEH AELIAPTE. EVTAIE. SH: pWATb-TE ..
"TATZASII pe MEF „| (pSpuus UN *TATBAh 'TAS BA BEE A
APBPnUS Aa-BA VIE AABE. “AM SME. UI AOMHESES EBA BEAR
JMPEMA "TA (pap AE XMBAEMSrS, ui AA-BA UE A sEy/bpk
- TSTSpaps, EVTAIE. par HA S--Bh. CA NS rpamţui pa5 FA ANTE
AMABII NApE-AE ANS KA NITpS MSATE KSBEH | "PE AAE A0p3
ASAN BopS Qin. 1S Bh ACEMAPApELHI Apă. AUIA SINE US KS
MpEMA CA KSUEIJI ANTE. E KS AHAIA CE rpzeli TZNAHUAS ITP'ARŢE, BA MEA. (patpaprmBint. HA HS GEpE AOBAUIAII. EVTAIE.
BWACTPE AE- BHIIE Coon

Aj “TATZAR BOCTPS ME

E'ApA 'TpEBOH

141 AAIH

AHUTE MA

AE

sepuus-

„250
"TEA BCCTp8. pu AOMHESES IDPHAA TA tii „DUWEN'EUE "TOATE
KSWETEAE TAME. UI B'EAE TOATE ('AIApHAE TAAE. WII NAEKA-.
“T3A 'TA8.

ANTE

“NMIKZ AE

AME CA BA pPETAUIL BON.

KSBbUT6A

BO

'TA5.

BOTESALI

TATAASH Iun PEoASI “ui AXoVaSu cpu,

EVrAiE.

ME

SUME. AA

CELUI .D HOAEAE

ca

„Miue'leuii

ME TPI. Un MHpE . KEMALI. NTpS
AUI'TOpRAh "748. | AE
HS_KS. pita ce us COROTEIJII KA MEA “NT SpERALINI,
MEE VE
a8 ANTSpEKATS ASNz- MACTA ASAte AEIMAPTA AE.
HS BOpS (E
—mugea'bre BII-MPEAE C&S. EVrAiE. SINE, "PATBAR HOCTPS
MEA ME
“EURI A MEPIOpE.. A ME um?) „MyEaenusp'k cspaersasu, um
A
SIPEMA CE „MPAALI AcSNpA AE MEpI. KA. pOMHESES.
EAS AS
ins vepras um nz[ An Hr SAS, BĂSSTEAE “TOATE US
HEBASSTEAE.
"bă

EAS

ATS

WES

aaArs

BApTSTE,

MIMPAPE. CNpE

TpSN8.

AU.prp'o

EAS ks ATS

CHAA ASH CTA | HA

Pzpremnan.

WRĂM. - LUN AVAp9,

NSpaHMuTA

EAS
unt

ASH ce „MAIL

ju WEy'E ASu. na EAS WES AATB BEAUA LU
Sac KS CANA.

u 1 MAC AE AMOPTE, lim. “NBIEPE AED MOpTE.
um -NTPE EAS ch.
CTAN ES MEAMIȚA 1 KS co:haeTSA ca
AAN pacnSic8, se we
„ASHPAT RS NEM, HEME «8 OV. RuNS
US noi rp'Eve ai a

MR. TATZA

Sie, jiu BSpS, KA SHcE EAS qE ce. Pin iRas

ASu E CE NAM KSEANTSA ASH un
arzasuTa "TA. NE CE
SiiMz BOWTEVPprk "TA. AE CE SOEZI Aer
WMHHA pu MEpI* TITI
AEANALA pARASU. um BACA 'TATZASII
'TA$.- ce "Te BpBIRMALUISA,
“MIINAA KA 'TO'Tg | MEHMSLECBA_TATA-H
E ApARSA. AEYE CE
“TE pSNCEpE AEAA TATA 'TAS
AED VELO ASue-re- -BEpH KB EAS,
a (porsa uecTinică, Un „pterpSuTSp'pekSA
MAE Aaa mu
Tpă BiepAviu. HEAASpavni, RWE
E CKZ;pMRAprb - AHHLAOpS. uit:
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NAZIUEpE KS aAps. UI "TOATA MERA. KA EAS KS IIZRATSA
NUTpE LUN TAMBOC'BIJE WASA. AMUTE NZXA AAHApia. "rpăa.
AZROAMIE

Ava

BEA

TOATA

pEBHMp'E.

A'Birrk.

HEgEperrra'rik.

dpoprSuraro.

UI

Aon4

KA" 18 Tp%EIJIII 'TATAA MiES

ME TATA HOCrp8.
AEPENIME | "TOM cpuuiţin ASH ce ut (ie
(Ppi geaa SH “rarrA (Demopri MAASAApE ASH Xe. -EAS Hi-H
RASA

HOC'rpS

E AEuH

XC.

KANSA

Î-E

SEGAS.

EVTAIE.

SHE.

CE.

cheuykeka-ce HSmene “ra8. awk sur: (iz n5u cprnupi că
CAAB'ECHA-CE KS HO. HBMEAE CAABEEH 'TAAE. KA'HTpS EAS ROWTESATE-AVAMB, CE cpiinplcka-ce „pi CS(PAE'TEAE Hoacrpe. unt
NrTpS powr“burop'l HSACTpA K8 ANE MoacTp RSpE ASkpSpE
CĂ NpOCAAB'RCKA-CE HSMEAE CAABEEH “AA. US AACA MOI CE HA
pă CE Hi8 ce wkzp'lcka CAGBITEA HSAEAE 'TAS | KS ION ME
ce ASA. EBAEAE CTE AA "PAS CIIPE MON EPEIJINpN. W (PERII
KATS WAȚINITE ME APE (|EMORII KA AMEA VE CE AASAE NI CAABA KS EN HSMEAE "ASH :—EVTAIE, CA BINE .NIBPAIA TA. „NIAPAWIA TPEAIIE A Acaw BE.NRETA KB CAABh MAPE. wpe& ce
BE AYSA ASI IM AWMASH MIT p"'ApPEMUIAE HOACTȚE CE ISTEMS
(PANE FE BOA ASH. KS cpt sr8 BSp&.

AE KS BS[RS]pIE CE A-

ENTAAt BEMPETSA ASI. IUN: „NGiEpR MORIMAOPE It WSAE54. La Anita 8 NE „EnI-E MHAA' CAABEEH ABIL, UI CIIpE CAS:BEA
NSACTȚ6. EVTAIE, unt CE. PiE BOA "TA KA [n] | Wu VE
MPE

MAAMVANTS 2—RBAMB

-NILESVPA

|

VERD

„Muepin

CANT ALA UI. MON. AECNȚE

BOA

TĂ

(as.

Um
1

NBAVANTE BOA TA CE

(|AVEMS. AOAMHESES MARE- 1000 ANPEOYPA K& "TONI e] ein
TB Ca (Dinm8. EATA. na.ppib HOACTpA CAWACA VAW

HOAV ACTASII. CANIS FPZAIE ls ME ACTE. (pupi m SATA NE
4
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E WIIS A (Pui TâpnE 'ACTAS KSBGITSA_ ASH AOAIESEG. A
„TACI EGIJTA ME AVADPE. MEMIȚA ASI XC. ACTE ITAIRE CTA“TETBABH HOCPRE. IN "PpESBIITBASH
“ASMPATBA, | CAWJEXE “ASH Xe. CORE

HRCTPS, 1. CPTSA um
CICEMIE 13AW, UI CIIFE

BÎMA ME BEM. pSTAMS-BA. ACTASH (|-ApA “WCANAA CA IE
HSMEpERSMB, KB CA TEMIUA ASH 1 - KSPATBA CANMJEAE ASI
„CE (|UMS TATA KA ACAWpA IARA AVANPE BPEMS p'kue ae
"ASME KA SMCE ACAMOVA
'roare Eprlsau CA (Phan rara.
EVTAIE. Lt AACA HOAW - FPELIIAAEAE HOACTRE. HA UI HR AA
CAMS TPEMINLMASPS Totpput. -AEFEIME WIN ASA BOW'TEVIORE
" TREIMAR ui AonA cparzlAS]ura
ue PBrAM CE AACEIIBAW
MAI

BAPTOCO

ApATA

How

KA. BLEMB

PĂSAZTOLU

ca (uns.

KA AIA BA AACA EAS IOAW FA HOL BLEMS | A&CA BuniBAţHi„ASPE MOI: CE NOMENREMS FEB IS BA AZCA Ioaw.ce Ak-

AEREMS PAS AEREINITB PA. NS BA AACA. ALIA HÂ=N SHCA IOAw
ME MOMIEDES. KA BPEMS (PANE HON BEMHRHACRS MOIpupii.: MIA
"MU EXS BA chame noaw HETPEKETS. EVTAIE. 1$ HE ABYE II
“N IANACTH,

-HETAPE

CEAS

Hou

KS

BOA-HE

uenurn,

RA

M-

MNVEAE CANTS AAE EM HOACTRE KPEAHHLE CA AREMS
FBSAAPE.
AE CE ME POTAMB KAHAS BLEMS nl KA AED HCIITE CE
15
Niţu (|um5. AE Wănacru. ve KS AVIO'POpPIOA ASH
AOANIE |

SES PAĂRMAPE CE ABEMS Lit ASkp8 AECEC(PApunmr$ ce
upinaui-.
MS. KA MEAA ME-Ah NBEHME MENITA: FANE „D
HANACTE, UI Ap
FIVES BA (Pui NTRS 148. E MEAA ME Ba
RARE II-A BA

"TPRME KB AVITORIRA ASH ACMHES
EG-KS pap
"FpekME AocronaS=u. um HEPBpA
AE CAABA. ME-H

„AP MHE3EG

MEAODRS

VE

NAS

IDBHTO

EAS.

uim AE EA
TATHTA

EVPAIE. XHRAEHSA

AE
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APARSA ME KS omuuir Sa C28 R455
Aaa

- NTAN

WAS

AED VEpN. II

AED PAR. un IOga

CHOACE

MEMA Xe. Iun AA

MSALHI SE 115 vie | ce ne usăaRkckn Hot AE Wamie[Fii] Şt:
"ARIE FA EI N8 IVApă (pase HOAW Hs Su li ME: YiukA'RNBAS BpeziRMAIIISAS PAMRA wWastepiii CNE _H5M Mt (DAME ME“BCE XOPS MN IIOAW, FA FAMER UIAPEAE LIN JP pa «N EAS tu
pater SBBa. un EBA -MUIEAA Aaa II KASSPA AE
BEAPATAr': AGH ACMHESEG. UN EM IUN. MEGA. IN. PAMIKA
CUPE AMESUNI XE. VuRA'EUSAR un -NTpA d (papueen. It pe
wwEAApă Jovăa | cnpe nepup'l cca. tut AMIN MBA AEFENTAYE
US A WAMERII HE PSrANS ce HE W5BAB'Eckh. ME AE YHRAkUSA BPBBAAMLSAS ME "TOI HE semerer'ipiti. AE CE H5 Ah (PA
TENSUNB EAS -NTpS VEAIKR.: IM HI CE KAAE CE AS RNACTE„MAM EAB .nS 6[ezirr8a8]. ASH

NOAMIESES.

KA

A TA

ACTE

„N APAIȚIA UI CHAA. IUN CAABA A SENIA BRREASI AMNih, «
„pur NAPINIPE CA ABEMB OŞIIOEAIMIț "PAPE.
pastţa us avu
A PAAPATEA A TOTB ACTE. "FATA 'HOCTRS. „NE-A MEF"
unt | nărbpiRS UN CAGGITS. -AE CE SUOBAMAI KB EREMIA
"TARE HEFANAMIIAS-UE MI CE INA, KA XUKNEHSASBRENS „N
BENE ut EPBIBMANISA, RS CÂAA TATAASI * MoCrpă. Um HE
BEMS IpOCAAEH KB EAS. AMON KAAS EA FE pu MI CAABA CA
EAB BA aa FSN ASIA ASRPSAS ASI A BEMia - B'ERSASIL.- A
AIA SUME NOIIh

Dpuropie. TI AAA.

BBART, Z. p RSe

Al. MClţa. man. ii MIR AMI,
AP, POzRBO A,
3). : Urme din vcaculii ali XVII-tea.
|

i

La inceputului veacului alu XVII-lea : (1609—1619) a

„mai scrisă încă popa

Grigorie la Măhacin,

Din Mol- -

O —
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dova nu cunsscemu vre o seriere mai
dialecta în veaculu alu XVII-lea, dar

lungă în acesti:
sîntu urme pă-

strate în scrierile lui Varlaamii și în -ale

lui - Dosoteit

și anume urme de cele ce s'au pierduti în Limba de a-di,
alături cu de cele ce Sau păstrata..
a
D-la

Hâjdău

citâză

politulu Moldovei

din

forma

Cazaniea lui

Varlaam

mumere=numene

mitro=

înmultitu de

la name și venindu regulata din latinesce (romina
pop.
nomena). IGtă și frazele citate : "Ape 4 Pevopur
au usMEPEAE A0ph CAME AMAcră (part. “Il la foea 111
verso)
ȘI : HoV-u NSTitiţA A AE cHovile HOVMEPEAE
'rSTSpoph (part.
1 la f. 197 verso). =),
a

No

ama

găsitn

acesti

înmulțita

și în

vieţile sfinţi-

loră de osoteiu : „Grpeme uBmepe
ue HOBEC'TEIJIh KAPEAE:
HSCANISIA „A _B'RESA. Hoerps* (£. 17).
“Toti în Dosoteiu
ama giăsitu . miner ==nimene, cum
nu se mai dice a-qi
- nici pre la noi. - A-qi audimii nim
ărai.şi pimEnut, Qar
nâmere nu. De asemenea atâta
la Dosoteia câtu şi în acte din veaeulu ala XVII-lea: amu
aflatu tatinderea și
pretulinderea p. Pretutindenea.
|

5).

Urme în limba de ay,

Cuvinte cu acâsta prefacere sa lui
n în v nu-sa multe.

I6tă

cele întrebuințate

meninţă,
rutiitaie,
nințelu),
nunchiă
__

5)

Cuv,

„în Moldova :

amerinţă

şi

q-

căruntă (cănunta nu cunâscemti),
merantă mt
mărânţăii (dar și menuntă,
menuntaie și mâpâră, Păr, piira (dar şi Pănă
), rărunchiă. (renu se află), Jerestii, ferestră
(nu se aude nici
.
diu

betrâur

P.

11,

Pag.

13,

|
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o dată fentstră), părincă (nici o dată pănincii), nimeruă și nimenul, pângări (aici o dată a pângăni),
Sângeră (nici o dată sângena), sângerii (unu copacă,
nici o dată sângenit), arină (anină, unu copaci, la
Munteni), rândurică (și rândunică),
În Transilvaniea se află de asemenea urme.
Nu putemi spune dacă se află tote cele înșirate în Moldova;
dar vorhindu despre I. Maiorescu cure dice în Itinerariii : „Mutarea lui.
în r nu era pentru mine nemie

nou, sciind

marea

aplecare a

bravilor noștri

Moeani .

ori Moţi de a usa acâstă' permutare, care e usată și în
Moldova, deși nu aşa de des“, D-la Hâjdău spune că : „pe
a locurea în munţi se dice iremă sau dumirecă,- totu-și

ce-va ca bură nu se: pomenesce“... 'Loti așa, ba chiar
mai hotâritoriii spune: Slavici : „Afară de acestea rostescă pe » între i şi e ca r:'dire în locu de line“,
Se vede deci că, la Moti, în munţii apuseni, se va fi pă.
strată mai multu obiceiulti vechiu ;_dar nu credemu să

fie ași, de respânditu pe câtă spune -D-lu Slavici, mă- .
car că și celelalte

doug cuvinte citate de „D-la

cu legea
-se potriveseu.

pusă de

Hâjdău

D-lu Slavici : dremă, du”

mirecă, Dire.uu.tote treleau n între i şi e trecuta în r.
Cum vomu vedea, înse, se dovedesce

că în

munţii apu-

seni au locuita cele trei feliuri de Romini și . fie-care
dialect a Jăsatu urme.
E

„După spusa d-lui Creţu lu . Munteni urmele : de asenenea
iurea.

prefacere a lui n sînti
Totu-și au și iei n=>r

noi avemă n: moșoroiă

şi mai puţine de câtu ala unele cuvinte în cari

nu: moşunoiii, viezure înn legă-

|

86
tură cu zizunie. Forme ca măruntă, cruntă, pângără
sîntu și la dînșii. ”
Ta
i
"Acestă prefacere au dus'o Românii pănă în Moravieași Ucraniea, de vreme ce aflămu-pe acolo putiră (pu
tină în Moraviea şi. jurep (unep=juniper în Ureaniea).
La Macedoneni înșiră Miklosich patru exemple, să le *

vedema:

Adiwroroe (lăndură) la Kavaliotis,
Boiagi, la Atananeseu ieste rândură,
„ieste înse luatii de la Alhbaneji.

E
la

Daniel și la
Acesta cuvînti

. Aleoruj zor Și pcouijrov (mărmintu==mormânta) nu-i
„8iguru pentru că pâte fi din monmentum ori din 20-.-

rimentun. p. monumentum,

fă în

înseripții

după

Forma morimentum

spusele

se a-

d-lui “Tocilescu, și nos

"ami explica-o ca 0! etimologie populară, s'a pusă în legătură cu verbului a muri.
Virin bu, zevfroim, vBrgive, aBeodoe, inverini, înrerinatu, înterinată vine în adevăra din tenenuin, Tene
nare ete. dar n'are pe amândoi n trecuți în
şi deci

potefi o disimilare pentra a împiedecă dou: silabe una după alta cun,

:

.

a

Bio onv (virgiru) fecioră la Kavaliotis, dar
cuvintul
pare a fi albanesu și în adeveru nu se pote explică
nick
din tirgo nici din virginem, chiar. finala
a ieste forte
suspectă.

Deci nu remâne nici

-

ună exem plu sigură de prefacere a lui n în r la Românii din Macedoni
ea. De aice
nu urmeză înse că nu-su, cercetăril
e asupr a “lori sînti
torte neîndestulătore ; or i-cum multe
nu potu fi.

-

SE

a

XI. Dialectulă cu labiatele schimbate şi cu n păstrat
Penoniene fonetice speciale acestui dialeeta și comune.
tuturoru celoru ce-l vorbesc curata sîntu următorele,bine“ înţelesi Înșirămia pe cele mai de frunte. Di
a), Consona pa trecută în ch înnainte de i. „Yeehiti .
latineseu, înnainte de î din grupa îe (făcută dinu e deschisa) şi înnainte. de

i slavi, înnâinte

mulţi

de î fă-

De acută din e ace. urmati de 2 nu s'a schimbata.
ice urmeză că e în asemenea împrejurări n'a ajunsă la i curata de câtu după ce evoluţiea grupei pi se începuse. Între pi şi chi a fostu fasa. pchi, care se mai .
_afă încă și acumaîn unele locuri- în Daciea Traiană,
formele hepchi, copchiă, căpeliielă,„... sîntă întrebuințate

în Moldova de susi, ba. chiar nici nu se aude altu-felii,

Deşi în alte cuvinde pildă:. facă, cochii, căchieti.
chilă (pilă), ete..
sccichă,
grochă,
g
te se află pi=echi : pochă,

La-Macedoneni
cunâsee.

Acestu

aflămi numa: pichi,
chi

înse

a trecutu

pehi

în . „câte- -va

în ci : picior==chicior=cicior,

nu

se

cuvinte

-

letă câte-va exemple de la: Românii din Macedoniea :

strIve (pieptene), Error (piept), ge vzivttzor (me
"npiedecii), ed, 210de (piele), ot ziotzir (să pisezi),
Gzozivor (scarehina), gzizor (Bpieil), ozivov' (spini,

otzip
zEgat (pieri), ziazeq (pistră), zivov (pin, arhbure),
(lupi), ozorza (scumpi), ete. (luate din Miklosich).
[stă de la Moldoveni: cheptini, chept,. mă "nehedie,
cheli, să chisăz,

scarchin,

lupehi, scunchi, ete.

schic, schin,

cher,

a

chiatri,

—s8-—

A

Exemple din alte

-

regiuni se voru vedeă

la probele

de limbă ce voia da mai îneol.
|
|
> b). Cons6na d, în acelea-și condiţii ca p, 8'a prefăcutuîn gh, forma, mijlocie bghi se aude în munții di'ntre Moldova și Transilvaniea și pe aiurea încă : Ughine,
alughină,

ete.

|

|

„Exemple de la Macedoneni : alghi; yamve (ghine); gtgzr
p. Zâoya, herghi, zceg0dyz ?h=părunghil'i (cu Î mu-

iatuj=porumbii,

ghileală, (cuv. slav. bileală). ete.

-“ I6tă şi de la Moldoveni:

alghie, -alghină, ghini, hu-

lughă, porunghă, porunghiţă, Frânyhii (p.

frâmbie,.
sub

forma populară a trecuti şi în limba literară
ete), ete.
€). Consâna J, în acelea-și condiţii ca » și b, atre-

"cutu în hi, ci, formă mijlocie fl se gasesce
pe une-locuri :
|
La Macedoneni aflămu numai

a
a
hi : Riu (fiu=sînta, pres.

. Ytogor=heru=fiera, ete. ,
|
În Moldova
de susu afiima hi din fi trecut
în ci,
în Moldova de josa aflăma forma
mai veche hi: cică
=hică=fiică, a ciz=a hi=a fi,
cerbi=herhi=sfierbe,
ceri Zheri=fiere, ete,..
d).
Cons6na » în acelea-și împrejur
ări a trecuta în 20 gi

(un), hi la une locuri şi în
ji,
La Mucedonent ieste numai ti=pi
(Acesta.ze se rostesce

ca ze din grâca de a-Ci, dar
adese ori y 5e aude
numai ci unit % (cons6nă) vet
i,
I6ta şi exemple macedonene : 7iptu, Hinror, piz
rov )ov=viptii, hrană ;

pi

indie. de la a fi), Wiyzov =higu=figu=înfingu,
idltov
=hiliu=fiiu, Moe e=hiarbe=fierhe, | Hudoe=fi
inre=fiere,
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inghiț, viyyurt, pivyeri, zinăiţi, ghighinți=ciginti.” Corectii ar fi fostu pidzinți ori cu metatesă pindziţi şi
chiar așă trebue să fi fostii într'o vreme, piwne, linie .

=—vie=vinea :- Tinu, yivov,=vinu ; Yisăi, pjoou—visi; ete.
-I6tă şi moldovenesei : gin, yin=vină (vinum) ; gițăl,

hiţăl, jițăl=viţela ; gis, is, gis=visi; gină, jină=

vină ete...
NI
:
:
o.
|
€). Consâna m în acelea-și împrejurări a, trecuti în-

tPuna

însemnă cu 7. Se

n inuiata pe care-lu vomă

află şi forma mai pentru mi.
o
Exemple macedonene : dorewien=durn'iri = durmire î
witdor=n'6lu=mielu ; vmaJonirg=lun'ină=lumină
ge și vnioe=n'iare: şi miere=mitre ; vvigrovgice=n'er-

|

curiimiercurea ; vizlov=miclu=miculu ; ete
lumini,

mel meri,

mercur, wic, poni (înm. de la pom), miros

(nirosui).

„Exemple

moldovenesei : a dori,

vilă (inilă slav). ete,

Dialectulă Pama

păstrarea lat n,

şi după

|
dar

faţă dialectului,

vorbiti de „poporă
neani cu celui
flima și următârele Pi
E

După

s,t, zi m,

labialelorii

aceste

pe lingă

ractere, Cacă punemi' faţă în

f).

|

numiti după prefacerea

macedo-

în Moldova,
_

trece e în &

ca--

dou

Exemple

nai

a=

de la

* Macedoneni : zițălu (vitelu), duumnidzău, dzăți (eei), re,

arămiănu,

să (eonjuneţiea făcută din se, care ieste ală-

tură cu sc) forma să o găsimii în „Asciipared ali Pince
- Zaşeu Idi mâwile turțeşti“ traducere făcută de D-la

liescu (în subdialectulu de la Cruşova).
nomenuli a fostu forte puternici

Dovada că fu-

Ieste că la Macedoneni

9
„aflăma

regulata «

a

la înmulţitelîn
e 7

fem,cu a ace.la singuritu : bălți ete,

a substantivelor

| Faptuli că se află şi forme eu e nesehimbati arată
„_eă prefacerea acâsta,
ieste_mai nonă de câta a labiale- |
. lorişi că nu s'a
sa

întinsă

întins

la toţi.

şi astă-di.-o. aflămu

Sa întinsă și asupra

La

forte

Moldoveni
rigurosi

lui-e ace. ăentii

înse

aplicată.

din ea când în

silaba următâre fusese e :.şeapte, șepte, șăpti ete.. La
Macedoneni avemu șiaple, şiarpe ; deci la despărțirea.
Moldovenilor de Macedoneni diceau şi unii şi alţii
- şeapte și formele „au evoluatii deosebitii. - Exemple de

„ acestu fenomenii la Moldoven
vomu
i dain probelede limbă.
8). Prefacerea lui i în î după s, ș, f, z, r. Exemple Macedonene: di, fille, dligea, supfîre, arîslu (risulu),
arîgi, avdiră (audiră), - [Până aice sîntu “exemple din
„Ascăparea ali Dince“] ; Rățănu=—căţînu==ecatinus ; fănuşă=finuşă=cennşă ; aoogvror=arădlu=—aridu=srida ;
arîu==riu ; sburî=sburi==tori ; oregppor=strîng
ii=

stringă ; aulă=auţli ; făssfi=ţi ; șă=și=și.

Ca și la

-prefacerelui
a e după aceste consâne trebue . de însemnat că se află în luptă formeeu prefacerea
cu.de cele

fară dinsa,
h).

e

Sunetulu

u facuta din

di

+

voc.. ori

din

î con-

s0nă Sa păstrat la. Macedoneni "ea și la
Moldoveni:

Jiuratii

ete.

De

asemenea,

Moldoveni și Sa păstrat,

din

di s'a făcuti

o

de ca și la

E

Exemple Moldovenesei : Singur, sînt
; și, păşt ; fin,
îi (tibi) ; dzic, dai, dudzi ; rid,

ji ; ete.

|

„-

râpii, rîu ; shi, pră-

- -u=
Despre

fenomenele comune tuturoriă . -dialectelori ami -

vorbitu la No.

Acnmna voia

însemnă ' pe scurtu.ce:

prefaceri speciale dialectului Macedoneani au suferitu sunetele formare în vremea când toţi - Românii trăeau la

ună loci.
3). Sunetulu d făcutu din a ace. „rmatii de n, mpi
mb ; precum şi de a începetoriu neace. (fie acela a mMo-.
ştenitu din_latina

vulgară, -fie

făcută în

romănesce

-

din

e începetoriti) s'a păstrata la unii Macedoneni, la alţi
- sub înriurirea cuvintelor. din aceea-și familie, dar cu a
neace. Sau înlocuiti. formele cu ă prin cele cu d..
b). Sunetulu € făcutu din-e precedată de labiale și
urmati de 7, s'a „păstrata une locuri treeându în &; dar

„de altu-feliu $'a înlocuitii prin i sub înriurirea cuvintelord din aceea-și familie.
ork:
c), Prefacerea lui a în e, când avea înnainte e
forte
i şi în urmă acelea-și vocale, n'o găsimi de câtu
(owiege
acuma
pănă
avemu
ce
limbă
rara în probele de
și ovtdge (miere) ete,:şi cine scie de nu-si greşeli!. De
la o domnișoră din. Macedoniea ami, audită și forme +cu

ia şi cu.
d).

U

a

-

-

done confinalu neaecentuatii se păstrezi după

s6ne : domnu, corbu, ete.

Nu se cere ca să fie Tr pre-

cedate de alta consână, ca la noi. -

-

ori e
Sunetulu-u făcuta din e (k) înnainte, de i
_.
a trecuti în w (6), deşi se află Aoredi și de rostirea
veche : cenușă (după Dla Caragiani an, II „Convorbiri
literare“) pe lângă fenușă cum dieti altii. Sunetulu +
făcută în tiolo, tone, tiosuu (ciori, ciune, ciosa) s'a pă-
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strata

după Miklosieh și după

alţii ; dar D-lu Caragiani

(tota acold „0. L“.) ne dă fifori p. ficiori.
Î)..

Sunetulu y făcutu

dzinere==ginere

9).

clgl,

dingge, gi sa prefăcutu în d:

etă.

L maiatu, n muiata. s'au pastrati la Ma-

cedoneni ne&chimbate pănă a--Ai : unghiu

; ; asclie=așehie;

orgezile==ureclie=—ureche î zhhewi=eclieni==chieml
;
uAhenor=eliemuz=ehemii ; hiege=eline==chee ; ce yzlivva==se'nelină =se'nchină ; oe p4hQuct=se meliaga=se
*nehiagă ; 0tevovzA]ov==dzenueliu==
==genunchiă;. p414spnov=gliemu=ghemu ; 3 Ouyziu de=aungli: le==unghile
ete,
aliureu, aliu (usturoia, ait), dispoalie=—Qespoaie, gi?lov
» =hiliu=fiia ; paglliv He=găliin le=găini le ; î?ie=
ilie=lie (o parte a trupului îlia); A2edov=llau=teau
;
lişoru=liuşori===uşoră și iușoră (Coressi, A postolu,
Dosoteiii ete. XVI și XVII), Aivor==lăinu=iinu=ina
;
uzl)cov==meliu=meit ;: ete...—ban? iez=haie ; ; ântâniu=
dntăiă ori întâiă ; pimmez=iin? je==vie (vinea) ;
pzgotrrov

=gruuiu= gruia barbie; 1Gdzcevt ou=calcă
îu==călcăii ori ealcâiu ;3 40 ou
zeâpitii zu (și căpităn "i)
=căpataiu Și căpetâiii oome==răn' ie==râe
; ; Orgâyve==
străn! e==straie
N
a

h). Nici 7 muiatu nu cade : cheri ete.
i)... Grupa udă, uă a căduti o dată la
toți Românii.
A-Ci înse atlămii la Macedoneni stea
uă ete. . Ami explicatii în urmă; de ce admitemu că
forma. acâsta ieste
pricinuită prin analogie și nu cea veche
(vedi pag,
3). La lipirea, articulului se vede
că substantivele în
ă, pierdă pe îi: omii, om lu, teste
de observati şi că art.

—93—
are forma lu ; după cele în uîntregu art.

ie li sia dela.

subst, nu piere: Corbu lă. La înm : oamen' li,socrili. Ami.
dovedita aiurea că și acolea formele vechi, erau omule
oamenili şi că pierderea lui « şi i ieste unii fenomenir

de analogie.

De ajunsu de doveditoriu teste faptula că-

derei lui u finala fârte

târdiu,

din veaculă alu XVI-lea,

cum dovedeseu

căderea s'a întâmplatii multi:

după lipirea articolului, de, vreme
_tuturoră

dialectelori.

iear

ce lipirea

ie comună

căderea nu.

k).

Grupa au se rostesce av:

D.

Grupa rn se preface

m).

În

cuvinte,

multe

textele

alardu.

în rr: așterru=așternu.

pierduta m - 2 micu

s'a

măncu, ete,

|

|

Mai multe: lămuriri voră da textele înse-și
Probe de limbă din dialectulii macedoneanii.

1).

Veaculă ali XVIII-lea.

a

- Din acestu-veacu din anulu 1770 avemii Ilewroiegia lut” Th. A. Kavalliotis tipărită la Veneţiea. - Din
nu se

cartea originară

acuma

cundsce

plara, Miklosich a copiata cele 1070

nici

unii exem-

de cuvinte din o

scriere a lui 'Thunmaun întitulată „Cercetări asupra îstoriei popsreloru orientale europene, Partea I-a. Lipsea 1774.* 'Thunmann avuse unit exemplari din cartea

“lui Kavalliotis,

|

Voi înşiră una

numeră. de cuvinte,

tine nu cu grecesci cum

sînt

înse cu litere la-

în Kavalliotis,

ortogra-

ad- |
fiea voiu pune-o cu totuli. fonetică, după pronunţica
misă de Miklosich.
ă
„dedu

(audi ) avinare

(vânare),

agriu

(ezozs,

aGTru se
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- găsesce și în serierile

|

din. veaculu

alu XVI-lea de la

noi),ceri (eri), adzi (a-Q1), azboru (sbora), acața (prindi),
„_ac0:5, acu; ulavdu (lauda), alergau (alega), alichescu (li-

peseu), -aPiii (an), albu; aluptu (luptu),

alu,

amare

(marea), umarru, amănătoru (leneş), amănătorii), cm
vălire, ama (amu), analtu (naltu), anu, adapu, agiun- gu, agiunu, a0că (aice), aâtă - (pomă din uvam prin
îă,
- auă ; se află și în carțile nâstre cele vechi), aumbră
,
"-aușatecu (bătrâneţe), cuşa (betrâni), [aaa
trebue să
vie din ună acusius derivata din «tus, apă, apusu

(umilita,

tota-de la apuere), arte. (arie), ariciu (din

cio (kio au în acesta cuv. cio întocmai ca
la noi, deși după rață, laţă ne-amnii fi așteptatu la
ariță), aruchiu
(râpescu), arămăn (remânu), arrădu (ridu),
arrățime

(recime, reclă),

arricliu (renunchin, forma, se

explică

din renicliu, arenicl'iu, arnictiu; arricl
iu ; renichiă de
“la Munteni vine totu: din renicliu,
iear rerunchiăi din
renunelo),

arroamigu

(rumegi),

arrucu (aruneu), asiară

(a sară), astingu (stingu), ași (ași), așterru (din. șter-

stu (acelui), agiutu, atumția (atuncia), ahătu (câta),
(atare

dhiuare

vaten

tiu , (vechi) ma Get) , ma
“stâmn

or73

-

n

E&duvă),0 ozerdzu

"pe

(curechit, vardă), zersu (versu), ziargă,
ziarde, vină (vtnă),
intu
(vîntă),

ziținu

(vecinu),

toi. (voiu,

forte

ciudati

;
arii i fostu de așteptatii oliii),
vriare (iubire, totu cu-.
vintulii nostru 2rere), . Yernuu
(vierme),
finghiți (douădeci), dinu (vină), Tițătu (viţelu), 'gălină, lieu,
glețu

Gt, rinite imi) rr rara
,

iei),

escu (sîntu), înemă,

iarră

(iârna), ilie (ie, lia), în (unde, din lat. îli), culu, câpu, (capete), castraveța, cașu, călcăntin, ccimiașă, căne,
cându, căntecu, căpestru, căpitiviu (căpătăiu), cărbune,
-cătu (câtă), cătașă (mâţă) chele (piele), cheptu,
cheru,
(pieru în înțelesu de pierdii se află şi cherdul), chiule (piele), chiaptine (pieptene), chiatră (pictra), chicu (pici),
chin (pinu), chiscdzu (pisezi), cliemu (ehiemă), cliue
“Xehee), clopot, „coapsă,- cochilu (copilu), cuibu, cucuviao,
“cumparare,

(coronă,

carună

curcubetă,

cunună), CUrunt=

du, lacrămă, luţa, lănă, lemnu, liagănae, Zingu, limbă,
lingură, linte,
Piepure, iau (ieau), lina (ini), - luniinedzu, lupu, Luta, „mascutrit, madzăre (mazere), maţenat
(macinii), măcu (mâneii), mână, mâne, mănică, măndzu,
măduă (măduvă), mărniinta (mormânti), meliu (meiu),
inerinde (apusul), meru, mesu (lună de dile), miasticu
(mesteci), “mina (mânt),
minciaene (minciună), minte,
“mbelare (îmbeture), Doguțibie (bogăţie), moarte, mol'iu,
“mubiare, mundi, mtarnte, mustață, barbă, bata, bărbatu. Văsiurică, beşică, Via, mpiaticu (punu petecii), lodţe,
ou,

buna,

Vudză,

Dute, braț

burete,

(cotii de măsură),

droască, brumă, nao, (nouă), naodzăti „(nouă-deci),- nu
sturu, nd.

întristare) nteța (înveţi),
nădușu),

năpoi, nvernare (înveninare,

(nou), neutru,
nelu

anyghiosu
piuo (mea,

(înelu),

ncărșib iatu (încâreiiatu, ereţi),
piclu (miela),

micu

omstu),

nePidu,

dencinte (dinainte), deriăptă,
dzincre,

(în:

nică (încă),

2 "iare (miere),

(miei), micşoru. (mieşori,

mimeru (numără şi umerii),
muci, dzicu,

(îngiosă), -necu

UŞOri),

dau (douz), dez irdătoru,
dzaca, dzaţe (dece), dze-

gioca, gione (june),

dzuă, git
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mapine (junipera), giudicu, ngiuru (suduin), dimafăni,
dinte, dispol'iatu, domnu, doi, doru (durere), me. duci
“(ame duca), daulțe, dumnedză, dracu, drămă (rama), ntreau dizvescu (desbraei), ocliu, oma, oaspe, aeuplu =
ta; ună, ungt'u, 1uvida (omidă), 20 flu, urect'e, urdzică,

ușă; paliu,

pate (pătesei,

pata),

patru,

păngăneseu

(pingăreseu), păne, Peindză, printecu, părdave,
păunu,
Părul, Dean, peapine, Pecururiu, pedestru, peducliu, peru . (peră de animal), pescu (pesce), peturicl'e
(potârniehe), pling, plecu, porcu, poarcă, potu
(poti,
verb), pulbere, puriţe, puținu,- putrideăscu, preimmnare,
prertu (preutu), rao (rouă), radză, reoare
(recore), rusu
(pote rușu) (rosa), rrăntie (râie), rrădățină, vrău,
rroȘitt. Scimtu (sânta, sfint), săncitele, sănătosu,
săndze,
seu, (sebum). septimină,
Seaanina (scamenii), semn,
siațere (secer.:), singuru, Sinu,
Sermna (Scaunii), sca-

Peru (scapări,

fulgeru),

scurchinu

(scarpina),

sehicu |

(spicii), schina (spina), scuchiu (senipu, șehiarpii la 1o-

soteiu). „scriu, suglițare, sumsoară (subsudră).
sn/răndzfiao. (sprincânii, la Dosofteiu se
află sufrâncealele pe

lingă sprincenele), „spelu,
spindeuru,
spuna (areta),
stingă, stiao, strămbu ; străngpu,
string, stricoru, strim-

tu, șacdzătsi

(șese-qeei, . săidzăcă

la Moldoveni),

șao,

sapte, şaptedziiți, șarpe, șase, şedu, şaeriu,
știu, sturrutedzu (p, Șturnutedzu, strânuta), fapau, ciareu,
fasu

(p. fisa) - (esti),

fcima

(fini), fănașă (cenușă),

(ceară, luminare), țeriaşi
(ceresă),
(eiura), jiapă (ecpă), țiză (nemică),
cingii), țin (cina), finevă (nime),

[cară

feru (ceriii),. firu
finga (einga, în.
pindzăţi (einqăci
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cinei-deci), ținţi (inci), țiriapu (ţestu de copti pâne, p,
ciriapii), țitate (cetate), cicioru (pieioriu),

fuplescu (cio-

plesci), torru (torni), favru (fauri), :fao (faba, bobi),
fărină

(faina), fetu, fiată, frănu,

frimitu

(framântu),

herbu (Gerbu), hertură (fiertură),- hiavră (febris), hiaie (fiere), ilie (fie), hitiu (fiu),
|
|
Dintre bucăţile publicate de Kavalliotis, Thunmann
„a publicati numai fasa, următâre :
JeLorog vre puderim vasresij uov piere, Hoerea - PR
GWVTOV 00 ugoutvreropiwe0v -XQ0L7) purrovee Xheroue.

Adecă: Hristos de morți mnăstăsi, cu morte mortea, călcăndu,. şi mărmintătorlora hărz bană harismă *),
ear.

cuvînti

tradusă

morţi învi€,

mârte.

eu

după cuvintu:
mârtea

călcândiă,

Hristos

din

și celori

din

morminte hărăzi viţă dăruire, **)
i
Voiu dă acuma câte-va bucăţi din „Eisoyopuzij Gr0ao- Miklosich a publicata bucăţile
chic“ a lui Daniel,
după edițiea a II-a, de la 1802.; dar ediţiea, întăiea după
Leake, care a avutu unii exemplară dintwînsa, fără titlu
"înse, pare a fi fostă tipărită pe la 1760 sau 1770 și:
alcătuită mai di'nnainte. - Deci atâtu scrierea lui Kavalliotis câtu și a lui Daniel ne poti sluji ca probe de .

limbă din mijloculu veacului trecuti.
Pentru ca să-și facă idee cetitorii despre ortografiea
lui Daniel voit reproduce o bucată chiar cu literele.
N

—

*) năstăsi=înviă te cuv. grecesciă ; hărz şi harismă,
de asemenea,
*%) Teste de notatii şâ=și în Kavalliotis la frasă, deşi
între cuvinte pune şi, Cunoscea deci prefacerea, dar
se ferea,
,
1

—98—._grecesei faţă în faţa cu “transeripțica fonclieă facută după
cercetările lui. Miklosich,
Tovuwty ov gerte 1teg- Dumnidzău fețe ţerru, lognv, Jo4d0v, 0ogle, î.0vwa,
orucd)e, 997 Tazroia „oveoii
anidea, zrârtiăe, Qtovege,
001)
Oz000t0g 7207
)h

ovyehiajle. vezacO1) Tiijge, 001)

100îQe ze goizga zrge A070v zosrt) GozcovpAl,. 001,
„torg d04hov purciijvov TE
Juve,
ză zovrditov, TE
qazav, ze oahate, re ar h6tzc0v, TE zurmeictov, TE zi)-.
- pwt. 00) Gire 08 cupl.e 7Q0u
zrarovge, dive 00uvzov Te05
potvrtaj, TQ00 ' rare 001),
Teorii dize A0novgu, (67001)
_ 7040vQe Ja?cinie, cgztlde,
Bedertmhle. orez), 001)

clu;

soarle,

lunna, stialle

şi dapoia urdzi amaria, bălille, răurre, şi scoasiră pe-

skilli, uhellilă, năpoi zise și ișire de supra pre locu
tuţi arburili, și estă loclu

plinu de liamne, de salțe,
de plupu,
de chinni,

de chipiridzu,
şi alte se afle

tra padure, alte suntu tru
munţi,

tru: pate şi tru alte .

locuri, năpoi niseure liliqile,
erghille, veardzille, urdzisle:

Zodre 0e perieoq Tea duv]ov.
şi toate se feţeră tra omnlu.
Observaţii. Cum vedem Daniel a însemnat eu - zi

pe
şi chiar pe d, măcar că putea, să-lii însemne "pe
acesta. cu £.
Pricina ieste că ieri [U rostita aspru, ea

“dz.

Cu o0'a. însemnată pe ș,

cu e pe'ă, pe 24

la

pusi şi pentru £ muiatu și aiurea unde nu
Stara fi cu"veniti, totu: astu-feliu a făcutu cu >.
Pebla serisu
une-ori cu zc alte ori cu: MIT, 1)-se -ceteşte
i ; dar- de ce
“Ta întrebuințată . când avea pe .?.
Pod! a însemnatii
în totă bucata cu z, nu putea să-lii
serie cu 9 care se
cetesce în grecesee mai - de grabă
„ca. d. Kavalliotis
punea adesea, „7 pentru d. “Sunetul
ă & (7) Va însemnați
prin

K..

-

—
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Istă şi câte-va explicări asupra unori cuvinte: loc,
locu însamnă pân ântiă nu locă ca la.noi ; peskilli uni.
înm. analogică de la pescu, însamnă peștiă (pescii) ; u- -

hellile,

chipiridzu

grecesce, însamnă pişcari (tipari);

-=chiparosii ; tru însamnă întru ; pate însamnă câmpă ; -.
llidzile, florile ; veardzille, buruenele ; oninlu ieste cu-:
Tiosă căci are mt, trebue să fie în legătură cu forma
regimi omene, care va fi pututa să -se înlocuâscă
prin omenu ca și peşte prin pescu şi din omenu, - omi- .

nu, ominilu, omulu Sari putea înţelege.

Pentru pier-.

_derea lui i între m și 1, ne pâte aduce dovadă și dimniață în loe de diminiaţă (sedi în urmă lista. euvinteForma, omna, omenu putea -înse
“loră din Kavalliotis).
fi produsă sub înriurirea înmulţitului oamenă. |

" Bucăţele următore le punu eu litere latine.

ă

— Anna și est-annu poamille se feţeră iuțido tru tute
părțile, ma scumpete mare stati tru iiptu, și plângu

niţi și mari, că lă este foame, și nu au cu ţi se cumpara, și niţili ficiori strigă pănu n ţeru, că cavtă hran-

Se
mă, inu la da ţinivă. 5).
-— Avemu dao finni şi suntu pline de abă, ma nica

păn se
nu agiumsiră, și va se. aşteptu. puţenă zămâne,
va se
ndulțiască,
se
agiungă ghine, și atumţia cara

-

2)

în cealaltă bucată
tuteztâte, părțile ca şi bălțile dă==pretutindene ;
iuți
d;
prin
ă
aaa ace, înlocuit
n'au d, do
stati ca și la, da, cămpara din greşală
rană ; nii==h
ipti
u==v
tipt
d;
cu
și
vreme ce se află
uti d
“făc
lă ieste
ți==miţi=mică ; 1ă dă==los dat,
ru fem. ieste le,

eii, pent
lo şi se întrebuințază la bârbătes

„—
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molliu sesenga și busle, tra se le umplu păn de supra,
și cara se hiărba patrudziți de: dzile, va se arucu 1 pro
tlu iinu tru unnă bute, $)
— Cu driapta mănnă se acaţi aclu şi foarfica, și cu
stenga se ţenni scafa, tra se tori iinu „Şi răchie, %%)
—
Dremma a trandafillui arre schinni, ma scoate
_mușatu pommu, și anurziaște ghine. de linnu şi de că“nipă

- —

esu țuchi,

Se

ma

rrămănne

-allante

te nvești cu veste tinnisite,

se le mpetiţi cu. hire sănătoase, =
—

Topoara, disiea liamnille,

spăstrită,

%%%)

și se arupsire învă,

și- noeupa dinnică dzada

bucăţi bucăţi, și şiara șiruiaşte potana, şi coarda alle
omlu, şi mielu

_%)

cuțutu talle unglile:

&%) .

Agiumsirii==ajunseră în înțelesă de. se câpscr
" Zămane==vreme, cuv. ie turcescă 3 cara==când, ă;
seSenga==cupă, cuv, slavii ; arucuz== aruncii, cu pierderea

lui 7 înnainte de

c întocmai

ca

în măcu

mănciă ete; protlu=— îutăiulu, cuv. grecesc
ii.
_%%) acați==să ți, să apuci ; tori=torei ;
răchie
chiu,

p. -

==ra-

*x) Dreiimă

şi drămă. (la Kav). arată că în limba roavutii rămă din ramap. ramus, în dremmă e stă p. d ca și. în alte locuri ; trandafillui
mână ami

=trandafilului, trandafirului 3 2a==dar, cuv.
grecescii;

pomnnu==fructii,
rodii ; amureiaşto=—amiroseaşte,
mirose
_
%*)

a-

; fuchi==câlți de la ină și de la
„ cânepă, spăStrită==carată,

tinnisites=stimisite== -framâse, alese
, cuv,. grec ; fi se
arupsire îutâ=și de sară
rupe unde-vă,
Despre
„ formele ca: arupsire se va
vorbi mai departe..

Jopoara==securea, cuv, slav ; disi

fie p. dischică ori cum vrea Miklosicca==despică [Să
h din dissăco?
Din dissăco arii ieși desecu,
disicu și & nu se va fi

0
—

=

Afilstănoăpte vidzii

unu iisu urătu,

canda

erâmu

ligatu cu fanni și .cu curâlli, și me trădziă de denapdi
şi de denente doi arakki,

tra se me aruea

tra unu tra-

pu, și eu me zie scăpai, ma.tora, ţi me sculai de somnu,

pârri

se

scoală

pre

truplua

hiavra *),

nneu,

Ă

|

și me

lo

i

— Ni bilbilli, lendură veara cântă mușatu, euelu ma trei meși arre hoaţe și apoia păvsiaște” : „părunghilli
suntu spăstriţi.... şi peturicelia cându șeade tru căfase,

cântă ghine, și va, se o: avde duniaia. sehiponnia asboa“re analtu, şi țăne arăpitile tease, uliulesli - primaveara
iinu, și cara ehieăseseu iara, fagu. tru anatolie. patile

rosile suntu grialle, şi ma multele orri ședu tru apă,
harabiilli suntu: nniţi, și colăi se acaţe. corbulu este
laiu, ma dzundzunaru
faca, furnica

multu

și mirimaga
eupusiaște

“iuţidă intră,

şi adună

serme,

znie
tra

se

prefăcutii în je şi deci nici s în ș; așa din judeco
- fără d=f],
(pop. p. judico) avemii giudec, judec

dar acuma fiind disica trebuesă presupunemi o străînmulţitului şi a
mutar6 de accent sub înriurirea

altorii verbe] + Nocupa==toporulii ; dinnica=dimică,
-(moldovenesce damvică p. dumică) ; dzada==bradii
“cuv, albanesii ; -șiara=fierăstrăulii, din lat. serra

ună . derivati

forte regulată 'sieră, - şitră ; şiruiaște
dela

şiară ; potana=—bârna ; “coarda==sabiea,- cu-

vinu

Slav;

„urit,
_%) distă

când,

cauțutu

ori astă,

urutu

ca şi

aurutu

denente—den ânte,

ca, trapu=groapă,
acuma, * :
|

cuv.

E
p.: urilu;

deninte

sîntii din. cuțitul,

canda=ca

;

a
şi

tra=—pentra

slavii, Liez=iuţală,
a

tora=
t,

—
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havniască, căndu este reoare și arățime, mulița măcă

vestile și strannille. %)

e

— Lingura, cățănile se le ţăni late ghine, și vasile
a tale se le ai tru loclu a loru, tra se le cavţi: şi se
le afli, și căndu se herghi tru oală și tru tendzere vără ghelă, se hii aproapese o ai.tru câștigă, tra se faca

nostima, ma tannira și cuţutile și se hibă spăstrită de-

nentia a ta, %)

|

|

__%) Despre acestă ni zice

|
Miklosich că pote

|
fi greșală,

vu sredarild pentru pzreluzei?âp, însamnă prisighitori, cuv.. turcescii; lendardi===rândunele ; cuclu==cuculii; meși=—luni, lat; Doațe==r6ce, lat; părsiaște=
încetâză,

cuv,

greci.

spăstriți=curaţi,

că, grecesce; daniaia=lumea

_
|

căfasc=cuş-

turcesce; schiponnia

=—vulturuli, cuv. albanesii; arăpitele==aripele ; tease
=tinse part. de la a tinde; uliulesli=cocostârcii
p. uliulefi-li ; chicăsescu=simtă, făcută din picăSescu, cuv. grecii ori albanesă ; sara piarra=iarna.
Anatolie=resărită, Anatoliea; patilepânscele ; 7osilereţele, cuv, albanesii ; Narabeillirăbiile, cus.
ieste făcut totii din vrabiile. ca și ală nostra;
colâi=așorii
se află la Turci, Bulgari şi Albaneji ;
i
laiu=negru ; dzundzunaru=gândaculii : mirimaga ?
=paingănuli ; znic=pagubi din grecește Zmuia
, să
se observe că jeste z mâle au dz ; cupusiaşte=muacesce,

cut. grecii ; serme=—fărmături,

te ; GQ
- rățime-=recclă,- lat ; -muliţa=moliea cov.greceș
slav; zeslile, straile (lat. vestis).
ERIE
Căţănt=străchini, lat ; late=spălate,
cuv, lat. cu
înțelesulii vechii; tendzerc=tingire,
turcesce tengere.
Ară fi deci o dovadă de trecerea unui
ge (4) în dz
în cuvinte turcesci,
Așă dar se. complecteză dovegile cum că Macedonenit su' avutii
ca și noi y şi %
din g(r) și c(K)

și că-uy e trecuti în dz,

iear m în
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. ţinţi,. şiase, șiapte, -optu,"
— Unu, doi, trei, patru,
na, dzaţe, usprădzaţe, daosprădzaţe, treispradzațe, pasprădzaţe, țisprădzațe, şiasprădzaţe, şiaptesprădzaţe, optusprădzăţe naosprădzăţe, iiniiţ, usprăiiniiţ, doisprăiiniite
treisprăiniiţ, pasprăiiniiţ, țisprătinriţ, şiasprătiniiţ, şiaptesprăiintiţ, optusprăiiniiţ, naosprătiniiţ, treiziţi, patru-

ziți, ținziţi, şinedziţi, șiaptedziţi, optudziţi, naocdziţi ;
suta, dao sute, trei sute.......- ună „nnile; dao mnilli,
și numiri cătu vrei păn la miliunia. *)
„— Cătușa aguniaşte

şioariţli, “şi li maca „măcăt,. se

as de tru guvă, aşiţe picuraru vliaghe cupia de. luchi,
şi tru turește șiade cu .oeli desfapţi, tra se iină zamânf.

Ami

arătatii în urmă cum

cioplescii,

cireapă

cari

că statii cuvinte slave

la Macedoneni

s'au prefăcutii

turcescii treîn țuplescu, țiriapu ; acuma tengere rea lui 4 în:
trece
și
esce
doved
ne
ere
tendz
în
cîndii

plati du-..
dz, ba chiar vedemă că trecerea s'a întâm
Macedocă
dice
pote
se
Nu
,
venirea Turcilorii
pă
nenii neavîndi ge au înlocuitii sunetuliă

dz, căci au avutii totii: deauna
Vără=vre

,

0,

străinii prin.

gione, agiungă ete.

cuv.
Ghelă—-mâncare,

albanesii.

Că-

gare, numai înștigă=tngrijire, totii . verbulii casti ie mai deosebitii
ii
onean
maced
țelesulii substantivului
e
a
a .
irvasele
totii:
ce-vâ.. Tann

dzăți cum amii ci:) Pe lingă dziți=decă “se află şi iani
a=miliouă feste . tată în urmă la Kuvailiotis, DilH
i că numărarvat
obse
de
Leste
luată de la Greci.
ecă faci în,.ad
spră
cu
totii
facii
o.
rea între deci
. Despre fin-"
„tocmai ca noi. între dece și don-deci remășiță pre:
o
ieste
ii,
zițiviginti ami - mal vorbit
a deci. Trepentr
ice
roman
i
numir
țidsă din vechile
' formele ca
nă
samă
pine.
buede observatii . câtii de
ori şăiăci.

” şiacdzifi cu formele nostre şaileci

—

“nia,

_—

se le :mulgă

Am

și căne,
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oille, și laptile

se lu neliagă cașu, *)

cănâu ai cicioarele umflate, se adunni smelți
și se le disiți pre nâmisă,

| supra pre cicioare. **)
—

Roșliu veștiu

și se le badzi de

-

fațe

tra

tinniri și Vinitlu

este tră

„călugări, şi tră călgăriţe. și vinitălielu este tră nviaste, și 'viardile

tră turți, și alante bâi umzi6scu la toţi;

ma tră paşte se porţi albe
rugu lliepuri, tru se
=)

Căte

a=—mița,

strannie, și se avinni tru

măţi, e)
noi avemii

cotoiă

(muntenesce)

și că-

tușnicii o plantă, Jlaca trebue să fi uitatii autoriuli
a pune & în locii de e cum i s'a întâmplatii și aiurea,
Măcătma
cătu=în dată ori nu mai de
cât cum dicii Muntenii în înțelesii de îndată; asă
=iasă, icsă. Guwvi==bortă, gaură,
Așiţe=
astii-feliii. Dicuraru=pecurariulă==ciobanalii, aşi ce= .
păstoriulă. Je de observatii că. dice picuraru
și
nu
curarhi. Vliaghe, metatesă p, viagle veghează. piTurește=stână, Desfapţi=deschişi, verbulă
«
desface
are la dînșil înțelesidea deschide. Zaman
nia=timpi,
cuv, turcescii.
Le

acus.

fem.

înmulțită, pentru

bărbătescii au lă, dar întrebuințează
și li (Ii macă=ii mânâncă),.
|
5%) Am==dar, cuv, greceşcii; Smelți=melci
,
Se (4qDe)=brâsce ţastose, disiți—despici.culbeci; că- |
Namisă
=
a misă, pre m a misă prin mijlocă
,
și misă
"ie cuv. grecesciă; DBadz=bagi cu
înţelesiide a pune; la
noi îndagă samă, bagă are de : asemen
ea înțelesii . de
„Dune,
|

4)

Veştiu==straiă,

se potrivesce,

-

haină,

:

Vaţe==face,

Pinitaliclu

derivată de

cu

înţelesii de

la zinitu

(vînătă însamnă vînătii, dear vinithe,
boiele, cuv. turcescă, Umizioscu==se albastru) Voi=
potrivesc, cuv.
grecescii, Ruga în înţeles
de luncă, pădurice,

„—

105

—

— Ma te ntrebu, iu fuşi, iu chiruși, iu te ascumsâși
iu te priimnași *)
și se dzinuelermu la
6
— Tora viniţi, se taninnu drille
dumnidzău si se lu. pălăcrasimu, se lomu de la nesu

lirtăciunnia a amartielor, și se amintămu
șițe se hibă %*)

paradislu a-

2). Probe de limbă

div veaculii ali XIXX-lea. -

Dămu aice câte-vă

exemple din

Pota,

scrierea, “lui

tipărită la Pesta în anulii 1809. câtu și din cea de la
1808. Ortografiea ieste a autoriului și anume chiar

cu litere latine. Aceste probe le scotu parte din cercetările lui Mjklosieh, 1ear parte de a dreptul de pe
cartea

cea dela

1808.

_

-

-

agudescu (lovescii) ; alb ; amarja (marea) ; asternu ;
essu ; atumeja : vine (verb.) ; ico (pito=—ieu pron. pers) ;
cascluu (eaști) ; hiaptene ; glyetzu (ghiaţă) ; Iyinu (ini);
locu; măâcu (mâneci) ; mescl,

(utoz)==meși,

luni ; -muli- .

Iu==unde, la înţelesii se potrivesce cu ubi, dar foneticesce nu pâte fi de câti din îi. Chiruși neregalati, ară trebui chiriși p. pieriși. Priimnași comcât
pusă din pre şi imnaşi—Amblaşt—dmlași,
_Naşi,
E) jâninu= ținemă, deci î după p trecutii în î, care.
ătăniile
apol s'a înlocuiti. la unii prin d. Orlle==m
)

cele înşirate, după .Miklusich ieste orile
la Gră=dată,
şi Leale,

Dzinuclermu

Miklosich

crede

în loci de dzinueloma.

formă

cu drepti

plurală de

curiosă,

se află

cuvîntii

Pălăcursinu>rugămi,

grecescii, - Aniartielor=greşelelorii, “cuv.
Hibă=fic, formă
Anintămu==câștigămi,
„Ţă analogica cu aibă.

că ie

Cuv.

grecescii.
făcută du-

are ; buricu
; nelu (ânelu) ; nica (acum, încă) ; nyizza
noapte (inicqă-npte, miedulu nopţei) ; nsurata ; ntregu ;
aunphi ș. areklya ; uscata ; pata (păţescu) ; pane ;. perlyi (perii); pescu (pesec) ; 7a0 (rouă); septamana ;seminu (samânu, de pildă grâu ete) ; fuldzirare ;. scandura ; scumpu ; subzere (supţire) ; stialle ; Shedz 2 Pro-

stu (stăi !) ; dziadzite ; ciara(ecră, cetitu țiara) ; dei=

nere (ginere) ; forfica ; frengu (frângu) ; fronte (frunte,
în alte autori frentia, fronte,. frânte) ; cherbu (fierha) ;
cherru (fiera) ; chilya. (fiică). *)
- Cele ce urmâză le-amu luată din cartea de la 1808,
se înțelege că -punu numai pe cele ce lipsescii în lista
precedentă ori au. măcar vre-o deosebire: farina, urs,
spuma, nepot, 'sandze, avu, acu, munte, linte, dinte,
minte, mut, tusse, _portu (verb). Bou. jarba, lazzu, (aţi),
adzatu (ajuta), vicinat, bârba, lingu, dulce, porcu, scriu,
limba, umplu, Pruna, arbore, arcu, laeryma, cina, dau
(verb). state, foame, unu, afoura, stiu, fiamina, (femee:
cuv, ieste 'adevăratu din femina pop.
femena, cu ace
p. antepenultimă și cu e'de după f lungi), cu-trubur

%)

Ortografiea latinâscă a lui Roza se caracterisază prin

următOrele

însușiri : . .

Pe î.începătoriă îl l6pădă >; “pe d altit- felii nu-l

însemnă de locă. Pe ș îlă îusanină prin sch după
Nemţi; pe dd prin dz, zz; pe d din
cu dz; pe h
dinfi prin ch; pe-ţ îlă însamnă prin tz ori cu e în-

nainte de ş, cu 22 orl chiar cu z ca Nemţii; j=i,
Yy îli pune "pentru a arâta pe-] muiatii 1; pe ea
şi

oa le arată prin îa, oa. Pe w îl
însamnă cu îs:
aritsu (aricii) ; iear pe : 4 prin dzs: adz zuta (agiutu).
Pe şt prin st (stiu);
”

—
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(turhure), dzua (Qiuă), sudoare, andra, imăma, fun,
depunu (scoboru în acesti înțelesa - îln avemii noi numai în expresiea: zaca depune, adecă scobâră, lasă în
josu agerulii), oclyu, fazza, perlyi, Sina, ciapa, mollyu,

pulbere, laai (spălu), madua (măduvă), furiga (farnică=

oarraliu (Qifurrigă), arrupu, tzarra (ta ră, pămînti),
pesci), numa (nume), martata (p. măritată), munte
(nuntă), Z:yelia,- splina, pahnunele (plămâele), umfla,
sozza, allii (usturria, aiu), cane, schiarpe, starutetzut,
(stârnutu), calcanga, lungyina, grandine, favru, Rerdu
(pierda), dispolyu, sufrancialle sprincene), : Veshica,
orz, capestrat, nudzina, vedue (văduvii), n il:schor (mic-

Şoru în înţeles de ușoru), fiata, arrucu.

Va

Bo-..
„„I6tă acuma, câte' ce-va din Gramatica lui Mihailă
Exemplele le ieu din:
iagi tipărită la 1813 la Viena.

citatele lui Miklosich și cu ortografiea lori.

:

Azâ, astâzu, astazu ; alavdare ; amanatului caxdia);
luplu arichi ună oae=lupulă răpi o 6e; ashice (aşiţe)!
tătu;.
==așă ; ahwncea ; ahâtu, ahtântau, atâtu ahtantu=>a

;- vatamâmu=—vătămămu ; depre verigă
>ri in'0, guvâ=horjuri în prejur; _veargâ. ; Jino (iino)
unu grau - di .
tă ; gushâ=—guşă. în înțelesii de gălă ;
ahtare=atare

- Orzu=uni

graunță de orzi

se află -cuvîntul

cu acestu

cu greață=cu

greutate,

înțelesii primitivă

și în tex-

;

turi «de la noi (de pildă în Apostolulu de la Voroneţ) ;
; zburescu=
greaiu lu=graiulă ;; grumaţ l=grumazulit
vorhbescii;- cljemu (eliemu=chiemn) ; shă da-cu dia laJâ=fuge, alârgă ; oarâ ce lae==ceasulti celu reu (negru);

—
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margurimargeni ș *) piatică=peteca ; nirairea=mâniea, ieste din înreire, înrăire ; îngljinericu (ingliineri-

„cu=glumeţi) ; în cotu=în deșertu, cotu cuv. albanesii;
N0=nu ; aud==0 ; panzâ=panzi=pânză
- preftu=preuti

; Seara=sară.

seră

;

de la

corăbii

;

surpdâ-te=cară-te

;

spinuzurai-—spânzurăi ; di în stanga=di
în stânga;
shcurte>seurta ; luplu cazu în. csareu=lupulu-căqi în |
ţareii, în laţu ; 6 fornaci=vă înturnaţi ; fomeu=fomea ;
azguneashio=izgonesce ; las" ajbă' che=lasă să aibă

ielu, aibă ielu ; Stibă-=să, scie, analogie cu aibă ; lasi
hibă==să fie, acacă=iea, apucă ; aushu=moşă ; arucâ
aruncă ; aut, auce (aice) ; verunu (vre unulu) ; eshi==
„ieşi ; este, e=ieste, ie ;
de plânsu ; curâ=eurge,
câtu=indată ;

, mintea,

se acumtină di plangu=încetă
cură;
lanzidu=hbolnavu : mamintescu, cu

apa

cu

mișcă apa cu varga ; biserică (întoemal:ca
ea)

; ea

si jinâ

niheamă pre

veargă=

la ROI, fără

ateriga=oră

să

vină pu-

ținu pe încunjuri ; ningd clu=lângă iela ; tru oarâ==
îndată ; oaâ=ouă ; Pântihk-lu==pântecele ; pane=pâne
;
picuraru=păstorulu ; stranje>straie, haine ; dipusu cupuna

di în capu=lepădă

corona

din

capu

dimaneacă ; fârâ==fără ; afoară ;.%£)
=)

Trebue

inem
“noi

să fi remasii

pentru

s'a pierduti

amândouă

guri ; iear

2
3)
„

în

mdrgu,

și lu! margu
mavdzene

alavdacsune=(lău-

romănesce

N.. margu

; 'zudi=diuă ș

?

din M07Q0,

şi p. A.

la Macedoneni

îi s'a făcuti
a remasii

ÎnMulțiica
tulă regulată mardzenă,
Gramat
lui Boiagi cuprinde

ca

margene.

Mar-

La

s'au păstrati

pluralulă marfemeesci

și cu

Sa
texturi macedonene

Serise cu litere latine, cu ortografica
păstrată în exem-

-
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dare) ; ljertacsame (iertăciune); menesună (minciună) ; tucsine (tăuiune aprins) ; foc lui; j'oni le, jocur, ju
dicu, judegu, furau ; ashternară (așternurâ) ; peshti; i
eshti, escu, este, hima, hici, Sunt.
”

Iâtă și o istorioară din Boiagi:
Di cunu face omul

: afla.

plele de. susii. Repulele
nemțesce, I6tă ce vedemi
sunetulit

Cu d însamnă

le-a scrisii grecesce și
în privința ortografiei :
pe câtă se vede din €-

4;

tuloi:

cu d pe &

pântililu,

ori găsimiăi pe &

accentuatii

fârâ.....

ace.

ne, plâng,

lanzida,

din trupulă

cuvintelorit

cuvin-

lăuntruli

din

malte

mal)

cele

De

Rare ori

ete.

covintelorii : oară, ningă, oaă, jină,

“însamnă

sfârșituli

câtă la

d p. ă de

xemple înse nu pune

urmatii de 2 neînsemnatu:
cu

îlă scrie

a

pa-

neact.

etc. -De asemenea pe

cazu

curatii:

începătoriă îlii Însamnă
Pe.
etc...
vatamâmu,
alte. ori cu a ori
etc.
cotu
în
une-ori cu 4:
Diftongiica şi oa îi scrie cu ca
chiar de felii,

și oa.
„Pe u scurtă

|
şi pe s scurtă

întregi. capu, 'eshi etc.

Pe ș îli însamnă prin:
prin

c tără semnă

înnainte

SIR

eshi, gushă,

Sh:

c înnainte

? îlii însamnă

a
îi însamnăprin u şi?

de

î ori

0,

4 se

hice ete ; prin g înnainte de 4, 0,
de-a,

e:

etc. Pe

Vic,

as-

%: dimancaşă, :
cetesce

ca și

In noi Î: curâ, capu, cobu. Pe dz, d, z le însam-și
nă cu z simplu: ază ete, Deci totii cu £ scrie

Î

însamnă cu
pe z făcută din y (lanzidu) ; pe v îlă
pe 2
îasamnă
3
Prin
cs: csarcu, alavdacsune, etc.

noi 7.
cons6nă, deci, nu trebue de cetitii câ la
circumde
felii
Pe vw îli însamnă prin j cu uni
ştie
şte,
Pe
etc.
gu
jude
lu,
flexă deasupra : joc
ară,
ashtern
sh;
Shte,
prin
sce, sc; le arată

peshti ete,

=
- "Trei furi acacară

NO

—.

-

unu negucitoru care avea mulci pi-

guni cu elu shâ cara - ]ji loarâ shâ

]ji impareiră njiza

elji pri jumitate.
Ma, cara nu avea maneată, dao zile
ceva, ]ji lo mare foame shi neci unu nu vrea si sedu„ea în citate si cumpară tră maneare. Ashi arucară,

sheurta care si se ducâ...

Shi cara cazu pri cama nji-

_klu, tmoară shâ lo calea. “ Acolo in .îmna .]ji cade in
coru aistă minduire : hute, me tu ai ma, a treia parte,

di ci lomu, nu era multu ma gjiuesi aveai
dao parei? Cu aista minduire
lja Qi aruea
gjelă. Pânu era aistu în citate, shial anci
dure shâ sburerâ, si vatâmâ soclu cando si
shi se

shă imparta partea

shi al ante
farmacu tru
doi în pase toarna,

a lui njiză elji. . Cara vine

aistu cu gjelile infarmacate, lu 'aputrushiră al anci
doi, shi cara Iu omurâră, ashternară,. measa shi shezură, si mancâ cu pace, ma dupa j "unitate di sate era shi
elji tru lumea, al antâ.. =),
.
|

- Trecemu

acuma la probele de limbă

publicate de d-l

Caragiani în „Convorbiri literare“ an. IL 1869.
Caântacul
- Lai Dailiăni,
mare |!

lai * fund

De ce nutreci prin pazare,
Se aâdi și-tine” nă hăbare,

=)

lui . Dailiani .
|

.O
Daitiani,
mare,

|
0

canafii

De ce iu îreci prin piâţă,
Să and
şi- tu . o-veste

piguni=bani ;; mancată, Macedonenit
panii „ partici= Ri
“ piulii femeescii la timpurile compuse ; sheurta=—sorţi;

cama njil;lu, superlativii dela mică; . coru==inimă,
gândi ; aputrushirâ=trântiră ș: sato==ceasii, Despre
ortosrifie amii pus'o totii cea obişnaită de Boiagi.

—
"Nă
re ?

habar de

su

Ş 0 veste ce are
ducă durere !

te „doa-

—

Lâiaţi desperă

—

săţi

a-

Pe sărmana- -t esperată

muliare,

muiere
O puseră pe uni catâri,

0 băgară pri mulare,
Și o litiră în Velestinu
Cu fețiorlu preste sinu.

” Si-oporniră la Velestinii,:..

Lai Corâci

“0 corbi” negri, pe cari
vă hrănesce:
Acelu Dailiani cu leşuri i
tureesci,
“Spuneti lui Dailiani să.

ce: ve

"Cu copilulu la. sinu.

ha

neasce,

cu leşi

Acelu “Dailiani
Tureeasce

Spiineţi lui

Dailiani me:

Însară
Pen'merinde, pân de seari

De la Turei geme ascapă

Cu jețiorlu se me-arapă.
Lai Dailiani,

lai “funda

mare !
Nu te: inelină
liare ;
Multe “malieri

trâ mu>

suni

şi

neveaste

Ma Dailiant

unu

easte,

“Și tră Greel şi trâ Români,

Se-li aperă de pângâni. =)

sară,

Pin merinde, păn de sară
De la 'Turei să mă ascapă,

„Cu feciorlu 8:să me râpâscă,

Nu te mehină pentru mMu-

iere;

| “Multe
neveste,

muierl
--

sînti şi

„Dar Dailiani unul ieste,
“Şi pentru Greci și penRomâni
„Bă -i. apere de. păgâni.

Îi

%) Dlă Caragiani. ne spune că la, a laă,
trebuiațază . la strigări. sau

„pentru femei -sîntii:

canafu

Dailiani,
| -

"O
mare

plângeri,

lcâ, ă. lcă,

o lui se înpentru bărbaţi -

la și la înm. fem.

|
MU ae
le, alâ.: lea soro ! le surori, Ia
cuv,
ră,
==cată
Mulare
ă.
turcesc
cuy.
r,
Pazarez=baza

lat, Covacr==corbi, grecesce,.
diu- ce, ci cu
" D-lă Caragiani a scrisii po f: făcută
ortografica.
Din
ete.
cin: trecă, ce, Turcă, Greci
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|
Mainte-

Bucata, următâre: ami luat'o din elibrige,
nance de Languedoc. 1882 mai Montpellier.

ASCĂPAREA ALI DINCE
DI MAN'ILE TURGESCI

1.
“1

Sub diulectulăi de la Cruşova, din Macedonica.
Măritară

Dincea

mică,

ș'di muşuteța

lliei,

“Toți gion'i-lli
uă elimară „lilicea -lumi-lliei“,
5

Di multu mică Dincea ş'minută

qi eră,

Să&'şi legă duvaleta ș' s&nvescă

nu sciă.

Bărbat-su, gione tiner și mialtu mușutie, Adata-Qi dimnâța 'şi se duse la bătie.
D-sula urmează că po acold de unde cunssce D-sa
dialectul se află şi d și d, de .vreme ce zice la pag.
356:
Sunetele d, 6, £, & nu sunt așa dese la Rumelioţi ; așa,

cine-va

poate

audi

pe

la

ei:

cand, ca-

ne, pane, vedu, vindu, vină, în locii de când, păne, căne, vădu, răul, vina. . Toti astii-feliii arii
urmă

din modoulii

cum

scrie D-sa,

pân,

Română, trâ... Totă din citațiea făcută
se află și forme cu a curatii cane ete.
„În privința lui m D-sa ne spune că se
ușă, ciocu, căciula, ciomagu,..dar în
?, deșii alții spună că se dice jicior;
voră fi fiindii amândouă formele,
Mai
cuvinte

și construcții

ce

culegii

din

cele

păngână,

vedemii că |
“
aude în cefețior pune
credemii că
i6tă câte-va
dece -poesiă

ale d-lui Caragiani : d6ili semne luimiti==amândoi să
ne luămă ; a mumelor s'mu le spunâmii=—mumelorii
sa nu le spunemiă;
cleaia;
betărnele=bătrânele ;
scamnulu=secriiulă ; cheptă, eră,
Sa p.: escu,

ori suntu;

Ju te ceai (iu te țeai=iu

te duțeal);

căpetâniii,. griții ali Nica=grăiţi-ă lui Nică,

Luni își feciră: numpta, și marţă dipărto,
Ș'a lumi-lliei lilice s&lli erâscă uă alăsso..

După șcpte an'i de dille a casă 'și se turno.
10 —,Tae! tao!bati pi ușe,—„Mulliâre, moi, disfale
Mumă-sa îlli se spuse :—,Dincea, nu isste aiiă,

„Am pitricutuă, ntre apă, ş'n'ar să vhină,“ "Îl dicea,
„Nâssă 'Turei-lli mii uă luară—Și îu uă dussiră ?*
—„Nu sein, n'uă vidui, ma, cum m'i spusiră,

15 Gin' spreei de dille 'calle, și pâte

“mai diparte,

„Uă luară șuă tricură d'amare înaparte |
—,„Va "n'i fac ună căiche subțire ca pergam,
„ȘI va sme due s'uă caftu,- tu trup sufflit pîn'"am

„Sallag amarea tâta, loc-lu a tutulor,
20 „S'uă ved nica 'nă 6ră, i cama ghine s'mor!“

Iel, de.așea minută,

tu eăiehe intră,

-

Și şcpte an'i de qille, tu amare imună.
S'dusse tu. multe locuri, şi mulţi întrebo,
Ma di la vâr-nu

n'aflo ș'eiva-nu înviţo.
dille aggiumse tu un loc ;
de:
29 După șepte an'i
Acolo eră sultan-lu turgescu, din Maroc:

Avynanghia de palate stati, și s'minduiă.
Șpi tu firidi-le

tâte,

iel lai-lu ma

"şi mantriă.

Aqi aflo "mă .mâșe, în calle iu "și. idea,
dâcea :
30 Și sappruchit de năssă, "ntribând'uă "1li

—i ieste cula aistă, și aistu palat ? —,E palat-lu a sultanlui, lai gione mărat“
—,Și cum se elliamă fâta și ieste *ne]lis ?aelo,
Gi sunt șâpte an'i de qille sultan-lu şi uă lo ?.
iei,
?ntreghi ti dissă și ti numa
)
35 „Maco m'i

—
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„Nessă uă elliamă Dince, lilicea loc-lui ]livi“,
—Pu palat-lu turcescu, cum sintru cum s'm'alin ?
—,I ca dervis turceseu, i giritor ersștin“.

Se înveseă tu stranie, se fâce

șiritor,

40 Şi foră frică intro tu a palat-lui

ubor

- el sese boce adilliosă şi cu mare

dor:

— „Daţi m'i ti numa "i Dumnidea aggiutor !*
Husmechiara luo pâne a 6rfân-lui sălii da.
—„Dă "li tine, Dinee, aistul om, cu mâna ta
45 -„Eleimosine, co par” co “i di tu hora ta.
— „Cai pâte tea: se scibă co e dit hâra imea,
+ „Când nu pot ni pui-lli sasboră pîmait,
„Naforă
_—„Disi

maşi

de lânduri,

m'aseulti,

altu

fetă, dauă

dit hora mea 2*%
sbâră st'ți

grescu :

50 „Disi co vhin'i cu mins, S'alași loc-lu turgeseu?
Moi Dafee, husmechiară, bagă -mâssa s'mâcănnit,
„Și 6rfân-lu aistu cu noi va sl cinămu.*
Pi mâssă pînă fură, pâne pînă mâcă,

Ali Dince arîs-lu din gură nu'lli păpsea.
559 —,Di cai ţi arîqi așice, di cai îţi șupuredi.

|
-

„Voiu se te'ntreb, a Dâmnă, spune” mii, aşi” mi bănedi

—„leu nu 'm'i arîd di tine, co hii bărbat-lua miei;
„Ma di hilliu sultan-lui
qi trâmbură ti iei“
60

. Pugiră dit palatu, pit culă ielli tricură,
Și galbine seculară cât doi- Ii putură;

Se dusseră tu ahure, iu ieră, cai—lli legaţi, .
Șal6psiră
lel

acăţo

mai gion-lli,
duriu-lu,

Imnânda-lui

și acel

ma tiniri,
albul

iea

ma”
;)

"neclare, ea luna lumbrisea.

muşaţi.

—
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60 Aggiumsiră la "mare ; când vre s'discalică,
Avdiră ună bâce ; sultan-la "]li avină.
—,Sultan-lu n& avină, sultan-lu i6ste ani !

Sultan-lu tot strigându, a. gione-lul dişea :
—„Amalama ci 'm'i luași, amarea - uă afumă,
10 Cai-lli qi "mii arăchiși, loe-lu "] eutrimbură.
„Cu vhin, eu pâne caldă, şepte an'i fâta hrăni,

a
ot

„Tu sirmă ș'tu atlaze ieu uă armătusii,
„Și nor di hilliutu minte aveam să uă

făceam

;.

„Seri s'uă aggiungârem, cap-lu vrâ să "li tălliam!
—„Caracu vhin, cu pâne, nâssă ui: hrăniși,
„Cara tu atlaze

ș” sirmă,-uă armătusiși,
a hilli-tui tea sli
aveai tu minte

„ă mea mullicre. "ira,
IT

*) Observări

şi ieu i6ră

mi

uă dal,

uă luai %)!.

_

In privinţa

la „Ascăparea uli Dince“.

fonetică ieste de observati că D-lă Tașcu Ihescu spune
ca la
lămuriti că la Cruşova ieste d și d întocmai
noi, bine îuţelesi ie vorba de d şi 6 făcuți din a.
In bucata acâsta este înseinnată : "ptribând'uă, md-

„cămă, pâne, îmnândalui ete. Totă pe î îl malvedemă facuti din î după 4], f etet:,dlî, dille, subțire
«te, Pe ţ făcută din c, îl însamnă-prin £; pe C4
însemnatii
şi ou prin € şi 6. Pe p făcută dinvla pe l muînsamnă
locuri
une
că
priu h. Vedem
iată cu 11: clliamă, „lumi-llici, mullicre, "ucllis,
nici o
Turci-lli ; dur 'adese-ori 1] leste pusi fără
nevoie: dille, calle, ete. Pe n muiată noi lamii însemnată

cu 7,

-. Taşeu Iliescu,

nravGadii

sr muulă

cel

pusii de D-lu

Pentru sunetul g găsimi “la gione

ună simplu g, se vede

că pentru că ieră începătorii ;

pusii
de vreme ce în lăuntrulii cuvinteloră vedemi ca
Pe 2
ete.
aggiulor
aggiunse,
em,
J9: aggiunger
y simplu :

facută din y (vechii7) la însemnați prin

j

„Șeara

Ga
"8
„_

şi traducerea:
Măritară

o

pe Dincea

|

mică și de frumuseța ief

"Toţi tinerii o numiră „floarea lumei“,
Dincea de mică forte şi de măruntă ce
Să-şi:

lege

îmbrobodela. și să

Bărbatu-su,

voinici

îeră,

se'mbrace

tinără, și forte

nu sciea.

framosii, E

Adoua qi demindță și se duse la bătălie.

Luni își fâcură nunta Și marţi plecă,
Și-a Inmei fl6re 'să-i crească

o lăsă.

După şepte ani de dile-a casă-i se “natură,
—Tac, tac! bătu 'la ușă,—Femeea mea, deschide!*
Mumă-sa

se

arâtă :—,„Dincea

nu-i

aice,

|

|

„Am' trimeso la apă și w'are să mai vie“ îi dicea
„Pe dinsa Turcii mi-o luară I—Și unde o duseră?

—„Na sciu, n'o văzui, dar, cum îmi spuseră
„Cinci-spre-dece

dile cale

și pâte

„O luară şi-o trecură de mare'n
„—O

să-mi

facă uni

caicii

mai

departe,

ceea parte !

subțire

ca pergameutulii.

„Și o să mă ducii s'o -catii, în trapii sufletii până amă,
+

aggiungtrem, Jugiră.

Grupa

vi,

a

însemnat'o

câud

- prin sc (scibă, sciâ), când prin st (crăstin) ; căci,
din nefericire, D-li ]liescu, a găsită cu cale să păstreze ortografiea etimologică şi în prote de limbă.
Pe
făcati din 2 Pamii însemnatii cu 7
idră-și
vroindii a nu ne abate de la ortografiea autoriului,
„când

nu

ne lipseau. semnele,

In privinţa formelorii de totii feliuli ce se poti afla
în acestă bucată nu voiii stărui de câtii asupra câ-

aa bOT=V:
i“ (rândulii 15) o aflămi forte în=.”
radită cu. scin'sprăc
cinsprece alii Moldovenilorii, numai în pri„r. MiPtarpre
facerea

lui. c în ţ ieste deosebirea.

i
„SPalergii marea
„So

vădii

tstă, Joculii tutaroră,

încă o dată, 'sau mai bine

să. morii,

Telii, din acea minuntă, în caici întră,
ŞI şepte ani de

dile,

pe mare

îmblă,

Se duse în multe locuri, și mulți întrebă,
Dar de la nici unul

nu aflăși cevă

|

nu descoperi.

.:

"După şepte ani de' dile ajunse într'unii locii ;
Acolă

eri, sultanulă

turcescii

din

Maroc,

In fața, palatelorii stătu, şi gîndea,
Și prin tte fereştile se uită felă săraculii : |
Aci află o babă, în cale unde şedea,

Şi se apropie de dînsa, întrebând'o îi gicea:
—,[e ieste turnulă acesta, și acestii palat ?.
—,li palatulii sultanului, sărmane - tînără întristatii,“

—,Şi cum se chiamă “fata ce ieste închisă acold ?
„Siuti șepte anl de zile sultanulă de. când o luă?
„—Fiind-că mă întrebi de dinsa şi de numele iei
„Pe dinsa

o chiamă

—, „In palatolă
„Sau

ca derviș

Dince,

„[ir6ea locului

turcescii, cum să: întru,
turci,

ori

ca

cum

iei“,
să mă suiă ? :

creştină,“

cerşitoriii

Se îmbrăcă cu straie, 'se făcii cerşitoriiă,
Și fără frică întră în a palatului. curte.
Ielii scâse plasă duiosii

şi cu mare. dorii:

—,„Daţi-mi pentru - numele lui Dumnedeu,
Sluga luă pâne, săracului să o dea.

ajutorii, j*

"—,Dă-i tu Dince, acestul om, cu mâna ta
„Pomană

că pare “că-i din ţara ta”, m

„Cine pâte să scie că-l din ţara;
„Când. nu „poti nici1 păserile a

Îocoeonnă aa
. 2.

—
„Afară

de

118

rândunele,

—,„Fiind că mă
„Vii cu mine, să
—,„Dafeea mea,
„Şi pe săraculă

—

altală

din

țara

Câti fură la masă, câti mâncară
Dincei risulii

mea?

asculţi, tată, două vorbe să-ţi grăescit
păcăsesci pămîntuli turcescii 2*%
slugă, pune masă să mâncăm,
acesta cu noi o să-lii ospătămii“,

de

pe gură nu-i

pâne,

încetă,

—„De cine riqi așă, de cine îţi baţi joci,
„Voiii să te întrebi, Domnă, „spune-mi așă să-mi trăescă
-—,leu nu ridă de tine, că ești bârbatală micu ;
„Dar de fiinlă sultanului care tremură pentru mine !
Fugiră din palată, prin turnă trecură,
Și

galbeni

| Se

duseră

lbară

cât

amândoi putură, .

în grajdii

îs aleseră

pe

cei

unde

mai

ferau

tari,

caii i legați,

mai tineri,

"Tel Ină pe -margulă, şi pe cel albă
Imblândă călare, ca luna strălucea,

tea

mai frumoşi,

FE

Ajunseră
-la mare, când vroeau să "descalece,
Audiră un plasă, saltanuliă. 2 vâna,
„—Sultanulii

ne

vânâză,

Sultanul

jeste

aice !2

Sultanulă totii strigândă, voinicului (tînărului) qicea=

—,ăurulă ce-mi luăși, marea o polcia
;
„Caii ce-mi râpiși pâmîntulă cutremnurau.
„Cu vină, cu pâne caldă, șepte ani
nrănii
„In mătasă Și» în satin o îmbrăcăi,

„Și noră de fiu aveami în minte

fata,

să o facemi şi

„Dacă o ajungeamă, i-ași fi tăiat
capulă!
„Dacă pe dînsa o hrănişi cu pîne;
„Dacă în satin Și mătasă o
îmbrăcăşi,

—
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„Și dacă avea-i în minte fiiu-tu să-i o dai,
„A mea femee ieră,şi ien ieară mi-o luai !....:-Dialectulii cai Tabialele schimbate în Daciea Traiană.
Se Acosebesce de celui macedoneanii prin următorele

particularităţi :
a)

b)

Sunetele

i
le-a prefăcutu în y și 3.

u şi nu

Grupele cl, . gl și 2 muiata le-a prefăcutu în ch,
în î consână

gh şi i consână.. Tot
muiati.
c) Pea accentuată

precedatu de e

sau i şi urmati

i

de acelea-și vocale la prefăcută în e.
d)

câta şi neaccentuatii Pa pre-

Pe e atâta accentuat
după

făcută în €

dacă

labiale,

ieră î'sau ce : fătii, învății,

pe 2

a schimbati

nu

urimâtâre

în silaba

amără, ete. *)

străină
*) Acestă pretacere nu este înse chiar de totii mădă
ă
lu:
forme
aduci
ă
dovad
“Ca
lori,
Macedoneni
a

,

-

din medalia,

La Kavaliotis puqvrore, la Daniel uqwrobu la Roza madua (aice a neace, ie pnsi pentru ă, deîli s'arii
vefi anqitii e punea €). În privinţa. accentului,
la

demii

la K.-şi

de pe

franţusesee,

D.

pe penultimă, . la noi

înse

so

pe an"dice: măduă; măduvă şi măduhă, accentuate
luămă
ne
Dacă
?
tă
corec
tepenultimă.-- Care-i forma
bine
pusii

accentulii

pe

trebue

să

că

dicemii

penultimă ; în

ieste

numai

adevării

din

trebue. să fie
medăllu pote ieşi soălle. Deci la noi
medălla pre:
din
schimbare de accentă. Toti o dată

cepemi

de

ce.E nu s'a prefăcutii

în

ie

şi m

în

Ori-cum măduă

m la Macedoneni și la Moldoveni.
exemne arată prefacerea lui-e în & după mi. Altii
plu ară fi vătiimare dacă
timare

(populară vcctemare).

vine cuvîntulii de la 22cDespre

zărnu,

tărna,

=
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e) Pe î făcutii din€ precedata de labiale și urmatu
de n, când nu ieră i sau e în silaba următâre, lau păstratii împotriva înriurirei familiei cuvintelori : cuoîntii
și nu cuvint sub înriurirea formei cuvinte.
f) Peă, Pau păstratii Moldovenii,
ba chiari prin
analogie
au vâritu și la locuri unde nu se produsese
organici : cântămă nu cântămit ete. Dar.la Cruşova, se
“vorbesce
ca și în Moldova, după spusele d-lui Tașeu -

Iliescu.
- 8)

a

La: Moldoveni

e

nau

lueratii analogii

la formele . |

stea, vergea. și deci se află și a-di sub acâstă formă
nu Stau produsă formele : steauă veryeauă ete.

;

„Urme din acestă dialecli în Dacica Traiană,
Aceste urme le notezu din cuvintele, culese din do-

umentele

slave, latine, maghiare. -

„Veaculă ală XIV-lea,

SE

În revistă Zrausilvauia an, IV aflămi întruiu docu„ment de la 1372 (despre ţara Făgăraşului) euvintulă

Sărkâny ara putea deci fi pentru Șiarcheani, eu atâta

mai multi cu „Cât toti cam pe acolo se află
satul
Serpeni. Dacă numele de mai susii ie romăneseu
aril fi.
dintre cele mai vechi urme 'din dialectula
ce studiem:
i
Si
"vărtute

nu sîntemiă siguri că nu voriă
ortute, Mai Teste covintulii ovăz==0văsii ficaredin ora,
se rostesce ca d după spusele unei domnișdre
din Macedoniea. Dar aceste prefaceri sîntii ca nisce remâșiți

duntr ană

Picurariă

ra să se

dialeetă învinsă

nu.

dau

fi înlocniti

locă

la

d prin

;

iear forme

analogii

c oriî.

ca betăru,

din

.

pricina: căro=

.

— sa

—

Între boerii tvimeși de Mircea celu mare în Poloniea
ieri unulu Ieriţiii (Ilericesli și Hericli) „eredemii ca
Herescu, deci f=i, Picrescu= Herescu,
Veaculă ală A V-lea.
ln „Transilvani'a“ an. V. aflăm la anula 1458 Sor-"
dul adecă Șerbulii, cu € arâtata în alfubetulii maghiarii,
d

prin 0. (Pe la Haţegă). -

La 1467 găsimu

„Rosenara villa valachikalis“ ; roşe=

nara p. reșinara. (Pransilv aniea).
Întranu

docum. an.

1453

(Ir.

cu ext

după

î.

dsel=Hategela
Întrunu

Macsa-

an- V.) cetim

documenti - moldovenesc

de la 1448

(Arh.
Tepzorkim” p. Zleresteană, Fieresteani dee! J= he
[st. 1. 1.

|

aflămii

153:

|

p. Ist. Și
_ Înteuna documenta din Moldova 1487, CR.)
p. Defeș-a.
Arh. an. Ip. 369) vedema numele Page
*) anul
Sbiera,
Înt”uni documentă citata de D-lu
d“,
1489 Moldova, vedem „Share Porkolap von Nevogra

ChRApE ori Neamţulu care & trashare ie pote pentru
tâte celelalte dodus documentulu a sărit peste e; în
ma numai Selare. ”
cumente. de la Ștefanu cela Mare întâlni

În alta documenta

de. la 1491 citatu

toti acolo de D-lui

de Milot cum arată altele...
publicate de WickenhauÎn doenmentele moldor enesel

Sbiera, cetimu

în locu

ANilot

ser %*) eetima la anul
Vinestie p. Singureni

1473 Săngureni,

și Serbineşti.

la 1488

Sehăr-

Yi
ăuţi 1885. _
*) Codicele Voronejeanii Cern
enWick
D-iă
si
ser:
tran
a
*5) Dar stămi la îndodlă de
hauser

exacti

numele,

-

”

|

.

—
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Veacuiii ală XVI-lea,

În cele mai vechi manuseripte și tipărituri din acesti veneii întâlnimu forme cari nu, se poti înțelege
„de câtu ca luate din dialeetulii cu labialele schimbate.
1) Astu-feliu găsimu în Apostolul de la Voroneţu:
Canrs, cars Şi CAMTS pentru persona I-a sing, şi a
IN înm. de la pres, Indie. de li verbulu a fi. Sunetului î ieste facuta în aceste forme Gin î după s: sint
sîntu.

Fenomenulu

cum

amu

mai

spusi

a

avutu locii

întâiii în dialeetulu “eu lab alele schimbate.
leste de
notati că altă. formă sintu de pilda nici nu se întâlnese în Apostolulii se află înse, ci MSpS=singura ; Ci.APE
==sinre,

sine

ete.

|

CAppS=sinru==sinu

; de

asemenea

,

exemjilu

de trece-

prefacerea

lui e du-

rea lui î după s. în î,
E
CAMANIțA r1înse semența) =semânţa din semența
; can
TAMANA=>stptemâna ; nacapiaopS=paserilor a;
czpatit=
seracii ; mucA=inse : NACEFE ; adică

pă s în &; fenomenu totu. din dialectulii
eu labialele
schimbate, - Cum că nuvemii a face cu fenomene
produ-

se În dialectulu cu n în n,

vedemu

de

pe acera că a-

lături cu acestea întâlnimu : sey. Enă,
semuă, semi,
seți seci, seară. se (pron). se (eonj)
și altele cari yu a-

rată niel o urmă

de trecerea lui c în &,

PAAURA (nici .0 data cu n)==ridică, PB AALUNIEAE==remăşitele, p:acnStaepe=r espundere. pzcap
ii= resări, ApATS=aretu
; NARAAMAALII == AAKPAM Mpi=
>laeremaţi

Tea lui

după

7 în își a lui € e în &.

; deci preface-

Deși la cele mat

EHS, pES, (toti
multe cuvinte se păstrâză î şiedupă 7:
oApn, 9
map
a)
deauna) pECnSHCS, PERĂARE, (tota deaun
pzenSusauaS=—respunqindn,

“KAŢII,

În documente aflămiu :

9)

La 1515 înt'o însemnare

|

a

Sa

|

ind : ete.

serisă slavonesce

vanghelie slavonă (Melh. BR. p: Ist. şi Arh.
an. III p. 142) ; capzsemjut>=serăcinesci.
La 1520

(doc. de

la Ștefanii Voda

“

S=treini-

-«rpeauț A.M

pe 0 €-

Vf

1o

u
fotograficatpl.

CAKSiMI-A
VII, vot. IV: an. II Rev. p. Ist.şi Arh):

Steuian-a derivatu de la Secaiă.
la anul 157 SăÎn Wickenhauser (loc. cit.) ullamii
la anulu 1587
răcinestie p. Serăcinesci şi Konăzăl şi
“de trei ori Korlăzăl (p. Corlăţeli).

În catastihulu averei mănăstirei

a

Galata (laşi)

fim că (conj),

că” (pron), - apă (care

"1877, cetimu:

cz

15885 a-

plurala de la

secară),
cari), caur8, CAKApă (presupune săcarii din
aflăma : că (pron. |
Într'o notiţă pe o carte, Galaţi 157;
Şi conj), NSamesa8=—dumnediu. i
ulă Tecuciu, anului,
Întruna zapisă de vîndare din judet

vie=să-i. fie,

Di

:

scie,

În alta zapisn de la 1531 (jud.

C==să,

ch ch IŢiiE,

ca CE. 1jie==si se

Bacău) : sum=eci,

|

Într'o sentenţa, jud. Bârladu, 1588: cn 1ţiE,

ii : sati=deei.
“Întunu actu de la 1591 Trotuşii, cetim
. Şehiopulu
Petru
de la
Totu la 1591 întmunt -actu
p.

pag. 602): flrayita
(Rev. p. Int. şi A. TD. IVan. 1
A gafiea.

N

_

i

|

=
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:3) Sa vedemu ce vomă află. în manuseripte munte„nesci şi în acte,
a
Întrunu

fragmenta

de

testu

biblicu

serisu

în Olte-

niea pe la 1560 aflâmă amestecate următorele forme din
dialectulu cu Iabialele. schimbate :: cn (să), vu
(6), Apa

(pentru a ajunge la țara trebue şirulu feară, țăară,
țară),

CBABATIIME (selbatece), oypr (urî cu pi==ri),
” (serbâtori), cnpeh'roap'k (serbătârea), pna
pbănka (ridică), cars (sîntu p. sintu).

Tea

Cep5ĂToWp
(remânea),
a

şi din Evangheliarului serisu de Radu de la Mă-

nicesci (jua.

'Teleormanii),

la 1574

și copiatu

de D-lu Hâjdău de la Britist, Museum

în parte

Londra : ca W

MACE A (să (se) o lase iea) ; păcăpitrn (resărită),
ca ei
dia (să (daca) iești fiul), “pzoyaovii
(zeului), pASpeie!

(riurele), nachpntae (paserile), canrn

(sintă p. sintă), ca-

Matiţh (semînţă), Whtiţăpin (ţințarii),
mzpniu
"pata (seracă), CANTEM (sîntemu).
.

(șerpii), cz|

Sa. trecemit” la. cuvintele. ce se, poti
culege din documente muntenesci :
a

Într'anii document de la 1549 (ud. Mehedinţi):
Es-

opatu=Bujoresei

(satu) ;.în unulu de la

1556 Tirgo-

vişte : Xo'rapasops=—hotariloră ; la
1579 Bucuresei:

TAPĂAE ; în

altulă de la Bucuresei

yo-

1593 : LZpMBPEAE=

“termurele, 5)
o
SI
Sa
a
Întrună documenta de la. 1546
(Ar. 1. Tom, 1.
p- L. pag. 49), din Târgoviște
aflâmaă : Ranzyauein=
nina ri
E
*) Aceste docunente sîntii
inedite, d-lă Îâjdău a publicată în „Cuv,
ce

din Bătrâni“ 4 «IL. cuvinte” romănesci
se află semânate în
textură Slave, :
o

195
totu

Caprei şi
et *),

—

acela- ai nume - scrisă

ii Vara

se tntâlmesce întrunit

doeumentu de

|

Totu acesta 1nume

Rz
la 1586, Bucurescl (Arh.. Ist, T.1, p 1, pag. 67),
|
TIZUătNEti,
,
În „Columna lui Traianu“ an. 1,
1510 chotaryle (YorapzAc) ; 1572 Ura ytzilor (&Spzuasop. 0
aÎn documentele lui: Hurmuzachi tip. de” Academie

ia

flămu :
- Întruna

documenti

la Alba

facuti

Tuliea, “la anula

eri . 1595 se pomenescii &ment din Munteniea cu prefac
ariea)
fonetece curiâse la nume: Jafreneja (p. Tefrem
alte dochi-episcopo, Nitre (p. Mitre cum îlu aflâmu în
cumente.

Mitre.

ieste

scurtare

din

Dumitru,

Dmitru,

Er LI ciuci=.
Dmitre). Piztâr_(visteriu p. vistiariă), Iitulzi
arit), Bojeri (p. Boiari).
esce în
În alta documenta de la 1599 serisii. ungur
Mirgoviște : Iephtinia (p. Teftimiea)).. )
La 1595 aflimu ear Aytre.
:
În „Cuvinte din Bătrâni“ T. T. aflăma
;
;
—1585
1583lă
Muşee
Bistriţa 1573 : cu'ch Mie; Distr,
CZ-AS UiHE și . c&-AS

WE,

CA

e. înse),

caNT8 (sîntu, sin- _

o dată refacerea lui a în
*) Aceste cuvinte arată totii
"e căpățineni p. căpățineană.
litere
sii slovele "chirilice prin
*E) Dali Hâjdău a transcri
ele.
slov
latine, în parantesii ami pusii

r (totă acelii de mai Sus
ea) în acesta păsimii : Demete
vistiariii);
Kluchyar (eluciar), viztier (p.
Nitre).
P, BHAS
,
TpS
ĂSM
i,
_ Boiri (p. Boiari),. Ben
| CTIAp.

.
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=

tu).ca (conj.) fară excepţie, ca pronume înse numai ce,
'Tirgu-Jiu 1591; cac Wii, pămac, cau %); Distr. Dâm-

- boviţa 1595:

apuca, ca die ; Distr, Prahova 1596:

ca

CA WIiE, CĂ BA AAEUE ; CAc ilie, pamac;; Distrietulu Vâlcea
1597 : ca ce; jud. Mehedinţi 1599 : cae IpiE, CA 118 BA:

n, KăpljiaE

(căci mara

fi pututa fi forma acâsta fără

fură, țră ; greșală, greșălă ete) ; Ilfova înnainte de 1600
CA CE, CA (pie, ura (ieste şi uiţi) AAMS Sc, CE GA CRSAA.
Că 13, CANTB (sînta), Muşrelu pe la 1600: ca (pna,
cae Ipia.
+)
Transilvaniea,
„Psaltirea lui Coressi 1577 Sas-Sebeş: ca pSMnEMs,
paAEumh (ride-și), cara (sînt), ovpauun, paSAn (reula),
FACĂ PAAE,

KAPBRHAE,

AVApIEII, METĂBUNAE,

PAAHKA CApARSASI, |

NACĂpE, PAS, pAALRUIILEAE, ISBOApRAE, CA CE, CVpă'ropin,
CâMAHIJA, PAMACSAR, chApăpe (ocărire), cat (Sinii),
ca

ab

Ape

(de

ași merge), paza (rida),

pase um (îşi

ride), pamaitnuţe, AMApăTh, APĂTATAN (artact'al),
AAkpăMEAE (lacrimele), pan ut PARAAR, păw'bcuă (recescă),
CBJRATOpISASH (p. serbatoriului), CANTEAW, pASpEAoph
(riu-

rilora), „Mica (înse), P&CĂpIITSA6, WEZaHat (dun șelindit),

PECISIIAR, CAPUA,
CApAMHAOph, "UIESAHAh, Apă, (ţeFină), BăSatin (vedinda din vediando, vediându,
vedindu,
vedindu), caxsfpu, CApRA'roAp'E, MMIUIBASAn
(uiișelulii), 1UZp“BSAn (șerbulii), pparouai-ce (Îînvârtoșe-se
p. învârtoşeSC), CA CE „ABpA'roAtuA (să se învratoașe).
La exemplulu
=) Le CAC, păsac
supra rîndului,

și cau

din urmă
i

Yeri -aruncată dea.

—

127—

precedenti putea fi vorbăde înriurirea celora lalte verbe de la conj. I-a, căci mai tote au ă la a III-a “pers,

sing.

a III-a

Aice înse ieste

la trecutula simplu %).

pers, sing. de la pres. conjunetivului și avemii deci nu-

mai de cât prefacerea lui e în ă după $), PASE (iure),

semiszani (p. deșehidindu), papa, WApăent (țara, ţerei),
IBAOVIIpE (p. jeluire căci are şi jeluită pag. 297), wa”.
FO
A,
PRAE A9ph, RApăise (carele), prpaWAcE, -NTIIHSANI
ApSăitt in
curge),
==a
curere
păpt (subst. fâcutu de la înf.
N
|
o
PBALUIIA.

Cum că prefacerile înşirate nu-si organice în dialectulu psaltirei se vede uşoră : pentru că mau locu la
tote cuvintele ce împlinesei condiţiile. ba chiar acela-și
cuvintu are
câte-va

când

o formă

ori: uzpRoyas

dar

Aș

când alta.
adesea

mai

se află de
gasim

IUEPEOVAh,

UIACE dar o sinwbpă și apă, găsimu de regulă „Bp5TO

CATI
gură dată dăm de BpATOLIECE, găsiMU toti-deauna
găsimu fără 0x5dar de asemenea regulată cHUurSph ete.

IESE. Ușoru
cepție camatuţă dar CEMAHApIE, AEUIEPTb,
se vede că. formele de mai sust cuprindii prefaceri strămai departe
ne graiului, cum se va vedea şi,

din buea=

se află pretacerea, nu-st
ta ce vomu da, ceasurile în care
atea eavinteloru
de bună sama nică la 10 “/e din totalit

ce îndeplineau condiţiile.
Mai feste de observati că
-%) Cum că NS ApATOUIRCE
fară de o uu 0a,
MĂCE AMZA "TA,

cupe muie

ie

o
în psaltire afară

de ur-

la trecutii ne dovedesce a-

însa-și rasa: „CNpE ME PEPA'TOUI "TOATE OVUAEAE "PANE TIAERAUIII

pog, 789

v. 12 și 13.

a

198
mătârele

exemple;

—

la tote substantivele

femeesci

cu-a

ace, la singuritu, se află & la înmulțitulu în î: ROVALEUIAapu (se află înse și ROVMARNA Ap), apoymapu, KAHAE (Se
află mai desi „KBHAE), AAAPHAE, NAMEAE (p. NAMHAE), totu a- |

colea

vine

şi KaAAapin

nu „KZAAȚi

TPâte

celelalte sute de

înmulțite au pe a şi cu tâte- acestea acesta fenomenii
de analogie n'a luatu nascere nici în dialectula cu nr.
! (cum: vedemu

în

manuseriptulă

de

la Voroneţi),

nici în

celu cu labialele şi cu » păstrate, de vreme ce acesti din
urmă dialectu nu cunosce prefacerea lui e în & „după
s,
2.
“Tota din. dialectul ei labialele
schimbate sînta și
formele : moYag (pag. 433), mov HIIOPARĂ,.
DROVETRPAPă.
După „tote celelalte exemple vedemi că sari
fi cuvenită aice

m în
pamaur ri ete.

locu de y: 2B0Y, BENI,

OVI,

ROCI, RO=

„Deci se.
constată urmatârele fenomene
particulare
dialectului ce
studiemu,
întrate până
la ună
punctă

în. limba,

literară. a

lui

peressi

ori-a

ce

ora ce au. trădusu psaltirea: e
în:
“după s, ș,
>
hd, r și fenomenula analogicu hu la înmulţicala substantivului

dpi

s,

2

fr;

femeeseu ;

câte-vă

prefacerea

casuri de

lui

p

tomul

- 1580

II.

de D-lu
Aceste

şi unele

cât 1550.

Hâjdău în
texturi

„Cueente
sînta

copiate

din Iele pota „chiar

î,

neprefăcuti

în în,
a
Totu din ' Transilvaniea, | avemi tezturile

publicate

i în

|
Dogofmilice

den

Vătrănt.

înnainte - de

mai vechi de
Ă

— 199

—

Roy EauiT8A e6r8ASitTLABEA ANCA W! E euuip' i carpaeresep

?

(înnainte de 1550).

„ex %%) (conj), pzensia8, ca. (pron), ezuTr8 (verb), as: (chiar. la finala
.

„mpi, METZ, CTPAMBA' rau. pzcnigtică
e=6, respunse), okbpae, apăratţi.

Cugetări la dra morțeă, (cam pe la 1550) : clspă, ce2
pă, CA (pron). ce (pron),

e (eonj), MHKĂPIAE,

(cuu'T8),

CEpAVRII, CAKSPE (B4siia8 Şi HEBZASHINAS), (cepa8), (ceroc),
(nacepu), (cekA), PASpEAE,, “czpaiiuu (serafimii), păcăpHT5,
cats (seninii), pac8 (risu), (cuur8), pas (zeu), KOAOpAMAp
_AE (p. combrele), MATZLIEII, KOMOAPAE, (cuur$)

Mic, pasa (ride inf), (NasuAE), CANT AMAIL, IpANA, pă-

Mika. Şi în acâsta avemu 5 și 5, up. ii literară. şi E
p. atâtu cându urma e câta . și 'cândi urma” d, dar

neregulati,

De asemenea 0 p. 08, das totii neregulată.

Amiă pusi în parantesă

forme

cu i ori e păstraţi -ca „să

|

vădeseu mai bine amesteculii dialectelori,
sfintului Sisinăi în „pobriviva dracului

Din Rugăciuneă

(totii cam pe la 1550):

a

|

-"TATADSI, PBCApIIT, CA (con) (euers), ARpsANI
*) Cum

tăica

că acestă

traducere

a veacului

Hâjdău prin

forma

s'a, făcutii

alii XVI-lea,

ne

în “jumătatea

dovedesce

în-

D-lă

erugăciunei» Tatălii - nostra“: deos

la 1560 (veţi Cuv.
bită de cea din catihismulii de ti)
cuvîntii Îl puAces
.
414)
pag.
d, bătrăni t. ÎL
e,
nemii și not mai la vale în întregim

deasemenea cură. In ac6*2) Se află şi pronumele ce,| p. j.latină și 9-3» apoi de
i
avem
mat
stă bucată
5 când în silaba următore
„mulțime : de ori E p.
.
e,
Yera

aa

— 130 —

"Din Călătoria

Mace

Domnului

pe la anulu 1550):

la Iadii

(toti de

E

“cu (conj), ca (pron), (ce8 pron. pentru ca8 teste o greşală ; s'a feriti de a după ce şi de aceia l'a înlocuiti şi

unde nu se cuvenea,

4 din ca8

ie făcutu din o kt.

Stus, . s00), pzCzpuTr8, (cEpabiiinui), cars, (cutiT8), (pEAEME), (REASIH), PBAHKE, AZKPAMA, pacnSHcE, capapuimin, PS

(riu), pa8 (reu), oxzpăropriui, ApăT8, Mepea- (merse), p5s.
“(riu), ASchpa, mBAGHpa, (ASAese8 de nenumarate: orl),
(cuur8 mai desi multi de câtă canr8), (pan), paEMA,

Suc (Qise), Acwumică: (descinse=—=se cobori). *)
Ietă acuma din. „prpegap'E perie“
(tipărită la
1560, Braşovi, cunoscută
Grigorie la 1607):

după

o copie făcută de

pOpA

"pzenSiieb, catiTh, ca (conj), cape: Eza, ppxoy (reu), pă,
- “uiza'k (şedea), (pronumele ce), De altu-feliu textului ie
" fârte aprâpe de limba, nâstră literară,
Din legenda sf. Vineri (pe la 1580) toti în volumul
lui- popa Grigorie. Bucata a copiat'o- ielu, neamestecându-și de cât rari de totii dialectulu său. Dlu Hâjdău a-

duce 6re-cari dovedi. că textulu copiata a fosti serisă
pe lingă Braşovi : 4 (conj), NoYcăăph (puseră), rznatcă (gândi-se), Mn'ratnas, MHpa-ch,

camTb (sintu), pacnsti-

e) Do 56 de ori curg şi numai de 9 ori catiră. Despre aceste
texturi de

1550

am

spusă

că-sii copiate

de cine-vă înnainto de 1580. N'ară fi lucru cu neputință ca formele culese do noi să le fi vâritii co- -

pietoriului,

Ori cum

ceste forme şi une

băgare de samă,

celii ce

a scrisii se ferea de a-

loguri le-a pusă numai

|

din ne-

181—
(E, pSra-6h,

APăXTApA, ASNTA-ch, WOCA,

(ces==grăsime

de

vacă), Mpamuae, pz8 (re),
l&tn ce ama culesn din texturile

Măhăcene (1580—

1619),

că popa

Ami

ma vorbita

culesu din tâte pentru

alta-feliu în cei

19 ani

XV

din

Grigorie

veaculu
alu :

a

Că, pana, c4 (conjşi pron, dar și CE dese ori), 4832528. (dumnedeu), suca (Qise), cam'r8 (sîntu), pas
pese (riurile), owa (oțst), eapnn (p. uizpnn), (ckpa), Naczpri
(paseri), pzBAA, (CEKA-BOI), (MBAUECKOY), AAKpIGAUL, (Aoatie9£8), (oYpuT8), (cepapimiin), (uecruuic8A), Merz, (Acestea

|

din Legenda Duminecei).

L

a

ca (conj), ca CE, (WEpEI), CES, (AEIHENTA), CA CE-8, CA
(AMăpn-ce),

CR, CA NS CE, (Muueîn),

(BHIEABA), (cruce),

BATAORSpă ; ASameze8,

(Din încercări de traducere din

(CTpura), amp CE Win CE AEUIEPTZ ; AMĂPHI-CE Wii(8 |
slavonesce pe la 1600. Bucata nu-l gerisă. tâtă de popa

n

Grigorie),

a

Da

ca (pron), ea (conj), ce (pron), te (conj.)

ete, fomE-

“SES, (ACEMZpApELjH), (CEIţII), pacN5Hc8, (uecruue8), pan (rei),

(orzprcez), canr8 (verb), pzBAApE, pBAnz, (0YpHn8), E

predică 1619, Mat adese se de câtu să).
ca, ca (amândouă conj). cepapumin

juraţie împotriva draciloră, 1883).

„CX (conj),

anis,

(fag. dințr'o con-

. .

cară (sîntt), ce (pron),

a

(erpuuye),

Avraama, înnainte
MARPEMHAE, UIHS%H58, (Legenda lui
de 1600). Mai totu deauna ca conj. şi €£ pronume,
3,

enacanie. AEp'Ecz-HE (derâse-ne) aaspăAM,

eTpHura),

(Pragmenta liturgica pe la 1600, de alti mahăceani).

ă

păscnS cz (respunsi), (A8Mneses), MZpiBAE, OYpăTE, CANT, .
MăURPHAE,

(5£8),

pa,

eu), (NoV'TpE:BOVHE),

APV-H, pzuutiită, NUIBARNICHIAE (0
scrisă nu de popa Grigorie).

APS

predică pe. la, 1600,
i

Din Tetraeiang ghelulii tiparita la Braşoră pe la 1508,

„ (CEMARII), (CEMEHIJEAE), MACAPHAE, CA CE, PaenSHcE, Că
"MAIA, Catrh _(ceMepz'ropiii), (cemepasrnorls), HEFSUATOPR,
paun (reii), pZCNOVUAE, ppăenSite, (cerwc), (ce conj). pamiRĂ, PRAE- BwWp, 9Ypă, pa$ (reu), pază ropiawp, că, (AY
- HESES), (erpura), cz Aacă (să lase). (Acesta tetraevan-

“ghelii nu-i tradusă “de Coressi), *)
i
„Din Praziulă tipărit la - Brașovi pe 1a 1510 ; ca
(annurSpn),

car,

(ASmHEsE8), oma ca==trebue să, (ela),

“NARPĂTh, “NIIAAATOPIO, PBBAARE, OYpăin, pzoY (zeu), (mul-

„țemită), să (conj), (singuru), însă, urîtă, (semu). (După articolului. d-lui Gr.

Crețu

Rev. p.

Ist. “Ark.

şi Fil.

an. III. vol.. V..fase; 1).

„Din Fvangheliea cu tâleu (Omiliariulu Ji) de la 1579
— 1580, Braşoriu : ca (conj), ca (dacă), ovpă, (NAcEpiIAE),
„ (cewt), CTpătiyenn, (erpua), crpăuep'E, cari, WMOpRPZ,
păensuich, CAPEA

CANT MII,

(serhâ), NZPăMR,

CApRATOApE, pad (zeu)

CApanAN p, Cerpucaui), „CanTEMR,

Kăpu E)
Din Poangleica

ca moțătură „de „Cozessi,

Măr
Bre

şovu 1581:

CA (dacă),

CA (s%), CTR, vezpăipe, „RBIT RUINE, (k6-

*) Texturile din Chrostomatiea d-lui Gaster T,1
și ain
Cartea de cetire a lui A, Lambrior,

i) Toti” de acold.

-

— 1889 —
, pare, Ph8
punTopt5), apă'Tap'l, pzenoVias; (erpiră)
AĂ NC CANTA,
(ret), phAmk-36, MBZUIAhs OYPR PĂE

|
CEE, MAp
Din Paliea de. la Orăştie 1082 :
apă (are), (cp),

ca (conj),

Lc

(er piniraă-cE), - CDMA;

, NACEPHAE,CE (pron).
DACĂ, CA (pron), nacupitsoph, NACĂPUAE

iCAHTh,. Lp pMSpHIAE _(ţermurile), . aioi

CENTh, OMOPAPA,

patul,

PAR, MIRAERA,

96

AIOTOPIOAI,

PAMIRAT,

BA- -

), pzcăpiTă, pBOVAOVIISăgh, FEpIL, LAPIREII, (RSAEnApeuit
(enurspz),

(riului), “păStiopă,
WzpmSpexe,

le de

pzBASI,

(pn8a814),. (pu8),

întâlînsemnatu că ISSAEKAPELII -s'a

Se înţelege că

e 4.
niti numai în epilog, în textiu iest

icu n păstrati și-cu la
nu putemit uită că şi dialectul
j latini şi apoi 4 abialele neschimbate a avutii y din
dar nu regulată.
trecută în îs. Vedema.zȘi 5
0— ..
din
Deci .atâtă, în tipăviturile

Transilvanieă

156

Pre-..
1582, câtă și în texturile Vogomilice (1550-—-1580)
__cumii şi în cele Măhăcene (4530—1619) aflămit urne

|

destule din dialectulii. cu labialele schimbate. -

o

i

Veaculă al XVII-lea.

ele şi cu
1), Moldova. . Începema întăi cu manuseript entele,
docum

cerceta şi
cărţile tipărite, pe urmă. vomit

lati
întrună manuseriptii dimnainte,de 1618 și întitu
a
Cuzint pentru caurăție 5)
*) Se -află în bibl,

centrală

Să cercetămii după bucăţile

în

Ohmestomatie

tomul.

că fe -moldovenescii
i, ete,

-

No.

Bucurescă

pulicate de

pagină

vedemii de

296

d-li

45—53,

Pe 4)

și LO

Gaster .

Cum

netrecuti în

„.€2 (conj), (cnm'Tr8), ca ca (conj. și pron.) ASAEan8 și
AAV328, Minea, (înse), yie (fie),ez us "CE, USAEK pz8, 0RBD, XE, (cHavTeun=sînteţi), (CORIIEAApELH), HECTpA.rATOp (stringătoriu), UA (Amu. 3e8,
apioropkera, cuNTă

(sînti), (ie KApEAUI), MIOpBH'T, aa, apăra, vu (fimi),
(pie Muz), mpurkac, camznuşa, NETp'RME prp'a(uies (fără lă
la urmă),

(IuEpnR84), IMSARIȚACKĂ,

METRIJIAE, MIpEIPpBAR,

Spit, păscnscă, pz5aap'ls, uncăantvin(A), NŞTpeySiie, npt-

cap

(prinseră), Xp

b)

În

tulă,

Pravila

(fiţD.

|

scrisă de mâna

i

lui: Zvstratie logofă-

înnainte de 1632 probabilă chiar în

șfertulu în-

tăiu alu veacului : %)
.
(nţeaenuţin), ca (conj), AMUSZEII”," (cnAvrn),
pzenSHA£
MISS. ca “(pron), apara, MIOAEIBAn,
CGMTR, CBATR,
" P2CaApH'TSASu,

ApzTanan,

czur8p,,

ALIONrăHAn,

(bnpk),

Bă-

SAAR, ApăTA'Tn, ASS2IHI)h, Saca, ApETE, MATA,
Din Carte românească de învățătură, „...de
Parlaamii
DMitropolitulăi tip. Iași 1643: PIBCNISHAE
, YH, VIOAEUh, C&

(conj), c4kspe, CĂNTOVph, AM348,XiE,
XiE-uE, PZANMRACE, pR8TATE. apara, WAMOpANIOIIA, N, CA (pron),
amăpziţii, Me

TIBUEH,

AARPEAMHAE

; Moyopăuyie,

pzkop'luie,

CAMT”, CA ABca (se duse), PARA,
MEpAUu (3uAc) (Chr. d-lui Gaster),

CZMEpA

XE,

CA CA,

(Becera), cE-

Din Îlanre “ranue a RECE pEvitte ceac
e cac tati 1645.

Varlaamu.

a.

=)

APavoas,

WAOAPAAOp, .PACApE, ANBHVE,

De
BZHAE,

Acestii

manuscriptii a fostii desc
risiă întăiii de Cipariu
în
Principia de limbă

şi de scriptură (Blasiu 1866)
apoi
de d-lă 7, Bianu în Column
Apr. Maiii) care. a dată Şi a luă Traiani (an. 1882
câte-va feţe de textii..
,

..

|

=

car (sîntu), ezautSAr:, (Napuii), pz8, SZK4HAR (qicându).

CBABATERIE, YIApăă, (MAcEpE), XEph (fiert), ESUAT AH, (Gukh),
(cae), capatin, CTpatrh, (HE:NEAErz'Topint), IO AESASII,

o

(eruicn) (Chr, d-lui Gaster).
Din Carte romănească de învățătură...

dusă de Iwstratie fostii logofătă. tip. lași.

1646.

|

'Pra-

|

„CaMTR (sânti), Anapipina8-că, CA paukupă (se resfiră

se reshiră, reschiră, reşchiră), racack” (găsescil), BSKSpangă-că, apara, ezratw (însetaţi), wzpzn (ferei), Hs.

BOAPĂAOp, jApA, JACETAUR, BZSZHAh, WZPh, “USAEME, CAMAHAT CAMSHLA, CAMZHZTSpiN, (CTpIIME), CA ca, WOc, CAMTh,

“NUBAAVIOHE (înşelăciune), rpeuiană (p. greşală),: Ap&TZIIA,
Wwzpă, (Crpunatţin), (dhitpa), (pa); p58, NTPEBĂpII. |

Din Grrpauyepe twaade Pavel Ștefănesculă gramatică

„ Manuseripta de pe la 1650. (Se află la: bibl. centr. No. 10),

AMui528, Crpatijepe, BbIMp'l, (zmanT), COMBAT), pz(UnST”),
STaWuae, pamaca (remase perf), WOAEKZTOpIn,
ca (conj), pzcP38, PBMAENELIN, ALESA'TI, (aa)napauăr,
NSHeSpui, (rpuIuAREAWp), APATANAZ, (plac), ca spm'lsă (să.
armeze), (Sc), (iepsint), suca

(dise), sac(2) (Qise), cău-

TSp, căprBatjie (sirguesce), NAăHCApA- (inemp4), KS dpakaint
EASăIAh,
anpiuez a Maui(4) (cu făclii aprinse în mânâ),

noropătia, Scapa

((iseră), WAOApBAE,. Auz5AT (aşedatui),

pacapWr8A, Sică (diNAZBII, AĂICAAE (dinsele), Yi, căiT,
pacana (râsipa), (a
50). ABAUACA (învățase), wknreszun,
'TEMmăpatţia), BOAABHIA8-CA, car$, 'TpUNMIICA (tremese),

Apă, Duwzae (temniţele), psAHEAP% WAMOpAT, IApII,
(learospezpa (întorseră), WSPăiii, wogilsta ; kroncauu,
topiseţi). (Chr. Gaster).
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Din Paraclisuli slazono- -romănit serisu de Rafailu de:
la Dragomirna,

(Manuseriptulu

se află la, Dibl. din Pra-

-ga DI Gr. 'Tocileseu Pa comunicată d-lui Gaster), anul
ieste 1661:

-

ca (pron.) NEA, KIIKSp(H), (poate, chipuri picură), CA, (3,
- C'TEAEAE, CA (pron), ANUSZ0Y,
4
UIZpPBII, CATEM, LUAPEEIi (Șerhi),

i PZCNOVHAE, caroy, (rpeurlzAa), LUGpEA (analogie cu uapsă,
axa trebui sa fie IIApE4), (WEpR&A), (urce), (cocirr), (unic
i (E)AE), ca CA. (AELIEN'T6), pacnSHAe, un (toti deauna), caro,

“AAKpZANII, IIZZACKOV,. CAPĂMIAWVp, CAOVIRACKOV, MopoVp(hi),
BE-

CZANUI-B4 (veseliți-va), MECAPATATE (meseretate==serăcie),
APATAT, ApAN CrpaMouiS Hocrpă (Adamu strămoșul nostru), AOYMHAS40Y, (mepye), CA. NOropa, (se pogori),
At5p- ca (merse), cracoy, (stinsu), CKOACA (se6se), m'kpea (merSe), amapa (amări), „NEHCA (învise==învie),
scaun (fu“Beșt), BATIUORSpup (batjocorita,, beau, “MBIICApA,
(spe)
(Chr. d-lui Gaster),

Din Leatopiseţulii țerci româneşti şi a [erei Ioldo-

zcă, (As.

bibl. centr, No. 20). 1650—1675:.

.

apr,
PALIRATB-C'AS, NOTopAHA8- CA, APA, ANPHTăIA,
WWE, AMIS48, ca-(pron). ca (conj). PARAA,
(pznsea (făcuse),
AUIOLICS, 1pAprant, AVIO'TOPHHA S- i, NEUIACKS,
APĂTA'T, pACNSHCS,

MBTOpăi, PBCAIJI,

pScackz, YoTApasrr,

p45; (asez,

cansii

(secui), MSantate, CTPANTOApE (strimtore),
AMELIez (ame-

ţise), PăMAczpă
„N z4Ec,

Apa,

(remaseră),

HZBOApA,

(cnursp),
(izvâre),

(cur8), suca (Qise), Vogear ră, C&pAWI,

*
Xorapa
Yo

(botaze),

camznATBpi (s6-

menătura), apa,
Dinti 0 copie de la. 17 10 fieuta
duza Topisehlă (c-

|

a

E

roi Afoldoveă de. pe la 1670 ala lui JMiron Costin (Ms, |
la bil. centr. No. 24)..

“wap, oypsneam (urdisemi), „ACzAviare, (ennT8), * ABorce

(leatopiseţe), wm (voma), XIi; wap,

NScTint-că

(pustii-se), (Sunca (fugiseră), AAs358, AUSTORIA, CAMAMăTOApA, (NUEAEIE), YHpa (firea), 'MOAEIEAE, DAPZIIE, WZ-

PA, VIE, BA5ăHAB-CE; : CANTANĂIA, CTĂNIJERE,

pACNSICE,

PASTA, PEAMIRAT, -SAVSTATA, PIMANA, CBMZHAr SpA, ANCA,
e
(pron).

Din Molitrăniculii hi Dosoftei (1679-—1680) : Snae,

SAE, oViică (unse), ASASAn, II (ţiin=ţini),. ca tpă-ae,
MARpZAU, CA pă AE OVI, MSAAALA (mulţimea), căur
„(sîntu), sac, căurep, Saca, (erpur), TpELUAAĂ, PABAAPE,.

KSpayaijii-i (curăţesci-îi==îL curâțesei), AIMNESZIII-N (îi
E
limpedesei).
)...
(1680
u
Dosoftei
lui
a
Din Psaltirea în proză
UDAELSA, ASAuIs528, (1piiSpă), (rpzetima); (nscepa Cap

PSatie, aSuaui (împuţiţi), PA MAUIMIEAE, ARATA, SĂAEAE, PA”
Sasu (reului),_(1iE) Dică, IUEPRSA, MOTOR, IWApACă. (pă.râsi), Ausiaje (înţelege), ropeatin (întorseși), Său

(lişi==qisei), sacapă, (diseră), nScapă, (puseră), BpSczumMă (mă vruseși), (CTpurAtii), CA WIRAE1E, II9IIOAPSAE, (unt),

CEEpA, EGNMUIA, CEPIRPIAB,

NWAAENMIotAp

ciunilora), puieapăs (încinseră), „MWAAENTBA KE
vor: ca, (Borbiţia), (PAzM NISA (Mamân qi)
Din Biaga mu uerpAMEpă

(întelep-

MPAAEN-

eunuiţitateph»..„. Dosofteitu, tip,

Iaşi 1682, publieamii despre cei șepte tineri din vre-

mea [ui Dechie bucata întregă,. ca să se vadă mal bine
inriurirea dialectului cu labialele schimbate,
9;

Da
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“(Pieţele sfințilorii de Dosoftein pag. 76).
A MEIIA CBI EPA A BRAEAEMIIApA'T SASI AERIE UMAS.pAb”
GAME CACACPATBIACK, MIGplțăpat ABAPA AWP AA AVILIIEN,
tinte papa “NTPONEIEpĂ. tut CApSTApa ASI AAMISZS CAMEA Ceparae, um caustic AA NPEMBHA -ASI ERIE, Iti AUtLAUIIE
Magepă'aa Amuszs Geirreae Gipare. Iflpa Aerie „Apar
Get
Sheen tmiterpezăuia
Su, Can pac cant cusca Aa îtMOAI: CARpZ'TBACKă, UI WRAHMAHASAE AEMOAPTE "TpIAMIC AE

„aerSna rSpa Teregiii. Llu "TPEKAIAL 'TOB AE All A/T SHE
Nzn

„AS AEAE

IAPA TSASII "Oeopocie

MEASII

AMIED XUHBA

Geterasii Iwatin Baaroscri: GkoprunaSca WEPECĂ TPA AA AI!
AE aii amirapalţăntii cane, RS

Uli Basa

canspie „peiEpE MOpLAOP.

GBiiran Dnapar 'TSPBSpâstian npurusiii GB'TA

Recapuai A ASI

A MISA,

KAEpA

KASSUR

ASA

UAH

E-

"OCRIIE NFPAMAA Epăcăă. LUN CANUIIPA KSMBAtpave. AEM
AE5BPARRHASCA AI XANNIENNIZAPA'TELIn UIMMEPBRAUA
SC KS BA-

_BAZ8

CAKBARĂ

IpEuwe

PSTĂHAn kS Akpami

NpE MACTBSAR

Amnsz8. Il A usas usrpens ÎlakpamnAz ASI, ME rA84oACTE ANSTAH Minh HA auecrra. GOA ME EPA CTZMăi ACRBASII OVHAE EpA ILEIIEpA. MaaerSna'raă K5 wrposiii

(pakăngSuun Rotapă wnawp aa Grată, um neviitgt;
panTBHA METPMAE AEAA Îetiepăs : uunneSHeTSAn
IlierpHAop ca4E-

WEnTapă- GBHtţint UMABHCApA, HHME Ale

S
USHE

HHME

.
XAHHEAE

.
Ap.

Upper
Pe
lEKB TW'TSAn

KBARAIh, II IApă; CTAPEpA ACABOPOBII

zi

ISUTUAU

TIPOACNELn

HA

AENSTPEj
Acapă

AErpima Asii AeRiE

sali Rawra caii MBriiackăi. Illu saca Mazn
amazan, QpaWRAWpr AEHEGWp REMSA Ape, Gacrram EZPEATAU
IE UIH CA

—
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ISUEAGM MIICTA FPEAMIIŢITĂ MOACTPE. IlparS PpATE LAMBAINE,
NACĂ AEESAUIIAPS MASE, II CAN MANMSATAG EBACAPE KSMGPAUIA NSWĂILE. IMI HEKSAKAME (PAZMANSB. LUN MAPA AEWBAIMAIIE MESAME AEHIOII AEKIE UN A ERAMApeă ÎAMBAIE AA.
pari BANE ÎpPSME AĂNApTA UIMCA Mpa. BASS LU PH
TpaAre AwnSpi Gata CAAD, WI KACEAE. ut DugRpINE
,
CRuMBATE, Lt WAMENIIĂ CEMAEALh BINARĂ KBAOAPĂ BHCASĂ
BălAh
NE
cas HsurSanje. Ye netirpaMaa TOTSUI MARCI AA MEA
|
Iura un HSMnapă, Ut NEEEMANE sanii pâslă CACZIsatin iii
“TRAȚ& MANAECAPTb. Ut BASĂIAR KZIĂ WTAMAECK
gouiii AE
KBC
b
AAS LAN apari MURALA SC, Ut ASVETARtiA
Si
BPOROMOApA shaarăi. EsuocătiaScă MICK pIIIr Sp,
ĂIIA
combpuene tut i BUSTA CATPZIACKĂ, NEbpuă KSVET
AANIA Ka ESIockSpat LUMABOPASME Jlamnzp arSan Aerie. n
NZCALAMĂ Îsarrauh
K435 pBT AA SACA, Asauree ACTpă
Rh RAMA.
BAI ASALIBĂ LUHNAIHA MIM MANACAN CANDAZAC
MOApĂ Mail aElea eu (PAMEpă, cotpaieuie unge NARO
AIA SAL - ag Sp
iar ; CAB. 'TEBOMAA ABE MSPII. UIMBZS
AA MAI AMAAWNSCApĂ WAEPATERĂ PrpSMASb. WIMATPACARE
CHSHENE W “TuuipEpEXE wpauiSaSii, min qibiaan 5455 (PANE,
KăTh ACTE. WIIIEAORb,
AS3Z ES aMPACANTh BOAOAȚA. 10
APAAT ME AĂILAWAPĂ
Iilpa Gaura pacuisiică. Bz MAN
VA MAMIIph MEMATACĂ
komoapai. UE AMEIJAANIC JENA IGP,
1
SAL ai Saca, AapA AE SAE Eli
AMACTA. LUMANONIIAT
an. Ul Sacă Man- .
Baci. MAMA CATI MEI AMECTh Specs
erai, GaBie CATE
“ară, Apă SHAEc MIM MIMNIEC uapmtuţiii
(ave, MekSTaANEBEPASE. It CATE KpăAEAh, Ulpa Gerwran

p

a

—
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pi Tarzas, unt MAREA, “ui KSerapiii Muc oviiii, uni
MOSES KSTAPEAE. LUNI AHAIA SA (pane. G'rpennte HSMepe
HENSBECTEIJID KAPHAE HSCANSUII „p6" kksA ucerpă Iu IaBany

ate, papa A'lkagzcnsI: KSAEpENTSAb UN USA

EPANEIIE,

HSIli$ MEBOII cNSHE - ANTE, ATSHME AHHDA'TSAb dpave Ile-"TPABUNKSAE, Banii razii G'rpura AExăHAn ACTE
pan ru:
MAHSHNE AE ai ;; Amis aene Asii derie, ist "78
“runtepean (i“HHAs, Cusca. CNE AMAVEIJI, WMME- NEK
AE Ali NS Etjit.
ATBME ÎAMBANY KASAAn AATMIMIAPEAE ASI
NAGUTăUAL CAPBTA
ASaurlBoacrpa MZPWT camenSieiți ovuaz
ii „AnapaTBAn A
RE KA EPA AMA „NTPAMECT OpAUIn: Ei
(Paiepăi. NTPavacTa
BPEMI 15 ACTE Aekie. - Apa Aspire
- pe'luiii deli AEAEMSATE. uin IMBANy ave. Bânzirrpamaa
AAWrEB2acTpă B4MPATA Veiamau KBAUINIE WIHEOICAPATABĂ
Gewasitae MAAE aviiAECĂITEM „NTponeIepă.. un: IBELVESHOAIJ
'E KSBMIITEAE MAME RAC!
MIPANITE. K4E5 mpi FLACApE absu
nr aebpua ASH Aeie,
Mt BEIIIHAh CAREAUIGPA NĂHIIE AMBA
SSTA KSMBABS.NTPAT ĂESIE NTpaMacra Yera're. “Illu
AEkasxcă Aa, Alaputn
ENCRIIAn ABSA
tI An (ave

hA' TPA AHSINa* rSAn,

Coko

'recha E6 Kali
PBAMAATĂ WVAVINSHE Nrpata
crra NCBACTE, XE-1AMRAALI
KS
MBHCSAR CAMAPU

EAM

GaBEAEAM.

Um NERA

mapezpa, ATpă
HAHHTE lana, Aaviii Snui
UMEGSTANAn Hagupkrra napTE MINUTRĂ MAGIE, B49
8 OVII CERP NEGAT,
Ut NEMETASHTE KS B NEMEIȚ AE aApy
nttra. Rapa A&năc P8 | un
um "Vewaopi Bperpumi Pinsn.
unt “rpuavrum AEAERIE CZAC
Ir&N
IE
Ilerepa, us Ckpiut MBA
crA Cetuţutaep, LIMHSAMIAE
“NTABAE MENAGASA, ui NET 'TWI
UR CAMHHSHApa, LUN NTpă
tia .pU
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HSHTPSA Tlewpegiu, abaapa nFE. Ceai. uni KZ35P% MA nn.
MRAPEAE Op. UN IIESAĂiIIA ii Arpegapa
LElpa Cauiţine
case, cnSeapă NTaii gecue, Anii AEPEHASPHAE ASH AERIE.
UN EBAMIPA “TOI "14 CAARIA: PE ASANIIASAS. iu CAPrSHIPĂ |
MMNZpATBAB AEHAANEpă Tupeu NAASEMNARATSA
dzogocie MERSKSȚIE. Caprsi aecseai, umurpănia AA CEHI
R236 AA MIMOAEAE, tun KS lakp&MnAE CAMEMNAPATBA AESAA
Getrese nuoape; CaTa „[OZPATI, 11 Hi HCA BECEALA. Gara
MEGSHSple Mape, HA TAS aAceSATA'T A mn345 Sra, unt 1AS APATAT AkS6438r KS wii CAN MEÎARĂ MERUAGAWP. 1 ALiLă
B:PoBHHAa „patnaparăAn K8 Osrtţini tin 8 EncăniN ii KE B9NURSPANA N AECOANI DP ABHNASĂ ron KSM
EPUNE, Gotuţini
piurrapă rapa PanrAwWeapă RATpA AAMSAB. A'TSINEMIAPASA ANE XANNE CKBMIIE. UI AFUNUTE UN “Spa MBA;
capata 5 Cekpie cAnse "TpSuSpuae Cenipiawp. Tipa Cui SICAPAMNAPAT SASI „RBIIC, ÎCanEMIApA'TE npE aMătITh VII.
NE WAP PBNCBAN. (IN (araingscă MAFE CAGWP. PnapA=
mă nsea Ceruţiii AA maMăsterh RBA EPANTAGIĂ, NpERBAMR ai
teh. mt (PARA Ilpasniă KS RSKEPIE, MAME
„II
MSATA MHACCTENIE AS CAȚAMR IUN NPETOLȚI Wpaurantiii e(pEcS-

AS asi Uueru KS dapepi. Lllucaonooa: uit pe Gneriii Me”
EPA „NILUL npHIt "TEAMINIIE Rapiti Avap'rEpuciA Cana pEiEțE,

Lit C&Pave. WREAJiItuikh NpASutkb HRS EBAACAA,
ASI A misas, nt IIpOCNSBHHIAh-

MGMȚBAMIISA

Ietă în scurta o earacterisare a: limbei lui Dosofteiti,
câta privesce înriurirea dialectului ce studiemi ::

1)

Se

află -probutindenea acela y câre la. Munteni .

—
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sa prefăcută în :8 : WS%E, ySanen
Vechiului casă
"Top,

(înm. de la MBRAPEA, -

subiectan, 2y5u4 (postesce),

AUSTAMI,

WSava'rarre,

Spatar,

NpESph,

oc,

AWS

ete.

2) Ji ieste prefăcut în & dupa r, 5, î, daz, (după ş
şi în se pâstrâză,
dar nu pentru că nu se află în po-

porii, dovadă texturile celelalte din cari amii scosă e|
xemple mai susa) :. ASaHeg4S,. Bica (Învise), ovucă

(unse), can (seci), wpapann, pas, NSpMAc%, (pureese),
cai
(seci), wap
(ţeri), naz4ckn, ete.
Pentru e în & după ș
Și Î, avemu ulApRA care presupune IEAB A==
UI AApRA=
WIAPRĂ ; AEUIAPTA, CASmnacta ete.
|
„

3)

1 după jr, s, ţ, de îlu are trecutiîn î(ă, 2),

chiar şi după j se află câte-va exemple
(betejiţilora) ; sac, sux (ină), măuspa

BETERĂȚBAOPh,
(ținura), „MNa-

PAREN, MIIAPALȚAN ;.. pa8, pac ete. După ș nu amia-

flatu nici o dată =,
4) Prefacerea, lui f înnainte de i în
4: Yu

Xutn (fina), XEPBHHTE, YEPBA"TOApE, -XERH, YiApa,
ete.
că și

celelalte

Tau cunoscute

prefaceri

ie siguri,

ale

labialelorii înnainte

vomu

'
(fiică),

Cum

de îie-

vedea de pe alte testuri;

Dosofteiii înse se ferea de dînsele.
Chiar în psaltirea în
versuri ne aducemu aminte că ami
gasita RIMOp p. Diciorii.

T-iy
Notă.

Numai - u nu iesa ap
în lupta, cu în, :la, celelalte fe-

nomene (2,3,4,) se află în
luptă forme din amândouă
dialectele,
:
„Din Divanul Dumei, alcătuit
ă de Dim. C. Caniemiră
ȘI publicatu la 1698
în lași:
|
Iogerţsan,

(Myeacrr8An), (crnttrb) CITE, APAVUZ94
8, (ui),
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- pact, [ARAAPE. “psmeiueie, PAUIRHpătiAS-CA ((resfirânduse), „MBOTAWZCKR, PAS, CAPANIE, 1ţap, Ich, CA, pAMRHE, IAPA, WzpăW, AUrR, CĂHrS;h, (|AkSca (făcuse),
URPSHTA, B4SZHASAE, PRR (TidU), CTpăicoApE, CA CZ, MIA.
NATOApE, MiAcSp”, CARSpaA, S'RCFpEAE, AIApzițătin, (cuurSph);
((NIEXEIIMIOHE), “MPANENIIPIIE, IIApAcăcKh, ESGIWACA AEcharAp'
(deci cuviosă la înm. fen.) suca (disc), - canpin (seeriin),
Asucaae (dînsele), (prapane (ficrele), 'rasprSpiae ARAL 19PONRACA, SAIIAE
RAE AATE A METAIIAWpR, INOLMEAE A N9MHAOph AMEAOPA, „PMSAIACkh,. (WIECSp), ApPATA, ACAAVANA” ro,
PANEVIOHE, HECTZHCSAR, (PIN A WAMEHIAWȚI, aAWph AA K5GHITE, YHpEWIh (Âreşă), CAWIIUIAE, CAS: ZCER. CUREA, II9ph,
“YUpEtIA CAS (piiprăcea, nzpiniack4 (p. parințeaseă==părințeasc3),

cANTAMZUA,

- AUASA

(p. aşeadză==aștudză),

s48,

„oa, (ABpWp”) UIEPSAIAR, LAPILA, pPZARUE, CBAUIA, AEurci, (UErSII'TOpI2), - -MIGAAVE, PACAPA, VIPAVATATE, CHO„pătat, (pawnzpzuţia), (nice), nsBoapzae, AAKpBANI, AEZMIATh,
CApă, CPEUDAAA, .MSZCTPATI, BMUTh CHMZHApă Ut BHBOph
CAMEPARĂ, KAPGAE, NACApHAOph, HMACABA (Se va imâ,-se-va mânşi), *rz'rapzawph.
Din. Istorieu ieroglijică a lui Dia. Cantemiră nu Yoiii
cita de câti

la piază,

cuvîntulu

chezi pentru piezi,

şi anume pentru

lui p în ch.

înmulțitii

de

că ne dovedeşte

prefacerea

Se înţelege că ieră prefacerea

și în alte

cuvinte dar de
Incheere. În
rele fenomene
în € după s, ș,

acelea a reușitu să se ferească.
limba lui D. Cuntemiră
. aflămi următâdin dialectul cu labialele schimbate: e
f, d,r,j; îi în î dupăs, Pe dr
f în-

nâinte de i în h (dar numai în hireşă, hireșie) și p în

— 14
“ch (dar numai

7

în chezi) Chiar și la e și î după cons6-

_nele citate se află în luptă amînaous formele, cele cu e
şi d păstratu cu celelalte.
Limba fe may ferită de forme populare de câtă a luă Dosafteiă,
„ _
Tota la Moldova trebue să punemu și 'Dottrina christiana a lui Vito, Pilutio, tip. la Roma în.1677.
În ac6sta ailâma „nice ine (p. vine) della nime.. Fiul
ine
de la Tatule, ne pentru vine presupune forma populară

pine ori Tine din viene, viine, . - .

„Moliteclnică(e. 1650—1675.

i

Ms. Acad. Rom. Che,

Gaster pag. 228) :a
e
Sa
_ASASA, CANT, „ANREUSPEA, “pANMRA'T, cap, CAMHBA,
-

ASAINHAS-că, AMTwp, pas, Akpeăipă, BZ32HAB-A,
(-MHcE),
BOTESII)), (Darts), CANT AMAN,
UIESAHA, (HeMYpsii),

(A4Scăpă, (enScepx), (EZWTELţ, pzenSustin; catrSph,
ApăTAPE, PEMANIĂ, MCApAT, WI498, Ca ca, Wăpată,
(Cprh).

i Partea trei pentru mânhiire păci

Gaster pag, 299):

toşilorii (1692 Chr.

Sa

Da

548, ME (p. mea), “rpaue (trăgea),
manrSupe (p. mîn„tuirea), AIIOTORIRA, (BE3S), we,
APĂRA,
BOEp, (BAIA),
CTpArA.
E
i
a
Scrisâre de Incejălură... (4692,
Chr. Gaster pag. 304) :
AS4S, NBujiiiie (puţinea), cxursp,
(erpuka'm), MEpE (cerea),
cricAck. (spăsesen), 2UI9TWp,
AMECrSE. (acestuia), P&RAAPE,

CANT, pă8, MUAAANISHUIAE, PANABCSA,
CTpATA, cAyaerps, (se-:

hastru), aewezau,
_

Pă5, pacisiica, pas, MALCA (m6rse),

WAsbca (înţelese), (RASA), AScam,
Frecema

la documente. moldovenesei

ala XVII-lea,

|

tota din veaculu

|

p-

—
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e. 1600:Iara, VSactgra varanicaty (doc. slav, A. IL i
1,1. 135).
aa
1001: O inscripție. slavonă pe căda unei crucă : ca
KSA, (Notiţe istorice. şi arheologgice de părintele Melchigedecii, 1885).
e
“
1601: Tîrgovişte, dar seriitoriulu lui Simionu Movilă
ieri, după D-lu Hâjdău, Moldovanu : ca YiE,' yzuSr, ps Bă
nasi (Col. lui Traiană an. VIII. noua serie Tom. II], -

pag. 369).

-

e. 1608: NSMUIZ948 (doc, slav. Ar, 1. 1.1. 18).
1610: men'reanm (doc. slav. A. I. UD. se afis în al
tele contemporane ImArreA4 (doc. slav. A. IL. Ul 209).

1610 : ASMuA548,. YOTAPpAM,
CA ŞIE, SC,

PAAHRAT,

CRMIAT,

SPEREHH, CARSA,
păi; WRITE;

”

VSPRAM,

Mapa, dos,,

românese,. A, 1. 1, 1. 22).
1611 Întrunu
documentu slavonescii din. acestui anu .
se pomenesce de unu Jfilipă Filipa) care murise, mai *
de demultu (Cronica Hușilor, de ep. Melchisedeeii pag Să

42 în Apendice).
„1612:

Buza,

ia
CANBHAT (ALoldova de dest. Act. rom.

ALI11, 11);
e. 1615: werayie (p. Ostafie),- Qlaldori de susi. Aet.

rom, Ar. Î. 1. 1. 71).

1617: cana, WzHST (act. rom. Arh. L1.1. 18)
1619: Pzueym, (Tpeuze un). (Act, romăn. A. Ist. t. 1.
p. 2. pag. 6)..
1621 : ca cn, WnaH8 ca8. zu Srăsti CA IE (Germauţ
Act, rom. Ar. I. t. II p. 215).
1621 : car, (aaa Papi (Ar 18t. III, 216)

a

-

—
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a

1622 : ca vie, Bop yu (Ap. la Cronica. Hușilori Melch.
pag. 46).

Ma

1622 : npamackSASI.

NpUCAMI,

BRMH,

ME

(p AM),

B4-

BA, pAMăte (remănea), ASMHEZAS, MMRAASUI ZII ȘI Aut=
RAAStuEIIn, (De -acolea urmeză nu numai că a trecuse în
„e, ci că e după ș trecuse în € și în asemenea împre=
jurări. Asemenea forme lipsescu prin cărţile citate în
urmă), paczpir, AuAzSurlim
(acti scrisu de Simonu

-. Stroiei fost aueritp. BR. p..A. L. şi F. An. II vol, IV...
p. 708). Lângă acesti actu ieste o imirturie adusă de
Mărica

fata lui Lupe Huru

: M4pTBPIICACKA, (NpzEckSA)

ASAMIEZEE.

|

N

|

1623: napair, (ASIISA NpăiBECKSA), (UuS'r8A), I9AERAT,
W4p4H,- pămac, (Arh. p. ÎL. A. E. An. IL. volumul IV.

p. 711);

1627:

i
c&kSA,

XiE, (doe.

rom,

pag.

.

14).

Sakznpă

(Qicândi), was,

de la Mironu

Barnovschi

|
pASTATE,
Tom.

o

1631 : poe, camrg (sîntu) (A, 1. 1.1. 106). .
1631: when

ca

I. p. 1.:

|

(deși trebuea uk'ku=șchiai==Selavi), su-

erpiuyai,.
e
a
|
1634 : camră, Vi, WzSr84, czurSp (Arh. I. 7.1, 1, 72),
1642 : erpancs, oc, (curea), CANTE, APATA'T,. (SpERaMHAWP), ASAtraza8, (14p ae imi cA 'Tamnaaiear de
no se
va tâmplă, deci va==a), urapsin (AI. 1. 1 24),
1632: maprSpiicack, car
(siliti), yau8T8A, :nAmArA
(Jijiea), Ba yu, narp8 ZA,
aurainpup't, Paruaeiie (Ră-

vileșei, deci r=y=r) nevețase, (Chr. d-lui Gaster 7, ].

pag. 102-—103), .

Mae

|

— HI —1644: wăpint, (uniST84), (npeis5p)
npeySp, Banin=—vale-.
iei), Mi Kan8 RHMopSASi (deci picioru==ehiciori, p==ch, și
capu pentru capului) uSracrpS, ui AnSkz nimopăa (Actii

românesen scrisu de Vasile Boţulu eătră Vasile Lupulă,
se vorhesce

-

hotărirea

unui satu. din

ținutului Neamţu-

lui). (A. |. P. 1. p. 1. pag. 87).
Satulu Crai
de lângă. târgulu

Neamţului

_se

află încă de prin veaculu ali XVI-lea și alu XVII- lea,
sub nume de Vindăoană. În Notiţe istorice şi archeologice
adunate de părintele Melchisedec, episcopului Romanuiui
1885. aflămu acestă sati pomeniti la faţa 36 sub numele
vechiu Pindăoană (1646), ivar la faţa 37 (acela- Și ani),
sub numele de Indeani de siguri p. Findăoani, yindăoană,
1649: Exagie Henors HocrpS (p. NENOTSA HocrpS), (devp8a) (A. IL. 1. 1. 94),
SAKBIAS
1655 : ina,

(dienda),

ccepaura.

AoAH-

avbas, crpaura, wpyn, ECE. (A. I. III 281)...
1635 : menrEealMiS, car,

-

|

NEUE, An TESANI, “ CANTEM (Ap.

1656: AparSyaekSA, LiAELUES (p. Hilişău prob. Pileşău).
ABATAT, SAIIMCZAE, pacnsuc8 (participiulu trecuti), ca e
vis, czmenuţii, Suv'Eploa, WSpE, wi wp-AvaprSpie (Ar. |
T. III pag. 230).
1656: wan&r8a, IATA (tinta), “cAnT8, WIBPAT, WIpA-.

MANTSA (A. |. III pag. 233). „1657 : caMENUIH, MAp, (cir), A XI (pwer, a0p xi WiU5T, Wp iii, powBai, (witi'T'4), ApArSWâcKSA, 4zpăi.
(spaaizurr)
1657 : wen'renti, (cBAU4p), inu,

(4. 1. III 238)..

8pE,

|

N

la eron. Hușului Melh. pag. 12);

—
1660 : ASAviEz45,

MB —

W4pzi, Wzţi,

|
BAZZHA,. (CiMT8), (erp

ME). (A... 1. 1. 108).

|

1660 : kapnae (bărb. sing.) camee,

ASiuezas (A. 1

1. 1. 108—109).
"1666
1669:

npeStam (A. IL. 1. 1. 120).
Maesân (A. IL. 1.1. să

1669 : sai,
„1672:

cai vie (A. IL. 1. 1. 140)...

(eurSpi); we, acasă

„pzannuani (Ripiceaniy

(Ar. L. 1. 1. 80).
„1078:

XiE,

U4pASpHAE,

I. 1. 1. 9%)

a
ONERGN, „pANAC,

1. 1. 140)

|

-

yzpzi (Arh,

a

1680 : M&pTSpicacs, WavATarrE,
*

-

i

auAAr,

i

xi (Arh.

|.

3

|

1695 : (AES), CokpaME, XHIGĂ, pupaneui (înţelesei, aice
avema într'o scrisâre intimă | pers. veche: înţeleşi),
1ECE, AATOpi (sing.) (A8MHEzES), WZpati, Tokuueiti, WTOphh,

MApTSpiicackh, -ASMIESAB, CTPAHWEUI,
c4 că (Ar.

N,

IuEn'resavi, PăMHIEA,

[. 1, 1, 02—63).

Sfârşitulu Veaculai âlu XVIL- lea : „ogopa odâre) cap
WAczTSpi MeEcE,

: 2: Munteniea în veaculu alu XVI lea.
Să vedemiu întâia manuseriptele
și tipăriturile :
Cronica hui Moza (1620), Olteniea.
o
“ PaROpEckb. CAMZHATI, (ASAEZEB), ca, TIZBOAPIANE,. p28,
CA CE, (Nacepnac), pawrzuit, (uuace), (uanrre), cztira, păsMA, IAPNEAE, (acSuicepz), (naceprt), (pacbupapa), (erai),

(4epph),

PREA, CRAMBAS),

apa,

(SA; SME),

pzenBHicepăy

PAMACE, (okzpia). wapn, METAL, ca (conj.) apăra, (n4piipă), (e%6papas), apă (până), erzuya, Aa, CAMT (sînt),

—
(UER),

CTpRUCE,

META
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LUH METAL,

(GBEASHT),

EZpAMII,

(mai susă-

Sp2T4, U&pAH, (Cruce), (CEaAna), PZCXEIpApĂ

amă vedută pACpipapăă), pAcSHA, TPENIAAG, WZpANă, AA-, |
EPBAUL, :RAASA, NApăa (pârea), Manu (p. t6penă); capă
(p. scră) "rar APAN, CANAL, PAAA (videa), aptă, X9SPH (uri),
"TApBAE, CANRATERI, OMOpII, IWZpANRă, PESHAIA,
cu e.
pasere
numai
altu-feliu
(de
paSa (riulu), nzcapse
NZRPAMOLUIII,
după s), APATA, WZpIIEu, (RAMAUE), (ueaittigb),,
(onaRN0p);
(AoAulE-cA), wap, UBSAvATA'TE), PACII

arapactb, (PS), (cerură).
Uni leziconă de pe la începutuiii veacului ală XV-iea.

D-lu Hâjdău Va deserisu în „Col. lui Dra. an. VIII 18774

și în „Cuv, din bătrâni mp, 1. “D-sa dovedesce că ie
făcuta de unui munteanu de pe cuvintele barză, renichă,.
Cum că ie ași se mai.
Banii (în. înțelesă. de domnu).
vede și de pe 4 trecută în in În :SAEE, 7SSIWME, Wkpă.
[sta urme din dialectulu cu labialele schimbate : căa-

SATER, XiEpBEtiup'a, pe lingă fierbinte, giiapk (se află şi
Qirape), RAS

MASAPE

(p. ma-

XIAPA (fisră),

(cekap4),

p.. 5109, PANA, NACZPHAE,

zere), CApaMeckS, . cară, (Wkp),

PEUIKHPS, pckiip8, pACKSANIp, PASTATE,. €c4 (conj). SPAPE,

WzpMSpE, (jepat),
ae
vechiu de câti
mai
Din Molitvclmiculăă
„_bibl, centr., No. 28 Chrest d- lui Gaster).

1633 (Ms. .

AEuIAp'T,
(ASaiesEsa), (e Epz), NELIZpITBNIOUE, A:R8'TOpIRA,
(3naePALATE),
(ROVAMZ
WAP,
mropăTra, ((Dieph), cătiri
AMI,
uzi
16), (cepe), "p48; (Crpir),: (BMBAAph),-.
(AMs- ă
MZEOAPA, NACAPE; (eaepurărr) APATA, CAPAMAOPb,
N).
iwkcra), (nzpze lck6), „CA PEMby APATAM, (oyamoţ
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Din Pracila tip. Govora 1640,
(ASawmesES), (npeorbca), ERIITI, IAPA, CRIVTEL, ea, Ch:
CE, BASĂHAn, (CHUrSpn), WBOpR'TR, (AEIEP'rAMSHIE), capă, (ma
CEAE), (MATrSwă), (esSurkrsasn), (uipne), (wecroacăi), czaEATEME), CAITANANă,
La Pravile dele Govore 16410 (de, acolea din tipări--

tura Academiei), sara, cepiitic, neguţătoric, (în8a), arătare, (ameruntul), MANTEAE, chierb, 1458, pacnSiice, CAPAMNACP, ((piepTSpz), CANTAM, NIEPSBUASUL, 7EGASHIIţă,. pAS, AMUBAATă, PAMBIA, (UApric), (W4EC'Toac:), CAABATEME, pi, „MIIAAA,.
MIbph, CABOAPA, PAChPHTA, -(CEMIA'Th), Sph, CA CE, XOTApA,
(Weapăi), cburspă, nacapi, rpeuracin, prSpui (riuri), PAM,
“Wata (țița), panaoc, omopă (omori), crapă (ocări).
Din Invăţături preste țâte dilele

“Lunga 1642.

tipărită la Câmpului—

(Dradusă de ieromonahuli

Melhisedecii).

CAUT, MADRE BASAINASAE, ApAT, - «ponocacias, CA (conj).
c4 (pron). CApain, GRSAEME), (-MDAAE), CAARATEVIN, IP AN
PAMaUN, CANTEUR, (AANESES).
|
Din Franghelie învățătâre tip. la Govara 1642,
că (conj). ce (pron). pACZpIUTSASu, (cEMemvoc), (azS'ropAn),.

(ASaunises), W6phEN, (ruse Sing), (A SaweAecRn), AAKp'AME,
(eritrh), tţapa, aparapă, UZR(R), pacăpirrSAsu, - cap, cu“TEN, (I5pA'routap'l,
nacApe, Wmopruţ,, CĂOROBACKĂ, Ch WKApR..
Din Fanghelie învățătăre tip. la monastirea Dealu-

lui 1644;

i

|

(uses), IţApa, CE US p&WaUE (se nu remâne), (asSro-.
[IPAR), Apă'rzan, (mueaenirA), (erpuAnia Sce), Carn,
CA Mt e
RAE,

p45,

BASANN,

KALU

BEI

(eat vă

veţi—câti

vă Îți

”

=
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_

“câți râţi), (pri), (rperaseac), apaiţi, (nsrpeassurl:), (cunt- i
TEN), paciSuac. . (Chr. d-lui Gaster pag. 109 t. 1).

Din Varlucmă şi Ioasaf. Ms. 1648 (tradusă de -U|
driște Năstuvrelă din Chr. d-lui Gaster).
(oyMBa4),
“le CA Bop, MAPA, ME CE RÎXAWA, PESHUIRPATĂ,
VOTApz4E, (VANISES), ChIISA, PEBAA, APATA-CE, UIEZAVAN, "Tplaie

(trimese),

pACApIrrSAsii,

(ASTA, S-Îi,

CTPRINIE,

ph

MIRA, PACNSUSIIAR, EBANUIȚA, CHIPF; (CEAIA), churSp, (ASAa
e
|
Wespe), (euursp). |
1652,
Din -Indreptarea legeă tip. în: Târgoviște
PA(dc), (AAtiesES), Ap&TapiE, (entrrn, APAR, PEAK,
AA
BBSMH
),
(IAWTE
AT),
Sah, ASauiesizzijiii, pacapiit, (CPpUr

ASMHESAEIJNAWp, PAS, 14, APAT, MSRWAPAAE, "PUNEA,
CAROAPĂ, !
PRAE, AE BA YI, | 1Apă ME BA VI, CA, CTRRUTă,
|
.
PACAȚIA, CAUr Spui. (pac:tpa).. (anrre), (Sue).
de Stoica
Din Aoliteelnienlă slavono-românii serist
(manuseriptu alu d-lui Gaster), 1669:
(RSAEISAR), . (ASAIESESI,
PAS (mo AEwsăsi), "(RSAEtn),
CA
(ABAErSpa),_
(us'repE), - (UAIVTE-SEME), LIEITE- SEI,
,
ApATANI,
AARpBA
(ecnj), (URRAELSA), AELLIApITE, pacuSaii,
pă, PAUIRIIPA, (Aeuep'Th),

CAUTI, CANTSphs

(WIEpRSASII),

pi

poe aie, WPApE
MICAPAR, CA CE, „MICAAE (însele), alu Xa
ANS ut
vu Moperh, wijzapă (oteri), Azkpant, XI EA
A, BUNICA (ve-“nSipern, (ASanţe mec S-14h). (pupe Sph), ETpAP
va fi fosti
-unde
scimu
nise)... Acesta manuseriptii nu
îs, dar de po 5.
scrisă, vedemin că are amestecati Ii şi
i, tota la ar
fâră 5 sîntem de părere că ie muntenesci
Ori cum lupta ie
câstă încheere ne împinge MAITE.

forte tare între dialecte.

.

„i ntrunu 'Zetraevanghelii din 1650-— 1675 „(mag 194
. I. Chr. d-lui Gaster):.
.
aa,
năparn, urasti, căt, AMHESAS, pBAMKZ,
(CFpUrA TI), BABAIIAR, CA (conj).
Dintrunu
Prologă adecă vieţile sințiloră.... (Manuseriptii din 1675 Chr. d-lui Gaster). |
!
a
ca (conj), capilksa, ca (pron). c&pavin, -(cemi8a), (ce
-MNAS), (Ames), PBEAA, (ARSI), BApATh, CA NS cs,
(inoc), ec'rpatică, TPEINANS, (CTpIHME), RASAUAS, PAS. IMESANAR,
“TpIBAA' (g rijiea),: (Aăuuniice p. deșchise),
(erpurzn4), (a
7RSPA=A),
(MURE), CTpANCEpA, WES AMA, . CAT,
MABpPANE.

A

-

Din Cheea înțelesului tip. în.n Ducureset la 167. Chr.

d-lui Gaster pag. 236).
“(AMzEs),
(aSrepoa), can, PASTANAE, PAMIKA'T, ao
păi, CROIARIAS- CE, „noropap', cn (pron), BASRIAS-CA, CAH- „"PENII,

CA

CA,

ACAANIA,

CAUrSfn,

UIAA; i,

Chinrăph,

Din Apostolulă “cu dumnegdeu svîntulă,.. tip. la Bucuresei 1683 (Chr. d-lui Gaster „pag. 260) :
(mepRaItA), CA cz, Niape. (fiere), BASIHAR, MAPAI, ApA-"
Par, AUIAZATA,
CăltirR, (ARENCR), - PARAA, CANTEMh, AMIE=
548 (numai așa), pantiknparr, (VMHESEACRA), PANA,
Din Biblica de la 1688 tip. Bucuresei Radu_Greceanu (Ohr. d-lui Gaster t. 1. pag. 279).
i:

IITApRann, MMISAS, (numai așa), c4 (pron), (A8"T0p
10),

CA CA; APATARE, (S4ekar4), pAcHISucSA, ABMIEZ
ZECKSASU,
AB
(nersurropecn), (erpuavrap k), ecapz, Sul (di subst):
PACApA, CAMAIIATOApE CAMAĂILA, ACANANAIE,
(CETEMOIIE), (CEsi=sculu, grăsimea de vacă), AMApă'TR,
AAA (aţițatii),
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AUIASA'T”,

ACAPII, AEILIGAApE (deșelare), BATAI,

(nsrsa),

MIBpACAIIAI (părăsindu), urat.
932 de pa(Întro carte aşa de însemnată şi maăre,
urme, nok
alte
ate
ra
gine trebue să fie negreșitu nenumt
amii scosii aice exemple numai din G feţe - publicate. de
i
d-lu Gastar).
â
Din acestă biblie publienimi: acâstă bucată entru
se vedea

ortografiea „acestei

și

limba

în ortografie.

alest

cuti epocă în limbă şi mai

|

care. a fă-

cărţi

as
„A BEL OVAIBAA TPS UOpSt IMIHAE „ala Iu peg
Iu
EAE„NIRIIC
ȚHAE AVRAE BEL LIBSM 1 AE BEM (pas npE
BA MA
“BOO AA ADA, BOA AD BpRAVE E, ni "WAMANPSA.
BOp AA POAA A0Ph.
POANEAE -ASI, un Al MIIEAE RRAIMAOP
A- RA: ANSEA
Il Ba AnSKA "epenpruusS1, ESAECSA, IN. KSAECS
CAMALNIA,

GEIL ARSI

Li

BEM

MARUIA

BIAC TpA

nat

-Î

CAViS,

EH

IIPE INAMAIPESA Boc rpS, "tut pă”.

KS JPTEMEAPE

ME A A MAGVI'SA

BOCTp&,

it

Bei

HADEXE CA CIIAE DpE BOR, Ut BOR

AOPAN,

UMUIS

BA a

(p.

fiere),

INIAPAE VIApA,

“

MA nă(BOR US BA 'FpÎE UpE DAAMAIITSA gocrps. Illui Bot
uS BA "TpRME HpEN
BAC AEI GMBIITSA BOCTPS, III pASROR.
Îllit Betţn POI DPE BP AANULĂNI GARII,
namarsa pocrpS.
ESTA MEI
Wit BA TON AEII poi tut upe W CEA, Mi W
rpii
BO B0p.rotui 5zile iii, tun 82p 54 uenpiarreniii Goajr
IIpEA. BI, ai
amar BRACTPA ME cagie. lili Bob ASTA
MM ROI „PASA
BOR RA'BU NpE BOÂĂ, LUI BOD Hp” [apte DpE BOI,
A k ss-aoii.. lila
001 RE BOI, uit GOD PARI (PArAASIIțA
BEL

MARINA

BENI

uni

BEHHAE

BEKIIAOPh

si

BEhH.- AEUI

«pata

MEAOph OA GEIŢII eroare.
Il Bar nSue daragSuga ml
-NTESBoii, um NS BA OYpA (uri), ecShaersan Mies npe noii.

„Îl Belo OVABAA TPS B0IÂ, mt BOI
on BEI,(Hit MIE Iopoqn. SS AMISAn”
BMR coc NpE Boli Acu mamattrSan
“noii poti, tnt AM SAPOBITA -AEPATSPA
BAM AASCh NpE Boli KS (Pasa. ÎApA
KSATA,

GOAW MAMESAS, unt
AAMPZASA BoerpS ve
SrvirrSasii, inna
inSrSASII BOCrpS, unt
AE US AA BEUII Ac-

HIME GEIțII paie HOPSIIMEAE mac

avher'k.

Ye BELL

„MZACESAPA AE AARIICEAE UI :BSAEKAIȚIAOP AWVAE CE BA “MrpESA
es(paersa 6BoCPpS, Ka Boli ca HS (pauerpi “roare NOPSHMIAE
MRAE, BA CA pacunnaţii dparasSutuţa awk. Ilin ES BOB (a-,
„ME: AIA BOAW, MINI BOI SHE: TIpE BOI AMICA, UI AA UI
PBAREHAp'R Wpăiitigt Oxi Borjipii Iun CSPaeTSAn Boerps roDAR, IE BEtit CAAMANA (p. semeni), AS 4NAph CEMMILȚHAE
BIACTPE, MIM AE BOph AIBA PNOTRUGHIMĂIi Bongipri Lllu ser
rapi

«pana avk npecre soi, um

BEUII HAN Î nare

BPAIR=

MAIMARpi BOI, 1:16 BOpt FOI NIȘE BOI MEA ME roMECRS IDEBocăi,
i

Beţui ;Syn HETOIRIUIAS- Ba umeri

ripe Baii. Illu. AE-ISa

GEIII ACKGATA MUIE NAIA „NTPATĂPA, III BOI AAAWIJE A Bă
MEpTA MIRE ROI KS PAIE AE Ș CPU NENPpS IARATTEAE BOACTPE.
Îl Bor

CSFIIA CEMEIIA MĂMAPIEH BOACTPE,
PIRA RA AE viep

(feri), UN

IAMA

IM Bo ISHE BOAW MESAn

BOCTES

BA ME A- -

pasta. Îl BA dpi 7 aeiuapra papers BOACTpă Ut
NS
BA AA IIAMĂNLTSAR BOCTpS CAMASUIIțA ASH, uri AEMIISAR
IA=

puttiii Boacrpe us BA A poaqa ASii. Illu ASA
avacrra AE
BEM AVEpIlE 2 ESPMESiIh, arti ns BEiţi Ep:
CA AA ac-.

SATAII

BERD AMAWIE

BCAW ' tanrre

PANE,

ASIA - WARATEAE

-
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poncrpe.. Ilin ECHO 'TPHMETE MPECTE BOI
RATE

(p. “ selbatece),

PAMMIIINAE VFAE CAN

ame NZMAIrrSASĂ,

11

Bop MIRA

MpE B0il, ti BOp "TON AORIITOAMEAE BOACTPE, IUN NSU
“eo (have rIțE B0Ă, tun nScTiii Bop (pri KANAE goaerpe. Llu
45 aber A£ NS BA BEL IEAENCH, ME BENI AV pe KATPE
se A Spmesiuun. ro pile ui ES-kS BOI ES Mai
WE AESPMEZINNATA, LUN BO A06H In ES fIpE soii, A£, 5
Illu Boto AASME Npecre Bit.
wpu net'rp5 IARATEAE: soacrpe.
CAGE, MUSEUM, HRANA (parzaSntugiii, unt Bet. Suit
A NETĂRUMAE BOACTPE, LUMI BOI 'TRHAITE MOAPTE upECTE Boil;
c&.
Un BA GEL MA A MAIMAE BpBRMAUINACPh BOLȚII. Ra
Ea WaksmacS (p. năcăjeseii) npe Bo

KS ANICA (E MĂHIE,

int BOp HOAME SME MSEpI NăIIAE. BDACTPE, rpS15 KSITORIO,
UI BOp AA NasItIMAZ BOACTRE kB KSAWIAIA, Ui BEI MAIA
Ut US EZ Belt CATSPA. Jipa ME „ESM BEL -ACKSATA. IUME..
KSPMESHIB.K8 averi, ME BEL A ISPIJE EZTPA - AIE
Illn £$ Bor mepye KS BOI. RS AAtie MEEPMESHIIATA, IL
BOW MEpTA- Uli ES HIpE Boli NE IUIACE WpHi ABIA FPEIIIAAEAE
BOACTpE. “Un Bei Matia "TpENSpHAE. DEMIRFHAOP GOIjIFII»
Bo
mi "FpSn&putae ' lTEAcp . BOACTpE - BEI MătikA. Iu
(PA.
_BSCTÂn PAGANI BOLȚII, Ut BOD NIAPAE W' [RAE AE AEAUIS
BRACTPE
KSTE NE AAIINAE BOACTPE,: MIM „BEI nSuE WACEAE
MECTE WACEAE BOSHAOP BOIPPII, III CA BA cSmapA cSpaerSAn
userii, ur
Miz Boaw. - ll Role NSE METALIIAE BOACTPE
MHPOCE“EOp NSeTin CipunireaE EOACTPE Ul 15 BOI MUPECIL
NAMATSAn
tia inâprBeaoph BOACTPE. . Îl “Be nscrin £5
BOR,
BOCTRS, IM . CA BOPh Apa nenrpS EM BpBIRMAUIĂĂ
-
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i

MEA .ME NARSECRS NpE EX, Wu BOO . CBAAHA npE BO Ap
AMABIL, LUN BA "TON NpE Bo MEprătat casia, ut BA bu
„NAMAHTSAh BOCTPS NSCTÎR, IM. METBUNAE BOACTPE B9p (ui
SETI, eee. PBMALU, ETPHRA, CE. BOph. “POTIM.uuaeeeu„(
Din Cu =
viute din Vătrâniî. L.:pag. 6—12).
*
- Din Vicţa prea cuviosului părintelui. nostru Nifon de.
Ananiea, . ieromonahi,
Manuseri pti de. „la 1691, (Chr.
d-lui Gaster pag. 287—289). .
(VSIESES), IAPA, ASMHASAACKA, IUASA, (anpuusa), pac-

DISHCE, căt (ASu4), uzat, (Amepuya), ca (pron.) apzTATA, (CuurSp), (Sena),

(asurs),

păpA.
Din. ărgăritave

în Bucuresei

adecă

PASTA,

(Clav4),

cuvințe "de multe. feluri.

1691 (Chr. d- lui

oy-.

tip.

Gaster 1. [. pag. 290:

(Radu Grecean a).
- CĂBAN - (macar), HIApRAII, CA2 (pron). catur,
CA CA, ORAPASTOApE, CApAkA, PĂSTATE, pASAAT, AMHESZS, pc,
paSpii,
IVAPEUA, RAMAI, CABOAPA, (BSAERA'TA),
AEUIApT, CANTAAVANA, CĂUrSp, păcspui, NpIIeoEAAA, ca APATA
, WAniă (p. ţeapă), CE Bop AS,
Din Sfântu şi dumnedăiasca, evanghelie
clinâscă și ro-..

muinescă tip. la Bueureser în 1693.
paz,

(Chr. d- lui Gaster

307):

APATA, AMSATACEA, CA (pron). para,
ră),

CAUTI,

CAII TAMAHA,

PACISUS at An,

Mineiulă ... tip. la. Buzău în anul

Anuszs
HIA45S,

(erpur-

cap.

1698 (Chr. -d-lui

Gaster pag; 319 1, I) : ca (pron),
âp Yu puc ern, CTpăHCEpA, Ei IRIS AA, BASARNAR, „(M
SAMeze6), isp „(ere . -

CAM
plur. de la fieri), AMEszs, capaviii, ZbIAE, ZI,
e
a
141, (SH4c), (CTHHeSA), pARAAPE.
tip...
ă
anuli
„ Carte: sau humină.de Mazimiă Peloponise

la Sneagovii, în 1699 (Chr. d-lui Gaster 328): .

prepemrimăpin (p. desbinărei. Intăica ră întâlnimii
Se
nit).
facerea lui b în gl: desbină, dezghinii, dejghi

necunoscută

înțelege că numai se fereau de dînsa, dar

„nu putea să fie mai alesii

.

Moldovenilori şi în specială

ECTE,

lut Dosoftein). car, CANT, “(GBSAEUSASII),

PASI

AEMh, CA

(pron). ca (conj). pacapuT SASI, (cunrSp),.

APSTATI,

AC4,

(aspri),

“(cerpriue),

(nn),

pas,

(ekpa),

.

Sa
i
(ceai), (ace).
1600. (TeSă cercetămi acuma şi actele muntenesei

338).
stamenta Budesci. jud. Ilfov. Col. Mr. 1877 pag.
ca CE, “ATAPZIHE,

CASIBACFA. Lb

AMS ISC, (urit), €a.MITS.

Mușcel Col. Tr.
e. 1600. (Zapisu de vîndare districtul

di-.
1877 pag. 359): ca conj. şi ch pron. De alta-felia
alectulu cu labialele păstrate și cu

publică 'zapisulu ea probă de

-alectu).
1602:

4 neprefăcuti. Vom

limbă pentru acestu di-

a
|
(Braşov, dar serisu: probabilu

de unu mun-

Nicola voeteanu, spune despre o danie făcută de Toni
cATSASH, .
“p'anOC
Viteazuli) : IAPA,
vodu fiiulă lui Mihaiu

CE, CAGIRACKA, UEPBEH,
Wspzen, ca (conj). (ABMHEzE), CA
ME'TZLEN. -(Te(CTPHKA), CZpAR, “Mapauin, CAHTEM, CANT,
Saurii de Monumente

istorice pentru

Romăniea.

UI

e
fase, XII. Bucur. 1863)...
ma îui Mihai vim
de
făcută
“1603: (Coziea. Danie
(ambutuh=ateazulu) : pranocarrSASH, (pa),

AEIAPTĂ»

— 158 —.
junsei), CApAVia, UApizaE, ĂpBAE, (MS ZAJEMECEA),. VOTApAAE, |
căiTe, pASTan, (napzc'beta), (ASAiEzE8), (ep) (Tes„tamenta de Mon. ist. pentru România 'I. 1. fase. XII.
“ Bueuresel 1803),
"1604 : (Vlașca. Zapisu de vîngare) : CAA die (42=—06),
_ABPATO:BAIUI), ce: (pron). (zHca) ;: urâpBatin, UBpBAnI8 (iseălitură). (Col. Tr. 1877. pag. 396).
1606 : (Mireesci, jud. Vlașea) : ca ce, (1uEpRo), CAPARA.
1606 : (Hotărnicire jnd. Vâlcea): mourara, (in0e).
1608 : (Berilesei, jud. Ilfovi) : ca ce, ura (şi) (mai
„totii deauna), pea, MOUI&E, Lb, UIAPBAN, ESSh$, -cautr$

(ceavutene)..

Si

e. 1609:

(Berilesci judeţul

tera):

ca (conj;, cară,

RS5A8.

1610:

Epitafulu lui Radu

Buzescu. Chr. Gaster A

44. T. 1): canrămarm, „ BEIAPTAR

(zi),

ee pron).

(€0n)). c4pAmHAop,

”

1620: (Actii de înfraţire,. ară

NAPATENI,

locă) : zur,

ca (conj), (9 hozuurs); „Mica,

T.

€

Nz-

car, (Arh. LI.

1.1 139).
1622 : (Târgovisee) : (lzrausa), [> ce, YiEp8, uzpBati, N
car, (Arh. 1. 'P. 1, 1. 128).
a
„1822: (Brănesei): BOEpH, CA ca, BZZAHA
S, (ASAueze8),

ECTE, (se)

„I.D.

1.

pana (ripă), Gnoc8), AEWETEAE, iuzpB8 (Arh.

1. 21). (Pe. lingă

'Târgoviște),

1626: (P.-Jiu. Chr, Gastr); N'3P2'T, CE (conj).
ca [2

(n Saar).

1627: (Pietrariu. Arh. Lt 1.1.

(iepem

(Fieresci), (nierpap).
4

”

14): (inoc). (Wkpa),

(Pe nga

Târgovişte).

|
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1699:
“MICA.
1636:

—
|

Mușeelii) : c4 (nz=

Corbii de pictră.

(Zapis.

pAMac,

15) : c4 ce,
a

pag.

p.

(Arh. Lt. 1.
-

-:

pe), (ukyrpazpiatră). (Col. Tr. 1817. pag. 565).
1638 : (Chr.

Gaster). ca ce, CANAL,

CANT, (inoc).

1638 : (Pe lângă Târgovişte; A, Î. t1.p.
23): ca ce, ca (pron). “urază, mica, (90).

1. pag.
|

CA,
1645 : (Docum. inedita hârtie Mateii Basarabii) : ca
multe .
(nzne), (up, (Apis), . (AsmesE8), ASAIs45 “(de
PĂori), (Shi), ca Yie, (chkia), Ba ANEUE ASMUSAS A YI,
p. Mo0Mar, pat, (pr), ca yie, (Datu în “Pârgovişte
munţii
în
Dobromiruli
nastirea Dobromira, de pe apa

Soveja la Vrâncea,

care mon.

a fostit

zidită de

călu-

gărulu Partenie ajutatu. de Mateii - Basarabi),
pASTATE .
1649: (Arh. 1. ţ. 1. p. 1. pag. 107) : -pac,
CA (E.
panowea, ca (conj). APAVGLLEGHAOP (armășeilori),

CATI,
1650 : (Arh. I. t, 1. p. II pag. 26): I4p5AI,
pANOCAPACEPITI, CA CA, BApA (care înm. de la cară),
Sasu (Golesci).
1630 : (Chr. Gaster) : mouintă, -

_

i
i
1650: (Chr. Gaster): ca ce. *
(și),
Ulb
CAPAR,
56):
pag.
1656 : (Arh. IL. P. 1. p. 1.

(mn=de),

wap,

mbasur,

Ei
1669 : (Tismâna.

Arh.

mb (toti deauna a$A), MEpluibiIă,

=

N

Î. t. 1. p. 1. pag. 96):

|
tatii, cb (€onj). ci CE, Mie, (ROC).
CBIITAIIh.
CE,
Ch
1672 : (Ohr. Gaster): uIhpBR,
1679: (Pe lângă. Pitesei):

_

rpo-

pbneuii, cs (conj). TbAIA-

esa. (Arh, Lt. 1. p. 1. pag. 56).

|

”

—
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1679: (Arh. £. P.1.p. 1. pag. 60): carei, (elaa)
“DESI, Ch (eonj.) AUIBSA.
1679 : (Arh. 1. î. 1. p. 1. pag. 61): cu cn,ce (pron),
1687: (Pestamenti Arh. |. î. 1, p. 1. pag. 62): cn

e, pamropin (rimătorii),. CIT, PoMbE, ((GSMRTATE), „pen,
(ema): cn au ch, AMOYOpAT.
|
Transilvanica.şi Banatulii veacul ală XVII-lea.
Întăiu

să

vedemă

Dintrunu
_

cărțile

tipărite

manuseripti

serisu

și- manuseriptele,

de popa Ionu

de la

Sâmpictru. 'Pransilvanieape la 1620. Columna
lui Traiani
- Nouă serie, an. IV 1883 pag. 322—329 şi .445—456

— MHPEIERIR, ch (pron.) . (Sai),

(Sac),

(pentyerSpr),

AAruuSue (pâte îi albinușă, numele sari potrivi la o a
dunătură de pilde din multe scrieri. Vechi. Amii avea.

deci bi==ghi surprinsu de

la 1620 în Transilvaniea,

Sîntemii deplinu îneredințaţi că : fenomenulu ieri cunoscuti mai de.de multu, dar se fereau: MOYMHEShS,
EPTE, CA (conj.) CRARA'TEM([i), Ch Ch, IUESRHAn, MSEPE, (SRIIEph), WCTE (p. oastea), qtAnneipn .(oste p. stea Și
dimineță p. diminâţă dovedesen că nu trebue de pusi mare temeiu pe ortografiea acestui seriitoriu, celu puţinu

„câta ie vorba, de

ea), „Nropue, Bocrrpn, . (a:noyHye),

apa,

CBIMTELI, (CHAVTEMR), pnS, phWTLyur, pE (rea), (water),
pnehPItTh, PRMACEAR, BHCTIIEp, (urapne), chair, (uaae=șede)
%).
*) Cum că nu-i. erau necurioscute prefacerile
lui e în ea şi
a lui o în oa, vedemii de pe exemplele următ
âre : Nut
'Tph, METACKh, OMIXIIIACKA, Tpoan, FPOADEA',
IApA, IDAAE;

jear cum că scriei, pe ea și cu e vedemii de pewcTre
unde E stă

punea

p. c-ta și de asemenea

W

p. 0-a,

aiarea

din ZHW p. ZII0A vedemii că

punea

și 0 simplu.

DE Ta

RE

Noul testamentă tipăritu la Belgradu la 1648 :
MOpaMEZUATBASH,
AGMIIESAE, BAZZUAL, CANTEM, LJApă,
(AAeAeraHah), ca (conjuneţie), ca (pronume), MapastspaIUSASII, CANT, TPELUAAE, Ch CA, IAPZAE, (pAcihiipa'T), wapb,
VIAEYE

(ABAEZES),

Apă (are), „Ac,

(HoAwzEi),

czurSp,

CZMANUA, PECAPE, CAMEPATORIN, ACZAZIIA, NACZPHAE, CApA,
ZHCApă.
Din Catihismulă calvinesca tipăritu cu litere latis
ne la Alba Iuliea, în anulu 1648. 'Traducătoriulu ie
Siefană Fogarasi : acolova si vinyetora dsudeka tiji
si morci=acolo va şi vinietor ete ; va şi ieste pentru ca fi, ta hi, va ci, ta şi. St. Fagarași îera bănățeană,

Dintrunu

manuscriptii

stirei sf, Neculaii de la

afiătoriă . în

d-lui Gaster pag. 136 t. 1):
cz (pron). ame-u (așa-1), A528,
pâkh

(seraci),

CAMTEMZ,

bilioteca mănă-

Brașorii (1600—1650

îîn Chr.

ch (conj.) chphvit, CA-

APATb,

(ASiuezE8),

SHchph,

(cumroy=sîntii), aatsnoy, (Ape), (ASMHEZEOV), AOVANIEZ50V, NSUMHh MESE sp yu ocrn (puţină minune aru
fi fostu), Aphrh, KA AE APE XI, PBUIRIIph, PBENOVIHIChph, ECTE,
MAKPBAU, SBOY, WLhpb, PBAHKATB, Whphiih, SHUI (Qisei). (pen),

NOVEBȚI, phch (Ti8), A0VCh, AUITOPIOAL, CZAZHAPELM, CThilVE, PWTATE,

(CHHurovp), p$,

Epeate, aw'bcr't, noy'r'Ep'E.
Din Psaltiră, ce să dice

AEMIE,.

(Sewiep'Tt),

MOpTE,

|
cântarea

«a fericitului pro-

rocă şi împerată Davidi...1651, tip la Belgradu:
AELUSPT, ApATAN, (Ciur&pb), A MUSAS, (4 Smnesee-ii), pncsbiara, ca (eonj.) (63), PBLURIIpAUțI că (pron.) ast TpE=

”

—
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WI9HE, (ESKSPA-CE), IESIIARPAPA,

NBC, ACAMANA CZ-BA, Mpa
Din Geografica Ardealuhă.
-Gaster pag.. 175 t. 1): apa,

pBIUSASH,

PZAVAHE, WPAEKZPHAE, AAB-

|
e. 1660—1680 (Chr d-lui
car,

ca (pron.) (inec), Ms-

paczpiiT, WrECEAE,

WZpi, CASH,

cakApE (secară), YEp, (WLyE4).

|

CA CE, Ca 2,

„Dintranu dicţionariii aleătuitii de uni Bănăţeani (de
pe lângă Lugoşi pote) înșirămu câte-ra exemplecu ortografiea loru, întoemal cum le-a publicatu D-lu Hâjdău
în Col. 'Praiană, seriea nouă, un. IV (1883), pag. 406
ete. Dicţionariulii, după d-la Hâjdău, ieste aleătuitii în
“a doua jumătate a veacului ali “XVII-lea :: adsung, (a-

Din Catehismulă calvinesci,

ed. IL

tip. la

1656.

(Noi reproducemi după .ediţiea Academiei şi a nume
cu litere latine întocmai): strănsără, rău, săntu,

A

*)

sănteți, ttântiariulăi (ţinţariulii), reotăți, ținea; părăsătă (părăsiţi), giudecară, să (conj.) să (pron).
să să,

dumnezeu.

îndestărtu

(îndeșărti), ticri (ţări),

sămtemiă, răbdare, (simtemă), răspunsulii, segură,
stînguru (c3rSpr), arătămii, străgă (strigă), însiălătoră (înșălători), mestensii, .înpărțitii, 6săloriă .

(6săloră), păsîtii (nămaărn), afiatiatoare' (aţiţătore),

senulă (causAt), omorăriă, semnulii,; părăsiuli (ptrișuli), văzăndii, ținea,
mărturisescu, lacrămi, zăcănd (Sakatn=gicănăă), giungheti, astmeinări,

vitielii

(viţăli=—Bpast),

râde (paae=—ride),

rupsă

(rupse), străcăciune (stricâciune), sărbători, viarsă
(vearse, verse), zezendă, tîtu (4), giuguli, jălu„în dă (RanSntiAb==jeluindă), frâmst (frâmse), gresiti
(rpewuăre), tiâne (uaue), sămentiă, ațife. .
Cum vedemii se află y neprefăcută în și: unii sin-

gură felii de z; e prefăcut în & după s,ș,ț,zj,r,
și 2 în î după acelea-și consâne,

—
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giungu), agsun (agiunu), agsut (agiutu), (shasele=șasele),
(shapte=șapte), ardzttor, ashădzat, argisâsk (argăsesei
= dubesca), afurisesie,

_ Din Aşezământurile vlădicăi Sava, (manuseripta Chr.
Gaster pag. 217 t 1.) din anulu 1675: (nSpari), ASA
NES ZEII, CANUIATSȚI, CAMTS, £EAE, (ASnese8), CA CA, CA;

ca a Moniz, CE BA (PANE, VREA, PA8, canTamzua, (a:spa-MZHT), AcA, Wzpu, NONOPENI, „NEELE, Ii, CE BEE (eonjuneție), cApBATORIIAE, WOKSȚIAE, capszTeți,
Din Faptele
unu Săborii mare. tota din 1675 (Chr. d-lui

Gaster pag. 219, t. ID): wzpn, cAMIATSpH, ABAMIESAS, Bă- S2HAS, CAMTS, CGpEZTOpi, CTpzura, (NoNopatii), SpzuSE.
Din o-carte de.popa Ioana din Vinţi. Diaconariu .
1680—1700.

(Chr.

d-lui Gaster)

AMUISZIACRA, (Sub), C& CZ, SHCRPA,
BATVORSPIITb, Noropă'rb,

CTpaHCSpĂ,

:. cz,

PECIISHAEPE, -

NCEMIASA, PACAȚILT,
CTpatich, oc,

(În ao

ceastă carte avemu regulată 5 și z ca în Moldova, bine
deosebiți, apoi 4 p. în din j latinesca).Din Sicriiulă

de auri, de

în Sasșebes la 1683

Popa. Ioan

din

Vinţi.

Tip.

(Chr. d-lui Gaster pag. 268): AAMI-

325, uzpzii, caKSiiAWp, AMZPATE, (MSatgeaui), - AUSTATE,
PB, Ijapiii,8BASZIIA, NEBAVIATE, pBc&Ab, CTPBHVE,ÎNpB4acE), URpZMZtHTI, ZEIEZHA, NSWZHĂ, PEMZUA, noroPZHA6, CBpAKSAL, „ICZPă, ezmitiuţieăi,
_

Din Popa Ioan din Vinţi, Cărare prescurt: pre fa- i
ie bune îndreptătâre 1685 tip. Belgradu (Chr. d- lui Ga-

ster pag, 274 t. 1.
AmMuEsaS, pacnSHcS4,. că, CA (eonj.)
„<A (pron.) NAp2c4T,

CANT; PASTA,

WPAEUSASI, PRI, CAME,

APATApE,

Că

|

—
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CA AM Că AEWUKHCZPĂ, CBPAMI,
(răsipi), pămaes, (pa), CBAA.

pACzIIH

AVICHUE,

OVpATE,
|

|

[În aceste dou& din urmă deși. totu de ale lui Popa
Ton, nu aflămu pe 3 ci numai pe 5, dary p. în mun=
tenescu şi alte însuşiri ale limbei sintii la felia, Pete
să fie pricina tipografiei de la Belgradă, care nu va fi
adusu şi pe 3. În cea di'mntăiu scriere (Diaconariulu de

la 1680—1700)

se află dar ie scrisă de mână].

-- Din Molităvnieu izvodita din slovenie

pre limba: ru-

"mănâscă.....

Taălmăcitoriuli

tip. la Belgradu la 1689.

ie totii popa Ioan din Vinţi : SHAE, WCARECkh, AMIIESZB,
ca (conj.) ne deosebitii de pronumele cz, cTpâMTă, CANT, .

CZpANb, PZSAAph, “NTOAPCAPĂ, PZCh, AARPAAUI, VIDAEME, pPA8.
Să vedemi

ee voma

putea culege din documente:

|

În Monumente pentru istorisa Făgăraşului, de D-lui
N.

Densușianu

sîntu

multe

documente,

istă ce ami

a-

flatu într'insele:
1613: Boer; 1629: Boerul, -Sarban (cet. Şsrban);
1630 : Boiaronibus, Boeronalem ; 1630: Boerones.;

1637 : Sorban (Şerban); 1677 : (Șerban); 1689 : (Aadasd)=Nădeajde, Russor (Riușor), Serban (Şerban), (Bojaronatus) ; 1694:

Uretya

(Urechia

nu

Ureachea).

“În Am. IL. t.1.p.1. pag 100 găsimu - unu actă de
la Dosofteiu vlădiea din Belgradu, anulu -1627. Culegemii
exemple după textula reprodusu de D-lu Hâjdău eu litere latine : Dumnegău, să (conj.) săptămână, giucător,
giură, să să, să (pron), remas, slujască, sărbătoarea. .
|
În Am. IL. t.1. p. l. pag. 93 găsimi unu acta de
la acela-și Dosoftei, mitropolitulti Ardealului, an. 1627
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publicati cu chirilice : nseHu, cTpanucs, NEUIACKA, U3păăe
__ (Partea, aceasta ie scrisă de altulu cine-ra, nu de mitropolitu. Acesta Dosofteiu 1eră de locu din Moldova

cum se vede din scrisorea . citată).
Feaculi ali A VIII-lea.
|
Moldova cărți şi manuscripte.

„Din

Psaltirea scrisă de Ioan din

auSTĂ,

SIA,

YHE-WHHE, AAN348,

Yasluii la 1710:
ApATAN,

((pne-untie),

(ppă), Buc'repA, AEKSASH (dovadă că punea £ p. e), cane
(sine) ; amapzrz, ca (pron. dar se -află forte - dest se),
H5BOPZUIE (izvoreaște==izvorește=izvorăște), c4 (conj.)
pa5, CApARSASH, UApA, MEAN (p. AWVEAE), > NAKATHAN MEA

(păcatele mele), „pe, (BEpAtE), ISPA, -NUEAEVIIpE, can
MIIPAĂTZUA,
“TEL, PZGAA, CARA, CANT, MO, NSTPEURHEH,

norepa-64, wzpată. (Chr. d-lui

Gaster p. I. pag. 363.

Ms, se află la Bucurescl și ie de bună samă copie de
5
pe o psaltire mal veche).
după
„Costiniu,
Din Ceasorniculii Domnilorii de N.

ună Ms, din 1714
tura populară

aflătoriu în bibl. gin Iași. (Litera--

de Dr. M. Gaster

Apendice

: rău,

să,

rădicăm. urâm, răvdare, dzice (816), răspunde, săntu

(sînta),. fără, înțălege,- agonisăşti, urmedzi, . înțălepți,
(greșalii), alesă. (înm. fem.). săluiciea, împregiurat, răsărăceşti, îm-dică, slobodzeniea, zăbavă, nepedepsâti,
bogățăşti, răsăpâ, lacrămile, înpărțându, heare amară
(fiere amară), sămenătură (ajungu), (desarte), sângur,.
agonesât, ficiorulai, agonisăse, pirăsât, (singur), lipsăt.
|
Din Cărţuliea mitropolitului Tacoru tip. în tipografiea

Mitropoliei din Iași la 1757; AMHESAS, CRIUTEMR, CĂHTh;
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apărrape, Ch CE, BH Ch=Vi Se, VE CA ae; TpELIAAZ, (pac),
“MEZUATSpA (cum se află -mai totu deauna în tote testuzile vechi, noi amu însemnată înse une locuri și forma

învățetură), ocz5WTe, CBAGATEMII, WEP,
(Npewlytcz),
PAMZUNUSpI, MEZ, Such, PAS, pASTZUHAWph, (KpESSTR), „Muzazuue (cartea de cetire a-lui Lambrior pag. 197).
(aiSgekara). Cum vedema, are numai. 5, dar are m pentru
-uy făcut dinj latinesea, deci se vede acea înriurire
care a făcutu.să nu se mai privâscă | literare forme ca
giudecată, ete,
-Di'ntr'uni manuscript de la 1784 (scrisă la Suceara)
citata de d-lu Gaster în Literatura populară pag. 47:
desâme, țiță, noapti, moarti, sânt, sălbahică fiară, pă-

-zănd, gios, părăsăt,

lacreimă,

(pag.

320),

juchit.

(p,

jupita), răspunsă (txecutulu), zăsă (dise), sângură, carti, :

Din Saemenru

apa METIINE ARZTATE

(pupat

tip. la

1195 în tipografiea Mitropoliei din Iași : cere, TPEMEIE
(Suna), CĂHT, BHNZ,
NIIMENIE A£ MA VHS (nu unula), A-

HiETh, CărSph, cane (sine), (uacea'E), UWIACZ, MyiitttţaSh,
PăMtie (remănea infinitivul), crpatepe, (îmoch), 3A%HA, WSAATATE, MigAsitţii, pamaca (remase la trecutulu sim-

. Plu), use, -IMSALgaăi, “NUEAECZL “(îuţelesex trec. simplu),
XEph (fieru). (Ouvîntulu îlngăsesci de mulţime de ori

tota cu y) a:nsuye, (exsirsuue), AUSHEZ,
yiwen, (CHurSpn), AMUZSA,

SHcA,

3a%4p Și 3Ayapr, (RSMATATE).

“NIGAIA IE

(uzanvTe), rzchiyle,
i AMSAMEIE,

Bucata urmâătâre o pună întrâgă întâia pentru limbă
ortografie şi arheologie, apoi pentru că” bucata pusă

de Lambrior

la pagiua 213

a

cârţei

citate

ie

gre

|

|
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şită în multe locuri. Aice o tipărimă după ună exemplariă aprope complectă, - aflătoria.. la editorii acestei
scrieri. - Aatorii ie „Amfilohie Hotinulă
Pentru măsurile

care să obioinuesci

în Geometrie.

„praotica-

TOATE AVACSPHAE KARE CA. CRUvIISECHI Wrp8 AMACTA PEW=
“MErpie, a HoSMoMErpiii, AER : AE MAcSparopiii ASaniii,
HApE EN AAS HSBOANTh UI AAG AATh UN WApE KARE ISAE,
Int CEMIE, Ut. MZRAph E HSCA LIN. OBIMIISECKN -NTOATE N0=
KBpIIAE 'TOTh KS OVHIh AMEAAUIR. RI LUN WBHMER, Ap TA
pauni a£ aifietun USAutţii, um CEME CA CAS7RECKh.
„NiEnsrSAn AE TOATE NBC ECTE . OVilh TPBSlllțh A£
Wp5h, HSAWMHASAR ANNIE MANIA . 4. AE ANECTE Amuiii 2 A6
TpăSHUE, (pan vii AENETE. 4, AEETE (Pakh OVI AXATE AE
MăUz, ES "TpEii AATSpii BE Mă.2 46 12- AEyere «pan ovul

DOP, EA UPĂ HSAWA WIAAMA JOMIIACKA. ES G-AE AECTE
IHMOAPE.E_AS MAAME (PAkb NAcS TEWMETplikb.Tewmerpuiii usii BEkii (au ac A£ D- HIoApE, tap4 a
SA CA O6HMHBEpe AE 6- ASna KSM uit Anii AA E0Â PMOAMOGA, ka CA (paue qE 6

naame oa.

kS 3- E aveţi

MALI, ARB WNPZIRIIUIA AE AnsprrSAsit „es K8 „AMph MAA
C5pA AE non.
WCSTA.
Snpimge
BEFCTA,
p5ciii,
SH
GOeraie, AS KSMb
ao SE um Muti ae nam.
Omnia

cTAaiii.

WTAAIEHACKA „RGNPIIRE, 1000- sE matii, wpii 8-
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0) aEra KSnpuinge 4000- ac nasii, wpii 32- ae craafii.
> GOmniz Heswyackz, KSnpiiia 5000- BE nai, AS 0. AE
CTAgiii.
|
Ooyi rpaab AA MEPHATANSASIĂ, "AS AMEpRSASII AE AMIA=
555H, RSNPHHAE 25- pe atrii, wpii 200- AE CTAAIĂ.
“ÎNSATE, IM AMSATE RUNSpI, MACOApZ Wameniii „MASAME,
tâp HO CA KASTZAR AIMDACTpE WEHMERPII Ac ant, Um CA
BEAEMh AE CA NYTpUBECKI ES A ANTOpA.
Uli Mali NT BOA HE NEWTPS MMOpS NApHRSASII, kA
BCA

NO'PpUBEIE

Hmmii KS MAMAIA AOMILACKA E

atv,

nui

|

RS TIHMOPSAR MEA BERI AMR pOANIIĂ, inta KPECKSTA AE KRTh
AMEAR BERI, KZ CAS MapHTA MANI RS AOAR "AEVETE, MA
MAPE AE Kă'Th AAh Pomii, KA MSATA PĂAMEBHPE (pPAKSpA
TEWMETpIII, tun acrponoavii NEHTPS AMACTA AAAWUNPE, „AKSpRAUASCE NTPS MACSPHaE MEpHAAHSASII, NTPS RăTh HA JMENZpA AE HEBOE AKASTA MACSPHAE BEKII, ANII IIOMENIPHAE
ASI FiecnEciANb AN&PATB, UI (ENA AATE CEMIE KApE CAS atar, ATA NHMAPE CANATE NMIATpA NEAM MOpPMANTSPĂ.
AAJOMAE C&NATE, PIE, IUN CIIHME. ANTPEHAE „PMACSȚHAE AE
AOKSPĂ, II MAE. AA NATPSAE pAvzeSpiiae NHMOPSASI ME a8
NACATE

BpEAHHRBAn RoriS

Dapneszianis,

ne BHASpHAE AEAA

ACA BSPTE N pONA, unt a'Paapz NZ ME MA ApanTa MzeSpă
ee PE «NAWMANAE pOMANE, KAPE CAS MAcSpa'Th A BECNHCIANI
PAT, XACHHAR UI AZCSpA NWMOpSASTI
Cana'Th „A cm,
Mi ES AMACTA Mcspa ca caSntchn Pomaniii naz A
3iwa
AE ACTZSĂI, KAPE MZCSPA : AE HMSph: ANME MON MS NISTE
|
NSHE, HE NSTĂRIIAR RAC -MANZ „NTPAMACTA KAPTE,
taph ASnA

—
CEpHCh Ah

FSMh CA APAZ
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ASATh

AMACSPA

AE: OVHh

AEVETh,

“az ne AECHE Ba KSHOAWIE Wpil WunE ABOHCA. MEPYETEZE, IATA -

MBCSpA OVIISIi AEUETh, ME CA MPAZ IMACSpA A£ NHMop8An.
SsAAS 'THIIAPHTh „A CLARE, fiEcnECIAtIh ANZpATh KBMhCA BEAE. MacSpa AE OVHh AENE'Th AEAA

MZCSpA MHMOPSASĂ BECNIANh.
e
-.

Alzespa AE OViin AEETh. AMZCSpiii
AE IMOPSAR NAPHAHAOph,
PE
ASNA AAEBEPINUgA ME AMh ASATh A
MZCSpiil AE OViih AEVETh AHHh AAN

NOMHACEZ AMOAAOBIII CA, APAZ Aa
Pt

Ă

.

Nasii BAz%HAh KA M2CSpA AE IIIMOPSAh Pomii NS BHHE
- HAM „MMEAE WNOTpHBA ES AVACSpA NMopSASIi AE NApHEII,
TATR AVEPMETA UI ETP NAAAIA NOMHACEA ME CA WBHMHBIE An AMOAAEEBA, LU ASătigh CANA AEZ KSAh (PaME
HOpoASAn MZCSpii 2 APAIAR UI. NE WAPE. KAPE auz AE MaB
KSAIR APE MaCSpA.AE DAMA APAMACKA APANI-.
MSPEAMIILJAITA,
78, KAPE CA
ACAEAIIĂ

TIE fit
APAA „MCEMIATA
EU,

Lin ASHA

Nic TiEpHA KSpuţiii

Aâih NOBpLiTI

MAEUETE ASNZ

ASNA
WBHMER, „po 12-, um paza MZCSpA AEVETBAS!
Pomii,
ks a
KSah caS ApaTaTh Mali CEch, AAMh ATORMATh
MARI MHEh,
BHHE
1 A MApHinSASIĂ, LU AERĂTh A NApHIBSASIĂ
WAWISIE KSAh CAS
Ap KS A pOANR BHHE 'TOBAMA, KA ECTE
ATTA AE BEKE, N9NZSHTh TPS AMaera Apa, wmacSpă

—
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“TpitiiiHaSca KS. AACSpHIAZ: ASF. BECNHCIANR ANZRATh, KZ A
NApuaiGASIi GHHE MZRWTZ ANPOANE KS ACA% AENETE MAR MAPE
1 AERATR AMACTA,. UI SERĂTA Apoatiii,
i
Cum vedema 4 nu ieste întrebuințatu pentru ea-te
ci numai £, cate ieste și p.
şi pentru cate;
u lupta cu
mândoi moi și întrebuințaţi
manTre sint muntenisme ca
ie mai aprâpe de cea literară

ea dela sfârșitu accentuatu
m; se afla 3 și s dar a-fără nici o noima ;-UACE,
şi în din :ncen ete. Limba
de a-qi de câtn alui Do-

softeia de pildă.

j

Din „Deobşte Gheografie: pusă de Lambrior, n'amăi
„„. la“ce reproduce, căci limba ie întoemai ca în Aritmetică.

Lambrioru

a reprodusu întocmai bucăţile din Ghe-.

- ografie pentru că a avutu ună exemplară în-mână.
„Dintrunu manuseripţă intitulata Vama Pompilie ală

doilea Craii ală Rimulă *) din anulu 1795 fevr. 15:
Ppauţsazm (adv.) puensca,

IBSPANANTSpIIAE

(în textulu

tip. iRSpăMĂUT Spre), (Bz3i4, în -manuseriptă și BAS,
"în text. tip.); p2S, MEpye (în ed. tip. m'lpye), amSurzus
,
(tip. are 3), nspwkac (totu aşa în tip.) ; pane
(tip. p'&VEAE), CHIrSpa (tip. căurspz), MAKpBAMAE, : (cupe
în MS.
şi căte în tip.); AOLEUSpSA, A ca ARATA,
- (TpELIANEAE),
"OMOpăT, păitzi'k, paw'ratnae, (ema), CANT,
Mhpuoua-

*)

Ami numai tom: II, Cartea
a fostii prescr

isă de Ale-.
„“zandru Aftanasiu dascali în tirgulii
Pictra, Spune că
a fostă tradusă. din franțuzesce de dlez
andru Beldiman

ii paharniculă, Traducerea s'a tipări
tă la 1820
în Iași, dar sîntă deoseb
întreir
copie
i a de la 1795
Și intre

textul

ediţiei tipărite. -

paz, czmue (c&mue în tip.), 252A8H, (urace BEvii), (ASAezeii), . Cum

înriurirea muntenâscă se arată în

vedemu

lui Amfilohie Hotinulu ; ba.
acela-șifeliu ca în serierile
e
încăm ieste de regulă întrebuințatu. .
„Să

trecemu

acuma

la

documente” din

XVII-lea din Moldova (Arh.

veacul

ale

-

Ist. t III) :

„103 : MSPTSpHICaCK, păNZSCATSASH,

Apă, NEIUACEA, RA

1703: ue ; 1706:
ASunia aa, aaa,

au

.

BA Mi 3

ap yu, SEE; 1710: usnzursca,
1708 : czaipe, crpauye,
ALIZSAT, Wo6, CTpaie i 1Ț07 : canT$, GiBAEZAOp, EZUTS,

veţi, cur ; 1715:

, CATS, MZPTSpIICZCKE
Mzp2ZZCKSAAMI

MBp= NSMIIES2S, USpSuT5, apa, a xi=va fi, ASMUZSA5,
lea:
XVIIIalt
ui
azck54 ; O povestire dela încep. veacul
AN,
JOC, AEUNTHAE, NPZUUCKS, AWSZAT, IWASZHAS, ESFATH
: AluREAERATZ, MA Sunae=meva ucide, cTpzHcă; 1725
i
XAl, B2A6UT, Ap&TAT, CAp XI ASAT, PZMAC ;
-Din Cronica Ronianuliă de episcopulu Melchisedecie
„seâtemu: 1719: CABIRGEAN, MAAN, SEI (înmulțită: deci
C'TApOCT AMI),
-B==e, ca şi a în MAM de. vreme ce vedemn

WBpăn, CA ACTPSME WACBAE, KAPZAE, NI9AGOSII, ASkp'Es2, W5AEKA, HA xu=nu

ZHKZ, CApAMi,

va fi. n'a fi; 1725 : (ASMHESES),

AUSTORECE,

ASMISAS; wwnopii,

DHWA,

(AEuEpTE),

(enurspn), uaeusa, ca (conj-) (entrS), (Gueuimop), că (pron.)
episcopului : -XEpSA, (niuarpi), pz&rzui, . Din îmtăritura

auizsar,.— 1792 : -wpuzieiop (Și GO puyelpinAop),. XOTAPIIE,

Wps1, npiczviii,
ABE (p. aVean), CEMUE, (APETE), CA (pron.)

scrisii
(mic), xepsa, LTL: ca; are numal 5, carede regulă
(și
CU £, ASMIIESES, ASTOpHINASIIE, WSMATATE
THSME9 nu 3), NATpEzzNiĂ, CARBASII, Ad, FACA, CÂNT,

—

2

—:

ZB1p3HA9p, BACA (vase), BHCAPHMH, AS MHESAS, XEpSA, PANZE;
1756: pică, MupTE (în urmă iera YHpTE din dupe),
ASNATATE, MHMuSzuH, pamac ; 1757: wapz, ABMHASaS,
<ZANT, (Ai5STopPR), MHHMUSZW, AUSTOPHILEAE, apa; 1760:

AUENTE, XHPTE AE BE, PMATATE,
(înm.)

CANTS, APATAT, SATINCA

1183 : smonit p. smomitii

În privința

acestui

veaci

“*),

vedema

că

se urmeză

cu

“Simba din veaculu trecutu, din formele poporane nu
străbate de câtu pretacerea lui ea în e; vedema în a„cesta :veaca că începe a se obișnui n pentru 4 celi
vechiu, alte muntenisme le-amu' pomeniti la locula lori.

Pe ş îlu vedemi pierdendu-se

din serisu totu în acestă -

veacu, firesce totu sub înriurirea cărţiloru
“ Munteniea, veacul ali XVIII-lea.
Cărţi. şi: manuscript:

muntenesei. -

1700: Imveţături creștinesci.... tipărită la Sneagori :
apă,

(ARSTOpPAb), AMHE5AS,.

cz (conj.) capARSAsii,

TATE, către,că (pron.) cz,
Sb,

AAKPZME,

cir,

"1100 : Floarea

(Chr.

(cEpz),

d-lui

Gaster pag. 310t.

daruriloră...,

(A:BSTOPRA), AMHEsES,

pa,

tip.

NAcapi,

la Sneagovu:

ca (econj.)

(pron.) p&mătiE, ApAz-cE, MAN B%PTOCh AE RAT
vârtosu ea, Basmian (Chr. A-lui Gaster).
1103:

PSP
“)

Noulă

la

Moldova

în

1).
apa,

(Sen),

ca

nu mai

Testamentă tipăritu în Bucuresei : CXHT,

WApăn, ca (conj.) Mapa, CUSA,
Pănă

p28-

pamane, (soarta),

acesti

m==n,

ani

nu

mi

-se fereau

s' a

tare

€4 (pron.) (Mute
întâmplati

de

a găsi

în

acâstă prefacere;

Wickenhauser ieste Nicot p. Dicot în veaculă ali

„XV-lea,

dar pote din greșala

transcriitoriului,

.

—

ZE8), ACZMBHRHAS-UE,

113 —

CA CA,

ASAEKATA,

p28,' AMHESES,

(qne5p846), „ACZMHATE, pEMĂHEH, UIANTE, SHAE), (amSticb)
.
aa
*) (Chr. d-lui Gaster). |
manuseriptii serisu înnaiute de 1105, aDintruni
înflătoria la biblioteca, centrală și a nume din. partea

titulată : Iconie cup'Eu (adeeă pe slavonesce), kapT'E ASH Icors
555246,
MuzienTSA ; (Chr. d-lui Gaster): iapa, CaNT,
A
MAHRAC
pz5, (:nce), “pacnătice, (amSiicn), pza5, "N2p5p3,

mai
==mâncase, ca (conj.) cz (pron.) (na=pe), Pentru
Isopieacestă
din
faţă
bană lămurire 'voiu tipări aice o
OMA HEICROAMTOPIO.
MpE ÎeWI UK
Bar zice IAT apAzia5 DpHAEZ CA SATA
„MIE HE13p ui SHCE poBSAz A'Eka ARSI DZ NPHATENIH
dowa SH AB
ROATopHI, ASTE DE-A 48 Wat HECROAMTORIO. A
poat, IMepra Icwn A "T2BTb, „un KASTA „DEWANE LII
ISPA WUZ5AH4,
_mpemSpSA maprASH, Wu 5455 pe SH WM
EpiEME Czcanr$p, ap E ASKpS, -NTP'SI A0k AE ATATA
ZE, KA aus

UM-ii

lewn, AE AZUCSA

rSp tin ca Anponie

ZZIH KS AZHCBA.
OM NpOCT : "TE KIAMA eran(Z)SACA NP3U
WM NpOCT și LU
1Âp IApANISA M'EPCE HEHCKOMIITORIO, pita,
ATPA

A KACz, uiţi

HEKIEMAT, ES „Î5PAKZ-

WWA5S AA Mac

iapă Îewn : ME
MENTE Wapzneij KApE ABE. BAT BHCE
PIO. Bar msn
acre Amecra 2 ÎeWII SHCE : WA HEHCKOAITC
ca US CE MANIE
ru 4 ovpeniiae măn(z)rbceii, 1H-H SHE
%)

Din acâsta

voiii

publică mai încolo

că ie aprâpe întocmai
comă.

ca limba
„

vu bucată pentru

n6stră

literară

de a-

RE
se ME-I BA FPH, HZ BOP CZ (PAK Ca BAT NE lewn KS BA ;
wi Suce Bar isSn(a)bceii : saarz£) Anz „ AErut ui
MEpUHt AE CNAAZ TIMMOAPEAE CAcnEASE, WZpAHSA SHCE : . GMHE
| eu (paME inSn(z)uz, ka AE acra-BApA HS Mi-as COZAAT M. AWApEA(E). ASIVAwba aS nsc Mac, uni AS MENST_A AVI.
RA DZp AE SUTE, IUN HEAEIAT, Twr Ac W NAPTE. MAN
pe OVpMzZ AS NSC „A MACA NAAMINTE, UN AS Suc Bau,
CA RAME AZBINHT APIA CZ-A BATA, “KZ A8 (PanST nazunuTEAE pEAE.; TA MAZMHIUTEAE EpA BSUE, HSAMAN Mu EpE CA
BASA ME BA ZHME UZPANIBA. EA ZHCE: BATEA, 7RBN(2)He, kA
a8 (PARST nAzvHIvTEAE

CSnWupH,. CA AE (pana MAH Fpoac(E).

IM AS „MENST WZpAniSA A AE TAWAWSH AM MAI II A AE
MZHRA. ui tăp AS sue Bar, ca (paz CAByNAE Apapz (pok
Mape, UI

CA AECNOAE mEn(z)uca

LU

€Z4 w. BAVE

NI (po

CA W APSă; IWAPAHSA AS zic ASH Bau: MA pWr ASAut„TAME. 2SSN(Z)HE, apknra ca Ma ASK um E8- ca-M A4SK
MSAp'E, tun ca AE Apsu npe AMZHAWVAW, KA ALIA MICE FAME
(Chr. d-lui Gaster pag. 352 t. 1).
Di'ntr'unu

pag. 355):

Ilas

1705

Ms.

(Chr,

d-lui

Gaster

masape, Meer'kkan (în Moldova tota în vea-

cula alu XVIII-lea. aflima MZCTARZU. Cum qien 4 -qi .
"Munteni,
rsrzk (nu gutuid), pauni, npsui CZAEATEK,

(7ASrAcrps), ( rpewpit=greeriă).
Din sluaosorion..... 1705 tip. la Râmanieu:

BZ5RA,

(euur&pn), (AMnezes), ApăTA. (Limba aprâpe
literară). -.
Din Fvanghelieu de la 1747, tipărită
la mănăstirea

-%) Bara în același înțeles ca la Macedone
ai.

—
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Hurezii lângă Râmniet (în No.

—

IV, 164 ale): MAinezes

întrebuințază fără regulă, mai alesii
_ieste şi 3 dar se
z, dar s lipsesce, nsT “EpE (și de regulă 'k şi pentru ea
+6), conj. cz, nu se deosehesee de pronumele Ca, cR„HSAb, păcnStica, CăHT, (ulacE), căurevţii, (c'Epz), ma5sT5,SHCZpA, ApATATR, mpezpz, sea .(dise), (noii, capez-.

Top, 1IS TE Mpa HZ

Sub” wiz=nu te mieră căci disei

ție ; (UIApEAE), N9ropăTb, CBMUIL, MAC,

PARA,

CANTA-

MUIZ, (Wace), HSHS (p. nunulu), (is AEME), (HS B4 Time
_peuii==nu vă temeţi, ca în veaculă ala XVI șialu XVIIlea), AEWBPT, CBMILIA; CZMEpHUI, (CEMEpA), CTpănue, (ein
MAH MARE AE KT: NAPHITEAE), “p&ensHca8 (sing.) xoTA-

(cpa), WBHApAG,

păAE,; CAPS,

(p. vîndetoriu), păSib

BzuUSATopP

pap,

XIEpR,

IZPMSPE, WSUy5-

(ziulu), qoinaniii -

Şi AOZBENU, WES, deși mal totu deauna ma5ătias,
_uuzpnii, vize, WBAZ KOAUWSpoacz, CAS:GAU, (PAS verso), rpHivedem

aszupii.— Cum

rss

zjşia

se

află cuvinte

cu e în € după

lui î în î după ra 5 h z; , dar sintu -.

SE
și cu e și î păstratu. %)
1775.
anulii
în
Din Psaltirea tipărită la Bucuresci
samănă fârte bine cu cea din evanghelie: are
Limba
pe u făcută din j latineseu prefăcutii în îR î. IRSAERATA,

7SSPATSCAS AMHSAn, „PESHUSpATE, ete; are numai z mâle

_.%)

Dintrană
sită de

Ceaslorii

titlu:

1) 5

mantenescii de pe la 1764, lipşi 3 fâră regulă;

3 se pune.a-

desea la începută : 3HAE, 3ApoBH, dar şi 5 și 3 sîntă .

“moi, 9 lipsesce. -2) AmSTop, :BSAERATZ, 3) aka”,
ASAEZES, CaAECTE. 4) HEKZIRACHI, MASAWECkZ-(E,
5) XiApB1e,
pzrIocalţi,
C'EPA,
BATHKZ, CA CE, AEUIZpT,
6) NOTOpăRs CHIT; „păsa,
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Scrisi cu 5: ASMHESES, ALI2ZZMANT SAR, ZÎWA, AZERE.
„(Aceste însușiri sîntu de cele ce au ajunsi literare; are

E p. cate; are pe e făcută & după s,ș,f,2,j, r (înse
ASMHESES

nici o dată A5Miieza8) : ANZSZAMĂUTE,

CAMĂNUZ, HAKZMZCHh,

was,

PZOTATE, pACNSHCI, papSHKHi (nu re-

mich) yzpiii, apszropii (p. ardetori), auzsaMatiTi ; are
pe i==î după r, s, z: pă5Mn, CANT, WAS
(p. şedindt
din șeqiândo), ba şi acestea numai cu grau se găsescu
la 3, aiurea afară de gerundii nici n'amu pututu afla ;

cu i==iî după r sîntu destule (verbele în si, rîu, ridică
etc). cu i în î după s mai numai CANT, CĂNTEAuee.
Ami aflatu și xieph dar qrapaae.. Pe urmă vedemu șa-

„sc, şade ete. Și formele din dialectul cu labialele schim„bate

stau în luptă cu

cele din . dialectula

cu labialele

păstrate, ale căruia sînta mai numerâse.
Chiar c'bpz
ieste forma obişnuită
nu capz, deși de altu-feliu acolea
ca și în tote serierile din veacnlu alu XVII-lea, și alt

XVIII-lea, substantivele femeesci cu a ace. ia singurită
au regulată

înmulţitula

cu d daca ieau finala î. De la

acestă limbă pănă la cea carea ajunsi literară depârtarea nu-i mare.

Din "lacecacgh..... tip. în Bucuresci, la, “Xitzopolie în
anulu 1777 : cemne, ASMMESES totu deauna, Uâpă, Can-

TAMĂUA, (-MJEXEN'TE), ABUEUIBAN, REAERA, TPELUZCRh, CART,
UIAAE, A&SUEAMh, păantaii, (iapa), “MSUSPATR, MIBA-

Mănătan (p. înnâlţindu-lu), NOropăTh, În scurtu limba
ca în Psaltirea de la 1775).
Trausilvaniea, Banaţulă ete. veacului alu XVIII-lea.
Din Retorică adecă învățătura şi întoemirea frumâsei

E
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cuvintări. Tip. în Buda, dar
cum se vede din prefaţă.

scrisă în Sibiia în 1797,

„+ (8HK), CZABATERA, XIApA, 70, U8 cz zii,
pSA), Ca cz, ApATAT, (883E), (awezaT),

„ii

cz, (ie-

AzpScz, pa

AapE, ca APBTACE,
BAEKATOPHAOP, AP3BHASCE, pc, WBPA3, AZKPAMA, AOBZNECK, ca, paensucspii, (peneănit), (CHu84), (pSpriumii (p.furmiei), (wkac), (crrpuZMIoHE), Xw„TERTA, ASAMHE3ES, NOrOpăM, (CASIRECK), pZNAE, Naczpit-

„AO, CMARIAT, CABAACKZ, H3BOAPZAE; -W'EAE .3Hce BSHZ'TZUţii,
(uecsrz), căurăp, căT, (AENPHI3HHA), Miipanec, (crpitye),
(uracecnpez'kue), — (acemznap'l),
((ANAPTZUAVIE), Asti,
(cuurspz), PA8TUHIAE, 3zpupii (zefiri), crpanyt, CAMEPAT,

PăSA, PAMAILNUZ, (AP3HHASCE), IKBHUSPZ, CEMZHAT, N&„2P2BA5, pacapitT, wzpili, pacBHE, XiApzawp, cp'EuutiuiiuAe, WEAE
ABAHHOACZ, BARA, „AE AMEA CA TEME LH AH CA AKHUZ
ASM'E, KA BSM ap (Di ABMHEZER, tâpz DpE ave
„pi AeQanavEga mi-il BAT:RORSp'Etpue KA TIpE HEIIE 7SSKZpEH. (În,
de la map),
ANE HOpOKBABII Un. AENZAZTBpĂ AAE Wa.
„ MEHnAwp“ (pag. 62), (iman're), ca ea, CZPBATOApE, Muz=
- NATOPIOAE, EpAtţâAE, „ACATAT, . Pentru a da idee mai de- |

săvârşită

despre limba din acâstă carte,

nu numa! de

urmele din dialectulu cu labialele schimbate,
pări aice
a
cap. 34 pag: 271.

Pentru

voiu ti-

blestem. „(ag
271).

Ga pase BAECTEMBA, RUA, MHHEBA UE NSTăA KS Pana
a nar&6H npe Bpz%Mau, NM BNECTEAVA 8 AIMGA, tun ȘiHA KA TACTE KS HENSTIIZ, KA KB: MHZ UI KS QiEp ZA
NiAp34

anu

ASAME, - „i

nobr-byie

ui

MIMAG

Mii"pr

c8-
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(pier Boase, czpaviii, „MIERAPE, MOAPTE, Ii ABIA KBM 3HNE
maaa, W Haisaz AE paSTzuii, UI OV MBtuSpo A£ CapzNiE.
Ac amaerz Gyuma 'rpisse ca că depbeka PuropSA MEA
KPELIHH TIE BAT că DOATE, (INA KA PBAWATOPRA ICTpă

Xe us uSmaii KS KSBUNTE ui KS panTe W'k8 cpATSuT, VH

un K8 rpoasnuz Ilopăikz W'k8 NopBHMHT, KA CZ PENAL NPE
Bpammauiii,

ui ca HSAE NOPTHA

mii

Waa'Tz BpEOVH p48,

Nea MEHTpS RA CZ AZM UN ANM NHAAZ, KHNSA BAECTEMBABii sa ni fianzaropha ÎSAA, HZpSA ca KSBHI "TOATE BAECTEMEAE ASMIRI, (ing, ba AS BAHABT NpE AMEAA, KApE, KSM

aie TIABEA,. CAS (PAKST BAECTEM,

NEHTPE HA CA HE CAOBO-

„B'Eez npe HO Wameniii AHtI BAECTEMBA nzkarBAsii. OyHae
empii saw Ho84e ASunpepe aa Iepapkiii Anoerosmzaii ? MA
pzEmii ?- auz pzeSpai w BHkA'ESnBac 2 2 BEZII ASHA
“Goapeasii TS, APE Ai BAHAST NpE ÎlSMuna vw AsEBzpATA,
Ut W afl CTHHC KS „NTEWEpERSA Moplţiii 2 „pa BEZI Un TE
BEZII AE Wamenii 'T$, KApE Ab WMOpAT BIAUA, tun NpE ALan“«rSuroptoa wametinaop ? Si w PazEpaTHTropAe AENAPTE

AE aa

“NaMANTBASIi

MEASII AE AzkSuT! ASTE „A NZASpii

HA W XÎAp& CZABATEKA ME Evil, (pini,na mE apara
WIAPNE WTpA6HTOpI AA MOAPTE AMEASA, KApE 'T'ES XpaHWT ui K8 „NcSu 'TpSN8A cas! ASTE AA RBHBSA LUZPIIMAOPmEnop carat,
ape tacere ASHA Iasasii! ES moare
averi Ma por VIEPRASĂ, KA cz HS pzcSpani MAI MSAT,
Papa HBMAll ap WMOPATORI, KAPE. MAĂHANHTE AE AU AA
pzeSpaape, ca pan'Sca ĂXSA. SIna, ME BB, MEU BA OVAA
SB3EAE

MW'EAE BHKA'EHE UIH WTpz6HTOApE,

ca 4

daca tu 1,
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WTPABZ, LH NAHZ a HSU erituge cbr'E, cau CTHUPZ ASA
HA WEHAOp, tun Diepiitimțaaa Bizuiii. Gaz ca „papmvEze Hopiii
JAANpOTHBA TA KS WEAE MAI FpOABHHME 'TpacHETE. . Ga 'TE
apaa GoapeAe

moape.

'TOTA'ESa

IIaMAHTSA,

-KS pazEAE CAME

APE TE LE,

W'EAE Ati.

Ap3z-

CA “TE .AEpOAnE A£ BIS

KE KSTpEMBp„A CRHSPHAE CAAE, . Ut TOATA pe

cz 'rpn-

MUIE TOATE YiApZAE, KA CA 'TE CSrpBME K8 IAPZAE, CA "TE
CRAPrA K8 KOAPHEAE, CA Ali MOAPTE AMapa KE WTpzeii:
Sua ca nzutiii, nânrpS 2 ai OVpăT [pe GOapEne MEA a-'
AEBZPAT. A3aTE” Gm'BAEAE KS FpOAZHIIKZ PAZ, UI CA
nacaw 'rora'ksua Bzpeapii crputzuoacz.
Ramniii cz US
wapata'Eekz nâuTpS ypâna, (papa uSmaii mzpzustii, pina,
KA Ali KZARAT NTpO "PZAHHZ NpE (paoapE VEpasii, un 8
AWTPABWTOAPE CZpSTApE 1AĂl. BELERHIT ppSme'bueae. GOpR KA
.
oyu ar "Tnptcie ca NS BE3H HHME WAATZ ASMHUA HALĂ,
ABIA, -ANpE:BSpSA WKIIAOp -NT&HSpEME, CZ CHAMIĂ LIN „NTpaacra Biayz HoanTE WE B'Eumka, CA 'TpEMSpĂ KA -AAT
Ram, un ca "TE cnaii AE Wpil ME (PPS, APE CA AWukz
AE BRHT, UI A Wpii ME MACAPE, ME 3E0APă A BA3ASX, LU
“NZKApKA BE CA TE CNAUBEpIi AE OVI MOM BHpBHIIJA OY-,
BTA A MOpuiii, Lun ca Tutiaii AMAREIIAE RA TaHgaASA AA
MOAME, LUN CA HSAE NOlii ANA, Aazwr HA Buii uSMaii nopIl «mg nomSac ca pzmaii (pzpa poa un
Ta tun poat.
OVERAT KA W OYpzMSHEMe etil A Uiprasii ! ca "Te Ap3A
moara Gruyia (OKBAGĂ, In KA NpE W FrpESTATE A MAMA
TBASĂ CZU B'Epce DEAZAHUMAE, CA TE APBNME 7R0C KSMNATE
BAHTBpIĂ,.. ca păcuin'keka pBuzEAE Lun - NOAMEAE, Uh ca
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me ApStIME Apapz anu moaTz 3HAupE,

„KB KPZMIIAE

..
inta

—
KA A

TAME PE AVEA, KZPSA H& ca KZAE

UHHST

aAT AO,

apa uBAtaiii MEpSA Ilasasii, LH CUSA Asii Asnbep MEA
CATANIMECK.
Loghiea tipărită la Buda la. 1799 și din care dă Lam-

brior.o bucată

în Cartea de cetire pag. 221—226 tota

așa limbă are ca şi Retorica.
Veaculă ală XIX-lea.
“- Moldova
Publicăma întăiu din nisce cântece de la începiutula
veacului (publicatu de d-lu Gasterîn Rev. p. |. Ar.şi

an, II volum. I. fase. I):
Irod:

a

dumnezău, undi,

i

acesti sămni,

|

răspunde, în- -

-_cepi, agiutoriu, pasările, naștire, părăsăști-te, strâns-ai,
“ maergira, scrisă (înm.fem.) înţăleagă, șanțuri groasă, giu- deea oasă, ţările, vesălie;miloşăl, (mielușel), slobozăse, jiu" decata, (pentru WIAEHATZ), oţăt, rășchirat, șăsi (şese), di
fusără așa bună, şăd, înțaleptul, - pogorât, jălit, - Moisă

(p. Moise), lacrămi, răutaţ, zăci (dece), unsprizăci.
Seriitoriulă căuta se vede să se' ferâseă de î după f,
așa înţelegemu de ce

a. scrisu : fați, îroiți, viăaţi, Sca-

unul luă di. rază— Unde ora. să şazi, şă'ş înparți gloata *
să-și împarță gloata, Iară cine să înnalți din fire ete.
n privinţa limbei din Adunare cuprinatăre în scurtă

din cărțile îpărăteștilăr. Pravile,.....
dronachi

Jași

la

&p' me,

Donici

1814: „are
ete ;

' alcatuită de An-

şi tip. în tipografiea Mitropoliei

pentru

are m “pentru

ea+e:

u făcut

ka,

în .

_NB'BUE,

din ş latini:.: z8-

" AERATA, spania, ABBTA ; are „numat: 5 ori 3 adecă z .

—
mâle :

AWZZEMANTSPHAE,
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ziwa, -auanp'k,

nzzH : n'are

semna pentru &: MEAWp, CăprâutT, |„MIZpATBA, ete; pentru trecerea lui e în & șia lui d în î după s,ș,f,z,r,J:.
caursp, (mAyetnp'b), ca (pron. şi conj.) (ABanezeeuiiii), "pă84, A (pentru a7, ale, ali), pa8A, păAnkA, (enurspă),

(ueaera'roApe), . (314), - XOTZpăPHAE,

AUZZEMĂAHTSPHAWp,

AA,

(CrHHyE), (crineuii),

CAT,

UGPHAWp, (kSNPHHZETOApE),

|

MEAWP 'TPEBGHHMOACA, (FPELIECK), CABAHHMIE,.
XOTZPZCK, AUIzZAT, IUACZZEVII, pZMRUIE, CASMACEZ, N2TpBHSĂIIA, AUZI
MANTSpii, (p'EAz), mzabitropb, (UMH&TBABI), Wapz, WeZGHpe =
- (wceBHipe), Kiezzulie, (KIEBELUiE), (EPEZHUA), BECTpE, Ap5HH- ASca), cz, (sikcrpe), (amezematTSpiiac), (Pra; iiikz,
Qipa totu deauna câte trele aşâ), în privința labialelori

nu s'au pututa află exemple, se ferea; muntenisme:
UIANTE, FPEUIAAE, WIACaZENIi, Wace. Aceste -particularități
ca şi 7 şi unu singuru&, sîntu din acela-şi izvori.
Di'ntr'o anafora de la 1815: ca(pron), :noc, voTapăM,

"MEVETE, WEAE Mali: TPEGBHHMOACZ, AUZZAT, PANOCATBA, (AUIEZATE), (-AHUEAENWDIIE), AMHEZES, RBAEKATZ, CZ, XOTAPINT, ALIBZAPE, “(amezape), BPAEKATA, BAMDAA, XOTAPĂT,
MSAZMHHA 5c3, (MBAEM),
limba din Donici. Din Jstoriea lui A uma'
- zesce și tip. la 1820, dar, pe
niculu Alexandru Beldimanu
gata tâlmăcită cu mulţi ani

(emma) —0u alte cuvinte |
|
Pompilie tradusă din franţu-care cum spune însu-și postelîn Inainte cuvintare, o avea
mai înnainte. (Ama vedatu o

copie din 1795 şi amu citat'o în urmă). Limba ieste ca
în Donici, adecă are m pentru y, unu singură 5,-are *k .
- pentru

ea-e,

are șase, șapte,

șarpe' ete:

dar are

mai

—
multe
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|

urme: din dialectulu cu labialeie schimbate,

da o listă:

AEUIBPTAMPHE, “MUZAENUŢĂ,

CĂNT, 6MHEZES

căursp, (cra

UNT, MAPA, W APBURACZ, MARPZMHAE,
PALE, ANăUz,

CARUE, OBOCĂT,

pBMAHE,

ieste și la Donie!)

voma

CĂANT,
CRAt=

UIZZăHA, ezAsa'Tiviii,

(GDIEPSA), CAMEpaTORII,

MAM-

spzijouzzii, (posoczek, pă, CTREHUE, IWZPMSPIIAE, AMICZPAT,
cupe, păNEAE, CA CE AASIE, CHMUECK. KACBAE, CAMIIBA,
wzpnii, xiapa (cum mama aflata în pravila lui Donici).
-.

Dau aice o bucată
duceri (pag. 128):

din

tomula

I-iu alt

aceste - tra”

Ema, u8 KB ATÂTA CTpZIUHHVIE, -AAp MIAECTSA tii EA
mppiomarr, NS WMOApz NE AAUii, AE HAT NE Avfii VEI ETA
KS „minpoTuBHpE, Xaswu, Alapeitita, IpBEprie AS MBRHT €SNT
aoBmpae ASI,me Ilacanwu, win Gapanntn,. rA8 TpHAVHC Lut
NE Aer pula ASAe. Înzepie suTEzBA ÎnzEpie MApA5wEpe. a eum pare urilzăasii autcTâa, ApStka EA Mail
auTaii 8 BomEa-A8ii, IISma'Epa npanzanr Aa ap pu
NAEKAT -MIAA'TB KANSA,: BOMBA. LUSEPARtIA, NE A EcSNpA RAnSĂSIi
ASI Mii agoapz mitnuaz ve Br pan. ÎSAa HE Niepzatiy
_ BpEME Nigara ca apsunz acSnpa ASii Aluztpie, um puii
păătye

cSanta

MuniEnTEA

ASii, ASNZ

AMACTA

"PpACĂHA,

Ca-

sia wkE -Muppukoiua'TA sasi: Ilomniaie, WAMoapă ne GOpomanGiE, TaE Mata Apnra asi Taprwu, „(pase CA KA5Z MOp'T

aa mumoapuae-ASii ne Keperiiie, tun K8 kunsA autera romE= |
wie NE MapciEniii me ca aia pisrz, robie ne.rorţii anni
"TABBPA AWP, ME PAMĂNIIA, AATBA AE HAT JEN, |
|
Ilzpzcur

pina, ae 'rouii aii ei,

ÎlEw ngmaii conor'itie
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KZ AS pamac

caursp, ADAz

MANIRA

ca, LU AE AATA APMA

NEMARi Ape 'rpesnnuţa, GasntEHiiii NA -NUNpEcoapz, KBMNAHBa. Span teza piamire crpuratasii KS OVu raac pridhpriowar. SImwi u8 racre apSuapi_ MlapciEmaop, OYIIAE nenrp8
“Racz Gili NoBzuBH'TopR viii, TĂCTE JMHAECTBA A MIKBIEBA OVI *
KONAMIO, TpEGSE CA Mopii, ae anvwk speli ceara. ÎEW „RA
„AcKSATZ UI CA 3UMB'BUIE AE pă, KRSW CapitTSpz OVulcaps,
CRANZ AE căAmpae ME a8 ApBtikamm Egan acnpa AB, unt
MAATA Ca ap8uikz acSnpa ASI, MA A AE MHISAOK MM CTpăHIE
(PEAPTE KBMNANT, MIRAT MIDAS SA -Țil Tăcz CSQAETBA.
“ABNZ AMACTA PA TPĂNTEUE MA NPMAUT, SHE OH nitMop
DE 'TpSN8A Ca MEA MOpT KApE MIKA CA BATE, ui -pBANtR&HASILii

-AWp

KANA

CTpZABMNTE

8

Mape Pais,

ME pir

npue'

WKOABA

CABIHAOP

CGasnurkniii UIMIiUAE

ME-

Awp, NE-

rp'lue K8 BEA'EpE ca wE -MIKPEAMHLATA NE 'TOLĂ, MIkZ năuA
_au8 XOTApă .NIKAPE [APTE Că nzBza'itenz. la wil pe NE 0Ypma YoTzpHA ApSyn, uzBzaiie ac&npa AMEAwp ME MIKH=
elea ApBMBA, ML MINpamiie, „Ni 3ApOB'BIE k& MIKA CA, .
Wim KE MAPE AMHHIJIE C& TpAVE' MITPW NAPTE. Asnz KBM oyu
SUE AHTPW TBpmas „Nirpiii păuaspii ca
ASN PAZMAHA
WNp'Wpie, CA NTOAPYE, LUN arrptii pătaSpii (ave czce „pI-

Toapkz KăiiHiii MEA rouEck, apa NTEPSĂApE,, cz unpEsna
kS wipăniii ASA, PAACGA ASI MEA KBMNANT „Vi wnpruie, pă
NSHE „Mpa, OYMNAE căNrSp- AOKBA MEA AECNAPUNT. AE Pwmanii, tnt a'kpije MUTRE AO wi, ANZpătiă, NE OViii, un
TONA, NE AAUIIĂ,
-TI8MA BHIA HCNpAGHAE asi, CAe , anisiriiza, Bp'k KAcA-

—
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_mEpra caa aoB'eka, AAP SYH CSHET AE CTpHTApE, ME ASAE
„ac&npa Wzpmăpriwp anii, pa wnp'iitue, AMEAA EpA BATPĂHBA
Gwepattop, mibppSur'k vapiii cane. inna, uk. KACA ASTE

„TOBAPZIUSABĂ. cas, -Mlapciniii cz an zewp ca pia AE
„AMACTA NApTE AE-ANT: ÎÂSMA EPA A AnzpA WZpMSpHae,
ACTE HEBOINT ANăcA ME ÎNEW, Lui BHTEZBA AMECTA KS NS- |
wa WacTe ME Mali pamzc'Ecz. chanz AH. 'TaBzpa. Aw'Ea,
-NTpS Kap& ASC ATATA OVHHAEPE, Papa niimii wara-

MAPE aa
Funie

E

Na

sau fringhie întreită tradusă la 1822 de Ven..

Costachi și tip.la 1831
în. Iași ieste scrisă tota în a-

câstă limbă, dialectula ieste cela litera u împestriţatua
cu formele populare ce se află la Donici (A ndrânachi)

„și la Alex. Beldiman. .
„Din

i

Robinson Kruzoe tradusi.la 1817 de Sardariula
'asile Drăghici şi tiparita:la Eşi (lași) la 1835: ra-

-C2M (găseamu), KBAEWE, SIA,

căurspa,

VIORăHASCZ, AcA-

_MHHE NĂGMEPE, MEAE, CRT, Mirpuspii, JNIpEZRRpApIĂ,
„ANSACTpATA, MZMHATT, (poaocă, CĂHEUL, WIOAERATZ, 3HK,
PEAE,
CAKATBEIJIE, AANBApSASII, pa, (rzcu”), (CASzGane), AyR'TAT,
pac, (pkoa), paneyiotie, ASMHE3z8, NyzAenMH', nzpzcaijie,
oc, (cuHrăpii), naczac, CĂTAAZ, 7RZANT,

ună

(ședea), pz-.

ZaNA, WENITECNPEZEME, NS4AH, (UAZ), AABMEZBA, Ppăurinac

(p. frâmbiile care se afla
mâni),

păBASii,

cakspii,

la Ruteni, trecuta de la Ro-

npinropii (p. NpinTopR),

pa,

(Cute), (Snc), (penezhne), (WanTE), - (Waca),
ASMHEZZ3, (Sac).
o
În acâsta traducere vedemi limba cu
adevărata vor=
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_bita de elasa cultă din acea vreme ; în celelalte ieste
limba besereeâscă care ie inai aprope de cea literară și mai înriurită de dialectulu muntenesci.
În traducerea . -

făcut de

Sardariula Drăghici găsimu tite

prefacerile

i obişnuite în limba poporului de josii din Moldova, nu„mai de prefacerile labialelora s'a ferita cu mare stă„ruină. Nu ami putntu află forme cu. asemenea prefa- ceri afară de la frânghie care ieste şi a-41 primită în.

„limba, literară. Alta-feliu aflamu : iep, (iapz,: AEcnitz,
“- auzenuz, nierpapii.: Cum
nu are'k pentru cae,

alți ea. De asemenea

se vede din exemplele culese: ci numal. pentru ea+-ă, ori |

nu aflâmu

pe m

muntenescu în

locă de y în cuvinte ca WRr, WBAEkZ ete. . ..
Î
_Catihisulă de la 1834 tipărita la Iași (spune că ie a
- - treia ră

tipăritu, ieste serisă

în limba ce amu

studi-

- “ata când amu vorbitu de pravila lui Donici.
„Praştiea tipărită la mănăstirea: Neamţului,
„

în

1837

deste gerisă-ca și celelalte cărţi beserecesel şi ca pravila lui. Donici, ba chiar mai curată încă.
Treălăci ani sau viața unui jucători de cărți, tradusă

de caminariuluK. Negruţţi, tip. la Eşi 1835.
Limba

ie a

cărţiloră

mirenesci,

de: asemenea

şi

or-'

tografiea ; totu-și se vtdu forme cu :n şi de cele cu y
în luptă (U8p, 250%, WEMZTATE ete. dar mai desi ieste 4).
Celelalte forme sînti de” asemenea în luptă, gasimu cău-răp şi cuur8p, MEA şi Muza ete.
0. Negruţţi a publicata în Daciea literară No. 1 și 2

de la 1840 o nuvelă istorica întitulata-: Alezandru LăSE
- puşneanulii.

—
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„Limba ieste aprope cea literară. Se pare. înse că în
“statornicirea acestei limbi în Moldova a avuta mare rol
d-lu M, Cogâlniceanu orică însu-și 0. Negruţţi şi-a schim-

bat părereade mai înnainte.

Limba din „Alexandru Lă-

pușneanulu“ are deci mare însemnătate, amu putea dice
acela-și lucru despre limba Daciei literare“, Punu aice

unu capitol întregu și apol îla voma analisa.

Alecsandru Lăpuşneanul.
LAKoB Spania AEcnoT MEpICE Sic A£ BBCASTAnBA ASI CrEpan” Tonus, KAPE AKBM ORIBPMSIA UEApA. ĂAp SIAEKCAHApS
ÎlZNSUMEANSA, ASNZ „MPPEHVEPEA CA „pui 404 PzHASpL a€
OwinE ĂECNOTBASI PSyita, Aa Roucratrinonos, icssriezA ASA
Oi "Tâpuewui wii CE MI'TBPHiA ARSA RA CA ÎCTOHEACKA npE piniTopSA Tomura,

ui CAI

tA CHABHSA NpE HApE HS "A ap

NEPAST, -A£ W'ap Qi ocr BaNA8T AE Boispi. Înrpaca m
Moaaasia, -NITOBZPAIT AE LUENTE Mii Cnayil Li A£ Bp'0 "pei
Mil CACTE AE CTpiicpa. „nica ne Azura AMECTE ABEA NO-.
pSHMI ANNZPZTEII

KATpA YANSA Tarrapiacp

Heorai HA cai

AEA Opl KAT AASTOp AE OACTE BA MEpE.
|
ÎNBNSUHEANBA MEpyEA AA&TSpe K8 fopninsi organ, aMZHAOI KZNZpL ne apmacapi Tpievl ui „PHAPMALI pini An
zar nisioape.
— E cokolţi, Horăaue, zice A5nz n8uinA 'TZMEPE, ÎCRZHAiBoM Oape ?

—

Ga us “TE piaoiel Alagia Ta, pzensuee KSpPTEZANSA,

WEApA WEME

CSE

acSnpipea Tomei.

Oacrea

TOATA CE BA

CENSHE KSAM Î CE BA QzrzAsi Mal MApE ciMBpie.
Roiepii, KzU -

— 187—.
1-a6 MAL AZCAT Gil, SAMA pina mopul pi Mai WiHE, Aap RBA BOp BEAE FA Mapia TA ei K5 n STERE, MARTE Bop ANETA Ă

UIIA BOp AZCA..
— Ca AE ĂSMHUESES CA H "is HEGOIE A (DAME MEEA ME A8
asr Mlipuza Boaz ia. Mureni; Aapul AM MAL cs, E8
M

KSIock npE goizpii. uscrpi, RZMI. AM pair x8 Azul.

paMaHE AA „MANTA

— MEACTA
TAME.

„MyzAEnMiSHzA

Mzpiel - |
Ş

|

fopsină ata AS AmBlic anpoane E TERBYI, SHANE nonocipa. |
MA 0 ABMEPABZ.
“ ĂAMUIE, ICE su

„o
ANpOĂ Anponiiiaj6ce, Miipie Boiepi COCIHA, a-

KBM MEp BOIE CZ CE „NIPZUiIuE3E AA Maia Ta
— fie, pacnSHca. ÎlnekcauAp8,
- RSpzua inTpapz €S6T HOpTBA SHAE EA UIEAEA MiSHyi5par! AE BoiepiL wi kaniranii cel, NATP& BOlEpi iH RAE A0l
MAL EATpati, CAp A0i 5ul. fliecrii EpA BOpHIKGA lower,
moemeaninăa Begepiyz, cnarapsa Gnanut ui Grpoivi.
sInponiina, ce ge Slnekeanapă Boaz, ce MIBÎHApE NZHZ AA
=
NZMANT, ap Ai Cp5TA NOAAA ASNZ osiueis.
— Tine AI Beniv, Boiepi! zice AMECTA ciitiASCE a BMG,
— Ca qii Al. Ta cauzroc, păcnSHicepz Boiepil.
_— Am A83iT, SpMh SIAEKCAHApE, AE BătTSipeAe Mepil uui
AM BEHIT CO MANTSIS; Wi8 KE UEAPĂ AVAUIEAN'TD KS ESKSpiE.

— Ga us rusii Alpii Ta, 3ucE: Molok, MEApA ECTE
anii, wi moare ke M.-Ta ai AS3iT ASKpSpiAE NpEKSM
NS CB, KML ALIA ECTE OBIMEISA HOpOABASI HocTpS, ce akz
an piap, apmacap. Tlerpă AMEEA OStplă HE A8 pimic npE
.

”
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oi e “ cngtiem KB HopoA
84. H8 TE EpE, HIM re. isee, wii
_M. Ta c5 re ARHTOPUL MANI Ka...
-— AKA BOL HS N BpELi, ES EA EpE8, pzcnsuce Aansu„HEAHSA A KZPSIA OKI CHIHTEEPA KA SH (pBayep, ui aaa sol
HS M2 ÎSBIWI, E8 BA ÎSBECK NpE B01, ui B0i MEPUE Opl KB
soră op apa Bots Boacrpz. Ga Aa'tropk ?-Alal Aerpasz'ul
BA MITOAPME ĂStZpEA NSpeSA MAzpanT, SI]! u8 Ma Bpe. |
WEApA ? 8

mz 'BpEui BOL, RSM Mijzarr ?

-

— GoasA8l H8 i cE Tale RANSA, ice Gnatnk, vol cSHTEM AATOpI AU cn8uE AAEBZp84, . Hoiepil CSuT YOTApiul A
-NpeBEvi

AA %Surspi,

AA leu

ui AA Msureul,

NE SHAE

a8

_“Toli pBAE wi npie'rEnI. fiop Beni KS oil CTpeite, wii Bal A£
EIATA MEAPA KZHA BOM ABE paCBOAE JMTPE Hi, ui NOATE
= “ul Xzpiel Tase H81 BA ți giue, NENTpE
Ka
| POMHSA Cre- |
bu Tomas, „..
-

— Tomua ! 8 TE A MIBZUAT A Bopei KS ATATA
A2p-,
aie. H8 is MIHE MZ oripetyie CZ HS'UL c(pzpM MACEA
EAE AN
„O TSpa KB SSCASrANSA AMECTA, 3ICE ANSKZHA. MZMISRA
AE ApME
AÎN MZNA AŞI Borgat. Tikzaoc8A AMEA AE Toma
B'a8 Mi
BBIATT...

"— "TikBAcC HS NOATE. gi AMEA ME C'AS MEpEgpii
A CE
HSMI OHc8A ASI ĂSmneae, aice Bezepiyz.
|
î— 18 Moap Hg csur ui E8 OSHCBA. ASI ABune
aes ? as >»
APAP HE'ME ALI 258par tul Mie KPEAtLa, KZHA
EPAM HSAMAL
CToMiKSA Ilerpe ? H3 Avaui AAEC BO ?
SM as doc oBaz- .
Asipea MEA ? - Ve CzHye. AM Spear ?
Rape. “as MrTopc d

_
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MA Sula MEA, apa ca zapige APEN'TA'TE wi „AAN aepe ? ti
_ MC

AKSM H5 MA BPEUI, HS Ma ÎSRii ? XA ka Xa!

Piaca; „MBuugiL Î ce CSNIA
OMA EAiniA.

m

i

piesa AMECTA, ui osii ASI

— Rs goia Alapiei "Tase, aice Crpoimi.. seg KZ MOLULA
HOACTPZ A CA KAAZ AE ÎCHOABZ NI EBAKAPEA NArziiAop.
Rana acra uerspă A£ TBpMi BA NpzAA îi BA NSeTIE IeapA,
„NE E BEI aosuri Mezpia TŢa ?
Ă
— Uli 8 me Bei CaTBpA AZKoMIA AEeTop VETE A£ nr
ME aaSuL K8 Mizpra TA? aazoyi Cnanot.

— RS ABEpIAE BOACTPE, US K5 Banii wEpatisop npe BApE'i
mSniui B0i. foi MBAWEWl AANTEAE tepii, AAp AS BENIT BPEMEA
ca Ba MBAr mi-E8 NpE BOL. Acera, sciepi, “Mroapueui ii
-cnSHELi MEASL ME B'A5 'rpintic, KA CZ CE (PEpEAcHA CA 18 AAB
MECTE EA, AE n BpE ca (Dak Aihi MIOMANEAE ASI CSPAE wi gin
„MEAEA ASI KANITEUIEANG AOREAOP MEAE,
„Roiepit ewipz Mzyriui, Alomor pzMAcE..
— VE aL paMAC? AHTpEsz ÎaNSuMEAHSA.
— Acamne-l Aoaate ! aicE Nowok RA3ZIIA au euSunii
WNS HE negenci npe Hol ASA (papa AE AEVIAE HoacTrpe!. SIAZ'Uj
AMINTE. HZ El NEMAUTEAH, AAZ'UL AMINTE A£ 3ica ckpinrSpeL ui taprz rpeutitisop mal! BpSuz NpE IATA WEApA;
„Ăcamue ! CAOBOAAE OIÎNE AMECTE A£ MArzHI ; Biz HBMAL KE
NZUi MoagoBeni

al ne Azurz" illzpia Ta," ui HOL RIZELIASIMI

KZ 5 ip AE map HS ce BA kagTi pi kana „Przsimel
Tate, Ii. ae'ui ă Tprssi op, HE BOA „PHApAA HOL-KB (DE- -

—
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MEL ti KoniI, S0M pzAlkA UEApa MI MiMIOApE,
CABINE ui gevinii Hoerpi. IÎHRpEAE'TE MU HOL!

„— Ca MB'HkpEA qi B0i?

BOM pBAiKA

(gice ÎNBNSUIEAHSA

MHUBAE-

raHA NAAMISA A8i). IleceMHE rai KZ £8 H8 tis 3ÎKATOAPEA MOAAOBEHEACKA „ASNSA nzpăA CKIMBZ, TÂp HZpABSA Ba 2%

“ TIECEME HS B2 KSHock ES, ui

npe Tine Mal Băproc?

[8

Wii8, KHZ (Diitia, MAI MApE NECTE OLIiAE -MEAE, KSA Al B239T
KZ MAS BipSiT, Mal NZCAT ? fiesepiz AMI ECTE BEKi8

ABUMAN, AAp. MIRAL ii OrATA HS Cas ackSHc: Gnanibk
ECTE MIKA. 'TANZp, DH ÎMiMA ASI EcTE ÎSBIPE AE MOLUIE ; .
BM DAMME A NpiBi CSMEUIA ASL Mp KApE HS CE CiNEUIE A 9
Tzinsi.

Grpoimi

ecTe Su RONIA, KApE HS KBHOAUIE AHKA NpE.

OAMENI, HS lie ME EcTE EMBSHApEA ui MiHMISHA ;
MAp Bă TOATE MIACEpIAE NE CBOAPZ, CE MZHGHEZ.
MouoaME ? AHBERÎT AH BÎAE pPEAE.! AENpiHC A TE
TOI AcAMII, AL EBHAST ape ĂEcNoT, MAL BaH48T
MIHE, BEL BiHĂE ii npe' Toata ; CnSHEML, Mau i
TZpa8 SE (WpSuTe, KZHA, AVAL HKpEAE AH Tie ?
ÎEpT HE, W'AL HAPACHIT A KPEAE KZ fÂp MA BEI
“TEA IRUUIEAA,.
MN

II

TpEBSI'POp,

ui Ai
CBHWEAE

KA CA MA

(ParzAGEcKkKA CABIA MEA
VAS;
MAL

"TE B0i8
SiuSpezi

EPENA,

RZA

AE BAACTENSpIAE

ASI i CE
ĂAp "78,
MIOROL AMA
ui npE
Su HaGS E.
Mai N9HS CE BA
AMI

Eul

HOpOA-

ASI. Găir aţi 'Tpătropi, AE KApE "TpESBE KSpALiT CTSN84,
"Nouo ai czpSra MAIA, ACEMEHEA “KAHEASI „KAPE, ARH AOK
CA MBUME, A'HVE MZHA BApE'A RATE. GA pa MBAUaMIT AE
«ParzaSituga ME. KZIpĂTACA ; pia KA ZIAEKCANApS Boga a cz
AIBA HEBOIE AE SH ÎNTpirAHT. NpEKSM spa |EA. AentTauil- EpA

|
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mSpotiMitți AE: TOAMNA, KA HENSTZHA. AHTSPHA Npe ansuu- .
NIAHBA AÎH KAAS, Cal SpMEZE APBABA AA RoneratiriHonoA,
SHAE pitt îRAAOBE Li AApE AE Eal CA NÂIRAOMEACKZ
NSI.—AAp BA3ZHA, KA EA BEHIA k8 aucSuui auBoipea
MIE -AE AATA CPiiNASCE A CE IBUTOAPNE dpzpz ivi o
Aa "Tomula, MEpSp& BOiE CA pÂMZE AA ăuTroBzpaui.

MAgIAIA
Ilopuil
ienpagz
$luecTa

Epa MAABA ASI look kA 5 CE Mar AiniA£ lensuHEANSA. Boia Ai CE AEAE.
|
Cum vedemu de prefacerea, labialeloru se feresce scritoriulu, se feresce şi de prefacerea lui e în €& şi a lui
i în î după's, ș, f, d, 2, j, r. Mai face pe ici colea
greșeli, ar în principiu nu le primesce. Asta-feliu

serie de multe

ori trecutulu simplu în sei, se cu ca:

iceSruea, impaca, pzensuca, ete, dar serie și nepnce, ZuCE, PBCN8UCE,. pBAACE. Întrebuinţază - pe în ca. Muntenii :

7BSpaT, B5H5Â,

IRSAEKZ, INSRAUII, 7BSMBTATE,

IBSHPRA,

A

Se întâlneseii
97re ; cu 4 aflămu numai: „puikSiuppar.
şi exemple de prefacerile lui e şi î, dar se feresce de

dînsele forte tare,

ba chiara căntata să puie weapă ca -

Muntenil - lucru care n'a reușitii a întră în limba, lite="
rară din Moldova ; de can a vroitusă scape înlocnindu-lii

“prin suntă, cura scriu şi acuma, niai toţi.— Une ori: fu"gind de o prefacere a greșitu, de pildă a pusa pini'TopSA

ferindu-se de î după p; dar acestă î nu-i făcuti din i

Aa

ci din a deci trebuea să-lu puie, *)
*)

In privința literelorii vedemiă că nu mai are pe “i
de locii ; că are numaiiuși 1, pe n la lăsată, căare

pe m,

n, €,2 latinesci.

eu

amă

cu chirilice ca să na tngreuiă zațuliă.

tipărită

bucata

.

N
.
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În K, K.
tipărită

Iorgu de

la - 1844

Iași,

la Sadagiru, de v. Alexandri,
găsimu

mulțime

de . moldoveni-

8me. Înșirămu următârele : kâ'i ci AA CTpăur, b&pruinz,
AWioHyi, npieritiaop, Nin (prin), imeneue (ea+-e ie prefâcutuîn e-+-e), Boepi, M'o nori,
cătr, 3646, Taxiua,
-(Gafiţa), £8 aucăw, WA8 ak8r (ţi-a ficuta), apanarr. (p„adăpatiu), UIopa, MiniairSpine (cimiliturile), pane, BAPBATBA,
TPALiiAE DirSpii ui

CANTZMAIZ,

a TpSN8A8i,

AEWETIAE,. XOTzpăT,

KApiAkcA (p. carnacsi),

ESpATIKS (p. ESpATERSA), HAAKAT
Mironu), ii (iei), niura (mintă),

MIOKZM

CTPĂUT, UPMATATE,

(p. căleata), Hupou (p.
rACZUJIE, KApHIT (p. câr-

pitu),. nocomopare, uzaiae (şelele), iueae, sea (leşinu), pasi, "75 ACBUIL, AAKPZAL, -MHUIZAATT, MinpeySpzpiac, IlpiKoxi (Pricopi), MOBĂKA (muzică, pop. mojică), 348, riaP2AAE, MpiHCECEPA,
NACAT (p. păsatu), wapanii (p. feranii

„trecută în făraniă apol în țaranii), c&AGATIKSA, urz3zHA,

-Wzi5Tr6a (ținutulu), ayistii, uzpani, - pz8, CSPAUzA (sarățel), apa, rpeuzAl.

Dar pe lingă aceste moldovenisme i6tă o colecţie de
forme cari au ajunsa literare: cine; CTpir, . HEAkeez,
VinST, SNA, erpiur, AAkpiMiAE, NSIMIN'TEA, CEEA, 2R8AERAp AZBTOP, Amur, cinrSp, CiHSA, Spire, CSpicSa, o
„Z50apă, CEHIA, pzenSH4, Crpir, crpik, ciaz.
Ieta și câte-va cari în Moldova n'au reușită a fi
pri„mite ca literare și se primescu numai în poesie
ori și
în prosă, dar numai pentru a mai schimba : WEapa,
TpEIIAAE, CEAPA,
Aceste example luate pâna acuma » ajunga pentru
alămuri pănă la. ce „puneti Sau aretatu forme
populare

13
în limba scrisă
:numărulă

a-di

din

acestoru

chiar vedi

Moldova.
forme

Sub înriuriri feliurite

a mersi

seădindu;

scriindu-se aprope ca la

deși pănă -

48 înse mai

amestecati cu franţuzesce. .

Vomu

da pentru a încheea cercetarea. nâstră aspra

din

tara de susă.

Y. 2
Frundzi verdi di mohor,
Plingi-mî maici cu dor
Ci şi iea ț'am fost ficior,
TȚ'am fost mîni de- agiutori
Scosâi plugu din şopron
Şi boi

din

ceal

ocol,

Pi Gioian şi pi. Bujor
S'am plecat la ceal ogor. |
Niei '0 brazdă n'am, Drazdat
Potirea m'o neungiurat Şi la sorţcî m'o luat.
_"Nindi-ţ maici boi toț
“Si

mă

seoati

di la sorţ,

—Di la sorţ și di la moarti
Maica no ti poati. seoati, .
Numa Dumnădzăn ti- ascoati
Frundzi verdi schic de ordz,
Cini o stirnit : „hai la sorţ“

Putredzasci-i carnia n gros

Şi ciolanili pi gios!

.

Frundzi verdi trii migăali
Cini-o stîrnit militari
Da-i-aş

moldove-

serise în diaiectulu

Moldovei câte-va bucăţi
- Nest

carniu la cîntari

Şi chelia la: dubalari.

0 N „Contemporanul

II. *).
Frunăzi verdi di doi bradz
Mor, murguli, di nacaz!
Pi-a cui mini si ti las?
Ti aș lasă la taici-niu,
"Taici-niă

îl om

batrin,

Nu poati cosî la fin.—
Mor murguli di nacaz,
N'am la cini sî ti las!
Ti aș-lasă la frati-niu:
Frati-niu îi om bogat,
L'o pus satu: parealb,
Ie băţu și pliaci'n sat
Şi ti lasi nimâneat,

Nimîneat şi niadapat
Mor, murguli,

la cini

Nam

di nacaz

si ti las!

_-

fi aș lasă la sori-nid:
Sori mei fimei ră,
Te nici apî.nu ţa da.Hai murguli în pas mari
Si agiungim la sat cu soari,
Ci ni aștiapti puica'n cali,.
Şi pa da griunţin poali-

an. Iv No.

19,

culese

de la Hârlău,

13
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| i),

|

Frundzi

|

Colo

Frundzi verdi trii maslini
Vini cucu de trii dzili.

si-temi

Si nu

di-o

„.—Mânîne
Si cînt

bele

putrigai
codrului

“ Munteniea

di. fag
alu

străini.

cînti

pehicî

-

di frumos

frundzi pe. gios!
verâi

foai lati

Cînţi cueu di mănbati.
Jeu dzîe cucului ci tacî,.
lel si sui sus pe craci,
Cîntî hoţu di mă saci
Tot în ciuda: me st faci.
Şi cînti şi si roteștiCa puica cînd si gătești
Tninioara di-ni rîpeşti!
Siî-și răşehiri

cu drag.

veaculu

rădacini

Frundzi

—Cuculeţ cu pana sur,
Pehiea-ţ ar limba din guri
“Vara vii, vara ti duci,
Mă nier iarna ci mâînînei ?.
C

la

Cinto” pasiri
Di

aibi vorhi re.

verdi di suleini

gics

“S'aşă

Piști văi, pisti colini
“Și nari undi si puni. .
Sar puni pi-o rădăcini
Sî temi .di vri-o pricini ;;
Sar puni pi-o rămură.
„ Aproapi- di casa me
"Dar

=

Ca

puiea

penili -

sprincenili,

XIA-lea.

Din Legiuire a prea înălțatului și prea pravoslav=
nicula domnu și oblăduitoriu
a toată Ugrovlahiea, 10
“Ioan Gheorghie Caragea Y, tip. în București la 1518.
a
ieste toti cea din Pracila bă. Donici : Are
„3 latinescu: 75SAEK IA, „INBAEU, AD 7506, 7RSMWBTATE,
în
are “k p. cae:. alu, AA'EcE, dar mai desa e,
AMECTE, AECIIE, BOEpi, AEJE etc ; -are destule exemple
de
prefacerea-lul e și i în €și 4 dupa cons6nele cunoseute
::
UISSăTEpL, CE aril, W5piii, Căr, WApa, CB
C5, PENE;
CIABATENE, XOTAPD, €TĂHRBUSA, UI3-pEAH, Wpauiz,
VOTDpă,
tai sEvăi, p'BCnSHAE, HErSWP'TOpiE ; are numai 5
; are for„mele muntenesei : IACENE, n, A dar
ȘI AE “(prep, DA My
Dat IN
**) Din No. 23 şi 24 an, 1W
lese

din județulă

ală „Contemporanului“ cu-

Sucâva,, În partea
N

muntelui,
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ai, axe.

Letă și forme curate:

NpE DK HASCE,

pueakrr,

ASMHESES, A0awzenii, cumeuuii, IHTANIĂ,- CEAMISA, CHAT,

c=

ME, PEBALU, CTPHSEMRUE, BEMPAND. —Prefaceri de ale labialelora n'aniu aflati, În seurtu limba ie mai. curată
“de câtu a lui Donici.
A
Fanatismul sau Dahomet proorocul, tragedie în
î ciuci
acte, tradusă de ]. Eliad şi tip. la Bucuresei în anul
1831 : ca (eonj.) (ASauiezei), (neaencir), AVVA, (cer 5),
(erinca), (3ic), câtT, pacnaAEck, (erpirz), (caSzniui), (cint-

--r6p), canin, (CERSA), (112), pzmac, AatpzAuiAE,

CAUSA, Cap-

EZA, paza, Spzji, Spziărop, kezzulSip', tapa, WzpăUA, roteie "Iu zA&rojiA, ' p28, (iiiApz (fiere, lanţuri), căn-

TEM, CE (pTOD.) MILUAAA, CTPAHCA, -MHKOUIPPAT, MHC, pă-.
NA A3, (p.- remășiță), apara; c4 (as (a oreșita punându ca p. CE), BIZBAIL, KOBAPLIACK, LIApNĂ, PSIĂT (for„mă corectă în privința lui a dar cu și=și, noi dicemiu
„roșită), 443, HEKZINATZ, PBWAUAUZ, Spătia, purpiasăuul
XÎApz (ficră, deci fi==hi), OMOPĂPE, Mp Ap,
În

seurtu

deşi

se poti

culege din acestă

seriere alu

.

Eliade multe exemple de înriurirea dialectului cu labialele prefăcute ; “limba ieste înse,: în privința fonetis-

mului, i6rte bună. Acestă limbă a ajunsa literară în
_ Munteniea -şi a avuta forte mare înriarire și asupra ..
Eliade, . sub înriurirea lui G.
" seriitoriloru moldoveni.
Lazar a nemeritu forte bine în cotră trebuea să apuce limba de pe atunci. . De aceea a înlăturat aprope în totu

deauna _prefacerea lui e în €, și a lui î în, după

rs, ş.b
schimbări

puţiriele forme remase cu asemenea
2;
au fostu- “înlăturate din limba literară . sub
2

.

—
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lui Lambrior, forme ca sîntii, sântemii, sînînriurirea
tefi le: primimiă și a-QI. În privinţa lui in Eliade ieste
forte corecti, numai în încungiură pune ge. În privința prefacerei luia în e se ţine întoemai de regu-.
la fonetică şi nu primesce apalogiile obișnuite de Moldoveni, nu dice : s/făşietă, sfăşietă, ci - sfăşiată, sfăşiată ; de asemenea dice vedea (inf. şi imperfeota), ete.

Muntenisme neprimite în limba, literară găsimu pă, dăşchidă, dășartă, speriată. Altele ca şase, şade, păşaste,
deșarte, sînti întrebuințate de Munteni și Moldovenii
pari

trebui

să se ferâscă

trebuinţă șase ori şese,

de

dinsele,

ci să

ete.

alegă

după

|

.

În privinţa limbei mavemu ce mai. căută la alţi seriitori Munteni. Mai departe vomiu aretă urme din dia-

leetulu eu Iabialele păstrate în vorbirea poporului Muntenesci de a-di.
a
Din Ermiona mireasu tumeă. “ceilalte tradusă de Dia
I. Văcăreseulii și tip. la 1834 în Bucureşti : ns aprope
totii denuna, ASAMIEEI, ECTE, „NICD, CANT, iRSAVBTATE, B8PEM, CASA, AOP8ENĂ, CTpiAvrD, ciirsp, BPBIRAVELIDCK, 0Mopă, HeeTine, inoc, Aickpz, BPBIBMDIUIAMŢIE, CAN, MUI'BASA,
CMS, CĂPrSIUŢE, „MEDAOpEIE, A:tSrop, MAKPEMIAE, DASIpI,
„Nbiuticz, „NueA'EnT5, ceninape, aSc ; RSrB4,. APETEM,
CBMĂNŞD, UiDij (ȘESU), XOTAPBAE, OMOPAT, VIHEM, riAp'SAE,
WiT'3, CM, CE SITE, CTpITApE, „AMNIpE:R5pSA, MSAUBMECK,
pee, cirSp, CEVI, “raursii3Se, CTINWE, CBASATIKD, HA CE
năui (ca să pociu), noviS, ci+z, EA AS SMBAAT (ea în Moldova. în privința lui au), cespaui, ICIM, HERDIRĂUIA SAD
(neeăjindn- -me), - criupept, MRSure,

clsavz,

CTpIAVTSA,. -Ni- |

Se

—
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Qpikotuar, exirape, nSujiu, iSyir, PuyeniSkitia (îngenuchinăa
“p. îngenunchindu), . BATU, MSIAT, Iapa, CTpIT, APAAP,
crpătiue, niEpa, (iepsitu BAD, CEMEHAT, CASRECK, ROBRPLUIHCEM, MET'BW'EH, MIKOUIAIOPD, IIBCBPIAE, UIEPNSEIJE, pONO:RĂ-

tiiaop. Cum vedema are mai tote prefacerile obișnuite în
dialectula nostru, numai labialele îsi păstrate.
Tsta acuma pilde din limba: întrebuințată de Cesar.
Boliac în Operile sale, carte publicată la 1835 în Bu- .

curesei: ie! (de la, a luâ), Bpeme, enpizninii, MEAE, CIMU, CTpiM*op'E3'z, M&a&mipiE, cr H8 ÎNTpAUI, MITIpE, FpELIAAEAE, «Mi
Tpi:RiTEAE, 2RSAEA, Mie, ciaiT, CE MATE, :RSAERDUL, WI,
CEMDHA, PE8, SPBMOACD, Mirpiinătia, NSCE, ZINEAE, CANT, Eair, UinTE, 15%p (Şir). ciursp, NOCOMOpă, AULZEMANTS= |
pÎAOp, AMUEAENMISHE, „Murpizipe, METBIȚEHSA, NR, AzSHc,
maziuiAe, MUUTADIPH'E, CRHSA, - MEPSASI, -'MIZENITE, NOE,
- mSkpie, CTpBHC, Lite, CASa'Eek'r, AiE3SA HONUI, MEA ASP
Spatz, SHEATIAE, KOROLISASI, Kăite, nzprciT, ASAPAIpE, 06 CNATE, pBCNSHCEpIAE, MUEAEC,
CPABATIMIAE, (iape, racing
EPBIBMDULĂUI-85, : CĂNSI, CiHrsp, Miko Ep'3, îR5pb, MOp
KSHDALIE, CTPBHUE, BATRORSPD, CRH8A, WZpăiteSA (ţerîno-.
- sula),

Hoiă CA MAL

NOMiS,

cenin.

WiNETE, „AELIDPT,

pEpSuri,

IUĂPOAEAE, WEHSKE, CPEUIAT, ciur HA, Asu, IRSPIMĂUT,
wisa, a Hzekovirzps (au născocitii), TpPUIE, UISp, BOARD,
Din „Băgări de seamă asupra canoanelor gramaticești“ de Vornicula Iordache Golescu, tip. “la Bucuresel
la 1840.
MAL CT ANTE TpEL MKINSIPL AXE BOPBEL, KS KApE HE
CASRĂM . TOT

TOpiE,

Wă

cnpe

EHIPME,

“MinoaoBipea

iei, ApiKD

METAtPopa,

aai-

KARE KATE 'Tpelae NpiBEck AA Piropikz,

Ei

n

e

ap nenmpă KB ANECE pl AE MT BANII AA Bop55, Ab A
“META. NEHTPS _OApE ME KB
A A0ps Mă NMEAEVEpE AE
-APBTBM 115 CKSPT Ai.
- Meradhepa, AARE ASNB ACEMTHAPE, CD SINE, RRHA BPUA
ce APBTBM Bi OEPAS, CAE ANT MEBA ACEAVBU'GM „NILEXEVEPEA
AMEASI HSAME (ES -RApE (PAMEAL AVEA ApBTApE) RS ANTE „pI“ ApEAEMEpE, KSM Răi, siveai „oi MUEAENIISIIEA ECTE ROMOAPA
(pan'TEacp BSE“, AA AMEACT'D BOpE'D, _ -MIMENEJEPEA “NS MEASI
pBOMOApD. (NE

co 43

HSMAL

AA ABEpE)

O ACEMDHIM

KS A0-

BĂNAIREA (pan'Tesop BSHE, RA. RIA AM SINE, OB
PEA |
(PANTEACp BSIIE, ECTE NIUENENMĂSUE“, tu RA SME: APA
SA ÎECTE RSMNZNA ApENTEUiL“, SHAE MIMEAEMEpEA USMEASE
pRSMIIDIIB“ (ME CD AD AA KSAWIDUA KS KApE Santi. ASRpSpiAE) o ACEAYDIIBA KS (Pan Tea AANISASI, RA Rata, AM

„Sine „NpERSA KBAMN'BUA KSMNTIEIIE 43 0 NOTpIET ASKpSPÂN, AA Ulă AOANISA KSAMIDAUEAIE APEN'T'BIIAE (iEumzpsia
“NI NAPTE, Ab ONOTpiBEE,
Slairopie (ul SA AM gime (pă pSmautie „niaa:3%) cv SINE
RBA BRA, că APSTLA SH CEpAZ, CASA ANAT MEBA, AATD
“MIUEAEWEPE ApE AMEA HSAE (KS HAPE HE CAS7RAM cnpe apr
TAPEA AMEASI ASKPS) LI ANTA RIIMEAEIJEM HOL KS AMEA UISMS, EBA RANA SÎMEM .K'ETpE Alapia enapa „ESKSpzre
BAIE, KAPE CNEAL RSuoIpitiga* „ ES HSMEAE „BAe“ (ME „MICEMHEASD BAIA, NI "RApE UE CIIDADAI 'TpSnSA) „NIUEAEUEM N3
Mapia tPevoapr RApE, NpERSM Baia CNAN5 "TPSNSA
OMSAsi
AD

CUISpADMISHE,

HSUITÎNA

Uă

CAAMEHIAOp

HekSptyenie,

ALIA. ă

TS.:. CNEAL KS-

AE MERSBIIHLȚEAE. ET, WR KSM
+

A sic.
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CAE

KA,

SAUPSA

tip. SITIHA ANSKăHA, AA

nz: flyisepe“, „pigeaerătă RS See

ITPSA RANSASI

„lina“ (e iecre uS-

MEAE. MicSuir

A4 ABAMIIEZDOAIR'T) IMHUEAENMISHEA, WI KS
BOPEA „ANSRAHASA 4 II5pSA RANSASI“ NOnIpâtAS”A Ai A

Mita ASE, BA RUA ap Qi Sic „tâp “MIMENEMiStIEA ASI Alyisee, nonpinta Aare

matura ca“, caS MAL A/ECASUIAT: A SiMe

„tăp -NUUEAEITSA line,

nonpina Su MARIA Ca, AŞEZ

„Mk AZ sm NIŞEXENMI SHE“ „ă AD “e LJEAEIES, CA CASIBĂT KB Ain MăHSAMEAE „STIA“, UI NI APR AB BOPEA NONpNASA
ti tA ASI, CAS „nonpitaSi Mastită ca“, CA CAST KS BOPBA
|
“ ArISRĂUAS'A AA WEpSA KANSASi“.
-Buiraz, (ue n pSMătiie NSTEM usi „„riviroape) Cr 'ziME, RaIIA, pen O NITPERAPE „MITSHEKOACD, KS KApE geAEWEM Sil ORPAŞ, CAS ANT MEGA, ME CP ACEAMIIID „KB AMEA
MITPEGApE. FSA RăIIA METPEREA BiRAUIA, „riN TÎMITOAPEA
MEA ME AOSITOR - ECTE AMEMA, KAPEAE AB Mimineatţr $SAMBAL
MI NATpS NiMEPE, UD AA NPĂHS, Mi A007, TAp. CNpE! CEAp5,
„pi pei ? HE p'BCnSIIAE KA pp0MSA ÎECTE AMEA AORI'TOR, IEtI'TpS HD RĂHA ÎECTE Mik, SMRAD WABBILIiAE, AARE ES Mă
HiAz Uă -KS MiMEPEAE, fAp KIA, CD MEPEIJE, SMBAP ADENIP
„MI A00E DIMEPE, UIAA BBTPĂHEUE KAAI IAEHAT, NI A09%E
NiMERE, UIă MUTp'SH EACTON, 1% FĂUHA MITRERBM „ME ÎECTE
RSBOC IM “TPENIBPOC, IA IDAME FS posi AA MAcr2:
PECNSHAE -,CTpSrSpiAE ÎECTE AMEAA, IEHTPS KA ice USMAi
BPOBOAHE, KA HÂIE BSGE, LUĂ STSFINAT.. AÎN TOATE n'BpuiAc,
HA

su “TPENUȚDPOC, 1 CB NSHE AA MACA AOMHEACKA.
n B'BTpE Guiraz nSrem siue RE. NpiBECk IUL BACHEAE, KS

200

>

IE

KAPE ApPTIEA SH AAEBDP mpi
KSBiNTE AHMinOACE, CAS O
MINMISHB KA 0 NiAAB, VE Cap (pi MITAMNAAT KS AAEBEPAT,
RB RAPE NOBDUSIA NE CAME VIE CNPE (DANTE BSHE, NPERSAI
CUT BACHEXE ASI Scon. (Cartea-de cetire a lui Lambrior
pagina 235).
_
Şi în acâstă scriere. munteneseă aflăm multe prefaceri cari se păreau moldovenisme * şi cari în adeverii
sînt cunoscute la poporulu de la noi: cur, cASRAM,
Wx, BTcASWuA'T (câta ie vorba de şi nu de dă), ADSTiNA'T
p. desbinatii adecă, bi=ghi) ete.

“Din 0 soare la Mahala
ragiali,

tip. la 1847

compusă

de “Costache Ca-

în Bucuresci : BERE; MEPUE,

ASA

HEZES, I4Ap3, CTpIra, C&AGATEK, ARSHTA, LVApI, Wapil, cătT,
“HICEpATT, UIE3Ă,

cEKA'TSpi, PRE,

7ROAME, SPĂT,

CA NS MA A0-

BEACKZ o AATA ApUArs,. ciurSp, Aacz KZ-Ui 08 NOAME-0 ES,
BOEPBAE, CEAPA, -MIIJEAEC, PZARE, CAKZATSpI, NS, CANT,
TPEUIAIE,

CZPAKSA,

ASMHEZES,

SMNAS,

Wai==nu

veţi.

CA

il npimina AE pac AA BEMiNBTALţii. MSpirop, 7ASMATATE,
IMEpizSEVIE, am8Top, uiiea (infinitivul), oiţea, KSKoHiui (cuconiței), KOTEWS rzitiilop, aătzm, OKZPALIE, MiLueAoc, ciA4,
CEMZHA,

CEMUSA,

545,

UIANTE,

LAPAH,

KAnkiar

(pentru

că-

pieatu, deci pi==pchi, cum ami gâsitu în org gu de la
Sadagura alu d-lui Alexandri), CEAPA, „REP, KSUITS, CAS“BIT, Giepea, CZpRES,
Pentru a da idee de limba lui Anton Pann Yoii a-

_nalisa Proverbură

sau Povestea Vorbei tipărită la Bu-

curesci în 1853 : Spavbuui,
ez, (AB AIBSHC sing.), pză,
pzcapiT, păsi, ca (conj.) ce (pron.) - i ca DApE, (Ma4c),
BĂI, PACNSHCE, FIOPAVIE, WApă, CXNTEM, Basta, (ckpa).

|
i Spre
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mai multă lămurire ictă o bucata luată din 'car-

Ia
tea pomenită. fața 11.
Povestea vorbii.
doi pERSNEwI 'TiNIEpI - CE HTOEZPZUUIPĂ
Uli AS uerouS'i npiti Map Eips.
RoAHARIA

Nipiti CATE JM ASHA

AOp KAAE

Oaarz'ucepapa să Su CAT MO BAM,
Illi - ca ME HOANTE aS-"rpac -MINPES ;2
LA 0 acă kape AB napST MAL RSHA:
Saru E&TATSPA AE EU HAINTE
Su szrpaui A 'rpb6z ui (poapre AE MiHCTE.
|
AN npiimi eine, A BATA AM ac,
IN ci și MEpSpa rai wwpuirăi Mac,
- BinmtisSi ; TATSUA | CANTEM (aaa
(pa gineurpizneaie AE MEGA MăHHAPE.

STApE,:

HaTpăHiSA AE ZICE : EAEUI, (Di PANAVE,
a AECNpE MURIBAPE BOM (pPAME Vom

«PANE.

[auz RIA Ap MACA MOLISA cz NE NISE,
AE Bp'o BETE HS03 Mirpesa c31 cnsE.
Bopăita SA. AATA KS "TOL "UNpESHZ,
Ra ui Suit AA

,

RĂHABA KBHA, CAASUA :

Suna, Ain EL SHSA apApă AA TpEsz .
NlougA PzCÎHA BPEME ME MEA-A-AAT Mirp'E5
Bikauasi: 2BSnane | BOI (paul CSHTELI MATE,
Ea BA BT

NpE BINE CEMZHĂNA, AA moare?

"Togapzuis'i aice, KS CK&pSA MI TpăHESA :
Au! mam MAL Ep PpATE ca AM ti FA ARHCSA,
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ha ară sep Ape, Fin uri "pSu RA OMS,
Aap Mi căi MA MAE BA
Aa “ro ROSA.
Biopsia 1 Ei COCEIJE MEA ir „Apapz
Ii „piaarrz BopRA TRE ei CRIMRApA.
[sui „AAKG "TpENE Uli AMECT! AAAT ECE,
NouiSA tăpauii ape K&pioc (PScEcE,
slcemeni UI AMECTSI (PANE AU PpEBApE,

Asnăne ! SiRAUASI, (PAN Carei

pMNApE ?

Hz cemznaţi, SITE, AA Kin KS'H 'rpEyie,
Ilo'rpisiui MITBMA

Ii AA —MIHBAVIANE,

IPavecre tap pacnsuce : ai TpELUAAG Tara.
"Cai ie EA PpATE 1 am ep nivi. OAAra,

Ra £ MPAp MAPE, KApE HSAAI ciavTE,
Gai NS CA -AZNĂINIE “TBpaRUE "uairrE,
Assig SATPĂNSA AMECTE KS6itire,
-RATpZ SUSA AATSA HE NĂHASUIL Ei MinerE,

GE CROANG MIAATA KASTA HONaE,
AMlepye ui. 9 SAnAE: Maia

AA

-

cSc KS Nae,

EA MIRA Sua, CE ASUE KS Aazttea,

îInsA tul SHE 'TAPĂUE pi "pitică,
Il ks AMARNAOZ ÎNTPRUA, EA „MI KACA
„> AlE NSCEMIAINTE NE NAT (papa MICA...
“SI Baga, aera a. NITpERWoAATA :
ĂE ME ue SI Acre „piiaitere "Tara?

Ioipriiţi, ea pzensuce, ka-B2 Aaă că pura.
Tosa ii AlzrapSA AE ACTE MAH,
„ap Ei „piuenSpa "n OK ca ce npiekeka

ui

SHUSA E

ANTSA (pata ca Dă pouisesa.

“[izrrpauiSA arse rSpa'tul. „pirpeAvss,
Il uBawyA'rSpa acea Mi Spavksz,
Bing : konil 'miuepi ! pasă ca US BA MAPS,
„AE awbcrz raSaa vo (park acra cps,
Ba RAT APE OMSA „MI ASE GIAUZ
“Tor mepeS „pBaua Ii His CE „PABAUS,

Uli soi ge awbcra ABEUĂ 'TpESSHUA,
“TISMAi Mani ASA0 ES ES EOINIZ.
AE ui HS € ATĂTA „MUiEAENT,
dap 'mor now A zime a94, pei
„AE CăTELi 'TOBApOUII Sp (paul,
Bsm Gpeui nSTeuţi give AA vine

"E

Se

KS mire,
KSBINTE.
eă Pam 'Tp' Bz,
B2'H'Tp'k64,

RAT, Şi, E BIZ KG OMSA BPOMATA

-IPasr cz US. getpaime, cal NSE Bpro ATA,
Ii MAL MSAT MAMEAA KApEA „NICOLEIJE.
CAS ax (DEA RE ABUCS'MNpESIIZ 'TPăEIJIE,
43 vinei Ac. Tp'E5A FS NpSCT NS CAASIIS,
“inel kS CRAPA 18 Nor (piunpeSua.
|
“ine put gEpalata EOUTOBAREUIA
“Rut apara MicSui HEKSBIDUIIA.
ha (izype-tape RS VI. CE'HCOLELJIE
RA EA Npiii SpAMApE ASAVE'A NpEMBEIIE :

Ș| SBaa

NE Ciie MAI SS

CZ CE (PAkZ,

AEbuiM aia DE AATSA IS NOATE CB. NAAEA.
a £.0 ZiRAAZ MAL AE TOUĂ GOpBITA : |
OMSA AA OA 'TpANE Ii BITA AA SITA.

_— 9204-—
Sri

ASA MISA KONZIAE AATE

E nSce'aitTe ni uli BSHATE,
Ni pi mineri sine ASna nSgiiuuya,
(Panăuasi EA Ac-peA rpEuIAAA CZ'1Ul CiMUyz,
„Rapii KT

"rpaipa 'ToT -M NOMEUIpA

— li -awbera MCBUUL £ă O NOBECTIpA.
D-la Jipeseu în Opincarul

ne

dă modelu

de Lima

„vorbită în multe sate: din partea muntelui, judeţulii Pra- hoYa

şi mai ales

„Limba

la Valenii

de munte, .

d-lui Jipescu ie unu

amestecuce s'aru fi for-

mată în urma unei lupte îndelungate între dialectulu cu
schimbate şi între

celu Gu labialele

Nu seimu până la ce puncta a pututu
lege întoemai

vorbirea: locală

păstrate.

d-la Jipeseu cu-.

de pe la Valeni, “dar de-

stulu că putema află la D-sa urmatorele prefaceri păstrate din dialectulu ce studiemu acuma: țăran, hiie.

1

labialele

râu, răspunde, țări (ţerel), tișneşte, imprejiurărilor, gânJaghi (p. gângavi), ghine (vine), rodu ghii (rodulu viei),
ghita (vita), staghilă (stavila), ghin (vinu, subst.) hteră

(fieru), să him ruinână, în chieptu (în pieptulu),

hinu

(finulu), hierto. (fiert'o), hiare (cre), să ghii (să vinu,
să _viiu), strbătorică, strângetori (stringătorii), - nătrupolitii (p. nitropolitii din mitropolitu), vorbulețili, dău,
Sanhira (p. Zamfira), Galia (Gafiţa), șșădeau, hierbentată, căpăţenă (p. -căpăţină), ' otăriţi, săracu, chipăiiă,
|
îi (pipail), Jhiermăriita (viermăriea), moşile (moșie), ghitrige (vitrige), deu, nechteptenatiă (nepieptănatu),
r&shirate (resfirate), pusprece (patru-spre- ece), Jrâng
hieri

S

-
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(p. frâmbieri), sghihoară (sbihoară, unu felia de pmă),
înciripă (înfiripă), sinu (sinula), nă-7 (nu vei), înşălată, "
(pi“chăeptină, chăeptinei (piepteni, pieptenei),. chipărușt.
hine
şi,
rîuri,
(vifori),
ghifor
păruși), sulhină (sulfină),

(fine), din (din), hiorili (fiorile), râdă.
_ Doveqi de amesteculu dialectului ce cercetamă găsim
şi în Poeziile culese de d-lă GQ, D. Teodorescu (deşi

din “nefericire nu le-a publicata. toemai cum

_ ditn). Iâtă-le : chisăgea=pisăgea, pisă

le-a au-

(V. Moseu Bu-

curesci pag. 587); frânghia (Valea lungă, judeţulu Prahova; pag. 608) de asemenea - la, Bujoreni jud, Vâlcea
pag. 610) ; schini p. spină (n părțile Buzeului pag. 28);
răsyhinată==resvinatii (Bucuresei pag. 57) ; îezărulă p.
- dezerulă (Atârnaţă jud, Teleormanu) ; sînă p. sini (Că“lărași pag. 75); glineloră p. dineloră (Bucuresel pag.
89) ; păserică, pasăre, răsare (Bucur. pag. 90) ; sămânța

(Bucur. pag. 106); or hi (vorii fi), cochii saracă (ursaresce la Bucuresei) ; să-i sară ochii—în putina cu
boghii (p. bobi), (Râm.— Sărata pag. 196); Herăstrău

(p. Fierestreu), (lingă Bucurese!); țărenă (p. ţerină), (Vales Lungă jud, Dâmboviţa); rășchitorii (p. resfitoriii

.
derivată de la verbului a resfira care la pres. indicativu

are: reșchiră și veşchiiii),” (Bucur. pag. 243).
Diu Hâjdău în Cuvinte din Vetrână (tom. II pag. 241)

p.
spune că. în judeţulu Mehedinţi. se “dice : pehiatră
_
În
chetră.
şi
pictră, deci forma mijlocie între pictră
Ftymologicun Magna alu d-lui Hâjdău găsimu urmăacold - târele lămuriri : A! a! degeba. fusăi (p. fuseși)

(jud..Dolju, pag. 55); rămasăi (remasei) tot; acolă, pag. 53: .

„Bati-Par mama

gras ce'i,

lu Duninedeude

-Grecu dracului !. de.

aghia (p. abia) se cârnieşte“

(comuna Lup-

şeanu jud. Ialomiţa) ; „le-a părutu grozav de ghine că
ne-am întâlnit. eu toţi, că aminteri ar hi umblat totă.
nâpteak (com. Lupșeanu, jud. Ialomiţa pag: 202). De

la unu prieteni care

a trăit împreună cu tota feliulu

de Munteni
aflu. că peste Oltu se dice: vitel, vină
ete. Di'ntruni cântecu de la Cernica publicati în „Ţara
Nouă“ afiu „chicior“, „ochineă* în gura unui ciobanu ete.
Deci în tâtă Munteniea au fostu împrăștieați Români.
de cei ce' vorbeau dialectuluicu labialele schimbate: Nu-

mai aşa înțelegemii

pentru ce ami aflată

atătea urme

în teaturi din veacul ală XX VI-lea, XVIl-lea și ală
APIII-lea, de ce chiar și la Eliade tota aflimu desghinatii p. desbinatii (sedi No. 1, fata l-a din anala
-T-iu alu Curierul “de ambe: sexe. 15837). La alți seriitori din acesti veaeii (Odobesea, Bolintineanu ete), găsimi

de asemenea

urme

de prefacerea

lui e în &și

dea

| lui în î după s, Șh Zir: dea labialeloru forte
a rare ori).
“ Transilvaniea, Banati ete. veaculii alis XIX-lea.
Phitarh nou “tradusă din franţuzesce şi tiparitu înanulu 1819 la Buda. Traducatoriulu se iscălesce: Nicolae
„Nicolau românii din Transilvaniea, a lucrată la Brașovii:

TIp iscdprupure Win AE ĂMHESES aiEc. Bickon !
„SiEeTa KApTE, HSAMTA IlASTapy os, -ue KSNIpUHAE A
CHHSA CAS NE CkEp' MCTOpiA a MSATWp EZpBAuii KS As
MAPE, RApili Apa. ABĂHAS -NTPS HHHMA CA MBAZIHHATA
"awk pina,
LU NTpS cotiera vnerricia 'TORAA AE
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AE ANICA lazi, . ESI KA WAS HS ATATA WE, NpERSA
Ilarpieii £c're WacnST ; Hs TOATE ASTEPHAE CAAE CAS HEBOH'T- ă ASKpA CNpE (POAOCSA na rpieii ; TUN HPAW AAA APBTATE
DE

AZCAp4,

EA KS Viepsuire ApPATOCTE,

ASTIA MacSpa

NSTE-

PEN HOACTpE, CA BUN A (poocri narpieii. Slukcra BAPTE,
zuctii, kap'b. NT cA8 TYNSPUTS A Ilapnte AA SIHSA AoAtHSASI

1803,

un ASna

wta

AE “TOATE - Iawioateae MEAE

“NEIIENTATE (PS COROTIITD UNI NE WCERITEAE” AAE Ap AHANRII
ANTOApEz, RA us cnurspa mmsa Pymarrtera, Apt E OVIIA
AMN MEAE BEKĂ AXE. Bepuneii. anmsii, a ka Me Sp Spa
“npherpzaSurrSA5ii nonop aa Pwvatatinawp MEAWp BEKII, AKApopa erpanenouii căster Pwmaniii, ca ie AMNIENTZ AE MECT
BHCTĂApIO NpEuțSuTS, 1 £8, ASN& NHAMA AArwp îi EmSpii,
MAN crpzA ST AW npeipave Danga Pwavan'keuz : apt
runepăwexe AEBA XDA, BATPZHEMEAE SA AEC(paTa, ASKpSPHAE -VENE HOpOMHTE! BA „MPpSACELA, LH CKSMNE POaSpii BA AASME.
Ra, MBRAPEA NAMAIITSA Au (pupe ApE sSirarar'E, un
Pognpea

ca, 'TOTSură, ASEpAHASCZ, MA

MSAT, Un MAI RSA

Poa aaSue. lua ut vEMSA Pwatatiici ANUTpS HEMIRA HS
sere MAN AE :B0C kS TANANTSpHiAE NENE (PHpEWIĂĂ, AE HART
ANTE W'EMBpIi, RApE Mali. AE- MSATE BrEKSpii CE gENpHiiA,, ut
CIT ASMHHATE NTp8 AezyaTSpii, un W'rp8 tinte. «Îez,
„RA: AMEAE _'PAMHTBpii Mapii, BApE MpESUZ KS CĂHWEAE A8
Pamac pfaa Pwmariii zii E AEMSATS NTPS IWEMSA PyMăRMIECK, CA fIOATA MENE EHIIE KBBNIJATE Poaspii aie aa8ue,
N A CZ AAMSALII, QE MSATA METANIE AE Bpuji enpe AMEAA
epaipuner NToRMTE ECTE AE AMNEB:

|

—
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Ă

“Îrpa amic Kzpuţii cnpe npokonenp'E wametitaop (|AxSTE,
ASna nzptp's rărSpwp wEmSpnawp MEAWp TPS wpinuua
"ASAUIATE USMapaASca autcr IlASTApy 108, 5 awk uz„AERAE AAM AAT AA 'TVNAPL, HA ut Pwmatiiii BSKSpoLuă „MA
EWp

METH -.D AHMEA

CTpEMUZ, Miu

E mSAsii

cas :

KA

KS TSPA CA c4 BOpBEACKZ,

HI8

"TOT RS

SpA

|

- Apenr ka av'kera KApTE :K8 MATEPIA CA CHUrSpA NpE CHE

CZ AASAZ, UI IpE METHTEPR A NzUi AA AKOAW NTp8 NE“THpE «MA AWHLZ. Torul AE.AHncA EpA OVUS& EapBAT AAfe
CA W MEIUS, RA BASĂHA METWTOpiR AA AMZASA BZpEAT
npsecrur uSME „A PpSur'k nzpuzii crpzaSitia, udaw ns-

rEpe. kapueii ca n ca A,

ui AGpSUuii MAI MApE DAEMUS

- cnpe COROTIIDE CA A CZ AAAWIJE.
Ş
“Îrps Ace KSET ina, ES, uSauii (ps mape wereirlaz
NpE AMEA BZpBAT AMEC, KSIi cz „Aus avkcra kapre avea,
an apa.

iz, NpERSM

OVIITBA AE AEMIIS HS NoATE au pur

pik ca ca er" esnr (ups Anei, ama unt (anrese Ilpbccpumuieii "Taxe MEAE RSHUL; KApE căt ES Mapa, Aaa,
ES HSAVApSA MEABSNCE, AMAN CTPHAVTE EpA XOTAPENE AloAg6BE, AE RAT CA NS ARSA ui NpE AA MOI, Ii A "TOATE
1ăpNAE „pnapzuieii Aserpieii. ca 18 CE ASSA TAACSA AWP.
ha Tp'bepingiara anrrpS pienSr8A flpyiepieii, nput

up

ASYSA Gipaur ms nse coxorurâpe a Snapyia Pw-

MANSASII,

ES 'râara

GApTSTrE mii HEBON'T US . HSMAIi A

MAE WIIAE WEAE KSEZNTATORE RA ou AIpyunzerapi AAEBEPAT KS „NEZUATSpA MlE canaTĂCA. Ut. NpABOCAABINEA, Luni
RS MHAAA

(DATITEAOp MEAOp

cdunrre NpE HAN: - cnacâniei AXE.

—
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NOBZUSHA ; Mrs UN MEAE MECZ ATIT AE- TpSn KS AAPrZ, Um
MSAT MASPATOApE MAUZ 'TSTEPOp AHNCULAWp A EpSEii :
ape VETI pazmusii ypoueii, npe veii roni „păpavii, npe uzi
ME CAUT A Wpii VE (Pio ae Haas, mzputrriltue pi cpzStii, ASave „Ni Aurii, Sept pi ans, ii capi
zunii, „Ni anepii; “rouă cn ovapa Slpunuaop Ip.
cpitiuieii Taie ca ckS'reck. Ile TIpewui CIpE KBBÎNILțA BECTMAUTSASIi, ui A nSpropeii văii Sue Ni „papenrezii, race
ie ageszpirm ASawnz ASmeii, tun cape namatrsasii. Tor
HlmSa Pwavantek, cnpe a KZpSA DEpIIMIIDEKS AB3NBATA
- APATOCTE 'TE N6puii, A AOT KHNS, RA CBA AA SiAA ASAUIHAPE

TPS ABGUATSPZ, 1 NTpS BSHA NSpTape, "Te cprsfuă,
“du, ASy5a npisc(pruieii "Tae MEA nSBioc HSmz căpepe
a moment (panrene Tlpcopunuţieii 'Taae Ene sue, tut Gpon-"
MEwii. esta

cuurspa MEpep'

avlt st ovananra Ilp'Bedpuu-

Wisii TTAAE W apâT, Ka CA TE AVIAOCTIIBEIIIi AW'EcTa. KApTE,
ME Ecre nzpra werentazawp AEAE, Tprzecpuungieii 'Taae KS.
iacra mpasirEAz „prunarz, napituplie a vw pita, ut
npe muie -Nrpa “MEI Ai Tprhepruizii Taie nzprzunuii a
Ma HSAzpa. Rapeac Ami WiS nopotnpe a mz usa a Ilpkcituţieii "TaAE

|

Tipar

|

Gasra

HHROAAS IHBOAAY Pava ant 'TpaHcHABAniA,

Fpawes 1819.
Porăţuitoriul timerimei cătră adectrata și dripta ce- “fire lucrata de G. Lazără,. dar tipărita la Buda în anului 1826 : pes,

păâspii, CTpăHiez, CUT,

CE c6pnz,

Xo-

2 — 210 —
! TapaRT,

CADU,

CBAVBHA, “popii, CTPHRAT, pEAEIEA, Ap,

ackSusăna, czpavii, căwrem. De altu-feliu limba ie cea
literară, ba chiar mai curată de câtu a lu |. Eliade.
| Negreșitu înse că Eliade a fostii forte multa împinsă
pe -calea-ce a apucatii de.G. Lazari. - Între formele
“mar bune de câtu la Eliade voi cită : următorii nu
armătorii ete.

“Pentru a da idee de limba lui 7. Barac în priv inţa:
amestecului de dialecte, voin da câte-va pilde. culese din
Traghedia tă Samson, în cinci perdele tipărită la Sipiin în anulu 1846: NARNzisAE, CĂNT, CZABATEMEAOp (338
BA), INCA, CAPAK, (TpEINAAEAE), pA8, APATAT,
Cărsp, CAmitic, (ciur8p), (ceai), (pigirz), (UuAcE), NA, (ASMIHESEECR),

pacSuieT, pzi, (A:5STE),

Y'Epa CZABATERA, pzCSPAS, US ca

1PiE, (UMDEAA), OMoparT, (aiS'ropio), pzmacsa, (î5SpaT), (7
KSUmSpAT), că ca Nedenceacz, . Y'Epz (lanţuri de fieru),
p&STALiACp, Wzpătia, CTE, pmSpinc, (c'EK2), 3AB0ApZ16,

PAZA,

Aakpamiac, (ckmz).

ieste tradusu Arghiră

'Tota de acesti

și Elena,

îstă

I. Bărac,

câte-va, pilde lu-

ate di'ntr'unu exemplaru tipărită la Sibiii în 1863:

6s-

Sa. (buze), nxtrzpii (bp5Moaca, izpili, ca SIE, Lțapz, -AC3,
ACAMZIApE, pă, pensia, (2n0c), CĂUTEN, -(IABMZTATE),

CÂNT, KOBOAPZ, CAPA, JMPGAEC, (IACE), PEM, Că, EPAWZ,
358; NACZPE, IZA, YÎAPA CTPUKZ'TOAPE, (NISBOAPEAE), crpatVE, CBAEATEK, WZpĂNZ, „ARBNUIPATA. .
Pentru mai desăvârșită lămurire ictă: o bucată din.
partea a treia, după tipăritura din 1863. În note punii

deosebirile celei tipărite la 1801, așă că aremu 0 probă de limbă chiar de la începutului veacului,

2
“Îrp' avea ov rac măpe
Ga ASAE pBRUHUA Tape. .
Tăngca 1): oyu Ales, oyu Baaasp,
- Gas pe ovi caasarer ) TAsp.

|

Ga'urăAeck, ca ASTE, BBIApS,
Ba Hiupe rpoagunve 3). yiap,
“SITSuMii AMUTE ii BHUE

Uume-ca SUTE NE CHE.

-.

“DL Par us anzpawkiţie €);

Tla

amBuuii aura ratare5):

58 aa puii ma -B0 ASE.
„aa BA €) npuu rSpii AMZA ANSE.*
Il ua AA Maui mMAEARZ 7)
RS rana, au ASME:cE rp'kia,

JÎrarpas esua un a6iApa

|

BEpe newpiepa AE Yiapz,
o.
Supe 'rpeii iii aasii Amon 5)

ii asii den Gaura Gumou
Ca "ro clpzaee, Iu.ca MApra
RS w REONpE CNAprae
„Îrpeasa ?) slprup um 31%£ :
„Ileurp8 ME getii Boii npuiue 2:

- AI5 pzensuie "roni “rpeii MATA:
Ganrem rpeii aEAA ovi Tara.

Ele cpzqnm nerps mois,
1)

rau, 2). caA5ATu, 9 rpoauMe, $) NIZ BUEUIE,
5) ratie, 5) ka, ) nxbuz, 5) Anime, 9) ATpBB2.

—
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sIlenTpS muz ABSUIE :
„Gatur rprii GKSAc 19) ae” N2puan5,
„IRSaeka Pzpz rpemuanz !
„BA ME BENI 3HME BWM (Dave

E
HE Bell (paue w nave.
„Ilaamuez 23) um Ilansuii A£ niasg,
xXÎHHE

ca". BpARA KS ae, 12)

„llln us Buisa ca rpzzukceaz
„E 'Tpeii wpii um ca rpzackz:.
„Ăun—yon ! ca dis

dapa

BECTE .

„sOSHAE PĂNASA AIE ACTE.
„llzuz usii 8 coorăre

„SIROAW CA NO AMENEIIE,
„RS cz uS ue. cpzanm qapa?
"sa E ABSUIE AMApA.
„Rz'urp'Su

AOK AE H8 CAUT TOATE

a dE Poaoc a bi ns noare.

slelp MeASTi Anzsxovilo «hparre
„lilS Mail AAT W BSHATATE,
„HZ EA NOATE tun

Moroapa

!

„llpE MEAA ME ne c8c: ggoapa, 13)
„Ape npe Hoii-ue razt'bie 1)
piRSAea, unea nAzT' ue. & 15)
SIpriip COROTEIȚIE BHHE,
Buc : „„SlekBATAUIĂ AE MINE :
1)

ASkpSpii, 11) BERMRUT, -12) rase, 15) npeueA ME MAN
cSc 3E0p4, ”) RESHEwIE, 15) nA&TEIE.
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'rpeii nzpuii Bz Boii 'rpiiaui're

„Bap' BA cocit MAIi HAHINTE,
„„FIMEASA ie "TOATE :

0 2: ANTpANT Ea

15) usca MATEI, ”

lua “pei geaaspii 17) aparrs;
- BA CA NAEME AE WAATA,

15 near iei
ÎlA

15)

KApE

AEMBA ca8 (Sr aia, Tape:

Aap Slprip me Ba ca paz?
T

-

Tlnatută, unt ca „EpAkz,19)

TlanSsii ASA A MIMDAPE,
Ilin ca Bezii KSA BA: CA 3BOAPE, '-

-- Ba 20) azil, K& DuiSa 'rpzsirEuie

Un ka, AE Tpeii wpii rpaatie,21)
„Xun—yon ! A amea 2) lOgura

„Gaz is aa awk ckpeurz. *
Ra W, C2JATZ VE 3B04p5,

AEM NZMAUT A ASAps.

= Rana, sim Apaiii—cra8 ES Quipră.
„Slprhp US E WRZHpEA,. .
GOeretnuii cSaa anu rspz,
Illu npe slpriip .pA „N5Sp2.
JÎoen XTp5 cune tapz
Sara cpaaz mai amapz,

16) priza,

17) A'EASpii,

19) KS BEMAURUTSA

22) am,

15) OVHaE ANGEZ To, MATA,

CA .AEPARA

e

) na,

21) rpz'Euue,

24
Ravii AS
„Nesuii
Îlap MEA
„Bezii

—

AacAT caii „plase
RS MIHIJIIAE CAAE ?
AurzRAOMiS rpzauţie:
ALIA BZ "TpEBBANIE:

„Ba Bcii anii rătiaur am (paue
„IISMali KSM Bow Ba NANE;
„Boii Bpeuii Ba ca USA ati NApTE,
„RSA ABTE Mali AENAPTE.:*
UEasaalţii MEN-A

BHME :,

|

LS Emil WASA MEA AE npiiue,
„Ba 'T5 ali OVI AAp,-ME NOATE
„(GA CTpIIME AMECTEA 'TOATE,
„„Lllu "mor Beli ui AE AHMEA
“aaSĂUii MAR ATPELIA. MEPBHMEA.
»TS empii an a£ Buz.
„Ts aii -MENST npuinita :
„Ba noii AMAHAoIi npEA BAIE
„le BAM TPS cute.
„T8 Eupii ! cAA—! ran AE Hunz|
EA patrie, tumA papat:
SHSA AE EWpli MA ANSKA

SIATSA ROAqa ii -NBSKA ;
„ÎA TEMBECR A Wapăz
Ilzuz 448 MSAT AA BAH,
Grpurz, CA BAETE A pARSA,
In

ca psra Ap “CapARSA,

Gai AACZ EZ AE BA CROATE

|
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NpE

WÎAEAMATE "TOATE

Mea lprup, BApE 350apz!. „BA
CaNATA OVUOApA;

|

=
|

„Nea Acer Apa KS FAHABA
- ESmaii aEkAT ASUL IASA
-- Amt B255Y MA CHAAE,

Bar pECTE OVI MSHTE KME,
„Di ra :GuBacae KS PASA
„pe EA Aa VII BTEAB AZCAIASA,
[lu Epo 0yH 3rEAE AE MSUTE
Rar npueutasii ese AA PpSuTE.
* Tanaza KZ AA VEpI CA CSE,
“Tla mii wnapape unge. * 23).

20)

ss
|
|

De la * la * 2%) ieste alcatuită din nou, iâtă cele

opti. versuri ce se; află în ed. de la 1801 oîn loculu. |
acestoru 46:

lana ca „prop apasii o

(00 nsm ca CAPRE czpaviii)
GO) slprup npE OVHiae 3E0p4
Ha o cawkrz oyul6pz.
“TLEA MHZRAOMID AAKZ BHIE .
“ Slgăua, NSTEpE AA CHE Vlpe SIprip „PRO MA CRAAE
Rape npE w KOCTA KAAE.

îniprejuriCum că se vorbesce acestu “dialectu prin
din Pomile Braşovului se , vede din. următorea bucata
"vestea Vorbei *),

*) Pag. 115—116

partea 1, Bucuresci 1852.

|
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On Surspln oape kape
Ve AS np'E ABST SMBAApE
Uli uim sie HS 84588,

Iliu Bp'ogara Bin BAS ;
Uli Bazat oAAra ie,

Bastia, ui Bi N

AA BEtţie,

IPaar Sursprlsur pur aan" e
Il KS £A acr- (DEA BOpSELIE:
— Alai coange. BAST'AL ris?

— Slm s25T MzI (ice) wo mie,
—

lo gaksa” 01? AFI 8237 cnSHE.

— Aa a5 MI Al, B'0 atiuiSue?
— E IPAl BAS KpEA NOT cai NApz.
— Ho ma c2'Ul cn SM pi MAp,
E Ş AASZ ui CTZ'H RiUloapa ..
PachznzuaTa

AA CoApE.

— lo min 78, Ka Hal Bas „BE,
Cz'ur cnsu IO, RATA AA MÎHE :

Tia aci ni'Su AA nsez,

|

"Tor KS teni Ni EA AMnSuca,
TIli koi, goiuiui TSuz
Iloama £I pei 0 aaa,
Uli cSnr kiMoape „pAnap KA
Gai KSpE 3'BAMa 0 aaa,
slnoi mavera Ema apara
O sores rin uli o gara
Du: 0 CKOpR5pA „Mriica,
Tr

2
-.

N

|
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Rs GEUE A SIAStI „pitică,

AE-AMi mepe 0 sop'tcz,
Ve „pi aie n.pprnAzp'tca,

-

[li iasa riuSA mo _B0ApT3,

Îlatătiă
Vi "pia
Ala Ai
Ha RăHA

0 Hopa kS 'Toaprz,
at AA Bi KS 0444,
WueAsS ritiSA ama |!
M BEL "TE INESHA

Ilauz Banii WI AABHZ
Uli ca ASE, USI Mal nAcz,
RS nN8urA TOMAZ TE AACA;

Uli ca BEzi KSM HS M'AcKSATA
AA YitAeHiAi A MSATă :
lo sei Ai EA OAATA

|

O oana fine HaEcATA,
„Uli ne rpaiis 'rpei KS6ÎHTE
Ma AS2 Su pik A£ MINTE,
Haha DAEaiS ca MEpr8 NE KAAE
ApSMS oEASM ap BAAE.
Ra EA ca uit ae AHE
UNA

aa TEC CA RAS ME BINE

lo AAM NE NOTEKA AH,
SA ma AH AZTSpL Nin Tinz:.
Aaa GAT KA OK UL (DAE
Bpsi8 cai ripsiă ca'at a nave,
Aap EA MO TpănriT „Ni Tiliz
LD.
,
N
JIli ma AETE NE YSAIHZ... ; 2
i ADENTRILĂ
A

.

Nor anet.

208.
Cum vedemu în acestă bucată atât de însemnată, de_şinuo
putemu luă ca proba de limbă pentru acea

parte de Loca, totu-și găsimă : bi==ghi în : ghine, ghi-

ruiă ; pi=chi

în : chicioare și chişoare “(pste din gre-

șală cu ș, ori pentru a-și bate joen

de unu ce asemă-

“nătoriu-cu
celu moldovenesca şi pe -care Muntenii îlă
audi aprope ș; de vreme ce ne ridă camafi dicendu: „aşela, şine ete. cochile (copile), chic (p. pică) ; vi=ghi
„iz (vie), rin (vinu) ; ete).
e
i

D-lu Hâjdăuîn Cuvente den Vitrăni ne spune că pe

lingă Turdă, la Mahaciu se: dice chYeptii p. Dieptă și
anume după unu cântecu trimesu de unulu de pe acolo

„tom. -II pag. 6). -

a

În Etymologicum Magnum Romaniae
dău mai aflămu

„_

următorele

ală d-lui Haj-

lămuriri în acestă

În comuna :Sinu în împrejurimele

_„Aghie

|
privinţă,

Sibiiului se dice:

am sosit dela munte“ (Bi=ghi pag. 41 col. I-a),

tota acolo. se dice : vorghi, Jhine, înălghi pânza,
bunghă
(p. bumbi), porunghă (porumbi). În părţile Năsăudul
ui
se dice : săptămâni, abge *) (abia), AIniculal
(p. Micu- lait) (Valea Someșului; com. Sângiârgiu
pag. 85), săl-

„batecă, ră (com. +Maidan în Banata pag. 94). -

Din ţara: Făgaraşului amu culesa ieu singură

de la

unu țeranui urinătorele : chăephi (p. pieptula)
, pite (p.
vite), (Râmânul), ciorapelă, şî, popchi, lupchă,
ine o femec, copchilu, (mere==merge), (Jos), ţerână,
hi (6); (şapte),

(picere). Dar amesteca şi forme fără prefaceri
de acestea,.
>) Algea p. Abghia vine ca și pceptă p.
pchepta, .

.

Din Doine

_

—
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şi Strigătură de d-nii larnik”și Bârsan

[eulese; dar prefăcute, de prin 'Tirnave, câmpie, Mu-.:
reşu, Haţegu, Munţii apuseni] : ațipesc, chiscuiesc (p.
piscuieseu), firă, (obrăjor), săptămână, “sărbătore, sîn,
sînt, sîntem, sulcină (din sulfina—sulhină—sulcină),
truchină (trupină), fară şi feră, ţintă, țin, țip, ţia, -

(pentru

ghicăşel

bicașela),

(6i0),

hicuţ,

remânsci. (unţii - aînchedec (p.împiedecii),
pentru - remăsei), (rotinjoară), țărnă, (umplu),

țărână,
-Duseni

îi

“

(umblu).

Din

hin

hiică,

Materială.de limbă publicata de dl G. Sima a-

'se dice: “încirip p. Înfifiâmi că în. munţii Biharului
ripă, deci fi=hiz=ci.

mătârele

la d-lu Munteanu ur-

Gruber a strinsu de

Eduarda

exemple de la Sacele, între

şovi' : .hier,. chicior,

chiept,

Predealu şi Bra-

chiatră, ninică (amân-

(p.
doi n=gn franţuzesei), -schițărie. (spiţerie), chiftie
îno'ncoa. (vino'n -ccace !) zerme (vierme), . îs
-piftie),
Zer
(visu), îsat (visata), îclean (vicleanu). ghine (bine),

(sierti— poet), ghizol (bivoli), aghia (abiea), (din - și

luă
din). D-lu N. Densușianu a scrisă. în „Columna
la
de
ă
Taianii: Gin 1877 despre.o colonie macedonean
Săcele.

În serierea lui I.. Slavici

„Die Ruminen

in Ungarn» .

n
Siebenbiirgen und der Bukovina“ tipărită la 1881, Wie
și Teschen

aflăm : Hăţăganiă,

Aurășeniă,

Căşeniă,,

;
(Maramureşu) ; ( țeara Oltului), (teara Barsei), strimtoare

care condespre Moţi: spune : „Moţii au unu dialectu în

a”
sânele sună și mai aseuţitude câtu în celt de la ami6d

„—
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Transilvaniei *), Înnainte de e și d se preface f într'uni
feliu de 7 și o într'una feliu de ge: hiier p. fieră și:
"germe p. verme. Amândouă sunetele așa-să.de aspre în
„câtu nici una Roimânu altulu nu poate rosti ca Moţulu.

„Fire-ar fi viţa de vie pe hoanca de la Vidra“ E), A-

ceste însușiri le aflămi

în părțile Someșului,

în tâtă partea nordică a Daciei

în Maramureşiiși în

Bucovina,

dar cu ], și ge nu așă de aspre. În dialectula nordica
și mai puțină în celu apusanu, mai spune - că se află
şi une ori d prefăcutu în ghe înnainte de e şi îi: (bine
înţelesu ie nu curatu: ghine-(bine), ghe=de.
De asemenea i se preface în che (frache ghe ghincolo=frate
de dincolo) ; p în pch și ch : peheptă și cheptii, Despre
aceste din urmă (p=pch ori ch; l=g],; d=gh, ch)
spune că-su rari în Banati și necunoscute la Moţi.
„ Zim. Cipariu în „Gramatec'a limbei romane“ partea
|.

Analitiea, ne: spune : pag..74 că în câmpiea 'Transilva-

niei se rostește pi==pci: nv'bae=ni'Bae. Despre alte
prefaceri :vorbesee, dar nu spune unde anume se între-:
buinţază,
Să
po
Dialectulii cu labialele schimbate înafară de Daciea
Traiană, la Nora de Dunarea.

„Ami

veduta la Istrieni că Români cu acestu dialectu

*) D-li

Slavici n'are

cunoscinți filologice din

destulă

pentru a putea caracterisă grupele diălecteloră.
Acelă , despre care vorbesce trebue
să fie co ală Mol“dovenilorii și despre ge ni se pare că va
fi fiindii

na 4 ci

____pe

la-noi,

ună felii de 7 mai aspru, cum se
|

|

**) Xipe-ap xi sita Ae vie ne XOAHKA AE AA iapa.

aude și
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au fosti amestecați printre cei cu-n=r, (dovadă ciaptir (pieptene). cliept ete). În Galiţiea în împrejurimile”.

.

.

- Stryjului afiămu multe nuine romănesei, mai tâte în dialectulu cu
din Bivola
La Huţuli
fi Români

de bondiță.

labialele păstrate, dar Fihola p. Ghihola
ieste cu bi=ghi şi vo==ho ca în Moldova,
din Galiţiea (cari paru după Kaluiniacky a
slavisați), au fiptâr p. pieptariă uni felii

La Ruteni se află fara deci țeâra,
Wanderungen.

țara. (Tr. Miklosich,

Dincolo

de Nistru

fiara,

der Rumunen).

în guvernămîntulu 'Chersonu se

află de asemenea Români

fugiţi din “Moldova, din tim-

puri mai vechi, —D-lu T. Burada a fâcutu o călătorie .

pe acold şi ne dă următârele lămuririîn privinţa fonetismului loră : pe ce, ci-le rosteseii întocmai ca noi, aprâpe de ș ; »- în împrejurările știute, ca j: jită (vită), -.
jin (vinu), prijeşte (priveşte), (La nol - se dice mai adesu cu, dar seaude și gh și ); Pe focal: her, hin,
hiere, hiertură ; pi ca chi: luchă, ochi, cochiă ; mi
gnui (n muiati) : mitropolie,

miere, nire;

bi==ghi : ghine

ghir, ghirueşte.... (Convorbiri literare, An. XVII, No.8).
Istorica pentru începutul Romăniloră în Daciea de.

„Petru Maioru de Dielo—Sânmaărtinu. tip. întâia la 1812.
Noi avemu ediţiea din 1834, după acesta, dămii pildele
Amândout au fosta tipărite la Buda în aceea-și tipoai după
grafie şi ie de ereduta că a doua aprope întocm

întăiea: pezMIIA, CUT, BGPĂT; „NES SpZPIIAE, papii, CTpBMTopu, ca ce, (Uilpa), (A756TopP), CAASZTZMECE, ANCA, CANIIE,
-NSIIopApz, ACAMEN'E, pAAVBLIMIEAOp, - CZMBILA, ApA'TACE,
omopăpz,

uzprniii,

AAScam, pACNBHAE,

"TpIIACA (trimese),

.

YpATz, Canpeăsp), amisii, u36opă'T, waprii, (u'Epa). (uepii),
CROUĂHA, ȘI CHOUHIA, ACBMZIA ȘI -ACEMAHA; pâMAC și pEAtac,
PLEBOR Și pECROD, -AM'EAE și KpEAE, (RSMZTATE), PECZPIIT
- Și PZCAPWT, AmBHICECE, KApZAE, Auecriii (p. averii), w'&n're-

CIpESEWE, pag.
|
Me
Incheere asupra dialectului cu lavialele schimbate,

-

Din tote cele spuse urmeză că Românii ce au adusa
acestă dialectu în Daciea Traiană și în alte ţeri la nordulu Dunăreiau fosta forte numeroși, Decă nu afiăma
mme din dialeetulu lora de cât de prin veaculu alii

XIV-lea. n'avemu drepti ca întemeindu-ne

negativă

pe o probă

să scotemă încheere că mal înnaintenu ierau

Români de aceştia pe aice. Unu

lucru înse 1e vădită:

în veaculu alu: XV și alu XVI-lea dialeetulcu
ă lahialele păstrate ieri, multa mai curati, se fereau scriitorii

mai tare de formele poporane. Prin veaculii alu XVII-lea

limba literară ieri, fârte

împestrițată; cu forme din. di-

alectulu cu labialele prefăcute atâta în Moldova, câta şi

în Munteniea şi Transilvaniea.
-softeiu, dar și la alți scriitori

La culme ajunge Dose potii culege destule

urme, Totu asti-felit se urmeză în veaculu ali XVIII-lea.

Nu se credea pe atunci lueru rușinoa su
rosti sau a'serie

înșelatăi, . hie, hireşă, feri, ete.

Chiar de pe atunci se

Ş.'ţ, a, J, r se păzeau

puținu

-Yedu alăturea forme fără schimbările acestea şi
forme
cu dînsele ; de prefacerile lui e şi î în e și, după
s,
multu

mat

de câtu de

ale

labialelorii şi di'ntre labiale numai a lulf
în], nu iera
ași de reu privită, De pe la sfârșitulu veacului
trecuta limba latină începe a lueră asupr
a romăne culte
. limbei

|
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_

Prin ajutoriulu dati
întâiu în Transilvania.
latină formele cu e și păstratu dovedeseiu pe :

şi anume
de limba

celelalte şi le vedemii împuţinîndu-se fârte iute.
carea

.se

întinde în Moldova

mai apoi Eliade şi tovarășii

-

Lazăr,

G.

și Munteniea,

Miş-

lui scriu, câtu ie vorba de

- fonetică, în limba literară. Lupta se urmeză" şi a-Qi, Înse

veduta că

„ie lucru
“forme, nu

voră remănea în limba

şi unele

prefaceri

afară de unele

literară multe.

feno- |

de dialectulu învinsă. .
-mene pricinuite
păstrate în lim-

Iota la ce se mărginescii remășiţele

o

ba literară:
1).

|

Prefacerea lui e în cîn să (conj.) și întruni numără -

micu de cuvinte a cărora etymologie nu ieste cunoscută.
și uri ala substantive2). Ă de la înmulţituli în
loră femeesei cu & ace. în lăuntruli loră la singuritu:
vărlă, Inaninări, judecăți ete. numai vaci și fragi re- .:

“ -1ânu fără acestă fenomeni analogien pricinuitu de pre-

facerea lui e în € după s, ş, f, Zr.

3).

Trecerea lui

ea în a după s,ș,

f, z, js r cântă

în silaba următore ieră ă : sară, țară, şadă, zamă, râță.

La Munteni înse nu va fi rari de întâlnită formele scră
jeră,- ştdă ete.
4). Prefacerea luii în î în: sîntii, sîntem, sinteță
gi

în câte-va alte cuvintea cărora obîrşie nu

se cunâsce.

„Chiar verbele în rî de la conjugarea a patra va trebui
să se dee la brazdă şi să se întrebuințeze. cu ri: uri,
omori, amări,

ete,

părasce ete, : ori

5). “Formele şade, şase, . grijasce,
remănea în luptă cu şede, şese ete.

.

.

—
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6). Din prefacerile labialeloru se pare că voră remănea formele următâre : reșchirati „(xesfiratiă), furnică

(furmică), frânghie (frâmbie),

şi alte câte-va cuvinte de |

obîrșie necunoscută și cari nu se întrebuințază de câtu
în Moldova la poporu, pâte sulcină (sulfină), ghili Qp.

bili) ete.

|

a

„Prin urmare limba literară ar fi dialectulu
lele păstrate și cu ş neprefăcutu în r; dar va
me din amândous dialectele învinse şi din celu
(acuma morti în Daeiea 'Traiană) și din celu

cu labia- =
avea ur
cu n în r
cu labia-

lele schinibate (viu dar dovedita în lupta pentru traia,

între altele de înriurirea limbei

latinescl).

XIII. Dialectulii cu labialele păstrate.

Nu

mai avemu

nevoie să înşirămu

caracterele acestui

dialeetu, le cunâscemu din cele spuse până acolea. Voiu

ăduna înse aice urmele din acestu dialectu, atâta căta
le-amu putută afli, şi a nume. începu de la anulii 1000

„în e6ce.

latinescă,

Aceste urme se află în documente slavonesci,
ungurescă, leşesci, grecesci,

precum

şi la fe-

liuriţi seriitori cari -au avuti de vorbita despre Români.

Din veaculu alu XVI-lea începu.a fi chiar texturi (do-

cumente, traduceri de cărți beserecesei ete.) întregi
românesc!,
Veaculii ali XI-lea.
„ Kimpalongu ori mai de graba Kimpo Longu
aflati
de Rosler la unu seriitoria Bisantinu sub anulii
1013
pote fi numeratu aice, deşi putea fârte bine fi
din unulu

din cele lalte dous dialecte ; dar se pare că pe
la 1000

nu se formaseră încă dialectele celelalte
așă că se va fi

—2%

—

rorbitu limba română veche așă cum ierâ înnainte de
desbinarea iei în cunoscutele trei graiuri deosebite, și
scimu că limba română” veche feră dialectulă cu labialele .
păstrate. Fimpo longu ie de bună samă pentru cânpo lontgut. |
Românii sînti dese ori pomeniţi în acesti veacila„dar,
nu-si citate cuvinte românesti.
|

Veaculă

ali XII-lea. —Într6 1100-1900 aflămiu ur-.

mătorele nume de Ruguseni : ÎlaA MA TImSaapesuikb, Tsn&pesuz. Piculare-vicii teste greşală p. Picurare-vicu
- (eum' îla aflăma mai încol0), deci cuvîntulă romănescu
picurariăi==eiobană, pecorarius, care a-Qi se află la Ma“
cedoneni

:

sub

forma

picurariă

şi

la noi

-

-

sub -forma pă

curariii. (Momumenta serbica de Fr. Miklosich pag.. 6).
1176: Micud (Alicută) (jTransilvaniea“ an. IV); 1197:
(lung. Anfânge der Rumănen), Cuculiensis (Cuculiii==a - cucuiii).
Sa
Veaculii, ali XIII-lea,
1223 : Botez, Buzad (buzati); 1227 : Mic, Cepan -

(Țepan) ; 1931: Zambuthel (Sâmbateli gen. sing. fem.)

Bujul (Buiu-l cu art. 1); 1291: Zumbathely (Sâmbateli)
|
(„Transilvania“. an, IV).
În actulu de

danie

mănăstirei Jicia,

act de la Ste:

fana fiiulu lui Radoslava (1222—1228): Bovui, ovia
(Bunila), Alu (nu peiz=ni), Boykopb (Bucură), Poyrs,
Ilapsani, Gutroyp (singura).
Fr. Miklosieh).

Întruna acta.

(AMonumenta

de

_-

de la Mateiu Stefan,

(an. 1249) se vede. uni roerodu
fie nSpeve. (dom. sarb)

serbica

Ispita

banula- Bosnei,
care pote să
15

î-

Întrunu

aetu' datu de Raguseni în anulu 1253 : Iasaa

IlukSpapeunb,

INS.

Întruna actu dela Stefani Uroșa

(1289); Alapunin iBpuzsn.

În altulu de la (1293—1302);

Eoyunao, Ilepsant, Xliura (Mânia de la mână), - Graw
(Steaua), haw (Bauă sing. de la dale), Paw (Roauă,
rouă),

Gprshuiopn (Tote

Veaculă

ală

acestea din Jonumenta serlica).

XIV-lea.

|

.1301 :. Urchel; (Urdică), 1220: Ompoiza (Ompoliţa=
Ompoiţa,

li==i1) ; 1372:

„chi); 1861:

Sarkangy

(Șercheani, deci pi=

Zeyr olachus (Fieru Valahulu),

Zocolloy

(Locului) ; 1362 : Musad (Mușatu) ; 1363: Musat) (Aluşatui) ; 1366 : Ripan (ce-vă cu ripă), Ledot (Lăudatu),
Kaldu '(ealdu), („Pransilvania“ an. 1V).

1983.: Petril (Petrila), Schereban (Şerhani), Schereb
(Şerbu), Radul (Actu serisu de uni germanii cu ortografie
germană) ; 1392: Sztanesul Egumenul, setate (cetate),
Vallya opalului,. Piatra obla, Rivului (viului). cel de-

trin, Ungiul (Unghiul deci Sli=ghi) cu Freszeni, Pe- ”
„raole Szasziloru, pena (până) la callya Tunsului, pe
- apa Taunsulii,
Bocronibas (a=—e), Jlircsa (Blireea),
Viad
Vornicul, :Groză Moldovan. (Documentu de la
Mireea

cel Mare, scrisu” latinesce ; localităţile sîntă în

„tara Fâgărașului). („Transilvania“ an, V); 1398: Riulu

Albu, Juonu (loni),

Riusor (Riușor) ; 1387,

miea (Arhl, 7. IIL. p. 191—192,
AEW,

Supirann,

Slprum ;

104 Poloniea) Dzurdz

1392

(Arh.

Munte-

193): Paqovaa. Ra
IL. t. 1. p.

(Giurgiu nume de omu

1. pag.

din Ge-

orgio) ;. 1392 Moldova (Arh. Lt: 1. p. 1. pag. 18):
Iv,

BI'TA3b,

GEpETA, 8SNAA, ihpinesuiţa, Hparsaoga, Ilare-

—
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ASaoBa, Sluăpiame-Ba, IBiopzsesa, Boăpb, (Din documentă

slavonii, finalele sînta slavone, îBiopm presupune Giurgea, adecă u nu in); 1399 (Giurgiu 1399, Arh. I.t.1,

p. 1. pag. 97): Șerbun, Pulcouţii; 1394 'Transilvaniea
(Rev. p. A. 1 șiF. vol. V. p. I, pag.

185—141): M-

chael, Nozara (Nueşoara):

1327 : Ilekaroy; 1348 : A8crp8 (Monumenta Serhiea).
1348: St. Dușanu. (Arh. L. t. IIL.-pag. 85): AluyaA4, CSPABAb, IOBABARA, EPAAEAB, (PEMOpn, (piokos'ui (de la
floci), cantar, Ilapganz, HEKATOV, BHUIIISp, ORAPHTOVAL,
TAOVIIII, OYpcovaognkz, Almauuopa (Mielişcra=
CTABEPB,

E

Să

Ni

mieluţă).

1381 : Tleopu, Alsrsaogu, IapTeul. (don. Serbica).
La 1389—141i documentele polone cetite de Kromer
(Hâjdău Ist. Critică) numescu Valubiea, Bessarabia. Ia
Veaculă ali. X V-lea,

sabo (Jiii), (Aunteniea 1406 Ar. I. t..1.p.1 pag. 98).

Întrunu actu păstratu în Archiva municip. din Lembergi
mumntiis: Bessavabia Dlugolz năseutu la 1415 serie Bessarabia (ambele din: Ist. Cit. Hâjdău) ; GaAMnuopoA,

aspru

(Ceaurii p. Ceauri-li), Bucrpey, &rspeu

(p. U-.

de la Ungurelu), “npemeasa,

Nogkuiu

gureli înmulţitula

(Podeanil -cu a păstratu

și cu li=>=60), zluurame

(Aţi-

gani="Țigani),. Grawmia-a (Aunteniea, 1424, Arh. |.
t. 1. p. 1. pag. 19); Gpzsuopii (Srâbşori), (Munteniea,
A. IL. pag. 190 t. III); isna, Bag, Bas, DAAptă,
— Verpuae, flpreuu (Blunt. 1430, Ar. I.t. L.p. Î. pag. 73),
Aninâsa (p. Arinâsa de la arină unu feliu de copaci,
în Munteniea

qicn aninii),

Răngul,

Glureane, (p. Gl
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de satu credemii că va fi corespundândi cu
reani, nume:
Ghiurenă-ori Ghirenă de a-di,. deci gliu=—ghiu=ghi),
(unt. 1427. „Foiea societăței Românismulu“ din 1870
pag. 294); Vladislava Jagello la 1431 întrebuințază forma Bessârabiam ; Puii (Râmnien de a-di, cuv. slav)

Pagsa, i&nau, Tars, Ilepsan, Bucriepa (deci encriep nu ;
sHeTiApIO,

urmă din ialectulu cu Jabialele” schimbate),

“Nuyana$, Slpruumo (serisucu r p. 4), (Arh. Lt. L.pal.
“pag. 84—85) ; Ropsi (Corbii), zipruui, Alumergut, Alaaspen (du Malureani), Grannoa, Ilerpe, Bpeya, Bank, ne_Xăpiiuik (euratu slavonesce, acolo unde avemu cu a, Myaphuk, a trebue să fie în locii de d, cum vedem mai

Sus la anulu 1430), Miukantirz, Tlonerutn, Iaps8a08, (08
-- Ânala slavă), Bimuruaa, iopeeksa, Berirap, Aaa, UES-K5y rpamarik (Munt. 1483 A, IL. î. 1. p. l. pag. 37);
“aspzn (p. Vaspii deci ri==rî), PSyrmna (cea mai veche
urmă de întrebuinţarea lui y la Munteni, 1490), IBsa (în popori se-va

fi disă

Jiiă

ori Jiiii dar aice avemi

forma slavonă ca și în BOAtAPHI, MOAAIIA), - FIASS TONI
(Slass p. £lasSA), Paasaz (Aunt. 1490, A. |. tî..1.p.1.
pag. 66) ; tbsnaus, sluaperaii, Asn8a Ilnemp'Bu (Pietreani
formă corectă din dialectulu acesta), Bapz (oare), Bit.
HAPHW, OA pn, —SlASS croat, Bncrtap (Munteniea 1490,

Arh, DD
_

i

a

Boer Sztames (Boieriu Stanciu), Sessori (Șesori), Mo-

„sul

(Aoșul),

Dyrcza

(Alircea),

Vladul,

Olt (trad,

un-

gurâscă de pe unu actă scrisii slavonesceîn Munteniea. |
„Taansilvania“ an. V, 1872); Radu voda Ayegru, (mu
Radul), Kosa teiului, strimptuu ului, „din gura vali“

—.
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-(p. „din

gura vale-liel“.şi nu „din

“gura vali-liei“ care.

„ari fi datu aie în dialectulu cu labialele păstrate și
văiei la cei: cu labialele schimbate), zersatura (nu urmâză de acolea că e după v:nu se schimbase, se scie
că în alfabetulu latini aplicatu la unguresee, câtă și în
'celii latineseia curatu,

ducenten
Kosteiii),

nu

ieste semnu

p.:€),

ad Koszthely

forma ungurescă. leră " Rosatel 77 și românesce
Popae. Opra Petrucz (Popei Oprea Petruţ); .

(actu latinesca de la Mircea Vodă. Basaraha,
atii din „Transilvania“ an. V,

1410,ue.

1912). .

Enerpruu, Oyp'tsna'k Ilerpa (Moldova, 1407. Ar. 1 t.1.
p. Î. pag. 140); Recapagz de trei ori (Moldova, 1407, A.1.

t.1.p.1. pag. 130) ;- IBiopisa (n trebue să fie pentru yb),
ihmerare, Haiaua, Biieraapuuka (Moldova 1409, A. IL:
t 1 p. 2 pag. 11) ; soapz, dopma (Giurgea), (Mold...
1410, Ar. 1. t.1. p. 2.pag.18); IjIecpan, Iana ptiuops,

Ainyama, Ierpu (gen. de la Negre, deci Negrei pâte înse
să fie finala slavonă), IBoypma, Moymerare-Biiia (Mold:
„1419, A. 1. t. 1 p. 1 pag. 110); Biterpriuţii; BoAEp, :58-

ata, Xinkanaa, spa (Mold. 1422, Ar. I.î.1.p.1,
pag. 132) ; Jlurauz, Romauz, Roera, Aaumoaz, Spa,
Maraca (p. Metasă==Mâtasă),

Ilaameulz, (pniunz, Bo4p4,;

1BOMETA'TEBA, Ierpuaa (Mold,
pag. 121); Bosapz; Spa,

1428, Arh. IL. t. 1. p. 1.
IASMETATEBIINA, Bparsaa,

(Bold, 1429. Arh. IL. t. 1: p.1 pag. 121); Boapr, oytr-

EAATU, (Mold. 1431, Arh. |. t.1p. 1 pag..122); Uucet (1432 Melehisedecu Notiţe areh.) ;- Botăpiniz, Bnpu- “ue,
Geneserp'buin, Moypiia, Oyna'lrbi, IBSMATATE“BHVA, INepsira, ÎN nG%-p6AE (Moldova 1435, Arh. D;

|
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Mosnani, Slsepemine, xorapu, ISpasa, ihSma'raregiii, AlziApr, ASameckSaa,

Ilnarpit, cnzrap'E, soapz, (Mold.

1438,

Arh, |. î. 1. p. 1 pag. 4); LorzmanSa, îhSacvin, Iia“mpa, I[epoya-a, - Alemapn, XBSavarariur. Gan Oyp-

han, Ilepsii-a, Pagsa-a, Borap (Moldova 1442 Ar. 1. î. 1
p. L pag. 74) ; Moxkusi, Msura, I[lebuiiea, Ilrog, BovEpz, Bau Oypknas, Bparsa-a, Inmszasanu-a, Ilepsuta, Țarat, Banmaz, Almugioaa (AMinziul p. Mân-

zulii), (Moldova 1444, Ar. Ist.) ; Oyprlan (Moldova, No_tiţe archeologice de D-lu Melchisedeeii) an. 1445 ; Alu
Sa

(Aice

m serisu cu bi);

feresteani, urmă
Ipunamapu

(heresteani p.

din dialectulu cu labialele schimbate),

(nu Ilpunamepn (Mold. 1445, Ar...

pag. 133); hau
(2 fin.

Vepecrkru

(Baiea),

casuli slavonii),

Oypraesa
Menta,

1p.1.

(noa'bia), p&n'rsps
KIAEAEH,

urati ;

ÎlAAS, BOAp, numirea - (p. Pântecea), SlABSAA,
AOroABTBAn
(Moldova 1453, Arh. Ist.); GOueaa, Alu Rpaa (p. BpaAA), 3e'kpri (nu zghiarea), (Mold. 1456, A. I.t.lp.l
pag. 154); gape (6re), Bana, Jluisaa, Xinna Bpaat, Es-

voma, (Der Ilwna, Benapn (Mold. 1460, Arh. 1. tom. 1.
p.

IL. pag. 7); Aluk Kpaa,

Ist. t. II. pag. 171);

Sasa, (perIlun, zgriap (Ar.

Riuiae,

Slan-a,. Benapu,

BS48M4

(Mold. 1466, A. 1. tom..L p. 1 pag. 115); Băpe (6re),
(Mold. 1471, A.€]. t. 1 p. le. pag. 115); AlunazSuari,
Bipe (6re), cnwrapeas a final casualii slavonu), Horapii,
| *lpsspe, Taurep, Hokzspaie (Rev.

p. A. I. FR. an. Il vol. 4.

pag. 700) ; Bogewiin, Tarapin, LOpanin, npunauiap, Boapi

(Mold. 1472, A. 1. t. 1 p. 1 pag. 124), Miuysa Bsaar,
Manassmem,a messiaunt, apispui, Ta5rsa (Mold. 1480 A...
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(1 p. l. pag. 116) ; BOapBI,- HENOT, Ălapie (Mariea), - DopuseeSaă, 3Biapn (Mold, Arh. I. t. Lp. 1 pag. 75);
BSHATB, KOpHIAOpE,

NETpeitaopt,

p'kueuia,

ceapa (Mold.

1487, Rev. p. A. 1. F. an. I p; 378); Aspevinac, AluHOTZ, pPâUEUIA, (re==r8), cekapz, IBSAE (Moldova 1487,
BR. p. A. Ist, F. an. IL pag. 369); "Spk8A cSAuep, 'ToAAp, Aliy84,- p'lueta, cEkapiă, BHeTEpiiuka, iRSAEiinae. (Se

Munteni), (Ar. p. A. 1. F. an. L. pag: 371) ; AlaBorePBavapSaa
wpaop, Gapar'k (nume de târgn), iRoypina,
Iuck8,
n=r);
cu
u
dialectul
din
(p. Rumânulă, formă
TzoyT8a

„-Baiapu, Aluko'ra,

(Moldova

Arh.

1489,

a

şi 2, ba încă deși aveau pe 4 auerisu SAE cu
vede şi
5, deci se pare că și în Moldova, în veacului alu XV-lea,
domnitâre. se vorbea ca și la
în dialectului claselor

Ist.) ;

Apar&waniu, Alsiar-a (deci Mușati nume la Moldoveni),

ceapa, ppsureuu, (Moldova 1490, A. I. t. 1.p. pag. 156):

Crapoerecsa, MluySaa, Iispeue cnarap8, GEKAPA (Aoldova
- 1491, Arh. 1); sotâpi, cnzrapi, (pAopErgui, BAAASAS, (după unu

document

din

„vol. IV an. UI tabl. IV

1495,

Moldova,

din Rev.

fir

die

Moldau

“ Smunetațeaw (1409),

und

Doschaul,

în

p. A. |. și [).

„Din Moldova oder Beitrăge zu einem
Dukovina

fotografiatu

Urlundenbuch

. .

a lui Wiekenhauser ;

Măgura, Răscoala,

|

Fru-

mosz, Shumetate, Iliasch (1441); Kăâlugăr (1445); Bru-

mar, Niago, Stancul,
Tăutul

Dicot, Sehar,

Shulic (1447);: Pântec (1449) ;

(1461) ;

Sângureni, -Zinut,

Friul (1473); Sbiară (1413) ; Shiărbănestie (1488).
Din Appendice
Melchisedec

la

la Chronica

1869:

Hușiloră

de

Se-

episcopului

|

: —

282

1407 : Xhrnauz, hopa 1464: Pa

(axuma, de fe-

" mee). “MEZRTALUIH, BOAPZ, EZ2p> (p. ezeri, deci ze==ză, din

dialectului cu labialele sehimbate), NBITENEEIINIĂ, Jora
(Dla Melchisedecii, serie [Joranz. dar spune că litera de
„la începută:nu

se pote bine deosebi, credi'că va fi fostu

y, de altu-feliu ami vedutu litera y în cSayep de la a“_nulu 1487 citati după Revista" p. A I. şi P. La dialectulu cu nr, amu citata Ilaazpz, înea din întaiea jumătate a veacului alu XV-lea, în Moldova, și de. bună
samă că îeră 4 și eu multă vreme mai înnainte),
De peste munţi avemi din acestă veacii următorele :.

De la Solyom Fekete despre cheneziatii, reproduse în
| Rev. p. A.

„1404:

LL. F.V.

fase. 1 p. 134

ete,

Lachk (Laţe), Ponor, Barbu, Louad (Livada),

Danch (Danciu), Îlusina (Muşina derivati de la ușa),
Barbad (Baxhata); 1411:
Burbad, -Borbad, Barbath.
„(tâte p. Bărbatu, cu d aretatu. prin z, o ori q).. Sclauoy

CW de

la urmă ie finala

genetivului. latinesc,

dovadă

Raduly ete. remâne deci Selauo. cetitii după rostirea maghiară Șclaao, care nu pote fi de câti românescula şcliau

care încă. nu se prefăcuse în șchiau),.
(feyr=fier), Dadul,

Vladul,:

*) feyr—izy,

Cozta (Costa),

2 yehael,

Thiuadar ('Teoader), Bucor, Ballan, Demetry ; 1418—
1424: Stanchul (Stanciul), Zaallas (Salaş), Musa (ALuşa).
--%)

Cum vedemii

în întăiea jumătate a veacului ală XV -lea,

aflămii Ureacle,

Uncleati

în Moldova,. Gureani în

Munteniea şi Șcliau în Transilvaniea; dar încă din
veaculii alii XIV-lea avemi din țara Fagarașului (1392)
unghiul şi anume
bialele păstrate,

între

cuvinte din

dialectulii
i

cu la-

938
“

|

—

Din „Transilvaniea“ an, 1.1453 Swdya

(deci Șudea

p. Judea, căci s==ș) numele unui. districtu romănescii În
Temișana ; Sapan

(Șupan

p. Jupan) ; 1466 :- Sarlany

castrum (ama pomenită în urmă făcându ipotesă că ari.
ori. Șărpean?). —Din

p. Șearpeani

putea fi Şeareheani

„Transilvaniea“ an. V ;.1404: Nozara (Nocşara p. Nuc-

-

şoara), Munchel (Munceli, deminutivă de la. munte,. în
locii de munticelu), Borbat (Barbat) ; 1404: Boar (p.

boiar) ; 1409, Șerbe (Şerb) ; 14183: Valle Marie; 1418:

Murşată,

latinesce

așă că nu are:

sorsus,

legătură

morsiatus) ;

cu: frumosă,

1447:

ci cu

+

Boeronidus ; 1435 : Koztha, Sthanchul, Volkul, Ryusor
(Biușor); 1439 Dursina (Alurşina nu Muşina, deci:
deci
“rş ne asimilat în ș, totu cu rş a fosti Dușat,

Rusor, Poyen

1453:
(Poieni) ; 1439: Baijesd (Băieşti p. Bânieşti) ;

ul.
Bazarad de Ryusor (Besărab de Riuşor) ; 1455 : Sorb

bate), 2la“AȘerbul deci din dialectului cu labialele schim

_lajesd (Malateşti), Jerisor
ceni) ; 1453 : Balol,

(Aerişor),

Bazarab ;

1453:

Zerechen (SerăValya,

Hacsa-

nar) ;
dsel (Eaţagel deci ds==i) ; 1467 : Rosenara (Reşe
ati
pastr
ea
deci
1479 : Nadasd (Nadaşăd p. Nadeajde,
tiuşi exemcând urmăe în silaba următre); amb vedu

Așă că leple de schimbare de pildă Roeronibus ete.

prefacerea
zau de bună samă în luptă şi aceste forme;
labialele sehimlui a îne sa întâmplati în dialectului cu
rigurosu înde-Și
bate, numai într'iînsulii ie organică
3
pinita),
„- Veaculă ali XVI-lea. Munteniea.

Msuar, R1519 : Bacapasa, Bop, Kopsin, Sugiratin,

-
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anmau, ibsnau, Buerimp, Pagsa (Arh. IL. t. 1 p. 1 pag
142); 1524: Gumnaprrn (Sâmidreanide la Simedriu,
"sân Medriu), slpruuu, KAMEpHE, BApE (Ore), NAASPEUEM, Rau,

SNA,
lu

IBSr&pauSa (de la msrsp=jugulum

forma nasalisată avemu junghiii

de la jungu-

treeându prin ja

gli), Ulepgan, pautapui (A. It. 1-p. 1 pag. 104 datu
în Giurgiu); Cândea, Pierești, Fierăşti (p. Fierești de
la Fierii). Frăţilă (Foia soe, Românismulu 1870 p, 151);

1575 : Tpuna&puae, snertap, Wloagosenint, TApESA, Slratin
(A. Lt. 1p.1 pag. 48); 1577: Tsuwae, Bpssreyu
(asve, pri, Alurp, Buerrap (Ar, IL. î. 1 p. 1. pag.

145), 1583 : Ilpy, aura, Axs8rapb (mu cu Zi0), avi

rauka, Ilipa (nume). (Rev. p. A.I. F. an. 1. pag. 384),
1586 : Iloeuapin, Benawanenin, Reanin, Paasa, pauza,
„ÎImrauSacs, npus'brsa, Tpexsa, lazepz, Aluyana, Ilrpamko, Slasa, Alwrp't, snerurăpio, TauechSa (Ar... î. 1p.1.
pag. 61); 1593: Illepean, - Ilsphan, Aewepau, pSn'r&pa,
A Spr8A, APNAAAT, Pnann, npsunuep, Spesa, Aparsa (jud.
„Mehedinţi Rev. p. A. 1. și F, an. I pag. 385) ; 159%:
„PSUSA,

AASOTA,

NIATpA,

MBTOYpA, . SOpIIA,

POVAApRA,

ME=

“ritAuuom, Herpe, imepsai (Rev, p. A. 1. P.vol. IV an. Il.
pag. 512).
|
„Din Columna lui Traiană *) an, I-iu : 1569: Mynie,
„Dumitru,

Groasa,

tare (&re),

Stynil, Kylin, Fytul, Lyudat:.

Lupul, dlitrie ; 1510:

1570: Nielszev,

F'nt-

niele, Atzigani, Staneziul, kozsokar, Buzyului (ze=—ză),
Puysiiu (p. Vasile); 1370: Tzinter, Rumynesezii, Tyu-

*)

In acâsta transcripție : ş==r, sz==ș, tz==t, ez==w,zs
|
=j (în). sez=p, cb==h, szt=ui,
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răsz; 1810: Yydastra, Chotaryle, mygura, siylpul, teiul, liemnelor, Urzicev ; 1570 ;: Bynesztii ; 1571: care

(âre) ; arsasly; 1570:

Kornylzieni,

Ventilly ; 1511:

KySzeranov, Komoară, vylezieoă, orbulov, chotarul
Razynesezilor, pislul, lomodary, L:omamiczorev, Pitzuc,
dul, Vulpesezi; 1571 : Tziepesz, megiiasz ; 1572: rumDysrab ;
tura Oltului ; 1572 : faleze : 1569 : Ethtimie,

1552—1556 : Usarami. (Cuv.
lonti,. contemporani,

dintrunu cronicarii po-

deci auqea, ușariă) ; L5iL:. Albul,

Pietroszanii
Kiyluezar nu llybuceriă ; 1510. Szerbanov,
i), Strymnl:e, vare (6re); 15172: Urytzilor (xi==r
Atziga

|
|
beci, veczini ; 4512: Mikul.
ne
slavo
ente
Glose culese de d-la Hâjdău din docum
i
T
tom.
și publicate în Cuvinte din bătrână
resci
(Bucu
:
1536
1536 : (Bucur.) A saga, Ilr'Eniop ;

Mania, Thoputo, Slpavbnta ; 1537 : (Dirgovişte) Ppscuier, Mon,

AzrSpA SPeSACE, SpeS3, (PAopE, (PAOpEEHi ș

BA ; 1545 (Bucur.) : Kpru1541 (Bucur) : nuck8A, BSMRAII
AYzaSpiiri ; 1549:
TBPE, MSUIMEASA, NAp284, paramtonntaz,

tate în Melsnoaue p. lapte, deci cu 2 păstrată. locali
zni și Bsinohedinţi, Banen, YOTApSA. CTPBMBEE, Bomop
:

TAABEHSIUA ; 1556
pan, Spasersasu ; 1991: Ineu,
p5ASHI, BZPXSA AMArS(Tirgov.) xorapza0p5; Esussa BAATS Baie (din zale-liei
pnaop, ezprumoapa, (p'kpev (ferega),

văli-lieă, văi-iei, văei) ;
tale-iei, vqleă ; iear Bz din
(genitive câte trele) |
1556 : erm, EaaueaSumui, Vopzkzii

, MurrnaoniSari,
Rosa, puparren,: BuyeASASII,. MtpEwuSAGH
; 1550: &pBpaH5oAE
INITEpIIAT SASI ; 1560: Jitazua,

k,-Op'kue,

Boanneciăa ; 1560:

Ban PAGMLUSELJIHAOP,

—

936 —

|

BANE ALIHAOp, MSUIMEASA, CEAHIJIEEII ; 1563 (Bucur.) : sTHUIOAp%, BPAMAAEH, MApSASH, AARSA BiezSHinAop (bursuci

„

lori); 1563: "opzNiEn, -NITEPHEUATBA, . NPeparen, SrA"erps, &ptoaru, Iloa'reuSan, ASNOAE, . BSMHIISASU, RZHHEASH,
bame(i) ; 1564: TpA:5ASpE ; 1568 : rpsmazăa, pauze ;
„1571 (Bucuresei) : "EBAWEWA KOpESAOB, BZAwkwn (gen. pe

lingă vălcealei); 1573: Ass, Itleps, Alswa, 1573 (Bucur.)
Epatizz B'kke, RSpMEBHLUISA ; 1576 (Bucur.) : pETSHA5, [lu .
"Pzu8uj, Iepsa, IIsprzp'uin, CTZIRĂPIOA „1579 (Bucuresei) :
kpeurSpe, rame, Ilsan, 1570 (Bucur.): Illepsan, 5Sp- MĂTBpă,
KBTZASDAWE PE „NL KOAAA TApOBOASH, ph
Ilssznra, Xorappie ÎISnmAnsA5H, ApSMSA ĂbpeTopSASu,
“Besubrsa, :Roaaa ; 1580 (Bucur.) : MAONH, COASĂN, BARARPA,

KZUNIOApE, (paspsa; 1581:

.

A nugem, ĂEHUEIIn, Ă eckone-

pei, (pzczranin, Repuzuza;. 1582 (Tîrgovişte) : oaie

(unii felia de mantale), soprn, Pasrspu, murrTSpu, Wpzsi,
1588 (Bucuresei): Tpsioa. Hozsopanutm ; 1588 (Bacuresci):.

— ITkkuia npesr'bea, “dpzmeeu, * Iluerpu, Ilnerpstoa, JIRNA
(nume de bărbatu, dar în dialectulă cu labialele: schimbate) ; 1593 (Bucuresci):" W2pMBpEAE, Hapea AABZ BHCTHIAp.
“Din documente culese de Hurmuzachi ;.
|

„1594 : Dimitrie, Danzul (Daneiul).. Bitri Pornic,
TPestiar, Radul, Vintelas (Vintelaş)), sluggiar (sulgiariu), .

„Wistier;

1598 ; Iephtimia, Demetrius, Dvornik,

Mi

haleze, Kluschar: Radul, . Vister ; 1598 sau 1599: ks
Tpumec Barzp $luapenu AANzpArT SA 'TSPMECKS nâurps nnat,
autografă alu lui Mihaia Viteazula; 1599 (actu angurescii):

Zephtinia (mini), vornil Demeter, Dihalche, Radul
Kluchyar, „Poz ztelnik, RKomiz Radul, Vivtier,
Serban,

2
Bosri, Viztier, Saenie, AluxaavwE, paswEp, fineriap (Îseăliturile cu chirilică) ; 1595: Iephtemia, Nytre (p.
Mitre), Vizter, Radul pozteinikde Ohieptoronie, Ztenile,
aa
a
a
Boeri.

Doldova veaculii ala XVI-lea.

|

.
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1513 ; I[leăa, Aparsuratui, Susan, Borape, Ilenoru,

IlSka, fpsspe, Ilwprap',

"TorpSuratia,

lilapnz, Gakstatia

(p. Cexstaui), Rzueabna, Dzawp (Arh, Ist. tom Lp. 1.
mg. 119); 1515: Boramsa, Pzarknin, MLixsa, uirauezi (A.
Ist. t. 1 p. 1 pag.

crp'Biuinig, capatai

157); 1515:

(insemnare pe o carte, d-lu Melchisedecu Rev. p. A. I. F.

Vf. Lan. III); 1517: Horape, Illapne, Haieu (dialectula cu labialele schimbate), Tsparsaoe, Epserspu, upm, Illapne de o mulţime de ori, Gaxsraria, “Rzuea'Bua,;
Towpsuans (A. I. î. Lp.1 pag: 27); 1519: Gaksraui,

Fopaapin (A. IL. 6. 1 p. 1 pag. 86); 1519:

stars,

Tom4eps, NpPRAMAE, EOIAPE, scazwanntawpr (A. 1. î. 1p.1

pag. 37—38) ; 1519: Kosata Illapne, Iliu (Sotiţe Ar- cheologice de d-lu Melchiesedeeti) ; -1520 : Botape, mic'ropE- - ckS14, ener'kpuiSA iapne, cekStata, KZUEA'BHA (fotogr. pl.
„Iilvol, 1V. an. II Rev. p. |. A. şiF);-1591 : finerap, E3E-

- po, Tlopwbnsa, Ksprăseoro, fzurea, Hosp, Terpuaa, Alu

—XS35, Baiapi (AT. t.1 p, 1 pag. 182); 1585: Ailu, Oalle

83);
(transerisa.de d-la Hâjdău), (Arh. 1. t.1 p.-l pag.
1541; Dasun-(înm.) (4; Lt. 1p.1 pag. 125); 1541:
NZYApIMEA, gape==6re,

tirant (A.

1546—1559 : IAitatil, CTANMBAL,

Lt.

III. pag.

197);

Taog'uut, „MouokS (în), .

Esasoană, Cspsa, Brseepnua, GDiepiesui (A. It. 1p.2

, Ile8pag. 19) ; 1594: Maia, IRspina, BnSp6, (pars

-

—
pap, Vakuen

(A, Lt.

238

—

1 pi 1 pac.

42);

1552:

Haatte-

win, Ilarps, Borapr, Mloynai, Banoreeisa (A. [4,1 p. 1.
“pag. 125) ; 1554: Dausa, croatmiuea, Alois, ÎISng, slAsSA, sn, Iisrps, Alunsa, Xluyzna, lepsa, esa, Anvia, Ilenea'E, Bnapa CA. Istorica) ; 1555 : Muza, BznBEwiin, "TOAaEpa KaMApanuia, (Diepzsna, Asmspac'bru, frk“sep, Ilenapeesaa, (Arh, Istorică);. 1559: Purcaniă
(A. L.t.1p. 1 pag. 119 după Venelin); 1572 : pile
(A. ]. t. 1 p. p pag. 147); 1572: Buerpuuyz, lluranit,
“arsa (nume de ţiganu), Noar'ke (idem), llrp'Bura,
Aizpnta, sta, Baipap, BzpeSne, Uopz, BSk5Aara (deci
cuculiata p. cucuiata, țiganulu venise din Macedoniea),
Qpzeuna, Alazep, Tagira, (Daoape, Ăluiyaniaecasa (A. IL.
t. 1 p. 1 pag. 133): 1580: Stroiez (se iscălesee sin„guri: cu litere lătine şi ortografie polonă), (A. I. t. III,

pag. 198) ; 1580 : Iorponon'krpin, Stroiez logofet (A. I.
t. 1 p.

1 pag..127);

1583:

NScam

MENA

BOALA

MEAE

(autografa alu lui Petru Șehiopula), (Arh. |. î.1p.1

ag, 127) ; 1586 : mare», paie,
pag.. 134);

păgek (A. IL. t. Lp.

1591 : Gopa, cratita, Ilukoapz (numele vechii

din Necola), Pacres, Tapprui,

map,

(gen.) Ijlepsi,

- Slraxira (p. Agafiea), muazSuyrkniii, dzyeuaSaoBa (Rev.
p. A. ]. şi F.t. IV. an. II pag. 702); 1591: awmrh-

„TENS, MAM (Rev. p. A. IL. și F. IV. an. II. pag. 104);
-1592 : Ilan'reanu ; Paoptt,

ÎNASp (A. I. t: II. pag. 199);

1595 : Iisarpa, nogsoaae, (AI. pag. 7 tom. 1 p. Il);
„2597: SImbisopie, Oyamin, Forap (A. IL. t. III. pag. 76);
1598: mnkazsmaniii, raita, (DzyeyEnosa, ukEnM, S0r4p, .

Spre, ĂSanrps, (A. IL. şip. A Li

F.t. IV.an, ll
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pag. 105; 1099: Iecrop 5p ke, saci, -Meneak %- i
pie (AI. t.1p. 1 pag. 46); 1599: Ale.xana, I[lepa, Psesa (A. 1.t. 1 p.1 pag. 117);
Din cartea citatăa lut Wiekenhauser : 1504: Baiceni,
Răciuleu (probă că pe “k l'a serisu cu e), 1516: Arlure,
Sakujan, TKazelan ; "1592: Radul ; 1529: - Bălăshani
(=),
(sh=ș) ; 1533 : - Zotruschan, (sch=Ș),- Sbijara;
1534:
(cun==usn);
Kracun
Popescul,
(ch=h),
Jlichul

Oglinde, Măgura ; 1517; Korlăzel, Buhurescul; 1511 :.
Sulzer (Sulgeriu' ori Sulgiar), Sărăcimestie ;;. 1581:

Korlăzăl (de 3 or) ; - -

,

Transilvaniea veaculu alu XVI. lea :
Din Istoriea țerei Făgăraşului de N. Densușianu :
1518 : Alursae (Alurșa, în textă ie la genetivu, ved în
urmă ce amii disu de “forma „Murşa pe liingă Muşa), .
Cyganos (Țiganu cu ţi.), Mursad (Aurşatu, adecă for- ma veche a cuvîntului Blușatiă, paralelismu întimpinâmu
„la meşterșugă=meșteșugii şi „la matșcată pentru marși- cati), Rusor (ruşor pote. p. Tiuşori). Bojeronatum, Al-

ne arată prefacerea lui, de în.
gya (p. Aldia), Aldgya,
munți), Vojaronibus (mai
preste
ghe cum se obișnuesce
"sus cu a prefăcutu în e, aice cu a păstratu) ; Barbuts

(Bărbueiu ori Bărbaţi), Bztantsul, 1582 ; 1591:
chul, Radul, Bogdan,

la (p. Frăţilă,

Sudele (Şuăele

Ztan-

p. Judele), Fraczi-

pe & Pa însemnatu cu &), Bojerontum,

Bojeronatus ; 1598 : Bojaronaun.
Din Monumenta comitialia (Rev. P. A. I. și F. an.
I. pag. 437); Bojeronum, îmiora (miedră), (1548); Zho- -.

me de Nadasd (Tomei de Nudeajde), Nadasdy' (1840) ;

| o
NT

Din veneulu
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Texturi romănesci.

alu șese-spre- -qecelea

putemu da Ducaţi

întregi romănesci, cari potu sluji ca probe din dialectului cu labialele păstrate,

mai multi

mestecatu eu urme din celelalte...
Transilvaniea veaculii ală - XVI-lea.

„Din Cuvinte din bătrână

ori ma! „puţină a-

tom, IL. înnainte de 1550,

„(după d-la Hâjdău).
Da
B&6auTSA CB'TSASH ÎlABEA AricAn ab EunpE eshatreanp.
apă ae CTApE. BA pSrALt Ppamiawp naTpr Ye. ap roart
MACBPHAE. LU SSA LH. HAVANITE. UI BACBHLI ABMIIEGEG.. KA
_TWTE SIE AEKA. ANSHE CWApEAE "ro[ii] Myepint WAMEHILAWp5.
a BZpEAMAp Lui A MBEpHAWp. MEPTS. AA ASMIIESES ca ce
„MuE. uim A5K8 ASKpSpENE TWATE „pair ASH VC. AEM.
TO Wameniu, E AXSA CBW'TS ACE AEAA Ye. -p 'rzaMznuniapE
ACP. LH TPAAUIE AE OVHAE BEHHUI -NVEpin MEN A£ AASYELI
AWEAE cApuune PUISAPE Un pSrZ%ioti KS AATE AAPSpE
ASA
UI MHICTUTE 14 | pă EH pacnSHA8 ALIA, HN BEIMAS AEAMA
MEA

VE

CAS

ABCATS

AE ASAMALA- ASAviEIt: . dEPENTS:

CBHTSA

USANEAE 48, UI 3 PWATĂ ALIA, TATA HOCTpS MEAA ME ati
DI MEPIO RUTE HSMEAE 'ras, KBHAS BEP BEI AMITpS „pNzPBIŞE "TA. (iE BOAA TA KSAI JD MEpIO ALIA np'E pe nAaur8,
AE Ch MBHMECKS „A NSCTiE, Ut „D MATSpH LII] NEWIERI. um
ch ASRS AD wpaitr ut „a METBUII, AE-I ToHECHS mi-u
Y8NECKE, I-H SWurS, tun CKSENECKS 'CHpE AH, Eu “DTOATE MaCSPHAE NALUrS, “um cu Phazusecks. uni CA NCETOLIASĂ.
„Apă, eu „RASA S a METBUHI, aEp'knrs curs KSBGHTSA
'TA8.

|
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UiH C3HT$ Su,

tu

S6A UI

HOANTE,

TAph

HHHMA

Awp ACTE:

MHAWACR. HOI CEM | Pepi ka HE MHpă&MBAE PZBAApE
ACP. UIH FpăH TAACS Hb'Tph EH. LUN suc. „AMEA C&-H tun.
KZ BON ANME CE KB MHUE, rApz ASAVALA ME ACTE AKOAO
KE. Kb CPHTS AMEA (PI MEH MEA NpE-IEÂUIN, CTA Ap
TOATE MACSPHAEAE CABIGHL" AWp. HEME AHHHWPZ. 8 NZCApE
NPE EH. kA AWEK AE BECEALE AMA ACTE AMEAOpA T8'rBpop8,
APA CE A6KE AUJEPHU. WU CABAECKE AWpS, LH tâph JNUEPHH
. MEAWpA
WMEHHAO
p ME IAS qanre BGHE. MEpr& ca ch, pn
MA CRABUBA TATZABH. EN MEpr& TAurSHHA8-CE Kh A848 H&-.
MAH, CTPEMEATZUNH . AEAA WMEHIN CAH. AXSA CBHTB. ACE A THAZNHHAPE AMWpE. WUi rpâH AAC KZTPĂ EH. LUI SHICE -AE

SAE Bt

NVEpIHt MEU AE AABMEIţII AMEAE | capuurl rpe-

NE. LIN BEHHLI NOHOCHLH. EH
PACNBUAS HOH BEHHAM AEAA WMEHH BoTEzAvi A HSMEAE TA5. TĂpZ EH (pas BOE 'Tp5n8ASH CES. BE TPĂMAECHS NZKATE NpE ZRATE. AE ca cn8pKA KS PEAE. ABKpBpE. Np'E-IPBHpE. UI KAEBETECKE. LUH MztIEarp anu. KS SpTBUIArSpE. ui KB BABI
TS OV
CTĂH. UIM-Ub BARCA CZHWEAE. UUH-CA FPBEIWTOPH A (PApA-.
AE-AEI. UN AA NOpSHKA TA. UI "TOATE ABKpBpEAA Ca
A MANMAE. CAME, IAPA MI pWCTSA
pe WI
NSphă
APS FpbEljIA AIABOABA, 1âp4 CEHT'BA EOTEBBA S-A NABECKB.:
- IUN TpAZHHMEAE (BHTE AAE TAAE, „LUA A LJANTE Si CBHTA A8MHHAKB EH UB W NaZECKS. 1 | E) AS XC. NpE EH. Uli EPA A
- TOATA Ppămceye Ii AWIAOLUH. LI JDTPEBAI - MJEpSA, ME
*)

A

Lipsesce

o

bucat în

manuscripti,

de

aceea

nu

16).

se

—
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NuEpi cunT8 AMELIE. „UUM-M PZCNSHIC „DUEPSA LI Site; a-:
MEI CHHTE NED
WAMEHHAWp APE,
1 Su &ATph
| NVEpS. roui AEPENIĂ 10 NZKETOLUĂN. IMiS-CE HAS MOpS,

um-AMi

SiCE MEpSA KASTh- NpE NBMZHB'TE,

BH9BIP "TOATA ASA.
Usi PS na w
pSA- MEAA ME Mb SpA. AROAO ECTE
„MEHHAOp META AELIAPTA. LUI BHS8H
cp TOTS _NMANTBA. LUN SiS

UIH—Ui=AMH

SHCE

NJEPBA. AMEAA

ui FZSTAR Uli

LIN AAIRA."
MZpiAc.E)
OY.MISwps
ME ACTE

UNI SME Me
LUN PBHpEA WAE (pok8 npeAOAMIE AMEAA.

HSWp AE (ponS

acra

WMENHAWp HEBSHN. MEA ME. CE “MECTEK Uli Ch MpESHă A |
PSrBMIoW NEprițitAwp, ES MARIUS Un SHu$ RATP „DVEpoV.
BOP CE Bh98 CBPAETEAE WAMENHAWP, AHPENUHAOpS tunA
DBKĂNTOUIMAOPS. A ME Run AcS AMI AMACTA ASA, LUÂ-MI
„PBENBHCĂ MJEPSA un-Aui Snice. ASTA -] MOc8 LU KZSTAR!
A MOCS

NpE

SHCE „NJEPSA.

88

NBAMANTS.

uni B558

$ S WAM8 “MSpHHAS,

tupt=ut

AMEAA acT'E AI AEpEh'rS: LUI. ESTAR Uli BZ-

(DAnTEAE ASH, vE-S: (P2KST8 A HSMENE

AS ASANIESES |

“TOATĂ Biata CA MEA ME-S BHCS NpE NĂMAUTĂ. Uli TOATE
A | N'TEAE cra punere ASu «N: AMEAA MAC. LIN BB3SP Kă
A (DANTE BSHE KS czBphuntră: um ur'AS ikSTs WAHYILAAE
copierea CS. WIN KS PBÎPE In KS AGAMAUĂ. „MHAHHTE-N
- CTĂ

NUEpSA, AS ASMIESES,

UIH AENpESHA

RS DUEPHN

Apa

MEIJI.
LUN ESTA "TOATE ANTENE WAMSASU, II AE MEAE
„PENA NS Aaapa esua AA EAS. LH BH9SP WAIBA
E2 KS
„TOATĂ ASAMAMA IVEpH COKOTHA un magie CS(PAETSA ASH
NZ 5 KEHAS-A ASapă AH 'TpSns, mu 1 AE TpEH Wpi rpaupă

%)

„Breșală p. Mapa,

— 243 —
ASI. c&pae['TE] Srowe- i “TpSn84 Tz8 AE an Eur.

A0eTo-

HHKZ EIji: LIN

AA

Ap

"TE BE

“NTOpHE

7 "TpSNSA "Ta8

SSA

_AE “MBIEPE. AE Ch _NpÎHMELII “ME UE TB'THUTA k8 | Touin Aîpenis, tit ASapă CSpiersA Ai "TpSn8. tunzA caps STApă “Un
ca KStIOCkEpA. uta Sucepă CSPAETSASII. pSrATS-HE-I,. ASN a
MEA a PiRSTS BOA AS ABAMIESES "pl MA&MZNTS. ut BEHiNA. -NEPSA UN NZSHA PE DAMZBHTS „A. "TOATE SHAE. int
SHCE MEpSA, BSKSpă-TE CS(PAETE KA EB-MZ ESKSPS AE THE
GR AN PARST BOA 45 ASMIESES Nzuă- alu] GHC NpE NP[NZ]uTS, ES aMS ASYE (ANTE BSHE „A TOWTE GÎAE KATPă XE. AUIA -tâpz Et AXSA cphurs
“TEMNMHARE”, CS(PaerSAsu
WI SHCE ASH CS(|AETE CA 1S "TE MIOAEIJIII HEME CA "TE CBUEI KA BEP MEPWE
HEME AHHIVApZ Ata,

„A AOKBAh MEAA ME IAN MAN B2SSTh
Ii pu- LI-B9P 5
NTP "ASTopI, [4

AMD apar ES „pTpS iiie WAÎYZHEAE KZTA AMA (PocTS
NTpS "THE. AXBA cura MEPUE: JNHANNTE. covpaersasu. A
MEpS 1âpă ATPS AXSA CSC EH CTA APAN AE AENAPTE UI
CA TRUTSHA LUN .FpanA. W kS KBTĂ CĂABĂ TE-H CNOAOBHTB

espace

K8 aqegape Fh DOVIAN A£ HO. Mi

- eSpaersa NE

NOpTA MEpSARII.

AERA ANTpă

„A AbSTpS K6 'TBPIE SHCE “un

KS TAac ÎMAPE - piCnSHicE AOpS LU SHCE ALIA, AE WKBPIAE
„. BOACTpE Psyuo £8. ut KS NSTEȘE N CHAA-AS Xe MD Ar
TPBAHI. ALA Mă N8pTb AUApSA UUM=AML APB'TZ. AE CA pri
LUEPEHU, IM CASIAHAE CAAE
TOM Ka 18 -AACA ASAMEBEG
MOHOCABA HEKSPAUHAWp. MEAA ME CAS:BALIE AS ABAMAEZES AEpe | nr& CStpae'T8A

CES |

TOATE

SHAEAE

CAAE. a-

BiEWIEH

MEA CNI6IO BOAW “pup MEN npE IPBHIH. . ALIA ae
7

a

CZ
7

o — 944—

cui

ApăTaui ASKpSpE BSHE. AECTONHMH Ch Puitji „ANApZUIE NE-pSASH NSHEUU -NTp'ZHHMHAE BOACTpE “ (pprika A8 ABMIIEZEB.
HB AE HETGNAMPE LU AE AEHE BOACTpă CA NEPAEUII ASAVALA
ME-8 TTHIT BOAW AOMIISA HOCTp8 ÎC. XC. AMEABA E CAABA LU
ANAPZUIE Ut IWuHSTSAS KS "TATBAB In KS AXBA CPUTE A£
akSM. ui N8p8p'E A. BERS :—AAEBZPS :— -

“ÎTpEBApEA BpELpInHECKE. Ag

“Irpezapt. Bperptin cpu?
Pzcnoyieb: Bpeipnitn. ”
„

Rapeae ww petitia 2
HIb
P. GOmMoyAn KpEII
ACTE
AMEAA Wa MHHE A Xe. kpbAE e LUN BIAS KOVAih calrTh 'TORMEAEAE . Kp'EAE EpPTaMIoN'E
NSEATEAOPE AEAA 'TATBAb CPT AOMIEZEOV KA H CE BA AA
a Xaph npe p Ie. Xe.
«ÎL. Aesa me me Em putin ?

Pen

Xe

|

|

“[. Roy.ME BEpii aAeBZpA H4 Exp Kpetttiih 2

„_P. Roy awBa Bă AAA BOTEZAT

|

A HOVNEAE TATBAOȚI:

un iloaoyii ut axovaoyu cpu um prez aq Ie. Xe.
A. Roy Man MOVATE
- KOV ME BEpIi AAEBZPA?
P, Koy.avwka nz iioy pagana KPELJIAT AVE, E
-%) Amiă Imată din Cuvinte din betrână
d-lui Gaster, acestă copie făcută de popa
după catehismulă tipărit la 1560,
Se
să păstreze neatinsă limba și ortografia

t. II şi după Chr.
Grigorie la 1607,.
vede că s'a siliti
originalului, deși

dialectulă vorbită și serisii de popa Grigorie feră altulă.

—
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“ÎL. Bre aoypoype TpEGOVALIE că Ut WMOYAh pes?

P. “unu AOVKpOYpE.
JL. Bapene-cn ama?

|
Si

_P. Ae przn Blue mMopăHEnE AXE AOVII AOMHEZEOV + A
OA EPEAHUIA KpELIHECRă . A.TPEA TATA HGETpoy
DATPA BOTEZOVAL « A MHIIN KOVMHIERATOVPA,
0
Zile KOVBMUTEAE
AN. Ilpe wie-uln Bac AOMEZES
case abapă ?
P. Ilpe Alwven pot PE ACAW 'TABAE AE niarpă A
Bpzxova moyur'baSn ge Gunac.

„[. Bu wline zilue KOVBENITE.
(P.) A pran: E9y czuTb AOMIIRVA AOMIESEOY AA TZ0V
MpE AXUL MEHE AOMUESEII CTP CE IAS, A A0A:
UOVAMEAE AOMHSASII AOMHEZEOVAOȚII 'TZ0Y 20 Xaph CD HOY-Ab
AN PE A TOYpA "TA KA HEBMHOBATI MOV BEPII Pi. A TpEa:
CapBEZa AOVMEHERA . A MATpA: TATB=TBOV. UN MOYMEB-TA
MNCTRIJE-H CX BEpi CA AMBII MAE MOVA"TE ll BOVIIE [IpE
DAMANTE . A MHHM 2 C4 19 OVMNZII . A IWACE: CA IV.
(in ovpeapn . a man : Hy OypA e a WNTA: C& HoY
(in MapTSpie CTpaMBĂ BEMHHOVASH TAOY . A HWA: C4 19Y
MOTEL RACA BEMHHOVAOVII TO . A zl : cz noy mbTEI BEMIISASI TTAS' HEME MOVARE-H + HEME (PATA-I HEME
dhevapoya

: HEME

BOSAh . HEviE

i

i + HEME

MEANIIEA

ME

ACTE AA ASH.
ÎL Ann cz .rpanmb ME npE YacHa- VEAWp BENE KOVBIUTE
ANE AOVII AOamezES . AEpENTI ME-uiit A/BAE MAMEZES 5sue
GOVEIITENE CAAE ahpă „CZ HS IIpE eTpoy ANE HENZCHAM ?
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p.. Hy SEPENTE av SA KA mmeput no AE NOATE y
DAE AEM,
2
A. apă vepenve 5 BAT Apapă?
P. Aepenri “mpi dpoa6espe: poadcoţa Aziz: KO
HOH NXBKATEAE HOACTPE , CA AE NOTEAMA ESIIDAIJIE AEE
“DpE HO CA HE CMEPHAM . MUN CA AVpUJEMh AA EPA AA
Ie. Xe. AA AenAe posdeh : ROVME He BAe SiM koYsHI"TENE: CAAEE CA „PERIAM (DANTE BOVuE BPEIJHHNAWp tnt BALA
OVI HA 'TPEA. (poAocn 2 ROVAL WAMENI aksTopui AE pă
CE CE „NTOApKĂ KATpă APAWESES.
o
|
N
Ea W&8 AT AOA!EZES KSBENTEAE CAAE papă ca
HE HCNZCIIMĂNE.NTPS AAE. AApă PEN ME HE BA HCnzcut?

-P. Ilpe a kpeanuua acphnra.
“Î. "E -HE „PBAUĂ NpE RpEAMIIIA gepEnra ?.

-P. Svraia.
N. “e £ Bvrauia?

A

P. Bovuă BECTupE um BECEAIE AEAMA TAT BA cur AOAVIE-

ES KOVAI HOAW IE BA EPITA "TOATE DAHATEAE AEpEn'T. Ic. Xe.
-Î. Tlpe sinne-ur akac. ARAHESES EVTAIA CA Alpapă?
-P. Tlpe diin-ASn Mem cpura . ca npE (2) vie nopti
HOAW

BOVHOVpIE
UI AMAR Mn

UE

EpTavok

E a4pă HPEMIIA Ea

"MCNZACHAM 2
P. HăgyBise p Mnaa TATBASU

NARATEAWp,

ME Iaw TpEGOVAVE ca ue
cura NOAVIEZES pepene

Moapr'& dpiasu Mesa abia.
Î. 3u KpEMIIIA vES baxăr . gi. anem,:
|
P. Ban 4£ A.ATIt AE (panra Apateu . -- Epezs NTpS
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AOVMHESES «N TATBAG NoVT'Epliithovat (PZRB'TEPRA MEPPASII
Iu AA NZMĂIITBASI
EASOVTEAWpb - LH HEBZSOV'TEAWPE + |
KAN AA AOHAE AE CKSAMAPA'T 2 LUN ANTPOV. OVIOVA A0mtih Î€.
Xe. (pita ASH AOMHEZES . ME=0V HACRSTE AIP e PC.
ME A TATBAh MĂSCROVT MANITE AE "TOATE B'H5pe ASMuă
NEAX ABAMIIIA . NOMHEZES AEPENTI AE A AOMIIESEB AEPEN'T:
HACROVT Că HEDZKST „ OVHOVAL KOV. TATb PE A MHUE
14 AE-. TOATE (PAHOVTE CANT . AEPENTE HO WAMENII
ACY
II
VERI.
N
AE
PENTA MCNACENIE HOACTpă BE(UH)T-AS
HCROVTE E A AXOVA cpu . um ap Alapia (para Wa.
ov . pzerik "“uuroy-CkS AEpENTh HOI COVITh Insa SEA
[lent KHHOVATE MI DEPONATE 1 „NBHCE A 'TpEA ZH e
AOVNA _CRPUNTOYph ti CZ CV A MEF Un uizA'E A A£pENTA ATRASI + UL TAp& BEME-BA KOV CAME A IBOVAERA
Bit 1 MODUIH «HZ MAPA AOVII NOV ACTE WBPZIUEie . Bam AA TpEHAE AE cCbiuie: tu p AXOVAb cpu
BeaviSA ME ” sin (DAME . Dă AEAA TATRAR BUNE. UD TA.
TRA UNA (PÂRA CZ HE PEAS Iu C& CARBIMA . KOVAIR
AOY. FPDHTR npopusitt. 104 ATp'OVĂA chuzh A CAROpSAOVII
ANCANAOPh BECEPERA . MăpToVpue'StjlE OV. BOTÎSh CP CA
APTE MAKXTEAE + AIJIENTRAIE > CKOVAATOVAR MepUpI3eph un
|
e
BEp” (Pui BIOY A BEMIE . AAMIIIR..
„Î. "le acre a 7pea napre ME TpEGOVle “KpevjmusyASu cz iie.?

-

„P. Acre TATnAn MSCTPOY ME-OV A EDUATE pCoVun Ic.
Xe, npe-ancân . Aloe zi. ant VE UE.
Ţ. 3n wue-naun pSMarrbae c5 pa EyeMn.

—

”
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P. 'Tazhan HOCTPOV ME EI

„A MEp . cpruchă-ce Moe

MEAE T5OY . CD Big -MISpĂliE TA ,
Die BOA "TA

ROVAR A

MEPIO « ALA UN PE NAMANTA . MHTA
HOACTPA €zlţiwta
„ĂB-HE HOAW acTă-zu . um APT
HOaw TPELIAAEAE HOACTAE ,
_KOVAIh Ep(75M)h unt Mon TPELUMIH
AWp HGtppHi + unii HO He
AOVIE ID HABNACTE . VE HE HBBAB'Suji
e npe noni pe yiste
. HOVA - KB A TA E ANZpnuţie Lun
NST'EpE unt cAaBA „A BE-

“ME

AMR

“Î. Rare PBHAOYPE AE AOVHPOYPE

POVrăMuE ? .

P. Aocaw.
i
“SÎ Rapene-cn awkak. ?

|
cz HE KOVNpHHAEMA „A
-

-

„P. AliPRopuirSpa wu BATOVA
AE Yapn.
]. UE acre MHA'ROVIITOVpA un
AATOVA AE yApn ?
P. Îlna'noyirspa acre aa + RBHAh
VEDEA MEBA AE
AA BOMIEBES Lui ABEMh FpEOV UI
HEBOHA HOACTpĂ . CPT
HOVMEAE Ax AOVII NpE AVOVIFORI
CZ-An REARAM,
|
L.

Ve e BATOVAn AE Yapn?

Aaa

„Po ĂaTovan AE APR ACTE Awka.,
KZHAOY HE AAOVUEAA
AMINTE je NPE Toare (PANTEA BSVHE
AAE AOVII . AOMHESEOV
UI ADA XAph AOVU IpE a Xe,
“|. Bre Aoypoype TPEROVECHA €5
(Die „A poyrzuue ?
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DEZH ES MENTA, RA CZ AGAn EZUATSpA KZPLHAWp 114 AEHTp'AHCE KB ABAMAUR CA TE AAZNH; IN JNTpESIH ca tin,
FApIt AS AOMUIITA ANTI Lt Nzuă Sac A8 azsătich, “uni
KSM AS ANZPĂUAT, 10H BZUH AN . MON BWM ASA ANECTh
rpeS, ca-n ui KB npyEThAE AAPSPIIAE "TAME TAAE HE pBKoPECKb CBAOPHAE HOACTpE ; SAU CES HEBOHTI AE AB CEpiich
AN Lut 1A$ KHGzSHTI

HSUU-AB CAMZHATI,
pA CNSNEM

cz

cn3e

ABEBZAPb,

IATA un HOH BE: KATb

LUH

SHSA KS AATh

IE TACTE N8T'k-

KS AAEBDPh,

|

„ÎNENSTSA A8 A SMHEZES VE ps PznaTopIs „Neezspauuri. Si
ASMIEII : ATZI (PAkS MEpIO PAPĂ CTAE, HSMAN KB KB=
EYE, UA Ppaamezu a ABMHESES K8 Ppameua
ETHTSA
ÎLAMANTBA Apă EPA HENOAOBHTI, K4 EpA KONEPHTI
AH
KSuTSIEpekBA ; BEM CTpăSABNI ASAN, LUN Sun ATsWSpERBA, LU CE APATĂ DBAYBUTSA, LUN TpEKS ZBA AEHTZI0,.
SL poa Zu: ASAZA LU A ACA 2, i Pzr8 um ai q0MAE MED, Uli-tt NSCE. SME ABAMEZEG MEAA ME-A pbve .
aTBtME pzpuii ana, SHA W Sit CSC, ANTA 706, „| CANSPHAE
NAMBHTSASIA , LIN NSCE NTpE IAAE. MEPIOA ka Sub NZpETE
EPPTOC,
|
SĂ rpera zu: crpaassn UI. A 'TpETA ZH ATSIIME TOKMUI ta
ZEPEAE, LM MZBOAPZAE, LUN BZHAE, LUN MBHUII, UIH NiETPHAE,
EPATOANEAE, KOApiiI, NBABPHAE, ABMBPĂBHAE, NOAII, EPEHAE, CEMZHATBPHAE, AEBAMIIAE, €paopiiae, 1H TOATĂ pe ua
NĂMANTBASH,
e
ia
Îl narpa zu + ASAWNA LUN -A MATpA ZM, PENE A NOA05H

VEpOA KB CT'kSAE Lun KS ASIAEpu, 58 COAPEAE m

e ABHA,

=
AE-CE ANTpERb

SUA KS_AATA
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-NTPS AASAA KSH, AES ani

UN Că KSHOACKA WAMENIN BPEMHAE. anawp:. IISce npe pont
MAH CBC, AA AOHAE' BEBCh, UIH 'AA 'TpEHAE flprici, AA NA'TpSA
„COAPEAE AE. ABM Es NSAMEN, AA - MIiNAE SIPpoaniT6, AA
IIACEAE. SpA, „LUN ASHA MAH 7506; LUN PER HENZpăCHT6,
ASNĂ ZHcA. ASH A SMEzES, KApt 0 PENASA.
EI,
SL MIMASH:

AEM NI

A MUN

ZIS

EPA NpE Na

MANTE_HIMI W BIT HMVE NTp'AN5 HE | EASASY
A S6SPA, UI SHCE ABMHEZES ANEAOP, AE d); EMEpă - NEM g£ TOT
“pasa, ca ae «pie cSPAETSA Lun Xpatia AeuTp'ana, ui AEIITP'ANă EU poaSAn NACEPHAWp ME SBOApă . 1Âpă AEP NăMATE "POATE AOEHTOAMEAE, LUN (PIEPHAE, TAAMIIEAE LU TOATE
PE NITANĂNAE KETE -AMBAR NPE NĂMALITI.

SI mac'E zii (ME ASMHEZEB pana RS TOATE NOMIETEAE un
ES (PpSaoace MVPUSMĂ, Li RS ABAMALE AECI)ATATA, KS
| ABj5'rSpa cputuţizn ASH ; LUN
„MIIIGAOKSA PAIAGIL pcezUI ABAVHEZES Noah AE NpEvEnST ME tăcere BHHE Un pz5, Un
AN KSpaToapE A MIBAORSA pana AE Sa% nomeuin, un
AE AKOAO CE JPNAPTA A NATP8 E ECh „D ASAIE, AUSAE Tewtt,
uni nasa, Lun “Bhparsa, Un Turps;
pane ABAEZES WASA RS mata 48%, A£ AST, AECBEp2“ut T8-A pie 8 căpier GIB, Wi-H AZpSHt AMINTE: CAOBOAĂ
uni NPEMENATOAPE NpE KHNSA WEpAZSASH CSS, LIM-A NSE CA
„CE CBARUASIACKE A EAEMh, SHAE E XPAH AE pap, um $8
ANAT ABME, ASME KE „MEAETIMIOHE AE MÂMHR ; LUM-A
NAVĂ
- KB 707 - BHIENE papat CA CE „MBAMACKE, Apă
BE noAMBA
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uepă KOAMBH,
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CTPHTApR : ASM HM CE PANAS NAAZENTBA KE îvbcese,- beu
BPBpă CA Pană chapă, KB ckpoapă TpACăy Apă TĂ CE BMANII
BE A MBA Suie ; EA W FOHH 'TORMA d + MHAE NP Wa
TEN, uH kpoadpa WBOCH 'AE KP58, LI HECKSPE WAATă 30

AE năpueut, Bniia MyEASCEKHZ CE BOph MALI [IPE AKOAO, IM
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BATA A “po, râpă, Sh BBATSph BăT'E KS APENIIAE 104 AASMA EBHTh AE-Ak AHIA,_TApă W BSANE YHTA'BHă HEAEpH
BE-IIH SAA. ROABA „AAN nui CKSTEpA NpE ok A£ Bp'E cz-At
CTHHTĂ : EH-Ah ANPHHA'E,- Ap IA CTZINWA ; „NEA ANOH BIIp8Hp EN, tâpă TA (PS;
ein npeven8 Guin, na K8 MSATE
CEAAE mi MEASNTA BpEME EH cE _BOph -MIBAUA npE ANTE
AWASII, IH ZHAH METATA. AAEă 1 AS „NA, LVAATĂ METATE
auSME Îewu . Il a5 As8Th .CBA4ă MBATh KS ACASA Maruneckh K8 Lari, pasno um 'Tsptmwen GasanTBa un 58
ANII BOM AE ANpenSp, min 'rorS-n BATA Gnia. luoit ce
AMARApă ui “NNZpURE ACR AE apă . Aa mSpu Bia,
„EA

CTATS-AO0MHn

(Dio-c28 Slehanie, HacrST

para An Ilpianh Kpat
II EPA MRHAPS LU
pzmacepă doi peiopi,
ABw Omnia, SIMSAIE
Snce

evopin

A JA pese

ș. ASNB'HC8A craT8 (iio-ca8 'Tegeph,
BHTBZh. 1 MSPII HEKATh . A sin
Heawropr um SIMSAiE; [leavirops
aBBuyie, um CE C&A IlEAutToph A£

AB SIMSAiE
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TARĂ

BpE W ară

EA

W

NSCE NON, um N8ce NEVE : ()'ETEAE VE BOph Gu nonn ca 8
CE MAITE; TApă TA CE AMECTEKACE KS WApE MIE ; p'Eka a85 Hemwropr Ka E rp'E, NSE E W NAziA ZU KZHAb
H3CKEpă AOH WEMENI ; AEM NpE AEHCA WI ETAPA JA 'TEM„HA, TA NpE KOKOHIN n AENZAAPE_KS SH MHHb NIpE ANA
TuBEpiEn 4 NiApă ; IApă ASMHEZEB Hi HpSUR, Rău răi
Sti NOpAp

ANSME (DecrSan, tun ('kue BHHE Ka-H ABCE a-

KAC-LUH, râpă MBrapE ASH SNA

HaCRBCE Sh KOKOUA MOp'TB,

2 8

n N8ce c8raun |. AOkB AE

Bora AS ABMHIEZEG, A“EMIA

detopi . VA

AE Zice HBME : Pwm um Pon
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KpECkSpă, AOPh AE EPA BALA KS MOpHApiH, AE DZ 'TBpie
un Spa . kS HEpiSTBA CTpukApă 'TSpMa AS SIMBAIE, VE
__AE EPA MOI: "TATA MZHI-CA . Abi-u npuiicepă mi-i A8CEpă AA AIMSAlE, EAS-H 6253
EOHHHMH Ut (PpSAtOLUNt . Lun
APARA RZ-H CAMTI HENOLH, LUH AABIIApă -TACATE AE CKOACEPR
npe Ienwimroph AE A Aoaie um AkAcpă AS AÎMBAIE A0A- .
Ha,

1Apă ÎIMSaie

AHRAPĂ

A'EAE

ABSUIE

OIM UI ACEA

MBATĂ

MATE

Asna awba shan Poauia verare mp

HENOLIIAOpb,

AAA

AE pr-

uni. Wjâpph *

MApE tn PpBMoAca!

AEM Slant nză CAS pzak5r Pisa 4708 pe an; tun
KB TAAC AE BSWIItib SpA: CE ACKSATE TOATA ASAVE pE VETATA ME
CE NSCE HSAMEAE PVAW ; AEM KZUI ECh AE AKOAA EH CE RiAMA PS.
,
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A Gavin was ÎMwaAogitt Un BIAMA AWp AE
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LUN “poa CZ pEAXE

pirtopuawp tun “Eno zAwp,

viEAe 65He AE MEDUAT5pz,

Ca AE Vie

1Ap W'EAE pZAE HA CA CA MATA.

(pepii, um ca €B-CoRoTEekă, LIN MEAWp BSHE ca „oypmize
“Uln ani finzmSung um NEAGA, Un CEpintA, RSA ut
- £5 Fpuropie Oyp'lnu, HApE ae AHAA- ASH A Smiesz8 IN AA
ACAMISASII.

MES-am (poer

Bop

Mape,

KB MSATD HEBO- |

“MIA AM VETHT KZPUNAE Lut HBEOAAEAE, IUN ANE HOACTPE, Wit
AEAWp CTPBHHE, Um AM Apiar kan Win MENATSpA MOL
AWP AE- OVIIAE AS HZEOPAT „A Ap, un CAS AMSAJAT, un
CAS AZINIT, KA CZ HS Ca „MIEME AHN MEN 'TPEKSUI A TOATE
INZPHAE ; UI AN9H CA uS CA NAT (iti ME CAS ASKPAT, (a.
CZ ACEMEHE YHEpEAWp WM -- AN BH'TOAMEAWp MEAWP MSTE, UI
apa

MMHTE -. SÎMEA oy BAZNA,

LU MZRAp

KA ca Apaz un

AE AAiN: -MEMHATE ASRpSpHAE Wzp.pui Nae, ADSKATSVAM UI ES A ckpiepe „MEN1Spa, ” ut AAACESA, MAN Ano
“Um CKBAEp'E, KApE cz BEAE NA AS BEHHT Jp SHABAE HOACTE,
„ASA RSA AS pocr -NIZPA W&păt UI NEMAHPBASH Hocrpă
a Alvaauisin
R K8M ca 72MNAZ AE CEPT LH AAAOIIE N9XeIPA ANN, UUM TApZ: WIN AE CEPT CRAAE ui CA InSunurkza,
AA CAS Agawe ui ĂlwaawBa,. Ape MAN ANN AE AA ANTE
opt Ca AECKBAERAT, WIN CAS AZUR AE cpr. un (apă 4£
BZBABG . ÎÎMEAE VEPKZHA, AE AM "MAPENTAT K8 HEBOHHLŢS,
KA US HSMAN NETONHCELUSA HOCTP, ME ui REP CTpAHIE
„ANMEPEAT kA că NSTEM Apa AAEBTPBA, KA CD H8 MZA(PAS ckpinTwp ae KSBHNTE JELIAPTE, ME AE APENTE ; ka AE-:
TONHCELBA HOC'TpB MEA MOAAWBHHECK ALIA CKpiE AE NE
ck&p'T,
KB HHME AE BIAUA Bvap HApE A5 ver TWATA
Răp
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MA US ANBUE, HE SM ASKPSpHAE “seri sasurTps cp abrz,
Hi NE CRSpT. CHpĂNtIA LUN „NCEAMIZIA, AE AA- MENST MBA MA.
aeaia ASH Ilzrps fi) Papei, um CAS CTăHc; KB-AE
AMME „AKOAME PAS MAN CKpHiC IMA . Îlne ECTE. A CZ MHDAE, KD CKpiNTApIN - HOCTpII IAS: ABST AE OVIIAE CTP3IIJE” Ş
KZPU| $ E AE MA ABEBITOpIIN AEUTAP IAS aaa cepicopit,
“5 IAS NGCÂT, RA, HELIE WANNA HEALUZBALI,. LUI MA MSAT
Apoi um HEKEpITSpApiI, ME WIN EH AS CKPHC MAN MEAT Me
gacue uit An OBE, ME AS -AS5iiT BHSA A£ MA AATSA ..
Gap CRpIIcopHIAE . CTPBHIIMANP „expis mpi Aapr uim gE Aysiie;
pui i YEpBHIţ. 118 IISMAN AAE CANE
BApE A5 (WcT pen
“ca chpie, ME WIN W'ÎAE CTPEHHE . UI AE AROMA ASAIA, MBA
“TE,

IUN

AMA

S- AE- KS

AAE

HOACTE

. Bp' An

NOTPHEIINA,

DH

AM CKpHic AMECT AHTONHICE, KAPEAE 1 AE H8 CE BA NOTPHBH
NE AA" MBATE AORSPI, MEA ME BA XI RS AMINTE, TĂHAECKS, :
RZ MS AMI EA BNS; kD AE MBATE WPll WASA „peSuuni MAE
ME B'EAE-kS win

MBATE Sr

CZU UB DATE

CA AE nse NE

pzH4,

Ut

sie + unt A8 CnSHE MAN MBATE, a8 MAn.n8-

AH ; AAp WEAE AE AEMSAT IUN păcSpAaTE AE ATATA sp

“ae atu! Ve ES KSA AM APAAT, ALA AA APATAT.
“Tpuropie Oy;
BPI

(Obr. a-lui Gaster pag. 68.)
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(Cipariu: A naleete, p. 141 urm.)

“ Ilpasnaa - AMECTA TACTE AMPENT'ETORI AE ABWE.a.
THDApnT3-cE8.aa | MaNZCTHp e Togopa BzakTo Spa,
TApă AAA Haep'E Asu Xe. ax. (1640). %)

Tpeaocaogie KATp3 TOLHA HACTABUIA cbiuren Buetpewn
_np'k ASMHHAWHAOp Apyienconut, MI'TPONOMLHAOPE + LUN PBHTOPHAODE AE AMHESES, ENCKNHAOPĂ, UI NpEWIŢHIAOP, Luni 'TS'TSPOp AXOEHIIMIIAOP „> KApin K8 NST'Epe npewikcua, A£ MA
AMIEZES chir cpr.
“TEnagia . KS MHAn asi AMHEZEG APYHENUCKONE, UI MH“TpONOAN'T, A “ToATă WApa Zlpa'EASASĂ, nave um cnceuie,
npiiimuuu AXb cpr . ” KZPOpA BEI AZC(A) NZKATEAE
, ABCACE-BOp A0p, ui KSIi AE Belu util, upu-ce- BOph
AWpb.

Gokorur- “AM; KZ MAH TOATE
| BA AWP, KB A'Ba KSUETAR 1.
ic, Xe. CA hol MECT KApTE,
pSavan" tea, cCpriiiaop BOACTPE
KApini CH ret NECTOPHI WHAWp
MEN

AH

Ye. hapk

AHABHAE AS KKAp'TE NIpE AHAIES POBSA AAMHSAGH MIEB AS
MISAME DPASHAĂ NpE AMAMBA
(pam Ayo pSzHern,
MEAWp ESBZHTITOApE A T8p-

ape ATpS cuie MSATE pEapu

BE BHH-,

AEKZp CB.PAETEAWp KpEIJIHHIEtIH MEAOph ME ChHTh phHHTE
KS
NZKATE . Că MAIL BpATOc um BAAE AA „ANApAUIA
MEPIDASI.
ÎNCĂ AM Orb cpimiAwp Boacrpe K8 MAPE AMA
+ AA APE
„MN BA Kaas acră CUPA KApTE, AMEAA
cr ANBĂ AV
UI A MAPE WHICTE, UI cs ce „NBEUE AEHTPS
A
man
HA RSA BA BHHAERA
Ia

”)

Imată

CSpae'reAe

WAMEIHAWp

AE

din Chr, d-lai Gaster paz. 87..
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pă TPS MT NE Mnp'Eu cr HS CE AIE, HUME AA
pitt. cz HS Pie ToRAvEAEAE CPragitawp anca, ti
Wiiiwp NZpilji BAT:ROKSPHTE, KA ANOĂ MATBA TA
CAMĂ (PPATE AXOBHIIME, ES HS BOR ABE "TpBă .
UpiuMV Ele AHASPHAE WMEHEIIN, AATOPI ACTE ATp3
TSpă

PBAUAT

A pu, CA CE wnprckă

AE MOXTE,

MACKAa cpiiBEP AA
MEMA ME
cpiin-

CMEpHTh,

wm K8 ASKpSPE ESHE ; NpE "TOT MACBA CZ CE POAE AGH AN”
At .
HEZEB, ka crin A FSBAHTE AE „NJEAENMIOHE, KA CA
Tb
pENT'EZE NpE MEA, VE CKANĂ EATPĂ AMICBAL ; 1Apă -NTP'AA
Fun ACSUIb AATOPI IACTE A NSCTH mieptSp'E ti BHHEp'E
EIJIHAE
npecnIpE "TOT ASA, KSM NOpBHMECK C.DUTEAE UI AAVIESE

“MpABHAE, KOAMb AE KAPEAE BA ABE. PeBulh

Topa a pase . Apă AE BA (pri CSU
NOCTUHRI

. KSMh

BA „PB'DUA

NIPE AA

ca W A

HEIIHSTORR

um

AA-

ut ME-

A (PANE ASKpBpE

-

B3-

He? Uni MHHE_E HE.NUEAENTE, BA ACKBATA IpE EA, AE KAPEAE
BELIE5,
„BA Tpzu? B35ătAh PE EA (P5pă "TORMAAĂ Uli
BpE
AA
CAS
.
LUMI PE'BIBUAL TpE AMN C4 H8 CE BETE
A3 (bansr ?
Si ASKpS BSilh A METPEME, KAPEAE CHHrBph 18
conoT'Eie-TE
„WKÎH AE OVpEKII FpZAWIE CHPENTEPA K&: ama
W WAE NEIW AkOBtIME, NetiTp8 ME, KA AE BA NIEPII HSAAN
. AETp8 HErpHmA "TA, AEHUTPS AVBIMAE TAME CE BA KABTA
DPHUAE ME ZHME CUT

Îwatth BAATOOVETE AA. a'Banie N

A

BA AEASHTA HS- TPEA HpABO OVUEHIE, AMACTA TpZALIE î. AE CE
48 WEOPhTh:
MAN OVIHBAB AE TANNE HEKBMHHEKATb, AS US
TOATĂ CNCEHLA CA, encknSAn

ca

"MNA ? KT “CB(pAETBAb ră-

HYE SH
CTE AE W EȚIIPE .. ATTA AELUEPT'BMIPHE APE», KaThH
ES
KSBaHTh HS NOATE NISHE MATE; ME Li5 eoKoTIt
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IOBHpE- AE păaa casannp' un ApSAD ASu _ AAiriezes ACTE,
a PANE RA Ppbale CHPHNTSA : NpORAATb MEAA VE (ase A5EpSA AMHSASII RS. HETPHIRA + 1Apă MApEAE BACHAIE Tp&AWE:
„CoRO'T'bije ca US e Teme (! |. "TENI). AE Wat TPS 2
NEp' ASH, KA ca us AAN NpE Giro Asii AMIESES -ATp8
MDMHMAE MEAWp HEAOCTONIIIML, KA CA 418 TE PBUNNESII A£
MNE-BA, XE mapăii nzMauTSASĂI, HIME AZ NCSUUD MEA VE
NOApTĂ CTEMAĂ €5 NS RBMINENI ; KB ÎIpABHAEAE pAVIEZEEUII
„ WS AACĂ IpE, VEI HEACCTOIHHMH CZ CE KSMIIEME, kai (E C9=
KOTECK "KA Darauin . Apă CA US ce BOpb .N'TOAPME, AAtaph
„AMEAOPA UIH MEACpA VE KEMHIERA FE En; „COROT'IIE. ZHVE,
-E5 Tp'eb tam . '8 Gepu BEAE aAv'ker” L, AE BEpH N25H,
AAC RE COROTHILA, UN HS 'TORMAAĂ ; ME" MAL NAHHITE DEzUATBpHAE RHCkpEviii HEKAGTIITE CA AE NASEVIH, MZNTSH-BEpH
uni MpE MEA ME "TE BOph ACKSATA.
Ins -. că «ie : une BA DAPZSI A npiitasn KSUETEAE
Uli HCNOBEAANiHAE. Pzpă MB 24 &78pA ENCKONSABIL AMEASII AORB,.
„AMEAA NEAENCA NpABHAEAWp BA" pina, RA Stlh KZAKATORR
A
AMESEEUInAwp NpABHAE, K3 15 HSAMAN DpE cuie ck8
Niep.
„ABTb, ME 4 Kay CES HCNoBEAHT AA EA, HEMCNOBE AMI
„Cru; șI BETA AB NEFAT LUN AESAETATI, 7
E.MEPENTATVI
CANTE, ASNă A. '3. NPABHAĂ A CaBCpBASII AE RAPAATEU LUN,
ASNă + Mr. AMEABAUIh CZEOp

A. ENHCRON UW.AE prev UI E. E'ZASrZpH
LH AE WaREHN Mp
un AE "TOATE Meznzr6pune
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A GomurA “APE Ap AE snanpe, uni AE pănawe te pb
Mă, 1Ap ASMIUIERA ÎACTE VT20 5, A ASH NBAMEZES, APEMAp AE DBITAPE . AHPENT AWEA PBDUBAI- AE AN" cra SH CA
cs epică „un ca cE- ver ca. IApă CAMSBTĂ Am
AA WAOTSA Mac CA CE Wnp'chă AE. "TOATE ASKPSPIIAE, AE MA|
PIINE UI E AMMIMAE . LU AA BIC pEkm CZ CRANE_'TOUH. WaKS
men K8 ASEpise-ui um KS Devopin Acp tit ATp'aHCă
(pna AS ASMEZEG IM KS ASAPE AMHITE CE CE npus'lre
Ap. |
PBrDHAS-CE, "TOKAA LIN Nan ASANERĂ ANMUIEEUA
ARAcă.
dSpră
A
CA
MERA Ca BA AZCA epira AETORTIE, AEMIA
Ut CA CE Wanytickă NAN ASH ANA UA, us tăpă AEN
AA She MAC AE SH CE: PENE A ASKpa.e„ Illu A vuteruTSA nppăxSA NpA'TEME LU BOTEŞA'TOPIOA
vata

AE

'TZAp'E.

HICRSTBA- ASH LH AE

RANSA- ASH, KAAE CE

A AE Npa5 ISI AEAA aa owa Mac iun geavzurbsua TOATĂ |.
BIWA NTBIPA AMI CTE. han, MAN MapeAz AlAkoU, nomenup'
C&-u W npa5AHSHA, AE “AnAznEua mană capă.
H. Poprară- ma

copă-TA ca 18 W A, Hi (pare- as

NpE

Copa PpiTaTS-Ta8 că NS CE A, kB - CE rpzEckh (paun cs-. pere, ME=UUI - CUT NpE GPUTA EVPAIE LUN MpE MHHCTITAîi HpOYE

an

ep'E

ut

„TApă AE CE BA TBMIAA

RSMZTPBA

ca HSWA,

KBAVVTPE-CA

cnpe KSMZTpa-CA

"CAS

CPE

(pevopin-

eu cnSpkaviotie, - ME CE ABE AMIESES CA HS (E. Qakă, TApă
CE
AE BA ii Ep'8u PETE ApBMECKb FA AMECTA. £ ali Ca
LU:
wEpTE um ca ce katâckă USMAli KS. NBHHE ui KS AN

“A BNia

CD -H8CE KANAN

BAS%

oy HSA

KB ._AATBAh

m5-Tâ8 copS-TA CAS (PpATEAE, HHME HALA

. HIME

HA=-

pare-ra5, CAS.

—
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COpACA CE a KB IATĂ TACTE cane MECTEKAT, VW DE AE
„TANEPE CE Tpătăljie "APSA NZRATEAOpb.
ai Aa SAOHAE CBHVE AMECTERATh ACTE « AE CE BA E
"TATĂ RE ara ASH, AHPEN'T: AM Ba aice A0ÂW AMECTERZMIMI AE CRHIJE CB CE AECNAPIȚ UI . K. PE AN CA CE NOKE“ ACk2G, LN METANI JA “TOATE ZHAE KB'TE 733, AA TPENAE CAM
| VE AMECTERAT „ME ce Ba aaa pare KS cop8-ca . Ei. an
CA ANBĂ NORAAHIE UN METAN K&TE "7, AA MATPSAB CBLIE
AMECTERATh „ AE CE BOp AMECTEKA BEPH NpIIMAPII . MORAAHIE,
Bi: Ali, WU -METANIN KTE . PO. AA SH. Apă AA MMIMAE.
„AH AOI BEP NpEAMApU, CAS Ai TpEH AE CE BOp AMECTEKA.
“ AEpENTh AWEA cz (Die nokaania, ai gonaz Bepn . î. afl tu
METAN KB'TE PI. A ZM. AA 'TPEHAE GEȚI. 11. All UM ME
TAN . p, N N. AA LUACEAE ChHIJE : MECTEKAT ME AA SNC
MAN “HANHTE, (Pilat -MEAA ME BA CNSPRA NATBA PBTBNN-C8,
ME CE DIME: MAIIEXE-CA CAS COAkpăeca CAS METBLL CA,
A. ĂEM MBZUBM AE CSrpSMAT Luni AE MOpTIMPUA CA US
CE rSCTE averii, iE-KApEAE AE | petit, HM CEA
ChHIE

AE

MEAA

HEBSHIA Aoph
WE KAPHE

ME KSpă

Sur“

TSASII, ME WApE

akh- avbcra, ka mată Ab

„NTPS

ChHUE "CSPAeTn

HApiii AEHTPS

AS AMHESES.

ca HS MITIIBHYE,

AEM" KHZ A

TOT AOBHTOKBA CIHVEAE ASH IACTE es(paersa ASA,
TÎMHE BA MbHikA ASI, CAS ESANE, CAS KWHE, CAS NHcHIkă,
CAS ApHu, CAS nitut, CAS HEEZCTSHRA, CAS B'EGEPHUS, LUI
IVANTEAE AATEAE KATE CANTA HEKSpATE, IAPNE, BPOACKĂ LECTOACĂ LUH IUAATEAE KA AWEAA CAS Kai, CAS MZTAPR, CAS
AE-N RAE CAABATEME, CAS AEI MEAE ASMECTEVE, KA'TE-Ch tIE-

ESPATE, ME MS Sie apa AS ABAMEZES + pă AE UB EA
(pri NpE OA ASH, ME AE HEGOE BA NERA ca ce NOR'DIACKĂ Me
|
a: At UI METAN . EÎ.
IllM ME BA MBHIKA HOPE, CAS MOApă, MOBPAKĂ CAS
KSKkb, CAS - KOpBIO, CAS BZATBph, CAS NPHBEFIITOApE + OVIIĂN
RA AMEA + A, Ab CA AGA ORANIA LU METAHIN + p- AE

ZHwWa.

-

|

AE. Ilona ME HS-uu SA MarSpa cura Buc: Epekă Um ca
KSpay bc, UI HS W BA .APpBAMCEMA, Lit HS BA COKOTI A
TOATE CbMBETE, OH KA AMEA CE CE MACE AE NPEWLJE « No-:
NA ME BA BR AA KpBMMA, CAS BA BA, CAS KANTA “ut
pensie ca ce roikckă ae noniE.
A3. Ilpewră CZ HS MAHBHME KOPACTPĂ SEA BABA ASĂ,
Da. A, CGNTOAMBHA » AIMZSĂEpE tn TOI KpEwantiin.
AE BA -NTpA Kbie „A BHCEpiikiă, CA& Op CA MS CE pa
N
FA AETSPrIE NIHĂ + A. CANTZABUĂ,
„MA. GA HEWIMHE BA NSpTA NIAAE AE KAA CAS AE MATApIO;
cz US rpe a BHckpută: Me că cT'E Adapă 8 MBEpHAE.
(Cipariu : Analeete, p. 159 urm.)
«Nszuzrspu NpECTE TOATE BMNEAE.aas. E. AXZTOMIIOM,
gar Axe. (1642),
KPELIHIII, NAVE
„Din prefață: Tsrăpopa FATOMCTHBHAOpA
“UUIM BACBEHIE AEM AOWHSAZ. "AMHESES ATOTUIIITOPIOA NOYTECKA
tii Npieckz . (POAocbA AMECTOP MHMI ABZWZTEPH, AAEBZPATA
NBUHHE CBHTZ, - Apă AIA TAME CBHT BSHE,., IApă DBZIȚATE-
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pHAE

Akcr'l TAME ca APAR

a

cHpHICE NPE AMBER

TPEMACRA, Rac

PENE HS-AE NOT NyeA'Eye- Tot wameniii yapbii uoacrpe -ail
BpEAMIN AE 'AKSM . TApăi MOI ÎEPMONAX MEAXHCEAER,. ÎNSMEN
CPUTEN MANBCTIIPH, OVHAE ACTE XpamSaz oyeneuieii np'ie"TIN Bu, NOXTIT-ÂMZ LUN AM HERONT AE A'EA CKOC: NpE AM
BX pSAntrEchă, HA cz die A. TprEBă un AE oioc; HS
ugMAiI. MEAOpA ME IpiS, ME tut MEAOpA Npouiii ME HSS
KAPEAE- CBU'T „3; NEZUATSpii CSPAETEI, 'TORMA RA Lu wE"NE 5. AAPSPE, AE (poxocitittța c&pacr'Eca ; HApEAE ES- B25ZH"AS-AE Au, 18 AM BPST CA -AE AAC ARONEPHTE, RA CZ US AMA
API agniicz MNMELUI PEI'TORIO, RBA 15 OBECKA cz ce pbho. NOCĂCKĂ (1) UB AA

ui AE LIS HSAAIl

nEuTpS. MUIE,

ME

AM BPST CA AE 'THNZPECKA KS RENTSIAM Cpireii MZHzeTIIpri;
UI AE AM CKOC APApă AA ASAN, BA-CA AE „NUENETA II
„MAN 00 MAp, ED BECK - BSIATA'T eS(paersasii
"NP + ME AMACTA MHKĂ HATE AE NBZUATSpă. APE “NSUMHă
„ NBZIVBTSpă Ii BSHă, SA AM Ze LU Matt CStuc.: NOETUI„"TOpIOA ME BHHE, BOAW TSTEPOPZ: KpEIIHHNAOpb, CMEPIITSA
MEAYHCEAEK IEPMOHAY irSMeuz A coireli AABp'E AA'BTONOACKBIA.
“Twnspnr8-CA8 a 'rvnaprl E aeurzii BAT AE AA HAIEpr AST Îc. Ye. AYMB. AMCUA cEn. zii Ana. |

Ta TpENE
“APUNNTA.

KSBatirs UIH aezugeraa . , NEHTpS vrupă AE
-

fioh cr Bă: MIOBECTECK

WHNTEA ;3 Wp

LIN neurrps MEA. ME AL-E apar ap-

KApit a AG'pe un w Yi,

LH UHM EH cb E9-

:
KSpă
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AE

ANCA

HHME AAVi,

ME BOW

CE BĂ

CN6,

KAI

UH

AN NE HN CHH'TZ NEWTON -AE APULUTZ; - 118 HSAVAN MEA: ME
AS ABSIIE —MSATA It: NS B9p 3 MMHASTĂCK CZPANĂN, - ME
MIERE Ii MEA VE. AS NSU, UI VW ACKSHA, LH HS Bop
3 MUASIACRĂ HE W AATĂ PE MAME; ME BPOAECK CA.
ară. uni - Mall MSATĂ

ASSWIE,

KA €2 ce „M5orBWEzE

, LUI

ALIA HEBONHAS-CE AWP .NTp” AVEA AE BHIE „moaprib, Wi-t A
RS "TOTBABUI 'TOT3; UI AA MZPrA „N MSHBA vb AE BEviE,
BOVM AS ASATA LUN pe ÎOVAA, NEHTpS PBHpE ASH A£ ap„MTA ; KME BpSCECE'C3 BZNSăĂ UpE APASA tocTpS îc. Ye.
LU BHUE CD UI, Fă WpH -RAPEAE TACTE' PBITOPIO AE ApUHIITS,
TAR'B=PA

AMEAA.BA CZ CE NSAEME
ED" BES, MSAUI

EOTAUH

A AOEZHAĂ, LUI Kill AE AS

AEHNpEOVIIA KS ÎOVAA. ai
KApiH -AAS

CZpAMHAOp

Batut

CApAMIN BAN, E Îi HSAZPR

“AE AOAW LH AE "TE WpH, KA CA HS CT NUIAE $ UI KSM
ME AASK BANiH unt! nSHWiAE, Eli IISNECE ATD AE *HSMZpă EH _CHHTSpH, LUH-HTpAr AE TpABE AE TpAG, KA HE ASNI 'Z6ă- MAI IM CBABATIIMH, KHBHA, PZNECK HHCKAPE CTp3Bh . Apă KZME (Pak aula 2 RA CA MATA Caii MUIAAE,- 1UH CA -ANpE“coape -„weretrisia CBpAHAWp ; ; tApă KBHA CA ATIMIAR, A a

NE Aa8 ca A WEB, CAS OViiT CAB Fpz8; -TApă AMON CZ Apo
TEMA CZPĂMHAWP ANTPAMEA At AE 8 (Pak uit HAS CA
NE AIE ME AE CHIT AATOPH + fA ACKBATAUII AE BEAEUI ME
Qar: : COKOTECKh WuTopint

BE: ApunuTa,

KT rpz8 AES Qr-

KSTE CD -a, CAB EH CAS OVHT, CAS MApă ; AEYE, KoyM ca
BHHAE ÎNTp'ANEA AH, EH ak COROT'EAR AATOPHHMHAWP, UI
AROVAM TEA „ANpBMSTAT, LU AM Aa
ZHK KB KBGHH:TSA

—
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OVH BAN, LUN Wii CAB KEZOVT CM

AA

. E. B'EApE AE Bi.

TApă aKSM 78 t'aii P2K5T A MecrA AZ, CZ MII-AE NASTEUE $ ME AKOVA EHISA CZ BHIAE WKAWA . E. BANII, Î, VE (pi
ME BAApA « A. AE BALI; ME LjH-CE HAAE CAM AA AE. E
pi AM. ME Dak. c. AE BAN, KAPE (DAVE . 4. ABRALI, A5BATBAZ TACTE KHNTE . E. KOCTANAE ; LUN FApDUUL AROVAI AMEIII,
A+ ASRAUH HS-H An CA Mi-H AA, Aac KA TE -B0I9 MAI AZCA,
WM CHA AAN AA AHBA ke. AE B'BAPE, BAAPA FNTE „Î. Bat.

UI TA RASTAR, RE OVilh PAABEtIh ME AA CZPARBABII EAS-H A.
KE. AE B'EAPE AE BHIIh, KApEAE NAZ'TECKh + E. TAAGENII + CKHABAPE BA AMACTĂ (DAK IOEM'TOPIN AE APUNIT LUN HEMHAOCTHBIN,
Un HS B0p CE-H AWIENTE MBATZ . RA II XC, AA MEA NE
- MOBECT'EUIE AA-EVTAIE „D AOK AE NHAA& SHRHAZ : OVII WAIA
EPA “AATOpIO AATSA W-A. AE TANA, UNA ANSKZ CA Ii
NAZT'EckA, IAPĂ EAS-H ZICE, KE IAN ME LI-CE (Dakă MHAĂ
BE AMIE UIM Mă IAPTĂ . ATBHME AMEAA 1 CE (PBRE MĂ
AE AÎHCOVA. uiti-ii EpTĂ VW MIE AE TAMIL. TApă EA ROȚI
EIN APAPĂ-UI CA HZEZBH AE AATOpIA MEN Mi E Ti
AAHUH, Apizu 0Vu AATopiiS
„STĂ AE FAABEHN, LUH HSMAN

ABM

WE C87A AE TANGEN

BHCE : PATE,

HS-H-AM,

MEN

an ASH MEI EpA AATORI VW
KATOV-A ANSKD,- LUI SHE:

EMI AMATORI: TApă EMI

ME t|Hi-CE (pată MAR

AE MHIIE, AE

Mă MAH AENTă . TApă EA US BpS ME-A EST | TEMĂ.
ATBNME KOVM ABBHCE MEAA ME-it EpPacE WE AIE E TAMMLII,
KOVM 18 BP Caii CE (PARA MAR C2-A MAN AIENTE DEH
Tp5

WE

căra

A TEMA,

A

TANBEHI, EA [IPHHCE AE-A BATA

AROAO CZ MOapă . AApă

NpE AMICSA

KAPEAE TACTE AMEMA ?

—
Xe! Apă MEAA RS MIA AE
a MAE MIE AE ITBEA'TE
TApITE HBMAN OVI NZKAP,
KDEIIHUSA, CAS CA-H APTE
"0 HIpE MEIJIE HEMAOCIIB
.D MBURA

WE
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"PAAALUȚH 7 INZH'ATOCSA| AE-u Ep-:
NE aB's, . Apr EA HOY BpOY CA
KAPEAE-H - CTpUBACE. (PpATEAE CAS
A. RAU ME-H EPA AA'PORID . AENE
RA AMEA,. AAMEZES-n RAPA "'TOKMA

AE BEMIE, AE-UI DiEpA

tit

AeGLţiant tit CSaAc="

'PEAE, IMM HOV-IU NOT: AA SUE ANUMITE, wati AE EH. KA
KDTE CANTA AAE ASAN, "TOATE ChWTPh ISTpEAE IM TpEHA"TOApE RA W MAIA,
Ut OVHEAE pPZMAN: “Atrl AVaKApăi
VApă BP, MARapă CA NS apă. Bp'E şi ROVAVA PPBAIIE ti
CToi IVAN Baa'rooyer»: WME, SIE, ME TE "PpS(PELI, KBIE
an AB: pe MSATă 1 ASPA 1 CASH UI ANTE MSATE ? E

c4 plin, KA US CHUTA AXE "PANE, KDME KAtlTOATE aber
AS-u TACE „că(paersa, TS US AE EIjiti CTANKIIn OVIITP'SH MAC.
Me astă gpl. AE US AH Bp'lG, TOATE KATE AI AE ALI AA MEA
"ME Peatn amrk, -Apă USAAN Ip TpoEljini NE AH; KME
ua HEBOEIJII AE WEHAEIJIII IpE NEH CPA + Lun ADE A EL
IPRHTOpIO -AE APUNUTA UI. HEMACTIIEA. - : AnpSAs7" Ea Wkao
ANNHME IM IPBHTOAPE AE APNITA, M7AGA MEU Ab; AA CA
“paawp ui (pa pirati npe MOMUSA,Bă ACTH Eli,
TA MAGIE US EMI, Ut ACTAZI Ep BOTAT, TÂpă AVANUE
= Emi CZpAk ; neuwrpS Ava, AAS-Ii AMINTE AE NOAPTE, KANE
KA MANIE BOP CAL "TPATĂ MIEpin: CEPAETBA AEAA "TINE,
„APENPE ME HS TE ATEI NE .MOAPTE, TPBAIE ASRA . NE
NEWTpS Av EA. (PpaLtaop, pr pe ASMIIA-BWACTPĂ KA-LU
CAILTELL I9BHTOpH AE. APIA, pOro-Bă neurps aparocrk
ASH AMHEZEB, CA W AZCALI, în ca (pipi aeepsiropit. tun

—

290—

“MHABUTOPI KA'rpă CApANI, TApă HI8 (papă MMA. IM MEMACTG. Bă AE BEI (Pit Ata, BHHE CA titi, Hi4 AIA Ca
(DAME um pMHEZES cnpe BON . ME Bă AASMEI AMIITE AE
MOAP'TE, KANE KA CRI'TEUU KA (DAoap'l KHMIISASII 1 RA TAPBA
W OVCSRAG COAPEAE II NIAPE; =NEp'AMEAA
KU CRUTEAA MII
PONI, Al, a HEAR HS ASWm NE A eri ME aăza
„Hou Ark p wkeră ASME. UBMan AE BWA AA MACTEHIE
CLPAMHAOD, CAS KSBAIT ROVH. CB AE FAM, CAS AE HE BWM
uit KB HSBAUTSA, CAS KB ASKPBA AE BWM AZ:STA HSIt-Bz,
MSMAN ME Awkerk AE BWM MOLIEIIII AkOA0 ; 1Apăă AEN n:
AEM AMR, "TOATE BOM CA AE AACR ; LI HISANAN TOA BW:
CA AVRpyEA Ra um Roy la tAckoVT . pen aa dppaWHAOP, PWT IpE ASMIIA-BOACTpĂ, CA (AM AEH HAPEAE ABEL.
HADEAE CA A, IM CA NpINMACKĂ NpE CAPARSA =. vaca ASI
KA CE AOBTHANA 10 Ho NrapAlţia Mk AE BE: ri is roi

MPR BOMUHSASH Hocrpă Î€. kc., 5 AMEABA=It ntre pa î-

„BENIA Bkinawp, necapuner

. AAA.

În

Sarnie MEAUTOApE

TuIrLpurră NTp8 ABAHESEACKA
AABPA TOBOPA.
rapi ACTE XPAMBAA OVENIENIE RIțE.-

Wwp CAGMANA, MHPA SPA, WT BAIAAIJENIA ra AyuB. (1642)
Meta. CEIITEBpIR At Ku.
Iarpa Mer TOpH + IIpEAOCAGBIE verurâpio ABH.
axă
ue,

„TOT

WASA

tun HS CEMSHDE

„MIEAEIITI,
BIE,

AATOpR ACTE KS ESI KS(piE'TE-KApE ASkpS A (poacc, w B-
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Biti METH'TOpH | A COROTII, UI ME (poaoc "TPAUE KS EXA, 1
DUR AA BARE MAPUHHE MACSpă; AAPĂ KZPBA AATSA MA
BpTEC AERRIT BOAW, IOBUL, AE XC. KpeLpuinin, (NP CNpE =
Srapk KApIIEN ANEIJIA, NTBID A KSHOAIJE MIpE AAEBEpHlţiii
ASEpATOpin

An BIEH AG

XC;

Nrp8. kapini WU

ES MAN

'THRA=

AGCEA IUN FpELDWTSA BEMIT-AAL AA oynenpaz leat: MAC AA
ASEPSA AWAMHSASII TORA HS AMEA VE AS ISPTAT SBASCS(DAE'TEAop
XSA SHAEH, ISPTRHAA PPE DEPP HSRaBHpi
WAENEII, NS ASAPE,AE MSATE BOAAE IN OVCTEII ÎAE, tun cSA6pii unt AcSnp'RAz, EMA NEABOASA A MSATE RUNSpE KE
AEPATSpă ANPOANE, UU AE MOARTE, ATTA
CKPRRE, 100
RF AMSES Mie NCSUI, KApEAE MCIMIT'ÎIJIE "ANEXE MIMMIEIA 3
AVEAE KpEIJIIIAOp. MAS
UI HEMIIRĂ, USAAN AAA PENE
MEMIATA CIIpE AMACTA, Răi BASS AH "EMSA Ilcc'rpS MSAUH,
OVHĂN RA AMEA WAAMEII AE AMBHAGAW WS'TEAE NpOIȚIH, UI
CSDAETELIIi

Kapin

NEWTpS

HEMIIMHUA CE AENZp'TAPĂ

KE .NBA-

14TSpH CTpinNE, UI K8 npoacră um csSpră Atu AWp
BE„PBSASIUNUAS CE AMI KpEAHHLȚA AAEBAPATĂ, NpOTUBHHRĂ
ckpeviu Asii A mueses, RS EpETIIMIL NPESHnUAS-CE UI HA
MSCRA AA ASAMALA MIEpIEI, AIA IM EH MUEAATOPII AE CIIACENA, DPOIIEAOp, IUN „PTpS AMAph Î: BEUMIISABIL MEA nSp“TATOpIO AE MOARTE, HERRHAA II OYINPbHAA CSPAETEAE AwWp

|

100 AAE WAMENIIACP.

AEpENTA' AMACTA ES KS phBUHE NOYTIP NErpS (ppauiu MEU,
ut KSWETAN € „nat, AACTĂ cpură KApTE ME CE RIANA
EVTAIE IBĂUIBTOAPE 'TBARBHTA, CA (ie npome'baanie Kpe-

WuniaT Ain

IBACTPE, A. epuren REC! EpEMi ANoCroA' beta A pa»

!

1%).

— 292 —CZpHrSASH, AE W AM MpIIMEHNT AEP AMMGA: PSCACAĂ BE MASA ptr Reh, Um FA OV HBBOp ACHBIIC 20 NAMBNTSA.
HUMAN HOACITpE, MEA CEMETEC VIN OYCEAT AE, MBA ITS, KS
AmSPOpA AS AMNESES. Ut PAEMUIApEA ANSASII AMEASA,
„CRBRMAT-AN ES TRM AMIETE MA LU AAN CEWE ANECT HSEWP'AE ANA ASAE tun NSPSp' KSpoTrOpR, AA ANATOARE AE
cstpaere. wmenerg , Il 115 „PApZSUĂE AESAUI ALA HPECTA,
MA AMECT” ASKpS nS "TpSA& . MAN MSATD AE uSTr'EpE ma .
“Îi NTBI0 KSBHIVTSA A0MVISASH MIES Î€. XE. Mă AEM

WII PAAMITSA KAPEAE'A (P6. Acr AiE HENECTONRSA HIS-A ATRBNAD „p MAMBIETSA MEA ANTSHERAT AA Hewrinttţen. Apă
ACRU tt popă «poawc BEMIHINAOp MIEI, In Mzii Bhprroc
CD Anpunce „prpS mie «ponsa isnpeii . lin asna AMACTA
KS MopSHA ut KS BOA ASawnarSASui pour Ala. Fe. 80;
au KS BACBEIIA rip'lă cpruprrSasii auirponoatr Rp Dewbua,
MpESttaă, KS cpuivin um tsurâpint AE e. apyieneanr Rp
“ÎruATIE

phEIiMeckin

KYp Grepau

RSSEBCHII,

UI KS

cparSae

MMHCTIILAOPA FOapii An Wăpheii pSMbnieiji, AEH'TpS Bapini MAN
BBpTOC NSPTATOPR AE rpuinE : Oypruta IlAcTSpEA NpEAOCASE.
Ira. spus...
|
|
* Elpaăă

ES MBAUEMECKh

MOAIiSASU

MiES

ic. NC. MEASII VE Mă

TEpH TPS PEGAAPE, UIM-Ai „ASAN TPS CS(PAETSA MiES
AMECT AGKPS, LUN „NESAMI MSATE OVCTEIEAZ AAAWLU, LUI HS“BOSHHAh UI THIAPINĂ, TPS ASMIESEACEA AABpă CBAALISA
Mp'EMECTEN, roBOpa, mn KS- AS8POpIOA ASH AAMIEZES... ASNĂ
aa mn £s: Ilpeaa, &ropo KAPT . Mă OVCTEHIN KR'T NS
-“TSu Kg aur MA. A ARSHUUE ZSWa un Hoanr, AE "Tu:

-
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AWCTE
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CBIITE
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POT

AL

ME

BOD

du

|

RAACTEMALI,

Bap TE Poaau Rea

TPEUINT'S,
|

AE AEAUATSPA... AE apasa Auto.
"pONoANTSA. a.
.

a rupea

A van ezip'k a pen
OMEC DAU
CITEAM: AE aa Ye. Axmr. (1643)

Dumineca lăsatului de carne.
ASifiesa AXGCATBASI BRpUEI + EBMIPENA. At AA MASE
3
”
NTp9 COVTă tun 1U “ECE RANETE.
- (Alateia cap. XXV.

v. 346)

31. Guce AOAMOAL, i: AHAB BA BEN (piroar Waenfena -NTPS
NEEBA
CAABA CA, LN "TON CEEN:ȚĂN pinepai ROV HSCh . ATOVII
WEAR IpE CHASNSAn AVAPHEN CAAE 32. ui BA MAGIA pia=
Mp A.
'POTE AHMBHAE . mi-H BA papi
uter AVI
WHAE au Y
" OVUSA aaa KA. Sin năCTOpR ME-UI NAPTE
Apă RA.
sanpe 33. 1 BA NSE WHAE NE AnpEnTA ca.
SA MEAWp
npeie Nk eranra 54. NPOVINIE BA 2I£ Mpa
AE WIAk AHPANTA 2 BENIRŢI, FACBIULȚIII NBPHITEASH MEG.
A
năpoiţi A ME=H TZTATĂ BWAR . A PIENOYTSA
HA
MALI AATh A
ovi . 89. Fan (por patria, ui
MEA lspMANA - NCETAT” AM (POCTB, 1 MAI ANAL
rOA um
sint AA (poern, 0t AY AI AOC A kach, 36.
ROMIABb LUN MALI COROTHTI + A 'TEM“m AIA NEPĂBATE
E 8Wp
Mă, aa (poern, UAL BET AA MENE 37. AToȚInt

!
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păCHiSHAE ASH AHpENIIH, AE BOp -Tpă : AOAME ! kzuiAh Tila
BĂ30VTA (PABAVAHA, LH "TEA ypzimtrn . CAS „ACETAT! um
«rin agănare ? 38. Kata EM BAZOV'T” HEAVEprn, un
TEME AOYCh „D BAC . CAS POM n "TM -Mpăsarra ?
39. Rap, TEA BASOVTI BOAHABh CAOY | "TEAVA IAN
BENNT"

AA 'THHE2. 40, ui BA PiRCNSHAE MIGPATOVAR

AE BA

BHYE AWP î AMEBĂPh 'TPRECRI BOA . NEWPpS KME AU pa
KOYTa oVusui (ppaze ax mie aug man Ai, ME ap
PakoyTa . Al. APSIME BA SIIME 1 MEAOpA ME B9p vu AR
CPEHPA ABH : AOVMELI-BĂ AEMA MEHE RABCTAMALIACP A (p6FSN AE Bu . OVHAE-U PATAT” AiTABOASASH, Lit cxoYptAwp
AVI.

42. Han

(Pocrh (Amato,

UN

Ho

AA

pare ca

MRUBAR . NETAT AM! (POCTI, UN MOV AVAL AAA,
"43. nemEpiinb am Oerz, um H9Y. AVatii AOYC A KACA BOACTpĂ « TOA& 1001 HOY MAI MEPĂRATA . BOAHABE UI AD 'TEMHA, IUN HEY AVAUN COROTHT . 4, ATSHNE BOph pĂCNOVIIAE
UP'AMEA AE BOPI PP:

AOAANIE | RZA

“AV RABSTA (pa.

MBA, CAS JNCETA . CAS UEA Eprui, CAS FOAn, CAS ROAHAB', CAS A "TEAMIHIaE, CAS Panin CABiItT iţie ? 49. A'roviite
AE BA PCIOVHAE AWph, ME BA Fpăit : AAEBAp TpăECK” BWAA.
nEuTpS EAI Iar (pansa OVUSA
A MEIJI AAN AIM, re
Mie Matu (pănoyri . 46. um co Bop ASE Atel ap aoyuKA dE B'Ău . 14pă Anpănutit „A BIALA AE B'kuu.
“ÎNEaEcBAn EVraitui AMEIia . AMEeTA tacere: MITA ApATĂ
TANHA FPEAMHIEN NOACTPE, KAp'lS 1 AMAN MARE uiti MAN
AE=
HAHNTE . BEHHp' AA VOVAEun, A AOMINSASVII HOcrpov
ASn Îc.
NE. BA CA-A (POARTE OY V Bitch

AMENVTAAR, Mutt (POAprre
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4

ca ue TEMEA UI CA UE PpWiiMh , KA papi aE-rpEL BA
COV'TE AE AN AMAN AEIANTE AS:
Betui . KaHAn ROV-ATUT
pop” npOpiin AE BeuupE ASIt + - KAPE “ASkpS AEM CAS
HZEZHANT! ROVEZITOVAL AWPh + K "AS BEHIUTI PE AOVAIE |
7p5nb BE Wat . Apă A AA apă (propăs-Ae-rpEuI” BA BEHII
CA HE USAEME pe HOH, -KOY MST'ÎSpE it KS CAB MARE:
3.
BAM IUN ÎNVAtI KPACTIITEAL, AEREP'IIE + AE-Ab PPĂAUIE
HOACTPE « tun
„KA oviih Mifan AE WOVHr'ETI, MEWTpS PAKATEAE
HOacrpă «.
KA OViih AES AE MEPTApE,- NEWTPS uemSAzauipk
ME BAHwii vi CHpie WOVAEUSAn MAPE CAME «+ FA W AONĂTă
CARSpE.
W
unt BA
TO par ME AVRYE TpPBOVAL GE-N mA'BE .
LH RA OVI (on ME ApAE
ME “ag păABMUA AEAMISAOȚIL
MUN CUL 9Yph
avltameae Mlsae câ dpzpăs AE OARĂ = FOVANR
BĂNIA” AA WS"CAS cnoyeh : Kb BOph BENE (piioan WMeHEckh
CSup'k CREHINIEH
ME NpE HoYpiH MEpIOABIL LUI „MiEpin AA
PE, MăpEA
CAME | MEpIO „Mea AS cnoven : BA BBAOY- ABBA
AU AMACTA W
CA AOVEZIAS- Je A MEp; ALA tApă BA BEI.
OVIIAE WETIHAMh
ABP'TOYPMEN AI TApE | EDEA HBACTPĂ,
B'Epova.
CAS 'TUNApUTI A
- Bapre poavzirlicttăs AE i BAWATSpăi..-aym3. (1046)
Xe.
MAAT le slrpEn GTHAE A Tu AEaa
Predoslovie.

„

"To&tpi MEA ME CAMT putu
Rs

(Il-a—III-a.)

UpAROCAAB'URMIL MIE RA METIA

“RA Ca MUEAEră.
nz'eoplctn tun Ech "POATE ANEAE

Sc
Papini

CA pă apă

|
MEI

-

MADE

|

+ IUN

npetib TOATE BHNEAE IAMătI-
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TBABI, ME AMÂNĂ TOT NEMĂINTBAR - ALA NTP'AMECTA Kiinn
UN. CBHHTEAE ckpiinrSpnt uz'6op'cin um ECh AEH'TpS „MiitAENNSIIA AMHSAHpEIi, UI ANTE "TOATE EAIATSPNAE v'ltac
BSHE . APEIIT AWa
MApăstub BAM BEAEMb NpE "POI E”
AEIĂH, HI nSr'kprnii ASMIN, KS Mape WCpApie IM IEB9HU, UI ES MSA'TĂ REATBIANĂ MApRă Mu CANA MAMA
“SAR MI MEIJEPUISTBECE AE. TACACK' A£ AWRAE BE AE
HSEOP XE AIA, LUN MARA AE PBELCRn, “BEREpZHAS-c, (Poapre
ne cur Th KS Mape MEIJIEPINBTI, CHAECKI AE CKOTh AMEAN H5'=.
—BOPR. DH 7 para NzMAUTBASI, NEWrpS EMHEAE WU pA> MAWCSAR A MSA'II, VE AARSECKh MpE AMEW” AGKK. „ALIA 1ĂCTE
ui "NS'GOpBAR CEHIFTEAORI CRPHIVTSpri MSI MȚEXELIII mu
năTkpunu “Nizpatr, 6 MSAră pSră un HEBONIILțA 1 RS
MAPE WEPBAIE CAS RSANIIBITA'TA Ab8 MEREATI, NDHĂ CAS
CHOAORI'TI - WBS P5cH'TR HZ'BOpSAR * BIEWIN MEAN HECKASS'TI,
ME CĂ SHE CEATA CRPHNTSpă . WM KE MSATA ApAroCTE
un REKEPIE, ASMIN A'AS APATATI, HEITpS BMHEAE UI (|oioCSA A MS Uh e ASIVAMA NE SpMA Aph k8 GSHĂ DE DIpaie
TSpă

RAW

Mouuie

TSr5popn. MIpESHă

MAS

AACATR

. tn

„MAN Bp&'ToCn VEAORh AMICA 1 „ACATALI AE NBALATEPă
+
NEITpE KA KSMh NB NOATE MAME A AARSII „A MACTĂ
ABME
Apă AE An, Ata 8 HOA'rE din unic Prpă „pezarSpă.
KSA Sue canta p(O)ponăa”:
zaBuerria REOPIAE npE W„ MEHÎN MEN HE.RBALALR . APENT'AW EA um în uoerps
up
ASMHHATI „NTpS RpEIpHITA'TE um Aipervrh VTp5 Kpeamuţă

Ilwan fiacnaie BoEBoga' A6iuBa . uin "BupSuropa
tpapan
ALoAșOBEII, Spa” SpMA MEAOp St tu „M4ENELIGh oa,
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COROTHUAh -HENSTUNUA 14 CAGBHABILA ateersu NORA, DI o
NBUMHApA 15 "BOAPEAOP CBIIITEAOP- CKpUITBA At AATOp =
BTIASTSpII, 1 KSHICCKANAA HEBOA ME BA BE WH CKAA'EPA
ACSHIpA WAMEtIAOph VE B0p (pi ALiBIHTOpHI „p LApă Aloa'qoBeit + (Dina (papă -A54W4%T5pă, Op (hi ME NSPSpA „ACATAL UAI ANICA, KA LUN SMR. APE (Pui “ATP'SH AO CEME'T6ch (PăpA AE Ană . MII: MAN BPATOCh- BASANA MEAPENTTB- UMAE uit AcSHpkAEAE MHUIEMAOph BAPEAE (PAh MEI HE.NBApatit tati HEŢMEAErtrApI AmperarOpint, Witt W8A“SIeAz AE NIpE
Aa rame ceagiieaz MoAoBEIi . AFENTAMEA BE MSATĂ WCpanie CAS HegouT ALApiA

“apr, Ma

CA. A 6

MEPBAT

FIFE

MSATE

NAS MIPENITAT AMUSAS AhS TACITh WANEtIA

RA AMEA . „AACEANI Un puaocobu MRS

ckOCh PET SBpIi EA-

| Eau tati NA'TINEIJIR. "TOATE "TOR, "AVEAEAE WAE RGHE, UI W5AEMEAE MEAOp. ESTE petit MIN CBNHiGH MAPA. EAPHAE KA.
W ASMHIIAĂ. AS Să ut PATĂ "POP ASKPSA MEAOp „NTSHEABALAI, KA CA ESIOCRĂ CrpANBĂHERA UN HpOIp
“TATA 'PSTEROPh, 100 “CA MEAEME Hp MIPEIITATE KApEAE CA
IAMA ARMS ÎLpABHAEAE NOApITELjih . AWECrA “NUEAEMSI:M,
MW
unt AWkCTA NAT SPUI rs par “pini ESB AACAT
A.
srSpop poasasin PomwrrEckh, BA CT HE pie HOW -AENSPSP
ITR.
WSB0p A£ Birălța, AA BAM HECKASSTh III IECGPEIN
ÎSNă "TORMAAA UN HEBOHUIA. Klapin cAAE AGAVIBASH AA
IHME AE
TBCAS pEApaerSpăs It MIE, SH6H- MAN MAN, LH
rho,
W"Tp'BEă A Aapint CAME PUS - Se' crparie Rbi Baeroipe'
ME av CROC AMACTE

IÎpaBHae UN at *TBAMHATR (| ăut- -)

—
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anii CEpuIcoApE TpENACHi NpE AUMRAĂ Pomankekă kKA CA N9A=
Tă MIEA'Eue “ron.

|
HoSan 'PECTAMENTI î..,
TynapurS-ca8 A lpa'ban a eram TearpaaSASI.. anii
“AEAA NTpSnApiE APMHSASuL mii MANTSILPOPRASII WocrpS
ie. Xe. axa (1648) asa AS Tensapis e.
Predoslovie.

IlpeAoCAOBIE Ka'rpă MApIA CA SpAPA Slpa'RaSasti . “ru
CPWTSASII un ASAMHATSASU unt NPpamezuArSA8H KS qec“TOHHHMIE mn KS KPEIMHZPATE,
AMAoeruBSASu Lewprie PaROLL, MEA ANA MAPE, AMI AMIAA ASH pSamezaS BpapASH
SIPABASASI... HNPOW... BBZZNIAR LIN MEAETAINAR Mapa ra,
EA 10N PSMBHĂN, RABIN CANTEM D IApA AVGpIEII "TAME, IIS
ABEAh new "TECTAMENTSAR MEAR OS, HEMIL MEA BE NENANIIR
-NTPS AMARA HOACPpăs, AVANIA “PA "TE MACTUBMTI. RA OVilh
BPP MACTIIBR, MI Mi-ali NOPSHMNTn CA ASTI, A nonin
Mie npei KDpirSAApIL un WAMEHuA “ MEAN,
kapint ca
pie HSBOAn

"TECTAMENTSAR

MEA 08,

A AOMUSASIĂ tocTpS A

ASH Î€. Xe. AH ANARĂ TREMACHAS, UI CAOBEW'ÎCRAR,
Tibekai - KApR BUSZUAR NOPSHRA Mape PANE
PaRST, ut MApiA TA pă rii macruBuirr, pe
ASCh MEIEpII cretu gE trlS dpakSer rvnorpadie dATh

HAATMR

muti

BiCTiApioAnMbpieii

“PANE „ UI

UI AAAM Luni
Wii aum abiă

MIENTPS KA

AMECTh ASKPS BIR Mii Chira Acre MENSTR AMI C(PATSAn
WI AMI AEANIGTSPA
um KS KEAMSTBAR AvpiEii “rasg, newrp”:
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AMA Ca KSBHIIE CA Acă CSITn HSMEAE mu cSNrS COROTHIIIA
tu c&n'r gecroiitnia mapieii “AA, nst'rpS KAPEAE CA Alis
Blu... CASră
MEOVILTATĂ
HSMEAE MBpIEĂ "TAME NOMANĂ
mai Aa tut naekamra A Mzpin “rase . Gian Greatin,
APXIENCEIIA LU MT PONIPANTI CRASUSABIĂ REArpAaSASĂ, tut uni SImapamSpatuSASfi

SIBAASASIi

uit a *roară Iapa Apaik-

!

ASASII.

VWaaTupă + ME CL ZIIME wvurapiE, a pepuimerSASii npopt unt
MIARAT ABAboe. A METATA ÎEArpAGBASH » BWETO BPI. A
RT piBACTBA XCBA AXA (L6DL) AEREA: KE MIE.
“Predoslovie.
AA
ÎIDEAOCAGBIE
în!

VANTIIPE

LUN KATPĂ
€

METIITOPR.

AEcnpE AASAA Lin AE (POxocBA VAATHpili . MANHTE „AEME AA
IBVAWBACKĂ, IIpE
AMANE, A USBOAIt Vaa”rupă, NEI AMBA
MIMBă

pavate, CA NS BA (pri A£ tpoa0en,

Mă

Ap AE-

UiApT US BA (pn KpElputIMAopL, W (IBitre £ METIITORD) C4 Aparam pr were. 4, ASEpSpi :
“Îra aparat, 4 VAATIIRA ACTE RApTE Chira, ui
NESAAT,

Ii «poapre-ii AE- (PoA0ch

csipersAsii

WASASIi

AA0Awpă, NECIpE csmata Vaarnpiii « a TpEA WAR. AECIIpE
ANATpA WApă, CA
NZpUMAE tt AEciIpE peASA Vaa”Tupili
puma AE căpiicoapă VANTIIpili, Miz AS CKplie VANTVpa, AGA
-uSataii, cimrâph a8 uni AAN? ECHIPE MACTA KS Bpkpa ASI
| MMS 45 ape pZHA BOA rpat, EA CA Mebra "POI METH-
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'TOpiN HpEtutti, K&TE-Ă AE AECTOIIIRA VANTHPA, Un AE
“ps .. ran Me aecroiituia tut AASga Vaa'rnpiii.
TRAGEA ANETA N AADAW EADTE AA TVMOOEI TAB. 7.
“CX. 3. ME SHE FpEIAb AECIpE "POATA CkpuirrBpA cipteră A
AEM MOAW : "TOATĂ CKpUDVTSpA AE ASMHESES-iI pzcspiara,
Wi-fi AE (PoAGeR CPE PBAUATSp, CIIȚE MEPTARE, CPE A0BAR, Ut cupe AEAATSpă KAp'E-ii „A “AEPENTATE . Matt
„BEDTOCh- RA HENTpS „ PABAAPA CEPHDTSpHAWp, - AARE co
ABEAI. Op. TAME. £Î. CX. A. AMACTA "POATE RS AAEBAP CD INT
SME AECIRE VAXTHRE . BA VAAripa TACTE pacShAaTă AE.
AXSAn eri, iewrpS awvka-ii Ape CLHTA ; OVHA ANII KApUAE captive a atuieii serii, uri-ii AE' (PoAGch: CPE -PTapHpA

KPEMItIUţEIi

pet mnEtţun . KSM CA "apară MUITpP'AMACTA,

3

XC: HI ALCALN
ASHĂ AASkb Maprăpiii MEATE, AECHpE ASATE
ASăp5pui, Ai Vax'rupE NrpS Ea
How. Xe. BpLHy cs
APATE KE MECIA US-1 NSMAN (pilda - ASu AGA, AABCE ESBII-

TENE “ASI “AGA „MIANITE, KApEAE-C CHPIICE p Vaa: po. e. A:
SHCE AMHSA

BRM

BAISASIĂ

AVIES Hi NpOMA . N KApE

pe Ye. ai AAUSAR ASI AGA ș MAG.

oepeurapr

KSBIH'TEA(E)

BB. Ce Mr.

AEuiii uS MAestă. ans
Tape:
Spă. AASH Ye. AXE. (1692) Predosloviea întăiea.

Lp

"caprupurgasii unt - mpi „NUEAEIITBASĂĂ MiES,

Bat
|
1

KS

"TOATE «PEMopuac AE (hawpu ac Mp8u AXSasii ci|uira IHRASGAT'D, 'TORMA AnciAwp ie: ce: Grepana ; Aurrponoanir
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«PATA: OV
AA "Toprweugiiii „ EXAPĂSAZ NAAIDASIĂ, Un A
o cS/pPaerEckA
PpOBAANIA- MEA ME EMA ROC CKPIIC. BA Si (pit
E, pOAră un
ă
ut AE.UEAVIRĂ PWBD, KS TOT eSdhiersa vEp
e ME AA 9Vtil
NpiAMIE "TOATĂ ConATATIE, Ut GSA UEErpekA
HSAA ANTPOIIA AMIEZES,....
100 IAE:
Auaera aSimiare ui £8. mail MMS, np6c SNA
AAE cepuniii"rac
RATSA' NpAy AE €SIr5 DMMOApEĂE MMICPHITE
aavarteuu, BOD ES
(e cepure kp'Eipere) “A£ .MSAUI Ianene
aprle ccpuugizii "rase,
"TOATĂ MIEMA 8 BATOCAOBELIA “UI pgeatt
pE AAIBA EAIA npeniSue MATA, MIApENTApE ME NEUE NZN
pă MEI
Ape AMBă HpOacră pSAMBI! Mea . NS AOA
en
PO M52I44TSpă
HEBpEAIHNIA. NIPOCTHAMEIĂ AV I&NE, €CAS A BPE -NT
MTUTI A AME 1IpE
AESVATA, (papă USM SET NAM HCN
CVIITAZIICSA'. VE KS
pu adpapă NSE e rpAMMATIIRA UNII
ls, cnStepls Iti JPApENTOaTă MUTE, NUEAENIA, apz'rapi
Iruxrie Îlerprii,
I
apt a RBBIOCBASII NTpS ÎEPOMOHAU EYP
AECZRPIIUITĂ
MACkAAN
“um masii Ilarreaciimora Înrapiiani,
apre unesc. -NTRS
ata wii “aaa XiwW, BECI unii (po
APENT” aka (we cbuTE:
mOaTa” ABAIEZEIACEA ckpunrSpă AE ESMEpiE A NEATCTONIII| BHpySAE D) neurpS MSATSA APA
uia- Ta (MBRApZ AE 15-A
viii AVISAE, BApEAE ANS szrpă CQu
E) npina'lie "rpSAA ut
(RUTA FWTILII crpSrSpini gungiii MA
npinavie aMEcTA MAPA”
ă
oeretrltaa ka Susii HEAGcTGiitmK
MUTE HEKSNPHHEA + NpittMuz, KB MSATA NBĂACT'A AN
asii MMOAOGUTA, AH CA“mlEvie rpzAnHla KS (DAWpuAE Paw
i. AXSASIi cura . npin“ATE KB BSHA- MUIE A AMApSASI
' MEA Capa AA MEAA
mille KA MEA NSAMIZ pE ANă XE ASCE
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MEbPATA - MpinAVEUpIE, IM Sp MHNE BACE'ElE . HA ES ritKDAGCBA MECIIE BACBEHIA AIM EpTAPEA c(ptiuieii 'Taie, €3 A9RAHAECk'D EPTApE MSATEAWp

AVERE
- (PSMEAENII AE NARATE.ee

mp weine'rBA Bc. WE - no'rpEtbiii PARA
Aaninaa : AL. Panouanz.
.

Geografia Ardealului. ( 1660-—1680)
AE MApA Apa'RASASH Int AE UiSTSA EH, KATE CZ.
Jipe CAM

. MENST,

797

|

Alp ASA HS ACTE Wapă (POAPTE Mape . UN HSMAH-0 NapTE ME C& SIIME OAANTSpIL AE IIS, kap' k acre AECNpE NAPTA
IVApIEN OVHrSpEII, AMACITA TACTE NPE WHNSFSpE „ANZpITă.
“Îzan UHuSr . -XSHA
Bataa . XIHIIACApA METATE apt
CAB SHANT NE TAUIKSA BOAZ, (PEMOPSA ASH iunie KpAR,
KAPEAE AS (DocT HzcRST pi Mopeiata para NE pSMAn
MEI AMECT HR. ME IAS SIC XSHIAg TANZUI BOA EA AS Sit
"MIT XSUnaBap . mut AS HzcHSr ant TP'ăC MATIA KpAD .MI NTP'AMECP IMIIST TACTE “MEGA METATE LH WpALII, BApE
ACTE CSC NTp'Su A'RA . -NTp'AMAcTA AS (poer tun a ropri
“NEMEAT B BONBOSII.
ZA AONAE US. FIoAA (piesAp . ui-AS NSc USMEAE FIOAA
MEWTPS USAMEAE OVIISu E&ITAN oVurSpeck Băpin a8
dpoer.
3 RANITA, FANA, AS BET” OVHTBpIN AEAA CRHTIA . Um
AS
BENIIT AH NTpS APARA . AMACTA FIOAA (PiEpBAp, AABA
HAIE MANNANI'TE EPA MAPE AOK IN BOTAT tu
EPA AOK A£
„ENMckoniE . um MSATE REC'EpEM KS MSAL NpESUH
tin EpA
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BOPAI,

UI

MATE

OAEAN

MI CKBAE . AKON

ACTE W BE-

“ClpERA UI OV “Ep MAAT BAPEAE NAS SIMT IAHSGA (Ms.
TAMISA) EWAA, ME=u SUR XSIEAL tou, "TOT AE' WIETPIi MOWANTE KS MAPE RENTSAAA, Uli PAASIITpS W AS (PpEMCEMAT
NS WROAIE AE ASP UI AE APUNIUT, LU MSATE CKSMNE WaEinMiu AE AETSprie. zum KSM CA KANE BEUIMENTE ME CBNIUȚiE,
55 ASP Win

KS NiETpI CKSANE

UI

MAPEEPITAp

. MAp RANA,

AS (pacr. kRPESA AHAOp Abuz, A Keri, TOATE CAS NECAT, Tant
CAS AISKAT ANTEAE.
SI'rpEA BApMeriE . ME CE CnSHE IIIISTBA TBPAEII, KAPEAE-H
HSAMEAE NpE
NRCE .
„Moacz,
ABWAO
“poapre
AHESAM

-WpALISA "TSpAEII = ABWAO CANT WRHE (POpTE AAMPOANE AE AMHCE ESpA A ROC W Are (pPoapre (bpsRap: ca KM Apeirăul, Wi-n SUR ANA MOAiNTă
AS. poe ou WpAtli
acră
Air TEpAA ESC
(ppSmec a4 pOmannAop, MpE HSME CAS KEMAT : cE. Uli ARSM

CA KBHOALITE

NOAPTA

VEPĂUIEH . NECSnIpă

noprţeni ec AS (pocr w cnATA KpSIWTA, „N FUN CEpHC . 14, JA
_OVHIOA AECNpE ANISC, A$ «peer (poapre W METATE (PpBMOACA. .
Um A METATE AS (poer 8 NopTac' RAE ME CA Sik IAASpu
AE niarpă NpE has (. noASpII AE NiATpă. ete.) aus dpoer
MEPTAHA, APApă ati METATE : OVIISA MEpIJE CNpE RASA, aus
puii AVEpUE „p mioc mata aa ARE, A. 9 MINE AE MAR;
AuPa8 (pocrAE AAT RA AS USTST NSAA B RApE aarrspk..
ANTSA Mepiia (AS. MEVA) AEMIIIAE INpPECTE APIA NAWE "Tp'o METATE ISCTIE . AE ARoA'E râp AVEpUE Apapă NpECTE
ANA MSPAISAGH - IN Ahn «mom MISpUE ..p ese npe ANA,
At MSpAU, MAN Î. MIE AE A0k . AWcrA
DIDA AA WE
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"POATE pSAanin AES nApraciit KB MADE KEATBAAZA. „MA
MSATA METAUN FIpE MSATE AOKBpE. CA P'ECECR „De APASA. AătiFD EAAFPAA, MI Ad CAC-UIERELI,

Auega MAIITSpiAE Bartqinzi Cana.

nEt'rpă (PoAocSA npeduit-

AOpo A REC kpEviaop Iu A KpEtțitiAop. (1675)

Ayoe . Ilapitreae. Mizponamr

Casa KS Spatpi Cast

ASI. KB NpOTONORII, 20 CZ50p „| ÎEArpAA AA MAHZACTIpE, A“ B&HAS ulii NSpTAHAS PpizRE AE ASKpSpIAE ASAEszeIji, ui
MSATE ACE, A HpESuiAop, wi A BEcEpiviAOp, wi
kpeipiiniacp,
“DEpiTEAE Cțiinţie CA KS AMECTS IpIAEIR, CA EACA “NI IăpiăMAAT, ES AMECTE CAMIATSRI, KApE Hi CAS nrpSr,: tun AE-MS
CKPIIC ; “NTAP CAMT HEIJIE CAMIIATSi iuli „DAEPENTATSPi,
HApE AE AM (pass KS CABOPSA MApE.' LUN AE-AS ASOATS
Tolţi

nporononii

CopiAE AE A'TSHMI,

CA “TpZIACKA
ui

AwlAg

KS

EAE, RSMS

BOPS

CAMIIA

CE BEAE Ali CHpiNpE CASPTS.

a. BSezuT8A ASI ĂSMIEZESca CE BECTECK& „A NIMBA IIDAcrpA pSavaneijie, KpEIJiNIAOp n

mi Ba (i Ainca.

BECEpiKD, ii SUAE BA TPTESI

|

6. ape KZpli CBATS cpice Wii CKOACE NpE AAMRA PSM
lea, CA CE VETECKS Li CA CA NBEUE | RECEPIKA pEIiiHiAOp, Uli NTP'AATE AOKSpi Se Ba (i Aincz.
r. Rape non BA AA AtjIiAE, ca AE nopre, Mipetii NpE AE
APapz, AE NS-AE BA Aa KS Ma ASI, ca i ce A moni.

A.

ape mona ce Ba

ave

BOpHiik

NpE AA

HSHTE Uli EA

—
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WSHa, Uli BA PBAA BEIS mt Tbpr$, Uli BA NEAA Aa IEZPLUIME,
sii CA ase mackapiu uri BpazmiTopi, ca i CE A NoniE,
E. Rape NONA BA ESUSIIA HOANTE, +5 dpouie, 48 PSuiui
AE aAT8 NSNIOpS, €CAS doswropi AE p35, RAR US uPA8 naiHIT nokauie,

ce

i ca

A

none.

5. Azi ca Bop KZCA'TOŢI, Nona CD se Wise, AA BEC'EpikL,
Mal HAIHTE KB 9 CPOTBMANT, Uli AE US Cr BA adpaa Ni pE
ei HiE O lEk'bAEpE, “AWIE-i BAY. KSIISUA . Aaez'ropia cA că

NAND HS ESBZHTSA ASI AȘMIE5AS, Uli CA ca (pad ES s8pair "e aie ME-i nacz'ropie.
|
- ĂE BOBOHMUIATSpi Me WS ACTE ckpic aa 'rinit ca US vie;
AMECTE AE MSATB CAS AATS, AA CIBOPBA 'TSTEp0p NPOTONSIÎVOp, Ch AE IE, CA AE BECTEACKT, îmi CA AE E noNiAop, ui
HpELINIAOp; AERENT, AC NDpIH'TEAE “ cpinţie- CA EUMHAS „pu.
4ApA, CZ 1 ZpiBASiAckă npe npo'renerii, n5pTATB-CA8 RÎHE A
AEpErz'ropie Aop "ui KM A5 Tp3ÎTS KS KSBBIITBAS ASI ASMHEZES „NTPE pempiti, ui RS ASRPSA AECNApIțZUHIIAOp, ui KS
? amitnaepe ui noni
AYLBAS - wupii, “ME ACTE A BECEpEVIAOp
„FSN CAS NSpTATS, “RS BECEpiRA, KS .PBLUATSpA, KS Nonopeniii,

î paul ui RS Raca CA ui RS (PomEz ca?
Aare uri HIpEe MipEni, KBMS ius AA BECEpIKA,
CTECKS KSB'BHTSAS ASI AOMHESAS, ui pe Noni;
ui BeuirSASA8 NAATA Meniaop 2 SHAE KEM C4 BA
s() KASTE, ui AATE ASHpSpI ve: B0p «(pi ae ainca
A. Borez8A CA ca (pana 8 Anz, ii KS (ok,

KSM VitiAti AEpE
KSBEHI, CA
ca RASE.
Atue ESA

ACTE TOKAMAAMA.

R. BARE 06 ACTE BaCATepiTă, ti HS BA AVEpUE a

20).

RECE-

—
pin,

HiME ES VINA AOMHSASI,
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nonii cr-i

AOIREHECKG, Um cr-i

MREUE ; APD AE IS B9PS ACKSATA, HIME A MOpTE cs US-i
KSAMINEME , “TOTS OMSA CA CA KSANNEME AE A .NTPS ANS.
r. za, Bar perii npe Nona aa. BOAMAEI, cr-i KSMIHEME, Uli 18 G0p5 ca cs ASNA NONA Ain KHCT, AROAO NONA
CA NS „MEprA MA „mopul RACEÎ , MOAITBA CA 118 (DARA HiME 0ACEXOp, HiMZ XAIHEAOp ; HiME Oi, AS Bai NpECTE MOpTS CA US
AE, A rit ; MApa „] AATBȚI NOT AA. MIMOAPEAE AOBITOAMEAOp
CA H8 AE CEAE, HIME CA AE AP5D KS ASAita A ppStire; ti

KOAAKE npEcTE FpOAND că HS cs ME;
ca APSHME ; MSEpIAE CA NS ing

BAS A TpoANz €ca US

NpE Saiue,

Rola PyEAECSASH..... UI CAS TVnzpuT” NEI
AHN MoA(HSast)

0 BSKSPELJI.

Ayou. (168).

Rapaaaz ES MAA ASH. AaisEs apyieneena Hi arzpono“ANTh AMR PZPTOGHIIIN 1UH AA CHASHSASH ESRSPEIAOP
„EsapyA NAabaSii ui a rază OSrpogaayia . TS7&p6ph npaBOCAABHHMHAOPh KpELINII,- KApiN CATI WzcRSUII “NTpS AHMEA
HOAcTpD pSavbiciz „CAWATATE,

cn(a)e(E)ie, pOară un

npi-

„AUIE RS T6ATA MHEMA . Buc AS NEAENTSA cupa, NpERSA!
ACTE CKpHCh '.p RAPTE ASH,
Ar. AE KANETE,- TpăntiAb : A
TOATE pASTANHA(E) „NBALĂ PE OMA AEHEBHpA o
Ilsan inu CMEpENIA HOACTpă „MAnnTE KSBGHTBA! CT'ENA-

HSASu HOcrpS ASii Î€. XC. NeuTpS CASTA, WE AHEIIE.ea.. AN
COROTIITh „NTPS IHEAMA AA, EA A ABATE p&STIH „PEAIUR AEHA.
Ahpenra

Aw'ka

KHSSSUP

::

RA

CA

HS

Aa

Abis

MTpS

A'EHE
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NEHTpS HETpHasHip' “TAAAHTBASĂ. RApE Ai CAS AAT! MIE, AE
AA CTANĂHSAL „uiti AAMSESAb AZS Îc.. Xe, ME RS: RET A-Ap
„n nSr'kpa npui nepin AVAL CA —AMSAMECh, rps uk-.
San miză pSavanteit . tit AMACT COROTIEAA ui FIIBSSAAD |
“BINAR NTPS HHEMA MA, RS ASTOpIOA AMEASA ME nepieve
Man NE A'ECSNpA VEpRpHĂWp' prpS

azpup

BEM,

na-

PIITEAE, (PBEETORRA BEAWph, LH A 781Sp6pn (pAnTEAoph;
ANSEATB-AVAAV,

Ul

KS aarz

ovepegie AA HEBOWTN,

Ls

AACRAA AE 'TVOOrpAPIE a AASCh, A CPUTA uni E gAMie=
ZES Nasura mutrponosle A CRASUSABII ESHSPEJIIAOph Iu FA |
ADESATh UI AE HSHOABA “menerpadie, AED TVNAPP AE TIt: _nbpuT&A EBPIUASPR AA PBAMBAT RS TOATE eijiepuurrSprtne
- WbTE AS TpERSHT $ IUN TApZUI” Mali AE WSHOABA RS 07!
AEH A MHIHCSAn COROTIEA LH MEPIETAPE AA! has, ME EApTE Ap (pn AE

MAN AE donde” A

W FAsÂTA (| Î. KAMAATE)

7p8 wEmsa n6crpS pSăzuicih A CA TUNZpII, UN A CA pă
BEC'EpEViII HOACTPE MEH MPOBOCAAGHHMI ; UN A APAATh -a- MACTA APTE, VE CA KANA cAoBetittE : RApYD paSavEniia,
CANERA ME CA SINE piSMAIUISIJIE: la pueatesAsii, PARSTĂ
„uni KSAkcă AiiTpS MSATE ckpunrSpii ChHTE, KS BB CCKOza CKOACĂ npe Masă psctcka, AE Np'E. NEDIATEA KYp,

Iwvannnie TANETOBCHH,
pintan

THNAPHTĂ,

APIMAHAPHTSA'
JNTPS

MEpHnroBSASĂ, Bap'E

BECTHTA METATE

A AHBOBSASII . AE

AMACTĂ RATE AA N&Ch CMEpENIA AA D COROTBAR, KBMh BA.
"pu gE (poaoc Mape sec'kSpe unii 1'5PBH HOACTpE PBAZUEVIA, LH
AE -MPENTAPE A AB cap (poaesw a: cSpAETSASII n Em8„ASH HOCTpB, CROLENIAS- CE AEHI'Tp8 aonepipră AA se crpintie,
N

—

WCPAAIE

505

AM

—

uit ES

MATA

HEEOMITI,

AENTPS

Ap “SNTA „ATONICHTA A ME;

LUN IVAN!

ME NS

MSATA

EpSUA'Th
KEATB-

TAAZ AA "TORT AACRAAN AEDUAUII ui NEA AA'TE: AVACIZ
APTE: AE W AS CKOC A NpE AHMEA pPSC'ECKA DNpE AHAVEA
“udacrpa Anpenire pSavan'lpe . ut DENTPE NA C(4) PMSA-

tlciD AMECTh MAp ESI Lin RSA,
„MSASH HOCTpS W AA
ASH „MEG CTANZIR,
MIE AMACTA DAEMIIAPE
TOATA HZBONHLȚA, KS

CMEPEHIA
Cura,

AA,

A Jaa siâyo

MISC „A 'TVNARIO RS ASTORIA B6HISLi AMHSES ÎC. XC. RARENE MI-AS MAT,
+ LUN CAS MENST A că '"TVnapli KS
BSHZ COROTHPE . Anpenr” aka porb;

NE BOI NpE "TO,

KBSTANI

UI

chpe „pueariepk uk-

HEATH

UIH “ AANPENTAȚE

pin IoBHaţii 2NTpS AS

CKpHNTSpA AMACTA,

KZ'TprD

Mapa

HZ VEL

MEpIDASI, AS”

INA NSBZILTSA' AOAMISASH . KA „NTP'AMACTA KAPTE Cati” pe
BAWATSpI KS BSHA "TOKAPE AAKLTBNTE, 1 KS AAEBIPATE
MAprăpin AEtiTpS chira cepunrSpă A Euin MEN BERH, tut
A AENIH ME HOAdiuee. RA Sin TATI TErSpOph PPS npasoCAAGIE

AE WBIJIE,

LIN BOIrOpIO

AE

-râm BHHEAE.

PEXE ACTE MAN CSA CHpilch.

AMEAALUI' KA-

|

Ghpuioat AE ASp. HApTE AE NpOnoBEAAiE AA April. Caoac
AH” CEPHNTSpHAE chir... TiinzpuTa D 'THNorpApia HOAw
«A METATE „a Gachuiegei atm aAxir. (1683) cen. zi.
Predoslovie
Lppocosie

HSASi

câtră eraiulu Ardealului,

KATpA MIDpIA CA Kpaan

AGavusasii, 2lnau Aluyar , i

Spa ABASII A04v-

MIAA ASI AMUSAS

|
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„EPMoAb ZlparSASASii,. AGAniSASi NIBpUHAWph
perii, Lun iunanSASii GakSiiAwp, Hnpov.

Ilzpaii Oy urs-

ĂE MA TATZA AAMISDS, Mp AMHSAL HWeTpS Î€. Ye. BStă

CZNATATE,

MANE TpSNAckă ui

cSpaer'beră,

Aomuie pe-

PUNHTĂ, UI A TWATE MBpUjHAE „PABPUNT, POGECKI mapirii
“TAME RA AOAMISASII MACTHB.
ÎLAOCTHBE AGAME!

SNTe A RSI AOAIE RpEHpE, cu cSn'Th

AME KSII ApUNĂĂ, A NAME AA UI Ap BHBUIST MAPE AM 'TpauTb, BT AE Anii, zii AKSMb . ÎS rSaaii tii, ME pă ui
Iapa OYurăpica TOATA, LU BECRpEMIAE WEAE AMPZTE
AS AOBZHAnr cHaNApE tin caSr'Bazi, Ganr- -AN' 8 Auch
tb CABBUTE UI NTSHEHAT! AA HWCTpE, A MSALEAI MApieii “PANE;

ME AE CAZEHMRUE

MAPE

WAAV ABSTI NST'EpE KS

„ANTA, (psp HSMAii KS pSrzvIHe ne'rps CaNETATE Mzpiei
“TAME UNA CRAGHSASIĂ CAGBIITE, Ut MEWTp8 (Pepiinira Kacă
A mzpieii 'Tane + pă akSat ASNă ME AMUISAS, „DMS
Hari trb8 AySTaTb ASNă cSpSmania IAVACTpAĂ, - ES
unorpapia pSAvzeă, C5 W PAHkZMb ANII NOPSUKA MANpEGUHAWp pSMaHEipiii, NEnST=
pieii Tane, ASNă% UpIOTA
AM

A _THNAH

KATE-BA

NpONOBEAAMIILĂ, + DEH'TES

„ATPSNEMRHA

mopnawp + Llbi NeHTpS 3 AMACTA TACTE DZPTA MTZR A
TunorpapisiiuwAcTpE, KS AATĂ ARSA HS NSTEML, ME
„KB _AMACTA HE „NEHUZA maicii “PAAE KS MAPE CMEpENIE ;
Ut HE AEPBM NpE AWEA KA NBA KANA! HE EA KSCTA MALCTHBSA AAMESAS,

NANA ATS

TOT BWM

CHAN CA CASIN

“ mzpieii mase. EElpă ARSA, 1IS ME AMb BOHTE, ME HISMAN ME
AM,

NSrST”

AMR

„ARHNATE AVEpiEii

'TAAE « AE
i.

ARSA

AE HE
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BA apăra AAMUSAS, Wina MAOCTHBEA -“MANu5 15 NIpE mpa
TA A MAME LUN „Ș CANZTATE, cănr. ApHNIAE AVapieil 'TAAE,
BE ANTE NPHAERSPpII, AK BWAV da poat. "Tinorpaieii twaCTpE. : Tăpa MECT ASHpS Sur” npinAvbue AMspia "TA kă
MHAA KPZTACKĂ, LU AMHSAL VAMEZAS CA IE NpE AApiA TA.
MHAA KparAckă, LU AAMISAL AAMIEZAB CA iz 'npe MSpIa ZA
NTrpS anu MBALII ui BSHIi, NpE AASAA uSmeasii CAS, * Uni
npe -pTpamapis sec'lpeveii, zi A papii, un pe BSKSȚIA
HWACTpă
SImutt . Gasuii axati Avril un RAERA AN Aa

|

pieii -mane : Ilona Ivan aan Buuţs, u5 muz nporonwniii un
kS “76 CaROpSan PSaizintawp Anu Spain. |

IIpersepsuită- A napacapregiva,
„* DNORBAG, AE oV(use AS NOpiiW'Th JABWE KS sape

AS

TpOacă, UI KS "POATĂ FACATA ASH AENpeSHă, AECTA Atvw mii Sie a di Bieofa, aperz finex'Sea, RApE Mii “MaHITE CZ REMA 553,

ROME

IACTE “NBA

CH, RAD. Re CĂ, i. ASSHT-A A VE
HSMEAE. AMECTSA?

RZA

KAPTE A si „Alov-

FUN CAS CRMAVBAT

ÎCARt Capa (iu maiaTa

npe Îa-

EWB, NElrpS BACBENIE ti Mi AEUIBA BALA ASI ASn% EA, A
Meconorania(1) DS Asii neiTpă “Adeab ASKPS A că PATI ;
MENS A MIpHEEVII CTpAkBA IAkws, uBMAri KS OVI “TOtArK Lit
NS W Aockă KS OAO, wi Aa sem ap Xapatit, NC2pă .
"ABOAO , “Ulu RSA EPA EA Ob KS REUSUrut e escpazrreaă, :
AECNpE NSPTATSPA AE Tpuse A-ASii AMSGS, MEAWIKĂUS CE
Aadcia, ME

7Sruupeiia

Xpacec (! L.. -scp)

iapă

Ae (bpună

—
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WANXHIA, IM EA AKOAO -NTp'Stib AK, W NTATpă ut

nea

căn'Tb. Han Win AgSpii , ÎloaTe cr .BpEAE AAEBZpATI, KA
CKSMNE LUN (ppBauace Bug Sp, IUN AMHESDEIH KSBHH'TE AS
pocra pi HHnMA ASE, Mali HAMITE 1rztiă IAS (poc'r AA8p- |
MTB 5.KA (PpSMOC

ut AAMIZZECIt Bitch: AS BASS . „Bă-

ZST-AS W CRApă MAAT, KRApE AWIRIIIJA KB OVil HAN A
MEpto, 1ApăKS -AATSA EPA VOCk NPE NAMANTI , UN B65S
DRE A Mepili ASii AMISAS, [II Luni NOrOpZIIg) + Un B'E78 pe . ANIEZAS PE CHApă& PAS(H)MATB, It 148 rpzWTh ASI SuDUAb : ES CAUTI ANMIE5S, ANUSASAn ASI Apa
AAR "TATAHH-TAS, (Tu AMUZBBAn ASI Lcaanr, n 'AMECTrA nbMATA PE! KApEAE AGpAIi, UE „PAR. BOI AA LH camntițieii
"PANE, -DM KDHA AMA MBATĂ MIA, 1 PE EAh NSpTA=

Spa AE rpuse ta8 boerh barzaBHTn ASI, AAUSAS, ATp'awka C5 AEIENTĂ ; CZBA HA CA TEMA . „râpă CkSAz(n)a8-că Anat,ASw ata niATpă Rap pumn nge'lice capa

€SATK RANI, 10 PBANKAHAB-W D ceh „A NOM'EHă E CTAnh, OAO "TSphiă „AACSNRA NE A, 1UH W HSAUt AMACTA fieBEAM . APE AU CA „NgEA'yE : BACA. AS AMUZAS .
ArStuii “auteri parada a8 Sc ASI pAuze8: ca Ba Qu
BAN k
AAMI5aS KE MINE, UN CA Măi EA 1153H -UpE MUIE,
KAPE MAPrB ARSA, LUN CB-AI BA AA NZĂĂE NpE AVLHRAPE
IM ARIE MpE “ABPZKAMZNT” ; IUL CB AA BOP TSpa 8
MAME AX KACA TATANI-AES, UI CZ=A BA (ii MIE AAMIISAn,
ANIZZS, Apă AMACTĂ MATpă, FApE AMR pPBANBATh ARSA,
ua BapeA FHM AE CPZANZ, BACA ASTI AAMUSAS BA cpu
ME-M BE AA AS, ANTpawba A SEA gh B0P MA.

—
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AEM AE aa Rac ASH LABAnn, RS MApE . BAcBENIA ASI
AMISZ CA 'TSpUă „MHANGA, unt „pu aaSce AMINTE AE QaTBAAUI, ME A8 (parzaSuTh mail AEHANNITE AST'EpiuiSASu .
MMUSAS . EA UI AMIESZS n Ca ASTĂ ASĂ, HApE Aua-ii .
NopSii,
SHKZHA: COANA tun nacă cSch a Beotan, un
BECKANERĂ AKOAD, IUN (fă WATApR MEASII AMHESS nSr'bp"HURR, KAPE UH CAS APBTAT' vie Kia PSyiaii gunanterr
Ppzpurut- ma. AEM AM AA ca CAS 7SpiaTh A fir
cEm, UI AMZAR (Pzrzaatuh Mape AS NAHIMTA ASI AMIS2S ..
ulii AE An AS nophiirn RS MSap't ASI MA BBHTĂ, 58.
Payuaa, cpitttign “apâaca, newrpS KApe ai AMI EpA CASIRUTA;
II AVEA Aula „Ni NLpSce ASii BA tn KSMR Apă ni oerh
HSMAII si SHAE.

RATA AAERA ASAMESEIACHA CHPINTSpa.eee TurspHTS-CAS
“NT - «A CRASUSAb Awrrponoaleii BSRSpEtjAoph..... AA AHSAR
Aeaa (pauep

ASmiii . spus tape AE MA. CIBCEHIA ASAN Anu
(1688) a ASHA ASH nEAVBpu 7 î Sue.
„ Predoslorie

“Ioan Hlrzpsann Barrakosuto Bacapasz BoeB6An AEII AWAA ASI AAUSAS AMUS, n BHPSHTORR a 'TOa'ra OVrpoBAayia.
“Eop ME Că MAT AzKSir6p cSnrh crsnaiinp'E uOacpa, np'k cPiuersasii awerponoanr” niph "OEwAGcie,. RBH'TOpuAop E AMUSAS - enuconn, np'k KSBÎWUiHAOp
ErSem,
CMEPHIACp NpEWUțIi, BAATOpOA tantsiţtaop BOARH, tun 'TSTSpOp
MEAOPA-NAA'I4I1. NpABOCAAB! HHMHAOP FPELIIIH, MEA” EA AAHSAS
ARSTEpL: Doran.

—
Epitian ca ca ASRZ.Aei

VHS

nsrptikh
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ASavk

avacra mp

BSHSA” um

n6crps,

Ie. Xe. um

Aauz8, goană”

USABPAN'Ah D AVBMUNAE KPEAHHMOLLIHAOP CASUIIAOp CARE, TA=
NAMTBA MEA ME TPEGEUW'ID, ES MApE-APATApE NES NopstMT” SHRAIAR ? HETSIHTORILI PGHZ BOI BENI... IUN AMACTA
nenrpS ME? nEWrpS KE APE A HE ASA CAMA Unu NEW'TpS aver tun nicu "TPS AOBAIAA AGP. KătAh ? IAZ BON BEUn, SHVE, AAEKD AA AAWA BEHHpE, AA V'E Nbpitoulara us
mp anpnra isSaetara . np'k aupra „pi Sin, neH"rpS
KB AA AMACTA, NSAEEZTORRA' KA OVI AMIS2S US NOATE CA
—rpewmacka, rpetunuiii uS noTh- CA-nIh ACKSISE rpEuIAAEAE AGph,
UI pzcnSHcBA ME AcTE ca iz HS ce Mail NpEpave; npeACTE sp: (NTpS BApE a:
RSA CA B'EAE Aapz, SUD
BEA A HETBLH'TOPII TAAANTBA BMHSZECKSASII AAph . IM A8- ZăAh ANACTA, ES CMEPHTSA” PAM AEH TSpA AMISASII MiES

AAPECE A SHE:
u6crp8

BHtiE,

NpMBET SH, E
KBIISCKSTS-A-AAMV

US puri „A ME MAC AMHSA”.
AATORIE

HENZPZCITE,

MAH

MAMITE AE A coc chăpunTSA” HEmepruieri MEAE, ASIA
AApSA ME ANI CAS MAT” AEII MAMA ASH AMHSAS, CA HErSuuroptckh ABYOB'HMMACKA HErSWHTOpiE, Wii CA AAS MEACp ME.
cătir CSNTI AckSATAph HOACTpA "PAAAHASA HApE AVAS A
KpESET” APAMISA Unit AMACTA AA (aKST. AA ma armpl” aMEL CPUTE CRpHDITBPI, (PARIA MSATA HEBOILȚD. UN
AECTBAA HEATBIANA ; AECAPE O APTE TISHHlAb AACHAAII JiSIH
(poapre Aer anavea Emile, mpi „puEAtivrSA” MEA” AciAAECh ati ApNIEpES Tepmancuncuiei, un Ana
TpS AACKAAL
nerprkuepk "ASH pe AAN KApE CAS NTAMINAAT” LUN EC”
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A HOtpit OAMENII ali

i REAEVHIU -NEpS A HOACTpA AMIM'ST,

AGRGAGII,

MEU

HIS

USAtiI

SE ANAVEA EAI

WECKD ABIA IjiMP'U'D, RA ca 0 'TaN'Mov'Sera Ă Kapiii AS
AA NASAUD Lust AEUTp'ANTE HA CA o zavVaviltera . Ha

pi ASAICAR ASAMNA 10 AEHTP'ANTE ASBOAME (1. H5—)
BERH, LU AAATBPRNAG-AE RS MEN EAMHECHE
AN! MEAOp. 0. 4E
AACKAAH, ES Bp'Ep'5 AS AAISZ8

0 AS CABĂRLUIITA,
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CA BEAE . 10 MAKAPZKG AA OVIIEAE KS6uHrE ca (ie er
boaprre KS HEGOE

BA MANNITORHACP NENTPS CTpHAVTAp'E Ana
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AEAA
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ABS AACAT, NpEkSA

cr

u'rEcnh Aa WE exn'Scrz.

ASIA Henpa6nprb TAVMANITBAGĂ aveai Qosocrr6ape
cipuire cerea, AS%IPAb ASNE ESM CA RAAE LUI BO£
Chira „un MMA HOAcrpz BECIEpERA Mk Mape, CAS
A "'THMSTpapie AE CAS “runapiz” „a cipira Avrponoaie

AH! BSRSpEWI, dintro ApYiepES un nacrOp kperpunEcuSAsii
AMECTSA. M9pOAb, npris “cprSan rapit "PEAE HocTpS KVpB

"Oewadcie MHTPONOANTSA,
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AB, ID ANSA ASI ASMHEST5
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liln suce MMMESZS CA că $; ABD ASMHUZ,
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OCEBI AAMMISAS -NTpE ABAORSA' ABAVINIII, LUN -NTFE
aok5' „prătrlsperSasii, d. Il uSatit A4Hzz5 ASAMNA ZiW, Lun
NTSWEpERSA USA HOANTE . IUN CA ('AKS CAPD, Uli. CA (4K5
mmeritiţz, Sti ovila: 6. Illu suez AAui5z8 : QARZ-CE NTApHiTSp6 N MHAVAOKSAR ANEĂ, in CA «ie WCEGHTOAPE ANTPE *
Amen

NTpE AN6, tut ce (ai8

aula. 7. Lin bar

ASA -

NEZAS ÎNTTPIUTSpA, 14 OCEBI A6MHESLS ANTRE. MIZRAORSA” A-.
DEH KAPE EPA CSNTb .NTZRUPERA, LU ATPE MHZ 'AORBAL ANEH
ME -Epa gikeSnpa pTzpiTrspin.

8.. Ul

USA AAMIESZS INTA-

pHiTBpA, MEpIO . Wit BASS AAUISPS HD ACTE BHIE, MU CI (prsKB CApA LN CA (pzns

aaetruz,

su aa.

9. Îllu zuce

ASAVHEZZS : AASHE-CE ANA WE AE CENT MERE, „PTpo AA8- .
MAPE, WI CA C4 IBESckD OVcka rSan.: 10. liln uSawi AS4HEHSA
558 oyearăa! NAMAĂNTI + -UIH AAEHZPHAE. ANEACph
“Map, ti B255 ABAMEZAS KB ACTE BHIE. Il. [lu xuce
ASAVUEZZS : - pecapb NEMAWTBA BSPSIAIA AE IAPEZ, CAMAWZTOARE CAMANUZ ASN4- (primo-uih, ut ASnz ACZAMZNARE-UI”,
unt AEAMI POAHTOpIO pznzilab POAAZ. EZPSA CAMĂULA ASI
NTp'ăucSA ASA (DEMO NpE NATIA ps Aa.
12. Lil cuOace NEMĂINTSAL SEPSIANG AE TApBA CAMAHATOAPE
CBMRHIȚA ASnpE qm uim AGNpE ACAMZHAPE, IUN AEM
POAIPORIO, HApE «pAME poa, EZPBA cBMătia AB Nrp'ăttc5, ASNpE WAY pe MAMA; LUN BP55 AMISAS RA
ACTE Bile. 15, lu co jzas Apa, 1 CE PA5 AMIMEra,
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1. IewrpS ME CAS MPIEPBANTATI

AMAVBHAE,

Lut Hopda-

AEAE AS KSWETAT AeWApre? 2. CraTSr-as ANpOANE „NN4panțiii ITEMAHTSASU, UUH BOApilt CAB AAStATb TPS AO,
acSnpa AMHUSASH uit AcSnpa OVi'e8ASH A8ii. 3. Gr psmMEMh AEFZTSPHAE AWP II CA AENZAZBAV A£ NPECTE HOW îRSSA Awp. 4. EX ME AZKSANIE N MERIPpI BA BATAI
(11. Bar:senSpn) npe primiti,

un AMUSA! BA aepruuma nIpE

eu. 5. rsw'wk ca rpoui kzrpz patuiiii KS oYp'yla Asii,
un KS Mania ASii BA 7SpRSpA npe pătuiii, 6. Illn Es ma
nisui NIZpAT! ME AMIW'CSAb. MPECTE CÎWH', ANSHTEAE MEA!
chir” AA ASĂ, - NOBECTII'AR NOPSIPEA AAISAGI. 7. A MISA

ZICE K&TpA MUIE: (DiDa” Mies Emi 'r8, £8 acra "TEA
tackăTh. 5. T'EpE AEAA AMHE, UIH=Lj' BOR AA LE ANAVEII
moiiennipr "ra, um rupi TA MapyuHnAE „NZMA&H'TSASH,
9. Ilampe-Eeii npe Aătrtuiii KS. TOrAr”.A£ (Diep', RA BACEAE A
WAAPIOASH SApoBH-BEH DpE Ateuuiii. 10. III axSA „pnzpatpia0p”, npiii'Eneti, MEp'zAUM-B2 “TON MEA ME 758AEK3 N2Măstt'rSan. 11. -GASasuu AMHSASH KS (hpukz, un 84 BSKS-

pAti ASH H8 ESTpEMSp. 12, AÎn6hatji „DBEW5TSpA HA NS
FâtA-An CE BA ADHIA AMA, LU BEL NEPH pet kan E
Auplinrz. 13. Baita 2 BA APA ae TpABZ Maia AS,
depun "TOI MEA ME HEAERASHU NpE ARHIcSAn.
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A cra Papă AMH BECipEkă MAE SIAB, K5 AIA ACTE "TOKMAMA AE AA AANIESZS ATA CBHItAWp ANICA, uiti pr F6BÎWUIMAWP MDA ș KA CD HE KSpAIHA FSMb CA KSBHNE,
CZ pin AECToIUI A HE ANpESUA "TpSNSASII LUN CHUEASH
„AMISASI . 53 aula A8 NBAUAT CBUTSA IlageA Ancan rpoHuta £ CCA ICIINT dica WAMSAn DpE CHHE, UI AIA AHHb NA- |
HE CZ AVANDHME, LU Alt MAYApE CA BA; KA MEAA ME AMAUANED HEAECTOIIK, WCZNAX UE AMDIAHRĂ IUN BA, HECOKETittiab TPSNSAn AAISASII . uri cuir&pt AMUIGAB” SII%E+ uS
AAPEU CBUTA KZHHAWPp- NEpEn'Pb ama. ca uS Mali CASIRA NOXTEAWP NNTEMEASĂ, ME CA ATONICHAh NOANE AEC“ TOĂHHME NOKZMHLEIĂ ; Ca HE NSUEMh -AIPOTHIBĂ Amomiiliwp.
RD. HUME BOAEAE TpSNI8ASIi NS CA 'TAMZASECKb KS caviSan uiti
“KS BELA, ME KAPE CA BA MCTI TAPE, AMEAA CA TAMAA5AIE AECHE . 5 BApE-KBMb ACTE IZRATBAR AA FSCTAPE ABAME, TĂpb ANS -AMAp
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„ANTpAWiA MERPASII “ASI AAMISAS,
ANSkA

NpE A.
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TAPZ

UI HEBON-

SME : HEBCHLII-BA AE

“NEpApt NE NOAPTA MA CTE. RApE ASE
BALA, ME
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MHpA, CMEPENIA, RAZHAEUEAE, PERAAPA acSnp'EazAwp 1oBHp'E
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KAPE
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ACTE

câ ATpoaup (|

AE NAziich H8 NOATE
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NTOApIt5)

AAEE&PATĂ +

W AATă

AE AA Ii

FATA, CA 118 CA Mali ATOApUE tApă RA KIHEAE AA BOPZTSPA
CA, CAS- RA IpKSAB CNZAATI Hpă AA MOMIIRAĂ ; ME CA pre
Hu MEASII aminrzii nawTOcSASIi (Dir, FApE RS NoRZHHyA
AS AEUIKHC OVLUA ANzpBuieă, Lt NTBIoASĂĂ "TZANARD, LU
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păCHpĂ

M&KATE,
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BATE. Atta wi

AATOPA,
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HS CA Mali

78, (Ditoae,
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AERA

„ATOApczpă
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N4-

TApă AA N4-

cnakpe-re- ca (pill aa:

A

NOK AE ?MZHNDMOC AA BSKATE, (pili noerirOp. | AK AE
SESTOpI, BA ANă + A AGKh AE p'BCh, BAPCD AARPBAI.
AGRRAE MAPE, (iii cmeprr . A NOR AE NATh MOAAE,
KSAKARE Pp'E . D AWk AE. CBAALIIKH, (iii APATOETE.
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AE BPAMBHTOPI, (PAKATOPD AE MAME, KE AE "TE BEI MOKZII
AA, AKOAW Bei pui i ASAntie, unt (in Saci ; um
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SHC AMIISA:
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EG US Imi nana REAS- îi Gita HOÂcTpă . AIM AE HE BA
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NPAA MOAPTA AX NAEATE, MAI BHHE CA HS (PA HZCkSUH .
AEM CB HE HEBOHAh, BA CA AENBAZMR CAPUA IVBBATEAWp
UGACTPE -.P AE TRAGA, HA CD THANHIAAMh ASAMIAL, AA mei.
APE NpE AMUSA, pAMI(MAS-HE cipE MSWpH „A 645SASYR, KEHAh
BASBEHM NpE ITBASITh „A CAABA NApHITEASIi CTS, CA, MDAZIE
| BiTIANp. uit MOputawp, uim ca nar'lieia HSi ASn4 ASKpSA ASI, :

ÎĂzprapHiTApE AAESA KSGHIITE BE MSATE, (prEAtoprie... a ASĂ
ZANPOSCTh.u... CAS CKOC AE NPE AHAVBA TpEWĂCK'E, NpE AHMVBA.
pSmzitkekr,.a.. 10 CAS THNZPUT ae: AN ESkSptipunt..... ani
esa tpanep't ASaviii spua. (1691 de-la Hr.)
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MZpIA CA B6A&.....

-Nrp "AMECTA

aS-ce titi aMacra, că că "Tunzp'ăcA,
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AH n9-

ptr”, &SAV GusAia cra CAS zkST'; kapE CEBAI KA
AEMA PBIIZWCATSAR Illzp'Ea” BWEBOA' OVITRRA! Mapui-aate
cas MEnsT', APA UI AA MENSTS-IĂ, BA OVI BA. AWT

WenpaBtiitkh ME EpAli, tun NpE AW'Ea NS HSMAli KS Wep'ale
AH HEBOWT A CA HCNIPABH, ME TPS (PEPIIMIITEAE ZMAEAE AOAVWieți AApIH-TANE A W CTBAP nun AE "ro" ali P2KST!.
Baprt

Asu Aleacrie. Gupur” „ ANIPOTHBA EPECIHAOp RANBI-
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OAPE Rău "AR
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TOATE aer
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Mari CĂHTA MEE HpE AVHUH-NE ARSA E CA MAI cn
AEnpE rpestwe pSavorisijie, Avâp"TBŢiA NpABOCAAG/HIRA, VE-Ă
ZunS, ae Ilerrapie AN TERSCAANAMSAGIĂ. nA'rpiap'yn (anSrr,
LIN AV'TEAE RADE RBS ASAVHEZEECHBA” AnSTO pl HEBOMAV A AE

HCNpZBII,

FA! m AWENE OD zHinapi CE CA BATD MM A

CA CA (para cHpe (poaeh A£ Supe ; oyu/=
TEAE MSA'TE RSHE
AE BEAEN' MAPE SIkS UI KSHOAMIEAV, KA TOATA HEBOHIU'UA,
1 ră ASA MZpIN-TAAE ACTE, KA Î MOMENIIRE Bla,

BSH4 (PATA CA MALIN, UI HEMOp'Th SME CĂ-L KARIN.
„Sl avzpin "TAME MI NAERAUI Luni Auip'En:E CASH
Ulrp'sa a ani awrwbpor”

ari,
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„ Bs&zuTh AX g6nAE A MEASH NrpS cbr IIDpANITEAE HO
rpS a AS Ivan Baxroovery . neu'rps ppsmsckuk
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NpE NEVE, 'TpEBSAIJIE ATL €4

KApEAE

Ilageiz,

AS cpu” anderoaSA

Fa ca adpac vt-u Că BAAE ce

(pana .. Rai Rău:

CA BA NTAAVNAA MSApA ME Ba ASA ca (ie p'E, okzpărOape
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NANA

XE (pâp

Toti Ca ASA ; IM USMAH 0
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“'TpEBBAIE
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FUNBA PA EA co TA MSTApE BSHD CMERHTD UN JNUEA'En"rz
Wii ACKSATATOORE. Ra AE BE Bp'l: CA KSAVNEPU KAcA BSD, |
A8 posi, MEPMI RS HEBONIV'UWD
IpE AMEA RApiu „MM BAHIA, Ut

„NpE. AMEA Ap Ia5 AST” AMAN HANIVTE ; „NEA AE AAE RACI
„AMRHCE, TApA AE A PoENAOP” CANZTATE N BZP'EZIţE Uli BE
“BGA -ESQAETBASH A0p! vepurt.. Kage=ce Mali MSATh CA (pamii
MEp'METAPE NEI'TpE MSEpII ș KA AE Bell ASA KACA PA, NOI
ca w aaii MAZPAT!, AtutiR'AEpE 1 MpE pOBH, 1Âpă PE
MSApE 1IS W NOU CA W AA HI AEKSAV AAZPAT! . lu
IAPA 'AE BA ASA MMHEGA MSApE CBPAKZ,_ ACTE nSuuiuiz pasTATI, 1ApD AE BA AGA BOTATD, ACTE MAPE IUN PAONT'B pzSTAT, KZ OVIIA (DAME CTpHK'ZMIOHE BiEiiii, 1Ap& AN'TA, A- |
ASME PE B&p'BAT' AA CSIISHEpE unt AA HEBSANMiE. Lun ax'Win tăpă Bapin nzztcks US uSmali Mia. ASME ca MSHMEckb AE BE, ME Mt Ani KE PA paBTATE AS MEPHT),..
Msa're MeLpleuuSTăpit” AABOAEUI AS pBBAAT” AE MSEPHAE
„MEAE p'SAE ; FA sat măAropa AES (akSTa (papmeue,
“ww npE HBOB'HMMitt A0p' NpE OVHiii rAg HEEGHHT', Apă PE
avVuiăi AS LIN WMOPAT”, 1 'PS W CAME, E HS TE TEMII
BE. AAMESZS Hi E ASHA ApAsntAop, ali, BE (PApMEMHAE
TAN
piasoantop 'r'lmere. Ra KĂHAB. Bell BEAA NPE THE KA
tAAE
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A-uuW AECnSHHAS-TE AE ARSTOPIOA! mu pApSA MEA" AE CBC,
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21),

Îlaca. Aa BEC'peMuaE ci:

MBMEHH,

KApiII AAS CaNaTAT'E

_eSpaerBAsii wa 'TpSNBasii, um HS AA ANTE CTpIWBMPIM
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Hepwun, aa werpOBSA! AA ÎIAPAo rotnAS-cE AS ckplic AnoKAMHc, RApE :NA8 rzA'nSur VScrutin .Muruikăa” ut Ilpuneă.
IAA T'BHIIAS-CE ĂOMETIAtID, LIN (panreae ASI AE MSATA ASH
pASTATE, PZRBUAS-AE

cihaTsA” AS

aeiapre

[EnHEpa], CAB

pen aa Speen . (inna! anoao nznz aa Tparsth ANZpATS,
z6aTE. Becpewac Slcieii AS przpniri ui AS Sia. BEcpie (! 1. — pun) ui (Oap"TE „NS&TpăttittiAh, AA” ZI AE Ali
ÂSNZA NATHMA AAMSASII CABBPLUHIAB-CE ARW ra vi AE Mail
CSC. ZICA METATE, PANOCTpiii CAS EPEANIIMITB.

ÎN cura um map
“1.

ĂEHMENST!

ASAeRă

a Natpnaopb . AEMA was a.

EpA KBEANTBA, Lin KSBăNTSĂ EPA AA AAUI-

735, i AMHSZ8 EpA KSEXUTBA. 2. SINECTA
EPA AEHIENSTA
MA Asa,
ARHCSA

3. TOATE

HEMIHA

8,

nNpEHTp'AHCSA

ve ps.

Pspn.,

4. “Îrp8 ABUCSA

ui

drop! ME.
BALA

EPA,

—
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10 BLAUA Epa ASautz Wametiaoph. 5. Illn aSavttia TPS
arsu'lipex ASaunik53, UI „NTSHSpEkSA "NpE A IS W. K5npuuce. . 6. (PS wa Tpimneb AAA. AMIZZS, HSMEAE ASii Iwann: 7. ȘIMECTA EEHM „NPpS MZp'TSpiE, HA CA MApTSpii“elice AE ABMUIIZ, RA TOI CA kp's mp ea.. 8. IIS
EpA EAh ASĂNIIA, ME KA CA MZPTSpiiccua AE ASMHIA. 9.
Spa: aSanavw AgEBDpATZ, BAp'E ASMnn'lza NpE TOT WNpPELL EA
MSA' ME BHHE.JA ASAIE. 10. «| ASME Epa, um ASA

ca. (pă

uni ASAVE pe AăticSĂb HS-A' KSHoeu8.

IL. Îrps

AAE CAME BEI, Um'aii Cuii NpE ABICSAb: HB-Ah npitiape.
12. Elpa nau npitiMnpz DE: ARHESA', AE AEAE Ap N8-

mipe

na ca (pie dili AB. pAWISBS, MEAOPh VE KpEAb .NTPS

ugmeae Asii. 13. Bapiii u8 AH CRHUE, HIM AEH BOE 'TpSo mrkcuz, HHM-AEI BOE BApBAT'ECKA, ME AEAA AMUSAS CT HBe| kSpa. 14. Iilu KSeGHTSA TpSn CA APARS, Inn CA “CaADUASĂ
ANTRS Hof, Mut AM B2581” CAABA ASI, CABABA A _OYHSA-

“eur”
vant

AAA TATA,
MApTSpue'IE

MAMII AE AAp Ii! AE AdEGA. 19.

AE ATIVESA

ui CTFUTĂ

TPEHHA, : A

„MECTA EpA-ME KAPEAE AM SMC: FAPEAE A6NA MIE „BIHE, HAmart AVE (PS, BB MAN ATP BE ME Ep. 16. Uln aeup3.natnipls ASĂ, cil "roni am ASAT”, n AApS NENTPS
ape Alaveiii (5 sas, 145. AApSA” -.
maps. 17. Bay

“npem Ie. Xe. Ps.

ai

—
Alexandru

Dascalul:

|
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Psaltire slavono-română

169.

-

Psalmu 137.

„MA SA
BZHAS-HE
“Men poSniit

cu tâlcă,
-

EABVAOIIBASII AKOAO IE g'GAvb un DAzu'ta, a458ANUNTE A ciwHin . *rzAkGAL : rime maci
DAzHuE

. tâp ca Wiiii ka nazuit

cSpaer'bae

APENTUAOPE, LUEZbHA
BIBVACHE, „| TAAb, ED BABVAOIIBA
CZ SME 7Sp5Spape, natur AĂSEDHAS-un amr AE ciăNBA MEpECHL . «Î Casa NE MHBAORSA EN CIIAHZEPDA WpTAHEAE HOACTpE . TA: Pacrurinpa RINOGHI NE XC NpE AMliAOKSâb HpSMIH, AMEAA

„ÎBZ AROAO HE .NTPEGA

WPTANEAE CSHATOARE KpEATIMIOALUIAOP «i

NpE. HOH Wa

ME HE

pOBHpA DpE Ho

EU KApin HE A6W'E, AE KZHTApE . TZAKBAn : PoBnAb AlABOARHI DpE WAenuti, n ASwE aa IAAz KA AA BABVAOHb, NTPEEBA MpE AZHUIH OVHAE TĂCTE AOMHS A0p . R'HTAUn HOAW
ANI RBUTAPHAE CÎWHSASU , TZARSAL : [lie alagoani „Wroap-

MEPE AMAEHAOPh, KAPÎN EPA CA K'BIITE „A BECEPEMHAE, RBHTpb
HWOZ . Sa BWA KZUTA KBHTAPE AOAISASII: NpE DLMZIUTb
CTpzăitia
"TA: Biime Anpenuui MERA NTpapz Ap IAAb: AE
ARSMA NS Bop Man 1i87'k AaSAA NpE AMI:58 NE NzAMttiTSAb AÎABOANAOph + ĂE GOH OVIITA NE THE Lepcanme, oy(H)rara ce ie anpknra Mk . mA: BuMe SIAAML : AE BO
OVHTA

NpE THE pAAc,

CA is

OVHTAT WII

EO AE AMSEG,.

ÎlnnAckB-ce AIMBA' AV AE TpPOMAZIN ME, AE NS TE BON
NOMEHH pe TME + "TA: ÎÂNME aekSM HS NST'E OyHira A54WEUA “paPASII, AtzRap ME EPA Un „NTp8 apiicoape Spam;
ME RS PANA5AL TaHAA . AE H8 Bou SHE A£ Hanur'E Iepean-
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MSAG BA -NTPS MIENSTBAD BECEAIEI MAE
RSA

EpA SlAaAth “NEZI N PAR

. TA : Aaenz TIpE-

KB BECEMIE, ALIA 1

NE OYP=

usage - Iomen'kuie AMue (ieuioapui
ma Baii, mpa
Siomsasu A Z54 LEPCAHMBASH . 7BAKSAb : SlASME-1uh BA aMr

XC AE RH AOBIH

(pemioapui

o...

ABBA

WE

q-

(ppuowara a mSAernSAsi . Rapint Zu: AEIEPTALI, AEUIEPTALI NZHZ A emeinAE ASH . "TA: Bu 7RHACBiH ASH
[aa = tâ-at taca zi un(!) pacrurivbue NpE XC - (para
CHh
BABVAONBASH ZIRBAOACA „maAkSAL 2 (GZBOpBAn 7BHACBE
XC.
AELIEpTh UN THRBAOC, Kb IAB NpHIMENST. TAHHA ASu
AEAEUlb
BAPE
(DepumiTu RAPEAE BA MABTH WE AATOPIIA “TA,
HOAW . TA: DABTH-BA XC AA MPPIISOLIATA Shi, CABOPSASIt
ai
THAOBZCKL, KApPEAE AB BAPCAT CZIIEAE MPWpOMIIAOpI. uni
'THHZAn. pepnsils JE MEAA KAPEAE BA ASA Lili GA SAPOBII
FApen Tai AE NiATpA . TA: (Depusiitus B%p ni 7GHAOBIH,
BOTEZA
pin Bop Kp'BAE .MITPS XC, AMEAA-I NIATPA, WH CA B0p
ia
|
NTRS azHc5A.

8348.
NUHEBAB-aese CAS 'THNBPI'TB A CPUTA ENCHNIE AEM
p ANSAB AEAA znanp

ASA

63. (1698).

“A £ zinc a Asi SÎnpuaie.
“Îrp'Auacrau

zh npl KBBIWACA” MANEA HWACTPA "D'ewa6pa

vb aut Goawiin.

NpE XC. um
) PEHHAb
€
ra np kssiwacz "OEWAOpA,
dAuac
.
UAb AA
TNGpA BĂPCTA CA, CA AANEAZ AE ABME, “am MEPTĂ

—
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W MAHBCTIIPE AE WEUIEC4 KZASTAPH, - LM DASHHAb TOATE
(PANTEAE WAE ESUE, ABS Imi HCpZBHTE ; UI ATTA ACKSATAPE IN MHUCTE Ad MEAOP MAATE CSpopii E'BASTZPHUE UN
crapeţiii, RAT i ASNZ: MOApT'E Ei AS APBTATE BA FSA,
ap Xu wet BE . Kb NAZHUAS-UI BIAA ESPATA „NTRE Ati-

CEXE RA OVI CTBANĂ BIS Ut „pES(DaeuaTi . tu ASNZ pane
capi EÎ TpERRHAL BAITA-GA Bp'ÎEME, NpHCTAGHHAS-CE 100 CTAPula, 10 in tut a ESPATZ un esec, CZ CTpâlCEP&. HA CA W NTPWANE . AASHANAS-CE LU WAMENIL A£ SICTE, tun HBpOAL iii ME RS priia ASI AMUSES FLASTIpi!,
wi-fi (prn5pa CASIRBA NOrpEBANIEIĂ ASnz WEIL
; Uli Acu”
EHZEBUARMWPMAHTSAR Oua Sk cra "DewaOpa se
MSATA Bp'EME, HA CL ACTpSME tut PPE WrSMEIMUA ASUS
„MRHICA, ca (ans MMHSIE MApE, APE Aa MEAWph VE BEA
MHpARE, ui MEAWph ME ASSIA OVMHANULA
; EZ (ina AWKSAR MAE-MANZ AE NPHBTA DH A BEAIE "TOD, KSA co.
— MHIDRA UI CD crpăiy vB AE AEMSATh SIKSTA AMWAPTZ
"Vewaopa,

ui HA BSA

Ap Yi (pwcrn

Bis,

Ata CAS "TpAC

AE A8 PERSTA AWkR MAFMEĂ MNCPUNAS-W . AMACTA MISU
BZSĂUAR TU, MUPăHĂS-CE CTpHTA
: TCAH NOMASIĂ . n A£
ATSHME Nătta ARSA * MSATE MIAECE MAMISES Nputi ESBIWCA
AMACTA

"OEWAGpA

AS ARSTR,

MSALII „PAZ

HAR, IM NpE- ASA
WpBH (Pain
HEHSMZPAUI AEKSHHAn.

KS WR, It

TBAZAS-

BOANAEII

—

329

—

Ă

Îrpaacraw su (ei -) np'k KSBIWESAn NZPHNTEAE IWCTpS
Slyiaie nw TpoNAMTSAR Aapnceii.

“lMECTA AS (Pwer Ape 6p' Eau Mzpătţieui MapeASii Bow
CTAHTHNR,. HBCKSTh UI KPECRSTA AEH NZPHUUII BATOWECTHBII,
AE AA KApili (PS NBZUATA ESHA KpEAHNIE, uiti KS MAE AE
tt pe
adapa NBZUATSPH, ini VE. MIZAATA (|; HAGCOPIE
“OAOEHHAS-CE NE Cine FS TOATE BAMISEEIAE ESHATALN, €&
NScE ApyiEpES DA A6Aw terania A ilapuea, AE TOL ABSurâpiii Saageii . Iu MEGTăHAh AA CaB6pSAn MEA MApE VE
CAS: crpatien AA ÎIHKEA, ui WCTEIIIA UI MEBONHAR NBUA
A cepaspiuni'Th, NPESIID

KS. nzpuiuiii

uni, WBOpătAh

NȚ:E q-

pie, ui NpE COWiiiAE ASĂ, IUN AHARHMATACINAS- îi, CA .NTOApCE TAp& AA ÎLAPHEA = 1 CTpukăstla, MSATE FANII HA OAEUIII,
Un Apa TONHNAR ALI WAMEHI, 1 ANTE MSATE AWIIStIN
rotii Azi 'TePzRaHan, ES PAIE BÂAA AS NBpIcHiTh
MEAIE cipiize BECIpEMi Lu anoăonnaa5- XE A TWT' KHNSAh .
KS AAE AWP CITE: PSI, AANIE MHAS.AJIENE Lit HE" ciIacace .
|
|
slau.

- ANBauiSaz CAS P AMABA —NUEAENTE SASI RS ASA CAS WRAEUSA
chierSasii KS TPSNSA,

NP...

TIR BOEBOA.eue «Pt. Iu
AEA

_

MUT SHUIA

A WET A

ÎwzHn |“A nuirpie

. BA'BT
ASAN

565. Ap

AEAĂ AM
AX.

(1698.):

BaroneerueSasii npk ISAIA SASI i INA VHHCTH'TSASI, ABV'NEASIĂ ui MAI MApEASIi (ppaze, va” urivyn
HonePANTIh

BOEBOA,

KS ASMIZASAACHA

MAG,

AGAIh,

VW

—
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BAPASUTOpI y3păit HĂONAGBIII, EMA AA MZpHÂII CARE, MAI
AMR”, 2054 NAEHAT (bpATE, Var AnamTpie BwucrauTutt Bo- |
EROA + FAPTE E MEUNAMIOLE.
Alerpouoaiii, AAEkD A CT'EAEAWph

KSUCCELTOpH

[ps A8-

MHHATE, MHHCTWTE, I96HWTSA' MEG (PATE) „ATS "TOATE KATE
NTpS A MEPIRASH ps cr'iae ca noapra, AGA USA Ie
ENZTHTOARE LU HEMSTATOAPE A (PH ApATZ, FAPIIAE OȚiIA „A
napri MEPRASII AtAcSnpa, 1ap5 ANTA „A apr MEpRASH SE
AECSN'Th Ă CA AAA NOBECTECER . OVIIA NGAGC ApKTUNSO
IAPA AATA NOASC AUTAPRTHKSC AE MSAVACK”, NpHtt” KAPHAE A
MERIRASII “TPS, WH PATENSAAZ CA AB pTEupe.
|
flmacre Ape Aoaa cre [iai MApEAE MIES UI PENT
(PATE) Manap KZ KS CTApA OVIIA AEAA AATA, ASTĂ AENZPTARE IUN MAPE AEWCTEHpE AS. pez tâpsul [AS COROTIAAE] NSPSp'E HEAECHZPUNTE, Lu "rOT'p BOVIIA: HEAEWEZBNTE. CH'Th.
UIH A AWp OVIIA KATpE AATA ApIANTA NOTPHBHRE, Ut OVHĂ
“MIOTpHGA ANTIA HERAATHTZ WARVUUpE UI pASHAMApE, MIM
A MEPIDASII MATE AZIUIME, MIM A. cihEpin NaMAHTBASIL rpOACA

TROCHME,A W WNpH,
PWATE Nrp'o

WeiE

CAB
A W AECnZpiiii nâ7!. KA NpERSAB
cb ATATA,

AUIA

AW'EAe

npuuTp we w(!)

MIITIACKA weie [Rap axon cr RIAA) oyua KB AATA (3
Mp ATATA AE Me(p)nrat AECNZPULIPE, .NTPSACRASZ.
" ÎTpavwBere B CT'EAE RENApSA, AAERA WHNTA A ATAONIIPÎR

RĂTUNIN

MEpIOASHCA PAIGAOMIASZ.

LUN „PA

AAEBP-

PATĂ MERAOMIPE A peTBNSkain NIMĂNTEAGH CA AUIASZ,
KAPHAE “Anti GAPTSTA : A AMEMVP 8 APENTR-RSMIGHITE, tt
NOTPHBHTE CT'Ag, aka nare AE ACSNpA KENTTPS NTE-

—
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MEATE curerh, HE RSA A CSC CAS A
A CTAUTA, A Cb-MSTA CAS A că FALTI
DA RĂTHHUN MERPASH KSpHNAERE Cr
MM ADMIT”
TP'ANEA A AAC APENTR-

apaiiza cas
UNC,
NOT. ME Wp' KATE
HSNRIIHA, TOATE „po
KEIITp5, CA pASHAMD

CMpECrE TOR.
Ra ax kcre Aapă B CT'lSAE [ASAMEAE Mies I9EHT, MAN MARE .
MIA A acut ÎNC AAEBA- |
dparre) AP PA, CAS AA
paun] capu acra n87'E (pan, Bapin 46 crap. NOKSASH,

uni KS aeneprapk Aewczsitpint [rpSnEtpt] MoKap 2 RAT
AENAPTE. AENZPTAL, (iKS nerpiimepiE - HEVTPBAORAM' ap!
pui, ca ABIL A CPAETEAWp, AE MAWMKA VEBANII WnpuiTă
narp8iAEpe [AE BpPEAME VE CPATAn UEWNpHT II Npiti TWATE
nzpSu3uT6pto ACTE) nSp8p'k nesenzp'rau', "Tor. ASHA Mn"

|

TOATE AATE NTPSAORAU CA Apar.

LEpOMONAY' lao
RapTE ca ABMHIIZ . AE mp „ABIyATSAR
rvnorpapia
uit Iexonotnc'BHSAn..... Lt CAS "TVISPATh
“aoatibeaa 7 chiira munzeripe AI Gibrws. AA ASA
ManirSupi

aSMiti axe.

(1699.)

RANh A.

28 pe TSPBSpATA CTANAHHpE A ÎANEĂ, ACTE NpiMuiA
aemruuapiii sec'EpuwAwph.
„E Cap NTAMNAA CE-AM SHKZ HEINE, NEHTPS EMI „MEN

AEAA CTLNĂIp'E,

AJEKZ AEAĂ „PMENATORIA Tlaneâi? us

US NMENM, AEAA AATE NTPEBSRII,

UN

WCEGHpH

KApE CAUT»
7

—
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Maji MAp uit Mali A£ TpEz, NpEKSAV. ACTE WE nEuTps
nSpw'&aep'E apursasii AXR, LIN ANTEAE 2 PzenSHaEAh ui
BWMEM', KA TpEGSE MPERSA SK! «puaocâpiii, MEA. ME chpie
CAS CA „VTp'EEZ, €2 vi: EpPME “MMENZ'TSpHAE iH Dputititse W'EAE
AE ÎNTAI A MEAWp' GMISHTE, Win ATSHME CA CHpIE, CAS CA
ATp'EBE . IIln ESAV 2 acre pWEnep, Int crznătitp
Haneii ATBA DPI, E CAS AECNZPINITA BEC" pu A ANS=
CBASI pEAA

A păcrpuTSASIi,

PDEAPHT A£. Să

Um Vl ĂEAA

"AEMA ANSeR, ACKSATAUII BMIE MEA ME HS WIND, HA CE „NUEkey. [lu mers kA c5 „piealz ui CA RSUGALE!
EuHE, Aaa
ve pe um noy'r'lipe Tana co FSA A BE
clpina,
ASI XC, ui neW'Tp8 ve nor ue, UN AE OVIIAE CAS
“MAEAMIATh: A NONTH BCHUIŞA KA AMĂCTA?

BAN
Ye. ACTE

NZNMCTZLIA,

na ACTE WU NEITpS

CAS

ME?

6.
ME

SHUE

Tana

NEWTȚ:S

ANCA

i

Twyrrlee lana co [ie AS Xe A BEC"ctpua AS x
“CHHTSp EX CCROTIITOPIR, UI HCNpABHIIKn, FANK “ni, Can ătttTWBR, EXAPI, AGAIN, ATA,

IUN ENHirpen ASĂ XC; CD A£-

BAe. uim ca AmE, Wu ce CRHMGE AM" AOraE, ca NSE
KATE BA Bp'E,
UI CA CHWAL, CA AAAWTZ,IUN HnatetrE c2
Wafige nSr'Epe ca-i suna, AS Buie piue AS pas . Lllu nfnMa nzurpS ap ae noyr'le awker'k TOATE, ACTE AA“CTA.
ÎZW 2 SUE, HP ACTE EX AN NpE NDAVIIT ASNPE

|

—
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„MIDAuAp'E Asii Ye A MEPIBpII AA ăla e 5i APE "TW'Th
“SA 14 AM'atuh CTanzuinipE win nST'EpE, ap ag ye MA
HAMUITE NAD A HS CZ .MIBAUA, -Î mEpopii + LIli AE NOXT' [IE EAh AN det mame

nturpă nau AES asSrh IIETPS,

A-

Tp8 AN KZPSA CRASH IUAAE EA CTBNĂII LUN alagoy. ll
“Temps NES asSirn averi nfurpS ZM AS AATh XC n87-EEpE
/larut-.
BA AMACTA, IM AVAS BKSTh npeBain Sukh averi
ANTpE 20
viii, BECZBPLUINIT” enutrpwnt ASĂ, tun mail Mape
N TWK- i
-ATWCITWVALN, CĂ-I MOEDUSIACKD, WM CZ ANS TWATE
noptii
ma 8 yc. IlfwrpS ANACTA CAS „PAEMATI LHC "A8
1UH Iana,

A nwyzu nsr'bpt tun

crznatnp a TWATZ BE-

CL eTzcrEpucA LUN A paCzpIITBASĂ MA ANScsasii . AaEka
npEKSAV
năt'lcaz ASN4 XC NpE TWIji MEA ME HpEA A KG
AL ENCNpE Meli AE BEC'EpIIBA NE NATpĂTApU', Du DpE MEA-AA
VUIA,

22081 NPEWI,

ALIA WIN NpE „MHp “Erun

ln ca HS cz

(Pap2 4E
akz Hu SI ASKPS A mwarz BECEputA AMACTA
CAS ME -Apb
BWA LN nopBHikA ABii . Illu wpu ME AS 6p&Th
ap

ca ce

(pakz

APapz AEH BwE mu Ai

NBKAPZ. AE Ap” (PavE tun EIICKWIISAL
NATpÂTAPY” 20 ENCEWNB, WU

NOpSHKA ASI,

WpurpaaBAsii, ca5 aar'

ABKAPE CA “pie um BHHE (pas ,

- A62y4TEpH,
"um c4 48 (PiE A NOTPHBA NpĂBOCAAE'MIMHAOR
CNT!, BINE
ca us nazrcz tm”. IElpa mn RĂI H8
ut cSnT” râu
„c&nT ackgATapE ASH tu CBIITh BOA ASI,
CXHCMATIHIMIA LUN
ASA ASF, tin KSA NS CAT” EPELIMIIN, ME
- Graz„NENZBAALțI RA HHAjIE Wii pzp'6 NZCTWPI LUN MEPHTE
ASHU, ti ATTA ACKBANAĂHNPE KA AMACTA AU mw
has? AS
„Tape ut NAEFAPE, cz AHBZ AEM. TWATZ RecpIA,

—
ABS'T”

MAR

LUH NC tip)
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a5 (we

„pa ASME ES TESNSA,

pb uit

MSAT,

GA aT5pri RpEIJHHEIii..... CHOACE AE MIPE AHMBA FPEMACED,
NpE AHAMSA PSAVBIWkckD . LUN CAS 'TUNZRNT „| ASA: AVRHTEmpeii av (1700) TEnapie . N. Gubrwss.
Ipk spevisasii, np'E ASMMNATSASĂ uni înp'E iBAgarrăASI A musasii UI CTENĂNHTERPASII A TOATz Mapa PSiă-

Sea . ĂMISASĂ,

AanSasii . Iwatnia Bwnerananti Daca-

AR ÎNCEBWAn, AWE NAEHATA NZD AA NZARHTI „AKHIIZMIOHE,
pb...

PACHA

W TBAMLMUPE

HOAW A ovi

Koptjn U0AW

«poaocrirâape AE CS(PAET?, KAp'lE Amt” AMMBA TPENACHA „P MAIGA
pSmău'keuz,

cas WeTenuTi

Np'E

RSBHWCSAL „NPRS ÎEpMOHAȚII

KVp (DiAoaER CTATOpEUSAR, MAN ANSRAT AE W AM 'Tvnz„PT RS: ARETOpRAt ASI AmezaS . ap US Sau KZYH
TACTE HOAW, Mi KZWH ACTE LU MMenzTr8pE a 'Tvnorpațțieii
RApr AMh PEZUATE . daia, AMNTPPAMACTA “MENATSPE „qTARI A "TVNOrpApieii ; KS MAEKZMIOHE AApa 1 KS VEtiSKE
_NAERATE, AABKS LH SP MANNTE KBTpA MACCAGpASAL Ut
nr
MAPE

AnuSan wa
NNZPAUIIACpr

AN ANNAPAUNAOP',

AMapieii mase . kap
MEAOp'

UN MAH

AE AEMSAT,

Mzpia TA ASNZ OVfBA OYiih CTpaHENO'Th

HAATE uit AAN AAECh

AEFAITE

| AMniii Men AM'HMENSTE, “AZ porb ca W NpifiMELuni, KS BARI

A'EUE un HS IPEHPE AE Wath, NpEkSAn MAPEAE „ANZPATB AM
IEpenaop Rvp, ab

AG Bam

nSintir's -anz A CzpaRSAsii,

anu ai | BzAsBiii

CAS KA VEI

I0H, AMUESPSAL TSTSPOph, LH

AZTATĂPRA

LUN CLBXPUMTOPRAh A TOATA DBVWATSPA LM

MELIEpUISr SAR, "ca nz5BcuD

NpE MBpia

TA

Mail

NpECSCh .AE

TOATA p5STAT'E SEAOp. -NIPITHGEIIMU, NTZpIAS-TE TPS
Mp HANTBAL 15 AE AMNESAS NASWTSA CASH am gAieii,
MBA AHN, UN Dpiis HSpOMUA ES PANE WM (PAPA 'TSpESPARE,

Wit AZȚSHUAS-H

BIAUT

AAEASITATA,

NTpS. BECEAIE,

pesta k* np' ASMunAuiii HoRGHII All AVERE "TAME, LUI KS
mâxra KSprls. Sliuitih . | CABBWTEN AE AAMIESAS „NIZALII“MEN

PANE, MAIL Auikh tut macar

poBb : TEWprie Porn.

Tipe acca6Bie KZTpA d erwropa.
ÎNrpamcra RZPUSAIE, W IOBIALȚII METUTĂRII; HS EEUH apa
BOpOABE KS HEGGE AA .NUEAECh ; KA CENTI INpOACTE COROT'RAE

UD

AEZWA'TSPH,

Qapa woreaz.

TSpui AE

NpE CHSPTh 1

AECIE.

KRAPEAE CL .MUEAErh

A£ izipeiui” KApEXE - [IS car

WBHWER mut

noarniitani npekSmn cănzh

“PBaWA-.

AWEaa
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"Pp& AM RACA ; MAp: Slraranoa aazugs-ut NpHIAE:R KUTpA W
„CWUJIE A ASH, SHCE: AE UÎ-E BWA, BAZA LUN CA HE CATBpBA
BE CAWRIIE, AP AE BA MINTPEGA CTLN(E)ISA AE CARUI,
AVI BOA: AMGPTEPHCH AMAN,SA KA A8 „perpar Leva
D BACA 10 AS AM&URAT CMWEHHEA(E) (Spui
Man B2pTa
HAM AS -NUTpAr EXP KACA HAI. BOM NIST AA AWIE- MSATE
MHEMSUR,

LUN

US EA

ns

OVUSA

RS A0H, LH

pp

AE Mzp-

rSpie US BA NST'kE rpzn . un AVAURAp'D CAN EHIIEA(£) TOATE,
Ut pzak tun su : w Ban AEAE(!) "THUE BAECTEMATE |coane . um A kkA A6 Bette CPAN(B)US-c28. AEMA SAE, MEpuă
CAWEHHEA(E) ; ap En NPPHpA NpE lewa, KSM K2 EA AS MaIlHAT „€MwRuHEA() „EX KS AVDUIE SHCE, CA KIAME NȚE leur,
Ii-u Siice : cnSuz-A NpWEAETE, KAME AH „MITpAT „DH. EZAtAp3,
10 AH M'BIHRAT CMNEHIEAE ? pa lewn ASSiA um 8 nst

7
rpzn HHNE -NTp'sti KIIN NEUTPS B'BBABA AMÂNE, Un EpE za
SATA NENTpS KA NEPLIUB-H CTA A£ PAu(4), um Napza Tape

ac&npa ASH. Tipa Îcwn A8 K35ST „D euStine pianul

ASI,

uiti C'A6 pSraT CE PT BABAcKA.: CT'EN(4)118-CA8 NSUHLTEA.

uni

AS AAEPTAT, Iun a8 AASc An RĂMA(Z), uni AS BAS Ta
EA;

LH

AS RATAT

A uzrSA

Ţ r&pz,

Ut

AS EWpaT

HSMAN

ANA TOAND, HZ t8 MBHRACD . ii CD PBTA LUN. MEAOP ME-A
- NEPTA, CĂ (PART IM EI AUIA, neuTpS ka cs .c(4) Brp'kcra

MIINE AB AMZURAT CMWEIHEAE . APA CTAITUSA A0p CA NIpA
“ME AMA ; In Zice uit MENOpA-aatţii ca PAZ wat E AIA,
mpa

Ei ASAp(4)

ca Bl Ana p£ WR RAMA, Ii IAS AN8HAT C& rilu(€) Anz, vu AS BAPCAT CAWRHHEA(E) „NTREMIA .

AEM AAA Co BDBANpA HSM HA OMEH A0H MZIIRACE CMWENIIEME), AS nopSinur crzn(z)uSA AOp CE-H

BAATZ(!) AECNWAU .

ui A8 555ST TOI, HpEHSM €7% CIISHE K3, ME CAZ TpWANA
AATSA,

-

RAAE MUTp'aca.

BZpRSHApIOA unt ILHZAPIBA,

BAN. 9.
Oyu KZPBSHAPI) WApE KAPEAE, Hi CE NpHAEZH AE MAC. p.--TpWV UWANTE „N KACA OVHSII IEBUZARI, UI că pSTA WDIiZApIOABH Ca-A AACE CE waaza(!) KB AGHICBA | BACA; Ap NZH„BApIoA WM SHice :' BA BWIO NST'E E CA AAKSECHb ! KB "THE
MITpS Ww Bacz ? newrpă ve, KG! ME BOI E BAR 78 BEH
HEPpit „--AMACTA nHA4(2) Mun Sale, KA (DiE-ME wa wpui KS
ME +prISAO AE: MeeIusr, AE HS Bop (un

BP STA

7P1 „NP "su NOK.

“Tor ge su i

us
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Bisank um ManMBWA. KA, KE.
GOazuzwapa că CTpaHic'Ece AA SH, AWE 'TWATE AOBIITOANEA(E), un TageHEA(E), ui iapa . ui AS ERST MAntaSUA
SH înWk

un AS :5SraT(!) KZT

AE NALKS- TETBPOP UN

AE

NAZKS EDT W I9EHPZ, UIH W PaAHKApA CA AE (pie „pnzpar,
TApZ BSAn'E w pan (pwapre, wi-n apsra w Pzpaa 4€
BAPHE NTPW KSpCZ, Ui-M SHE: TATA AM PACHT AMACTA
NEHKApE, UI HAM” PAPASHNT CA W AMGHZHR Bt NS Lpt-w
BWP APATA WE, NEHTPS HZME. ELI ANZpAT; AEvi ARSA
MEPH n Wa. APA MANMSUA AS czpur AE AS ANSEAT
zpama AE KADHE. LU CAS NpHiich A KSPCZ, WM „pMENS A
pznym cnpe BSANE . râp BSAn'k SHce: w :nSn(z)'kaca
MAHMSUT, AApa Aacr(2) HesSHiE An we ABS 76, LH
Mez Ep ca (in „pnzpam NpECTE iapa, um AwsnTwave,

14 NACEpHt? AMACTA NHAA(4) PHINSAUIE, NpE MEA ME US KwCNS (! 1. RSHOCKS)

pr

rm

CiPATSECK KZHA ca ANSKA AE.

HHUIE ABHpSPII MAp HA AM'EAa, tut
RA UI A MAPE GEMHSHIViE,

Glosariii de plante
„ Glosariu
Înzwu . sur

slavono-român.

E

NA-

0 HEBWE

MAPE

(1705),

de lerburi,

CKpiEM EPEHAE, certe

AEkoT : RSKSTA. |
ÎSHBHeţA : KpECTEUEA,
R'EA, BPSCTSp.

ATA

WTB'E'To,

Ilogopo:iit :NZ"rAAHii3,
enwpru, 'TpâckoT, _
BAEMAE RANSCTA : TApRB rpaca,
|
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UEMEpHUA : CTEpHroAE. cupru:
TAPEZ AE MSNTE.
Tlanwpoc : nAnwpa, UIWBAp.
MaErw : cBcan,

o

Packoatitk : WEPA BOBASII.

fizamiua : DDPAGMIAZ,
„API AANOACA.
|
RapBHHSR : MEpHLUOp.
GOceT : rApEZ ATHMNAACE, „A Psmen': MSUEIEA.
RUNSA DBA(B)AUIAEII,

IAPED

Tlpayn : oYpzitu,

-

MÎzAnja 2 AVETSPA, CAB pEA RoASBA : EWBSA.
AMI APE (pAk Mz'rSpui, me- Gr'awaie : EWZISA. .

GaanSTo : HZYST:
COcer Baacriii : ca p5m(2)- Poza : Tpataabup.
Punu : uanu.
HECKS, BONLIMMECKS.
AHHH,

GApz i HAZ.

ÎNÂSUIRATOBUA

BAKHA :

HSK-

UIWAPA..
Gakz : Haas MApE.
Gunan,
ropotuiLuug : MSUIApE. .
(Omanz : TĂPEZ MAPE.
- Bpwhoc : uiwpan.
GHTwBiE : LENEpRT.
Asumepgeney : vana.
„Xlazma : MAZBpE.
RANSCTA HAN KpAMBH: BAPSE.
- TSE AHBH: MATAPUI,
Beneunmie B6K4 : NOABII, a9-: BoaMMENTA : NATpBHmEI.
Euin CAS HZAIZ Bpolp'E- BpiTka : pBAnKE. |
BRwnzp : Azpăpb.
ka.
|
UEpBEHHII : TApEz pBMEH'EANE. Î"ua :. AHH'TE.
SD, Meciok : OVerBpw0.
Pine : can, cA8 BpSCT8p.
TScA HOTA : NHMOpEA rzipin, ]lzssa'E : vanz.
“PANA, PzApiiii. .
- BwAmBEcra : cerc.
o sasea

—
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>

”. Glosariu de pomi.

BAEC NIIEM
Ilcena : pacea:

|

- TlepeerSn : Buu(3) AAGA..

"EPEMKA : cop,

Apeeeca.

TĂBAot : AEAMHISA MzpBi8i.
" Gakae: TpHig3..
|

Iwp'xor : naaeratin(!)
| TAs4 : IAA BMEA;
Îap8y râas : KSH&TA,
- Mlunuita : maeul,
"CdpEyin : USM
Hea : aut Ema PznTEii.
Ilzsoprioe nEapa: CutIA87H A
Epăcnantia: casa MOAAE.
RES
SmEso : BZCKD AEH Rona,
IIVeutao : nzprie.
GBa pita : CAHVEp.
” Ilp&TA : H8a. 7
— BEpecrTriita ;. "SAMBA,
,
Ilircka Zawpy : rawun A£
Hepezntia : MECT'EARZHI.:
“Hg.
|
IBwps.

PENHHA : NAATUHUA,

Penn : AE DANTAII.
Oypuunia. nkcu'k 2 AHHUSA
EpBA : cama.
ÎIMBra : rgran.
|
CrSpantu : naon CZABATEK,
Boaraniii - puma" : KpHH. Gansa : np8na.
| AE ânz.
AP'BURA 2 KopuSa.
E pockBtina:2 MÂApCERBA.
Racu :-28racrpg.
Guepun : BpAA KS pZiuna. ÎlnnA: TERRA,
-

“Epuuvie :: npSHi CBABATEE, cas Gusa anna : dzurie A£ TE.
NOPSMEA ME pase NopEMSE

MAp.
Idroanvie : ASA Anii kape ea
pack rauAAvin, “kapun
a

maraca, |

“HAcruta : NzA8p:E grlzaca.
“âpa : N3A8pE.
|
TpSuan.: mzp8a.:
TpSum : npe.
Pena: pars (nu3z: pars].
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"TEpEBEHA'E : MACANII CAATEE,
Asa

7BEASAA : KWDAMPA CTE-

--

RAP.

ZEYvps aL sep)
[ay
“ASUINT, 'TAMV 1 WISpPOBE Nl9I9T : OVHAE cSbiz ASCTpS,
ARWA(0) tn rpewpini kara.
Xpueaur

: (pawape AE A5p.

Tlanip: yaprie.

—

Xartenune : enizu'ks..
Ajiep: uronBpAz.

Re

a

„De altă mâna:
DIR
o
MASĂ BE
cas
Ta Bu»: CWk
NEAM,
Gsc'k : ceh, SckAT.

Gipo:

BEoac.

Joan din Vasluiii: Psaltire. (1710).
Predoslovie.
Deprmie. AE WAMOVA MEAA ME 8 AY pye ATp8 cBATBAZ HERSPALAWps.

"Tpwnyz cbr. AV5Tă, AUSTA MIIŞANAE ; XEPBBHAMI, CE-:.E padputat, DpWwpue(!) ANOCTWAHI, MSMMHINII, CLĂPACTII, MHABIIU-AMD e AMZ Pner A CKPIIE A Stiva. MIA” APĂATTAD
C2B. Bei. HWEB. 1 . „A BHAEXE ASH Fan BOA.
- ESBar anu mpi esezita V'ZATUpIHH, KAPE ACTE RAE T8T8pWp KZplpiaop, Bap'k IACTE KApTE edi um ATSAATA, UN
PoapTe- “HE

(poaoc cSpaerSASn ..AHiiTp8

AMACTA "TOATE C3

“UME YME-MHtEg KA XC LUN ANOCTWAN ASH A WHHST V'ZAZTHpA,
ckpunrăpa cpinTz . ame KS IHpE ASH AMUSA8 APATZM UI
HSH, RSMS-C: ge Pwawe epuuui VraAAU . AHINTP'AMEWIE NOATE
pre vie wnpu BHIAUA ME ppa un ca c(2) pan cnpe

—
N
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BHIAIGA ME BSHĂ . ASSHHA, AASAA
V'BATHPHU, AHHTRS pOCTSA
ASH BACHANIE Ii A A6H Asră(!), TBARSHIAA K&BHITEAE ASH
NABZA ANOCTTSA : 'TWATA CHPHIVTSPA ME CANTA ACTE AEAA
AMHSAS. NSESKHHTZ ; AIE TpBECKS AE VANTIHIpE, KA KSNpuuAE 'TSATE ASKPSPHAE KAPHAE-C AE (poaoc, In IACTE BHCTEPOA
A TOATE „MBZUBTSpHAE CBPAETELI, Ut KZHTApHAE V'AMnA0p.
KSM (DAR Ut Bpasui ME puSzopui EPA MAG ROAMABOASII
EpSH

MAp

CE BE,

EN SHr$

NpE

EH

Apapa

ScHieae

MAYApS-

ASH RS ABAMMANA HA Ca Hw Spack.p (pwawewa AEKBASH ; nenTP'AMEA AS AAAT” Aackaanu BECEPHMIN HICTPE,
KNIT'BpIIAE
Vaaantiop, KB TAACBpH KSBHWAc(E) KZHTA(H)A, KZNTEME , k3

„ HHME-KS NBAUETSPA
MATE

AENPHUAE

AECHE,

ANOCTOANAOP Hi
HUME

NOT

UHHE

RO A NRWMHAOR, HI
AVINTE,

AERA

EC

AH

BECEPHED ; pa KHITBpHAE VAAMHAOP AZ RATA 1001 ARACA
„1 AE NOAPTE KS CAE ui apapa UN EAHAB BA n i
HEBA KS MUNMZ AMAPATA, CAS ABHIIWACZ, CAS MAXHNTA,
ID AKA BA 4854 TAAcSA KZI'TApriaop VAMHAOp', ATENEUL
CE AVDHPAE IUN NGAAHS'Etie pipi ASH. VAanOMBA rouetie
NE APAN, Lit AASHE npe “NUEpH ATP'AuSTOpRA McrpS, wi
Hi-H APM

AE ANSPAT

pia

nânipuaui,

um

SH TAAcS=u-a

TOATE BECEpHMHAE . VAMBA An HUMAA „AUNMETPUTA, ISB9PEIIE AARpBAUI - VAMOVA TACTE ASKpS „NIJEPECK, UI CASASD
cSbierkeka , VAMA racre BHCT'EpIOA A “TOATE ASKpSPHACp
MEAOP BSHE, Lut WTAHHAA hpeu um Auaent AMHESZELI, un
TPRAHIA MHHMHACP KpELIHtElgIni, A'BKSA BOAAEAOp “ CBPAETELU
I.
VATHp'E €A RIAND RAPTEA AABAEACp , TAp'b AE ckpinropin
VAMHAOp,

Sin

AS

CHPHC

ABAT,

AA Hi

COAOMOH,

AA

AE

ACA-.
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&ă,

AAN

ÎANOWM,

AM

AE (Privopini

ASH

KOpEIO.. AA"

â

ASH MWIICH ; TARA 1I9H BEAEM, KZ-A "TOLII VANULAOp AE IACTE
CKPHITOPR AYBA BUT, AEPENIT” AMEA AB AWHCH, A8 ABAZ.
a8 AAuiH kapiti A8 CkpHc, En AS-(Pwcr” HSAan Ra Bi KoHAEP ; tApA AXBA CUT AS (DocT CRpNTOPIOA, RAPEAE A8. l-

AHPENTAT ROMAEPA, LI MENTIE AWp 3 -Mar BPATOC AE "TOATE
"CA LȚMIIEA „NILEAECBA AXSASn CENT”, E

UEAEC, TACTE RA LU TPSNSA pp
„Psalmu

CRPHNTSpA Apă

cSpacr.

a

|

10.

1. IlEtrpS ME poamue ceran AENApTE, AE 18 TAN AMUUTE
AA Bp'lME ae 7pkeă ut ae rpuia 2 2. MirpS MAnApia
MEASH HEKBpA'T CE Anpiit'AE AM'EcepăA, ui Ara „MITpS cBaTBPHAE MEAA VE TzHA Ele. 3. RD CE AABAR DPKRTOCBA „NI'Tp8 NOXTEAE “TPSNSASH €28, 1 MEAA ME HE WEHASAIIE EHUE
CI-A KSBAUTAM. 4. „MITZPĂTĂ DpE A MEA NZHTOC, LUN
ASnZ MBA Azi came US W'EpieTa. tz H8. Iacre A
uauTE ASH, 5, enspră-ce kan ASu -MI TOATĂ BPEMA |
ABA-CE BOp 'TORAMVIEAEAE. TANE Amantul pizwen as, unt T8-

TSpop. BPZRMAIMAOP CAN BA BHpBHI. 6. KZ GHCE TPS HUMMA
CA : US Mă

BOIO RAT,

AID

OA

"HI poa Prpă

AE pas.

7.

Witt SpA ASH E NAMENE BAAICTEM, LUN AE AMZPANIONE, Ul
AE -MILUENĂNIOUE , CONT AHABA, ASI E STEA UI ASp'bpee
8. aa Pi AEUItINI KS MEF BOPALI, „AHTp'ackSiica cz 8
MHNă TIPE MEA HEBHHOBAT ; WEBIH ASH.COpE MEA AVHUIEA NpăBACHZ.

9. AEUIBAIIE

CA,. AEIUSAWIE cA

„MITp'ACkSIIC,BA 8 AES--MITp8

WrpAAă:

ANSWE NpE MEA M'Ecept, CA Ante NpE ME
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micep: KA CZ-A 'TpAră NpIW'HeS, un ATp8 AMISpHIAE CAME CA-A
cmepkcă npm'Hic8. 10, NAEBA=CE-BA LU BA KZA'E, KZHAS-H
BA niop'k WAS

HHIMA ca:
NaHR

BHPSHT

PE MEA MIEAZ.

Îl.

KA

SICE „MTp8

6HTă 4, Mizoapee-unt (pana CA RA Ca NS BA9%

cpaunr,

12.

CKOAAA

AOAAMHE, ASMNESABA

MIES, HA

CA CE -NHANUE MZHA TA. HS SUTA MILENII 721 nzuă chzp13. NEHTPS ME MAE MEA HERBPAT DpE A, KA SHE .
HHHMA CA: H8 BA MEPMETA. „LA. AEMH BESI, K4 'T8
ABp'EpE un Spyie CWKO'TELII, KA CZ QiE AAT MITpS MZHSAE
"TANE „” UME IACTE ABCAT M "cEp8A ; CZpakSASH 'T8 un (pun „MiTp'auioTâp, 15. BApWB'EIJE EpAnBA NBKATOCSASIN LA BHT-

uz.
MiTp8

N'kH&ASu . MEPEA-CE-BA

IAKATBA

ASI IUN H8 CE BA “atpaa. 16,

AE (-mnzpare Mt Bun ui prp8 gun
necbp' LUI e
NEPHLjII AMGII AH Wâpă ASu. 17. A0piip'E MULUEHAOp W A8Sin dOaae „1 FZTHpE HHHMiN A0p W AS ANVINTE S-

p'Ene za. 18. A WIOAERA CEPAKSASII Un cm: “tpuzsasu . KA (4
HS CE AAasră Băna:AMA

Vw

WMBASH

ACE

ALĂPH NpE NPMĂNT,

AABHA pAZBMZ MA. AA.

1. Deprue AE MEA ME AE CE TApTĂ (BP AE AEIHAE , LU
AOP AH Cz ARON(E)pă MAHATEAE,: 2. (DEpIIME AE_ WMSA, MEASA
ME: HS-H-HBAMVEWIE- A, NZKATEAE, HIM TACTE MITpS pocrBA ASH
ÎNUEAGUPHE. 3. K3 TIB UIH CE BEKHp WACEAE A EAE, CTpH=
rZHAZ TOATA Suwa, 4. ZUM GINA LUN HOTE ce TpESA
CPE MHHE MANA "TA e NTPOpWIS-A24 cnpE HiitSpn, “Rang MH
NAETIIpA cnu8A. 5. apa AE AEWHAE MEAN KBHOCESI LU NaHATHAH MEA HS AE AKONEPHI ..GHui: AvEpr(S)pueHi-M'B=B0n
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. CNIpii.AVMHE (P2p2 AE AEVHAE MEA ASH
KSpauţie

HHAMHN

MEAE,

4. Um TB EpTAUI He-

6. AE MHME poarz KATp3

'TUHE Gie-

MHHE MEAA ME-H NpE KSBIIWC AA: BPAME BE "TPS . NE AA
"NOTÂNS-C ADE MOATE, UIH KATPE JA 10 CE B9p ANpoNIiA. 7.
78 ELI CKZNApiE ME AE CKPZBIIAE MEAE ME MD URIISpa; BS“KSplă MA En, HZEZB'EitAE WHE ME MZ „NIKSHUSpApZ..
8. „MVEAENUI-TE-BOH UI "TE BOH „PAHPENTA np'E KAXE ANACTA,,
ME JNTp"BHCA "TE BEPH ASH . ÎNTBPH-AN BON CNpE Title WR
Meu. 9. o Din na kan ui KA MEUKBA VE EN ti 'A8 NUEAEUHp'E,

KS (hp58. ui SI ZBBAME

"ue ME HI8 CA ANponta.
MEAA ME BA (24 Eau

Spa.

TPANII (PZAMIIAE AOp,

AE

10. MBATE pane NBKATOCSASI, TAp
cnp'E 4, MHAA ASA A MA BA MSI

LL. B'ECAMIZ-B4 AE A, LH BG ESKSPALUI AHPENIM,

tu BZ AZBAANIUI TO MHA ME CAHTEL, ANPENUH KB FHHAMAE.
4

|

Cuvinte romănesci. la Ruteni, Poloni, Hut

|

şi îiîn

Moraviea.

Se 'scie ca s'au împrăștiat întinse colonii romănesei
asupra ţerilor de la N-O Moldorel și Transilvaniei și
că Români se află pănă prin împrejurimile Odesei și

„pănă în Moraviea. Cei: din Rusiea, chiar de di'ncold de
Nistru, nu şi-au pierdută naționalitatea, “cel din Poloniea şi Moraviea sîntu de multa slarisaţi.
Românii au începută a roi în spre aceste părți încă
de prin veaculă alu XII- lea, şi ală XIIL- lea şi pâte și
din alu XI-lea.
,

Sa „Vedemu ce cuvirite sau calesu prin acele parți
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La Valahii slavisaţi din Moraviea aflâma: dr ynza,
- drymza, bryndza (adecă brinza p. brânza alu nostru),
brindziar (brânzariu); glagă, glag, glagati [cuv. derivate
de la cliag==chiagi, deci Românii cari au dusă pe acold
acesti cuvîntă romaniei s'au despărțitu din Daciea în-

nainte de
chiagii.

respândirea
Ştima

obiceiului de a preface cliagă în

că urma cea mal veche de cl în gl==ghîn

cl şi. deci de iestede pe lu sfirșitula veacului alu XIV-lea
de și chiar în alu XV-lea afiimu cl păstratu în Moldova, Munteniea şi Transilvaniea] ; Zurastea (corastră,
coraslă=colastram ; adecă Ir și o neace. egalu 4);
hurnota (cornută) ; magura (magula la Albaneji, deci
prototipulu cu-l și românesce l==r); merenda (merinde);
pistrula (pistruie, cuv. slav. înse cu 1 păstrată şi cu pi
ne prefăcută în chi) ; putyra (putira=putina, urmă din

„_

dialectulu cu n=—r), striga, stringe, tanejstra (taneistra,
„ =taistră, traistă, - deci m nepierduti) ; vakeşă (Ocheşa,
deci cle==che, de la ochii).— Din. aceste exemple urmeză
că au cursă

Români

în Moraviea

timpă

de câte-vă sute

“de

ani,
La Poloni şi la Ruteni aflam dupa Raluzniacky, citata
„de Miklosich, următorele cuvinte românesc :

Ulamda (blinda, de siguru pentru blânda,

bube); by-

șyha (Dișiha p. beşica) ; cara (țara, c=ţ, deci cu ca=a

după ţ, deci țea==țâa—ţa, diulectulu cu labialele schimbate), dzer. (era) la, Huţuli în Bucovina ; facarnyj (fațarnii=—fațarnieii, ori cum derivața de la faţă); fijin
"(făin=sfiliinu

(flianus), macedonesce

hilinu, la noi hină

Și fini) ; fil (fiii, deci fără pierderea lui D), foja (/ola
-
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"foie, cu 1 pierduti) ; frembija (frembiia, p. frâmbiia,
forma, veche p. frânghie, frâmbie ieste dreptu în dialectulu 'literară); glegul la Huţuli (p. cliaguli) ; gruniăl și
„ hrumniii (p. gruiă, deci dusu pe acold pe când n nu se
(capestra==căpâstru); karuca (capierduse); apestra

ruța) la Ruth. ; fiptar (p. chieptariii=—pieptariu, deci în
“ dialectulu cu labialele schimbate) ; samanaty (samanati,

verb. a semănă) ; stempyraty (a: Ruth. din Bucovina, &
stemperă) ; chiar (la Huţuli și Rutheni din Bucovina);
tryfoj (trifoiăi cu 1 pierduta) ; tuşşyră (tuşiră==tuşină, a
tunde a doua 6ră oile, la Huţuli); acenit (venită, folosi) ;;
falcia (la Ruth. în Bucovina şi Galiţiea, cuv. ie de org.
latinescă) ; hleg, gleg (cliagu==echiagi) ; sapaty (a să),
Baltagul (munte). Cuv. românesei la Rutheni, după Fr. Miklosich : arhat. (argat), bryndza (brinza, brânza), cara (ţara), glieg'
(eliagă==chiagu), kulăstra. (prob. Î ie formaţie târdie din
r şi nu 2 vechia); malaj (malaiu), merinde, part (noroci, parte), sap (sapă verbulu) ; tajstra (traista) ; turna; jerep, gerep, jenepin, jenepir (scrise cu ortografie .
„fonetică rom. deci -forme cu n păstratu și de cele cu
ar; apoi juniper==junepe, “deel prototipulii lui jerep,
iear din juniperum, jenepir); Gurgulat (Gurguiatii, unu

munte, adecă Î păstrau. Se .seie că în Daciea Traiană
„cea mai veche urmă de 7 prefăcutu ieste de 1320);
mușia (moşiea) ; Radul (munte, nume articulată) ; Raduslul (nume) ; Rotundul (munte); Tusul (munte, pro.
pabilă Tunsulă, pierderea lui 'n pare normală, daca

ne uitămă la tușină ete.); Akryșori (una părau,
/

Acri-

-
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şori); Brebenestul (munte); - Brishul, Brustur, Capul
(apulu), Czerbul (Cerbului), Da ymbronia (Zimbroaiea),
Gurgulai (Gurguiatu), Kihola (sau mai bine Ghihola
p. Bivola ; în Moldova se ice ghiholi pentru bivoli;

deci în Kihola

avemu

dialectulu

cu bi=ghi);

Kukul

(Cuculi), Lupatul (Lupatula), Muncel (Muncela).
(Din
„cele înşirate de la Breskul -încâce numai Lupatui nu

te munte] ; Șeșul (Șesula) ; șeşori (şesuri) ; strymba (p.
-strâmba) ; tejuș

pierdutu).

(ieiușă,

deci din teliușii,

telușii,

cu î

|

Tetă dupa Kaluzaiacky nume topografice în Polonie
resăritână : Magura, Lupatul; Pinu, Ih vlata, Tusul,
Gurgulat, Niagra, Niagryn, Syhlos, Hruniă (p. Grunia).
Kâhola (p. Bihola, bivola), Pictros, Brustur, Bania (Baiea), Ozerbul (Cerbulu). (Astea:su nume de: munţi, pă-:
duri, părae, izvâre ete. și. le-amii pusi aice adunate la
uni-locu deși au mai fosta citate la altă rubrică),

“La Huţuli în Galiţiea, carii, după d-l. 'K., voră fi fi-

inda Români slavisați, -ne înşiră multe cuvinte, din cari
vomă citi pe următârele: Jagura, Rypna, Rotuindul,
Capul (Țapulu), Ledeshul, Waskul, Radul, Breshul,
Szeszul, Pietros, Pietroszul ; kiplar, hliaga, Iliagaty
“harmasar, walar, ryndza; br;yndza,
S

XVI

Urma. din. limba romănă mai vechi
anulii

|

În inscripţiile

de câtă

1000..

culese de prin. terile

romanisate

din

resăritula Furopel, precum și în tablele cerate din Tran-
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silvaniea întâlnima pe lângă formele clasice latinesei ş
-de cele populare, astu-feliu avemu într'o tablă cerată *)
segnai pentru signati, adecă e pentru î scurtă clasică
cuvîntul
și » pierdutii, dacă ami fi avută şi nm

aru fi fostu curata românescă. În altă tablă de la 167 *%%)

se află următorele forme: remasisse” [pentru remansisse,
cu n pierduta înnainte de s ea şi în desă (p. denso);
mesă, mesă (p. mensam), ete.], abuerat (p. habuerat,
"deci h începttoriu pierdută), adere (habere), în inseripţii se află socro (p. socer

clasică) domno

şi domnae,

ete.

Pentru perioda cea mai veche a limbei române ne dau
Jimurire toate „urmele de latină populară, chiar și cele
cari nu-si culese din Europa resăritenă.
În privinţa periodei cuprinse între deosebirea limbei
-xomâne de celelalte limbi romanice și între năvălirea .
slavonă, găsima câte-va “lămuriri în numele .culese din
Procopius, unii seriitoriu bizantină, -care a “traitu pe la
- mijloculii veacului alu. șeselea după Hr. Multe din acele
nume sîntu în latina clasică, „multe "nu-si romanice și
numai în câte-vă aflămii prefaceri romănesci : 40700 uaiBa
(în care avema capo=caput şi malba ori malva) şi +a
orellofeizuga (în care avemiu castello p. castellum) în
- prov. Dardaniei ; IHcozizrerea (în care avemiu petra, dar .
de bună

samă

pe atunci

se dicea pietră

ii) Aleyovoget Grrunazet
blă cerată din

160,

şi nu peiră,

0e4000 avezue
-

gena,

de

ta--

-

%%%) La d-l. Ar, Densuşeanu. Istorica- limbei şi literatu
vei române.

_924—927

pag. 42

Tabl, [.

după „Corp.

Inscrip.

Lat. [IL p-
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asemenea

Jarci şi nu

Marki)

în teritoriulu

orașului

Serdica ; Tovgrzia (p. turicula, dacă naru fi așă de ciu-

dati aședati aceentulii);. MeGiava (în care d ne prefă„cutii în d arată că nu avemu unu cuvânti romănescu) ;
Aovnopivrava (deşi cu acc. ciudata, acestu cuvîntu cu„prinde lupo și fantana,. acesta dir urmă fără an=0u
ori în, lucru ce s'aru putei, în veaculu alu VI-lea,
dar .
în loc de lupo amu fi aşteptatu lopo) în regiunea Re-:
mesianei ; Bivoruiola (cu 1 ne prefăcuti în r, lucru
de
ne crequtu pentru limba română din veaculu alu VI-lea,
phogevriava (cu an păstratu, lueru cu putință, dur
cu ţ
ne prefăcut în f, deşi pe atunci trebue să fi fosti
sehimbata la Români); Srercreradag (schepte p. septem
pare

a aretă înriurire românescă,va fi fostu șepte şi n'a
avuta Grecul chipă să scrie pe Tosderizillorg "(acolea

avemi tredeti prob. pentru tredeci==tredecim, nu pentru
trel-Qeci și tilius nu tilias, deci teiii. masculina.
ca și
“la not. Pe finală nu putemu pune temeiu,
ie de credutu

că adaus'o seriitoriulu) ; “Iorl63d)2cu (în cari
avemu .
vale alu nostru în terit, Aquieners; 4olAfa
(aci pare a

fi a(d) silvam, dar trebueă e'nu 4),

p.. vallem),

DlegoBa?ie (valle

das (ac. înm.), Teuelouovvres - (A colea

avemi gemello deminutiva de la geneno,
dar muntes
Sau munte are on==un, lucru care încă nu
se va fi în-

tâmplata
HOvrov

în romănesce pe

(nice

vedema

pe

atuneia) în, Tesaliea ; fequon păstratu),

în Rhodopu;

Biopuvatuj (pote Pirginaţio p. Virginatium), Kaore)]o
„„%08o_ (catello și „noro p. castellum notum),
“în reg,
Traciei

mediteranee

;

Kazrov08oeş

(n care

capud=
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caput) ;. Mageovordg (mare să nu fie 6re alu nostru mare==magnus ?),
Bovgrovofoge (novore să nu fie dre novolo, nouri ?), Boveoralrou (altu “trebue să fie altus=
înnaltă, deci forma simplă din compunerea, căreia cu în
s'a făcută în(n)nalti),: Zogoorohog (dacă ari fi acesta
forma veche și nu Dorostorum cum aflim în inscripții,
: ari fi l=r), acestea de a lunguliă Dunărei,
Seriitoriulu bizantinu Theophanu vorbindu de răzbâele
_între Avari și Imperiu ne spune că vorbele zogva,:z6evo,
gpoazee ierau în limba părinteseă a soldaţilorii bizantini ;
„ 'Theophylactu vorbinda despre acela-și faptu citâză cu-xîntulă Gszogva şi spune că ieră în limba ţerei aceleia;
deci regiunea muntelui Hemus (Balcanii) ieră locuită de .
Români şi Românii alcătueau oștile bizantine. Acestu din
urmă faptu se, adeveresce și prin numele-comandanțiloru:
Comentiolus, Priscus, Castus, ete. Din cuvintele citate

forma, fratre ieste din acusativulă fratrem şi astă-di nu
o mai aflămi în nici unii dialeetu romănesci, dar frate
de a-i ieste din frater: şi dacă s'a păstratu pănă acuma
„firesce că ieră si pe când se dicea fratre la casulu regimii; deci pe la 578 se întrebuința și frate şi fratre. .
și ie de credutu că frate numai pentru nominativiu, iear
fratre pealru celelalte casuri. În torna neprefacerea lui
_o în oa ie de înţelesii de ore ce astă sehimbare cade după

-. năvălirea Slaviloriă ; dar a de la urmă nu puteă să fie păstratu, siguru că de pe atuneli a finalii care fusese urmatu
dem treciise în ă şi cela ne urmata în e.. Deci presupunemueă Bizantinii au transerisu reu rostirea romănâscă.

“La Constantiniu Porphyrogenituli (jumătatea întăiea a
,
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„_veseului alu A-lea) se află. mai multe cuvinte romanice
ba chiar și romănesci. “Nu credu înse că Seoflor să fie
forma Șerbili, întăiu-“pentru că -avemi e și nu e, s și

nu vre ună semni că se rostea ș; apoi lipsesce i, lucru mai nou la Macedoneni, ori cum mai nou de câtă
bi=ghi care lipsesee în Seofio.

Mal multa

Serbliani

pare a fi fosta numele slava alu poporului serbii. Tot
la Porphyrogenitulu. aflămii Seoflia numele ţerer. “Cuvintulu Bezia aflati totu la acesti seriitoria ieste de
bună samă forma românâsea veche a adiectivului zeche
din vetula, cetla, vecla ete. - Cuvîntula Poudvo:, despre "care ne spune că ieră numele -poporului din Delmatiea
înnainte

de năvălirea Serbiloru,

câta pentru veaculu

n'are

însemnatate de

ala VII-lea şi nu pentru ala X-lea .

când scriea Porphyrogenitula.
Dar totu la acesta seriitorii ama aflata cuvîntulu ie însoțită de zoi ; aceste
cuvinte! ne

spune

secriitorinlu

câ le întrebuință unu cara-

ghioza câre desfâti, „pe. mzsenii de la curtea împeratului”
imitânda. limba tutorora popârelori din imperiu.
ov
1pyeg se dovedesce ușori

că-s

romănesci,

prin

preface:

rea lui 7 în r, din angelo, îngeră ; i de la început stă
de bună samă pentruî făcutu din a urmata den; deel
se află întruni singuru cuvîntă două prefaceri romă

nesci. Așă dar cea mai veche urmă de an=dn o găsimă
în jumătatea

întâia a veacului

ala X-lea, și chiar Ku

Belovyo. de la 1013 vine la rândula alu doilea:

În a-

cestu cuvîntă, cum ami mai spusii, avemă Câmpo longu
şi â însemnati prin

puli

lungă

î, cum

din Bucovină

facu

și a-zi

străinii

ori diin Munteniea,

cu- Cim,

|

„2

_

—
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În tâte aceste - urme de limbă nu. întâlnimu vre uni,
începutu din dialectulă cu u==r ori din celu cu labialele
schimbate ete, De altu felia amu și vedutu că dialeetele
au începutii după. 1900.
TD

“ Încă uvii mijlociu de a cercetă istoriea limbei române
aflămu în studiarea elementelori romanice primite de .
Albaneji şi de Greci, Firesce că vomu putea află : -cu“vinte primite încă de pe cândi se vorbea latina populară în peninsula balcanică precum și cuvinte cari vori.
fi'apucata a suferi prefaceri românesc] ' caracteristice,
” Asemenea cuvinte cari vorh fi suferită o prefacere, dar
alta nu, ne voru ajntă la statornieirea vechimei relative
a prefaceriloriă sau celu puţină voră confirmă vechimile
dovedite Pe

alte căl.

I6tă ce-vă din. cele primite de Grea : Bioprov==vargăl
ieste din verga popular şi nu de la clasiculu virga, da,
a întratu la Greci înnainte de trecerea lui e în ea. În
Biyie pe de o parte gla ne arată inriurirea Jatinei po- pulare, dar i şi nu e ne dovedesce și pe a.celei clasicer
dacă nu cum-vă Grecii voru fi prefăcută zegla în vi igla.
În Borzwvarog=bucinator avemu zi neprefăcuti în ci,
deci luată de pe când acâstă prefacere nu 'avuse încă

loen.. În qpiduovga din flammula, avemu dovadă că l=>r

ieste fenomena mai vechiu de cât am=ăm, Grecii lau
primita după prefacerea - lui 2 în 7; dar înnainte de a:
lui am în dm. Mai curiosă ieste că mai lamii luati no,
înnapoi, dar prea târdia pentru a mai preface pe am în
ăm, cereatarea elementelori romane în grecesce ieste de
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mare însemnătate nu numai „pentru limbă,

ci şi pentru

istoriea română,

>

"XVII
|

.

Resumatii despre istoriea limbei române din
punctulii de vedere foneticii.

Din cele spuse aci se vede că: putemii împărți istoriea limbei române în următârele cinei. peride. Deși
- ami luatu în samă numai fenomenele fonetice, cari-să.
mai bine studiate, nu urmezăde locui ca alte fenomene
nu sîntu caracteristice pentru periddele pomenite. Vomu
vedeă, mai departe, fenomenele privitâre la formele euvintelorii și la întrebuinţarea loră,
|
Acuma înșirămi cele cinci peridde și asti-felia stringemau. în scurti tâte cele spuse pănă acolea.
..
'
]. Perioda întăiea ieste acea în care s'au petrecuta
fenomenele comune tuturorii limbelorii romanice. Amu
aretată în urmă la pag. 21 cari-sa acelea,
|
II. Perioda a dona ieste acea în care s'au întîmplată fenomenele specialu românesei, dar mai noug de
câtu năvălirea Slaviloru, la pag. 24 le-amii aretata.
III. „Periâda a treia se Antinde de la năvalirea Sla-

*) D-lă Densușianu mai cit6ză ca romănesci cuvintele
Beşerre 6 ri&oag! cari ară însemna Vedeţi Cesar!

Cum că vorba Caesar nu putea fi romănâscă ie
sigură, de vreme ce la Români sară fi: pierduti
r și
vezite pote forte bine fi în limba slavă a Bulgariloră.
Deci acestă pretinsă documenti din veaculii
ali XI-lea

„mare

nici

o valdre,
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vilori

şi până

la despărţirea

naţiei

române

în trei gru-

pe, deci până la începutulu dialectelorii celori trei de
cari amu vorbitu. Fenomenele fonetice întâmplate în acâstă întindere de vreme se cunoscii prin faptulu.că se

află în câte trele dialectele și sîntu totu o dată mal vechi .
de câtu năvălirea Slavilori, "deci pentru fie-care din iele
„se potu aduce și euvinte slava în cari s'aun întâraplată,
La pag. 7 le-amu aretatu. .

1V.
„fără
s'au
rori
bită

A patra ieste timpulii câti au trăită dialectele
să lucreze unele asupra altora. În acestu restâmpu |
-petrecutu fenomenele ce caracterisază graiul tutuacelora dintre Români cari vorbescii sau au vornumai unulu din ceie trei dialecte. Și despre a-

cestea amu vorbiti în urmă.

.

V. A cincea, începe cu întălnirea acestori trei dialecte pe pămintulii +“Daciei. Traiane. În acesta se petrece
lupta între diulecte şi formarea limbel literare, formare
care încă nu ie gata nici în Qiua de a-di. Despre fasele
”
| acestei lupte ama vorbita.

XVIII Istoriea formelorii gramaticale și a întrebuînţărei lori.

|

|

Nu putemu da acestei părţi din istoriea limbei întinderea ce i S'ari cuveni, trebue să ne mulțămimă eu pu=
ține însemnări

forte

pe

scurti

pentru

a

cărora

price-

pere trimetemu la cele spuse în. Gramatica mea,
„le: Declinarea. În latina populară ierai numai dou6
“ ceasuri, alu subiectului şi alu regimului, Acestă declinare
i

.

—
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simplificată o.găsimu la începutula vieței tuturori lim- .
„ belorii romanice și urmele. iei s'au pierdutu în fie-care

"limbă la timpuri și după

moduri

deosehite. Cum-eă

deelinarea latinei clasice a fostă înlocuită în limba poporului prin o declinare numai cu două ceasuri, ne a-

rată atâta, limba, latină populară din inscripții: ete. câte

și compararea formeloru ce au substantivele

în limbele

romanice. În limba română,la deelinarea întăiea casulu

subiectu de la singuritii a fosta dintr'untaiu în a (bar-

ba) apoi în e (barbe) *) iear casulu regimu a fosti
"în am (barbam) şi apol în & (bară) ; genetivuluşi da-

tivulu se făceau de la acusativu, cu preposiţii (de la G şi

a la D);

acusativula

însoţită de alte preposiții

expri-

mă feliuritele relaţiile aretate în latinesce prin ablativaă. La înmulţitu casulu subiecti a fosta în î**) (barbi,
stelli ete,), iear casulu regimu prin as apoi prin e făcutu din as (barbas, barbe ete.) N
La deelinarea a doua la singurita casulii subiecti a
fostii în os upoi o și celu regimi în om apoi -0 mai
multi sau mal puţini schimbati prin lucrarea lui m finalu. Dar nu târdiu se pare că îmbele. forme s'au con- .

topitiiîn una în 4. La înmulțit casula subieetu a fosta
*)

Astă-di la genetirii şi _dativii singuritii în anumite
împrejurări
SE

-%*) - Cel puţină în limba română nu se pâte crede
.

„Sa

păstrată mat îndelungii casulă

că

cu ae, acesta a

„fostii de timpuriu înlocuitii prin o formă cu finala
â.. La declinarea întăiea la unele suastantive stau
păstrată amândouă formele casuale,: la altele” nu-

mai una din iele. Vezi gramatica.

i
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în î,iear celu regimă în os apoi în o și în sfirșitii în 1. să N
“Neutrele de la a doua au fosta chiar de la începutii

numai

cu câte o formă pentru amândoug

ceasurile : on,

Ş
|
o la siuguritu ; a, apoi e la înmulţitii.
.
nominae,
parisilab
e
cuvintel
la
La declinarea a treia
cele.
şi
că
tivula nodeosebindu-se de acusativii, firesce

două casuri ale declinărei romănesel nu ierau cu. finale
-- deosebite ; dimpotrivă substantivele imparisilabe au avutii o formă pentru casulu
gimii. Amândou€

formele,

subiecti și alta pentru re-

deși fără

deosebire

casuală,

s'au păstrat la &spe (hospes), 6spete ; la câte-va substantive au remasu-numai nominativulu; la cele mai
de
- multe înse numai acusativulă. 5) La înmalţite. forte
ro-.
limbei
irea
despărţ
de
e
timpuriu, se pare că înnaint
mâne din grupa celoralalte limbi romanice, s'au înlo-

prin ale

„emita formele declinărei a treia

declinărei: â

doua, deci i la casulu subiecti şi.o apoi 1 la regimi.
*)

Forma în 1 de la înmulțitulii declinărei a dona.(la
subst, bărbătesci) nu s'a păstratii de câtii la Româ,nii din Istriea ; la aceştia se află la unele sub-

“ stantive donă forme la înmulțitii una care se explică din cea în 4 şi alta din cea în a. Astii felia porc

_ face la înmalțitii porc şi porf. Acela-și fenomene se
întâlnesce la declinarea a IIl-a la subst. bărbătesci.
=%) Dintre nominativele păstrate voii cită: omă (homo),
şerpe (şerpens), jude (judex), secete (înlocuită a-zi
prin secetă la nom. (sccete-siccitas pop. secetas),.
dracă (âraco) leu (leo), Jrate. (frater), împeratii
(imperator pop. emperator), soru (soror), doru (do-

lor, a fostă și durâre din dolorem, dar a-zi nu se

mai aude”pe la noi), ete,

-

a

—
Genulu

neutru

la felia.

-

și
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acolea a arutu amândoue

i

casurile

A

Acuma dacă vomi cercă să îmiparțimu istoriea decli-

„nărei între cele cinei peri6de, vomu: vedea că în
perida întâiea şi probabilu şi a doua declinarea cu dous
casuri ierăîn tâtă întregimea. Ruinarea, acestei declinări cade În peridda a treia, între năvălirea Slaviloră
şi rumperea în trei dialecte, Dar cele două forme, a ca-

sului subiectu și a casului regimu, une-orl au remasti în-

trebuințate amândoug cur ie până a-i 6spe și ospete.
La,
acâstă încheere ne sileseu formele păstrate în dialecte. Ba
|
pote dacă s'ar cunâsce în deajunsa dialectului istrianu,
mamă ave, în cotră şi ard trebui să admitem că la
data

-rumperei limbei române în dialecte nu se pierduse cu
desăvârșire deosebirea de casă. .
II. , Articularea. În limba latină populară demonstra-

tivulu île, illa, sllud daduse nascere articolului,
care
„5e punea.:ori înnaintea ori în urma substa
ntiveloră,
după voie. - Acâstă fasă de nehotărire a duratu
fortemulta timpu în-limba româna și urme s'au
păstratu.
în parte chiar până în ziua de a-Qi, Astu-f
eliu: la

moi se pune
numeloră

articolula

la gen.

și dat.

sing. înnaintea

proprii bărbătesel ; mai multu, se pune și în-

nainte numelorăde înrudire (fată, mamă, moșii,
anchiă,

nepotii)

precuma

și înnaintea

cuvîntului

Vodă...În

A-

postolul de la Voroneţu îl găsimă înnaintea
cuvîntului
împăratii. În seriitorii vechi de pe la noi
aflămu forma,
lori pusă înnaintea 'substantiveloră bărbăt
esel, femeesci

ori neutre însoţite

de posesive: greşalele « lori noștri

— 3609
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- părinți ete. În texturile vechi aflămu și articolului fer de
la femeescii singuritu (G. D.) pusi înnainte, nu numat la
substantive proprii ei.şi la comune :îi Sara,aleei nâstre
„credinți (veaculu ala XVI-lea). Totu înnainte „se - putei. i
| pune şi formna î a articolului femeeseii, Astu-felit ieste

ai Movilde *) din veaculă ali XVII-lea Și a% Daridde **)
toti din veaculu ala XVII-lea și din Moldova, În acestea ai ieste pentru « li Dlovilde, n li Dar idăe. La.
Românii din Macedoniea, se pune articolulu la substan-

_tivele propri! bărbătesei ca și lu noi, dar la cele femeesci
fie proprii fie comune întrebuințarea: lui îl: înnainte
ieste forte obișnuită : porlua li fetă feste mușată ; ete:

Mai trebue să spunemu că la Istrieni se pune la tâte |
subst. barhătesei art. Zu-la gen. şi dat. înnainte, uneori se mai pune și în urma substantivului unt articolii,
alte-ori nu. Ba art. lu (los) ieste. și la înmulțiia. Mai

mult, la unii Zu a

ajunsu

să

se

întrebuinţeze

și

la

„femeesea, . . *
:
- Din tâte aceste” fapte iese limpede încheerea că a fosti
cu

bună

samă

o periodă

lungă

din

vicța limbei române,

când se puneă articolula după voie înnainte ori în 'urma substantivelori. Una lueru ciudatu! În tâte exemplele .
citate a fosti vorba numai

de gen.

și dativă,

urme

de

nâm. ori de acusativa nu ami aretată. Mi se pare înse |
că unele forme macedonene vori împleă astă lipsă. D-lu

Caragiani spuns că se dice : lea fită, la mană
_%)

la ro-

In Arh. Ist, a d-lui Hâjdău și în Magnum Lig mo
logicum la cuvîntulii az,

e) În Magnun

:

Eta amologican Ja. a. i
24

|
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cativu, Teu credu că lea==lc+a şi la=lăa şi că leşi
1ă sîntu casuln subiecti și ceasului regimu alu articolului

femeesen. Forma le se mai întrebuințază cu
„şi gativula

a

în dzi

mușate trebue

le

genitivuli

mautşatez=spune frumâsel.

să fi fostu adinidre nominativu

Le

şi cu tre-

cerea acestei .forme la genetivă şi dativi a trecuti şi
articolulu, ba încă pusi, înnainte.

Dacă ne-amu -pune întrebarea: în ce pezicăa a doreditu obiceiul de

a pune

articolului

ași re

în urmă;

spunde că în a treia.—
La acestă închecre împingă remăşițele dialectale.
N umeraţica.
TUI

Nu'meraţiea nâstră se deosebesce în

mai multe privinţi de a celoralalte popâre romanice.
Astu-felin „la cardinale noi amy pierduta numele
pentru numerele di'ntre dece și două-deci precum şi ale
multipliloru lui qece. De asemenea ami pierdutii pe
„nentum, care trebueă să dea cintă şi Lamu înlocuită
prin sută (de orig. slavâ).—Dacă ne uitămu la numerele
dintre

dece

şi dou&-deel,

“trebuințate sîntu 'latinesei,

vedemii

că deşi cuvintele - în-

construeţiea. ie

luată

după

slavonesce : doi-spre-ţlece=—dea-na-desiaty,. De asemenea
numârarea cu decile ieste idra-și după Slayi: dout- glecă
=dva desiatiă,.
Prin urmare în peridda, întaiea și a doua Românii tre-

bue să fi numâratii:ca și celelalte popâre romanice, În
„numele de localităţi date de Procopiu (veaculu alu VI-lea)
întilnimă re:Gerezeltovs==tredetitilius, negreşiti pentru
redeci

tiliu;

în

acesti

numerală

tredeci

trei geci (de vreme ce înriurirea slavonă

nu

nu

pote» fi

piutuse fi:
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covărşităre așă de curându, ci trei-spre-flece sub forma
corectă, moștenită din latineseulu tredecim. Din numele

de deci numai viginti
la. Macedoneni.

sa pâstratu sub

leste deci de

forma -iiniiță

creduta că înlocuirea nu-

"meralelora latine prin altele făcute după moda slavă s'a
întâmplată în perioda a treia ; totu-și alături și în luptă :
cu formele nouă se vori fi păstrată şi unele din cele .
vechi.
Ordinalele latine s'au pierduta aprope de istovii, A-di
avemă numai. done : ferță în anii-țerță (anno tertio) şi
păresemă (quaresemam pentru clasic. guadragesima).
Primă, primă, se află în texturi vechi şi une locuri
prin popori chiar şi- astă- -qi. Tâte celelalte s'au pierdutii. Câna ? Leu socotu că în perioda artreia.
- 1V. Auziliarele, La începutulu limbei române ca şi

la ala celoralalte limbi romanice, aflimu: timpuri compuse formate prin ajutoriula verbului a fi şi a avea.
Dacă ne uitămu la celelalte limbi romanice, ne con- vingemii că a fostu.0o vreme când verbulă d aveă 'se
întrebuință pentru a alcătui timpurile compuse de la

xerburile transitive, iear a fi pentru celede la, verburile netransitive,

Acestă deprindere se pastreză în mare parte până
a-Qi în limbile romanice. Aşi franțusesce se zice je suis
venu, je suis alle, j'âtais sorti ete. înse j'ai parlă, javais mangă, ete. Totu ași ieste și în italienesce. — A-

cestu fenomeni trebue să fi existatii încă din latina populară și deci pănă la uni timpa vor

buințate tota așă auziliarele și

în

fi

limba

fostă

între-

româna. Pe
2

|

—
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urmă înse s'a făcutu amestecâtură şi au înâeputu a se
face timpurile compuse de la tâte verbele atâta cu a fi
câtu și cu e aecă, Din acesti periodă
de confusie avemă păstrate urme destule în texturile mai vechi. Asta“felia: în Puliea de la Orăştica (582) aflăma : dumanedleu ieră plouatii (p. plouase), adecă ună verhi transitiva

formându-zi

preatrecutulu

cu verbulă

« fi în loci

de cu a ace, cum s'ara fi cuvenitu, : Pe de altă parte
chiar până a-Qi î% mâncată, î7 Dăuti, ete. în unele
construcții

însamnă «e mâncată,

a băută.

Cum

că ver-

bulu a fia fosti mai de tota învingăturiu în lupta
lui cu verbulu a ave se vede de pe faptulu că u-di,
în:

limba literară, tote timpurile compuse sîntu

făcute

cu

dinsulu, afară numai de trecutula compusi de condiţio„ nalulă întăiii și de. viitoriula amiă să lucrez ete.
“Pe de aită parte fuptulu ca la Maredoneni se dice:
“aveam faptii (ori faptă)=făcusemi ne arată că învin_gerea n'a fosti câştigatu de « fi înnainte de despărțirea
limbei româneîn cele trei dialecte,

Astă-Qi în limba literară întrebuinţarea ausiliareloră
ie hotărită, înse deosebirea ie după timpuri şi nu după
feliulu

verbului.

Verbulu

a fi se întrebuinţază

şi pentru

formarea

pa»

sivului ; dar întrebuinţarea acestuia ieste oprită în mare
parte

din pricină

fundă cu timpurile

că timpurile. astu-feliu: formate
se con-

compuse

de la activă.
Ve Conjugarea. În “tote dialectele românesei aftami
„fornie de la indicativa întrebuințate la conjunetivu şi de li
vechiulu conjunetivu la, indicativa, . Astu-felii la con-
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junetivulu pres. nu sînt de câtn doue persâne (a III-a
sing. și a III înm.) moştenite din latinesce, celelalte sînt
formele de la indicativu presenta însoţite. de conjune=
țiea să. Apoi preatreeutulă simplu ldiudasemiă ete: ieste
„ plus-quam-perfeetula conjunctivului luudavissemus ete.

„este de notatu că în alte limbi “romanice

acest p-q-p.

a remasă totu la conjuneticră (aimasse franț.) La
presentulă Indie. de la -verbulu a fi ami avută sem,
seți, sento, câte-și trele luate de la eonjunetivi : toti la
presentu Indie. găsim și în italienesce. forme de la
conj.

scă, siamo. ete. Ca

să-şi facă

ori-cine idee

de rui-

na suferităde conjunetivulu latini, nare de câtu să vada că numai pers. a III sing. şi a IL înm, de la pres.
subj. sintii cu adeverața moştenite din latinesce de la
-persânele corespundatore aibă,
+
aibe, aibă==habeat, habeant, abia, aibă). De alta feliu la pres. Indie. de la verbulu a aveă găsima: ami, avemiă, a, aveţi, ați, au, ai=
-âteno (hăbemus), alîmo (hab&mus), abe (habet), abeti,
ăbeti, abe (nt) (habent), adi (habes)—de la pres. Indie.

lat. ear are ieste hăberet imperf.

conj. La

Forma. ași

de la eondiționalii ieste avesi o formă de .p-q-p, conj.
"La Istrieni avemu aremii, areți p. avemă ete. negreșită,
totu imperf. conj. hâberemus hâberetis..
“În privința formeloră feliuritelori timpuri și persâne
vedemii că-la Macedoneni, la Dosofteiu, în. Apostolul
de la Voroneţii şi în Coressi aflămi numai. perfeetulu
simplu, curată cum Saru cuveni după latinesce: lăudaă,
lăudaşi, lăudă, lăudămiă, ldudati, lăudară ; tăcuă, “tăcuşă, tăcăe, tăcuini, tăcută, tăcură ; şlişi, şliseși, şlise,
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disemii, gisetă, giscră ; augliă,

afiş,

aug,

augimi,

auşlitii, augliră, Verbulu a face are perfectuli feci, feceșă, fece, fecemii, fecetii, feceră ; verbul a veni: vini,
„2en€şi, vine, vinemil, vinetii, vineră; a da: ded, dedişi
dede, didemii, dedetii, dederă ; a sta: stetă, stetâși, stele,
stâtemă, stetetii, steteră.,— Asupra, acestori. perfecte romăneşci vechi și cari s'au pierduti mal pretutindenea
la Românii . din Daciea lui Traiană *) observami că

pers. a III-a înmultitului se explică de la p-q-perf. lau„ daverant, dizerant, ete. și nu de

zeruni ete. Cipariu spune că a

la laudarerunt,

aflată în nisee

di-

texturi

„vechi lăudaru...La ded şi steti ieste de 'notata că nu
potu fi desvoltate orgunicu din dedy, stelă, și că

aru fi

trebuitu să fie degy, steţă. -Acolea vre-o analogie cu celelalte persne trebue să fi datu loca acestori forme:
cu d şi t neprefăcuţi înnainte de îi. .

În ce dialecti s'au făcuta prefacerile analogice cari
au dată forma actuală perfectului întrebuințatu în lim-

ba literară? În dialectul ca n==r vedema câ nu s'a pututii întâmplă, dovada Apostolulă de la Voroneli și serie-

rile lui popa Grigorie de la Măhaciă. Remâne

de

a-

- lest între dialectulu care a ajunsi mai apoi literara și
între celu cu labialele schimbate, (bine înţelesu Ie vorba
5%) D-lui PI Densuşianu
române

în unele

pâg.

părți

36

ue

ale

în Istoria limbei şi. literaturel

spune

că

Banatului

în

Valea

se dice

Hațegului

şi

dedi, stetă, duși, dişi, ete.. Din probele
pnblicate de D- jă
“Transilraniea,

"il

apuseni,

Sima

vedemi

într'o

că Joe

revistă
făciă

și

a-di: feci,

de

literară

limbă

din

-

se .află în mun-

“

—
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Made dialectulu vorbiti în Dacita Traiană și nu de
întâms'au
cedoneni). —este de crequta că i prefacerile
plata în cela literari.
m la La netrecutula indicativului persona I-a n'aveă
lea
XVala
u
sfârșiti, așă o afiăma în texturile din veacul
ba. chiar şi în altele mai nouă.
Alte

amânunte

nu

vomi

mal

da, dar

se vede

ușoră

de câta..
că tote aceste sînt fenomene mai nou nu numal
e, dar şi
despărţirea limbei române în cele trei dialect
i pe păRomân
de
de câtu amesteculu celori trei feliuri
-.
mîntulă Daciei Traiane.

Ss

PARTEA alla,
Scrierea limbei române.

! Întrebuinţarea literilorii latine
Pâna la -năvălirea

slavă

elementul

romaniei

ieri

forte puternici în Imperiului bizantină şi seima
că lim“Da latină ieri privită ca limba oficială,
seinau de ase-

menea că astu împeratu. vroise să facă din

uni

orași

latina.

În

acestu

timpu

capitala sa

firesce că toți cei ce

„scieau carte dintre Români vori fi seiutii limba
latină

cum şi sînti dovedi, le-amiă aretati în urmă.
Se înţelege că voru fi fostii destui cari ne sciin
du vorbi de |
câtă latina populară totă cunoseeau literile.
!atine şi-şi

însemnau lucrurile mai de căpetenie. Atunci

scrisă limba română cu litere latine și luerula

se va fi
nu tre-

bue să fi fostu greu de vreme prefacecer
ile suferite înnainte de năvălirea Slaviloră Se. puteau ușori
însemnă

cu literile Jatine făra a mai avei, nevoie de
semne nouă

"ori

de accente,

ţediluri și altele. Românii

au fostu ereş-

tinaţi cu multu înnainte de navalirea, slavă şi
în hbese-
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, acold pe unde
reci seceteide bună gamă latinessepe
predomină poporului romanisati. Pe linga liturghiea la- |
tină, se ţineau neapâratu şi.prediciîn limba romană, cum
se obişnueă în tâte părţile imperiului romană, cum ami
vedutu în urmă când ami vorbiti despre părțile romanisate în. resăritulii Europei.
După ce prin năvălirea slavă s'a ruptu de la Imperiu
partea locuită de poporă romanisatii, se înţelege că a
fostii şi pentru ce să se întroducă limba greacă în loculn celei latine, Dar nu ie de credutu că” poruneile
curței de la Bizanţ ori năvălirea slavă va fi pututu dezbără pe Români de întrebuințarea alfabetului” latini.
Greutățile trebueau să crâseă din pricina: prefacerilora
fonetice întâmplate, |
le de credutu că alfabetulu latinii și «în besereeă chiar
limba latină s'au păstrati și pe vremea întăiului impe-

|

“riu Româno- Bulgaru, câtă vreme a statu în legături reli-

gi6se cu Roma.
Cantemira spune că Românii au întrebuințatu Jiterile îi
latine până la sinodula de lu Florenţa şi că le-au alungat din ură în potriva bserecei latine. Pârerea îs. greşită întru câtii privesee data fisata pentru astă alungare
câtu și-i alte privinţi, dar, după Lambrior, pote fi adeverată numai

întru

câtă

ie vorbă

de tradiţiea

că Ro-

“mânii n'au fostu părăsită toemal așă de demultui literile
latine, pote că.niel cărțile latine, şi că pricina alungărei lora a fosti dușmâniea în potriva catolieismului:
- D-lu Densuşeanu spune; după păr. Melhisedeci, despre
„o cronică bulgărească “în care se zice că uni: împă-
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- rată bulgară (Asan 1186—1197) a cuceritu Valahiea şi
Moldova și a opriti întrebuinţarea limbei latine în aceste

"ţeri. Cronicarulu -spune că a aflata despre: acestu. fapta
din scrier! vechă. Din

amândonă datele urmeză că .Ro-

„mânii au fostu dezbăraţide limba latină şi literile latinesei sub înriurea Imperiului Româno-Bulgaru.— Când
a nume

nn se seie și nici data din

cronica bulgărseă

nu o putemi crede numai de câta întemeiată, de vreme

ce secriitoriulu nu ieră contemporani cu faptulă povestită,
|

.

%

_;

%

%

După ce sa întemeiatu

statulu Ungurescu şi s'a în-

tinsu asupra Transilvaniei

și după ce au începutii a se

„aședi Români

prin

Poloniea,. cuvintele. romaănesci

prin actele din acele vremi au început
litere latine după ortografiea maghiară
documentele citate . în urmă ama aretatu
pentru a se vedeă. cum încercau a serie

de

a fi scrise cu
sau polonă. În
destule exemple
sunetele romă-

nesei. Astu-feliu vedemu că pe m îlu însamnă cu cs ori
cu îs, pe [ prin e (Cepan=="Țepanu),pe y prin gs, pe
ş prin s, pe s prin sz ete. Pentru şi î nu aveau semne

"şi de accea le însemnau fârte neregulata,

une-ori

prin

o (Sorbulu=Șerbula) alte ori prin e, alte-ori prin a ete...
ză

e

În veaculu ala XVI -lea(1593) avem „tatălu nostru“
serisă.cu litere latinede logofătula Luca Stroici. după
cerereu unui

îmv&ţatu 'polonu.

Iâta-la dupa

Curente

din

—

-
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Dătrămi t, IL. pag. 119 luat din Sarnichi, Statuta Ş
- Metrica Przywiljeow Koronnych, Cracovia 1597, inf,
p. 1223.
Parintele nostru ce osti în ceriu, s1pincaskose unele
“
teu : se vie înperecia ta, se fe voia ta, omu îein ceru
assa ssi pre. peminlu. Penia noastre secioase de noai
Ssi îarte noae detoriile noastre,

" astedei.

cum

ssi

noi

- lesem detorniczilor nosstri. Si mu aducze pre moi în
"ispite, ce me mentuiaste de fitianul, e ie a ta .înpe_ecia ssi putara ssi cinstia. în veczij vocilor Amen.
Acestu logofetu obişnueă se vede a scrie şi cu litere '
latine de vreme ce-lu aflâma iscălitu la 1580 întrun do19
cumentu (Arh. [, ţ. i. pag. 127): Stroicz logofei
ce-lă
vreme
de
anno 1580. le negreşitii înriurire leşască,
vedema punânău anulu de la Hristosu, nu. de la facerea. lumei,

cum

se obişnuei la noi pe atuncia.

Din veaculu ali XVII-lea avemu chiar cărți întregi
„
scrise cu litere latine.
în
Lugoşii
la.
de
Stefan Fogarași, preotu calvinesei
Banată, a tradusa unu catehismi care s'a tipăritu în anulu

1648 la Alba Luliea.*) I6tă o probă, ietitlulu:

_ Catechismus Atsaju ej Atsaja Summa szau Deduha d,
uluitej si a 'kredinciej christianaslice kuprinsze eu Ențreberj 'si Reszpunszurj szkurte ; si hu adeveratury |
den

skriptură

svente enterite,
4

%)

“A

4

fostă aflată de DI, N Densușeanu

reformată

1879-1880).

din

Târgulă

Mureșulul.

a

în bibl.

coleg.

(Anal,

Acad.

.

—
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- Parte de prima. De pre: „Nevoja Szav Dose zada ă10ulei,
“A dove Parte. Depre szlobozitura omului,
„A Zrea Parte, Dedetura de lar ketre Dumnezeu d
omuluj szlobodzil den nevoja.
Cred entrun Dumnedzeu, en Tutel d, tot Puternik,
roditorul iseruluj si & pamentuluj, si en Jesus Ohristus, entrunul Fiul neszhkut: al seu, Domnul nosatru, kare
sze prinsze de Duhul szvent, neselu “den Maria. Vergure, paci szupt Pontius Pilatus, resz tignisze, si mori
„ Engrupesze, pogori pre ptlure, a treja 'dzi de la
- Morca

esze szhula, szuji szusz en, iser, sede dea derapta

Tateluj& tot Puternil, Dummnedzculuj, de
vinyetord dsudela

tiji si morci.

szvent ;-cred Deszerela

aholova

Cred si

en

si

Duhul

juzd Ohristinaszhe ; unetsune

szteneilor, dertatsune pelatelor, schulelura trupurilor
si viacza deveisie Amen, *)
“Istă și o odă a lui Wihaiă Fraliciă cătră Dr. Francisc
Pariz Papai, anula 1674. E)
Kent szenctate, szerund la voi, Romanus "Apollo :
La totz, letz-sarenten ki“nperecie sedelz,
De unde cunostince asteptem, si stince ; feriese
De Amstelodam; pren chetz szten omenie typar .
Legse derapte au dat, frumosze csetate Geneva,
*
Lee tine Franciscus, cine-te Leyda, Puris !
!
i

%) | _Cuvente

den

Betrini

t, AI pag.

725—126.

**) Din Chr, d-lur Gasterpag. 216. D-sa a “luat'
o din
colecțiea d-lui Densușiani, vol. XXXVII pag.
80.

— 881

Da
Prindetz

maene

sorory, cu eseszi ***)

nou oszpe : nainte

F'ratzi, Pretaczi, Nymphele, Dasze 'curund.
Dommny bit, Mary Doctory, Duszkely, 's bunele Dommnae
„Cu patse ri fitz, cu pagne, si szure, rugem.
Iâtă o bucată din .catihismulu lui Vito Pilutio, Roma
1677, 'Litlulu ieste Dotirina Christiana tradoita în lingua valacha dal padre Vito Piluitio.
" Katekismo kriistinesko. (pag. 1—4).
D. Jest tu krijsteno? -V. Simpt pre mila lui Dumnedzeu.
"D. Qie arata kristijoului ?—Y. Acela kare cine eren
|
denea, szij ledzce krijstineska.

D. Kum 'se ensilege kredenea alui Krijstos 2—V.

Ea

_doe Taine, cari simpt enkisi en semn kruci, asze iest,
en eunecinur (f.-iune), szij Troiea lui Dumnedzeu ; szij
“ entrupare, szij morte ă. Ispasitorul nostru,

"D.

Qie iest euneciune,

szij 'Proica lui Dumnedzeu ?—

V. Arata, ke en Dumnedzeu iest numai 9 Dumnedzeria,
kare iest en tri kipuri Dumnrdzereski, szi se kiman :
“Tatul, Fiul szij Dukul Suijnt.
„_D. Pentr'acie simpt tri kipuri Dumnedzereski 9—Y,
Kecie 'Tatul nu k'are encepitura, ice ine della nime. Fiul

ine de Ja Tatul. Szij Dulul Suijat ded la Tatul

szij de

„la Fiul.
“
D. Pentracie! simpt” numai Yn Dumnedzeu diesti tri.
kipuri: bumnedzereski 2—V. [ecie Fau nu mai d Dumnedzeria, d putere, d encelepgiune, szij d bonitate:

+a) D-lui Hâjdău aș

pune în Col. Zr. 1884 an Eu

pag. 414; la dl. Gaster ieste csestz,

..

D. Cie arata, eutrupare, szij morte d Ispasitorul no- stru 2—V, Arata, ke Fiu lui Dumnâdzeu s'e fekut lk'om,
szij k'au morito en krucie pentru spassenie nostra.
D. Kum simpt enkisi ă, iesti do taine en semn suijnt,
krucie 2—V, Kecie semnul, kruci se face punend de'ntei

mijna direpta en kapul dzikend : En numele Tatul;; poi
la piettjo, dzikend : szij a Fiului; ;;"ma ăpoi

la

cie .stanka szij. ăcie

a Dukului

direpta,

dzikend:

szij

kumere

" soijnt, Amin,
D. Kum se arata dentei taine ă Suijnt 'Troiea 2—7,
Acie kuuentul : en Nu mele, arata euneciune, alt kuaen-

tile arata Troica.

|

D. Arataz akmu

al doile —v,

Ispasitorului, kare dopo
zato

kale

Kruck

arata

morte ă

sau fekut k'om szij. k'au enue-

de spasenie “ku encelepeiune,

Ku enuedzatura ;

szij ku dziudedzile, l'au “morit en suijnt. lemn kruci. .:
D. En summe, cie iest -sze krade komul krijstenesko ?
—V. Acele Doespredzece . Pertz

kredineiziosilor,

kare

au fekut Suintij Apostoli.
D. Kure simpt cele Doespreazece Pertz ? Dentei,

Suijnt Petre. Kredz entr'un Dumnedzeu,

'Tatul

preste

tot puternikul, izderitorul eierului, szij - pementului,—
„A doua Parte, Suijnt Andrea. Szij en lesus Krijstos,

Fiul suincij sale Domnul

nostru—A. tria Parte, Suijnt

Jacob Mai mare. Karile se prinsze de Dukul Suijat,
neskund en suijnta Maria ficeiora.—4 paptra (1) Parle,

Suint Joanne.

Petzi supt Domnie lui Pontius Pilatus,

restengnijt
(!). fu vmorit,, szij eneropat. — A cince Parte,
Suijnt Tamas. Pogori pre d, ă treie dzi envise de la
+

Suijnt Iacob. Jai miko.

morte— . 4 seze Parte,

Se

suien cier, szde (!l. szede) la derapta lui Dumnedzeu,
3 'Tatului preste tot puternik. *)
Din Dictionarium Valachico-Latinun, în cea mai ma-

re parte de ună Banăţeani, în a doua: jumătate a vea-

cului alu XVII-lea, **%)
cum

mergă

(aţita),

aciceat

(a buşile,

Aburădz (aburezu), abushile

copii! miel în brânci), acă (afă), aciiz

(atitatii), acicăteră (uţitătură), acip (aţipi, ațipesei), acră (acră), acresk (aeresen), acreskumă (acrescu-mâ), acsa
(acei), acsaia (aceea), acsăl (acelă), acsela (acela), acsăr
(aceri=așteptu),

(aci) a csincsa

aesesta, acseasta, dcsia

(a cincea), acsuădleumă (aciuezi), adepttură (adăpătură),
adestory (adeseori), adiedz, adsung (agiungu), adsuns.
adusălură (adusătură), adoa oră (a doua 6ră), afară (afară), alătură (uflătură), afurisăsk (afurisescii), afurisi- .

ură (afurisitură), afumător (afumătorin), agser (agera),
agsun (agiunu), agsut (agiuta),
dă), qj (aiu=usturoiu), ajjădz

- (a gola sună), ajush

Agresh (agreșu==aguri(usturoiezii), a golsună

(aiuşșii, Allium

sylvestrum, „ună

felia de usturoiu selbateca), aicsa (aicia), ajmintre (aiakon
mintre=>altmintrelea), Akmusk (aemu-st=— acuma),

(aca mare), albacă (albaţa), Albush (albuşu), Al&sul vin-.

ilor (alesulu viviilora==eulesuli viiloru), „Alăturedz, A- lărgatul, aldojle, alinădz (alinezu==>ridiei), al csincsile
%*)

Chr,

d-lui Gaster,

pag.

406—429.

0). Vegi Hâjdău,

Liă,

pag. 226 —227 tom.

Col,

Traiană.

Noua

serie. an.

ortografiea autoriulul,

-.

i

IV

întocmai cu

Cuvintele le reproducă
1
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„(ala cincilea), al patru, al shasele -(alu șasele) al shap„tele, al optul, al:nouăle, al: dzecsile (ala deeile), alunish
(alunișă), alanică (aluniţă), aloczel. (aloțel=>aluăţela), admerăcsune (amărăciune), amnănat (amânati= tardiu),
mentcsos

(lenezu),.

amecit (ameţiti),

anienunez

(gomennnţămarunţesea)

aminte jeu (a minte ieu), Amintem

vine

(a minte'mi vine), A moy. pun (a moi puni=puni să se
m6ie), amurt; amnurtzesl;, Ama (ami, acumii), anczerez
(anii țerțu). apă (apă), apetos (apătosa), aptr (apăra),
. apăs (aperi), aplel, appropicde, apropiat, ardzător, drdal (Ardeal), ar&at (aripă), czara arepască, arlash (arcașii), argsint (argintii), argsint viu, Argish, Argisală
(Arghisală argăseală), arics (ariciu), asha (aș), ashedz (aşeză), ashishi (aşi-și==îndata), “ashishdere (așrjdere), ashli (aşehie), asfucit, ashtărn (nşterni), astrienădz (antrie- |
„_nezu înstrăinezu), d teu (a tău), atreia oră (a treia oră),
atunese, atuncs, cvuciă “(avuţie), bacs (baciu), banyă
(banie==baie), banyă de aur, banyă dă argseut, banyă.
dE arame, d€ plumb, dă fitr, de kositor, bărbat, Dărlă=
tusl;, ărbătziă, beshilă, bătren,
betrenece, Vătrinicsos,
binishor,

bratz; r&b (castorui), brendză,

Vries, brâu, bros-

kony, doiir, bucsin, (bucinui==huciumu) Buony y, czara
* Bulgărastă, Bushor (buzoru=—bujori), dushorat, Buluresthy, milutel, mitutel, nime, nimene, prend și prândeesk,
lurt și, shurt, tilră și tiule, straitzi și traistă, shorecse,
măr -văratec, iernatec, duleze, gushat, lengesk,. codesh,

măr de stent Pietru, musliătarecz, pistrica, sălesin, tăr-

gat... czapă (ţapă), czap (țapn),
„coboră), empak, enpărat, enpuns,
S

deshting (deșcingui=
entemplare, enselesz,

— 385 —

_

gsană, gsăn, gsingsie, gsos, gsudăkate (giudecată),

va

sventei .ltridj,. ungyă,

(unghie),

hăcsăl

îar-

(eătele),

Jăshtig. *)
Jona Viski (din, Bănatu) a tradusu psaltirea şi a Boris'o cu litere latine, la anul 1697, 16ta ce probe de or-

“ tografie - aducem+
A. lat szent David ruj si prorokul o szulye si
esines dzecs de soltari, cari au szlrisz cu menile ti
Visli Iânos en Buldog fala 1697, adensul (în adinsti),:
adecer, ainte (înnainte), aseme (asemene), asemedz (asemenezi). astrup (astupi), Velzit (beatii), beere (a bea,

bere), szufei, doreste pre Domnul. 5%)
În rita Constantini Cantemiri (ed. Acad.

|
Rom. p.

43) ieste următorea poesie scrisă cu ortografie polonă, la
anulu 1680 : „Constantine Pudze bine, Niczi nj Casa,
Niczi massa- Niezi draga dzupiniasa,, E)
Din Munteniea nu eunâscem din veaculu alu XV II-lea |
de câta iseălitura domnitei Ilinca la 1660: eu ilinlia
fata lu pâtraslo Vodă. ****) şi alta însemnare mai pe:
largi facută tota de acestă domnită şi tota din 1666:
ieu

Ilinca fata

lui Patrașeo- Vodă

mârturisăsi:,

si

ha

stire nostra ieste acastr tol:mală (Dl. Densnșeanu 0 re“produce după „Organul Luminărei*: pe 1848 Nr. XXX).

*) “Amii luată aceste exemple din Col, lati Traiani, noua
serie, an. IV (1883) pag. 406.—429,
*%) In raportul d-lui N, Densuşianu despre

Ungarien
“Diu

Col,

(An, Academiei
Tr. loc.

cit.

române.

pag.

:) Din Magnum Etymologicum.

misiunea

1879—1880)

416.

pag. 3,

25

în

„—
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.

Judecânda după analogiea bucăţelei citate mai susu eredemi că sîntu aice mai multe greșeli și anume: lui p,
- du; Ilinca p. inka ; „Patraşco p. Pătrasho ; nostra p,
mostră ori noustră ; acasta p. ăcsasta sau acasta,
| “Bulgarulă . Francisc Şoimirovică, arhiepiscopii ratoliceu de Achrida, eunoseeă -limba română şi a scrisă de-

spre Români şi limba loru, dar scrierea

lui nu se „Cu=

n6sce altu-feliu de câtu din. o citaţie faentă în cartea
Lucii de regno Dalmatiae et Croatiae tip. la Amsterdamă în anulu 1666; scrierea lui Şoimiroriel leste”
din 1650.

Tâta cuvintele” românesel. cu ortografiea oră eu totulă:
„apa (aqua) callul (equus), caemp (campus), caglia (ealliă via), cielul. (ecelum), freul (frenum), mire (maior),
ploua (pluvia), rossu „(rubeus), stella ( stella), argint (ar__gentum), camassa (camisa),: campana (eammpana), cagliator (viator), erba (herbu), gaina (gallina), ninge (ningit)
"pament (pavimentum, terra), rivol .(rivulus, fumen),
_ 80ere (sol) *)
|

Din

veacula alu

„mătâre :
“În dieționariuliă

XVIII lea

pain

probele ur-

ai
citata pe

filele adanse la legata se află

chiar pe întăiea, deci serise cam pe la 1742, după dovegile d-lui Hâjdau, următârele: Pentru Jline— Pentru
Tine— Pentru “Noj-—amandoj. Si—Kusztanti lanaj, —
Pentru Mine — Pentru Tine— Pentru noj amandoj
:—

*)

Arh, Îst. d-lui “Hâjdău 7, 1. p. 2 pag. 55,

—
Pentru Kăsza— Pentru
ndsza. E)
Historia Pringilor

387—
Mdsza— Pentru
-

drâga

Tiairii- Romanesci scriă

la 11770

de Samuel Klein: și copiată la 1780 de Vasilie

„—

sapo-

Si asia venind noi eu serisul '.historii

Vladă,

del

anii

lui Christos 1629 pene la'a cincilâa' ânn a” Qomnii: lui
Nicolag Voda a do'ă, qumwvră este în annul 1724, facem gatâtul promitind, que, cu temp si mai iii: colo om con_tihnua” (ereda că pentru continua: N. A) si se au.
"geris acââsta historie mai in tei de tote de Samoij
Klain in Vi6nna' Annul 1740. iar a'cum in aceasta forma de pre a că de în tei se ău seris de Vasilie” Vlăd.

“In Annul

1780. i Vienna,

.

Iâta titlulu unei serieri a luiGeorgie Șincai, scrisă
după cea de mai susu:
|

Descallecatul d tierraei Moldovaei lă ce
la zidhire
său templat.

atlet

de

O copie cu litere latine facută de Şineaiu:
Domnia lui Petru Voda celui poreklit Scliiopul. Are
„_notiţa următâre : „Si sosind cu scrisul pana aicea .quăt
s'au âjuns aceste izvode : iara de aici -inniinte, annii
serisi pana.lă ăceste, vremi, “dupa opănaBasa îsvdelor

tot a lui

Ălupot

Morobprt. Sfarsit si lui

Dumnedieu

x
lauda.“
“Canoniculu Joniă Corneli nu s'a pututi înțelege. cu
Petru Maioru în tâte punctele asupra ortografiei. Corneli vroeă : să se întrebuinţeze diftongulu ae în adv.-

%) Col, Tr. seria novă an. 1V (1883) pag. 416.

prea : praebunu, pracintielleptu și pentru îumolțitult
subst, fem. în &: mutsca, muscae ; vroea să puie j tâiatu
de a curmezișulă pentru . acei j latini cari se ceteseă
z: jacit (zac0) ; vroeă zu mâle în imperfectulu verbelori,
d. ex: niâncuarn, taceuai, rupseai, sentiui ; pentru sunetulu r înnainte de e și i vroeă să puie gu: guelei
(gîlci), guidelescu (gâdileseu) ; vroeă să păstrezi literele k, ph, ş, x pentru cuvintele străine și să întrebuin-

ţeze duple consânele d, n, -p, s, r, î, unde aru ficeruti

“forma latină, £)

îi

|

I6tă una titlu scrisa
cu una felia ce ortografie deosehită, ie de pe la sfârșitulu veacului alu XVII-lea ori
Începutul veacului alii XIX: De despărcireă Pesereţi
Reserituluj, de câtră cea Romană a Apusuluj, — care
mau fieste cum nigj din singură voja mă, ce după Inocelura şed vete ă sfincilor' Parencj. sau facut.
1786. Gramuticee memezedsle szau Poraezuire cânt
lenintru la cenreeczetiira limbii memezesti sapre foloszul
slâalelora Ntumului

ramnnesk.

(IS.

anonim.)

469 p.

[A îs a, Beza pisi ee, cita ;—ţ=zez; 25;
—5=—s52: „Ai.dreptare Gnnainte, cari 'vojeaste a Gen”
vaeeză vro limbe asă ka szae stie, pentru tse' tracjeszk
ku

kuvintele jei, asă

si pentru

tokmeszk kuvintele jei

tse sze

mute,

si

asă, si nu almintriiea

sza

sei: de

lipsă atselujea szz stie „xegulela limbei atsejea ete.“
*)

Tâte amănuntele

asupra ortografiei latine

culii ali XYIil-lea le-amii cules
tată ali d-lui. N. Densnşiano.

din

din

raportulii

veaci-

—

389 —

O carte tipărită înnainte de

1780:

Kalelizmul

csel “

anare la AEntrebery si Respunszury tokmit Pentru
ZEnvaeztura 'toturora Krestirio-Katoliesilor zen ccerile
Prea ZEnnalezatej si Prea luminate mproraieszej Rrjeszi Aposztolicsesty.
Pin un Pater a Roenduluj szvientuluj Prancesko si a

Provincie; Bulgarii Preot ku Porunka si Blagoszlovenja .

cselor maj mary din Nemeja pe Rumeny& dentorsz,
La tipar dat si tiperit.
Ain Buda ku szlovele krameskuluj Universzităs...
see, ci=es j— ge, gi, ja ;—
[ă, 6, â, îsi,
- 4230, CZ RS

p—S=>sz : xudecatee, axutor, ne szluxim).

din Voia cită acuma probă de ortografie Jatineseă
veaculă ală XIX- lea.
La 18U8: Gheorghe Lazari a publicată la Viena,
Veycu. litere lative o proşură de 7 pagine intitulată:
prea
sury de luude în limba Romaneaske la Logodirea
Tayschi
stepen
. Enaltzatuluy nostr u milostiv imperai,
le Frantzi,

„La

1816 s'a aleătuitii unt manuscriptii de 46 pagine

Baetăje.
intitulatu : Batrachomyomachia, luj Homerus,
agul=
Brostylor cu Soretsi intovsze gyutij în tersur
în aJosi
HKontz
“esty de domnu Csolonay si dupajel
mul 1876 luna lui Iulie.
în go
- La 1818 su tiparită în Abrudfalva v broșură
le
totulu:
cu
10 pag. I6ta poesiea cu ortografiea iei

”

alcătuită de Petru Furdui. |

Virsu Kontranezi. Oh bâj6 vârkâsentâszke—Dumn6Toâte Czâz6u te îldujaske—k6 veszteă es6 ezâi feut—
7
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- ră szâu umplut, —Innâltă Thesăurătie—Inke pre bine
t6stie—Ke tu Kotraneze vesztită — Li, mulezi Oâmâni îi
dât pit6—Si hijn noio â; fekut—La “malezi kâr6
niu
avut—Si esinsziită, 'Dersâzsi6—Ink6 âu multe bukuri
6—
Osinsztiezi Domni din Senât—Ink6 . mult szau bukurăt,
-—Si Damosle . din preune—Kuprinsr6—d6 vo6 bune—
“Arindăsi toezi rojosi —Ku inima” vâszâlosi—Si bejăsi
„kâr6 lukre—Ink6 âu bani "bin6 în punge—Si .Hontări
kind szkot inke—lit€ o kotraneze in brinke—Si
gindeszk lă inpârezit— Foirt6 râu nâim. szokotit—D6
îm
leszat bolfu escl mar6—Del szpârszâr6 sil ăflârt—Dirg
tot nu mi pâr€ râu—Koi âfiă mină si 6u—0 Kotran
ezâ
-es6 îi gindit—Ke multe esels îi inmoit, —Kit6
Ziduri
mâurisi—Rit6 kâszi mii sindilis—Bă kâszi din
nou îj
fekut-—Si îi dât bâni inpruinut —Si pridvâre îi
fekut— .
Lă kâr6 pârte îu dvut—Penă âicoi d5 esti
d6 frunt6—.
Csin€ vre pate sze aszkulte—Dg d6 âiesim”
nâint6—Sz6
ne măi venim âmint6—Sze sakrism si 6.
stempâri—
Si d6 esci mâi 'ordinări—Kitui stâmpâriu d6
râu—Mâi
felosz kâ un Bireu—Kâr6l6 opinesi kirpeâ—
Akumă pinteni betei—Si sze inbrâkă l&g6neste—Zsok€ si
bâă si
trejesti—Si kumpere lă mosit—7its6 mi
sz6 ladă mis —D6 îu foszi. z6log lă tin —Jâlă bâni toczi
la mins
—Nn gindi ki mostâni—P6n6 kotran
eze o mii fi—
A ezeszt

es6 6u

Sreeszku— Adâver

merturiszeszku—

Kâr6 âicse între noi—Stcuj bin€ cu
si vo0i—HKâr6 kisze
nau âvut—Kurte ku port iu fekut—Si
konyhe si” grăzsă
d€ boi—Sij mii f6losz â6 kit noi—kâr€
niesi nu kutezi
—In n krisme i sz6 bâgâ—Duts in
krism& undâsz 6i—

— 301

—

Kâsz dupe mâsze tâmeju—Si cser6 vin ungurest6-—Si
kinte si duhenestt—A do vin ke bâni vin—Orăsg atta
bânisz gâtâ—Si ku grabă d6 niduese—Zits, lă krismârj de krues6—Nu sti multe omeni6—N umă kotraneze.
_Sze fi6—Stemperieză,, kit de re— Toate kunoszk kotraneză

_—Si o vinde p6 li veegini—P6 gălbeni kit d6

puezini

—Akusi sză inbrâk6 domnest—D& rusint nu gindestâ.

eteu,uu.. Cs6lă es bâni nâu âvut—Akumă d6 si inpromut—Dă porezi esti eziczojă-—P6 dââl -ketr6 “Rosii—
Porezi de czâră Rumincâszk6—Kum or 826 v6 kinujâszk6,.
:D6 fal kâszesi pâtreâk6—Beu. vinu ku âp6 îkr6.... Kite,
lkeszi i redikit—Bâ si koszitoriu I6âi dât—Si hâjn6 d6

musulin—Sz6 16 făesi voja d6 plin—Mesz6 skaun6 f6s-

tuite— Puszti: nâmezâsti frumosz fekut6—Si pehare skum-

pe foârt6—Si. 46 alt6 esel6 toâte,.... Si skurtejk6 46

„metâsze—Li

”

zsupinasză frumaszâ.... *%)

- [Dacia înainte de Romani.de Gr. G. “itocileseu. Bu-

_curesci Tip. Academiei Române, 1880].
Icta probe de crtografiea lui George Șincai, le luămu
din Elementa lingua .. Daco- romane sive Valaclice.... ...
Buda 1805.“
„zeu, tâtal, fiul, duchul sânt, sântaă Proitia, mântuitoriu, Împeraties ceriurilor, fagiarnic, tâmpla: (templum),
„sherbire de zeu, rugaciune, st6lle, tiârra, vânt, ploae,

caca, shes, paliune, defiert, rîpa, mormânt, fântâna, ânn,
meaza

zi, sera, astazi, mâne, ieri, dupa

5) Din Columna tut Traian an. 1877
„185—186,

prânz,

Cn)

ereitet,

pagini

.*
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capagina, ochiu, urâehe, masea, musteace, brâc, unghie,
sîn, genunche, medua,

tusse, întiellegere, judecata, ple-

iug (pleșuvă), ânel, pepthine, pânsa, ujia, miere, binni,

cail ălb, orz, fân, sheâ, floarea soarelui, -e&pa,
svekla,
pera, âlluna, tiâp, mâtia, kokosh, pâssere, sherpe,
shopârla, vârme, greuruli, vânat, mohorât, maiteha,
fiiâstru,
quum traiti ? ieiti sânatos ? Sânt sânatos: multiim
lui

Dumre zeu, fi Domnieei

tâle

de

curinte „bune.—Dâr

ceii lilti, quarii mii di, Pruneii, îi Pamâia4?
Toti se
inchina sânatoli Domniei tale.—Dâr Betrânul,
Tata]
Domniei, tâle, Quum. se mai poarta? viu
e: ânche?—
„ Custa, Îi iel ne puthineids din zi în zi -quă
. vechii.—

Auziti Îierbilor !. âltorneti misai, qua îndata
vor bite
doao spre zâee.— Pentru quâte fige se âjtârnem.?—Mai

„Petre ! quâti
„făra

ti ău-zis, qua or veni la prânz ?—Opt ă-

de soacruă

Mariei

tăle. quărea

Nepotii, Îi eu Nuoră

sâ—Unde

mad

toemi

âceastai

e facuta

âveni

cu

toti

trei

sânt saruriitiele ?—Ză-

pre gustul

meu.—Ce tâmp

6ste 2—EB serin.—Îneepe a suflă. vântul.
— Batte vânt,
Asta noapte îu cazut bruma, viea, grândine.
Om âvs
„Ploae. Nu numai ploao, ei ânche i fulgera.
Câld e itfara ?2—Bâ âtâtă de -mâre frig âu fost âsta demineatia,
quât toate apele du inghiagiit.—-Shi
îo iitept.
I6tă câte-vă pilde din cari “își potă face
idee oricine de ortografiea ce vroeă Î. T'reloniii
Lauriană să

aplice

*)

limbei române.

%)

Exemplele 'sîntii culese din Tentamen eritic
um ie
- originem, derivationem et forma
linguz voma-

ne în utrague Dacia

vigențis

vulgo

valachice.
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Unu popillu pectinatu (ună
sagetia acutita . (0, săgstă
mortu (frate-tau zace mortn),
quă. quelli altri (astu omu. ie
ama

tura

copilu pieptenată), una
ascuţită), frate
teu juce'
esti omu e mai învetiatu
mai înveţatu ca ceialalţi);

abe mai miulti seri

guă

amici "(unu

ţi-.

rannă are mai mulţi șerbi ca amici), Zraianu împeratoriu vinse Dacia” la et la suppose Romani'loru (Traiană împărati învinse Daciea şi o supuse Romanilora),
aquala ferve (apa fierbe), Nu se contene a: leuare pame'la sfiliiloru e' lu auerruncare cahiloru (mu se cuvine a luă pânea fiilori şi a o aruncă câniloru), Ninge,
pergili

a. casa

*

a

intellechu

(ninge,

(Publiu

mergeţi

ie omu

acasă), Publia ce omu
e ussoratu
înţeleptu). Luciu

(Luciu ie însuratu), Panela vostră nu e bene cocta (pănea vâstră nu ie bine edptă), ella et prunuwlu facu
pome (Alsrulu și prunulă facă pâme), Egu et sora meu

“xenimu

de a

Venctia ţien

și

soru-mea'

venimu. de

la

Veneţiea), Spuriu mancalu carne, Antonie - casiu, " egpu
pane (3. mâncă carne, A. cașă, îeu -pâne),. Aguestacă

mu mi place (Acesta nu-mi

place),

Tu

stai

(Tu ești sănătosu), Elle se. cluma Giorgiu;
Domine, que mi, poti dare munai tu sengulu ;
“clude ustiala et nu lassare pre nene în casa
în ceh et dracu pre puuimentu ; Iulti omini
scriere, Dlarcu compsră altru cabaliu. Atali
mu se. potu. suferire în societate. Du-te în

sanitosu.
Da-mi,
Petre în;: Angelo
nu sciu
Jantioli
gradina,

Auctore 4, Trebonio Lauriano vol. în 8% XXIV,
296. Vienne typis congregations JMechitaristaru, 1840,

-

îs

—
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college flori et da-le lei Maria, veneti ă DBaseli
! ca
Ella

tea mana e mai musclosa

quă ela mea,

Se

vede

în |

„ella septima pagina, Luminala stelleloru nu e asi clara
guă ella solelui, Nu disclude 'aurecli'le rogationi'loru
nostre, Micia' la e assemile leului (Mâţa ie asemene leului), AVemu comperatu sesse carre de legne, A îberna
Fremanemu

în

ciuitale,

Spuniti-A

negotiatorii

que zi q-

Lemu dissu, A. guatrudeci de lupi veniro pino ă poria,
la ciuitate'lei, Se collica în pauitu (se culcă în pati),
nu

ale în velerenetia „Qatine

au parsita: în: teneretie (Nu

are în bătrânețe cine nu pastreză la tinereţe), Mola
de aqua (moră de apă), Au mi e muliere gui cognaia, Vaccile vostre su mai grasse de gquântu elle vi„cimhui, cognatu teu et cognatu tea furo eri în gradina'la nostra, Veno filiu meu. so ti sponiu que se cade so faci, Post iâmu aguesta sarcina tota viuctia'la, - nostra

- sine ne vagitare, Perie et cllu quă patre seu, Valeriu .
sedcle a casa, Ningeba forte guandu

mola, Sa coniene so faca siaguale
la sea, Nu
la patre

egu plecai

(fie-care)

contihedia (iutăză), dicere una

seu, Esta

de &

debitoria”

verba înante

nocte abemu mai înglaciatu de Jrigu,

" T6tă şi câte-vă probe de or tografiea, d-lui Tim. Cipariu,
„Gramatec'a, Presente s'a serisu de in puntu devedere
istoricu.. Limba, unui poporu fiendu si ea fapta istorica
si pre in urmare adeveru' istoricu, de aci numai incape
la indoiela că si în gramateca, sunt de a se face cercetari seriose cuscientiose, si gramateca limbei are a
se
fundă pre basi istorice.
„Nesulu istoricu intre limbă romanesca si intre ces

|

—

„vechia latina

in
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preuna

cu

-noue,.de multu.e recunoseutu

dialectele

„ropa invetiata astadi nu se mai
catu. pre in nesciutori

au

romane

mai

si in

Eu-

intre romani,

trage

la

indoiela

maleroli, cari inca

pucinatu._

de:

s'au im-

]

Mai. pucina luare a-mente trase asupr'a si starea lim„bei: istorica pre cumu 'se afla de una parte in monu_anentele vechi rom., er” de alta in dialectele provinciali,
de intre care mai principali sunt -alu Daciei vechi si
alu celei noue. Dialeetulu Istrianu, care nu ne a fostu
destula cunoscutu, inea se pare numai unu ramu „alu
| dialectului

|

de dein

colo.

E:

ă

„Pre aceste basi istorice, er” nu pre forme imagina“-rie, au pre vre unu singura dialcetu mai speciale, avu
de cugetu

autoriulu a fundă

acesta, gramateca

de - Jim-

“b'a rom. De 'unde' departanău. de una parte totu 'elementulu ne indoitu ne-romanude alta tota “cojectur'a.
mai 'audaciosa intru defigerea formeloru si propunerea.
esempleloru, de. senesi s'a restrinsu numai lu ce . intru
adeteru se afla seau: 'sea afiatu

căndu-va

în limba :rom,

„Celea din partea dialecteloru nu aveau opu de mai
multa demustrare. Ele. sunt vie si fie care se pote co-

vinge de adeverulu celoru citate intru insele.

.

_»Celea de in monumentele vechi aveau opu de cita=
tiuni mai diplomatice, inse mulţimea materialelui si
strimtori'a pagineloru nu lasara locu acestui luxu -diplomaticu. Si de al'mentrea cele citate în „Principia de

limba“ publicate în “Organu 1847—5 de asta data voru
pote impleni loculu. E” Dictionariulu promisu * publi-

.
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cului ya cuprende totu cata va fi cu potentia autoriului
e in partea etimologiei şi a limbei.
„Partea-sintactiva s'a atinsu numai in elementele ti;
“întru totu intensulu- ei nu potea luă loeu intru unu opu

asia restrinsu
mai

intensa

si: numai
a acestei

elementariu.
Gramatece,

Intru una, editiune

de

va esi

candu-ta,

tote partile ei se voru lueră în proportiunea

„In urma

autoriulu:

ceruta.

si-retiene dereptul de a si lueră

si publică acestu opu dupa cerentiele - tempului, dupa
metodu scolasticu seau intru alte limbe. Si pana atunci

Invetiatorii

cu diseretiune se voru pot6 folosi cu acesta

editiune, alegundu dupa captulu si progresulu tineriloru
materi'a depusa în paragrafi'si note.
„Dorirea mai sincera a autoriului este, că publiculu
rom. se nu se afle insielatu intru asteptareai moderata.
Celu pucinu autoriulu s'a nevolitu a face totu eatu in
fostu pre în potentia «
[Elemente de limbă Romana

mente vechi de Tim.

dupa

dialecte şi Alonu-

Cipariu, canonicu gt. catolieu ete.

Blasiu cu tipariulu: sem. diecesanu MDCOOLIV]
Ictă o bucată cu ortografiea lui Heliade Radulescu:
„Aici
colonie

arnarea

gloutelor,

nici

garda

orășenească

ci

militare,

„Reprodusserom

publicată
drepturile
ângustul
„Astadi

justificația

Constituțiunii

de

la 1848,

în- 1849. Atât se putea qiece attunei despre
Românilor. nepreseriptibili, și mai vîrtos În
cadru de qnâte-va pagini.
quând Românii sunt mai luminaţi in istoria
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pe fiă-quare la încercarea despre historia institurțiuni=
lor Romaniei que publicarăm,
„Românii în dată după venirea lor în Dacia se. aședaro și se constituiro în colonii militari, adied în labo„ratori sau cultivatori de pământ cu arma în mână sta=
biliţi în castelle diverse cu, satele sau ţârrinele lor, și
sub comanda unui castelan alles, que mai târdiu se tradusse în burgraf, aproi (l.'apoi) în fugărab, şi în“ fine se gergonisd în părcalab, că deputatul liputat și pe ai-rea lepădat, că typographia în potigrafie, că exempla- .

rul în jimblar.
„Sa vedut iaro qud d: stinele şi deprinderile lor republieane nu întârdiaro a se baptesi, sau umanisă şi per-.
fecţionii prin doctrinele ehristiane que se adoptaro în
genere în antica Dacia devenita Terra Romano.
„Eato doă mari: înstituţiuni que făcuro rducaţia Romanilor

deveniți

Români

în atâţia

scoli:

Instituţia

de

coloni militari, şi Instituţia Feclesiei primitive. Aque“stea devenird datine, usuri, 4 doilea natură. A eşi "Ro-

mânii dintr'ânsele este
Români.

una

cu

a încetăde.

a mai

fi

”

„Quine denâgă Aud Românul a fost colon militar, denâgă Ensuși originea lui.
„Quine se încâreă al facee alt queva de quât colon
militar aquella îi rumpe firul vieţei, naționali.

“Numele, Român este” equivalent,cu colon militar și
chrestin orthodox de Fcelesia primitivă. Nu daţi în a-

“ queste doe instituțiuni, qud daţi în viața naţiunii române.“

—
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[Equilibru între antithesi sat spiritul şi Dateria de
IL Heliade R. Bucuresei 1859—1869 pg. 266]. =)

- PLBIADA
|
A

câire

„ODA
Poezzii

Români.

_ CAqueasta frumâsa poesia se tiparesce eu

însusi ortografia

Autorului).

o

,

In a eierului târie scese stelle schinteazi,
Sei” ntre

cete fâr

de numer. respandescu

mai

viu -lucor,

Preenm soarele pamântul elle mintea lumintazi
Cu cia, rază. eie purcede deli' al lumei Urzitor.

- Acol6' petrecu in faimâ geniile fericite,
_Quare-sunt

de a lor. Musâ, nemurirei consfinzzite,
|.
.

„Nu averea, 'nu fortuna, nu drit mosctenit au nume,
Dupe moarte deschid poarta la mausoleul stellit.
Nice poate se'nfreneze pismâtarea orha lume
Sborul cielui cie'n virtute, fiind in ea, au trâit, „Pe Poeta la 'luceferi duce a geniej faclia,
Entusiasmul Varipeazi, calea-i face armonia.
N

%) În. scurtii ortograflea lui Heliade, după „Curicr
ul de
ambe sexe“ per, V, 1844,
Pentru ' pune ă, & 6, fear la finala pers, III-a
a trecu-

tului simplu de la conj. I-a pune 9; eru,

că,

ajunserăm,

urmă.

ete.

|

penă,

e

âncă,

Pentru ă (adecă pentru sunetulii î) ta liuntra
orii pune d, €, î, 6,â: lână, mâna, romăn, l cuvinte. temend,
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Acol6 dinte Profita, cântâtor de imne sînte,
Au depus antica arfă, -mântuind pe Israil,.
De? acol6 ressună, anchâ înfoeatele cuvinte
|
LA lui Omer, Pindar, Orazz, “lui! Ovid, Coineil, Virgil,
Milton, Sciler sei Petrarea de” acol6 pe omeni chiamă
» La virtute,.l'A
mor nobil sci's a tiranilor teamă.
Voi, cie'n sin purtazzi p'Apollon, patriozzi din Românie !
De sei Ursita vi disparte, armonia va uni.
Patria, quare vi ascultâ, tema, Musei vostre fe,
Cha sei ea intru lumină si se poată innoi,
Sei prin fapte virtuoase, de o mai dorită soariâ
Vrednică si se arete sei de numele cie poartă,
Accordazzi române versuri p'armonioase aleute
Intr un rost, ca sci poporul, geumân eu ciel Italian,
Se

envezze : amor de

Patrie,

dor de glorie,

de virtute, -

“Sei Românul de pe Îstrul sei a Carpatului Muntean,
Ciel ce ben Siret, in. Nistrul în a Morisciului unde,
Ciel l'a cârui

*) Doina

tristre -Doine *) plaiul

Pindului respunde,

cânticu meiancolic a Zaranilor Români Vine de

- la Diana,

Oua, Scrise

dupre- ortograiia italiană,

“_cuânt, pînă, făntână, verăi-mest, sânt, lingă.
i începători,

tear pe A,

îlă însamnă cu î: întru, în, începută :

„Pe ea şi oa îl însamnă prin € şi 6, dar numai în deducție sau declinarea ori- conjugarea! sorbeloră, jear nu și la
“Anale sau combinarea
totu, tote, tită ; osu,

„ear

articolului și particolei (2) : precum.
6se; omu, Gmeni; temere, temă;

la dioa, dioa ; femee, femeea, vedeă, dormiă. Int-

— 200 —
Quând Românul

va cunoasete, prin a câutului putere,

„A sa gintă, a ei soartă, cie'i ascuns'n viitor,
Versul quând din oechi ia stoarce, lacrima cia de plâcere,
Pe Româna tinerică quând va'ineindi'o GA mor,
A Românului Poeta, atunci lumea va se vadă,
Numele 'neins: de cunună strâlucind chiar in Pleiada!

|

G. Asaky. *%)

Ictă probă de ortografiea Academiei române şi a nume
de la anulu 1880. 'Tota cartea nostră. ie serisă cu orto_graliea academică: de acuma şi pote sluji de probă; de

altu-feliu ortografiea actnală a academiei 1e impusăîn școli.
„Tierrile Wintre

Tisa şi Dnistru, Dwnare

" —mai înainte de a îi cucerite de Romani

si Carpati;

si prefaeute

in provineia sub numele: d» Dacia, cumu si'in urma
dupo cucerire, cându armele poporului-rege numai fura in
stare se. apere oper'a pripita a imperatului 'Traianu si
se retrasera d'ineolo de Dunare,—si-au premenitu forte
desu locuitorii, fiindu puse tocmai in drumulu emigra-

tiuniloru, celoru mari ale popâreloru desghinate de uria“siulu trunchi

asiaticu,și revărsate cu unu potopu d'in

partile Cauessice in Europ'a.

îi

*)" Curierul de ambe seze pag. 193. an. 1844. Bucaresei.
nitivulă verbeloră de la conj. a II-a îl
vede pentru a lă deosebi de imperfectă,
Aceentulii gravă () îli pune.pe silaba

serie cn ace. Q
|
.
ultimă când ie

"accentuată : dormi, cântă, învie, ard, (acoleăse cetesce,
ară,

cum

amă

spusă

mai

susi).

Pe

monosilabe

numai: spre a le deosebi una de alta; astii-feliii

îlii

pune

serie fi
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„Aceste soiuri diferite de barbari, ce vinu si
unii

dupo

altii, in anticitate ca si in

;

|

Da

disparu

evulu-mediu,

fie-

care nimicindu nascând'a cultura a predecesoriloru loru,
„lasara urme mai multu sau mai pucinu simtitore, dupo

cumu traiulu loru in vaile Dunarei avu mai lunga sau mai scurta durata. Interesulu istoriei este acumu, de a
regasi asternuturile succesive ale acelora popâre ce s'au
gramaditu unele d'asupr'a altor'a pe pamentulu tierriloru'de cari ne ocupamu, si cu mediulocele la indemâna, ea se constate treptele ori-carei : civilisatiuni, si se
ne faca marturi la acele momente critice în viati'a . umanitatii, cându rassele inculte si pucinu inzestrate pieru
cu sgomotu sub alluviuneu celoru pecetluite cu unu geniu mai mare, si ua fortia mai insemnata.
„Studiulu de facia avându sa imbratisiedie numai e-

thnografi'a ante-româna

a Daciei, incepemu cereetarile

nostre cu analis'a în ordine chronologiea,. a notiuniloru
gtografice transmise de autorii clasici helleni si romani.

despre tierrile de la Dunare

si Marea

Negra.

Aceste

notiuni gantu neaparatu de ua valore relativa, servindu
numai.câ ua caracteristica a modului de vedere geograficu d'intr'ua anume epoca ; anse tocmai prin acâsta, ele
câstiga deosebita importantia, coci ne dau mediu-loculu'

(Qiuă) și di (de la a dice); și (dej)

și

şi

conj.

(et);

.
mad (presque) şi mai (seulement). -,
după
înţelege
g-se
Ş,
f.
d,
pe
cedilă.
cu
ază
Întreboinț
-.
cum presupune că ieste originară una sau alta.

coC îunainte de a, 0, 4, €, Î, se cetesce k: Carne,
|.
Aice
clipă.
croire,
scînteie,
tacându,
cuvenire,
„prindu,
pune

o notă că latiniștii vorii să scrie Anala gerundiului de

—
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de a intielege a pretiui si folosi mai- bine si mai coreetu datele seriitoriloru,“
O ortografie fonetică a avuti unu timpă mare resunetă în Bucovina,

a nume

„_I6tă cum o explică

A.

a lui

Pumnu.

Pumnulii

în gramatica sa%)

Sunetulu lui z îlu însamnă,ca şi unii din seriitorii din
“Tiansilvaniea din sfirşitula veacului trecutu, cu a ; pe
pe a şi % prin î; pe k îlii însemnă tota deauna cu

„e, chiar. şi înnainte de e sau i (cip=chip, încinat

în-

chinat) ; pe r totu deauna pring (gem=ghem); pentru
y și 4 întrebuință pe c şi g cu câteo liniuţă deasupra;
pentru 3, 4, ui & întrebuințat d, î, s cu câte o liniuţă.
deasupra. Deasupra lui i și a pune semnulă - seurtărei,
înse pe ă îla pune numai când se aude: lucretoriă,
de altu-feliu scrie Berbat, per, ete. fără i ; grupele ca
și oa le însamnă toemai aşă ; în loe de î, serie Î], când
acestu suneti se pierde în formele înrudite ale cuvin-

tului : astu-felia în stelle pentru că la sing.

din stella

„s'a pierduti Îl și de asemenea, în ell, elle pentru că sa
„pierdută în ea (ella) ; pe urmă în alle, calle, foalle
pentru că la înmalţitu se qice vai, că, foi; Întrebuințază un pentru n în silabele: ann, canu, enn, anii, enni
(Bostann, cepitann, muunteann ) şi acold unde se com-

_*) Grammatil; der rumănischen Sprache fir IMillelschuleu von Aron Pumnul Wieu 1864.

la conj. IIl-a cu d: giciindu. înnainte de e. și 2 Be rostesce w: taci, tace. Ocu cedilă se cetesce
y : facă, Dragu,
ete.

Câud

va

ch : chieie,

trcbui

să

se

audă

Ik înnainte

e

sau

3

pune

=
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pune unu cuvîntii începători cu p cu preposiţiea în: :
înnod, înnegresc... Se înțelege că numai în acestui din
urmă loci avei dreptulu de a pune nn, în celelalte”
locuri și pretutindenea unde a pusti 1 a greșitu în po-

triva sistemului fonetieii.

o

Ortografiea „Convorbirilor literare“ se caracterisază ast-

feliu :

Se

Pentru

a

9 şi z pune z, iear în cuvintele luate din latine”

sce or franţusesce „Convorbirile“ pun s=—z, între doug vo“cale, dacă se serie așă în acele limbi: văz, autzi, causă, ete ;
pentru (i ori din ce aru fi făcută punii şt: crești, acești ;
pentru 4 punu numai ț: față, ghiaţă, toți ; diftongii ea
finali nu-lu
și ou îl seriu cu ea şi 0a. nu cu 6,6; pei
-însamnă când ie scurt: toți, mori ete ; pe ' nu-la deo-

sebescu de ă, înse caută vocala originară nu numai În
familiea, cuvîntului, ci pănă în latinesce : văzănd, bătrăni,
"păcat, cuvănt, remaseră, ete ; pe î începătoriu îlu scriu
cu i fără nici uni semni, când presupunu că s'a făcuti
din î [adecă dacă în latina clasică află i : înţelept (inşelligo), în (în) întru (intro), împărat (imperator).
ete.]
şi cu ă dacă în latinesce află a: ănteiă, ânger, ăngust...;

pe a finalu îla pună numui când se aude, nu și când ie
mută:

dntăiu, om,

tot,

înse ca şi la i scurtii nu pune

G se cetesce r înnăinte
şi i se cetesce | ; sunotulă r
Se înnainte de a, 0, 4,
i şi e se rostesce șt (1).
Qu înnainte de a, 0. 4,
quare, gqualitate, gudtu,

de a, 0, , £, î; înnainte dee
înnainte de e și "d îlă serie cu gh,
£, î se cetesce sk; înnaintede
|
:
£, î se cetesce K, la vorbele
guându, qua, înquă, qua

«quă, daqua, guîntar', conseguință, eloguință, etc. În al-
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pe dinsula semnulu scurtărei. Aşă că numitulu semnt
îlu păstrâză numai” pentru 2 şi. &.
Din cele spuse urmâză că otografiea „Convorbirilori:.
“ține regula următâre : sunetele românesci. pentru cari

sînta semne în alfabetului latinu le seriemii cu acele
semne ; pentru consânele române cari au semne speciale în latinesce, alegemnii una din cele latine și o însemnămi cu cedilă, dacă ie nevoie, şi apoi o întrebuințămi
fără a ţine samăde abateri, de pilda pentru: 4 punemu f,
apoi seriemu cu ţ, nu numai pe u făcută din, cișipe
celu diu c: față, aţă, toți, ete; pentru vocale nu facemi ca la. cons6ne, ci căutămi vocalele originare

pănă în limba latină și .punemii pe dinsele semnului
scurtărei; acold unde: se pâte da regulă de cetireși
fără

a mal

aveă

nevoie

rimii : astu-feliu serie

de cedile ori

alte semne,

ne fe-

în, între, infelept, "toți,

ntciu,

„ne însemnându nici pe î începetoriu, nici pei şi u.
scurti, după analogiea de la cu, ga, ce, ge; la curin„tele străine păstrămu ortografiea : causa, ete,

” Din acest resumatii se vede ușoru că ortografiea „Convorbirilorii“

nu

păstrâză

nici

rădăcinile,

de vreme ce

serie : văd, vezi, cresc, creşti, ete ; și că nu serie nici
tele înnainte

de c și î se

n6, que, gquestiune,

cetesce y: gauesta,

querere,

aqui etc...

quella, qui-

.

- Apoi ca să dea mai bună limurire explică principiulii ortografiei ce a primiti : „Tâtă ortografica n6stră se întemeză mai vârtosă
pe cuvintulă ca vorbele romănesci să

păstreze fisionomiea lor română, să nu-și: schimbe adecă
nici odată litezile -cu cari sînt scrise, afară de finale, Lear
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sunetele derivate cu semnele celoriu primitive. Prin ur
mare

ortografiea, ieste neconsequentă. :

Resumati. 'Tâte sistemele de ortografie etimologică
„de la cele-mai extreme, (cum 'au fostu alu lui Preboniu

“ Laurianu ori alu lui Cornelli) până la cele mal moderate (ortografiea Academiei și a „Convorbirilor“) nu. reuşeseii a ne dă o scriere uşoră și logică pentru limba, TO-. “mână. Sistemele cela nui extreme au cercatii să realiseze următârea, dorință : să scriemă sunetele derivate

cu semnele suneteloră primitive, Încereare utopică şi
care a trebuitu să fie părăsită ! Pe urmă s'au cereatu să.
“serie cu semnele .sunetelori primitive numai pe cele
pentru cari nu ierau semne în ]atinesce ; și acestă încercare

a remasi

deşartiă, . Alţii

au

vroit

.

să ajungă
a avea

purure ea aceea-şi rădăcină în tâte formele curinteloră
înrudite.
Alții au căutatu să însemne sunetele derivate
cu sunetele pretinse primitive aflate în familiea cuvîntului ori în neologisme,
Academiea a îmblata să rea--:
liseze amândoue aceste dorinţi pomenite în urmă. 'Totulii
“a fosta în zădar. Semnii îmbucurătoriu ieste faptulu că
„sistemele etimologice se părăsesc și în ortografiile nouă.
_
se primesc. din principiile fonetiștilori.
Nu "ne îndoimu

că nu târqie. vreme

sciinţificii

singuruli chipii adevăratu
nesce,

urmatoriuli
i
ieste

:

După

ge va înţelege că

romă-

de a serie

ce se ta hotări. limba

ia cuvinte ca rătundat, lăcuire, fântână, româna, mudnă,
AG naaae pretinde

că ajunge audulă

Românului pentru

tări că ași trebue să. se scrie și nu, rătundau,
fintină, ruminu, mâna, lină ete.

a no-"

lăcuire,

i
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literară, să se întrebuințeze pentru fie-care sunetiă unit
Singurii

semnii.

In ortografiea

scrie cu ă şi pori
= - În

sistemulu

tradicirile

fonetieă

de a-zi z se

cu î.

fonetica

lipsescu

tote greutăţile

şi con-

de cari nu potu să se ferâscă nici sistemele

curată etimologice nici. cele mai multă ori mai puţine
amestecate. După ce amu lămurita că nu pâte fi vorbă
de ortografie de câtu după ce se alegii formele limbei
jiterare, firesce

că n'are nici uua temeiu

întimpinarea,

ce o facu foarte mulţi qicânâu că prin ortografiea fonetică Sara desface. unitatea limbei, că unulă aru serie şer,

altulu cer, altulu
O dată ce ie lueru
să se qică fieră şi
vorii da dovadă că

lor, sistemulu

fher, hier, hşer şi așă mai departe, .
cunoscuti că în limba literară trebue
nu altu-feliu, cei ce vor serie altu-felin
nu-cunosci de câtu graiulu din satul

ortograficu nu va

fi de vină.

H Întrebuinţarea literiloră chirilice.
Teste seiuta că alături cu alfabetula latinu se întreDuință în peninsula, balcanică, ba chiar şi în Italiea, alfabetula greceseii. Se: cunosca jineripţii latinesei scrise
cu litere grecesei, chiar din Daciea.
Între altele ieste

şi cea citată în urmă la pag... După ce limba 'latină
a fostă scâsă din statii în imperiula bizantina, firesce că
mulți din cărturari vor fi învățata câte ce-vă precesce
și măcaru cu alfabetulu se vor fi alesu. Prin urmare ie
cu putință să se fi făcutu însemnări în limba.română
şi cu litere grecesci, nu numai cu latinesei.

După creștinarea Slovenilora şi dupa ce Papa a dati

—
| voie să se cetâscă
mati

împreună
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liturghiea în limba lor, Chirilii ehe- -

cu frate-său

Metodiu

în Panoniea

și Mo-

raviea, ai întrebuinţati pentru cărţile ce au tradusă
uni alfabetu cunoscuta sub numele de glagoliticu. Acestu
alfabetii ieste și pănă a-Qi întrebuințatii în unele părţi
ale Istriel,

pe

litoralulu

croaticu,

Dalmației şi în insulele învecinate.

în partea

nordică

a

"Unii credu că astă

„alfabetu trebue să fi fostu adeveratu alfabeta, vechiu.
_slavonu, dar nu pare lueru vrednici de crequta.
D-lui
Gaster ieste de părere că Chirila a luatu acestu alfabetu

de la Armeni și Georgieni eu cari s'a întîlnit când cu
călătoriea sa la Kazari din Suduln Rusiel. D-sa ne spune
că alfabetulă glagoliticu samână cu cela Armenescu
din
veacul: alu IX-lea

și alu

VIII,

chiar şirulu

şi

numele

litereloră samână.—Numal! trei sînta grecesci (0. Y o).
- Olemens episcopu în Bulgariea a născocita alfabetula
„ chirilieu, sau mai bine qicându, aaleătuitu unu alfabet
Juâuda litere grecesci, litere glagolitice. şi vre o patru
le-a alcătuita iel din nou.
În scurta alfabetula lui Clemens, așă qisulu alfabetu chirilicu, are 43 de litere din
„cari : 24 sîntu greceşei, şi 16 glagolitice,.
|
- Alfabetu vechiu chirilica așă cu tâte semnele sale'îlii
găsimă aplicatu la unele scrieri româănesci din veacul
ala XVI-lea, de pildă în Paliea de la Oraştiea (1582).
&ta acesti alfabetii cu tote semnele lui :

| ARETASRS3ULEANILONP.
CTOVPXO MIU NUI. 16,
AH,

hlh

E AI028YoV
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Acesti alfabetu îlu găsima întrebuințata întregu În
Paliea de la Orăştiea (1582). cum se pote vedeă în bucata publicată în urmă. În manuscriptulu de la Voro" neţu (cam pe la 1525) se află întrebuințate 42 de litere,

adecă numai Y ie scris cu ne,

|

„În generali în cărţile serise ori tipărite în veaculi ali
XVI-lea şi în alu XVII-lea până la tipărirea bibliei lui

Şerbanu Vodă

(1688 Bucuresei) s'a întrebuințatu alfa-

betulu chirilicu vechiu. Trebue înse de notatii că în unele
serieri aflămi numai und semnu pentru z și anumeş
Sau 3, pe uiurea înse găsimu dout și anume: 5 sat a
şi 8. Voiu citi din cele dintăiu: psaltirea lui “Coresi
şi alte tipărituri din partea sudica a Transilvaniei, totu
ast-feliu ieste şi în Munteniea ; di! mpotrivă îîn Aloldova
(Dosofteiu, Varlaam ete), în “scrierile lui popa Grigorie
de la- Măhacit (1583—1619), în Paliea de la Oraștiea,

aflăma amândous semnele. Se scie că 5 ieste pen:ru z
mole și 9 pentru dz ori z aspru, făcută din d. De la
1658

ace stu semnu

5 nu

se mai

întrebuințază în cărțile

beserecesci, se mai -află înse la scriitorii mireni d: prin
locurile pe unde ierau doi z în rostire. Înnainte de 1688

semnele 4 și

nu se

aleseseră

care ce suneta ji re-

presinte, la 1688 s'a hotărită că a să se pună pestru ă
şi a pentruî Qin lăuntraula. cuvinteloră. Pentru î de la
începutula cuvintelor 1eră din cele mal vechi timpur sem-

nulă a,

prefăcuta. din a prin

micșurarea

triunghiu.ui de
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„sus

şi lungirea

codei

de lu mnijloe. Acestii semnii nu icră

în alfabetulu chirilic primitivi.

De regulă serisulu lui

ă şi î din lăuntrulii cuviuteloga nu Sat ţinutu de seriitorii mireni.
Totu la 1688 s'au îndepărtat” din alfabetă semnele :
ș, se.
Despre semruli u seste de spusa că în i alfibetulă chirilicu aplicata la limbile slave. nu-lă aflămu, *F) deci acesti semnu a fosti născocitii de Români : pentru a-și
m
serie limba lori.
că la Munteni
spune
*%*)
În anula 1881 Lambriori
cea mai veche urmă cunoscută ieste de la 1536 %**),
întrună documenta serisu de uni Coressi, şi face ipo-.
tesă că pâte acesta Coresi va fi năseocită. litera. Din
Moldova urma cea mai: veche cunoscută de Lambriori |
de la anulu

“seste

|

E)

1571.

Cu tâte acestea "Lambrioră se înșală, Chiar. în
istorie, pe care o citâză se află, unii documenta cu
din veaculu alii XV- le şi anume unu doeumentu
1490 din vremea lui Vlad Țepeș (Arh. Ist.
pag. 66) se-află cuvintulu Puia cu litera ;
puţini

Munteniea ieră' întrebuințată

cela

„%)

luati de

.

=)

esto la

Serbi,

dar

ie

ln

Arhiva
4 încă
de lu
1p.1.
deci în

cu jumătate de.
noi.

In articolulii „Îndreptariii“ pag. 125, 830, „Convur-

- biri. Literare“ 1881.
%:£) - Jotr'ună document scrisii de uni Gramaticii Koresi
şi anume în cuviutulii Iliopyo (nume propriu). (Arh.

Tst,

ii)

1 pag. 239).

Pe coperta inci psaltiri de la Galaţi,

(Cuv. din bătrâni 1 p. 18).

cnv, bye

,

— 410 —:
veacu înnainte de 1536.
În Moldova se cunâsce și mai
din vechiu aşi DI Hajdân în „Cuvinte de betrani“ î. Il

pag. 14 ne

citâză

cuvîntulii” Ilamapr (Geamânu)

de la

anula: 1453. În „Revista pentru istori+, filologie și ar- cheologie“ a d-lui Gr. Tocilescu aflămi 'cuvîntula cSaap

(an. 1488 vol... pag...). In „Columna lui Traiana 4877
aflămu Opynw'krin, Opyuvutawpn întruni documentu din
1491, publicata acol de Dl. A. D. Xenopolu (pag
188—-190).
|
Remâne înse nu mai puțină ndeverata, că semnulu y,
deși cunoscuti din a doua jumătate a veacului ală XV-lea
| și de bună samă şi de mai

înnainte,

nu ieră întrebuințati

destulă de regulata de vreme ce:se vede acestă sunetu
însemnatu prin în și r, chiar pânăîn veaculă ulu XVI-lea,
Din faptulă că m se ennosceă încă din veacul alt
AV-lea urmâză că Români! își serieau limba lor cu
litere

chirilice

cela puţina

de prin

acelui veacu.

leu credă

„că scrierea cu r ori i se întrebuință de cei cari se ţi.
neau că scriu mai curatu slavonesce şi prin urmare nu
vroeau a întrebuinţă unu semnui necinoseută, născocit
de Românt. Deşi cea -mai veche nrmaă ara fi. alfabetula

cu data de ln 1400, de pe evangheliariula de la 1574 de
la Britsh

Musaeum,

de multa

Românilora.

_„Alfabetula

1e de

simplificata

creduti

la 1688,

că u ie cunoscută mat

a fosti

încă și mal:

tare împuţinata de Vacârescu în Gramatica sa, din 43
de litere le-a adusu la 33 numai. "Totu astu-feliu şi Eliade Riduleseu prin Gramatica: sa de la 1828 şi lordachi Golesen „la 1848 l'au redus la 27, Când
a fosta în-

—
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locuiti prin celu latinesen, alfabetula chirilieu avea ur-

ă

mătârele semne:

AF Be

Pe E
_h,

EA

Ba
Y

4,

4,

ul,

MON,
3,

p, c, T, 8,

Du

Inlocuirea a. fostii pregătită dintru'ntăiu prin alfabete

mixte parte latine parte chirilice.
scrisă cu litere ]atinesei
la

Cea âintaiu

ieste „Ourierala

revistă.

de îmbe sexe“

1844.

Inlocuirea definitivă s'a intămplata la anula 1860 îni
Munteniea şi lu anula 1860 cîte-ri, luni înnainte de
Muuteniea, în Moldova.

pr

PARTEA a III-a
Istoriea

literaturei române.

Introducere.

“

..-

Sub numele :de - scrieri ' literare înţelegem pe acele
cari luereză asupra cetitoriloră mai alesii prin imagini şi tablouri,

deci

nu

putemi

înţelege

prin istoriea litera-

turei române de cît istoriea acestul - feliu de scrieri sau
mai generalu de producâri.
Producerile literare se împarti în două grupe : popu-

lare şi culte.
cunoscuţi

Cele populare sîntii aleătuite de autori ne-

şi prefăcute

în eursulu vremurilori de toţi cei

cari au găsitu că arii fi mai bine de qisu altu-feliu de
câtu autoriulu primitivi.
Deel forte rar ȘI cu grei
se potu păstră torme vechi în asemenea producere, O

parte din produserile literare populare ajunga a fi seri-

se de unii şi de alţii și astu-feliu faci parte din litera- tura scrisă ; vice-versa multe compuneri literare culte
potă să străbată în poporu şi să ajungă cunoscute în masă.

Producerile literare ale poporului firesce cuprind
numai sentimentele, credințelele, apucăturile poporului,

—-413 —
„în iele se oglindește gradulu de cultură la care aajunsă
“acea pătură socială, de aceea sîntu forte însemnate si
trebue strinse şi studiate pentru a puteă asti-felia face
cunoştinţă cu poporulă.
Literatura cultă oglindesce sentimentele, dorințile,
eredinţile păturei sociale culte şi pentru a fi deplină
înțelesă

- acold
de la
tință,
te şi

să cere

oare-şi

- Acesta literutură

care cultură.

unde s'o dezvoltati normali trebue să pornâseă
cea populară cela puţini trebue. pe câtu eu, pusă păstreze limba, figurile, construcţiile cunoseuînțelese de noroda. |

VYomu

populară

împărți

literatura

mostră.

în

trei:

literatura .

scrisă, literatura nescrisă, literatura cultă.

î
Literatura

Literatura
estetică

sau

populără scrisă.
romantică.

1. Alexandriea. Îndată după mârtea lui Alexandra au
începutu a se. povesti multe minuni despre faptele
„lui şi pentru a li-se da credamîntu mai mare au năseocitii că soțulii eroului, Callisthenes, a. serisii despre
Cum că fabula ie înjzhebată în kEgitote expedițiile.
în
petu se vede de pe aceea că pune pe Alexandru
legătură cu Neftinară îrapăratula Egipetului și arată
Xe
zărobirea Perşilor ca o rezbunare a urmașului -lui
tinavii. Acesta povestire egipttnă a fosti mai apoi
preluerată în feliurite locuri şi. cu feliurite scopuri.
“Încă din veacula alu IV-lea Alexandriea fu tradusă în
latinesce și din latinesce în veacul alu V-lea în armenesce,

—

aq:

“Pe lu 492 Arhipresbiterulu Leo a adusi de
tantinopoli altă copie grecâscă a

la Con-

Alexandriei. pe care o

traduseră latinesce sub numele de : „Alexandri magni de

praeliis“ şi de pe acâsta s'au făcut: mulțime
crări la poporele. aplesane : la Franeeji,
„mani.

de prelu-

Engleji, -Ger-

ete,.

Originalulu Alexandriei romăuesci ie slavonesci, așă
unu. manuseriptu din veacul alu XIV-lea, citată
klosich, se apropie forte de redacţiunea română. Se
-o Alexandrie slavonâscă â fost scrisă la mănăstirea
| ţului în anulu 1562, prin poronea lui Grigorie, .
politulu Sucevei.

de Miscie că
Neammitro-

Celu mai vechiii manuseriptă. romănescu alu Alexandriei ieste de pe la începutulă veacului alu. XVII-lea,
anume ie uni manuseriptă din 'Transilvaniea studiată

de D-lu Bianu.

Afară de acestea se scie că Alexandriea

ieră cunoscută între Români

prin veaculii

alu XVII-lea

de pe vorbele hronografilora. Aşi d-lu Gaster citeză
una de la 1650, d-l Hâjdau altă probă ce-va, mai nouă
ete. Înse o dată ce s'a descoperitii manuseriptulu de care
pomenirămu mai susă ni avemu nevoie de altele. Pe
la începutului veacului ala XVIII-lea s'u și tipărită în Valahiea. La Sibiia s'a tipăritii o Alexanârie: în anulu 1794,
"asta ie cea di'ntăiu pe câtu se scie pănă acuma, în anuli
1797 s'a tipăritu una la Movilă în Rusiea.
este siguru că multă înriurire a avutu acâstă scriere
romantică asupra poporului români, multe credinţi,
multe proverbe, ete. sînta scâse de acoleă. Nu eredemi
înse că tote câte le înşiră d-lu Gaster sîntu în adevâră
a

—
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luate din Alexandrie, de dre ce credința

în rolulu ste-

lelori,

ete.

în existenţa de

fiinţi' mnostrudse

se află la

tote popârele ajunse la unu anumiti gradu de desvoltare.
"Tot astu-feliu nu putema crede că credinţa despre, apa învietâre ie luată neapâratu de acoleă. Asemenei credință o
„aflămu la multe popoare pănă la cari nu a pututii să se
Apoi aceste basme le-au
întindă înriurirea Alexandrier.
Alexandriei primitive.
aleătuitorii
poporu
din
totii
luătu
Acest romanu înfaţogează:
Varlaamă şi Zoasafă,
„9,
biruinţa creştinismului asupra pâgânătăţei, de aceia eroii
au fostişi puşi în numerulu sâinţiloră. Se pare că povestea a fost aleătuită prin veacula alu VIII-lea. Prin veaculu alu XII-lea ieră o preluerare latină şi una franceză :
" Legenda sa respânditii de timpuriu la Arabi, Evrei
şi pănă în Etiopiea. De pe textulu grecescii sa tradusii slavonesee și s'a respânditu prin Serbiea, "Bulgariea

şi: Rusiea.

Cela

mai

vechiu

marnuseriptă

romă-.

nesei alu acestul romanu ieste de la 1654. Udriște Nâsturel a tradusu într6gă povestirea după uni manuseriptii
slavonu, la anulu 1648. În scurta iâtă de ce-i vorba:
“In India ieră unu împăratu păgâni care, după ce i
se născi unii copilu, află că astu copilu unicu ie menită
îlu închise într'unii palatii
a se face creştinu. Împeratulu
şi dadu poroneă strașnică, nu cum-vă să-i descopere cinevă + ce însamnă bătrâneţe mârte şi bolă. Peciorulu de
| împârată află îuse de tâte acestea de vreme ce ieşindu
„Gin palatii, o dată vezi unu omu gârbovu şi zbâreitu de
„bătrânețe, altă dată:unu mortu și altă dată unt râiosi,
„Totu în vremea aceea ieră în pustiea Senaarului unii
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pustniciia nume Ioasaf; pe acesta îlu trimese una
glasu. să propovedudseă lui Joasafu, feciorulii impăra=
tului, credința ereștinâseă. Pustnicul ajungendi în În.
„diea străbătă păne la Ioasafa spunândi că are o pieatră
scumpă pentru dînsuli şi astu-feliu întilnindu- -se îl a-

"duse: la ereștinismu şi-lu boneză.

„Împâratulii adună unu soboră şi puse pe Nahora,
unu filosofi bătrâni care semâni cu Varlaamii, să des„bată despre ereştinismu în fața lui Loasafa cu ună vrăjitoriii vestită Arahie. De şi: se înţelesese împeratula cu
Nahoră ca să se lase într'adinsu biruita de Arahie, ca
doar ară întoarce astu-feliu. și pe Iousafii, totu-și Nahori aperă

aşi, de

foci „ereştinismulii

în

câta

Arahie

_nu-lă pută birui. Ioasaf aduse pe. Nahoru deplina la
ereștinisinii și-l. trimese in pustie la Varlaamii,
„Mai cerea împeratula şi alte mijloce, dar în zădara,

Atunel Aveniri, tatălu lui Ioasafu; împarte

împărățiea -

cu fiiu-său, acesta zidesce besereci şi împarte tota averea-i la saraci; Aveniru se botâză și ielu și se pust„ nicesce. Ioasaf lasă tronulă și merge în pustiela Varlaami. În sfârșita după mortea lui Ioasafa trupula lui
"se prefăcii în moşte şi-lu îngropară într'o, beserecă forte
frumosă.“
S'a dovedita ca Ioasaf ie Buddha și că povestea ie
de' locu. din Indiea. Cetitorii înse sau interesata mai
multi de parabolele cuprinse în “aedstă povestire.
" I6tă una din acestea:
„Deci poronci (împăratuln) de fâch patru coşeiuge de
lemn, din sare + dou, le ferecă preste totu cu
aurii, și

băga
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într'insele « 6se , impuţite

și

d'asupra

le bâti

şi le țintui tot

scârnave
cu cuie

şi
de

pleopele
auru,-iear

.

celelalte doue le unse numai cu smâlă pre din afară şi
le umplu de pietre scumpe, și de mărgăritare, și. de
alte mirâse bune, și le înfașură câte cu o târsâna. Deci!
chiemă împeratulu pre boierii şi prietenii aceia ce-i împutase pentru întimpinarea acelora săraci. (Împăratula
întâmpinase cu smerenie câţi-ri, săraci ofiliți- de postu
şi ajunu, şi boierii diceau întru sine: nu se cuvine acâsta
„împeratului), și puse înnaintea loră acele coșeiuge câte
patru, și zise să se preţusscă ce vori plăti cele ferecate cu uurii, și ce voru plăti cele unse cu smâlă; iear
iei puseră preţi mare și multu celoriă fereeate şi diseră ;
că într'acelea se cade să fie corâne şi lucruri scumpe,
şi brâne împărătesei, iear celoru smolite le puseră prea
puţini. Atuncia dise împeratulu cătră dînșii : bine știeam

„că veţi qice așă, ci nu se cade așă, ci se cade
cehii cel din lăuntru

să vedeţi cele din

_.

cu o-

lăuntru ce sînta

într'însele, sau de voru fi de cinste sau necinste, și zise
împeratula să desehiqă sicriele cele ferecate cu aurii, și.
dacă le deschiseră şi Ieşi di'ntr'însele o împuţiciune rea
şi vedură într'insele lucruri grozave. Deci dise. împăra- tulu : acesta ieste chipulu cela îmbrăcată în-haine scumpe
şi frumâse şi ceia ce se trufesea cu slava cea multă,
iear în lăuntru, ei sîntu plini de lucruri rele, şi morţi:
şi împuţiţi. Apoi qise împăratul de deschiseră și coș„Siugele cele unse cu smâlă şi cum le deschieeră ieși
“ai ntr'însele. mirosii frumosă și se vedură lucruri minunâte şi scumpe și frumose. Deci qise împărățul rcătră

7

|

53

î a! Cura,

N,

Â
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„dînșii : aceste coșciuguri sciți
mânâză-se celoru doi 6meni
sparte și ferfenițe întinate, și
mânjiți şi negri şi nădușiţi şi
taţi voi numai chipurile cele

putat căci m'ami închinată

cui se 'asemeneză: asecari. îmbrăcaţi în haine
împăinjiniţi la obrazi, şi
osteniţi, cărora le căudin afară, şincă aţi îm-

ieu

loră pân” la pămîntă;

„iear ieu pricepâridu și cunoscându
cu ochii cei din liuntru ai înţelegerii mele curățirea sufleteloru loră și &
loru strălucire ; ieată acestea tâte înse și caftanele cele

împerătesei pentru mărirea acelora nimici nu ami băgati s6mă ci le-amu căleatu tâte pre pămintu josa înnaintea lori.“ Tâtă acâstă parabolă o aflăm în multe
scrieri şi pănă și în „Negustoriulu din Veneţiea“ alu lui
Shakespeare. Acesti Ioasafă a străbătutu și în cântece
de stea.
3. Panciatantra și Syndipa, sînta poveşti indiane

cari au străbătutu în tâtă Asiea și Europa.

|

În veaculu alu X-lea începu expedițiile mahometanilor

în Indiea și ast-felia în împeriulă arabu se împrăștie mul-

țime de producte literare indiene. De la Arabi trecu la
Europeni prin trei locuri: prin imperiulu bizantina, prin

Italiea și prin Spaniea. Pe de altă parte literatura indieană s'a întinsu în China şi Tihetu prin Buddhiștisi
anume încă de prin veaculu I-iu după Hristos. Peur-

mă a ajunsă la Mongoli; aceştia au stăpînitu în Bu-.

siea peste 200 de ani şi de la dînşii au străbătută de
asemenea poveștile indiene în Europa resăriteană
şi
"chiarîn popora.
|
o
Cartea cea mai de frunte a literaturei inăiane
de po-
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vești ieste Panciatantra,

ster numai cele 12 vise
în Veaculu alu XVII-lea
sesce, Acestă. poveste a
Panciatantra, probabila
ciudate

și cu tileuiri une

din

aceasta

citâză

d-la

ori şi mai eludate

au

străbă-

tutu în basme și une ori s'au prefăcutu în nise
D-lii Gaster

bări și .respunsuri.

Ga-

ale luă Dlamer cari s'au tradusă
în românesce şi a nume din ruvenitii isolată de celelalte din
prin Mongoli. Aceste visuri

între-

la uni

de

a culesu

ţi

ganu din Bucuresci un basmu în care se spune de und
fecioru de împăratu care mergeă calare pe ună cucoșă

” ferecatu şi însoțita de cumnatu-său călare pe
coşu. Amândoi

mergeau

spre

ieadu

şi pe

alta

cu- ”
vede

drumu

“feciorula de'mptratu nisce vael cari păsceau pe o livede
grasă lingă apă și totu-și .ierau slabe în: cât n'aveau
__atâtu carne pe 6se câtu pote sta pe vârfula unui acu....
Mai departe vede nisee vaci păseându pe năsipa şi t6„tu-şi grase de plesneau de grăsime, dacă le atingeai cu
7

_

degetula. La dusu spre ieadu cumnatulu

n'a. voita

să

explice ce potu fi aste minunăţii ; dar la întârcere i-a

ar&tatucă vacile grase. sîntii 6menii cari au lucratu cu
tâta inima pentru- copiii loru, iar cele
menii

nebotezaţi

și

pizmaătareţi.

Într'o

slabe sînta
poveste

6-

culesă

de 'Th. D. Speranţă încă se vedu asemenea: lucruri*),
Au mai străbătuta şi multe altele din Panciatantra, de
a dreptului ori pe încunjuri.
Altă carte de povești indiene ieste S;ndipa cari la
Francejl. ie cunoscută și sub numele de „Roman des
%)

Vegi „Povestea

poveştilorii*

Contemporanuli an, II.
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sept sages.“ Cea mai veche redacție cunoscută ieste cea
persiană, apoi -cea siriacă, îuse asta ie tradusă din arkbesce. În veaculu ali XI-lea « fosti tradusă în grecescg.. Dar în Europa a ayutu înriurire hotăritâre o traducere evre€seă de' pe la 1980.
Din evreesce a fosti
tradusă îîn ]atinesce şi în veaculu alu XIV-lea în ftanţu-

gesce sub numele
franțusască

de „Dolopathas. “ Din

s'a tradusu

în englesesce

altă traducere

ete... La Români 4

străbătută prin o traducere din limba grecâseă nouă făcută.
la 1744. Celu mai vechii textii romăneseu necomplecti,
cunoscuti ieste de la 1779 o traducere complectă toti
din grecesce s'a făcutu la 1802 și s'a tipărit la Sibiiu
sub numele de: Istoriea Syndipit filosofulii. Syndipa ie o povestire despre vieleșugurile femeiloră

“şi întrînsa sîntui intercalate mai multe “povești unele în.
potriva femeilor şi altele împotriva
părătegci:
Povestea pe scurtu ie aşă,
„Ună

împăratu

aveă şepte femei

sfetniciloră

şi numai

Pe acesta feciori de împerata l'a învețatu

îm-

un băiat

deplină

nu-

„mai în șese luni de dile filosofulii Syndipa. După îm“ plinirea

îmvâţăturei filosofula căută cum ie noroculii feciorului de împăratu şi află că mare primejdie îlă a-

șteptă de nu va remâneă mută timpii de şepte dile. Împeratulu s'a măhnitu forte de. muțeniea fecioru-său şi
după ce a văduta că nici ielu nici mama lui, nu-lu poti

înduplecă

să vorbescă, puse pe cea mai viclână din cele

şepte femei ale

teniea,

sale ca doar l'ari ademeni

Acesta îla sfatui pe tinâru

să lase mu-

să omre cu vicle-

n

“gugu. pe. împăratula şi apoi să o ea pe dînsa împărătesă ; feciorulii de împărati rupse tăcerea și o amenință că-i va da respunsu peste șepte. qile. Femeea, te„mându-se alergă la împeratulă cela bătrânu şi pâri pe!
tînără învinuindu-la de lucruri așă de grozave în câtu
bătrânulu își osîndi copilul la morte. Cei șepte filosofi sfetnici ai împăratului veniră rându pe rându și
spuseră fie-care într'o zi mai multe. pilde despre reutatea și vieleniile femeesci și deci îndemnau pe “împă=
rată să nu .dee morţei pe tînârii, luându-se după pâra
femeel celei viclene ; femeea veneă şi jea de spunei
pilde în potriva sfetnicilora. Așă s'a trăgănatu lucrula
pănă în diua a opta, când Syndipa a vorbiti și a dati
pe faţă totă reutatea femeei,“
Afarăde însă-şi povestea principală, şi mai multi
de câtu dinsa, au străbătutu pildele cuprinse, acol.
Așă

ieste povestea

următâre:!

-.

O femee ave, uni barbatu care vecinicu vorbeă de reu
de tote femeile. Pentru a-lu învâţa minte femeea s'a
dusi o dată pe câmpu la bărhatu-su care ară și a aruncatii
pe furișii pesei vii pe brazde. Bărbatula i-a culesă și

“adusi

femeei să-l.facă mâncare. Femeea

i-a luata și

mai târdiu, când a începutu bârbatu-so a cere mâncare
„din pescii cel culeși de pe brazde, ieaa
prinsua ţipă
şi a-şi zmulge părului din capi pină ce s'au adunati
„vecinii, apoi a începutii a se plânge şi a se boci cum
că bărbatu-su 16 nebună, că vorbesce de pesci culeşi pe
brazde și că vrea s'o omore. Se înțelege că vecinii l'au
ferecata zdravenu și nu i-au data drumulti „de câtu

?
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102.
după ce a încetatii de vorbiti despre pesci.: După acestea femeea i-a disi: „Vedi, ține minte și nu mai te

“laudă că. vei birui pe tâte femeile.“

|

Astă poveste a. străbătut în poporă cu mai multe prefaceri, Așă ie între altele povestea cu femeea
cea prâstă pe care a amăgit”o bărbatu-su cu plâea de
cârnaţi,

Toti din Syndipa ieste și povestea cu coă trei gheboşi
pe cari i-a

dusu

Ac6stă poveste

de i-a
mai

aruncata

amestecată

unu

bamalu în

cu alta o vedemiă

apă.
şi

în

" povesteu vorbei, dar în locu de gheboși ie vorba de popi.
În poporiă se află înse chiar cu gheboși întoemai ca în
„Syndipa, d-lu Gaster citeză una localisată la Galati.

4)

Bertoldo origina acestei poveşti

îe în Talmudii.

În 'Talmudu spune. de vorbire în pilde sau tâlcuri
între Solomona și Așmedai (Asmodeu regele dracilori).
Mai pe urmă în locui de Asmodeu au pusii pe altul

cine-vă de pilda pe Mareulphus, Morolf, Morolt,

Ber-

toldo. Dar chiar şi. Bertoldo ie descrisă totu ca unu feliă de dracii

la mutră,

de rreme

ce aveă ochii TOȘI că de

foculi, urechile ca de măgariu, gura strâmbă, buzele ca
de calu, barba ca de țapu, nasulă strâmba, dinţii ca de
mistreţa, picioarele ieară- -şi ca de ţapu ete... D-lu Gaster are unt sbornica din 1779 în care ieste și istoriea

lui Bertoldo ; traducerea ie din grecesce. La 1779 s'a
tipăritu la Sibiia o traducere din italienesce, în care
pe femeea lui Bertoldo o chiamă Morcolfa. „Vicleniile
meșterului Perdafa“ publicate de d-lu Nebuneli de la

Galaţi (1875) sîntu tota vieleniile lui Bertoldo. D-sa le-a
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tradusi din italienesce.—Din acestă poveste au străbătută unele viclenii și În poveștile -poporane. Așă ieste
fata care îndeplinesce poronca de a fi nici îmbrăcată,
nici gălă, nică călare mică pe josă, nici pe drumii, năcă
pe lingă drumiă ete... Totu de acoleă sîntu şi multe
așă numite „tâleuri“ Astu-feliu 1e fata care respunde peţitorilori

că : „tată-so

s'a dusu

ca să vie“ şi

că

„de

ra

da dea dreptulu o să zăbovâscă, de va încunjuri o să vie
mai degrabă,“ înţelegândii că de va venicu lemnele de
lu pădure de a dreptul se va întârdiă de vreme ce
ieste o baltă de glodu forte mare, lear de va încunjură,
fiindu pe acold drumulii bunii, va sosi mai iute.
Halima. Poveştile cuprinse în acestă colecţie sînt
5)
de

obârşie indiană cele msi

multe, În veaculi ali X-lea

jeră cunoscută la Arabi sub nume de „1001 de nopţi.“
Copiştii au adăugatii povești de feliurite origini între
cele indiene. Gâlland le-a tradusu franţusesce pe la.începutulă veacului alu XVIl-lea şi din franţusesce s'a
tradusu mai în tote limbile curopene. I€tă în scurtă po„vestea, care cuprinde în sine pe celelalte : „Unu împeratu

fiind înșelatade femeea sa, prinse ciudă pe tote fe-

meile și.de aceea sara se însoțeă cn o femee și a douazi o ucideă, Una din aceste femei, Halima, începe a
spune împăratului 'o poveste pe care n'o sfirșește într'o
nâpte, așă că împeratulu n'o omâră, ci o lasă ca să sfârşască de povestitu, astu-feliu își amână Halima mortea
1001 de nopţi până ce în sfârșitu încredințându-se împăratulu din aceste povești că sînt și femei cinstite se
lasă de năravulu ce apucase” .
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Mai ieste o colecţie, „1001 de zile“, scrisă persienesce
după piese de teatru indiene (1675). Petis de la Croiz
o
traduce franțusesce, apoi se traduce în italienesce (1720).

Dir amândoug colecțiile se alcătuesee n 400fi40v Iv-

dohoyindv.“ Din. grecesce s'au tradusă în romănes
ce ;
d-lu Gaster are o traducere de la 1786 facută în 'Transilvaniea ; de atuncia s'âu tradusi şi tipăritu de mulțime

de ori.

6)

Aaa

Archiră şi Anadamii. Asta ie o poveste dintro

mie și una de nopți care

înse lipsesce

nâstră. Povestea o. aflămu la “A. Pann

din

sub

„ârehir și Sinagrip“ în locu de „Heykar

Halimaus

numele

de

şi Sinkarib“

- cum se află la alții. Această poveste ie în
legătură, cu

a lui Bertoldo. La noi a străbătuta de la Slavi;
veaculă alu XVII-lea. se cunâsee unu manuscriptu.

Iâtă pe scurtu povestea :
„Sanagrid aveă unu sfetnicii
ună nepoti ali său, Anadami,
Bei și înveță nepotului, îla duse
ție în loculii său. Anadamu ca

din:

pi
|
Archiru: care înfiese pe
Arehirii, după ce îşi eresă slujască la “împărasă ajungă mai de grabă '

stăpânu pe averile moșu-su, îlu amăgi

că ie încunju-

rati de Turci și să' vie în grabă cu oști
multe, pe de
altă parte spuse împăratului eă Arehiru
vine asupra lui

ca să-i iea tronulu ; apol se găsi ghibaciu
să înșele pe
"Archiră şi să-la aducă -firă arme la curte.
Împeratauli,
după ce puse mâna pe Archiru, îlu osândi
la mârte fără
să mai aștepte vre.o îndreptare ori
lămurire. -Dar ar-

mașulu însăreinatu cu
ioşă,

tăi€ capului unul

îndeplinirea

osânăita la

pedepsei

morte

care

se

îndu-.
semană
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cu Arechirii și-lu aduse dreptu dovadă, iear pe bătrână
îla ascunse într'o gropi unde-lii păziră cu cele de tre_buinţă.— Faraonă împăratulu Eghiptului auqi de mârtea

lui Archiru și trimese la Sanagridi cerându să-i trimâtă
meșteri să-i zidscă o cetate nici în ceriu niei pe pămîntu și meșterii să vie nici. cilări nici pe josu -ete.,.
“Tear dacă nu va puteă îndeplini: poronea îla amenință
"cu ruinarea cetăței.
|
Se înțelege că nime nu pricepi ce-i de făcut până

ce nu se dădu pe faţă că Archirii trăesce încă, Acesta
merse

la

Faraonii

cu

meșteri

îmbrăcaţi

în volce

pentru ca să facă o cetate după pofta lui Faraonă
„uni copilu într'o ladă, de ladă legă dot vulturi
văță pe copilu să ridice în susu o fiigare cu
vulturii răpedindu-se după carne cidicară lada și

şi

puse
și încarne,
copi-

lulu în slava ceriului, Atunci copilulu. începi a strigă:
„Varu. şi cărămidă :că n'au

meșterii

ce lucru.“

Așa

do-

vedi pe Faraonu.: Mat ceri Faraonu să-i facă funie de
năsipu. Archiru puse năsipu într'o ladă și dădu drumu
năsipulai prin o bortă, apoi poli pe Faraon să stringă
funiea.
Faraonii îi puse și întrebări, unu feliu de cimilituri,
„Ce ieste copaciulu cu 12 ramuri, fie-căre ramu cu câte
patru cuiburi, fie-care cuibu cu câte 7 .oug,. unula negru

și unulu albu?

(Ara

fi trebuit ori 7 ou& jumătate

albe jumatate negre—ori 14 ouă, 7 albe și 1 negre).—
Astă cimilitură, cum se scie,-a ajunsu populară. 'Tota
astu-feliu și cu clădirea cetăţei în văzduhu.
Din acâstă poveste. au străbătuta unele şi în vicţa lui

—
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Esopii.— Despre raela purtată de vulturi și despre alte
„ lucruri minunate (unu calu de lemnu, unu covori ete.)
zburâătâre se cundsce destula în povești.

7) Ghenoveva ie o poveste de obârşie francă. Genoveva le privită la catoliel ca sfinta. Vicţa er fe alcătuită latinesce de-unu călugări (1272). Altă monahi a
tradus'o în franţusesce sub numele. de „Nevinovăţiea
aflată“, Din franțusesce s'a tradusu în alte limbi, În
Germaniea s'a făcutu o prescurtare,- pe care a prelu-

erat'o

Schmidt ; de pe a lui

Schmidt s'a tradusi în

franţusesee și de pa acâsta în româănesce întăiea 6ră la
1838 de G. Pleşoianu sub titlulu de „Istoriea Ghenove„vei de Brabantu.“

Istoriea pe scurta ie astu-ieliu:
„Sijefră a scăpatu pe duca de Brabantu. de la morte
“şi acesta dreptu mulțămire îi dede de soţie pe fiică-sa
Ghenoveva. -

„Nu după multa pleca Sijefrg la războiu, Vătavuli din
curte Golo

se purtă fârte uritu, cătândă

să necinstescă

pe Ghenoveva. Ne izbutindu urzi o intrigă. “Anume pe
când Ghenoveva dadea lui Dracon, slugă eredineiâsă,
uni

răvașu

pe Dracon

cătră Sijefră, Golo năvăli în odaie și omori
și învinuindu

pe Ghenoveva 0 puse

la închi-

s6re,: scrise tota feliuliă de pări asupra iei şi le trimese lui Sijefră.
„După câtă-vi, vreme Ghenoveva născă ună copilu.
Într'o nâpte află iea ca Sijefre a osândit'o la mârte. Atunei Ghenoveva dadă Bertei, fata temniceriului, ună

Tâvașu pentru
7

Sijefre,

—
| „Înse

cei

doi

gelaţi
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să o ombre se înduioşară

prin rugăciuni şi lăsară pe bi6ta femee într'o pustietate
jurând'o să nu mai i6să la lume; iear spre dovadă că
au îndeplinita poronca lui Golo, seâseră ochii de la uni
câne

și i-i duseră

lui.

|

„Ghenoveva și copilulă trâiră eu mari greutăţi în acea pustie, hrăniţi fiindu de o ciută.
„Peste o vreme se înturnă Sijefre de la 6ste şi fărte
reu îi păreă câ-și' osândise femeea numai după pârile
nedovedite ale lui Golo, Bertaîi dadu răvaşulu din care
“se afiă tâtă nevinovăţiea Ghenovevel câtu și ticăloșiea,
lui Golo. Pe dinsulu îlu închise, iear ielă cutrieră necontenitu codrii pentru a se mai luă cu vânatârea, Di'n.tâmplare nemeri și pe Ghenoveva și o' scose din nou la

lume,

|

|

"Acestă povestire romantică nara fi trebuitu citată
aice, dacă nu s'ari cunâsce paralele în literatura romănâsca Gin veaculu alu XVII-lea. Asta-feliu ieste porestea pentru împărătesa

ferei

frânceşti

ce

i-ai

tăiată

maştehă-sa măinele şi povestea acâsta ie numerată

Se cucare le

minunea, a uni-spre-decea a maicei domnului.
nâsce şi unii basmi culesu de d-la Ispirescu
alcătuitu

toti

sub înriurirea

| Despre Tiodori,
meea

nu

acestei povești.

Filerot şi „Antusa, Draculii

stăruimu, -voiu

ca

notă numai

că astă

din

şi feurmă

se află și sub formă de basma, deosebire că loculă dra|
|,
cului îli iea arhanghelulu Mihaila.
8.

O carte intitulată

riurire asupra

Physiologus

a avuti o mare în=

cugetărei strămoșilor noștri.— Citaţii din
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iea aflămi în sfaturile atribuite lui Neagoe Vodă.
De
asemenea forte multe din pildele date în „Fl6rea
daruriloră“ sîntă luate din Physiologus. Așă ieste amintir
ea
de paserea Calandrinon „dacă. o aducemii la unu
bol_Dayu care are să se ridice de pe bla se uită la
dinsulu ; iear dacă bolnavul are să m6ră, pasere
a scie
si-și întârce capult.“ Totu astii-felit ieste pilda
cu Va-

silisculă ' care otrăvesce și planteși animale numai

căutătura

şi de

asemenea deserierea

cu

păserei mitice Finiz

care după ce împlinesce 315 ani își face un rugă
pe
care stă de arde şi apoi din cenușă se face: ieară-ș
i tî-

nără. Totu asta-feliu ne spuna poveștile nostre de feliu-

riți vrăjitori, dar aceștia

aveau

nevoie

de

cine-ră care

să le culegă osușorele şi să le îngrijescă nouă
dile:
9. Tilă-buh-oglindă. Acâstă povestire ie tradusă din
nemțesee și multe din năzhâtiile acestui feliu de
Pepelea

le aflămu şi la noi în poporii atribuite unuia
sau altuia.
Astii-feliu ieste mijloculu întrebuințata de Tilu
pentru
a nu plăti cârcimariului. De asemenea multe
din întrebările și vespunsurile lui Tila samenă pe
de o “parte
cu ale lui Bertoldo sau cu ale lui Nastratin
Hogea ; iear
pe de alta cu feliurite fâlcuri din poveștile nostre
populare.
II

Literatură etică sau morala

Acâsta cuprinde fabule, proverbe și ghicitori sau
ci-

milituri, De multe ori proverbele - şi ghicit
orile
ultima formă la cari s'au redusa fabu
lele
- sau

basmele,

x

|

sîntu
chiar

|
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1) Fabula. Se scie că Esopu, câruia i se atribueă
născocirea fabuleloru, n'a existata și că „viâţa lui iesteo

ţesetură fantastică de poveşti orientale de totu soiult şi

de diferite origini grupate în jurulă «unei pers6ne mitice.“
Între fabulele cari au străbătutu pănă în literatura
populară nescrisă voi cită o mulţime de păcălituri între lupă şi vulpe.
2) Proverbele sîntu. înţelepciunea popâreloru. Multe
din iele se află în „firea darurilor.“ Din cele populare au culesu mai mulţi ; Ispirescu a întreprinsă o colecție complectă.. Cum ami spusi multe proverbe resumâză o fabulă, de pildă: Vulpea când wajunge la car- :
ne glico-că pule ; vulpea când n'ajunge la: găini glice
că-sii, spândurate ; cămila vrândiă să capete cârne a

“pierduti şi arechile. În multe proverbe sau dicători se.

“vede îuriurirea feliuriteloră secte eretice, de. pildă în
următârele : „Buni le Dumnezeu— meșteri ie dracula,
„Uni Dumnedeu dă și altulu ea.
Multe proverbe oglindeseu. părerile poporului asupra

“ feliuriteloru stări sociale sau asupra persnelorii.

Astu-felia sinti proverbe în cari vedem ce _gândesce
minte
poporuli despre femee : „Muierea, pâle lungi și
de
scurtă, „Plete lungi şi minte scurtă,“ „Măseaua

„minte

la muiere

tocmai

după morte iese,“ „Doue muieri

şi o gâscă faca târgulii cucului.“ Sînta și

despre

bar-

baţi : „Barbati buni şi usturoii dulce nu se pote.“
„Despre copii: „De copil, de barbă.și de câte gâle sa
nu te plângi nici o dată“ ete.
Mai sînta și.0o mulțime de expresiună furate, cum :
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„a datu ortula popei“, „l'ai triptu,“. „și-a
luati iumea'n
„capu „a pusă prea multu de o part
e, „mustețele îi cată a

Olă,“ „a suflatu în fundula Glei“ ete.
3)

Ghicitorile (cimilituri) sînti

|
„descrierea

perifra-

stică a unui lucru -de gâcitu.“ Vestita cimil
itură pusă de
cătră sfinxa la toți trecătorii, o aflimu
și în poporu la

noi: „Care ie dobitoeulii ce îmblă demi
neţa în patru labe,
la a mi6dă în dous Și sara în trei 2=
Ci militurile nâstre

samenă

cu a pop6relori

cu ale Grecilorii vechi.

din peninsula,

balcanică” şi

|

|

nu

|

Unele ghicitori. au dreptu obieetii pers6ne
şi întâm-

“plări biblice. În unele manuscripte
se află întrebări ca

„următdrele : „Ce pămîntu a veduti sâre
numai o dată?
—Pundul

mărei

roşe,“ „Ce cocoșii

a cântatu

şi la

au

neîntemeiată ? — Porumbulu
când

l'a

ditu tota lumea ?—Qucoșuli din. cora
biea lui Noea.*
„Cine a fostu sola muti, -trimesă să
âducă o carte ne-

scrisă, în

cetate

trimesii Noea, din corabie şi a adusu

linii.“ Multe ghicitori sîntu din

Anadamu,

viţa

lui Esopu,

ete.

ramură

Bertoldo,

Arehira

Cele

multe

mai

sîntu alcătuite de a dreptulu .de
„Poporu.

I6ta câteva:

„Gânganie fără

de mas-

Da

suflare. îmblă far

şi
inse

.

astâmpărare, n'are

duhu, nici nu viză, tâtă lumea
îndreptâză.“ (ceasorniculi).

„Pe cea vale nourată vine
o fi&ră încornorată de meşteri străini lucrată, sufleta
n'are, sufletii duce, de păminta nu

se atinge.“ (corabiea).
|
.
nServețelu învergata peste marear
uneatiă.“ (curcubăuli).

—
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„Cine trece prin vamă şi nu se bagă în s6ma.“ (cântul).
“Unele
mai

ghicitori au

numai

0 deslegare, altele

îînse cite

multe.

TI
Literatura. religidsa.

Mae

- Eretieii pentru a împlântă ideile lori în mintea

po-

a
porului le-au. propoveduitu sub formă de poreşti.
anonime
(poveşti
aprocrife
din
Materialulu l'au luati
despre feliurite întrebări la cari nu respunde bibliea)
din pseudepigrafe. (carți atribuite la feliurite -persâne
biblice : lui Enohii, lui Moise, lui Adamă ete.) din apocalipse (vedenii sau revelații) atribuite lui Daniela lui
"
.
- Sf. Ioanu, lui Pauli, ete...
sale
ideile
noi
la
multă
Secta care a respânditu mai
„sub acâsta formă ieste a Vogomililorii, o sectă care admiteă că lumea le stăpânită de două principii : celu
buna— Dumnezeu și celi reu-—Satanaelii. Și rolul ce-lu .
j6că Satana sau draculu în poveștile nâstre nu ie de

“ loea în armonie cu datele religiel, creştine. Mai târdiu
_beserâea a pusii sub afurisanie scrierile ereticesei, între
acestea 'a număratii : gromovniculu, trepetniculă, zodiariulu ete.
Acâstă literatură religi6să ne-a venita. tota prin Slavi
și la Slavi a ajunsu de la Bizantini. -

1)
-

Zidirea lumei. Dracii.

Adamii. Pe

lângă șirulă

gidirei lumei data de biblie, mai aflămu în scrieri e- etice şi altulu care le venea mal la socotâla. Astu-fe-

E

|
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lii ieste o Paulie românescă din veac
ulu ali
Acold. spune „Că: în. diua întăiea
a facuta
„ceriulu şi pămîntului ; în a doua,
srele, luna
în a.-treia, raiulu ; în a patra, mar
ea ; în a
malele şi păserile ; în a șesea pe
Adam! și

i-a datu sufieta.

XVII-lea,
dumnedeu
şi stelele ;
cincia, aniîn a șeptea

a

Multu se ocupă apoerifele cu chest
iea draciloră și eu
chipulu cum s'au făcutu din înger
i. Amintiri despre că-

" derea Satanei se mai întâlnescă în tote
cazaniile vechi
Şi
în alte cărţi beserecesej,

.

Despre Adamu. apoerifele ne spuni
i de asemenea mul-

țime de amărunte. Unulu respunde la între
barea. din câte
lueru
ri a fosta făcutu Adamu. Altele
au cautati să ex-

plice ce însamnă euvîntula Adam
ă,
A însamnă resăritulu, D apusulă,

amieda, (Se

înțelege

din grecesce de Și

mă
va

numirile punctelora cardinale
sînta

Adam

aşă de aprope).

şi unulă a găsitu că
A mi€qă-nâpte şi M

je evreesce,

dar nu luau sa-

Di'atr'o poveste despre Adamii și

se vede origina, . explicărilora

ciudate

scocita pentru lemnulu crucej. pe
care a

Hristosu, Despre

Adamn

nă-

mai Spunu apocrifele
că a fă-

cutu. o învoslă cu diavolului. care

pămâîntulii pretinqindu

ce s'au

fost răstignita

nu-lu

că „pămintulu

nu

dumnedeu ci alu său. Tota asta
povestire

nisce cântece de stea,

2 ' Cainii și velă, Lamehiă.

lăsă să luere
ieste

alu

lui

o aflămu în

Apoerife

le au cautata
Să explice : cum de a seiuta Caina
ce-i mârtea. Ne spuni
că

diarolulă s'a .prefâcutu .
în țapu și suindu-se pe
munte a rostogolita unii bolo
vani care veninda de-a dura
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la vale a omorita uni berbece dir, turma lui Cain. Asta
feliu s'a priceputi acesta ce trebue să facă. pentru ag.
- Mori pe Avelă. La Musulmani ieste o legendă totu de.
spre acesti subiectii, dar diavolulu vine după porestea
aceea la Caina şi-l arată -cum omâră o pasere Sfârmându-, *

capul cu o pistră. Despre Cainu s'au ocupată multa a-

„poerifele căutânâu a explică mârtea lui şi semnului ce:
„i-a pusi dumnedeu ca să nu-lă omâre nime. Despre.
". câne

spună unele

slave traduse

texturi

române,

din grecesce,

că sa

influențate

născuti

de texturi.

din capului

lui Caini. De asemenea chiaru la poporul necărturarii

a străbâtuta basmulu că d-qeu a pusa pe Cainu în lună spre pedâpsă ; la noi se „Spune că ține pe frate-su
Avelii în spate,
3)
Melhisedecii. Pentru a explică de ce. dice îîn Biblie
că Melhisedecii |„a fostu fără tată, fâră mamă, fără numeri .
de neami, fiici începutu qileloru nici sfirșită vieței avânâu.*
Sîntu: trei legende cari respundă la acâstă întrebare,
În întăiea caţă să explice

de ce nu-si

pomeniţi.

pă-

xinţii lui Melhisedecu în Biblie. Spune că a tostu fe-.
ciora lui Sida împeratulu Eghiptului și ea părinţii lui
nu S'au pomeniti în. biblie numai pentru că erau. idololatri și rei. Melhisedecă înse a aflati pe dumnedeulu celu
adeveratu şi de aceea se și pomenesce.
După a doua legendă, pe care n'a putut?o află, a li
Gaster în texte romănesei, se spune că Melhisedeci a;
fostă fiiulu unui frate alu lul Noea și că: în vremea

“potopului Arhanghelul

Mibailu Va. luata

pe

Melhise-

„deeti de l'a ţinută În raiu.

28

_
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După a treia legendă Melhisedecu -ieră fiulu lui Melhi
şi a femei acestui Salimu (Melhi 'ieră fiulu lui Salaadu, fiului altei împărătese numită de asemenea Sa-

limi), Melhisedecu mai aveă unu frate a nume Melhi,
Patălu lui Melhisedeei ieră păgânii și Ia trimesu o dată
să aducă şepte viței pentru.jertfe. Melhisedecu pe drumă
a aflati pe dumnedeulu celu adeverati și s'a întorsi a
casă fară viței. Bătrânulu furiosu s'a hotăritii să jertfescă zeiloră chiar pe fiiulu său care îi ocărise. Dar pentru că împârătesa ţinea multi la Melhisedecu, au trasa

sorți și a căduti sorţulu

pe Melhi. Cetăţenii luându

pildă.de la împărata au adusi şi iei jertfă cite uni
copil. Atunci Melhisedecu s'a -suita pe muntele 'Tavorului şi s'a rugati lui dumnedeu să prăpădâscă orașulă.
Așă Sa şi făcuta şi deci a remasi Melhisedecu fără

tată, fără mamă, fără numâru de ani ete...

În literatura evrecseă Melhisedecui ie priviti: ea identicu cu Semu

4, * Avraamii.

fiiulu lui Noe.

Se cunosea mulţime de legende despre

copilăriea și tinereţele lui Avraamii.— Se spune despre
certările lui cu astronomii lui Avimilehu, împâratult
Egiptului.
“ Despre mortea lui A vraamt Sau născocitu de ase-

menea multe. Una din aceste povestiri: ami publicat'o
în partea întăiea a acestei carți, la veaculu ală XVI-lea.

5.

Moise. Acesta ieră după biblie gângavă

darnică la limbă
tată

şi Ge aceea încă din vechiu

o explicaţie și a nume povestea

de auriu și celiizcu cărbuni.

Cum

cu

sau zas'a

câu-

talerulu cu bant

că povestea nu.ie cine
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scie ce veche se vede de pe aceea că pomenesce
bani
de aurii, cari nici nu aveau de gânâii să existe pe vre-

mea când se presupune că aru fi trăiti Moise...
Despre mana din pustie spunii apoerifele că se prefaceă în gura celorii ce o. mânecă în ori-ce bucate ari fi

poftitu iei.
|
Ia
6. Solomon. Ciclulii de legende şi poveşti alu cărora erou ieste Solomonii înțeleptuli au avut forte
mare înriurire atâti asupra apusului

săritului, La noi mai tâte

câtţii și asupra

poveştile

din acesta

re-

ciclu -

sîntu atribuite altorii persone. Astu-feliii ieste cu visța
lui” Bertoldo, de asemenea cu Arechiru şi Anadamu precumi

şi cu viţa

lui

Isopi.

Poveste solomonică

ieste şi cea

nitoriu pe care l'a descoperiti
lalți fraţi,

deși

tatălui

„de morte tâtă averea

cu

feciorulii moște=

Solomonă

lorit

murindu

dintre

lăsase

cu

ceialimbă

unui feciorii fâră să spună căruia.

Singura poveste în care se. vorbesce de a dreptulu de
Solomonti ieste cea, cu regina din Saba. — Acâstaa venită
la

Solomon

și: Pa

încereatii

prin feliurite

întrebări

istețe precum și prin alte încercâri să afle de-i cu adeveratii

aşă de

înțeleptă

cum

i s'a

zvonitii vestea,

În

povestea „Zeferinu celui frumosi“ se pare că avemi legenăele solomoniee

reduse

feliu Roşu împeratu trimete

la o singură poveste.

Asta-

la Verde împăratu soli cu

-poruneă să-i nemertseă dintre trei vițel,
în totulii unulu cu altulu, care-i mai mare.

semănau
Zeferinii sfăce

tui să pună trei grămădi: una de grâu, una de orţi şi
alta de

met, Viţelula celui mai mare a mersi la grâu,.

—
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cela mijlocia la orz și cel micii la meii.—Alte -ghipăcii de acestea

întocmite

după modelulu . celorii solo-

monice aflămi în multe poveşti.
„Lui

Solomonii

i se atribue

că „prin

înţelepeiuriza lui

-a aflată totii ce ieste. pe June și în ceriu, așijderea planetele şi crângurile și totă tocmâla ceriului ;' de asemenea, leacurile și doftoriile şi” ierbile- cari-si de leacu.
- Oamenii ne mal avându nevoie de:dumnedeu nu. i se
“mai închinau şi de:aceea împăratulii Jezechie a pusă

„de-au arsi tâte cărţile acelea.
„Te Dărâmarea Jerusalinuluişi prooroculii Teremiea
„Aice vine povestea despre pocăința împăratului Ma
mase pe care. Merodeh a fosti: dusti la Niniviea şi l'a
fostii pusi sa ardă într'un bou. de aramă.
Despre căderea IerusalimuluiÎn
î mânile Haldeiloră aprocrifele spun că s'a fâcutu prin ajutoriulu îngeriloră
lut dumneqeu -și nu altii-felii. : Totu în acela-și manu„seriptu se povestesce” cum a cruţatiă dumnedeu, “după
“ruga lui Ieremiea, pe 'Avimeleha de. priveliștea robiei
făcondu-lu să dârmă 170 de ani. Caracterulu acestei

legende I'a prinsu forte bine d-lu Gaster, în adevăru i-.
deea fundamentală ieste petrecerea
într'o peşteră, 0 vreme

dre-care,

într'un

după

munte

sau

asemenare - scur- .

„tă, dar în adevăr, nespusă de lingă. Astă concepţieo
afiăma întrun basmi românesc adunati -de Sehott.
I6tă cum vorbesce d-la Gaster : Maica Domnului luă
o orfană în ceriii! “și-i dădă patru chei, diua ntăiea..
deschide fata o uşă şi sta în, acea odaie o gi. Maica
Domnului îi spune înse că ma o di ci unii anii întregii

.

—
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a stati. A doua 6ră deschide ușa a doua
„numai

ună

ceasă,

dar

ceasulu

şi

stă

acela în adeveru

acolă

a ținută

trei veacuri de omă. A treia 6ră privesce -numalo
Pâlă în' odaiea a treiași clipela aceea ţine cata
metate de vecinicie.“ Alta basmi nepublicată încă,

eulesă de d-lii Ispirescu, ne spune de unii

clijudar

care

tînără

întră în o deschidatnra de munte. Acold află o mulțime
de omeni la cari se: toemesce ca slugă. După o vreme
îi vine poftă, să 'se întârne icar la lume şi Gmenii de
acolă îi spună

să măture

gunoiul

în lumea

Când ajunga tînsrulu

şi

să-lu

nâstră “vede

seotă

afară.

că gunoiulu

său.

ie auru şi astii-feliu îmbogățită pornesce la satulu
Dar acold nu

mai

cunâsee

nici satu

nici

6meni

și

pe

„dînsulu de asemenea nu-la cunâsce nime ; căci ielu petrecuse în munte vreme “îndelunggată, deşi î se 'păruse
Jârie scurtă.

|

Paralelă cu acesta ieste şi -povestea celorti „şepte fraţi
„cari au statu morţi peste trei sute deani îno peşteră şi

pe care ami tipărit'o după Dosofieiu în partea di'ntăiu, la veaculu alu XVII-lea, la. dialectulii eu labialele schimbate,
8. - Hristosă şi Pilată. În privinţa nascerei lut: Hri- i
stosă nu prea sîntu toemai multe. I6ta înse câte-vă înșirate de d-lu Gaster.
Când maica domnului a avuti să nască, a cerută la

Crăciuna să-i dea patulu lui, Crăciunu a trimes'o la îe-

slele cailora ori boiloră. Dar caii nechezau şi tropotea
- şi maica Domnului i-a rugată în zădaru să se estâmpere. şi i-a. blăstemată să nu se mai sature nici o dată.
Veninda la boi i-a aflata rumegânâu 'și boii an stati
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de rumegatu îndată ce i-a: poftită şi de aceea au fostă
blagosloviţi.—Altă colindă spune că plopulii n'a vroiti
să dea umbră. Muriei și. lui- Isusă, când fugeau în Eghipetiişi că de aceea maica domnului a blăstemată

pe plopii „să nu-fie roditi—sa cr&seă totii în susu“—Pe

mără înse care totii își întindeă crengile ca să dea umbră mai mare l'a bine cuvintatu „să fie totu roditi—să
creseă în lături—să sporescă roduri.“
Despre rândunele spune altă colindă că aruncau în
Isusi cu apă şi cu pietricele şi ce aceea le-a blăstemata maica Domnului „să 16 fie cuibulu tota la locă'reu, la
grindele streșinelorii; să le bată fumurile.e
Despre. ursă poporului spune că a fosti odinidră omi,
care s'a pusă în brânci ca. să sparie pe maica Domnului și de aceea iea l'a afurisitu să remâe E
PI
Brâsea a mângâiatu pe Mariea pentru mârtea,. lui Isusu spuindu-i : „Ce te frăsuesei și te bocesei pentru u-

nului singurii, ieu amu avuti doi-spre-dece care de. care
mai

burduhoşei

torforată

și pe

și mai

maica Domnului,
Ci să se usuce,

erăcănaţei şi a veniti 0 roată

toţi mi i-a
să

turtitu de-o

dată 9“ De aceea

a blagoslovit'o să nu

pută după morte

bea

Smenii

apă

de

nu le fie grâţă ete.“
-. Între apocrifele relative la Isusă sau

pe

mai

dinsa

şi

să

bine între

pseudepigrafe trebue să punem : Insciinţarea iuă Len-

tulii proconsulii Iudeeă cătră senatulă Râmului pentru
chipulă, mântuitoriului, care descriere se află în
unele
ceaslăve nouă și în unulu de la sfârşitula veacului
ala
XVII- lea din Sibiiu.

—'439 —.
9. Pilată. Lui Pilatu i se atibue altă epistolă
tră chesarulu Romei și în acea epistolă sîntu descrise
mai de frunte minuni ale lui Hristosii. precumii şi
tâmplările groznice din vremea răstignirei. Chesaru

căcele
înv&-

dândă vina lui Pilata îlu chiamă la sine şi-a osândesce.
Forte respândită ieste așă numita deseriere a procesului şi a osândirei lui Hristosu, poveste care s'aru fi
aflata în anula 1400 la Acula în Italiea într'o pistră
forte frumâsă.
Apocalipsulii sfântului Pavelii, Acesta Pamă pu10.

plicata ca textulu cela mai vechiu romăneset (veaculu
alu XVI-lea). De multi încă ieră la creștini descrierea.
pogorirei lui Isusu la Iadă, cum o spune evangheliea
disă a lui Nicodimu. Dupa, modelula dati de acâsta s'au
fabricatu multe alte călătorii la feada. Apostolul Pavelă se interesază mai alesă de ieşirea sufletelori din
trupuri, dar vede şi muneile.
11. Epistoliea maicei Domnului. Acestă cărticică
„cuprinde

călătoriea

maicei Domnului

la

teadii,

visulă

dei şi cu epistoliea luă Hristosă pentru serbarea dumi-mecei, cari se află şi în deosebi.
12. Legenda Vinerei. Şi acâsta-se află la Români
|
încă din veacula alu XVI-lea. Ca şi la cele din urmă
leastă
şi aice aflămu colinde cari eugriaca date din
gendă,
peste anii,
13, , Despre cele 12 vineri mari ce sîntiă
Teste unu apocrifă care îndâmnă să păzimu 12 vineri
ce lucruri |
pe and şi a nume dă motivele spunândii

însemnate

s'au

întâmplati

întrînsele.

Adecă .uu fă-

—
cută ca și pentru

ne manuscriptulu
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duminecă.

Despre aceste Vineri spu-

aflata de d-la Gaster

ca d-deu le-a
"Scrisă pe unu sfetocup& care
l'a data” apostolilorii, iear
mai apoi Jidorvii le-au furata
şi .le țineau ascunse. În
sfârş

itu flosofulu Lifterie le-a afata de
la Mahaila fiule
jidovului Tarasie,
îi
De
|
14.

Avestifa aripa Satanei, D-lu Gast
er are o copie

de pe acesti apocrifu făentăla 17
și99
fiindă acesta copie

„traducerea ie de bună samă făcut
mai de multă. I€ta în
scurtă ce cuprinde. Arhanghelula Miha
ilu a întâlnită ună
duhi necuratu cu ochii ea, stelele,
cu mânile de focu,

cu
unghiile ca .secerile și cu pârulu păn
ăla căleăie, Acâsta

eră Avestiţa aripa Satanei care
mergeă' să turbure na-

„Scerea lui Hristosu. Arhanghelula

o bătăi cu

bicia de
foci şi ieră s'o omâre și asta-feliu o
sili să spue eum
întră

în casele Gmenilora de omâră pruncii.
Avestiţa,

mărturisi

sub ce forme

întră în case și

spus

e că are
19 nume cari ' dacă vorii fi scrise și păst
rate în vre o
casă. nu 0

stița dădu
hanghelulă

lasă sa.se apropie cale de şepte

arhanghelului zapisă
în, dadu

mile.

Ave- :

cu cele 19 nume, ar-

drumula blăstemâna'o
să nu se apropie de cutare (aice numele celui
pentru 'care se scrie
aces
tă -serisre

de aperare).

Acestă scri

ere se chiamă
carie de samcă şi se cose în pernile
copiilorii bolnavi
de spaz

me. Din apoerifa s'a preficuta
în descânteca.

În legătură cu acesti apocrifă
stau minunile sfinuluă Sisoe. Aice sfintula j6eă'
rolula de căpetenie, dar
nu ie

vorba de Avestiţa, ci ae una
simplu draca alu
cărui obiceiu ieră de:a mânecă
copiii surorei -lui Sisint

41
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pe dracii pănă ce Va silitii să

pe toţi cei 6 copil ai Melintiei și-lii

făcu

verse

să jure că

de casa unde se va află acâstă rugă și se va pomen
numele lui Sisinu, de acold nu se va apropiă. . .
o:

15. Descântecele.

credu

: Mulţi

că astu-feliu vora

Astu-feliu

se

poartă

fi

obicinuesce

cu

legenscrise
de şi

aperaţi
Visul

de

primejdii.

maicei

Domnu-

lui, cu Avestiţa,: ete, La toate vedemu că dacă
voră fi cetite “prin case
îndepărtâză
duhurile rele

și alte primejdil; unu pasă încă și se prefacu în des-

-

„cântece. Asta-felia sînta una şirii- de descântece asupra
cărora a înriuritu legenda Avestiţei. Avestiţa ie personificarea bâlel şi cele 19 nume ale iei sîntu personi-

..

: ficări ale feliuritelora soiuri de bla

- În descântece a-

flimii personificate ba frigarile, ba pociturile, ba lun
gorile ete. Totu aice trebue să numtrămi: râvașele de
friguri, cum ie cela în care ie scrisă,

SATOR
AREPO
TENET:
OPERA

EGAG
:. - MEGAG
ori
TEGAG
i

ROTAS:
16.

Vasile cel nou.

Nu

prin viâta sfintului se facă

celebra acâsta caite,.ci prin povestirea. despre vămile văzduhului şi despre înfricoșatulă județă. În privinţa vămilora spune că sufletele înnainte de a ajunge la cerid
trebue să trecă prin mai

multe. vămi unde

stau

dracii

şi cercetâză „păcatele şi opreseu pe cei ce-i au scrişi în

catastihurile-lora. Îngerula păzitoria alu omului cată să
7
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apere sufietula şi să scstă la îvâla sufletele hune ale
omului.
17. Descoperirea sfintei liturghii. - O legendă forte populară se ocupă cu descoperirea „sfintei şi dumnegeeseei
liturghii“.

-

I6tă legenda pe scurta:
Evreii au păritu

pe creştini

la Amuratu, împăratula

Vavilonului, că au de gândi să se scâle cu război asupra lui. Amuratu trimese pe Amiilagu, împeratulu Araviei, să strice besereca din Ierusalimu

şi pe

creștial” -

„să-i pierqă.: Patriarhula a fugit, lăsându pe unu preoti
“a nume

Loanichie

să Slujâscă

sfîntului mormîntu.
care

dumnedeu

în fie-care di la

Oastea nu putii răsipi

o ascunse

acoperind'o

besereca

besereca

cun

nori;

pe
uni

ministru venindu să vadă cum de nu potu ostaşi afli
besereca, a nemeritu tocmai 'când slujeă preotula și vroi
să-la

oprâseă, dar i-au

înțepenitu mânile şi i sau

tă-

măduita numai prin rugăciunile lui Ioanichie, Împăra-zatulu furiosa veri singuru în beserecă și se jură că ra

face-o grajdiu și chiar poronei de vâriră în 1ea cil și
cămile ; dar prin ruga lui Ioanichie. tâte aceste dobi-

„toce pieriră ca de trăsnetu.
să

vadă cum

îi lumină

slujescu

Amfilagu 'se hotări

creştinii

liturgbhiea

ochii de-lu făcu să vadă

și

împlinirea

loră rostite de preotu, . Astu-feliu când

atunci

dumnegei

cuvinte-

dise preotului

„pentru cel ce umblă pre marea şi. calatoresea“, îndată
Și văzi împeratulu „marea îmvăluită cu valuri grele,
și

corăbiile gata a se. primejdui, şi îndată cu curîntală
preotului s'a aliata marea, lear corăbierii mulțămeă lui
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dumnedeu etc... Amfilaga s'a botezatu cu toți boierii.
Mal apoi Amuratii pusede tăiară-lui Amfilagii capula.
Totii în privința înțelesului liturghiei se cunoscu „întrebări și respunsuri“ din cari se vede ce îmfăţoşază
preotulă, călugărulu,
diaconulă, luminările,. policandru, sfeșnicele, linguriţa, eădelnița, foculu, tămâea, coliva, etc... și respunsurile arată că popa ie în locul
arhanghelului, că poiicandrulu ieste ceriulu, sfeșniculu

celii mare însă-și Precista ete,
Totu în aceste în respunsuri (unu texta de la 1809)
se vorbesce despre sângele lui Hristosu care a stropit

rochiea femeei lui Pilatu şi mu se puteă spălă.

În bi--

blie se spune despre sângele lui Avelu că strigă.râzbanare. Credinţa aceasta o aflăma şi în poporă,

scie obiceiulu ce au dea

aduce

pe

apoi

se

ucigașă: înnaintea

celui omoritu cu credinţa că dacă presupusul ie cu a" adeveratu omoritoriulu, atunci ranele au -să se deschidă
şi sângele

să curgă.

Asta

credinţa

că sângele cere

răz-

“bunare ie moştenită din o periodă a desvoltărei omeni- Tel, în care cea mai sfintă datorie a rudelor ucisului (a

gentililoru) ieră să răsplătâscă sângele omorindu pe ucigaşu
Său

măcar pe cine-vă din ginta în care ieri ucigaşulii.
18. Cântece.: Întemeindu-se pe aceste cărţi s'au -des-

voltată produeţiuni populare” rimate. Multe din cântecele religiose sîntii de origină literară. Asta-feliu cântecele de steă şi cântece'e. îrogilori. Cântecele române .
de stea se apropie mai multa de cele slave, ' Cântecele
de stea au fosta de bună

dieci,

sub

înriurirea

samă

celora

alcătuite

slavone.

de das

Antona

căli și

Pânnă

Sa
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le-a culesu, nu le-a alcatuiti ielu,
Gum ereda unii, D-la

— Gastera. are manuscripte vechi în cari
se află tâte cântecele
atribuite lui Panna. Amu vorbiti
despre

„Cântecula pustiei“ care sta destoltata din
povestea lui Ioasaf
și Varla

ama. Unele. cântece ae stea
sintu psalmi versifieați. Cântecula alu 20-lea din
eolecţiea lui Panna după
d-la Gaster, ieste apocalipsuli
apostolului Pavelii pusă

- în versuri, Multe cântecede acestea
" podobnicele pogrebaniey. -

sintu

bucăţi din

îi

„Bocetele sîntu totu de aessta origi
nă, -

Colindele sîntu de doug feliuri, religidse
şi lumesti
şi stauîn strinsă legătură. eu literatara
populară scrisă,

Cântecele

populare

epice sînta şi iele în legătură cu
colindele și deci eu, literatura populară
scrisă. Baladele se
asam
ană la multe pop6re și aceea-și

temă o găsimii

nu„mai localisată altu-feliu; de multe
ori localisarea s'a
mărgenitu la schimbarea numelui. D-la
Gaster a aretata legături între balada Alioriței şi între
colinda culesă
de d-lu Maărieneseu „Judecata
păcurarilora“ (adecă păs.
toriloru). Şi acoleă se vorbesca de
trei ciobani şi do

din iei omoră pe. alu treilea, pe celu
mai tîntră, şi acoleă ciobanul se râga sa-lu îngrope:
„în strunguța
oiloru, în ce'a strații ala florilora,“ „și
va rogă a m'astupă cu

cea Slugă nâgr'a mea, fluerulu de la cureă,
că
eu vîntulă iea sîntu frate și de-a'ncepe
tristi a bate,

- Sugiș6ra s'a mișcă, flueruţula

va cântă“, Deosebire

ieste
că aice ciobanula omoritiă 1e vinovată, pe
când în MioTița nu. Apoi nu jâea nici una
Tola vre o mioriţă,
Bic mama bătrână; de asemenea lipse
sce
inscenartă
*
.
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cea

mărâţă

a

în „Păcurariul
Mârienescu

morţei

asemănată

şi Mieluţa,“

se află

—
cu

o mirâsă.

Dar

colindă culesă toti de d-li

mieluța,

năzdrăvană.

„Mâicuţa

bă-

trână“ se afli în cântecele populare culese de d-lui
Burada în Dobrogiea. ete. Legenda despre zidirea mă-

năstirei de

la Argeșu

o aflămu și la alte.popâre: le

Greci, la Albaneji, la Slavi, firesce alvu-felia locali:
“sată ete. Credinţa că trebue de: zidit G6meni vii în.
zidiu ie o veche, credinţă slavă şi nu lipsesce rue!
„la

alte

popâre.

Acuma.

s'a

redusu

și

în

locu

de

Smeni puni în zidiuri măsura umbrei, ca să moră omuliși sufletulu lui să fie stafiea care păzesce casa.

19; Zrogit (Vicleimii). Obieeiulu de a representa scene
din visţa lui Hristosu
Protestanţii

viindu

s'a născută în Europa

apusană.

în Transilvaniea au adusi și obiceiului

de a representă prigonirea lui Isusă de cătră Irodă, venirea magilori ete. Textulu

tati di'ntrunu textu

Irodiloru săsesci ie desvol-

germaniu fixati prin - veacula alu

XVI- lea: D-lu Gaster arată că .Irodii au veniti la
- Doi de abiea în: veaculii trecuti. Cantemiră și Sulzer po-.
menescu de joculii păpușelora, dar de. Iroqi nu,

20, Cărţi de prevestiri şi de

noroc.

Aceste

cărți

sînt de origină păgână, mai tote au primită forma lori
actaală în Alexandriea.
D' intr'o omilie a sfi ntului Hri-

sostomii (veaculii ali IV-l6a) se vede că de pe atuneia
ierau forte respândite asemenea scrieri în Imperiul
bizantinu, Acestă omilie -a fosta tradusă de Radu Greceanu la 1691, o aflămi în. „Margăritu“, Fiindu-că ira-.
„ducătoriuliă cunâsce cuvintele tehnice ale acestora cărţi
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urmâză că prin veacula ala 17-l
ea ierau respândite torte
tare la noi numitele cărți. La
noi au strabatuta prin
Slavi.
Cărţile de Drevestire
au

străbătutu

alături cu

calen

darele. În calendariulu pe 140 de ani tipăr
itu la 1816 în
Sibiiu

se află o enciclopedie întregi de asem
enea cărți :

Astrologhiea

o aflăma în tâte. calendarele :
prediceri

de plâie, moină, seceta, grindenă ete.

cu așă zisa planetă a anului.

puse în legătură
!

Mai sîntu învețături în privinţa treburil
ori

căutatu sub cutare sau cutare planetă.

planeta

lesne vei

s6relui, ieste -bine a.căută

aflăe,

„Supt

bunede

Astu-feliu : „supt
datorii

și moşii și

planeta Saturnus

ieste bine a

pune temelie la învățătură Și
ce-vă a schimbă“,
Alte cărticele,

despre

mai

apoi: lipite

înriurirea celoru 7

crescerei rodurilora.

|

de

calendare,

planet: eși a lunei

spuni

asupra

|

Gromovniculii ieste o carte în
care ni se prerestesce

„viitoriulă dupa

texti românesen

timpulu câna

tună:

Celu

mai vechii

ieste din veacula alt XVII-lea,

Astă
carte dela o vreme s'a încorporatu
cu calendarele. Ca
Srom

ovniculă s'au eontopită și alte
cărți cari proroceau
„ Yiitoriulu după cutremure-şi
fulgere.

Obrociri de şile,

Totă în calendare

ieste o elasi

fi-!
care a zodiiloru, în bune și rele,
În cărticele separate
ieste şi o clasificare a dilelora. îatr
unu manuscriptă
păstrată la Academie se spune eă
dumnegeu a aretată

aceste dile lui Moise.

_tire a ceasurilori

Se gâsesce de asemeneao împăr-

în bune, mâjlocii şi vele,

—

Proguosticon.
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Prevestiri de pe schimbările

dilelori

|

de peste anii sau de pe alte lucruri observate în vre
di a numită:
a
„De voieşti să scil anului viitoriu | ce chipi va fi, să.
“iei meare de stâjari în qiua minunei Arhanghelului,

- adecă în 6 a lunei acâsta

şi să tal acele mere în dou

şi de vei găsi într'însele păinjen va fi anulu reu; iear .
de vei găsi vierme va fi anulu de mijlocu; iear de vei
găsi vierme va fl anulu buni, iear de nu vei găsi ne-

mică să te forte temi de ciumă...“
Coliadnicii.

Prevestesce

petrecu în dilele

|

viitoriulu după

Crăciunului.

cele

Acesta -firesce

ce se

s'a con-

topitu cu prognosticulu, “căci nici nu-i altă ce-vă ; dar
se cunâsce și în texturi separate:
„Duminică e va fi nascerea lui Hr. ierna va fi îndoită și ploiâsă; tomna

vînturâsă, pe vremea secerișului

vreme bună ; șerpilori pierirea şi oilori; _pâme multe,
miere multa ; îmblătitorilora puţini grâu ; dobitoceloră
şi fiearelori înmulţire ; lear Omenilorii pieire.“
tru-"
timpul
după
viitoriulu
prevesteseu
De asemenea,
mosu sau urita din acele dqile.
"Totu la aceste qile se obicinuescu vrăji : “fetele caută

de se vora mărită peste anu ori ba. ete.
Trepelnicii. .< Prevestesce întâmplările

bătăile

parţilori

trupului.

româneseu ieste de la 1743.

Textulu , celu

viitâre
mai

după
vechii

|
în âste vel merge

„Perulu capului de se va clăti,
te veizîntâree sănătosu“. ete.
Zodiile, Prevestescu vicța omului

şi

Şi caraeterulă lui
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după zodiea în care se află
sârele la .vremea nascerel,
“precum și după planeta
stăpânitâre. - Zodiile nâstre
_ corespundă cu - horoscâpele
apusene. ..
a
Rota luă Solomonii, -deschisu
li „cărei la întâmplare,
“biletele de Plăcintă, Jisiog
nomiile, examinarea liniloră
de pe

palme. ete. -au fosta tote înt
rebuințate pentrua
"descoperi viitoriulu. Tota
asta-felia și visurile,

„21. Cărţi de doftorii. La Rom
âni ca şi la alte pobore. se află carți de doftorii, cela
mai vechiu terta |
_cunoscuti ie;
după d-lă Gaster, cuprinsi. într
'ani calendariu manuscriptă tradus
ala 1784 din rusesee, În“t'ânsulii pe lângă rețete se
afla Și poveţe în privința
chipul
ui de a face

povidlă, vuteă ete. Leacurile
sînta
în legătură cu credinţele , popula
re și însoţite de cerimonii simbolice ete, ca unu
felu de descântece, [stă
unu exempl

u: |

“De

tălnitură.

pui apă

întrun

|

Hier de găsit

vas şi să

a

sa-l

arzi în

bagi. herul

cărbuni vii în apă neîncepută, și să
guste

foc şi să

arsa,

şi trei

acel bolnav

de trei ori, și sa se spel
pe trup
e ; şi apă ce va mai

remănea,

să o lepede pe un drum,

că'i ya trece,“ *)

II. Literatura populară nescri
să Însemnătatea acestei literaturi
ieste „I6rte mare,

„mai

cunoscând'o

nu

cu. desevârşire romi puteă înţe
lege și

O

>),

.

Tâtă partea relatisă la

ie o prescurtare

-

.

literatura popalară

-

scrisă

din insemnata scriere „Literat
ura popalară
„„ română“ de Dr, M. Gaster,
București 1883.
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psihologiea poporului.

De aceea acuma în toată lumea,

civilisată stringii cu sfinţenie ori-ce producţii
ale poporului, sîntu
pentru asemenea

chiar

studii;

literare *

reviste specialu3 consacrate
acâstă

ramură

de

sciință

se

numesce „Folklorismn“.
La not de abiea an începuti a'culege aceste: “produ"ceri literare în dilele nostre şi încă trebuie de mărtuvisit că mai nici unuli din culegători n'a respectata
forma şi fondului populanu,
făcută, seosu,-adaosu ete.

mai toţi ai îndreptati, preUnii au mersi
așă de de-

parte în câtu au născocitii

balade

ete. în eari.au

ame-

stecatii pe 'Draianu, Dochiea, fetele Sabinene ete. și prin
asemenea

românâscă!

mijloce

Ca şi

cunosce cale de-o

au vroitu

a fi de folosă pentru naţiea

cum tote
poștă.

Cei

aceste

lipituri

ce au

culesi. literatura

nu

sari

populară, la noi, sînti : Alezandri [dar bueaţile culese
de d-sa nu potna fi privite ca exemple de folklore, ci ca

bucăţi literare: eulte făcute după cele populare], Antonă
Pannii, Ispirescu şi Orângă (dar amândoi au scrisă
populară, nu.au culest din gura poporului, trebuie de
notatii că Crengă, fiindu crescută la țară, ielu *e singurii
unii tipi de povestașu, influenţatu firesce de cultura su"peridră ceși-a câștigatu),

„peste măsură cele

Marienescu

(acesta a prefăcutii

culese), Iarnil şi Dârseanu

[Aceştia

au. publicatu cântece şi .strigături din Ardeala, dar din
“nefericire prefacute-de . seminariștii cari. le-au culesu],
G. Dem. Teodorescu [A publicati cea mai mare colecţie. de cântece populare ; dar și D-sa nu a pututi ori
D'3 vroită : a se înfrână şi a prefăcuti bucăţile, singuru
29
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se trădâză în note... Astu-felin întrună locu: Spune
câ

lăutariula Aicea Kipar crai şi d-sa pune Pipar,
pen„tru ce? O dată ce nu-i absolută hotăritu eă
n'a prefăcutu nici o iotă, coleețiea pierde ” colosala în
privința
valorei sciinţifiee]. - Cum veaemu în privinţa folklorului
-

romănescii ie mai tota de făcută din nou.

|

Literatura populară cuprinde : Văsme sau, cum
le qicemu în Moldova, povești; anecdote sau sndee,
cum le
„dica Muntenii.
"Acesteu în prosă, la. versuri sîntu

produceri

cântece)

e

cele trui: genuri:

şi dramatice

epice (balade),

(oraţii la nunta, păpuşi,

“Asupra basmelor'a atuti forte mare

lirice
ete.)

înriurire litera-

tura populară serisă ; multe din isprăvile - fețilora fru-

- moși samână cu cele din „Alezandriea, din
O mie şi
"una de nopți, Gin Dertoldo și altele. În
înșirarea li-

teraturei populare scrise ami aretată,
ici cold, cum
„tare sau cutare particularitate a. unui
apocrifu.
ori a
nui românu.ete.; a strabatuta în popori.
Neaperata
forte greu de deosebita elementulu vechiu,
moștenita
” la strămoşii sclbateel - şi barbari ai
poporului nostru,

elementele nous străbătute p6 cale literară,

cuuie
de
de

Trebuie de.

notatu că chiar dacă samână dous eredinți
Sau doue idei
Nu-i numai de câtu” sigura că sînta.
aduse de curândit
prin literatură.
- o
i.

Totu-și, d-lu Gaster are mare merită, căci
prin ceree-

„cetările d-sale a dovedita înriurirea
colosală, neașteptată,

„A literaturei scrise

D-sa, spune -acâsta'
lirice,

asupra celei nescrise.
înriurire

Cum însu-Și

lipsesce 'în compunerile
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Literatura cultă
De ohiceiii, se pare că, vedându serăciea literaturei
propriu dise, cel ce au serisii-despre istoriea literaturei,
române S'au apucatu și au: înșiratu pe toţi cei ce at
Serisi

ce-vă:

gramatică,

cărți de legi, pe

filosofie,

traducătorii

Noi înse nu vomi

face aşă,

literature,

vorbi

vomii

dicţionare,

de cărţi
ci

ținîndu-ne

numai

istorii,

beserecesci ete

de cei

de

definiţiea

ce au scrisu cu

dre-care talenta lucruri literare.
|
ae
Veaculii ali XVI-lea, Cele mai vechi serieri romăneseci sînt din acesta

ține

veacu,

dar diu aceste

au val6rea literară şi

multi în privința limbei

valdrea

câtă

scrieri

pu-

oau ie mai

(stilu,. cuvinte plastice,

con-

strucţie” frumosă ete,).. Pâte „că dacă ami aveă scrierea
lui Neagoe Vodă, sfaturile ce a lăsată pentru fiiu-su Teodosie, [bine înțelesii „dacă sara dovedi că Neagole a
scrisă aceste

sfaturi

vorbi ce-și, mai

şi a nume

multi,

romănesce]),

dar asta-feliu

zile, scrierea -fiindu-ne cunoscută

ami

puteă

cum: stau

numai

lueru-

de.pe-o

copie

mai nonă (și eine scie de-i copie ?), trebule săo trecemi cu vederea,

Vin ' scrierile lu 3popa Grigorie: de la Mabacii (1580
„—1619) precum şi din bucăţile

dînsula (bueați -din
XVI- -lea) sînta câte-vă

măi vechi

copiete de

întăiea ' jumătate. a veacului
originale,

scrisă la 1619 în dialectula

astu-felii ie

cu mr.

și deşi fondulu ie

luati de aiurea,

negăina lui popa

Gregorie

simţul

care ghibâeie în stilisarea ideilori.

Deşi cam

totu-și

nu

artistic

ali

predica

gredie

putemu să

și '6re-și |

|
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Despre

traducătoriulu

apostolului

de

la Voroneţu și

despre alu psaltirei de 'la fŞeheea. n'avemii ce spune, câtă
ie

vorba

de

talenti

forte bine îngrijit.

literari,

stilulu

înse ie une-ori

i

În acesti veac pe la sfârşită, a. serisu
eronieariulu
Moldovei, Nestorii Ureche *); ielu s'a folositu de letopis
eţe
%): Nestorii

Urcehe, pe la 1572 iera uricariii, deci tre-.

buie să fie născută pe la începutuli jumătăței a
doua
- a veacului ali XVI-lea. Pe la 1592—1594 ieri
:l0-

gofătă mare. De la, 1599—1619 a fostii vornicii
mare
de ţara de josii. Pe la 1615 aveă înriurire fârte mare

la domnie. Pe la 1620, sai cam pe-atunci, trebuie să

fi muritii,
Nestori Ureche a scrisă Domni. țerei
Moldovei şi vicța loră de la Dragoșă pănălaa
dou
domnie a lui Aronii Vodă. Părerea cea mai
respân-

dită ieste că nu Nestoră,ci fiiu-săn Grigorie a scrisii

-

„

cronica; dar mai de multii d-li Hâjdău și acuma
urmă. dl. Ar. Densuşeanu în cartea sa „Istoriea în
lim„bei și literaturei române“ aii aretatii părerea
că
nu
: Grigorie ci Nestorii ie adevăratul autorii
, Nu scimi
pe ce motive şi-a fâcutii d-li Hâjdău convin
gerea pomenită, di. Densuștanu înse aduce următâ
rele argumente: 1) In nică unuli din 'codicii manusc
riși cercetați. de d-sa n'a, aflati prefața, publicată
de d-lă Cogâlniceanu

și sub care Xe iscăli
' Grigor
tăe
i;
2) Cronicarii şeriu de obiceiii despre lucruri Ureclh
contem"porane și cum se face deci că Grigor
e
care
muri pe la 1650. să-și oprâscă scrierea Ureche
tocmai la
1595 ? 3) De pe stilul cronicot se vede
că faptele
de la 1564—
1595

sîntii scrise

de unii

porană,
- care nu puteă fi altulăde câtă Nestorii,contem
de 6ro-ce Grigorie Ureche nici nu eră născatii
pe la 1564, ba
uici pe la 1570.
Seceta de la 1585 o descrie ad„Mirabi

li de plastică,

: _Densuşeanu: n Copacii
s

iâtă şi citațiea adusă de d-lii
ai secatii de secăciune ; dobi-
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mai vechi, dar'eari pară a fi fostu lipsite de merite li„terare

şi redactate

nisce călugări

mai

multu ca

nisce

anale seci de

cari aveau în vedere mai multi interesele

mânăstiri lori de câtu faptele generale şi cari

numai

cu talenti literari nu ierau înzestrați, Dar Nestoră:
Urecheie forte talentatu ; după ce învingemii greutatea
ce ne face limba autoriului, limbă pe care înse o pricepe
“cu-ușurință celu ce cunoasce limba populară de a-zi,
_putemii ușoru vedeă că lut Ureche nu-i lipsei darulu
de a.
_mne vorbi prin imagini bine închegate, nici darulu de a
ne mișcă prin aceste imagini. Firesce că pentru a simţi

frumuseţile acelorii scrieri trebuie să ne desbrăcăma de
tâcele

nu

aveau ce pasce,

'ce le-aii fostii dărămândii :

frunze și atâta prafă au fostii, câtii

se stringeă tro-

-“iene la garduri, când bătea vintulii: ca de omătii eră
troiene de pulbere. I6ră despre tâmnă s'aii porniti

„ploi, şi ai crescută mohorii, și di'ntr'acela și-au fostii
prinqendii fâmea

sărăcimea,

că ieră pretutindenea f6-

mete mare“ ; 4) Cronica lui Ureche ieră scrisă şi pu-

blicată încă de pe la 1618, decinu putuse fi scrisă
de Grigorie. Ureche care atunci încănu ajunsese vornicii

mare, de re ce documentele ni-li arată numai spătarii între 1631—1642, iear vorniciă' mare îli aflimi

tocmai po la 1644—1645.
Acuma iâtă cum dovedesce d-lii Densuşeanucăîn adevără „cronica lui Ureche ieră gata înnainte de 1618. Se scie că Eustratie

Logofătulii, apoi Simionii Dascăluli și în sfârșit Mi-

'saili Călugărul au adnotati și desvoltatii cronica lui
Ureche. Dar fiind că Grigore Ureche, în ipotesa ca
autoriulu cronicei, p'arii fi putut'o scrie
_arii fi el
de câti după 1645 (de cândă a începută a fi vor-

nicii mare), arii urmă că Eustratio
amplificat'o- după 1645 și mai

şi ceialalți au

de cregutii chiar că
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ideile nâstre

modern
şi.esă nu

ceremude la Nestora

Ureche, nici cine scie ee spiritu criticu, nici lipsă
de
naivități ete. Dar, vorbind la drepti, din acestă
puneti
de vedere nu putema să admirămi nici pe mulţi scriit
ori .
noi, între alţii nici pe Eminescu ; şi la, cetirea
acestora.
trebuie să ţinemu -samă numai de plasticitatea imagin
ilori, de armoniea şi frumuseţa - limbei, de musica
versului ete. Ceea, ce facemu pentru literați! noi,
„datori

sîntemu d face şi pentru cei vechi, dacă „nu vroimu
ea

pasiunile politice, sociale

şi religi6se

să ne facă nedrepţi,

să ne facă a găsi frumuseți literare la cei din
p:rtida
nâstră, chiar când nu-sii frumuseți, şi să vedeniii
numai
„ară

„>
.

fi amplificat'o

dapă

mârtea Ini Grigorie ; dar

tuncăcum se face că Mironii Costină, care pe Ia 1650aieră
în

ţară

w'a

cunoscutăpe

Eustratie

de cât

de
pe audite de la câți-vă boieri şi mai alesii de
la
calai Buhuși ? Intr'ună loci Simionii Dascaluli Nidice
„Că

Poloniea

n'a dati

înnapoi

ce-a

luati de la

alții
Și anume citâză Prusiea luată de la Nemţi,
- de la
“Riși spune c'a luată Sevirica şi Cernihorulă,
Despre
Tare

spune

că

de

câte ori sau ispitit asupra

Leşilori, totdeauna cu! roşine s'au întorsă, Mai
multă
o
„asam

ănă cu o fecidră nealinsă și nesilită, Dar când

puteă dice cine-vă acestea despre

Poloniea ?

Sivirie

a
au luat'o de la Ruși prin pacea de la Diviln
a (1618),
deci dupa 1618; dur înnainte de 1620 ; căci
la, 1620
au
pierdută

Polonij. Riga,

apoi

Liflanda

și o

parte
din Prusiea ; ear_la 1621 au fosti cumpli
tă bătuți
de “Turci. Din tâte acestea urmeză ună
udevării netăgăduită că Ureche își scrisese cronica
te de
1618 și deci că autoriulă ie Nestoră. 5) înnain
La d-lă C.
Climescu, .profesoră la Uhniversitațea
din Iași se află
unii manuscriptii de la 1785, ali cărui
titlu ie: „Le-.

—
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reuși oreșeli la adversari, chiar „când aceștia au talenti

e

o

a

literari,

Voia citi, aice urmatorele bucăţi din scrierile lui X.

„Ureche i Caracteristica luă Șiefani celi Mare, Fuga lui
Acestea,
Petru Rareșii. Pometea şi seceta de-l 1585.
de alegeri
de
precum şi multe deseriori de răzhe,
domni, "de ospeţe şi cruzimi sînti - bucăţi „cari 0 dată:

cetite ne lasă în minte tablouri negterse. În privinţa stilului lui Ureche ie de luati a minte,

„că

scrierile lui prin atâtea

trecânda

„ediţiile publicate pănă acuma

fiind

“mâni și

şi atâtea

făcute fără

de texturi, ne ieste greu: de sciutu:ce

critică

se datoresce lui

Ureche și ce copiștilori mai noi.
topisețulii

până la

: , a fostii scrisă
întâiii
eă,
carele
țerei Moldov

unii locii de

Nestori

vorniculă,

Ureche

-iâră de aiâră de la ună loci de Mirouii logofătul,
toti de
peste
i6ră.
ulii,
logoiet
cole de Ionii Negulcea

vel spătâriii, i6ră ali cineilea rândii I6Caritacuzino
fipeste totii s'aii serisii în sf, mănăstire Solca

râ-și
Tiriu kir
indă Mitropolitii Moldorei Prea-sfințiea sa.
sale
Măriei
fratele
Gavrilă mitropolitii după timpi
.
Prea-.
ului
Rădănț
ii
episcop
și
di
“Tout 'Peodori Voevo

sfintei mă- - -.

ii
osfințiea sa Kir Mazăreanuli archimandrit

trebuință
năgtiri Solcăi, ca să-mi fie pentra a mea
a mea."
după
iâră
,;
cetâscă
să
vrea
vorii
ce
- şi.a celor
=:
scrisii
Pamii
şi.
Solca,
morte să fie a sfintei mănăstiri

nostri 1773 în-a
în anii de la hristosă mântaitoriulii
şeselea rândii.. o
ali
-cepându-lă în luna luă Januarie : icră
domniei sale
tulă
începu
la
Iaşi.
Sai scrisă în târgul

_ Alecsandru
-_duţ

Ioanii Mavrocordatii Voiv6dii de dumnea-

prin scri--. .
Constandinii Greceanclii hiv vel spătariă

la leat,
- sârea şi ostenâlaa mea a lui Ștefană. Ţieiiu,
ul
1785

Jannarie

lui Dumnezeii,

în 30

dile sai începută

cu ajutor

1785 leat. Ștefanii Țicău

-

2

— 456

—

Di'ntre numeroşii traducetori de cărți beserecesei cari
“au serisii în Transilvaniea de la 1560 pină la sfârșitula .
veacului, * deși la -unii aflămu ghibăcie în aleătuirea

fraseloră, dar talentu literară nu putemua află și nici nu

avemu cum de vreme ce mai multă au tradusu de câtă
alcătuit ce-văă originali, ba chiar'nici nu se cunoseu alte
bucăţi originale de câtii predosloviile. de la cărţile traduse.
|

Totu-și

după

cum

chiar în limba

vorbită

de omenii

cei: mai inculţi, dacă îs meşteri la vorbă,săsimu
e
mare
îngrijire în privinţa, aleătuirei traseloru pre câta şi în
alegerea cuvintelora celoră mai potrivite pentru a avetă toemai ideea ori a ne zugrări ună tablou şi a ne
- produce o emoţiune, totu asti-feliă şi la acești tradu- cători putemiu deosebi pe cei mei meșteri - în meșteșu_gulu

vorbirei,

țămiţi

dacă

mai

cu

alcătueau

lesula celei traduse.
că mulți,

dacă nu

din care

traduceau,

mare

simţi artisticu,

o frasă care

Să: mai

toţi,

ţinemit

di'ntr'înșii nu

“şi deci

cepeau nici iei singuri

de

de

cei

să aibă toemsi

samă
scieau

multe

ori

mul-

înțe- .

de faptula
bine

limba

nu-și pri-

frasele, ci le: înjghebau -ca ori

care elevi, care spre a se mântui de de vre-o frasă grea,
latinâscă sau grecâsea, pune cuvinte romănesci în loculi
celori străine şi aleătuesce o frasă fară înţelesu,
Din
acestea urmâză că putemu lăudă talentului literari alu
tradueztoriului Paliei de la Orăștiea, alu celui ce-a tra- -

" dusu: Evangheliariului,

mai apoi copiatu de Radu de la

Mânicegei la 1574.
Veaculă ali. XVII-lea.

În acesta

veacu au trăită în
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Moldova mulţi seriitori însemnați : Zustratie logojăluli,
mitropolitulă Varlaamă, mitropolituli Dosofteiă *) şi
logofătulă IMironă Costinii. Dintre aceştia eu mare îalentu literara -aflămu pe Dosofteiu şi pe Mironii 0oDosofteiu Pa serisă lucruri
“tirea sa în versuri, de . și tradusă
stinu.,

"forte
temu
mai
dont

dar psaloriginale,
şi ica, ie tradusă

liberu şi în versuri, deci din acâstă traducere pusă ne încredinţămiu uşori de talentulu lui. Pentru
multă încredințare voii publică aice şi unu sau
'Talentulă lui Dosofteiu se vede
din aceste poiesii.

şi în Viețele sfințilorii, (unu din acestea ama

în urmă,

acold

unde

dialectulu

vorbii, de

publieat'o

cu labialele

schimbate şi de înriurivea lui asupia limbei serise).
cuÎn aceste vieţi traducătoriulu ' scie bine a potrivi

vintele cu imaginele : la
ştite are
gini ; la
tare sau
cisiunea
închipuie

%)

imagini vesele, fericite, lini-

cuvinte cari în adeveri deșteptă asemenea ima= |
deserierea chinurilora groznice suferite de cucutare mucenieți, observăm pe lângă tts preunui mi. care trebue să: cunoscă și să-și
cu viociune scenele zugrăvite și potrivirea

Nu se scie analii și loculii

Dosofteiii mitropolituli.
nascerei

lui,

dar

pe

la

1649

eră

călugării

la mă-

păstirea Pobrat. La 1668 leră episcopii.de Tuși,
jear în 1859 de Romanii. Ajunse mitropolită la 1671,

morită la Taganrog în Rusica la anulit ATI.
A
Psaltireaîn versuri. a tipărit'o la 1673 la Uniervit
*
în Poloniea, acuma a retipărit'o Academiea, română
origi:
iptulă
manuscr
cu
tipărită
edițiea
comparând

_nalii alii lui Dosofteii..
rită la Iași în anuli

Vieţile sfințiloră le-a tipă-

1683.

E

|

— 458 —
între-Guvinte și
ori la unu

idee...

cuvîntu

caţie în vre

pe

o notă

-

Ieste.de notată
care-lă

pune'n

pe marginea

că de multe

textă,

filei şi de

dă expliregulă cu-

vîntulu pusu în textu ie- vre unu curînta prețio
st prin
vechimea lui ori une:ori : vre unu neologismi
: . la uni

loei pune în textă plântele și explică prin tălpile
(și în

adeveră .plântele—plante - du pied fr. ie
unu cuvinti
„vechii romănescu, astă-gi pierdutu; iear talpă
ie cuvinta
slavi) ; aiurea pune'n . text sufrâncăle 'și
explică prin

sprincene, şi cuvîntiulu sufrânccă tre
bui
să e
fie ună cuvîntn vechiu din dialectulu cu ' labialele
schimbate, de

vreme ce-lu afiămiu şi la Macedoneni.
ironii Costinii *) a fostă poietă

înţelege că pe noi ne înteresază aice
". eroninel

|
şi cronicarii, se
partea

literară a

lui ; deserierea războieloru, portretele omenil
orii

ce j6că_vre unu

rolu, tablourile

de totu feliulu

cea,

„ flâmă în iea. sentimentele ce caută a deștep
tă autoriulă ,
“în noi şi mijlâcele ce Întrebuinţază pent
rua reuși, Din
tote aceste

cereetari iese

drepti cuvîntă,să

fie

că Airona

humerata

Costinii trebuie, cu

printre

6menii

În-

——_——

*)

Mivonă Costinii s'a năseutii pe la:1630
șia muritii
din poronea

tăiatii

la anulii

1692.

tiâa polonă,

- Într'o

a

conjurație

lui Vodă

Constantină

Cantemirii

A învățată în Poloniea și ie din par-

fostii

ucisii pentra

asupra lai

că

se amestecase

Cantemiri;

Prine

ipala
scriere a lul ieste Letopiseţulii țerei
Moldovei de la
1594 pănă ia 1662. Dela 1650 pănă la
1662 a sorisă
după” cunoştinţele sale personale.
A mai serisii o poc- „mă, Vitța humei, ună tratată de:ve
rşificaţie și căte„Vă epigrame. (nu în înţelesulii de-aqi
ali cuvântului),

—
zestraţi

publica

cu

mare
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talentu

literară.

analisare|

“Pentru

bătaiea între Zamoischi - şi Mihaiu Viteazulu.

Despre ceialalți

scriituri însemnați

mai

sus

nu pu-

tema vorbi totu atâta Qe cu laudă ca despre aceşti doi;.
în adeveri și” Eustratie logofâtulu și mitropolitului Varlaamu pari a nu fi - fosti toemai talentați din acestă
- punctu de vedere.
Teste o cronică anonimă, atribuită de' unii spătariulut
„Milescu, dar, după dovezile aduse în timpulu din urmă,
pare mai degrabă să fie fosta serisă de ună Munteanii
ori şi mal siguri de unu Ardeleană mutată în Munteniea,

Autoriuli, ori-cine, va fl fostii, ie forte talentati, şi nu nu-

din punctului de vedere literară.
în
trăeseu
veacă
În acestu
Veaculiă ală XVIII-lea.
ransilvaniea omeni forte însemna ţi şi, după vremi,
destul de înveţaţi, din nefericire înse mai cu 'totulu
lipsiţi de talentu literari. - Din contra în Moldova şi
în Munteniea lipseseu Omeni cu cunoscinţi desroltate,
mai

-Qar- cu talente

literare sînti

câţi-vă,

ba

chiar

în acestu

veăcu trăesce în Moldova celu maia talentata cronicarii
alu nostru, Neculcea. .
loan Neculcea, *) leste aprope unanimă părerea ce-

“*) Zonă Neouleca (de pe Ia 1670—17-43).

La

1701 ieri

agă; la 1104, sulgeriiă; la 1105, spătarii, Lusoţi pe
Cantemir la războiul do.la 1711, deci îlii descrie
“de pe vădute. “A tagitii şi ielii în Rusiea, apoi în Po-

loniea și tocmai pe la 1719

s'a întors "în ţară și-și

căpătă "moşiile. La 1731 ajnuse vornicii mare de ţara
de susii, -A mai fostii vornicii în.a douadomnie a lui
.
Mavrocordatii la 1741.

—
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lori: ce s'au îndeletniciti cu scrierile” romănesei vechi,
că astu cronicariu, de altu-feliu. oma “neînvățatu; ave,
mare talentu literara. este forte de dorita că soriitorii noi. să nu uite pe Neculcea.
Pentru analisata în
clasă voiu reproduce o bucată din eronica lui, acea în:
care descrie, leră să dicu zugrăvesce, lupta între Turci
și Ruși la 1711.
”
Pe la începutulu acestui veaen a scris în Moldosa

și Dimitrie

Cantemirii, *): mai

dar lipsitdee talenta.

multe

bucăţi

O

literare

_

În Muntenieu au trăită Văcărescii, **) poiesiile lori,
sîntu. ușore în privinţa cuprinsului, după moda, de pe
atunci și nu toemai însemnati ca formă literară.

>

Neculcea a scrisii letopisețulii țerei Moldovei de la
"- 1662-—11743 și patru-deci' și două de tradiții sub titlulă de O, samă de cuvinte
-.
-

*) Dimitrie

Cantemirii (1673—1723)

a fostii și domnă

în Moldova,
vreme de trei septămâni,
La 1Tila
fostă trimesă domnii a doua Gră, dar izbucnindă războiii între Ruși: și Turci, Cantemiră treci în partea
Rușilori; dar războiulă sfârșindu-se cau bine pentru
- Turci, Cantemiră 'cu mara greu scăpă în
Rusiea; acolo trăi pănă la mârte.
-

Văcărescii, Ienăchiţă Văcărescu, născutii în Mun-

teniea pe la 1740, apublicatiă în Gramatica sa
(1787)

mai

malte

(Amărită

poiesii,r una

turturea).

din

iele ie enl6să din poporii

Cluceriulii Alecu

Văcărescu

şi Porniculă Nicolae Văcărescu, fit lui Tenăchiță
scrisă și iei poiesii. Banul Jenache Văcărescu au
3
fostă de asemenea poietii. Logofătulii Văcăre
trăită pănă la 1863 și a publicatii mai multe scu a
poiesii

(1848),

destulă

de -talentatii,

”

—
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Veaciulii ali XIX-lea. Din 'Transilvaniea cunâscemii
unt seriitoriii însemnati oanii Budai Deleanu, care a
traita în Galiţiea. Pe lingă o mulţime de serieri sciinţifice asupra multoru materii, a compusă și o epopee
comică în versuri: „Ţiganiada“, care a fosti publicată
de Dl. Codrescu în „Buciumulă română“; pu scimi dacă
Acestă epopee, deși -.
„îndreptări“ şi „modificări“.
fără
.
prea pedantă și încâlcită, are bucăţi fârte nostime, vomil
reproduce

câte-vă

mai

însemnate

la sfârşitulu

“Dotii pe la începutul veacului a alcătuiti
guresce ]. Baracii*) de

la Braşov,

cărței.

după un-

„Arghiră şi Llena“,

unu felin de epopee; în -mestă traducere a, intercalatu
Baracii multe de la dînsulu, nu mai departe cum ami

avetatii în urmă reproducânda. o bucată,

sîntii deosebiri

Acesti
între ediţiile mai nous și între cea veche.
foarte -pu- Baracă, deşi nu fără talentu, dar a produsă

ţin originala, mai multu- a tradusti.

studiati

mai pe largă

versurile populare.

Ari fi interesui de

versificarea, lui şi legătura, iei ci

n

Ie

ne-a remasi . Vorniculiă Al. Beldimanii. De la. acesta
epică şi în
'. „Jalnica Tragodie“, o poemă fârte lungă,
se află şi înşi"care pe lângă bucăţi frumâse şi poietice
Mai ciudati ieste că din
" xări seci de fapte şi. de nume.

2)

fostii
Ioanii Baracii (1112—1848). Contemporanii i-a
A
Blaji.
lingă
pe
de
22)
Vasile Aroniă (1110—18
Anuli
osă,
Hrist
lui
a
Patim
:
ri
versu
tradusii în

=" mănosă, Leonatii şi. Dorofata, Narcisă, Pirami
_. și 'Pisbe. “Dar a fâcutii și poiesii originala,

o

q0a

- câte-vă, locuri ale acestei scrieri aru urmă că
nu-l atâta
de siguru că autoriulu va fi fiindă. neapăratu
vorniculu
Al. Beldiman (pretinsalu autoria); când vorbas
ce la
persoana întăiea au pare că
vorbesce ' Beldiman;
iear când îlu pomenesce pe acesta, nu-lă
prea laudă,
Ori cum, ară: trebui. de facuta! cereatări în
acâstă privină.
„Jalniea, tragodie: a fostii tipăriță de dous ori:
o dată de M. Cogâlniceanu și altă data de famili
ea vornicului. .

a

_

“

i

Logofătulii C. Conachi. Meritula acestui poieti a fosti

forte multu exagerata de unii cari voră cu-ori ce prețu să ne
facă a-la crede unu teliu de Ymineseu pe vremea lui..
Din

poiesii:e publicate sub
cele mâi multe sîntă
nale sîută în generalu
rație, cu unii curînti

titlula de „Alcătuiri şi tălmăciră
traduse ori imitații și, cele origiforte sarbede, lipsite de: inspiConachi n'a fosti poietii, ci ver=

sificătorii, ba: încă versificătoriu forte necorecti. Limba,

le în genere grede

şi pretenţiâsa.

Unele din. poiesiile

publicate sînta cam prea lipsite de rușine,
dar pâte că
„Nici nu lerau menite a fi publicate; păcatu
că familiea

„na alest mai

și

ce nu,

cu luare aminte

Câtu

de

colosală

ce trebueă să se publice

lipsă” de

cultură

și de

simţiri mai înnalte puteau să se întâ!nâscă
la unu logofeta mare ne arată volumula lui Conachi,
voluma din

acestu punetu de vedere, forte interesanti,

.

„. Alexandru Donică (1806—1866) nascuta
în Besarabiea,
a trăită multa în Rusiea şi când s'a mutata în
Moldova
- uitase a vorbi românesce, Multă vreme
și mulți Pau

lăudatu pe Doniel, numindu-lă marele
fabulista, La Fon-

N
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taine alu Românilorii, ete. : dar mal tote
dise ale.lui

lui Krilof,

Donici,

Alta

sîntii traduse

după ale .

fabulist mai vechii, Dimitrie Ți-

chindeuli *) din Banati

„lui

fabulele, aşi

din rusesce

a tradusii o seriere

serhbâscă a

Dosofteia Obradoviei ; deci aceşti doi, fabuliști ai

noştri s'au redusu la simpli plagiatori
nu ne vomi pierde timpulu cu dînșil.
Vasile

Cârlova

să

și: prin “urmare

la- Târgovişte.

năseutu

A seristi

mai multe poiesil-care pe vremea lori au avutii forte
mar6 îuriurire asupra seriitorilorii contemporani și mai
.

.

A

: moi, E),

-

-

A fosti mare patriotu, a luNeculai Bălcescu *5*),
erata multă şi prin fapte și prin serisi. Luera:a lia“,
României
terară ne-a “lasati numai una: „Cântare
Despre acestă scriere s'a pretinsu că arh fi fosta aleă- -

tuită de A. Russo în' franţusesce și numai tradusă de

Bălcescu.

Motu-și

un contemporani

alu lui

Bălcescu,

Ioanii Ghica, spune, în una din serisorile sale cătră A-:
lexandri, că autoriulu - cântărel

ie“ Balcescu.

Teri, gata

la
+), Şi-a publicatii plagiatală, în prosă,în anuli 1814
ra.

Buda, D. Țichindeal a murităla 1818 la Timişo
2) S'a născută la 1809 a muriti la 1831. De dinsuli

sîntă

tristată etc.

„Ruinele

"»k) Neculai Bălcescu,

ei,nPăstoriuli,
Târgov* ișt

născută

în Bucuresci

la 1819, a

a fost
luată parte la o conspirație împotriva Rusiei și
cu pe
.Bibes
lai
suirea
la
pănă
eni
Mărgin
la
închisă

tronă, La 1848 a luati parte la revoluţie şi fu silită să părăsască țara. La 18592 muri de oftigă la .
E
.
E
Palerrno.

N
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de pe la 1843 când a cetit'o Băleeseu lui Mavru, Ioan
Gihiea și nu mai sciu cui, Bălcescu ieră omu prea cin„stita pentru a-și atribui munca altuia; poate A. Russo
va fi cereatu să traducă .luerarea lui Bălcescu în franțusesce.
Cântarea Rominiei nu ie scrisă în versuri, ci
în prosă forte bine îngrijită, “ Bălcescu a mai seris înte altele și
„Istoriea Româniloru- sub Mihaiu Viteazulu“, care ie destulu de bine îngrijită pentru vremile -

celea.

Sintu bucăţi frumâse din puneti de vedere lite-

„rară, iear câtu ie vorba de adevărulu

istoricu, firesce că

a suferitu une locuri din lipsă de cunoseinți, alte locuri din pricina „patriotismului care a întuneeatii vederea seriitorului în acesta scriere ca și în altele,
Andreiă Murşeanu.
Naseutu la Bistriţa în Transilvaniea (1816). De la 1838 a întrat profesori -la Braşovă. La 1850 a. întrata translatoru
și: redactori la
Buletinul oficiali p. Transiwaniea.. A muritii la 1863.

Partea cea însemnată din. vița lui a fosti la 1848,
când inspirati de sentimente revoluţionare a compusă:
„Deşteptă-te.

ce-vă așă

Române“ !

de sublimi

Dar

chiar

acâstă

bucată nu-i

şi de extracrdinariu, cum aril dori

„„d-lu Densuşeanu să ne arete. În „lipsă: de altă ce-vă mai
bună, revoluționarii . au luată acestă 'cântecu - dreptu
steagu. Prin acesta “nu -vroimu să negămu că d-lă .
„Maiorescu - meritele acestui marșii națională. - Limba înse-ie, că în genere a Transilvăneniloră, grede- şi latinisată.
Griggore Atezanărescu

2)

Sa

fseuta. cunoscutii

=), S'a născutii la 1812 și a muritiă mai anii,

prin

deo
.

.

.

_

„ polesiea „Anula 18404

De

ş

-

pr

:

;

4 scriși şi fabule, dar forte ne-

corecte ca formă ba chiar și ca fondu, de vreme
ce in- triga fabulei adese ori nu se potrivesce (Astu-feliu ie
„Măgariulă resfăţati“). Multe - fabule 'sîntn îndreptate împotriva
-- la 1848,

tendinţelora egalitare ale teoreticiloră de

Astu-teliă

ieste „Porculii

liberati“.

Mai

reu=.

șite sînta satirile, jear din poeziile epice ne place „Osân" ditulă pe nedreptii“: . cuprinde : descrierea unut omori
„-făcutu sub- înriurirea unei, halucinaţii de natură epileptieă, Prin asta-tinde sau celui puţini demonstreză că

pedepsele date de juriști : sîntn fârte

adesea

nedrepte,

eăel mulți 6meni bolnâvi sînti osândiți ca vinovaţi, ...
“ Coustantină Negruţi s'a“ născuta la 1809 în Moldova, a
“compusii piese de teâtru, slabe: Doi ferană şitrei Cârlani
„și Muza de-la Burdujeni ;; a serisi o naraţiune epică A
produlii Purece, în care sînti bucăţi frumușele; dar ca
intrigă și ca înnălțime de idei ie slabă.
A publicată
Și câte- “vă nuvele - [ Zoe,” 0'alergare de cai, - Au mak

păţito şi alţii) şi nuvele istorice ca Alexandru

Lăpu-

şneanu, Sobieţhi şi Românii. "Potu-și câți ie vorba de une-. le nuvele e forte de temuti să nu fie numai traduceri de
prin rusesce” și franțuzesce. cu atâta mat multă cu
“câtii îeră buni prieteni cu Donici şi mai. alesi fiind
„că a osti şi prinsu cu: Toderică, jneătoriulu de cărţi, “

pe care l'a luatii de la Prosper Alcrimte.
Dimitrie Bolintineanu. *)
o.

Sa

|

făcutii cunoscutii prin

Născutii la 1826 la Bolintinulii din Vale jud. Ilfovii. |
„muri la 1872 nebuni. La 1848 a luată parte.la
revoluție; după înnădușirea mişcărei Pau surguniti, La
1859 s'a înturnati: în țară, a ajunsii ministru.
De
la 1866. a „căgutii în serăcie şi mai apoi a nebunitii,

|

>
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A serisu balade cari

O' fată tinără pe patulii more.

au avută mare înriurire asupra unei generaţii întregi
(Pe o stâncă negră, Ca unii globii de aurii, Noplea se

îmtinde ete.).

A

seris multe polesil lirice şi satire

A făcutii mulțime de piese de teatru : Ștefanii

politice.

Vodă celii berbantă, -Ștefanii George Vodă ete. dar ne-

„ însemnate. „A scrisă şi două romane: Manuilă și Elena. Amândous sîntă slabe: stilulu îmflatu, caracte=
rele falşe şi. nefiresci,

împrejurările

trase

de peri ; în-

riurirea seriitoriloră franţusesel, forte mare.
= În generali se pâte Qice că Bolintineanu a fosti înzestrata cu talenta, plinu. de sentimente patriotice și
“umanitare, admirabila versificătoriu, când nu s6 prea

grăbeă (Modelu
'Sorinăi).

Dar

de

versificare

fârte multa

1e

intitulată

o bucată.

se înşală cei ce facii din Bo-

lintineanu an geniu. Multe dia descrierile lui sîntii forte
spălăcite, războiele descrise de dînsulu sînta adevârate
jucării copilăresci pe. lingă războiulă de la Rovine de'serisu de Eminescu.
De la o vreme, Ge când cu „Conrad“ și „Traianidac, Bo-

'lintineanua pierduta şi

limba armonică

din întăiele

sale compuneri, a cădutu în Heliadismii. Dar în acestă
periodă ie de admis că şi mintea și talentalu îi ierau zdruncinate de. bâlă.
„Cum că. Bolintineanu a avută mare influinţă, că a
facuti şelă, cum a tăcutu Alexandri şi Eminescu, ie

firescui, dacă observăma că ielu a fosti poletulu care a
îmbrăcatu în forme artistice ideile și tendințele tinerimei

de pe la 1848.

.

—
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" Vasile Alezandri “ie născuta la 1821.
Alexandri a
serisu în tote genurile 'literare. . Astii-feliu a scrisă
“ poiesii lirice, cari sîntu și cele mai bune; dar în ge- nerala inspirațiea nu pornesce de la sentimente înnalte

ori de la aspirații mari; polesiile lirice ale lui Alexandri
“sîntu uşre,: Din polesiile sale lirice ne pare destulu
„de bună: Zu care ești pierdută în nâgra vecinicie şi
_Blăstemulă Moldovei, în acestea poietula a fosti miOdele “sale, "deși se pari forte a-.
șeatu mai adânca.

prinse de patriotismu, de iubire de țară, sînta prea reci

-şi prea_

mălestrite : sînth . frase sunătâre,. îmflate dar

focula lipsesce

şi încă mai

multi

lipsesce

adeverată

lubire pentru ţeranulu români. Din polesiile sale epice voia cită Pohod na Sibir, care în adevării arată
că autoriulu a fostă înduioşati de nenorocirea -Poloni-.
a
loru zdrobiţi de armatele "Țarului și de perspectivă de
Euvedeă totii în asemenea “hala şi Moldova, fără ca
pentru
ropă să se misce, întocmai cum nu S'a mişeatu

" Poloniea. Dar, deşi imaginile siati forte mișcătre, deși

__reușegce poietulă a ne înduioșă pentru acel nenorociţi,
în acâstă
„ce nu mai au nici patrie nici nume“,. chiar

_Ducată se dă la îvelă
lexandri de a nu
geurtă, fâră

puteă

cusuruli ce are -d-la Vasile Asă înjghebe o

a se. contradice.

Astaă-feliu

intrigă,

fie

şi |

în ' „Pohod na

ste- Sibir“ ne spune câ pe osândiţii culeaţi în mijlocului

“pei,

omâtulii i-a acoperiti.

Cum,

ometulu

a acoperiti,

adăpostii
şi pe Cazaci? Ori pâte Cazacii sau datii la
cum,
Ori
unde-vă şi „pe Poloni î-aa lăsată singuri ?
cea mai puternică
,
"astă contradicere, tocmai
tt în partea
-

|

—
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a poiesiel je fârte tristă, : Acâsta-şi lipsă de darulu
de la îînjghebă fabula vner bucăţi o aflămii în Groza
ete.
Bucată forte frum6să, admirabilă ca ritma, ca a„legere de cuvinte, ca musică şi ca efectua şi totii o
dată una din cele mai vechi compuneri ale d-lui Alexandri. În „Groza“ te o 'contradicere gravă între bă-

trâneţa moșneagului, pe care ni-lu zugrăvesce cu barbă
albă, răzemati în totagiu etc, şi totu-și acesta moșndgi
spune :„Oameni buni, an i6rnă bordeiu-mi arsese“ şi
" spune că - nevasta-i

cu

prunci

remăsese

pe câmpi,

în

„gerul!
Altă nepotrivire ieste că, dacă aru fi și remasă
moșneagulă pe câmpi, cine-l'aru fi opriti de a se strămută în satu, cum va fi făcatu şi după ce Groza i-a
Qatu bani? Apoi ce ieră moșneagulu : -pâte pădurarit,

de 6re ce şedei singuru afară din sată, atunci înse ho-"
ieriuli- f-ara fi datu fi datu altă casă; pâte ieră săteanii,

dar

în asemenea - casti

-steă în satu ca și ceialalți
întâree povestea,

totu

neajunsi îlu vedemii

de

n'aveă,

Giment;

pentru

ce să nu

Ori în cotro vomu

contradiceri

dămu.

Acesti

în poema epică: Dumbrava roşă.

„[d-lu Densuşeanu a 'analisatu pe largu

acâsts bucată și

a-aretata greşalele]. în Sobicţhi şi Românii ete.
Despre scrierile dramatice ale lui Alexandri: ie despusu mal întăiu că sînti pri "ntre dinsele, drame, co„hedii, operete şi tragedii. Din nefericire comediile degener6ză în farse, chiar nu mai departeîînsă-şi Cucona
Chiriţa ie tota o farsă,
Sub caricatura, societăței din
acea vreme de abiea se mal zâresce adevărulu. Pe urmă

atâta în

Cucâna

Chiriţa,

câtu şi .în Jovgu de la Sa-
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dagura ete, vedemu că Alexandri, a ridiculisâta numai
și numai pe 6menii cu idei noue, pe cel cari-au făcuți
parte din mișcarea de la 1848.
În Cuc6na Chiriţa vedemu că je reu a-și cresce fetele cu. îmvăţătură și că
'mai bine ieră'n
vremea veche ; vedemu că mai: buni; ie
de măritatu fetele după placulu
bătrânescă
obiceiula
tatălui lora (Bârzoiii. ot Bârzoeni) cu nisce vecini neciopliți, bătrâni, dar tovarăși de- petreceri al acelui Bâre
zoin. “Toţi cei ce represintă noua generaţie sînti numai. nisce flueră vîntu,

nisce

smintiţi

ba

chiar

şi pun-

„gași (dovadă cei doi tineri din piesa Cuedna Chiriţa,
dovadă Iorgu de la Sadagura ete.), Până la unu puneti |.
ni sară puteă obieetă: „Boieri şi Ciocoit* ; dar plesa le
făcută și publicată după războiu (1872) şi vorba dice: „după ,
războli mulţi voinici arată“ apoi Radu de acolo nu-i
cine scie ce odori; di "mpotrivă boternlu bătrănt je ră-

„„dicatu la: ceriu..*
Se înţelege - că ieră greu. de usa pe. scenă prese
_cari să se.spună clasei poieresci adevârulu ; dar de
coleă nu urmă că d-lă Alexanări,. dacă ela însu-şi
Jeră reacţionarii, ci din mişcare, "cum se pretinde
"cuma, nu: urmă dict. să gatiriseze și earicaturiseze
„cel

ce luptau

pentru

adeverii.

„Cum

în
a- nu
ape

că în „mişcare: voră

fi fostu amestecați totu feliulă de 6meni, cum că o mi- ..
geare nu se pote fără să aibă şi pariea sa ridiculă ie
lucru sciută ; dar d-lu Alexandri să nu vadă de câti parte rea şi pe cea bună s'o vadă numai în caraghioză,
ne pare cam ciudati.
_ Mai trista ie câ multe din aceste comedii îsi ocs
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„ lisate, aprâpe traduse din franţusesce (cum s'a dovedita
pentru

IPAvare en gants jonines— Agachi Flutura), cu

” alte cuvinte sînta plagiaturi,
Ie de observati că dramele ce-a încereati să localiseza

d-la Alexanâri

lage) au ajunsii

(Lipitorile satului—L"Usurier de Vilastă-Qi

comedii,

leo

„privelişte sui

generis a. vede comedii în cari omâră ment, Şi
d-lu Alexandri a lăsatu -pe Milo să facă asemenea pre-

facere! Cu acâstă împrejurare voii aminti. observaţiea
“forte întemeiată făcută de Y, G. "Morţun în Chestă
-Teatrale *) că adeeă publiculu de pe atunci a silita pe
„autorii să prefacă în farse comediile franţusesei şi să
lase de-o parte dramele, În adevăru pentru nisce 6meni
deprinși : a se purtă aspru, chiar crâncenii, cu femeea,
cu copil, cu ţeranii clăcași şi cu Țiganii robi, ce im"- presie putea să producă o dramă franțuzască, adresându-se la sentimente delicate, rodulu unei.civilisaţii mai
superiore ? De asemenea pentru a-i face să ridă pe boierii
de atunci, trebueă să se
prefacă „bieţii actori în paiaţi:
glume, ghionturi, târnuituri de .peru se cereau ne aptratu ete...

Din serierile dramatice mai nouă ie a notatu că
d-la Alexandri a scrisu: Despotiă Vodă, dramă în
versuri ; Horaţiu sau Fântâna Blandusieă şi Ovidiu,

Dar

tuturora acestora le lipsesce interesului dramati
că şi

exactitatea, istorică, „apoi mal
e

.

sîntă şi pline de contra=

..

*).. Vegi Contemporanul an, Y,

i

-

Li
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giceri.

căută şi află versuri frumâse;

Întrinsele putemu

e

„alte celea nu.

În resumatu Alexandri te poietă liricu, versificătoriu
limba
ghibaeiu şi are . meritulu de a fi împrospătată
N
:
literară, inspirându-se din poiesiea populară.
cunole
Moldova,
„Matei Milo, năseutala 1813 în
piese:
suta ca artistă dramatici, a scrisi şi câte-va

Baba

romantici,

Poietulii

înse le-ama.: numi unt
Nicolai

mal

adeveratit

a serisi

nuvele şi

Hârca, ete.

Filimoniă (1819—1865)

SI

|

felii de farse.

romanului Ciocoii vechă şi noi. . Romanulă ie alcatuită
pentru a biciui pe
artificială și numai

ciocoi, nu pe boieri ș ie cu totulă
celoră cari nu cunoseu. epoca pote

să le parăcă le întemeiatu pe observaţie
limbă și de talenti literari, mal bine

seri6să.

taci.

De

Dacă ro-

atunci trebuie
manult lui Filimont are vre-uni meriti;

D. Popescu, (mai
să recunoscemi . merite şi d-lui N.
cetiti în țara romă-.
alest că le tota o dată şi celt mai
nâscâ)

şi chiar

d-lui

Baronzi

care a scrisi

„Muncitorii

|
Da
NI
Statului“,
de
trel-Qeci
vre-o
Al. Odobescu a serisu.sîntu acumii
celă reu şi
vodă
Afihnea
ani, două nuvele istorice
Nuvelele sîntă întemeiate pe adevtDâmna Chiajna.

cum îla curulu istoriei, bine înţelesti aşă fragmentară
nâscemu sau mai bine

pe atunci.

cum îlu cunosceă d-lu Odobescu

Ori cum nuvelele sîntu

destulă de frumosă

figura d&mnei. Chisjna ie bine zuscrise şi mat ales
ie de lăudatii:ca stigrăvitu. De alta-felin Odobescu

scrisă
listă, Pseudokynegeticos 1e 0 bucată admirabilă,

cu adeverata simți artistică. -

a
Jacob Negruţi,

redactoruliă

Convorbirilori

literare,

„Tevistă care a făcuti multi: bine luptândii.
în potriva

- celori ee căutau și cată a ne schimonosi
limba.. Multă
se datoresce -„Convorbirilora:, dacă vedem
u astă-di la
"cei

mai.buni

scriitori tendința de

a scrie

curatu

romă-

nesce, luânduea modelu şi ca punctă de
plecare. limba
poporului şi a, cărților vechi. Dl. Iacob
a Negruţi a.
"scrisu ? poiesii lirice, destulii de slabe
; poiesii epice, „precumu JMironii și Florica ; a lucrati
şi operete (Beizadeă Epaminonda) ete. Mai de samă Îînse
- mi se pară
| din tâte lucrările d-sale: Satirile şi Copii
de pe natură.
3: Romanulă Mihaii Vercanu ie forte
slabi și nefirâsci,

În satire, din puneta de- vedere reacţionariii,

rugrăvesce

păcătoșeniile vieţei sociale şi politice de astă-di
și une

"ori loresce. fără eruţare și zdrobesce .prete
nţiile

ce se credi mari: istoriei, mari politici
- îmblă numai după căpâtudlă. Dar dacă:

câlori

şi în adevera
viâța de a-di

ie păcâtosă, dacă familiea ie desființată, libert
ăţile serise.

numa
pe. hârtie
i , dacă

cări-i îndrugă

în trecutu

lumea se

lasă dusă de şarlatani

frase late, nu-i mai puțină adevărată:
că -

ieră și. miai „Teu, deci ori: cum

- privâscă starea de a-q1 ca uni pasă
de la reu

trebueă să
în spre

mai bine. Firesce înse că ideile politice
nu puteau să nu

se oglindâscă şi în operile literare, așă
a fostă de când .
Ieste literatura, _-.
"Crângă,
D-la Crângă Ie pâte cela mai înzestrată
cu
talenti artistica, din. grupa de colab
oratori de la „Con=

- Yorbiri“, firesce faca

escepție pentru

Crenga a scrisă mulțime de povești

Eminescu. - D-na

poporane,

pe cari

—
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le-a alcătuită într”o limbă literară, căreia, puţină îi lipsesce pănă să fie corectă. Ceea, ce ie de. observatu ieste că
își îngriji în totii-deauna forte multu scrierile
„-d-la Crângă
| sale, necontenitu s'a munciti și 'se muncesce cu gândulu
cum ară dice, cum ari întârce,. ea doar ari ieși frasa întoe„mai cum trebuie :să fie după i ideea ce vrea să o facă să
_arete și după natura

Pe

limbei române.

povești

lângă

a serisă Amintiri, în acestea vedema aduși înnaintea
nostră 6ment "din altă generaţie şi așă de puternica iesti:
„din serierea autoriului în câta ne pare că i-amu veduta
-şi cunoscută chiar . nor. - Astu-felia teste . Isaiea Duh,

- *
- Prălea, viţa .la şcola în care a învățată -carte autode"
“riula, tipurile tovarăşilori săi... „Tâte aceste schițe aşă
l
talentu
de
cu
amintes
adevsrate,: aşă, de artistice, ne

lui Gogoli, seriitoriulii cârţel„ Suflete mârte“ şi nu p6te să nu ne pară -reu câ. d-lu Crângă s'a prea consaerata poveștiloru.
gru-.
- Slavici ieste i6ră-şi unulă' din scriitorii cu talent
din i
paţi în jurula „Convorbirilori“t. "A Bcrist N uvele
no-;
cu
Mora
ie:
poporă, între cari cea mai desvoltată
nurocii, Mat tâte-su ă these, adecă sîntti serise, numai şi
socială,
mai, pentru a dovedi vre ună principiu morală ori
pentru a da vre o lecţie.

vrea să

Ast-felit în Popa Tandă

iter per
ne dovedescă adevaruli următoriu : „Longum est

praecepta, breve et eficax
tema

contra

tesei,

nu

vele ete. fără- a dovedi

per exempla“. ete.

ceremi 'să se

ce-vă prin

luata. materialulu din “lumea reală,
meiemii pe

serie

iele;

Nu sîn- .:

romane,

nu-

dar trebuie de

trebuie să ne înte

fapte observate în adevăru nu numai

Închi-.

—

puite pentru
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trebuința causel.

A

negă tesa, ar îoserană

"că întâmplările reale nu cuprinăa niel o dată învețături,

“lueru cu desăvârşire absurdu,
Slavici a scrisă şi .piese de teatru, „cum ie Fata de
„dirău, dax slabe,

De la „Convorbiri vomii mai cită pe d-„lit Leoni Ne

gruți (nuvelista), d-lu N. Ganea (a serisu poiesii slabe,
dar între nuvele are şi bune, cum ie cea din urmă ,,Dout.
dile la Slănicii“ ;- cele populare sîntu prea pretenţidse,
" limba nu ie destulit de îngrijită, ie una amestecii grozavu

de franțuzisme

şi

de arhaisme),

ete, şi în speciala

Yoii vorbi de Eminescu:

Mihaiii Lminescu născuta în Moldova, judeţulă Boto-

şani, pe la 1848; și-a,
poietice

în

publicata 'cele

„Familiea“,” revistă

di' ntăia Încercări

de la Oradea

mare ; a-

ceste. încercări sînta fârte slabe și nu se cunâsce de pe
dinsele ce Jeră să ajungă autoriulu loru. Cele di'ntăiu
Îuerări însemnate și le-a publicatii în „Convorbiri“ şi,

deși avea multe greșeli de limbă şi de versificare, se
aretâ, talentu-i colosală; imaginile-i sîntu plastice şi pojetulă trezesce în noi sentimentele ce le are felu înşu-și,
Cum a aretatu I. Gherea în studiulu sau asupra lui E-

minescu, acestă poletii are în gradu forte înnaltu,

mal pe

susti „de câta toţi ceialalți poeţi români, darulu de a ne
Sugeră imagini, idei, simţiri prin cuvinte potrivitu alege,
Altă însușire însemnată a lui Eminescu ieste sinceritatea .
şi adâncă pătrundere în aleinimel omenescl: 'stări sufietesci

din cele .mal complicate

asta-felia

sîntă

plasticisate admirabilu,

ieste „Despărțirea“, „Venere și Madona,

ete.

= 415 —
Eminescu ie mai mare în polesiile sale lirice ; în cele

satirice îla strică necontenita dorință de a ne convinge
scăpare
-că pe la 1400 ieră binele pe pămîntii şi că altă
Eminescu ie ptnu ie de cata întârcereacâtră trecuti.
în viitori
reulu,
-simisti, în vi6ţa actuală vede numai
1elu bine
mare încredere, de trecuti i-i dori, dar vede

că nu

se mai pote întâree râta lumel şi desnădejduita

posomoresce

şi mai tare tabloului vieţei de a-l, de altu-.

ie unii
feliu destulii de jalnicu în adeveră. Eminescu nu

nici măcar
“pesimistii plini de energie, nu ie stăpânită
toenefericire
din
şi
de ură, ci unu pesimistil moleşitu
izbândă,
mare
ai acestă însușire a.lui a avutu. mai
descurăjare plină
mulți lau admirati toemai pentru astă

musica
"de desnadejde, In privinţa formel le de observati

lui ; aşă de tare ne robesce astă
admirabilă a poiesiiloră
vre 0 poiemusică în câth adesea ni se pare frumâsă
„“si6ră care ie

alcatuită

în

ritmulă

junsa chiar o adevărată negustorie
nescu.

Se înţelege că nu

cei lui Eminescu,

lui

Eminescu,

imitarea

a a-

lui Emi-

sîntemu contra imitărei tehni-

dar, ori cum, n'arii. strică mat multă

“originalitate, cela puţini în simţiri şi idel.

Eminescu

forte frumâsă ca
a serisă o nuvelă „Sermanulii Dionisie“,
şi de ploșni- |
“formă, deşi unil s'au îndignatu de purecil
vremea, la
“elecu cari îşi petrece sermanulu Dionisie
ie ironică şi mechiar nici n'au văqutu că partea aceea

In „Serma'nită a caracterisă smintirea minţe! eroului.
celoriico
nula Dionisie: Eminescu plasticisază teoriea
lumea din a“sustina că timpulu şi spațiuli nu sîntu în

fi cu pufară, ci numai în mintea nâstră şi deel că ară
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|

tință unu omu din qiua de aqi să-și. schimbe cugetarea

şi să trăâscă în așă

disa vreme” a lui. Alexandru cela

„Buna ori în viitorii, să se strămute în lună ori în sdre..
Așă face și Dionisie.—A mai. scrist şi povestea „Făt

frumosi

din lacrimă“,

o adeverată, poemă'n prosă, pu-

fina dacă'și mai îngrijeă stilula ara f fosta o bucată
„fără păreche în literatura poveștiloră,
|

„De
mai

la Vrancea

(Barbu Stefânescu)

talentaţi nuveliști de asta-qi.

darulii de «. Peşteptă

1e unulu din cer

D-lu Stefăneseu are

în noi tablourile ce şi le face în

„minte. Limba ce. o serie nu-i destulu de bună câtu
ie
„vorba de înjehebarea şi construcțiea fraseloru, prea străi"ne; dar ie plină de cuvinte luate in pcporiă
și fârte
„ frumâse.. Aceste cuvinte sîntu une locuri cam schilodite, alte ori luate nu în înțelesulii populară, ar ori
cum dau stilului o strălucire orbitâre.
Aru fi trehuita
limba mal. puţinu încărcată cu pod6be. . In privinţa
su- -

biectelorii-ie de observata că aprâpe tâte sînta ori ne- „fresci (ași ie chiar și Doroiă) ori chiar fantastice
(cum ie Trubadurulă) ;. în unele ie nota prea tare,
ne

„_Zugrăvesce nu 6meni, ci monștri, ca Răducană din Mi-

loguli. ” Cu tâte acestea sîntă bucăţi forte exacte,
cum .
ie de pildă descrierea femeiloru clevetitore din Sultini” ca, apoi Sorcova, Răzmeriţa, Odinidră şi acumii,
In tâte
înse se vede o îmfrumusețare, o idealisare a vieţel
din .

„Yechiu, una pesimismn î la Eminescu
a-(i, multă lingușire cătră persone

Sau aristoerație-!.

„Al

|

pentru vița de

din ași disa nobieță

Vlăhuţă ie de locu din Moldova.

:

o

A serisă pole-

—
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sil şi nuvele. Ie forte însemnati ca, poieli, deşi multe
din poiesiile sale sînt slabe, din cele bune voii citi:

.

Lui Eminescu“, „La Icână“, ete. . le pesimista.. In pri-

vinta, nuvelelorii trebuie să spunemii că sîntii multi mai
slabe de câtu ale lui De la Vrancea, şi desgustătore ca
|
De
tendință. Subiectele sîntu neadevărate. .

Caragiali ie de locu din Munteniea, ie însemnați
autorii dramatici, a serisă pănă acuma patru comegii :
Cu_O Nâpte Furtunbsă sau Nr. 9, O scrisâre pierdută,
„conulii Leonida față cu reacţiunea, şi D'ale Carnava-

Hu,

E

|

-

RE

a

Vcia,
- Chiristigiulu Titirică inimă vea, femeea lui
Nae
Chiriacii, slugă - la dughenă;; Spiridonă, neenicii;
Venturomut,
Rică
Vetei,
sora
Ipingescu; epistatu; Zita,
şi
“ iaristii liberală, sînt pers6nele din, Nâptea furtundsă,
Caragiali
zugrăvindu-ni-le, deși cam în zeflemeă, d-la

Asta
ne pune'nnainte adevăraţi mahalagii din Bucuresci.

tote patru.
1e piesa cea mai pună, cea: mai studiată, din
clasa
Into serisâre pierdută autoriulii ne zugrăvesce

conduestore dintr'uni orași din țară ; vedemu

prefec-

la ale-.
tului şi intrigile ce. se ţesu în juru-i, mai alesi
şi cu geri; ni se arată ce feliu de meni - faci politică
a păturei
ce scopuri şi mal alesi ne arată vicţa socială

cârmuitore. ..

« .

De

Ia .„Cuconulii Leonida față cu.reaețiunea“* vedemii unii

tiberala care face politică şedându de vorbă cu soția
„D-sale ; -peste n6pte se audu afară împuşeături, chiote,

face.
ete, şi soţiise trezescii, își închipuie că reacţiunea
a-demincţă
- xevoluţie şi deci baricadâză uşa; a doua-(i
N

.

—

fă caa
după ce
- poliţiei
D'ale

4108 —.

fosti alăturea unde-vă o petrecere și că6 menii
s'au chefăluită au împușcați, cu totu ordinula
care opresce împuşeăturile în orașu.
Carnavalulii ie prea complicată spre a putei

„Îi aretată în seurtu, destulu

ca și în iea ni

se zugră-

vesea mahalagii : uni bărbieriii, 'calfa lui, nisce prieteni de-ai bărbieriului, unu subeomisariă ete. Toţi mergi

la balu maseatii unde: se face unu balamucă întrega de

„complicații, - Acâsta cade: cu desăvârşire în farsă.
În .generalu ceea ce strică piesele lui Caragiali,
tendința

lori

reacționară,

nepotrivită

cu

ie

starea lueru-

riloră: din ţară ; dacă d- la Caragiali ari fi pututa fi pro-

gresistii, şi să aiba tota atâta talentu câtu are, alta-felia
de piese aru “fi tăcuta și altu Succesi aru fi avuti. Așă
cum -stau lucrurile, piesele voru fi primite din ce în ce
mai rece; „D'ale Carnavalului“ au fostă șuerate la Bucuresci. şi, dacă tendința

lora

şi mai

cu samă a acestei

din urmă; va ajunge lămurită pentru publică, ie de te“mutu să nu fie. primită din ce în ce mai duş mănesce.—
Tote piesele au fostu publicate îîn „Convorbiri literare“, ).
EA

Xenopol,

„Bradi și

de loci

din: Iași, a scris

putregaii“, In descrierea

vieţei

romanulă,

păturei așă

dise culte, deși cam ie dusi prea departe de talentulu
Său mal multa satirică, ne dă tablouri “adeverate; ne
arată de asemenea destula de bine pe proprietari, înse
pe ferani nu-i înţelege și forte probabilii nici nu-i cu-

:

*)

Despre

comediile

lut

Caragiali

„Contemporanulii“ an; IV.

veţi 1. Gherea

în
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nâsce. Talentulu “satirica ala D-lui N. Xenopolu se
arată şi în „Aventurile -unui americani în Romăniea“

scriere care, nu scima de ce, a remasii
intenţionată

În aesta sub exagerarea

necomplectă,

a întâmplăriloră

vedemu cum fie-care linie lovesce în vre “unu abusu

Ispirescu, * Sub - numele de „Unu compositoriu tipodin Muntegrafă“ a publicati o mulțime de: basme

le

fâră a

nu

niea ; dar

preface,

mele publicate de D-sa, nu înse

bas-

Admiramiă

şi „Poveţele uncheşu-

lui sfătosa“, banalităţi nesărate şi cu tentinţi ciudate:
E
a
D-lu Ispireseu trăesce la Bucuresel:

s'a făcută cunoscuti prin anecdotele.
T, D. Speranţă

populare puse'n versuri, fârte cu multu talentii..

Yiresce

fi privite
că anecdotele publicate de Speranţă nu pota”
ar fi ne,
populare
ca o simplă colecţie de anecdote
dicemu așă,
dreptuși neesacti ; anecdotele sîntu, ea se
plasticisate
inspirate de cele populare, dar forte adese
a tote
publicat
şi compleetate de autoriii.. Speranta și-a

anecdotele în „Contemporanulă“.

A mai serisi şi Schite

sale“,
Bau nuvele, din care „Mârtea Cuvioşiei
din
"de la Șleahii“, sântii forte 'exacte tablouri

e

la ţara.

"-

„Cinstea
viâţa de

a

din vicța
St, Besărăbeaună serisu schițe şi nuvele

din Besarabiea,

din Dobrogiea și din Munteniea.

cită din-cele! di'ntăiu;

cele de-al

doilea:

„Ioni

„Furtuna“,

Butuci“,

„Matula“

„Soseşte!“

Voiit

ete.;

(publicată în

„Moşa Zahariea“,
Dr." Omului“); „Spirea“ ; din celelalte:
de a ne zudarului
"Doi Prieteni“ ete. Autoriulă. are

arăvi

firesee - vița

Gmenilori simpli

de josu.

Şi-a
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publicata cele mai “multe serieri în „Oonterporenulat,

V. 6. Jorțună a publicatii mai multe. schițe din
visța politică, şi câte-vă poiesii în prosă; dar lucrarea, lui
de căpetenie, până acuma, ieste „Stefanu Hudici“, dramă
“întrun. actu. Ie întăiea. drama românescă bună şi.
luată din viţa reală. - Uni
mare merita alu lui
Y. G. Morţun ie limba în care scrie: la dînsulă
stilulu ie fârte îngrijitu, dar totu. o dată nu ie încăreată
cu cuvinte puse așă numai pentru că-sii frumose: stilula represintă exactii ideea şi ne sugereză tabloula. Stilulu și limba lui se pote vedei și în traduceri : : „Lanană“,

: »Marmeladof“,

ete...

- Acestă

mare

îngrijire . pentru

“limbă ie, putemu spune, fără exemplu în ţara nâstră;
„la noi artiștii „socota că trebute să pună pe hârtie tota
ce le trece prin capi şi apoi le pare lueru laudă că
nu
sciu bine romănesce.
A, Beldiceanu, de locu din Moldova, ie ună exemplu
forte curiosi de talent variatu : în perioda întăiea a

scrisă, în

genulu lui: Alexandri,

poiesii 'de totu feliuli,

totu aş de bune ca și ale acestuia ; poiesiile
filosofice
i S'au respinsa sistematica, de la „Convorbiri
literare.“
Acuma de câţi-vă ani serie la „Contemporanulă“.
poiesii

cu totul de altu genii de câta cele publicate

în „Con-

vorbiri:“ unele sîntu serise de demult ; ; altele,
cele mai

multe, sintu nous și publicate în „Contemporanul,
Din cele

mai bune voii cită :
„Lăutariulu ; „Capului de morta“, „S6rele nenorociţiloră“, "Lăte din cele făcute de
curându,. Ca
mai toți poieţii noștri. și Beldiceanu a căduti sub
înriu-

rirea lui Eminescu; dar ie de. netâgăduită
că: a sciutu, să

aducă alta notă

şi să-“sI păstreze și apucături.

originale,
y

—

D-la A.C.
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Cuzaza ie de

locă dia

Moldova.

-le

una

poietu eminescian ; deși într'o vreme, la începutu,: ieră
originală, acuma. sa dati după Eminescu, nu. numai în
privinţa formei, lueru ce-ari fi de înţelesu, dar și în a

fondului... Se înțelege înse că asta absorbire în Emi“neseu, i-a strieatucu atâta. mai multi domnului Cuza,
“cu câtu D-sa are cu totulu alta ialentu.
Acesta poieti
ie forte înzestratii cu spiritu,

înţapă reu

prin

epigrame,

dar epigramele lui n'au altu merită de câta că înţapă ;
altă chestie dacă are dreptate ori nu. “Te de notatu că
în domnului Cuza s'a făcutu, în cursulă câtori-vă ani,
o imetamorfosă, ne pare .reu că trebuie să spunemi așă,
spre reu și anume din dous puncte-de vedere : din ar-tistu originalu s'a făcută imitătorii ; din omu care sim- .
patisă cu Caliculă, cu Barbu lăutariulă, cu poporuli—
acuma a ajunsă aliatu cu reaeționarii
şi firesce. nu pote

să nu fle împotriva

celoru scrise mai înnainte.

cata. de talentu,

aşi

dar

merge

le „p-

lumea.

D- lu Const. O. fille ie de locu' din Iași, a , publicati

una volumi de poiesil, meritul lori ieste între altele
că sîntu originale, unele di'ntr'insele sînta bune: Indignarea, Unui Vitează, Țarului ete. Mai slabe sîntu cele

de dragoste,
„lumă

întitulatu

In timpulu din urmă a publicati unu vo„Dinu

Miliani“,

unu

feliu de amintiri

_ale lut Dinu:: din copilărie, de la şedlă și pănă la plecarea în străinătate. Autoriula crede că „Dinu Milianăe
ie romanii, dar-afară de câte-vă (patru cinei) capitole
“cari samână a' poiesii în prosă,: celelalte sîntu mai multi :
"o" cronică; D-lu Mille- pretinde - că şi-a aleătuitii ro-

|

—
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manulu după adevăru, că a spusi adevărulu şi numai adevtrulu, adauge înse că realitatea a fostu vadută prin
prisma personalităţei autoriuluj. Dacă ie aşă, apoi trebule să fie grozavi de sucită acea prismă, fiindă că nu
"numai a falșificatu realitatea, dar a și aretatu lucruri .
„cari n'au fostu

nicr o dată.

Ori

cum

Dinu

Milianu ie

unu tipii fârte interesantă de siudiătu, în ielu a aretati
autoriulu cum se pote oglindi o mișcare seridsă în mintea unui tinsrii care caută numai prileji de a străluci,
de a face lumea să-lu priveseă dacă nu cu admirare,
celu puținu cu grâză,
Mai sîntu mulţi poieţi tineri despre cari nu
“vorbi. aice mal pe largi, voia cită înse pe unuli:
Teodoru, de la Huşi, care a şi publicatii multe
“forte bune ; cu tâte că se luptă încă voinicesce
ma,

le de

nctăgâduitii că are mare

viitoriu literari.

talentu

A . scrisă „Zbuclumulu

putemi
D. 4.
poiesii
cu for-

și deci

mare

Vieţei“ ete.

APENDICE
"Din Cronica lui „Nestori

Ureche: (pag. 178 şi pag. 195

din Tom. I „Cronicile Romăniei“ de AI. Cogâlniceana).

De Mortea

lui Stefani celui Mare.
7

„-

:

”

In anul 7012, nu multă vreme dacă s'au întorst Stefan Vodă de la Pocuția, lu scaunul seu, la Sucâva,

fi-

indu bolnavă și slabu .de ani, ca unu omu ce era
tr'atâna ani in patrugeci şi șepte, toti în răsbâie
ostenele, și neodihnă, in tote pârţile, de se hălea
„toți, şi după multe ' resbâie cu noroci ce ai facută,
- mare jăle au r&posati Marţi, lulie în 2.

înşi
cu.
. cu

Era acestii Stefan

Vodă

oma

nu

mare

la statu,

mâ-

„Riosu, și degraba versa sânge nevinovati ; de multe ori
"la ospeţe omora foră. județu. Era întregu la minte, neJenevosu, şi lucrul seu scia st-lu acopere; şi unde nu
cugetai, acolo îlu iflai. La lucruri de răsbâie m-șteru ;
unde

nu

era nevoie,

înderâpteze.

însuși se vîra, ca vegându-la

Și

pentru aceea,

al sei s8

raru r&sboiu de nu
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biruia.
Așijderea şi unde-lă biruiai alţii, nu perdeanădejdea ; că sciindu-se cădutu josa se rodica deasupra biruitorilorii, Eră după mortea lui, şi fiu seu” "Bogdan Vodă urma
lui luase de lucrurile: vitezesci ; "cum se templs din pomul bună şi râdă bună se face. Ingropat-i au pre Stefan Vodă in monastirea Putnă, cu multă jale şi plin--gere tuturora loenitoriloru 'ţerei, câtă -plingeaa toţi ca
după unii părinte a loru; că cunosceau toți că s'aii scă-

pati de multu bine și apărare.

Ce după mortea, lui, îl

diceau sfântul Stefan Vodă, nu pentru sufletu, că este
in mâna lui Dumneqei, “că elu âncă ai fosta omu. cu
păcate, ci pentru lucrurile s6le cele vitezesei, carele ni:
mene din Domni, nice mai nainte, nice după aceia, Du
"l-ai agiunsă.
Post-an mai nainte de mârtea. lui Stefan Voâă, în-

tracelaşi anu, icrnă grea şi gerâsă, câta n'a mal fostii
iernă ca aceea nice o dată. Eră peste vară au fostii
ploi grele şi pov6e de

ape,

câtu sau. făcutu multă îa-

necare.
Domnit-an Stefan Vodă 47 de ani, 2 luni şi 3 săpt&mâui; şi: au zidită 44 de monastiri şi biserici ; și era
îusuşă țiitorii peste

toti, fera.

Eră înaintea Săvărşirei
|

sele,

chemat-ai Vlădicii,

și

toți sfetnicii sei, boieri mari, Și alții toți câţi s'au prilejită, arstându-le cum nu voră putea ţine ţâra, precum
-0 ai ținutu elu; ci socotind de câtu toți mai puternici
pre-'Purea şi mai înţelept, au i dati învățătură să. Be În.
chine: Turcului,
|
e

— 48

—

Fuga lui Petru Rareș.
Vtdândi Petru

Vodă

că "l-au împresurati.

de tote părţile, şi at sei 'l-aa

părăsitu

toți,

vrâjmașii

lăsat'au

scaunul, şi s'au dati spre munți; unde, cunosecându că
pice acolo nu se vi pute mistui, ut socotiti 55 trâcă'
la țâra Unguresea.
Şi așa, aflându-și cale deschisă pren
tîrgu pren Pâtră, au trecută pre lângă monastirea” Bistriței ; și, lăsându-se ca să pâtă cevuşi odihni în munte, .
deasupra monastirel, vădutau, unde ca unu roin den tote
părțile, încungiurată monastirea, ca 's&lu pâtă prinde.
Dece, cunoseândă elu aceste, au 'încalecată” pre calu, şi

singurii 'au fugitu se hăladuescă, în 18 qile Septemvrie,
intrându in munte într'adîneu*%), Foră drumu, foră povață, au datu la strimturi ca acele, de nu era nics de
cala nice de pedestru ; ce "i-au căutat a; lăsare calul.
Şi așa in şese qile învăluindu-se pren "munte, flămîndu.
și truditu, au, nemeritu la unu părîu in giosă *%), au data peste nisce pescari, carii, ducă i-au luată s6ma, cu:
dragoste "l-a primită,
Era Petru Voda, înfricoșându-se

de ei, saa spăimântatu, 6ră ci cu giurământu s'aă glurata

înainte-i

cum

îi vorii

hi cu direptate,

şi nemieă s8

se temă. Eră elă le-au data lora 70 de galbeni, bani
de aură ; şi vedendu ei galbenii, cu bucurie A-aă, luati,
.

*)

Ai

cum

nimerită

la

monastirea

unii

sihastru

dahovnicii,

nande este a-

Bisericanii, și "i-ai arătatii

țera Ungurâscă.— Adaos de Mironii Costinii,

**) Ce cură spre ț6ra Ungarescă,

spre Săcni,

pe 'pâriul acela, „aă nimeritii "de nişce

cale spre

și eșindă

pascari, idem,
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și "l-au dusă la otacul loră, de "l-au ospâtatii cu pâne
"şi cu peşce friptu, ospeţi pescăreseu,. de ce mâneca şi
ei. Și dacă au înserati, "l-au îmbrăcatu cu baine prâste
de a lori, și i-au -dată comănaci in capii, și L-ai scosi
“la Ard6l.
Și fiindii ste Ungurâscă de strajă, la margine, "i-ai întrebatu pre dânşii ce Gmeni suntă; €i au
- disu + suntemi p&scari. Și așa au trecuta pren straja
Ungurescă,

și nimene

nu "l-au cunoscuti.

“Dece, pâsca-

„rii "l-au dusi la casa unul boierinu Ungurescu, carele
au fosti avându prieteșugi mare cu Petru Vodă ; ce pre
Domnul nu "l-at aflati acasă, numai pre giupânâsa, lui ;
și pre taină spuseră ei de Petru. Vodă;

carea.

înțele-

gânda de Petru Voda, cu dragoste "l-a primitu la casa
ei, şi "i-au făcută ospâţă. Eră uni voinicu 6re cine, ce
fusâse aprodi la Petru Vodă, prilejindu-se într'acelu
satu, fiinda scăpatuşi elu Qintr'acele rtutăţi, îi spuseră lui de p&searii aciia ce venise den munte, și sciindă
elu că Petru Vodă au intrati in munţi, și nimică de
dânsul

nu

se gcie,

putea înțalege

şi cugetândi. întru

ceva

de

Domnul

sei,

inima sa, cumarii

at mersă la pâ&s-

cari 551 intrebe ; şi dacă i-an vedatu, indata aa

cuno-

scuti pre Domnul seu, Petru Vodă ; şi au căquti de i-au
serutatu picidrele,
Atunce vădându Petru Vodă pre credinci6sa sluga sa, multa s'aă buceurata şi Sau măngăetă,
şi multe cuvinte de taină i-a vorovitu, și imblândiadu-i-se inima,

au adormitu puțintel.

Nice

zăbavă multă

făcându, până a odihnire Petru Vodă, 6ră acea giupântsă
au gătiti l6gânu cu cai, şi 12 voinici intr'armaţi; și
"dacă

"l-aă deșteptatu,

au șeqută

în l€gănu

numai cu a-

—
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cela aprodu, şi ai mersă pe locuri fără de drumu, până

au sosita la casa unui bofarin Ungureseu, care și acela

era prieteni lui Petru Vodă;
dutu, cu dragoste "l-au primitu

şi acela, dacă 'l-ai veşi "l-ai ospătată, şi in-

dată i-au gătitu l6găni cu şese cai, că locu de zăbavă

nu era,-că den urmă prinsâse de veste stea; ce era la
straja Ungurâscă, cum Petru Vodă aa trecuti pentre
dânșii, și nu "l-ai cunoscutii, şi s'au porniti după dân-,
sul alu

cerea,

ca

s&lu

potă agiunge.

Ce,

Dumnegeu,

cela ce'i ocărmuitoră tuturorii celori ce i se râgă cu
credință, ai “acoperiti pe Petru Voda, Și i-au datu cale
deschisă;- și mergându cu nevoinţă ali sositii la Ciceu ;
şi Sambata, in resărita s6relui, Septemvrie 28, an intrata Petru Vodă in cetatea Ciceului, și au inchis porţile. Era cei ce'lu goniaii den urmă, vedândi că au
halăduitu Pâtru Vodă „dinaintea loru, s'a intorsu inapol. Acolo plângere și tâuguire era de Dâmna sa, E-

lena, și de fiii sei, de Iliaşii şi Stefâniţa, şi de fiică-sa:

Ruesanda, şi de alți căsași, pentru multă
venise asupră-le, sciindu-se den câtă mărire
atâta pedâpsă. Decit Petru Voda au intrata
„de s'au închinată, mulţăminda lui Dumnedeii

băvita de mânele Yrăjmașiloru sei %),
*) Cetatea

Ciceul, in țra Ungurâscă,

tiași, Craiul Ungurescii, lni Stefan
după ce se impăcase amăndoi, cum
susii

la: rândul

seii;

și

era

slobodă

seărbă ce le
a cădutula
in biserică
că "l-au is=

«era dată de MăVodă bătrânul,
s'aii scrisă mai
acea.

cetate

de

„Craii “Unguresc, Domailoră de Moldova, să"
ŞI ție a“colo averea cu Omenii lori „— Nicolai Costi
nă,
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„Er

Sultan Suleiman, Impăratul turceseu, cu stea sa,

în urma

lui Petru

Voda,

la

Moldova,

multă

pradă și

scădere făcându țerei, şi căleând-o, at agiunsu până'la
Sucâva, cu mare urgie și pedepsă buturoru-loenitorilora.

Din. Cronica lui Miron Costina după „Operile conplecte** publicate prin îngrijirea d-lui V. A. U-.
veche (pag. 448—452) tom. 1 an. 1886.

„Impărăţia Parcului

având” tr6bă totu cu Nemţii pen-

„tru Orâia Ungurescă, bucurâsa era că se sfădesce Leremia Voa ! 'cu Mihai Vod. Așia sai trasu curânțulă până
astadi, cum “să fie trimisă eu taină 40 ;000 de galbeni
de aur la Ieremia Vodă, să facă oști asupra lui Mihai
Vod, şi dires, ce'i qic ei atișerifa de Domnie vâcinică
lui şi seminţiei lui.
'Simţind Mihai
Vodă

cu Ieremia

Vod,

că

"i

totu

vin

asupră'i

"şi au mai înglotit stea,

Lâșii

Şi "și au

a-

„les loe de a dare a reshoia Leşilor pe. apa 'Teljinului

Avea la acelă reshoia Mihai Vodă 60 „000 de. omeni
Unguri, Munteni, Sârbi şi Neâmţi încă avea putini,
au tocmita stea
pe malul celu de dincolo. Călăreţi aa pus: de ămbe părţile la aripi, 6ră pedesiri-

mea

cu puscile

unde era

vadul,

o.an tocmit tocmai
și

aşia au

apa ca o pedecă

întra oști, până

lui acel felu

ste,

sămeţi

de

și să

asupra: Vadului,

aşteptatu pe
vor

Lâşi, puină

deprinde

„oștenii

vadă. până în cât sunt de

Leşii la r&sboia.

Ostea lui Zamoiskii era la număr ales 30,000 de
LA, și 10,000 la Ieremia Vod, 6ste de fer, Insă, 0s-'
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tea Leșescă era al6să totu în I6fă, ca şi lefeciil cei vechi,
ce. le qicu ei Cvareana, erau toţi cu Zamoiskil, şi lefeciii
noi, cari i făcuse Craiul s6 fie împrotiva Șvedului, toţi
era cu Zamoiski,

fără

rii lui Jeremia Vod.

Gmeni

Detota

de

pre la

Domni, . gine-

6stea cu Zamoiskil şi cu

leremia Vod 40, 000 era, între cari eră 4000 de Husari.
„Acel fel de 6sle este totu în her, temeinică 6ste forte,

şi neînfrântă, ales 'de oștile care sîntt ale nostre

şi Mun-

„tenesci.

“Decă au sosit la 'Telejin și Leşii, precum era oștile
lui Mihai” Yod tocmite, așa ai toemitu şi Zamoiskil,
Aripele ţinea din adrâpta Petru Lăski- stea călărâscă;
dintracole era și Husarii. Dina stânga, leremia Vod
cu 6stea sa și cuo s6mă de Leși. Eră Zumoiskii singura
cu pedestrimea și cu armata, adecă “cu puscele, an ţimuta miqilocul, și drepta impotriva pedestrimei lui Aihai Vod au statut. cu: Ostea,
Cu atâta era mai meșterii Zamoiski de cât Mihai

Vod,.că câtu'au

sosit,

îndată

au fâcuta

cu. pedestri-

-meaâ sa băsci de pămânţi înalte, şi acolo au suit îndată
puscele, 'TOtă dioa aceea a stâtut răsboiul; numai den
tunuri unii la alțiiși den senâţe. dau peste apă.
"A

doua

qi,

mai

s6meţ

Zamoiski

de

cât Mihai,

au.

trimis de ai -cereat mal sus. pre apă, despre munte, și
au aflat vada : şi îndată tota aripa ceea ce sta den dir6pta,

stoluri

după

“singur cu focul

stoluri,

asupra

d'intâia.

Mihai- Vod,

ai

pornit

la vad;

stâtut'aii

vadului mai-tare decât în qioa

a

|

vedână: că trece Ostea călăreță a
-

Lâși-
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lor pren alt vadu,

_ţuri;
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au întărit pedestrimea şi el cu șan-

6ră el cu tâtă 6stea “călare

„_oştii cei

Leșeşei,

Vedând

Zamoiski

ostea cea călăreţă a lui Mihai

Vod,

aii mers

împrotiva

că

lipsâsce

au

pornit si el

tâtă

totă Ostea sa, şi cu Husarii într'acolo cu Petru Lasci.
Miratu-s'aui Mihai. Vod de semeţia Lşilora, cu ee
- sirgudlă ai apucat vaduli, şi-au stătut acolo un .r&sboii mare acolo, pentru vadu. ' Singur Mihai Vod, ea
un leu, în fruntea resboiului ; și au fost răsboiul câte-va
câsuri. până au „sosit şi Husarii, - Nedeprinsă 6stea lui

Mihaicu acela

fela de 6ste

ce sau

pomenit,

Husarii.

Acel fel de 6ste este tot în her, numai ochii și vergele
se vtd; mulţi pun şi aripi, toemite de pâne de bultur,

saa

de

alte

pastri mari ;

şi cei mal de

fire,

cu,

pardoși peste platoşe ; 6ră slugile carii. n'au pardoși
pun scorțe de ceste Turcesci; ră în fruntea cailor

pun o tablă de her, și mulţi și pe la peptul cailor,
“pentru ferâlă de glonţuri. Nice hie ce calu încalecă Husarii, ci tot cai mari, groși, să pâtă birui
rul, și tot friji de cer Nemţesci, stu cai
cei mal de hire.:. La r&sboie nici-odată nu
mult din trepădul calului, S6ă „numai când
pedestrimei,

oră

taberei ; că asupra

oştii

a purta ta'Purcesel, la
alârgă mal
sar asupra

sprințare, cum

&ste Tătarul, nici-odată nu-i slobod, că se răschiră Tătarii, şi nu face cu sulița nici o trâbă. .. Suliţele lor sunt
câte opt coţi de lungi, cu prapure până: in pământ, Ca
un did staii la resboru.

Dacă ai sositu tâta 6stea Leşiloru peste radii, şi Husarii s'aa. stolit. și. aa purces asupra oștil lui Mihai
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Vod, şi de la cel-l-altu- vad au biruit focul lui Zamoiski pe pedestrimea lui Mihai Vod. Şi cum au
împins'o de la mal, din şanţurile lui Mihai -Voa, au
şi cuprins'o

călărimea

ce mai-era cu Zamoiski;

cădut tâtă pedestrimea lui Mihai
pe mâna

Vod; cu tota

şi aii

armata,

lui Zamoiski.

Au datu scire

lui Mihai Vod

de pedestrimea lui

"că Sau spartii de la vad; și acolo iarăși nu era putință să se 'înfringă stea Leşescă.
Numai ce ai căutat a dare dos oștile lui Mihai Vod, însă, nu de
tot în r&sipă, ce cu toemâlă, întorcându-se singur Mihai Vod unde era greul; și tot așa au mersi ap&rându-se până la un oraş. ce se dice Târguşorul.
Sciind Zamoiski de Mihaiu Vod cine este la rgsboie, să nu se mai depărteze 6stea lui cea călăreţă, te“ mându-se cumva. în gână de smintâlă,au trimis trimbițași de au: dis 's6 se întârcă Ostea, şi eu poroncă la

capete numal,. să se intârcă ; și sat intors stea Leșesză.
Căgut'aii la acela răsbotii 1000 de trupuri, de âmbe părțile ;- fară vii mulţi prinşi .din 6stea lui Mihai “Voă.
Fost'aii acestu răsboiu în anul 7103.
|
!
Se urise Muntenilori eu doninia lui Mihaiti Voă'
tot cu -oşti și' cu .răsbiie. Ce, după fuga lui Mihaiă

Vodă, trei qile au ședqut: Domnii, Ieremia

Vod, şi

Si-

meon Voda, și Zamoiski, pre loc, pănă” au început a
veni toţi boiarii țărei- Muntenesel și slujitorii, priimind,
pre Simeon Yod Domn,
cu giurământ ; și au mersii
Și Ieremia

uni

pre

Voă

până

frate-său

în RBucuresei,

Simeon Vod,

şi ai aşedatula

lăsând

și

sea-

Zamoisk;

!
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trei mil de 6ste- Leşâseă
Caminiţă.
Ieremia Vod
Sucâvă,

cu Jani Potoţki, Starostele de
și cu Zamoiski s'au întorsă la
!
:

Din cronica lui Joani Neculce (pag. 320 t. 11 din
„Cronicile

Pomănieci”

de Mihail Cogâlniceanu).

= „Împăratula Moskulu, nesciinădt rindulă locului acestuia, așijdere și Dimitraşeo Vodă nu scia, fiindă de co-

pila mică în. 'Parigrada, și
cinsti și tefericii multe se
se mai grijască nimică; şi
lori temătâre de vieleșugu,

cu venitulu la Iaşi și cu cele
hameise de nu se putea să
precum este firea Moskalicu nime nu se sfâtuia din

boierii. Moldovei, numal eu Dumitrașco. Vodă.

Aşijdere

şi Dimitrașeo Voda, vedându-se în cinste mare de la
" Moskali, se vătnosise, și cu nime nu se mai sfătuia, ce tinea pe Turci istoviţi de totii de Moscali. Ca cum -:
aru lua 6re cine cârpa unei femei din capi, așă ţineau
iei, că oră

lua

si au pureesi

şi oră

bate

puterea

stea netoemită

Împărăției 'Turcesci;

în giosu

carii

cum pu-

> teau; stea Moldovenescăde la tefericia cea din Iași,
glumâătate îm praștieţi pre la bejenii să se mai grijească
de bucate, alţii pentru jaculu, precum suntu Moldovenii
gata la “jacuri,
„Atunee s'au fâcutu trei Obuzuri : una buză, ca vro
șepte mii de 6ste, mergea înainte ușori cu . lanăşi Ge-

neralulu,

Alu

doile obuzii, ca vr'o cinspredece

mii de

oste, mergea; cu Împăratula și cu Șeremetu şi cu Dimitrașco_ Voda.
Alu treele obuză, mai pre urmă, cu tâtă

-
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greimea pedestrime,: mergea Repninii Generaluli.
Şi
aşă mergea de departe una obuzii de altulii, cale ca de
două câsuri, * Eră din gura Jijiei pâns în gura, Săraţei,
pe Prutu, se tâmplase ?acelii locu, totu mâneata 6rba
de lăcuste, câta feră numai pământulu de nu aveai ce
mânca

caii.

Deci,

cele

doă

obuzuri

ce eraii

mai

ușâre

a Împeratului şi a lui Jandşu Generaluli, sau depărtatii înainte, ca s6 agiungă la gura Sărăţei, unde era
erbă, şi siliau. se agiungă acolo şi să aștepte greimea;
deci, rămăsese

obuzulă

celă cu pedestrimea

departe

în-

- apoi de cele doă obuzuri, fiindu 6stea leşinată și bolnavă,şi ca vr'o sută de .care pline de 6meni bolnavi, și

pre alţii îi mână cei mai sănătoși de'napoi ca pre vite.
“Atunce 6stea Moskicâscă, cum mergea înşirată pre de

cestă parte de Prutu, €ră Tătărimea- eră pre” de ceea
parte,

trecusă

de

c6da: oștii

Moskicesci

în .șusi pre

"“ câmpu. Se vedeau focurile ca stelele, şi iu treceau
Tatarii diu cea parte la Moskali dinedee, nici Moskalii
ceștia dincâce nu trecu 'la Taătari la ceialți dineolo,.nici
făcu zăhălă nimică unii altora.
c&scă arăta preste” s6mă de multă,

“Era stea
Moschifiindu: care. multe, şi

Tătarii îneâ' aşteptaii de oru bute Moskalii pre 'Turei,
să se închine și iei la Moskali. Deci, cum au sositu
-Jandşi Generalu, într'o Sâmbătă

spre amedă-qi,

în luna,

lui Iulie în şese qile împrotiva gurei Sărăţei,. lângă o
“baltă, de au descălecatu ca “în laturi de Pruta, eră Turcii
au și sositu și iei împrotiva loră la Prută, şi au şi fă-

cută trei poduri, şi au începută a trecere Prutuli în
câstă parte. -Deci Tanoşă Generala
au serisu la Împă-

—

ratulu,
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să păzăscă. să vie mai

—

tare,

să se

diuă tâtă: 6stea

la unu locu, s6u

apoi la nâpte,

că Tureii suntu mulţi,

afle până în

elu se se întâreă înși n'a put

"ss le stea împotrivă cu câtă 6ste are, să1

elu

sprijinâscă,

“şi pâte să'lu spargă. Împăratului după ce au veduta
scrisorile lui Iandș Generalii, au socotita că iel cu obuzulii lui, ce ieste lingă dânsulii, pâte să aglungă la n6pte, dsră pedestrimea este departe înapoi, nici
a doua“di ma aglunge ; că era pe la Răbiie; cră Împâratulu
“era în.gura Pruteţuluila casele Banului. Deci, au s0cotiti și au serisu la Ianoșu se se rădice la nopte, să
vie înapoi la obuzula lui. Desi, Iandş Generali, cum

au vedutu scrisorile . Împăratului,

că'i serie st se în-

„toreă înapoi, cum au înoptatu, la două-trei câsuri de
n6pte, au și pureasii înapoi; 6ră 'Pureii, “audindu huetula
carelori "şi-a şi fâcutu spaimă, și au şi începută să
fugă; eră uni Pașă au disu Vezirului
. că vuetulu se pare că se duce, sră nu vine. Deci, fiindă unu Balucbașă, fie nâmulu său Sârbu, tureitu,. de la Bosna, anume .
Coleâgi, şi'l trimesese s6 mergă să vadă, -și cum s'au
dusă au și luată limbă că fuge obuzulă ; si așă, au în-

cetatu Turcii de a fugi, și vâriosu au începutu a trece
Prutulu tâtă nâptea. Bra Cole6gu, dintru acea limbă
au agiunsu cu vreme de este acum Pașă la Hotini,
Deci, obuzulu lui Ianoși Generalu, întru acea nâpte au
mersu cu pace, și au sositu până în diuă la obuzulu
“Împăratului, în gara Pruteţului,la casele Banului. Eră

Turcii a doua-qi, Duminică dimincţa, în luna lui Iulie
în şepte dile, veniau care cun puteau în puterea cai-
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lori; atunce au scosi Moskalii afară din obuzi vro
patru mii de Moskali mai giosi pe lingă kalta Prutețului, ca trii-patru pistrele de sâgâtă, și au ieșit și
Moldovenii împrotiva celoră patru mii de Moskali, alăture, mai pre despre câmpu şi cu Dimitraşeo Vodă,
și cu puțintei Donţi și Căzaei, alăture . cu Moskalii,
Deci, Turcii au și începutu ântâiu-cu Moldovenii aşi
da palme și a se hărâţi ; ce, până au începutu Turciia
se îngloti, stau 6re-ce bine și bieţii Moldoveni, macară
că era 6ste de strănsură, negijiţi bine, și fără de arme
şi neînvățaţi la război, că ei nu avusese ste de de
multă; 6ră apoi înglotindu-se Turcii mulțime, nu mai
„puteau să ţie r&sboiula, ca Turcii aveau, totu focii și cai
buni. Eră
Moskali: călări eu focu denâpoia Moldoveniloră

sti rătueseă

nu

erau;

că, călărimea

cea cu cai,

buni, o trimisese Împeratula cu 'Toma la Brâila ; ce, le
au căutată numai a are dosă „asupra obuzului. De
mirati era încă şi câtu stătuse de s'aii bătut ;3 ce putincioși erau ei sg se bată cu oste.. Tureâscă. * Atunce
Turcii, vedându că Moldovenii au dosită la obuz au
începutii a dare năvală asupra celorii patru mii de Mo.
skali ce erau afară de obuză, și a Donţiloru; deci, așă,

le dau năvală, câtu se parea că ora trece 'Tureii cu caji

peste dânșii ; ră Mosealii îi sprijiniau tare din focu:
6ră pre Donţi şi pre nisce Căzaei, îl purtau totu vârteja

prin pregiurula Moskalilori, numar s81 deslipâscă de
„lângă Moseali ; ce aveau noroei de balta Pruteţului,
că era deo parte de dînșii, că icară fi deslipitii de lângă Moskali,

Atţunce, vedenda
o

că 'Pureii

toti Be a-

.
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daogă, le au căutați numai şi acelora patru mii de
Moskalide au venită €ră la. obuzi,şi cu acei Donţi şi
puţini Căzaei.
nică, totu

Deci, până în sară, întru acea di Dumi-

veniai

Turcii

vîrtos

din

glosi,

şi se așe-

qase:pre câstă la dela, 6ră 'Tătârimea, totu trecea în:
susu spre Huşi, drepti: pradă, pre la bejenii, ca lupii;
cum

ari

trece

nisce

ldeuste,

așa “treceau

Ce, cum dau Turcii câte o dată năvala
îi împroșeau “Moskalii, şi obuzulii. şedea
ce se chiamă Pruteţulu, alăture, ste
hărăţi din ste moskicească, şi de la
şi de la Turci, de se hărățiau, până

Eră obuzulu celui
„un

locu,

să se

mare

moskicescu au

împreune

mau pututu înti'acea

di se

cu obuzulu

ajungă,

de mulți:

la obuză, dară
pre lângă balta
înșirată; ieșiau
noi Moldoveni,
ce au înserati, :

tota venitu la
Împeratului,

Și

ce numai până la

Stănilesci au venita. Eră Împeratulu, vedându că nu mai
"vine obuzulu celi mare, pedestrimea, tare s'au îngrijită.
„Atunee m'au chiemată pre mine, flinâu Hatmana și 'miau disă: Cuteza- -voi eu cu doă sute de Draguni şi. cu
o sută de Moldoveni solu scoti pre Măriea sa şi pre

Împărătâsa, că va -pută merge calare, 861 scoti în țâra
că

în' ţara

seriea î mpâratului
câ Leşii îi guntii

Ungurescă; —

Kneazuli
neprieteni,

Leşaseă

nu .cutezaii,

că-i

Dalhoruki
și au

din țera Leşască,
strânsă ste nu ca

s&i dee” agiutorii, ci ea săi stee împotrivă, — și să
lese pre Șeremetu şi pre Dimitrașco - Vodă în urmă cu.

obuzulă ca

să se

bată

cu Turcii ?

Ce, ieu i-am rts-

punsii că ieste uni lucru prea cu grijă mare a ispiti;
căci, astădi tâtă diua au. redutu Maria să cum au tre-
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cută “Tătari! și Turcii tota în susi,

ea „cum arii merge

nisce locuste ; cine îi scie câtu loci ori fi cuprinsă în.
susă.
din

Și noi, în câstă
trînşii,

prea cu

sau

ba.

primejdie

n6pte, sau

omii put

Apucându-ne qioa

să

lăsăma

să

eșimi

este 'una lucru

stea cea

multă, şi st

mergemi cu o mână de 6meni.
Mariea sa este Împeratu, şi este una lucru forte cu grijă să nu cadă la
vre-o primejdie : că, de ari fi unu omi mal de-giosti,
de s'aru tâmpla și primejdie, n'aru fi atâta lueru mare,

— Deci, Împăratulu,

audinda aceste
cuvinte ale mele,

au socotită şi elu că'l ici bine, şi nu s'au cutezatu:
Şi îndatăzs'au rădieatu "Împeratulu cu obuzula lui de
acold, de lângă casele Banului, şi au pureesii nâptea în
susu prin întunericu, de nu se vede mâna, și au nersu
tota nâptea, şi până în diua au agiunsu. la Stânilesel.

supta deala. „liră de focurile 'Turcilora și a 'Tătarilorn
eră cuprinsă tâtă costișa până pre subt pădure, totu
câmpulu acela, până în Huşi: 6ră Tureii şi Tatarii de

la focuri audiau hreamstutu obuzului, si nimică nu se clinteau de

la focuri,

ca cum ari fi fostu nisee 6meni morti

până în revărsatulu dorilora. Era când au fosta,
răversatulu dorilora, de începuse a se lumina de dlui
Luni,

atunce

s'au

tempinatu

Împăratului

cu. tâtă.. grei-

mea pedestrimei ce era la obuzulu lui Repninu Generalu, în satu în Stânilesei; deci, îndată cum s'at timpinatu,

au şi

începută

pedestrimea

a se

înşiră cu păr-

canele în spate, unii rându pre de o parte a taberei,
alta rînda pre de altă parte a taberei; 6ră obuzula Împăratului tota păzia de întra în miqiloea în cela-l-alti

32
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obuză, în pedestrime. Ce, n'au apucatu a intra tote carele Împăratului în celu-l-alti obuzu,. în pedestrime s&
se încheie. părcanele, și au și lovita Turcii și cu Taă-.
tarii denapoi obuzuli ; și așa ati făcută un chiotii
mare, şi aă datu o năvală straşnică, câta au rumptui
vr'o sută de care şi le-au luati, cari care nu apucase
a intra în părcane ; şi înti'acele care ceau luatu 'Turcil;
Bau tâmplatu de au luati și vr'o . trei căruțe - pline
"de bani Impărătesei.
Mai dat'au şi alţi năvală în costele obuzului din giosu,
și alţii în câstele obuzului de susii; ce, acela n'a pututu, strica

nimică,

mai

multi

își-au

stricati

lori,

că.

erai păreanele înșirate şi . toemite bine. Deci, cum au
"Gati năvală Turcii, 6ră Moskalii ai și sloboditu părcanele la pământa și au slobodită “toți odată foculă într Enșil ;; și aşa

cădeau

Tureii

ca.cându

ari cădea

nisce

pere câpte dintr'unu peră cânda îla seutură 6menii. Eră
bieţii Moldoveni, 'câti se putusă ține la unu loci de
stâguri de nu se răsipisă n6ptea prin obuzuri, el mergeaii înaintea

obuzului

afară

Gin păreane ; deci, Turcii,

vedându'1 afară din părcane,

așa le-aa datu o 'nâvală ca

o nâjă de lupi într'o turmă de oi; ce, Moldovenii, neputendu'i sprijini, au şi plecatu fuga înapoi asupra obuzului ; ară Tureii gonindu-i,
pe cari cum îi ajungeau
îi luau în sulițe și-i omoriaui ; şi se făcea mare chioti.
Deci,

aglungânădu

Moldovenii

în fruntea

obuzului,

ieari

Moskalii n'aa vrutu să le deschidă păreanele ca se intre
în lăuntru în obuzu, ce, le-au făcuţi. semnă de au purcesu alăture cu obuzulii a fagire, și la jumatate de 0-

7
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buzu, le-ai deschisu părcanele de.le-au făcuta pârtă, şi
au începuta Moldovenii a intrare prin câstele obuzulul

în obuz,

Eră

Turcii

totu îi goniat,

ca nisce lupi,

pre lingă obuzu, €ră Moskalii stan de'i privâau până
S'aii apropiati Turcii aprope, şi au intratu Moldovenii
mal toți în ohbuzu ; atunci Moskalii, afiându vreme, odată
au sloboditu focului din porta ce o făcuse până în fruntea

obuzului,

și așa

au

oboritu pre 'Turel,

ca cum

Lari

mâtura cu o inâtură . Apoi, Turcii sau speriatii a mal
da năvală la obuzuli moskicesci, ce mergeaii pe departe,
ca

mai

și

la o mie

bărbăteszi, „fără

de pași

bine

câtu

„numai ce eșiaui de se hărăţiau câte doi-trei, şi dela no;
așijdere, de se loviau eu dânşii, şi din ofiţerii Moski_cesci şi din Moldoveni; că ofiţerii Moskicesei mergeau.
totu pre din afara păreaneloră, -cineși drepti stâgulu.

din lăuntru,

săi; 6ră pe
geau

câte

cinci

rânduri

păreanele,

alăture cu

de draguni pedestri,

în

mer-

și în miqi-

e6da

obuzulu;

„Ioculă lori, carele şi altă 6ste.

ră

dinapoi se totu băteau vărtosu cu
agiunge și pedestrimea Tureescă,
"geai câte puţinelu, şi Ieariă' stau
urmă că cei din urmă aveau greu

Turcii, că începuse a
Enicerii ; deci, merde aşteptau pe cel din
mare, bătându-se ne-

'eonteniti, și cândă sta obuzulu.

Moskalii aveau câte o

pușcă mare

pe la stâguri; şi unde vedeau câte unu bu-.

luciu: de 'Turei, câte qece-cinei-spre-dece la unu locu, ei
şi întorceai câte o pușcă cu căruţa şi dai în Turci; şi
așa îndreptau pușca de bine câti nu era nici odată să

nu lovâscă, ori cala
-tâtă diua până

ori omi.

în vremea

Deer așa ai mersă luni

chindiel,

de la Stânilesci

de

—
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sub dslu pânăla Prutu. Și dacă ai sositii la Pruta
au mai r&suflată 6re ce la apă; că tâtă Qiua nu băuse
apă, nici ei nici caii lori. Eră “Purcii în scurtă: vre=me at începuti a se înmulțire peste samă; şiaii agiunsi
şi Vezirulu cu.tâtă puterea ; şi de ceea parte de Prutu
încă au începutu a sosire ste 'Turcâscă, şi Leşii a luj
Voevoda Chiovski ; şi era unu d6lumare împotriva obuzului moschicescu de ceea parte de Prută, și nu put
stea, 'Turcescă - se se pogore la vale, 56 se apropie de
Prută, de reula puscilorii moskicesei, căi împroşeau
Mokulii prea tare. Norocul Moskaliloră era, că nu a-.

vea Turcii

de ceea

parte pușce

mari, acei din dâlu

dimpotriva obuzului, ză ar fi stricata ret obuzulu moskicescu ; eră de câsta parte se pusese Turcii în dosulu unoru spini, și făceau stricăciune Moskalilori de
după spini. Impâratulu aa poroneiti de aa eșitu din
obuzu toţi ' Moldovenii de au dati năvală Turciloru la

spini, şi i-au-gonita pre 'Turei de la spini, și Sau mai
mărită păreanele de au cuprinsi Sspinii inlauutra în j
obuză.
Atunce ati prinst și pe unt ture viu, şi “li au dusi
la Impăratulă ; şi acelu turcu au spusi Imperatulul,

câtă oste

'Turcâscă este,o sută

doă-deci

mii de Eni-:

ceri pedestrime, și dou& sute și cinci-qeci de mii Spa- |
hii calărime, și patru-qeei de mii Sirdengisti, carii sunti

giuraţi de merga înaintea, războiului ; aşijdere şi Hanulu:
din Krimii, şi cu Sultanulu din Bugâgu cu Tatărimea,

şi Voevoda Chiovski .cu Leşii și-cu Șvedii, câţi oru fi:
de mulţi

nu scie.

Și

ad mal spusă

că au veniti cărți |

N

ii

—
de

la

Imperatula
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Turcesei,

seriindu

la Vezirulu,.de

a

socoti că nu va putea birui pe Moskali, să caute se
facă pace, şi ce ari cere Mosealii să le dee, 5 nu se
bată.
Deci,

Impe&ratulu

lui turcă, ai

de

la dânsulu

pusu

Moskiceseu,

pre

Șeremeti

la Vezirulu

înţelegându

de ai

întracesta

vorba

scrisi

ace-

o cinta.

chipă: „Precum

“noi ami avută pace cu voi, şi vot v'aţi potrivitu Ora„iului
Şvedului, de aţi trimesă pe: Hanulu și pe Sultanulu de au prădată astă 6rnă în ţâra nâstră fără de
- niel

o'vină ; şi încă

n'a

agiunsă

cu atâta,

Și te-ai

Beu-

Jata acum și Măria ta cu totă puterea de rii aşupra |
Deci, Impăratulu nostru, oblicinda de acestă
nâstră.
fapta, m'au alesa pe mine cu acâctă ste să iesi îna-inte întru întempinarea Maăriei tale, ca se stai să vo-..
roveseu cu. Măria ta, și se punemu la o cale pentru acâstă

pradă ce

ne-aţi făcutu, ca să facema pace ; că no

nu suntemii bucuroși ca să stricămu pacea, că noi ţinemă pace, Eră Maria ta cum al veduti ostea mea,
Pentru
cum ai prinsu a bate, şi nu stai să vorbimii.
scrie
oin
cum
scia
să
scire,
faci.
“ acâsta te pofteseu. s&'mi
veniti
n'ami
ei
„la stăpânulu meu, la Impăratulu ; căci,
pre hatae, ce, pre pace.“. Intr acesta 'chipu at scrisă
cartea cu numele lui Şeremeta, tainuindu-se Impăratulu
Moschicescu că nu'i în obraz ; şi an dat'o la acelui
tureii, și aşași atunce Luni sara îlu ai trimisa. la Vecum
zirula. Pureii atunce sara ai făcut dova după

dova,
“Ji-1 obiceiula de strigă cu toţii tare. cându facu
Moskiadecă se râgă lui Dumnedei ; €ră Imperatula
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cescă, dacă. au audita

așa; în grabă

au i sărita, gândindă

că aii datu năvală Tureil, de i-au sparti obuzulă, și în
treba ce este. Eră Dimitrașco Vodă au spusii că faci
" Tureil rugă la Dumnedeu ; €ră Impâratuli s'au zimhită a ride, și au disa: „macara că suntii păgâni, dar
se râgă și ei-tare lui Dumneqea“,

Deci, aii istovită Turcii dova, - sau și apucatii a dare

năvală de trei-patru părţi în obuzula . Moskieescu ;. și
aşa se băteau, câte unu ceasă și mai bine ţinea năvala;

6ră Moldovenii

şedeau

acolo

în

midiloeula

obuzului,

ca cumi aru şedea la casele lorii, aşa nu aveai nici o
grijă ; că puscele turcesci nu: le meșterșugula - bine, şi |
dreceaii peste obuza ; și aruncau Turcii şi cumbarale de
cele mari, şi suindu-se susă, nu apucaii se cadă josi şi
se spărgeau ; și, de și cadea vre una, cădeaîn laturi,

și nu nemeria în -obuză.

Şi.cânda sta

câte odată ba-

taea, atunee și începeau trâmbițele Moskicesei a dicere;
şi pe atâta cunâscemu că n'at spartu Turcii - obuzulă
Moskicesca ; și așa tâta nâptea, s'au bătutu.
Dice Linpâratulu' Moskiceseu că are şi el doă cumbarale de
“cele mari făcute cu altă meșteșugt, cu otravă, care îlu
ținea una. câte cinci-Qeci pungi de bani, şi se câia că
n'aa luată mai multe ; că acum aru arunca şi ela vre
una ; dară n'are la eine arunca, că ordia 'Pureiloră încă

„nu era strânsă să fie aședată la unti locu; că acelă felu
de cumbarale, suntu nu numai hicrele ce suntă într'insele să fie otrăvite, ce şi miroaula pe cine ajunge cade

de mâre.

Ce,

ori cum,

diminâță

di ntr'acele

doă cum-

barale a arunca una unde a vedea ordia Tureilora strânsă.

—
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Dimitraşco Vodă îşi lăsase dămna în laşi cu uni
polei de Moskali și cu.vre-o:doă sute de Căzaei, dicândă și Impăratulu câ'și va lăsa Impărătesa în Iași,
jaru apoi n'a lăsat'o, ce au luato cu dânsulu; ră
dâmna di râmasa în lași. Diswi-au atunel câţi-ta boieri s8 nu-și” lase Dâmna în Iași ; şi mal vîrtos i-amă
„disu eu să o trimeată la Hotinu sau la-Cameniţă, că fiindă vreme de nepace, şi de s'aru întâmpla vre-o pri-

mejdie, îi va

fi cu greu,

că nu va avea

nici

vezetei,

> niei' slugi, și cine scie cum s'a întâmpla; 6ră de va fi
„pe voia ereştinilori, lesne "i va fi a se întârce ca să vie
„la Tași. Eră Dimitraşeo Vodă saă măniati şi mi-ai
răspunsi. să "mi iat

ei

muierea,

de: mă

temi,

să o tri-

mitu unde mii voia; 6ră elu pre Dâmna din laşi n'a
clăti'o nieziri.
Eră apoi, dupăce au vâdutu că au încungiuratu Turcii: obuzulă, elu tare s'au speriată că ari

fi trimisii Turcii niscai

ste Turcescăla Iași, și'i vori .

“lua Dâmna și coconii ; și plângea și întreba în totă 6stea, cine s'ară afia unu voiniea se 6să pre furișă s6 se
_slobâdă la Iași, s6 dee scire Dâmnei să fugă, și-i va da
pentru acea slujbă o sută de galbini de auru, sti şi
doă ; şi nime nu 'cuteza să se apuce să mârgă. Apol

Dimitraşeo Vodă, vedândii că nu'se pisesce nime, se is-

pitia ela singură să mârgă,

şi cu. Brahă, . Căpitani

de

dărabani, şi își găsisă și cealmale şi haine Tureesei s&
se îmbrace să €să nâptea din obuzi s5 intre în " 6stea
Turesscă, ca dOră ari pute strâbate la Iaşi la Domna
să o iee şi să fugă. Ce, din obuzii nu putea eşi nime,

că nu'i lăsa Moskalii la părcane foră de ucază ; şi saii

—
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dusă Dimitraşeo Vodă și. la Imperatulă de i-au spusu ce
va s6 facă, și au cerşutu ucazn; ce, Imperatulă n'aa
vrutii s&'1 dee ucazu ; și i-aa disu că pote s&'la prindă

Tareii, şi "l-oră omori; Sră la Iaşi, s€ă oru fi mersu:
Turcii, s6u ba ; 6ră așa daca 'l-ora prinde, *l-ori omori

şi pre dâsulu, și ora merge apoi şi la Iași ; și să nu se
temă, că de oru şi. merge Turcii la Iași, nimică n'oră

strica.

Ce, elii avea

griji şi mare

jele,.și nu numai

elu, ce și noi cu toţii, câţi ni erau casela în Iaşi.
Rugămi pre Dumntavâstră, iubiţilori 'cetitori tineri,
st luați sema acestei serisori ; că, de s'aru tâmpla
vre

odată să mâi

vie

a Moldovei,

nisce lucruri: ca, aceste în

să +

si noi.

sciți chivernisi,

-

"Moskalii

țâra

nâstră

se nu pățiți și voi ca

a

la Turei nici odată năvală nu

mai: da, ce toti

Turcii: dai năvală la Moskali, până își istovia
focul, Şi
apoi 6ră se dau înapoi ;6 ră Mosealii, totu
cătinelu dupe,

denşii mergeau ; şi se largise șiragurile cele de Mos-

kali în laturi ; câta alergai en calului,
atâta se lăţise
Moskalil de la carele lora.- Era cându au
fostu Marţi.
dimintța, Turcii s'au strânsă toţi: departe,
şi acolo și-a --

făcutu

meterezi,

şi sau

așeqati

tote puscele

cele man,

şi ai începutii 'a se batere pr6 vrâjmașii, câtu
nu se ve= -

" dea

razele sârelm,

Vedea
din

omu

pusce

cu.
ca

omă,
cum

ȘI se intunecasă

lumea

ce numai
se vedea
art arde nisce stuhui

pară
mare,

de nu

se

cum

eșia
trestie-

pe nisce vântu -mare,: aşa se vedea,
focul eşindii diu
pusce,
Numai, - ce voiă se dicu, pote fi, Dumnedea
feresce la resboiu, că dintr '0 mie
de sineţe abia se tom *
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plă de lovesce unii omiă; că de ară fi nemeritu tota fo“cula câti. slobodia, ară
fi mai r&masă nici la Turei,
nici

la Moskali,

omu

de poveste;

după

cum

dice un cu-

- vântu Mironu Logofetula : „mare, este omulă, €ră la resboia mică îi este ţinta“, Jis'au atunce Dimitraşco Vodă
- Imperatului, 88 lege tâte - carele la unu locu a taberei,
și se lase pre Migorodski Poleo. niculu eu cinei-şese mii.
“de Cazaci ce: avea, și doă-trii poleuri Ge Moskali st rămâie s& apere carele de câlărimea Turcului, de ori vrea
să le dee năvală ; 6ră cu cealaltă ste Moskicâscă, cu
soldaţii,
.s&

dee

năvală

asupra

Enicerilorii

la meterezu,

că oru bate pre Eniceri, şi ori lua şi puscele 'Turcesel,
şi “atunce oră fugi și cci-alţi., călărime; că aşa li este
obieciula ; dieându că elu că veduta cândă au batute:
| Nemţii

pre

Purei

la

Varadinu,

că

după

ce an

batuti

Nemţii pre pedestrimea 'Tureâscă, pre Eniceri, 6ră călărimea “Turcului au şi purces a îngire care cum putea,

Eră Impsratulu au şi respunsi lui Dimitrașco Vodă dicându-i: „ţi se pare, şi ai vrâ şi ai poti, ticalose 6me,
să fie pentru binele tau; deră de oia şi bate pedestrimea, călărimea este multă, şi namu cu cine o goni.*
Ca sta, călărimea cum ară sta pădurea împregiurulă obu-,
zului,

de

nu'i

agiungea . pușca;

sta

şi privea

cum

se

„bati; şi Imperatulă totu nădăjdula căi va veni rtspunsă
la ce serisese noptea, precum s'au pomeniti mai susă
Şi Vezirulu nu” făcea respunsi, și “tota. păzia de se bă

"tea...

Intru acea vreme,cându se băteau,

nourași. cama

mică şi stropia

venit-au unii,

de ploie, şi avemu grijă

- să nu dee atunce năvală ealărimea 'Tureescă, şi ord per7

A
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de atunce Moskalii foculu.

rau, şi ne îmbărbătaii,

—

Era

Moskalii

și ne giceaii

ploi se băteau. el cu Şvedii;

nic

că

că aveau

se mi-

mai pre mari

mantale în spate;

şi țineau flintele subt mantale ; şi mai greu era de fo-!
culu turceseu, de câtu de celu
nută multi

acelui

nouraşu,

moskiceseii.

ce numai

Şi nau ţi-

ca

glumâtate

de

cifertu de cesă, şi au și luciti sârele cu mare ferbintâlă,
cum

îi în luna

lui Iulie,

.

Moskalii cei din răsboiu trăgeau atunce mare greu de
sete,.că mai obicei ea Turcii, se le care apă cu sacalele ; deci,

Impăratulu.au poroncitu

la Moldoveni,

să

le care apă cu polobâce, cu plosee, cu fedeleșe, - cu 'ce
„oră pute ; deci, s'au pornitit cu toţii de cărau apă. Versau miedurile și vinurile de. prin polobâce de cărau apă, şi duceau

tesci
doa,
erai
parte
prea

la,

soldaţi,

şi'i

seriaa

«omisarii

împără-

la isvodu, și le daii bani acelora ce căra apă. A
mai trăgeau grei Moskalii că Inicercele Turcilori
mai lungi şi de fera mai bunu, și bâteau mal de=
de câtu flintele Moskalilora;: şi Enicerii nu 'se
apropiaa de Moskali, şi slobogiaii Inicereele ; deră

Moskalii,

fiindu-le

fliutele mai

feru, nu le slujia foculu de
pre Eniceri; 6râ de le arii
să le bată puscele departe,
tutu ţine Enicerii atâta, de
fi data vre o data Moskalii
„tine Turcii resboiu ;

scurte

şi

mai

slabe

la

departe se agiungă foculu
fi venita lori pre îndămână
ca a Tureilori, n'aru fi pulunga răsboiulă ; s6ii, de aru
năvală, încă n'arii fi pututi

dâră ei nu

daa niet o dată nărală,

„ce stau numal de se apăra,
„Acum venise Moskalii de se apropiese de

meterezula

—
Pureilorii

şi

de

puscele
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unde eraii

'aşedate. prâ

multă,

de erau ca o'sută și cindeci de pași de departe “Turcii
de Moskali. . Și. era unu Geheralu Nâmţa, anume Vitmană ; acesta s'au dusa la Impăratulu, și ai începută ala mustrare tare pre Imperatulu, și'i qicea: “Ce este
acesta,

Impărate,

de âmblămu toţi,

şi nu ne căutăma
scimii că se

nisce 6meni

orândudla resboiului,

cade?.

Că ei în. multe

dupe

rezbâe

hămeiţi,

cum

îlu

a Nemţului

amu fostii, şi sciu leacula Tureiloră ce trebuesce ; ce'mi
dă comanda oştii în mâna meu, că eii în doăstrii câsuri
_oiă face ce seit, şi oiu curați pre 'Turei de nu îi vede
pre aice.“ “Deci, Impăratulă, audindi așa, i-aă dată u„Fazii acelui Generali ca sti fie tâtă comanda oştii în

zama lui, și.s8 asculte toți Generalii, precum li va poronci.
Era acela Generală, cum

sama lui, au și pusti

ai luată comanda

|
oștii

în

Gmenii lur de ai âmblată impre-

giurulu obuzului, dându scire tuturori slujitoriloră, cum
“îi

comanda

oștil

în. sama,

Generalului

Vitmana,

se fie.

gata toţi de năvală. .Şi au luata câte unu rânda de soldaţi din codă, şi i-au mal îndesitu în fruntea obuzului
unde

era resboiulă ; €ră în c6dă unde

erai

mai supțiri

rondurile soldaţilora, împotrivă pe lângă care, au mai
pusa pre lângă soldați Moldoreni şi Căzael, Și așa era
“ socotâla lul să facă: să se rumpă Moskalii de la uni

locu, rândurile

cele mai grâse, și să dee navala asupra

_metereznlui turcescă, și se'lii încungiure ;

6ră rondurile

de oră năvăâli asupra careloră
cele mai supţiri 85 apere,
niseai-va calărime tureâscă.: Deci, gătindu 6stea într'a-
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” cesta, chipt, mers'au la temeiul oștii unde se bătea, şi
ai mersi și Imperatulă cu dânsul, s& vadă ce va face.
Eră acel Generali, “cumi aii vedutu pre unii poruci- nien Moskicescu, că âmblă ferindu-se, "l-au și junghiata
„cu șpaga sa ; și au și. trecuti înainte, ca. cinspredece
„ pași, în fruntea resboiului cu șpagu glă în mână, şi au
începutu a striga: stupai, s6 pășescă mai iute. înainte,

„Si 88 fie gata de năsală;

şii îmhbarbăta, și a dice gre-

nadiriloră să înespă a arunca combaralele în Eniceri.
Deci, cumu ai purcesu soldații a pâși iute înainte, şi
Grenadirit incepăndu a slobodi combarale, atunce 'Tureii
au

și începuti - a îndreptare

şi a intrare în meterezii;

6ră unii începuse să se apuce de, pușce să le tragă să
fuga. Atunce, într'acelu câsu ce era numai să dee năvală,

"l-au și nemeritu o puşcă

mare

'Turcescă pre aceli

Generala, și au. cădută morta la pămenta; aşijdere şi
pre altu Generali, pre anume Volkorski, totu o dată
"l-au loviti cu o inicercă prin
subta subsidră ; ce, n'aa muritu,

pepti și au eșita pre
mai „pre urmă sad tă-

“măduita. Şi Imperatulu încă, de multă versare
ce vedea atunce, au ameţitu de milă ; și Sun
cortă de "l-ai udata Imperatesa cu nisce apă și
vita
Soldaţii atunce, - perindu-le capulu, sau
.

de nâvală, Şi au mai: contenită
încă au stătutu, și sau lăsatu

de sânge
dusi la
s'au tres- |
părăsitii

foculu ; d&ra şi Turcii
dea mat facere năvală,

Deci, Vezirulii au! poroncitii se mai dee Enicerii năvală
încă doă câsuri ; și de ori vede că nu poti face nimică,

sâ&'i

lase

„Bugegeni!

și 88

săi

Be întoreă

trecă Dunărea

înapoi,

şi

să - rădice

în ceea, parte.

toți

Şi mer-
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gându' zapeii Eniceriloră de "1 silia ca s6 mai dee năvală, aşijderea şi călărimea Tureiloră se gătia “să mai
deeși ei năvală ; 6ră Enicerii au începuti a se sfadire
cu zapciii loru, şi a strigare că ei nu mâi pati st dee
năvală, că d6ră de îi voia Vezirului s& se prăpădescă
toți Enicerii; că nu era multa acum, de ară fi năvălita Moskalii cumi pureesese, nici unt Enicerii variifi

remasu.
poronea

„Ce, mai bine s€ faci “pace, dup& cumu este
Împăratului ;: că noi ami peritii mai bine de

giumătate,

şi

câţi şi ami

scapati

suntemă

mal toţi ră-

|

" niţi, şi n'omi mal merge.“ Deci, înțelegându Vezirulu
că gâlcevescă Enicerii, şi Moskalii nu ca altă-dată au
începutu a se bate, socotit'aui şi elu pre urmă să nu
greșâseă mai reu, şi aualesu pre Cerkezi Mehmetii Paşa
Imbrihorulu, : și

"l- aa trimisi

Ja

Impăratulu

Moskului

cu cuvântă de pace. “Atunce ati stătatu de âmbe
:
țile armele de a se mal batere. “
Atunce Şeremetă

ieri Moskicesel,

li părea

că li se

suptrase

Turcii,

Moshkicesei,

şi Generalii

bine
de

și alți

părbo-

câ dâră s'ară împăca cu

câți ani

se băteai

mai îna-

inte cu Şvedii ; şi îndemnau pre Impăratulă

să facă pace ;

îndemna

să faca pace,

aşijdere

şi

Imp&râtesa,

iarăşi

îlu

Bra Generalii cei streini Nemţii, nu primiaă, şi diceau

Imperatului să nu facă pace, că so va câi pre urmă. A-

şijdere și uni dascalu alu Impăratului, Moskală,- şi acela nu primia pace, şi striga în gura mare s6 nu cr6dă

pre

păgâni ;

şi

țin

reii și pre

poieni

şi pre

Ge-

neralii moskicesci pentru ce îndemnă pre Imp&ratulă :
86 facă pace cu păgânii. Aşijdere şi Dimitrașeo Vodă

|

—
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"eu boierii Moldovinesei încă căutau reu, şi grăiau și ei
s8 nu fecă pace ; deră nu'i mai asculta nime ; căci, Mos- Kalilora tuturori li era voia. ' Caqut'au boierii Moldo-

veni, şi el,

cu rugăminte

la acelu dascalu s6 stee tare

la Imperatulii 's& .nu- facă pace;
cumpene ;

numai, n'a

pututii,

şi sta Imperatulă în
că sta

Impărătesa vir-

“tosi numai se: facă pace." Impâratulu Moskiceseu aua- lesu trei boieri,

feciorulu lui
“irimisu

anume

pre Şeferu

Şeremetu, şi

la Vezirula ;

Ministrulu, şi pre

pe Sava

şi se

temea

Rogojinski, şi i-au
Sava

că'lu voră cu-

nâsce Turcii, că mai înainte vreme trăise la Ragusa cu

neguţitorii, d6ră

apoi nu

Sendu la Vezirulă,

“l-ori

cunâsee. Deci, mer-

aa tagăduitu că nu este Im păratuli

în obuza, ce este înapoi; ce îu obuza este numai Șe- .
remetu.” Atunce ati cerșuta la Vezirulii pentru prada .
ce făcuse Tatarii în ţerile Moskicescă, să dee Pureii Du-

nărea hotari Moskalului, după cumu au veniti și soli,

carele "l-au trimisi BrâncovanuVodă
la cu poronea Porţii la Moskali, anume pre Makedon Comisulu, precumiă
- Sud scrisă mal susii, Eră Vezirulu ati risu şi au
râs„Punsi că atunce au fostu unu târgu, 6râ acuma este
altula..

„Că Tătarii

au

prădatu,

că

de

multa

n'aa

luati

cojoce de la roi, precumu erați tocmiţi cu dânşii de le:
„daţi câte treideci de mii de “cojâce pe ani, cu s6
nu ve
prăde în ţerile vâstre ;

ce, acumii:

„la voi, 6ră nu'voi de la mine“,

eii voii

se cerii de

Atunce au isa

Vezi-

rulu s5 lase pre Craiulu Șvedului se mârgă cu pace
la

țera lui,

şi să! dea

“Moskalii nau

primitu

ce i-au luată,

locu şi cetaţi.. Ce,

ca sei dee înapoi

nimică,

foră
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câtu
„prin

s&lu lase s5 mârgă cu pace cu treideci mii dedste |
ra Leşâseă la ţâra lui; şi după ce va merge a-

colo, orii sta la pace, fiindu și alți Crai megieși la midlocu, să socotescă şi să judece.
Deci Vezirulă aa lăsată
se fie aşa, că nu se prea silia nici Vezirulu pentru Şedu,
căci Șvedulu se ţinea de fire, şi n'a vrutu s6 vie la Ve„zirulu, ce ela găndia că a merge Vezirulu la dânsulă. -

Noroculi Moskalilori, că n'a venitii Şvedulu atunce de
la Tighin€, ca n'aru fi scăpată
el

ari fi sciutu

Din

„Psaltirea

ce ară

picioru de Moskalu,

că

fi făcută.

în versuri“

întocmită

de:

Dosoftei

mitropolitul Moldovei 1671—1686 publicată de pe manuscrisul original și de pe ediţiunea de la 1673 de
prof. IL. Bianu.
1887 (pag, 27 și 28 şi i pag. 49 şi
pănă la 56).
* Doamne Domnului nostru, - cum pai făcut nume—D e
„să minun€qă 'n toate părţi de lume,
— Şi prin toate
Ceriuri

tu

dai

cuviinţă.

4. Sugarii

din

brate-ţi

cîntă

cu credințâ,— Cînd vii să cerci iadulu, să legi pre vrăjmașul,— Să-i culegi dobînda-și să-i strică sălașulu.—

Vadu că-i făcut ceriul de mânule t:le— 8. Cu toată podoaba, şi-i pornit eu cale.—Ai tocmit şi luna să cr6s“câ, 'să seaqâ,— Să-și ia de la soare lucoare şi raqâ. —
Stiale luminate ce lucesei pre noapte,—- 12. De dai cuviință, tu 161 urqât toate„— Ce poate fi omula de-la aduci aminte 2— De cerci pentru dînsulu folos înnainte?
Sau fiu săi doarâ „ce ţi-i cu credinți— 16. De gri-
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jeşti de

dinsulă

și-i

faci

socotinţâ 2— Puţânua

“toema cu îngeri în slavâ— l-a

nu d€-

*'ntriace şi 'n cinste fără

de zâbavâ, — Mare cuviință i-al dat Și cununi—20.

dia

'nvățătură

eu: toemalâ

bunâ,. —

mare, toute să-lu asculte—Câte

să nu-l mute.— Și i-ai supusa

re:—24.

L'ai

Ss

pusu-lă mai.

sînta pre lume cuvint

toate supta a lu pieloa-

Oile şi boii și tota de suptu soare,—Dobitocu

sălbateca de câmpu şi de luncâ, — Jigânii siriape, ce
strică ș'apueâ,— Pasările toate, ce sînt zburâtoare—98.
De vîntăși de. apâ ce-s înnotătoare,— Pre chiţii
cei mare, pre tot fiali de piaşte,— Și 'nu tota ce-i în
mare)

ela oblăduiaște,— Doamne Domnula nostru, cum ţ'ai
făcut nume.—32. De sa minuneqă'n toate părți de lume,
Iubi-te-voi, Doamne,

cătu-mi ești putiare.—Mi-i Dom-

nulă vărtute ?n Yriame de eădiare,—Şi locu de scăpare
”

și de mîntuinţâ.— 4, Dumnegati, ce-mi iaste
nediajde 'n

credinţă.—
Că, seutul âm iaste la cias de năvalâ,— Corni
de mîntuință şi de 'sprijinelâ.— Lăudînd pre
Domnului
Âl voit striga "n trâbâ,—8.. Și de toţi pizmaș
ii mă va

scoate'n grabă. — Şi cind mă'mpresoară
greutăți de
moarte,— Râuri de păcate, de-mi turbură
, toarte,—Şi cu
durori iadulu cînd mă ocoliaşte—12. Cu
laţuri de moarte

de mă oviliaşte,
|
a
:
Catră tine, Doamne, strig 'cu jiale multă
—0 Dumnedău sfinte, tu vinu de mi-agiută.—Și să
mi-aseulți
glasulii din sfinta ta casâ,—16, Mișiaoa
mia rugă nainte-ţi să iasâ.— Să-ţi între în uriache glasul
mieu de

rugâ,—Să.nu ducu
tine pămîntulu

ped&psâ preste vriame lung. — De

tremură cu fricâ,— 20. Dâlurile, munţii
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pieru ca o nemicâ.—-'Ție toată lumia cu fricâ-ţi slujlaște,—Ca d6 ta mânie fumulu să laţiaşte. — Faţa ta
„6 sfîntă cu focii pistrel6dâ, —24. Cărbuni de la tine
S'aprinda de dan raqâ.— 'Ție ţă să plâcă ceriul şi tes. cult,— Cind pogori în -țarâ,“și stâ 'n groază multi —
Scripiaşte lumina supti sfinte-ţi picioare— 28. Cu negurâ groasâde gria strălucoare.— Cînd vei să faci cale,
unde ţi i cuvîntulă, — Ai heruvimi gata de-s riapedi
ca vintul. — Pus-ai întuniarecă de-ţi -ascunqi lumina,—

32, Cu sălaşu de ape cl făcut eu mâna.
Şi pre denainte-ţi nuorii faca cale,— Cu ploae aprinsă
cură, ca o vale.— Piatră, cu jeratecă,

cu

foc âmpreuni,—

"36. Cu multă tărie Domnulu din ceri tunâ. — Da-ş-va
de sus glasulii, -sâgeţi Ya trimite,— Greșiţii să-și moae

inemi

înpietrite.— Pre pizmași

goni-i-va

cu

fulgere

multe,— 40. Şi “le va da spaimă cu sâgeţi mânunte.—
Marile săen-va de .s'a vedia fundului — Âpele fugi-vori

d6 râmâne prundulu — De îngrozâturâ și de ria nfocare, — 44. 06 să slobodască Domnulă eu suflare,—Ce
tu, Doamne

sfinte, “la cias de năvalâ— De sus îm tri-

mite a ta sprijinâlâ,— Şi mă ia la tine de-la ape multe,— 48. Trage de mă scoate de la pizmaș iute,—Ce
- mi-l cu urgie şi mă sărgulaşte— La qâ de nevoae de
mă sprejiniaște. — Sfinţia ta Doamne, âm ești radâm

tare,—52. Mai seos la lărgime, locu de alintare.
Mi-i scoate la tine, dărui-mi-vei plată— Pentru, dereptate şi milă

bogatâ.— Și mânuloră

miale

vei

da cu-

rățâe,— 56, Sa iau de la tine darui cu bogăție.—Și căile
tale, cialia ce-s de > viaţă -— Sa le păzascl, Doamne, cu

|

33
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multâ, duleâţă, — O Dumnedâii sfinte, şi nu m'oi
abate,
60. Dintr'a ta - poruneâ să mărgu în păcate. — Giudia
-

ţele tale âm sîntu toate n față,— A ta dere
ptat
o țâiă
e
- cu: duleâţ
— Ca:
â,eu pentru tina voi fi fără vină —61.

Feritu de greşulă și curat de tinâ.— Și mă vol
feri-mă
și “de strămbâtate — Pentru să-m dia Domnula
după
dereptate. —-Și mânulora

miale după

curăție,68,
— Na--

int6 sa Domnului să-mi dia bogăţâe.— Cu pră
cuviosula

„cuvios ti-i face— Cu nevinovatulii

va

fi viața "n pace.

— Îază' cu aleşii buni te vei aliage,— 72.
Cu cel înda-

răpnicii ti-i strămba din Lage.

|

|

Ca oamenii smereni, cari n'au mândrie,
— În mântui

Domnulu

şi 16

aa

tărie.

— ară

ochii

cei

„meţi şi falnici— 76. ÎI va smeri -Domnula
harnici, — Și

tu,

Domne

sfinte, âm

nalți a, sâ-.

ea nește ne-

trimiți lumină,—

De-mi lumineai faţă cu raqâ: seninâ
— Ş'ala
. mieu în- |
tuniareca dobînalaște ra
— 80. Dintr'a ta lucoare ce
“ strălumin6iâ,— Și de Ia primejde
scapă, Dumnedău sfinte, — Cu

a ta putiare

de năpăști, cumplite.— Și tu

mă
vel triace preste zidiuri nalte,—84.. Prin
căile tale crale
strecu

rate. — Cuvintele tale

sîntă strecurate

de scripăsea

sînti arse

ca focul

— Și

cu totul.—Și. tuturori

Doamne, tu le ești scutințâ,-—
88. Ce-și aă câtră tine
nediajde 'n credinţă. — Dară cine-i
altulă Domnu fără
de tine
?-— Sau

" Dumnegâul

Dumnedăi altula gios sati la
nâlțâme ?—

ce] Sfintă

mi-ai pusu-mi

ce mă "ncingi

calia "ntregă, fară

cu armâ,
— 92. Şi

samă.

Pieloarele miale - i-ai tocmit să
saltea — Ca cerbula
„Pre d6luri preste măguri nalte.
— La, războl mi-ai datu-
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mi. bună - "ravăţături,— 96. Braţe de aramă. la sâgetăturâ.— Și mi-ai datu seutințâ să mă sprejinâscâ—Sfi nta
ta mustrare. să mă "ndereptiaqe,— 100. Mustrar6 ta 'm..
bine sfârşit să-mi așlade.— Și mi-ai dat vărtute de mi-ar
lărgit - paşii, —Să

ŞI,
— Deca-i

poci

păși iute,

rol agiunge

104. Să să concenâscâ,

să mi- aglungii

să faci

pizma-

într'înși. cârduri,
—.

să trecu preste

stârvuri.— Să

n'aibâ putiare să să sprejin6scâ,—
Nice s'aibâ nime să
le folosascâ,—Ce cumu qacu pologii nainte-mi să caqâ,—
„108. Putiar6 ta sfîntâ, ce mi-ai dat, să vaqâ.— Ca tu, |
Doamne 'sfinte, mi-ai încins vârtute,— Cu arma cât

datu-mi de-i prăvăleseii iute— Până t-am înfrîntu-i de

diaderâ, dosul, — 112, Ceta ce-mi vria răul Ș'radurâ' folosulu.
Ca ai. concenitu-l de sînta de ocârâ, — Pizmașii miel,
- „Doamne,

și nu

cât s*or mustra * n ţară,—

16-'nțăliage
— 116.

liage, — Niel

Sa

le

Voru

striga cu jale .

folosascâ

celor

fără

a eaiita Domnului d6 loru grea și sâlâ,—

Şi-L voi călca 'n ţărnâ şi'n prav fără mil
— Străvurile
ă,
"n cîmpuri dăcînd aruncate—120, Sa strîngâ troiane de

vicol suflate.— Și tu mă vei scoate de toi de glăciavâ,—
Limbiloră mi-i pune cap fără zăbavâ.— Oameni şi niroade, ce nu-mi

și să

mă

sînt știute— 194.

ascult— e.
Fiii cei

uarâ
— De câtră priință,
să vechiascâ haine "n cât
tiade “n călțămifite sparte,
„eşti eu ferice,— Măritii să
strice,
”

Mie să-my 'slujascâ

fațarnică, ce mă

'nstrei-

minţîndu-mâ n țarâ.— Să li
departe, — 128. Sa sa Şcope— Via Dumneqan sfinte, ce . .
fi, Doamne, că nu ași ă- m?
!
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Ce mi-a dat izbînăa și vărtute mare,— 132,
Pre ţări

de năroade mi-ai data aședare. —.M'a scos din
pizma.
şii ce-mi ţânia mănie.

“sâmeție— Ma

— De

carii să scoală 'nti'a lora

vei înnâlța-mă, și tu mă vel scoate—136.

De om fâră liage, de serăbele toate.—Și eu pentr'acâsta

tutinderia 'n lume—YVoi Qâce ferice sfintului
tan nume,—
Şi-ţY voi cînta, Doamne, sfinta ta
putiare— 140. Prin
limbile toate: fâra de tăciare:—
Ca tu Pai măritu-la pre

"mpăratulu s'aibâ —Milâ de izbîndăla
vriamede trâpâ.—

Ce ai însămnatu-la cu. unsoare
sfintă—144. Sa împa.
„râțascâ David fara smîntâ,—Și a
lu sămânță în lac!

0ă trălasci— Cu

scaunu de cinste s6 să'mpărâțascâ,
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