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-- Îanserunt, lodieque manent vesti, ia ruria. 
Ă : HoRAȚiU.: 

_ - pi Ţ, 

Sființa filologiei are dreptu cuvântu, de a se fai pentru: victoriele “re- 
purtate în dilele nostre. Nefiindui de ajunși să fie lărgitu orizontulu cerce= - 
târiloru în privința limbeloru clasice, la cari mai că se mărginiau studiele 
trecutului, a mai voitu să răptscă stingiloru secretele de atâtea secule păs-. 
trate şi să evoce cele XXXI dinastie egiptene din necropolele. loru: a silitu 
pe Babilonu și pe Ninive să dea contu despre alfabetele cuneiforme săpate :! 
pe argilă: deslegâ prin tablele poliglote ale Achemchidilora problema cea ne- 
pătrunsă despre limbagiulu -Medici: descifr6 estravagantele caractere ale. tem- 
pleloru cipriene.și ale peșterilor! funerarie din Licia: făcu să vorbăscă bas- . 

„ xelievele ce acoperiau “stâucele Frigiei: scose la lumină tesaurele de filosofiă 
și. de estetică ce zăctu necoprinse. în Sastrele Indianiloru, în . Ramayana și 
în Mahabharata; iar ceea, ce este și mai. multu, devin$ prin simpla. putere a 
inducţiunii existenţa, fisionomia și fasele istorice a poporului Arya, acelu no- 
bilu poporu a cârui limbă esplică totă .morfologia limbeloru nostre, -și prin 
care Grecu-Latini, Sluvi și Germani se recunoscu astădi de fraţi. 

Tbte aceste resuliate suntu de o valdre inestimabilă spre 'a reconstrui, 

istoria, spre a determina legămintele ce unescu membrele risipite -ale fami- 

liei- omenești, și spre a prepara acea sintese socială la care ţintește mișcarea . 
de astăgi. Dar, în interesulu chiaru dcestui- scopu, misiunea limbisticei nu 

„se: mărginește aci: Europa însăși i păstrăză. unu t&râmu întinsu de abia des- 
- “elinitu, pe care o aşteptă alte conquiste de unu interesu mare și cu multu 
"mai immegiatu. 

Obiectulu indaginiloru nu vora mai fi nişte naţiuni morte, cari au pe-. 

ritu de pe fagia lumii, şi au presăratu cu osemintele loru: pustietâţile Orien- 
tuluiș dar naţiunile cele viue, cari, totu așteptându ora rescumpărârii, şi au 
“păstratu limba loru dreptu paladiu de gloriă şi de independenţă. . Pentru ele 

o questiune filologică este câteodată o questiune de. viăță și de mârte, și o 

- carte de gramatică valoreză mai multu decâtu o bste inuumerabilă înzestra 
cu  pusci de Chassepot şi cu tunuri ghintuite. | Aa 
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Una din aceste naţiuni a fostu, și în drecare parte este chiaru acumu, 
națiunea română. Încungiur ată de vecini mai “multu stu mai puginu intere- 
sați a o cotropi și a-o asimila, ea simte necesitatea de a afirma nepregetatu 

deptulu ei la existenţă. Titlurile nu i lipsescu, dar cată să le desgrope și 
„să le producă la lumină. -. - - , 

Popbrele suntu în respeetulu acesta ca și' indiv idi.  Cându umblă cine-- 
va să; şi dovedâscă câte unu dreptu er cditaru, recurge lu archivele familiei. 

 Vamilia, Românului este marea ginte latină, marea! lui de nobleţă este nu- 
mele ce'lu pârtă, archivele suntu “ținuturile Italiei. “Acolo unde a “fostul: 
sănulu să nu se afle dre şi actulu. de naștere? E 
| -La Italia dar, Româniloru. alergaţi la, Italia!  Cercetaţi monumentele şi 
datinile ei până a nu se șterge prin mâna timpului: cercetaţi limba frațiloru 
vostri de „colo; cercetaţi. „câte una una tote dialectele loru. - 

S . ă - „2? 2 

ȘI | 

+ 

_ Ocasiunea, disertaţiunii de tagiă ni s'a oferitu de câtre D. Alexandrescu 
„ Uveehiă, care într'unu discursu rostitu la, 15: Sept. din anulu treeutu înaintea 
Academiei Române lu6: la examenu' unulu din dialectele Italiei, adică diale- 

ctulu friulanu. . Intchţiunea năstră este de a da unu pasu înainte pe aceeași 
ale, și. chiaru „dăcă nu-:ne vomu uni întru tăte cu ideile acestui bărbatu: e- 
Tuditu şi infatigabilu, totuși ne place 'de a lu 'aplaude chiaru 'la începutu pen-. 
“ru, “nobilulu entusiasmu. patrioticu. ce transpare din scrierea „lui, și de a con- 
stata în: același timpu. că observaţiunile D- săle în cea mai mare „pante suntu 

drepte şi esacte.. - -. 
“Punctulu nostru 'de. plecare va ș limba comună a taliei, - adică acea 

Tiimba toscană, care încetându în secululu XIII. de'a fi numai remissus modus 

at humilis în guo et mulierculce communicant, s'a perfecționâtu, Sa întinsu, s'a. 
“mobilitu, a devenitu înfine 0: limbă literariă. “Existenţa ci ca, dialectu- nu: st, 

curmatu pentru acesta, câci- poporulu știe -totăeauna să și păztscă cu scum= | 

pătate. patrimoniulu s0u; şi cându limba, seriitoriloru a începutu de a scădă 
şi de ă se depărta de spiritulu ci primitivu, cei ce au tostu mai înţelepţi a. 

"trebuitu. să și spele rufele în apele Arnului. Giuseppe Giusti,. care “se -fălia 
de a nu fi deschisu niciodată dicţionarulu Cruscei, înv&ţ6 italianește la sub- 
uebiă de Porta a Croce și la ulicioră, în Calimala, unde: fusese vdinibră resi-. 
Genţa barbieralui Burehiello: totu. asemenea: făcuse. autorulu Divinei Comedie 
s05e sute de ani mai "nainte, : 

„Anu merge pră dep: te dăcă: amu voi să ar Stâmn cu acamăruntula tote 
asemănările ce presentă limba toscană cu cca română. Urmându . exemplulu 
ilustrului Heliade. „Rădulescu, - care a publicutu mai de multu o prescurtare 
de gramatică comparativă . şi unu articulu arulogu în Curierulu de ambe 'sere 

(Per: III. Nr. D, nu pută. produce înaintea lectorului vreo 2000 de voca=. 

balo; radical” « comune, , Le: amtndouă limbele, - Combinându rădăcinile cu pre- --
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fisele și sufixele comune, numărulu- cuvinteloru identice stu ahalbge Saru 
îmmulţi până -la 18,000, şi adăugândule tote vorbele și derivaţiunile din limba 
doetă, luate „deopotrivă dim latina şi din elena, amu pută formu unu vocabu- 
laru pe, deplinu înteligibilu Românului şi Italizinului şi conţinându tote părțile 
esenţiala ce se ceru pentru discursulu omenescu. 

'Pronunciatiunea păstreză același caracteru de. ânalogiă; alteraţiunile fo= 

netice suntu după aceleași tipuri, şi alfabetulu este mai acelaşi. Decă unele 

litere se pronunciă almintr elea, acâsta iu se întâmplă nici în tătă Italia nici” 

în Romănia tătă: litera, js. ex. pe care Muntânulu o pronunciă ca France- 

“sulu,. este pronunciată în' Moldavia şi în Macedonia ca g italianu. în vorbele 

unde g suplineşte pe j alu Latiniloru. 

„-.*- Corespondenţa între ambele limibe nu se desminte în “ceea ce priveşte 

gramatica. 'Terminaţiunile genurileru, formarea. pluralului, declinarea prin 

preposiţiuni, o. sumă “de diminulive şi. de nugmentative, fisionomia articuleloru 

şi a mai multora adicctive determinative,. flexiunile câtoru-va -timpovri simple 

la verbe, formarea unoru perifrastice, mutarea verbeloru * active în - pasive, 

variaţiunile verbeloru. neregulate,. conjugarea; verbeloru re eflexive și combina- 

-rea luru cu p: articelele pronoininale presentă o coincidență admirabilă. 

Adevăratu este câ o privire superficială arw putt micșoru efectulu ace- 

storu asemănâri, câci despre o parte se găsestu chiaru astădi mai multe ele- 

„meate, străine -respăndite în limba română, iar” despre alta însăși limbă italia- 

mă o "simţitu influența evenimunteloru, și a priimitu, chiaru. în vederea per- 

fecţionârii 'săle, nai multe feluri de modific aţiuni. Dar pârţile eterogene ce 

s'au umestecatu cu limba română nu i suntu de locu! esenţiale,” şi nici nu s'au 

arătatu” en uniformitate în tote provineiele, ba încă n'au fostu permanente în. 

tăte timpurile, și este pră ușoru de'a le esplica, său prin. lipsa obiectelora 

pe. cari ţerile Daciei: nu le Oferiau ca Italia la privirea legionariloru. romani, 

- său prin treptata părăsire a arteloru şi profesiuniloru ce au devenitu mii 

tărdiu monopolulu străiniloru, seu prin scămbârile religiose şi îmbrăcișurea 

limbagiului slavu ori clinescu. în Biserică, stu înfine: prin stăpânirea. Fina- 

- zioţiloru, 'Tureiloru şi Unguriloru,- cari. esploataseră administr: aţionca politică. 

Câtu pentru modificârile limbei italiane,.. ele nu suntu mai însemnate, şi în 

orice casu nu ne lipsescu: cu totulu monumente spre a le recunoşte stu mij- 

ldee spre a le prețui.. -. a 
Dar ceea ce ure să ne convingă mai. multu despre afinitatea. originuriă 

a limbeloru acestora este examinarea dialecteloru italiane; fiindăcâ dialectele 

-au precesu limba literariă, si fundului. loru celu necioplitu și, împestrițatu de 
arcâisme- representă chiaru astădi î în modulu celu rai învederatu istoria co= 

„“pilăriei săle și secesiunea peribdelora de transiţiune prin cari a pășitu. 

a " Dialectele italiane suntu multe și diverse. “Noi le vomu reduce întrunu 

„micu prospectu grupândule aici dapă împărţirea geografică, a "Țer ei și după. 
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înrudirea loru; iar acâstă dare de sâmă o vomu însogi cu orecari notiţie bi- 
bliografice, încâtu să cunâscă lecturii nostri unde au să recurgă, dâcă unii 
din D-loru aru voi. să studie mai cu dinadinsulu tema ce le propunemu. (*) - 

a) ITALIA. SEPTENTRIONALĂ. — Dialectele din Italia septentrio- 
nală presentă mai multe analogie între ele,. fie materiale fie și formale, și 
păstreză mai multe vestigiuri de limbă celtică, “Se potu împărţi în pede- 
montane, ligure, lombarde, venete și carnice. - | e 

Din familia pedemontană cele mai principale suntu: dialeetulu piemon-. 
tesu propriu disu, celu. canavesu și celu monferinu. Pentru fiecare avemu 
monumente, scrise şi tipărite, atâtu în versuri câtu şi în prosă; dar celu d'ân- 
tâiu este înzestratu cu o literatură mai avută, și. posede. mai multe lucrâri 
lecsicografice,. dintre cari este forte estimatu vocabularulu abatelui M. Pon-. 
za (Turinu 1843).. E i ă 

“Familia ligure are de dialectu principalu pe genovesulu, care posede 
deosebite scrieri, mai vîrtosu în poesie: unele din acestea s'au culesu de câ- 
tre Marcoaldi, | - a | ae o 

Dialectele ' lombarde cele: mai de frunte suntu: milanesulu. comasculu, 
bergamasculu și brixianulu. * Literatura dialectului milanesu este forte întinsă 
şi continuată fâră întrerupere dela 1520 încăce, nu numai în genulu faceţiosu 

„ci și în celu mai seriosu: Maggi, Balestrieri, Porta și Raiborti suntu au- - 
torii cei mai renumiţi; F. Cherubini public6 unu dicţionaru în patru volumuri 
(Milanu 1844), care pe lângă vorbele milanese coprinde în mare parte și lo- 
cuțiunile celorălalte provincie lombarde.. Pentru dialectele „comasce, urbane 
și rustice existe dicționarulu ab. P. Monti (1845). înavuţitu cu o apendice ti- 
părită la 1956. Pentru dialectulu bergamascu se află vechiulu vocabularu 
latino-bergamascu a lui Gasparini (Milanu'1565). Pentru celu brixiinu avemu 
"două dicţionare, unulu. de P. 'Tagliardi -(Brixia 1759) şi altulu de P. Mel- 
chiorri (Brixia 1817) cu o apendice publicată mai tărgiu (1620). | 

| Între dialectele emiliane se distingu cele dela Bolonia, Faenţa, Modena, 
Reggio, Ferrara, Parma, Placenţa și Pavia, „Literatura dialectului boloniesu 

 înfloria chiaru la 1551, și consiste în prose, poesii, calendaric, -tradueţiuni şi 
comedie: cele mai importante din aceste compuneri s'au datu -la lumină într'o 
culegere începută la 1827 și cnntinuată la 1836 de câtre C. E. Ferrari au- 
toru. alu. vocabularului bolonieso-italianu tipăritu în- Bolonia (1838). Antonio Ă 
Morri compuse vocabularulu dialectului-faenţianu său roimaniolu (Faenţa, 1840). 
Dialectulu de Modena are dicţionarulu lui F. Cherubini (Milanu 1827), şi celu * 
de Reggio dicţionarulu lui G..B. Ferrari (Reggio 1832); iar pentru Ferrara a 
compusu unu vocabularu abatele: F. Nannini (Ferrara 1805), pentru Parma 

(*). Mai multe din aceste detaliuri suntu extrase din prețiosa operă a lui B. Biondelli: Sacaro 
E ? SUI DIALEZTI GALLO-iTaticr (Milanu 1854 —trei volum.). Acestu filologu desvăltă cu 

deamăruntulu tăte Pparticularitâţile caracteristice ale dialecteloru pedemontane, cmiliane 
"gi lombarde cu Aliaţiunile loru, aducându exemple din orice epochă, ţi dându versiunea 
parabolei Risiritoruli în-Becare din aceste dialecte. - ” e . 

v



I. Paschieri, pentru Placenţa L. Foresti (Placenţa 1836) și pentru Pavia o. 
Gambieri (Pavia 1850). . 

Familia venetă coprinde mai cu, deosebire dialectulu Yeneţianu, calu pa- 
- duanu, celu vicentinu, celu veronesu,.celu dela Chioggia și celu dela Burano, 
„Dialectulu 'veneţianu este demnu de mare atenţiune, câci representă fusiunea 
mai multoru dialecte din Italia tătă, și aforă de acâsta este unulu din. cele 
mai cioplite. şi mai cultivate: are autori eminenţi, precumu: Gritti, Pastă, Gol- 
doni, Buratti, şi nici nu i lipsescu vocabulare, dintre cari celu mai principalu 
este alu lui G. Boerio.: Paduanulu rusticu număra între :poeţii lui po Meno 
„Begnoso, pe Menon, pe Porcaro, pe Moncai: are unu vocabularu cam imper- 
fectu compusu de Patriarchi, dar onorab. amicu alu nostru G. D. Nardo, 
membru Institutului Regescu de Ştiinţe, cârnia i. datorâmu şi mai multe din 

„acâste notiţie, a: culesu câteva sute de vocabule curatu rusticane. Dialectulu' 
vicentinu se apropiă forte multu de celu paduanu, și are cu' dânsulu o lite- 
ratură comună. Dialectulu veronesu are peste:o mediocră literatură şi unu. 
micu vocabularu alu ab. Angeli publicatu la 1821. Cu multu mai scăpătate 
în. acăstă privință suntu dialectele dela Chioggia și dela Burano; prelăudatulu 
D. Nardo se ocupă de mai i mulți a ani spre a le” ilustra şi a le face cunoscute: 

- lumii filologice. | ' 
Dialectele. coprinse în: familia carnică suntu: friulaoulu, gorițiaanlu, ve- 

chiulu tergestinu și. belunesulu. Dialectulu friulann, despre care-D. Alexan- . 
“drescu a întreţinutu.. Academia Româpă, este torte avutu în produețiuni. lite= 
rarie prosaice şi poetice: scriitorii cei “mai populari au fostu contele Hermes 

și P. Zurut. Avemu înaintea ochiloru manifestulu unui vocabularu friulanu 
„ce se află în cursu de tiparu, și alu câruia: autoru, abatele. IL. Pirona, într'o 
memorie intitulată: Attinenze della lingua: friulana (Udine 1859), făcându co- 
mentariulu unei 'inscripţiuni dela 1103, “vorbește 'în trăcătu despre analogia 
acestui. limbagiu cu 'celu romănescu. Același argumentu s'a tratatu mai cu 
dinadinsulu de câtre G. L.. Ascoli întrio broșură: Sue idioma Friulano e sue 
“ajfinătă colla lingua Valacea - (Udine 1846). — Dialectulu goriţianu este o a- 
mestecătură 'de friulanu, venetu și slavu: nu posede decâtu brecari poesie po- 
pulare. 'Tergestinulu vechiu este asemenea o derivațiune a friulanului, care 
în. gioa “de astădi 's'a, înlocuitu prin dialectulu venetu; la 1828 se augia încă 
„în gura poporului, şi ab. G.: Mainati public în anulu același câteva dialoguri 
cu traducerea loru italianăscă. Belluno posede câteva producţiuni î în versuri; 
repausatulu canonicu Vienna i dede unu vocabularu râmasu încă netipăritu, 

-b), ITALIA CENTRALĂ, — Dialectele. vorbite în acâstă regiune suntu - 
coprinse în. familia tosco-latină, și se deosibescu între ele dialectulu toscanu, 
celu romanu și celu 'umbricu. - Literatura loru se“ confunde -cu literatura, cla- 
gică italiană, ânsă genulu popularu ofere “mai multe: compuneri locale “ce -s'au 

„culesu de 'Tommaseo; Visconti și. Mareoaldi. Stenterello şi Jleo Patacca n'au 
“ amuţitu încă, şi comediele” lui 'Tacconi formăză chiaru acumu deliciurile Trari- - 
stoveriniloru, 
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_- 0 IPALIA MERIDIONALĂ și INSULARĂ. — Familiclo cele mai ini 
"portante suntu: samnito-iapigia, bruţio-sicula,. corsa şi -sarda. - ... - 23 

„"“Celu mai 'eunoscutu din dialectele .samnito-iapigic. este ncapolctanulu.- 

Pe timpulu lui Alfonsu de Arâgona neapoletanulu. devenise chiaru limba pu: 

“vernului: avă poeţi! distinși: dintre cari merită. menţiune Cortese, Sgruttendio, 

şi. renumitulu Capasso, care nu sa sfiitu de a traduce în, jargonulu Lazaro- 

miloru- nu numai pe Gerusalemme Liberata, ci pe. însuși Omeru cu textulu la - 

fruute. 'Peatrulu comicu neapoletanu, transportatu întro altă sferă, aru pută 

_rennoi dramatica italiană, şi este de o fertilitate estravrdinariă: numai “dintre . - 

contimpurani Oraţiu Schiani a produsu „ca la, ș&ptedeci de bucâţi, și Pasquale . 

- Altavilla de, două ori mai. multu. Cântecele populare aa fostu culese de fran- : 

_cesulu Cottreau, și melodiele loru, exploatate de. Rossini, de Bellini, de Do- 

nizetii şi de Mercadante, au ămblatu prin tătă lumea. - a 

Familia bruţio-siculă coprinde dialectele Calabriei şi Siciliei. .: Noi cu-: 

_ măştemu pugine versuri calabrese publicate în culegerea lui Caselli (Parisu 

1855); dar pentru dialectulu sicilianu existe unu dicționaru de G. Bandi (Pa- 

"lermu 1857) “cu o mică gramatică a lui :G. Meli. Literatura “siciliană este 

din cele mai antice şi abundante: poesiele contimpuranului Meli suntu de o 

puritate şi de o eleganță rară. . Pa 

">=" Dialectulu Corsievi are mai multe poesie de-unu genu cu totulu. parti- 

cularu, între cari se deosibescu baladele numite vocevi.. 'Tomwmaseo, Fee, 

Wolf şi Gregorovius.au datu niște studiuri pre interesante în acâstă privinţă: 

_- Limbagiulu Sardiniei se depărttză din celelalte prin proprietâțile lui le- 

xicale și gramaticale: fandulu este: curatu latinescu. Se împarte. în. logoda- 

mesa şi campidunesu. Celu dăntâiu este unu felu de limbă, literariă, care nu 

se vorbeşte nici întrunu locu particulara: alu doilea este vorbitu mai cu să- 

mă în provincia de Cagliari. Dicţionarulu lui Porro este din: cele mai bune. 

"+ Între dialeetele italiane nu voimu:a- număra pe acelea cari se vorbescu 

de: coloniele germane,. francese, catalane, arabice, albanese și grecești aședate 

în Iialia. Ânsă lectorulu nu va, uita pe cei. 15,710 Români ce se află laDi- 

guano, Valle și Rovisno în provincia Istriei. Unele remășițe de colonie ro- 

“mănești se află chiaru în interiorulu insulei. Veglia la niște vălcele, cari după 

limbagiulu de acolo 'se numescu Pogliţe. Românii din Italia p'au nici litera- 

tură tipărită, nici vocabulare. - - . . | 

IV 

O 'așa mare diversitate „de dialecte,: de subdialecte și. de gerguri: (jar- . - 

'gune) şi are rădăcinile săle în istoria națiunii. Nâmurile ce au ocupatu pă- 

mântulu Italiei în timpurile cele mai depărtate, nu numai că apărțintu la 

“ niște râmuri diverse ale ginţii aryene, precuran au fostu Pelasgii. și Celţii, ci 

erau peste acâsta amestecate chiaru cu elemente chamitice, alu câroru.idiomu



era împrumutatu din familia lui Sem (%), precumu o dovedescu înscripţiuni- 
multe şi o sumă însemnată de numiri geografice: din : Italia centrală și me- :! 

„ridională. * a Sa a: 

O uniformitate drecare a trebuitu să se introducă pe timpulu Romani- ..! 
Joru prin puterea. regimului politicu și “prin. influența literaturei latine; “dar i 
transmigraţiunea barbariloru și neîncetatele invasiuni“ străine au: venitu să |; 
“amestece în' vorbirea populară alte elemente noue și eterogene. Mai.tărdiu, 
reformânduse geniulu naţiunii, limba. toscană a fostu wpriimită după mai mul- 
te încercâri în tătă TȚăra, și începi de a exercita o acțiune asimilatore, care; 
aru fi mersu multu mai departe, dâcă spiritulu de :municipalismu și îmbucă- ; 
ţirea politică m'aru fi stănjinitu desvoltarea vieţei naționale. . În. timpulu -de . 
fagiă, încetându Italia de a mai fi o adunătură de municipie spie a se con- -! 

stitui întrunu corpu singuru și compactu, întrebuinţarea limbei comune în 
tătă societatea și contopirea progresivă a dialecteloru se face din” di în .di 
mai cu putință, și“'mulțumită cerului, suntu forte departe: timpurile acelea în - - 

_“ cari cine vorbia italianește la Turinu, la Neapole şi la Palermo “se credea !. 
de a face unu feluțde protestare încontra guvernului. . -. i 

A „ 

nsă, luându chiaru lucrurile astfelu precumu suntu, diferenţele între; ; 
dialectele actuale și limba toscană suntu cu multu mai mici de câtu se ere- 

„de, și se referu mai bine la pronunciă decâtu la vocabularu său la gramatică. 

Împrumutârile reciprăce ce s'au: făcutu într'ambele  pârţi 'au fostu atâta de 

„ numerdse şi continuate, încâtu aru fi de ajunsu o cunoștință mai apropiată 

între Florentini și provinciali spre a descoperi. Italianiloru câtu de nedr&ptă 

-este sfiiciunea loru, cându nu cutăză de a întrebuința în: limba corectă mai - 

multe locuţiuni. ce 16 au îuvăţatu la umbra cămineloru părintești (**). E 

| Nimicu prin urmare nu păte să'ne oprăscă de a privi limba toscană . 

"ca o sintese, deși imperfectă, a 'dialecteloru din Italia totă, şi oricâtu de mari: 

să fie afinitâţile particulare ce presentă unele din aceste dialecte cu limba, 

română, amu greşi fârte multu dăcă le amu crede. mai apropiate do dânsa : 

| 
| 

| 

  

  
decâtu de italiana, său. dâcă amu admite cu onorabilulu D. Alexandrescu câ . 

italiana cultă sâmănă cu româna mai puginu decâtu una stu-alta din dialec- 

tele ei(, Sa Da 

„Ca să susținemu disele nâstre, amu pută cita sute și sute de vocabule . ; 

şi. de frase, stu chiaru?şi pagine întregi extrase din deosebitele dialecte și | 

  

i. - - - . i 

*) Aici se face alusiune la Fenicioni gi la Cartaginesi -precumu şi la Etrusci, alu cârora lim- : 

bagiu s'a doveditu în aceşti ani de pe urmil că cra curatu semiticu. Se potu consulia . 

în actstă privinţă articulele archeologice publicate de ab. Tarquini în Cavirră Car- 

"monica (An, IX. Ar. 188). PIE A a: 

(**) “Observaţiunea acâsta o - face ilustrulu A. Manzoni într'unu raportu înfăgişatu deunăți la : 

Ministerulu Iustrucțiunii, L . | | E A A 

(2). O. singură excepţiune sara pute face “în favbrea unoru dialecte din familia umbrică stu 

romană, enri, pe l6ngă asemenârile cu. limbagiulu romănescu co se aslă în limba, lite- 

variă, 'au şi altele cari le suntu particulare; âns$ aceste dialecte do abia se dcosibescu: 

din aceeaşi limbă literariă. a : : : 
„a 

 



  

alăturate cu o versiune italiinăscă său romănăscă (%); d ar Tipsa cârțiloru: tre. . -buineidse și mârginile. restrânse ale discursului de fagiă nu 'ne permitu de a îGtreprinde o asemenea lucrare. “Cu tote acestea, spre a nu zădărnici cu to-.. -tulu curinsitatea leetoriloru, - presentâmu aici Căntarea Angeliloru a lui - He- „Made tradusă ad Litteram în . dialectulu, friulanu și în limba italiană liter arlă, | 

- îi o . Găntarea, Angeliloru, 

  

“«Sântu sântu! sântu "este Domnulu. alu Puterii! 
- De trei: ori 'sântu' & Domnulu Provederii!: 
- Între cei de; susu "lui Iehova gloriă!. ! 

E » Pace 'ntre “Rotăârii, celoru buni victoriă! 
i e - " Cu noi fi, Domne, Domnulu alu Puteriloruș 
is - Pâinea, dâ la toţi, Dimne alu averiloru. 

mem ei Oeloru' mari „clemenţă, 
Di aa * Celoru mici: blzndeje; | 

oi  avuţi charitate, . . 
-- Da săraci virtute, : 

0 Veduvei credință, 
mn mi Veginei, candre, 

o “Patria dreptu mama o. e 
2" Mieului orfanu;. 1, i 

mame i "i; Repausu' și pace, ei 
se a n“ Lână conștiință i „i a a | 
Ed pi “"Dă celui: 'bătrânu; - RIC E 

| Tar 3 pentru juneţe. DR 
a i î Aa preștiință. ” a 
aa DI i Reverse științe, a | 

„îi “Arte ereatore, o a 
a aaa --Cherubi cu ochi mulţi, ae E 
ata a - Focuri de vioţă. E IE 
Di - Spre a întări Mintea, a “ RE 
Da A tări și corpulu, .: 
e Sa Inima. "mcălgindu. Aia 

i -"*"Cursieri "de fulgeru, Ie 
îm e “Oâi vepegi, tunânde DN 

- Unâscă în pace. ' 
Răsăritu cu Apusuri; 

„+ Nordului lumină i 

  

   

    

  

    

    

3) Compustnăa Tocaibularali nostru tatiano-Român, Fraaceso- Românu şi i Rommâno- Ttaliano-. | „ Francesu,, care a şi începutu de a'se tipări'la Pesta, amu avutu ocasiunea de a în-. tmpina unu mare număru de cuvinte toscane, atâtu din limbagiulu doctu câtu şi din celu familiaru, cari s&mănă forte multu, cu cele române şi nu se „Băsescu în dialectele. : provinciale. . . .



Facă să răsaiă., | 
- Foculu Charitâţii, 

Foculu. Libertâţii 
1 Să topăscă ehinge 

Gerulu. innoranţei. : 

Mt 

5 Punturile Crucii, 
“. Punturi cardinale „i 

“ Aibă Malu : loru: centru A: 
Centru de unire ” 

Idima lui CHRISTU! -. ; 

Versiune friulănă,- IE 

 aSantt: 

del pode!. — Trei voltis sant al di 
: Signor d6-la Providenze! — Da chej 
di su a Iehova glorie! — Pas fra i Ro- 

menis,a chej. bogns vittorie! — 

scit, Signor, Signor:de 'lis "Podestas; 

Sântul: “sântu! sâutu este: Domnulu alu Puterii fă 

De trei ori 'sântu € Domnulu Provederii! - 

“Întru .cei de 'susu lui.ehova gloriă! - 
„Pace "ntre Români,. celoru buni, Vietoriă 1 a 

sant! sânt al & i Signor | | 
(Signor) del Potere!— Tre volte santo. 
Gil „Donno. del: Provvedere !..—- Intra 
„quei di sua Iehova glorial— Pace i in- 

-Cun no. 
“Con noi. sii, Donno, Donno. dei Pote-: 

— Îl pan dait a duch, Signor de Pavă.. 
— A 'chej granch clemmenze, -- 
piccui mansuetudine, — Ai siors cari- 

-tad, — Ai puars virtut, — A la vedue 

A chej ” 

ka 

Versiune. italiană. | 

“Santo! canto. 'santo a i. Donno 

tra Romeni, „a guei buoni vittoria !— 

vi. (delle Podestă); —11 pane .dă a! tut- 
ti, Donno degli averi. — A. quei gran-. . 

“di clemenza, —A quei piecoli blandi-. 
„zie: (dolcezza), — Ai riechi -caritate, — 

credinze (fede), — A la. vergine can- ! 
dor,—La patrie come mari—Al piz- 

zul uarfin; — Ripos e pas, — 
scienze — Dait al vieli;— Ma a la zo- 

Ai poveri virtute, — 

denza (fedo), — Alla vergine candore, 
Quiete. co- 

__vintud — La uestre. saviezze. — Span: 
-.. din' scienze, — Ars de invenzion — Dei: 

” Cherubins con plui voj,— Figs di vi- . 
t6 — Par rinfuarză la -Ment — Rin- 

— La patria come marima — Al picciol 
orfano; — - Riposo. e: pace, — - Lene (que- 
ta) coseienza — Dă al vecchio ; 7 — Ma 

alla gioviuezza— La tua prescieuza. i. 
Riversino. scienze, —. Arti creatrici — 
“Dei. Cherubi con occhi molti, — Fuo- 

fuârză anchie îl: cuarp;, — TPanime ri- . 
_ schialdand. — Chiavai che accorin co- 

me'il fole; — Stradis rapidis, tonans 
—'Unissin în -pas-— Oient cun Ocei- 
cent; — Al Nord un clar — Fassin che 
spunti. — Il fâg de la Caritad, — Ul 

. fâg de la, Libertad — AL distassi la : 
placere, — II: glace de Tignoranze, —I* 
pons de lu Cros, — Pons gardinai — 

chi di .vita —' Per .rafforzar la.mente 
— E raftorzare îl corpo, — Li anima 
scaldando. — Corsieri come folgore, — 
Cali (vie) rapide, tonanti — Uniscano 
“in pace — Oriente con .Occidente;— 
Al Nord. un lume — Faccian che risal-:- 
ga. — Il foco” della: Caritate, - —] foco 
della Libertate —. Scioiga îl “ghiaccio, | 

„— A gelo- dell ignoranza. — IL punti 

Alla 'vedova cre-
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Abbin par lor centro, —. Centro de „della. Croce, — Punti cardinali — Ab- 
union — I'anime di CRIST, biano a'lor centro, — Centro di „unio- 

"Sant sant! santal 8il Signor del ne — L! anima (il cuor) di CRISTO. podă!-— Trei voltis sant al & îl Si- „Santo! santol santo 8 il Donno 
gnor_do la Providenze! ete.» ... . del potere! — Tre volte etc.» 

- Celu ve vu dori să se încredințeze mai cu desăvărșire în acâstă pri- vință, și se aplice unu asemenea examenu la. celelalte dialecte, n'are decâtu a consulta exemplele din opera lui Biondelli, trăducândule și în “romăneșşte, stu pote să confrunte pe .Gerusalemme Liberata a lui Tasso cu traducerea. romăntscă a lui-A. N. Păclonu și cu versiunea venețiană a lui 'F.. Mondin, cu cea milanesă a lui D. Balestrieri, cu cea bergamască a lui -C. Assonica, cu “cea boloniesă a lui F. Negri, cu cea perugină a lui C. Patriză, cu cea cala- „bresă a lui C. Casentini și cu cea neapoletană a lui C. Fasan stu a lui N, “Capasso(5) Se i : nsuși D. Alexandrescu aduce ca specialități ale dialectului friulanu în „„confrontulu limbei italiane niște asemănâri 'cu cea română, cari, stu' că nu „suntu cu totulu străine limbei culte, său că suntu și mai esactu întrebuințate 
de dânsa. : Astfelu suntu: îmmuierea lui I înaintea lui.ş la pluralu, trunchie- . rea unoru. vocale dela finitu, nota pluralului' la substantive, formațiunea ge-: nului femininu, . unele -combinâri ale verbului cu pronumele 'personalu,::pre- cumu: dami (dâmi— îţ. dammi), danus (dâ-ne— st. danne),. dai (dâi — dt. da- gli), nus Va dat (ni Pa datu-— st. ne Tha dato), us Pai dat (vi lam datu — 
ît. ve ho dato): numenile apelative cu femininulu în essa, s. e. Baron, Ba- 
ronessa, Conte, Contessa: unele diminutive, „precumu chiameruzze (cămăruță — 
it. cameruzza): pronumenile de (ei, a ei—it. lei, di lei), lor, lui (loru, lui— - „4%. loro, lor, lui): posesivele al nestri, al vestri (alu nostru, alu vostru—sz.îl „nostro,.il: vostro): vocabulele scrove -(scrofă —t. scrofa), credinze (credință — “ît. credenza), anchie (âncă, încă -— st, anche, anco). : i 

Dă dialectele menţionate, luândule fiecare în parte, nu înfăgișăză o. 
mai mare conformitate cu limba română decâtu „cea, „toscană, asemenea nu - putemu s'v dicemu dăcă le luâmu tâte în grămadă; câci unde toscana se a- 
bate mai multu de româna, tocmai acolo dialectele paru că i se apropiă mai 
„mult, şi unde unulu din?dialectele lipsește, altulu abundă. -: 

„2 Aceste aserțiuni merită de a fi confirmate într'unu modu mai .esplicitu,. “Prin urmare, cumu a făcutu onorabilulu Alexandrescu pentru -dialectulu friu- 
-lanu, asemenea și noi vomu alege aci unu număru drecare de exemple din 

> 

e er i B , j . . _ 

„(*). Mai multe din aceste versiuni, - ca spre exemplu cea neapoletană a lui Capasso, suntu cu 
„totulu seribse, iar nu simple parodie prelucrate într'unu stilu burlescu, precumu este 
versiunea lui Mondin su a lui Balestrieri. Aa . 

7



celelalte dialecte italiane, și. în  acâstă. alegere ne vomu ține “mai “multu de 
” exemplele acelea pe cari” limba cultă nu le ofere, sdu chiaru' oferindule, o 
face într'o măsură mai imperfectă. Cu aceeași ocasiune lectorulu va observa 

„că mai "multe. din celelalte. citațiuni conţinute în discursulu D-lui Alexan- 
drescu n'au de obiectu xiişte. proprietâţi esclusive ale limbagiului“ friulanu, ci 
se 'află deopotrivă în alte: dialecte cu totulu “distinse la fsionoiă şi la li- 
teratură, Ă : ! | 

ANALOGIE LEXICALE. — Să nu se pârgă din vedere câ unele din | 
vocabule_următore, deși analge cu traducerea romănăscă în ceea ce prive- 

- şte rădăcina și valorea "fonetică, presentă, Orecare; diversitate în privințu sen- 
sului: de accea noi le amu însemnatu cu'0 steluţă. ' Asemenea amu pusu 
unu punctu de întrebare la alte vocabule a cârora asemănare aru pută să fie 
numai fortuită. . E 

aida, ven. . : ROA. aide-" " ITAL, Orsu 
aimă, terg. vech. :: acumu? adesso . 
aio, agio, ven. : aiu : O O aglio. 
al, piemont. ” âlu, elu . egli 

*âlbio, zen. | __ albie bradgolo 
albusi, zen. „a albioră “madia 
anca, ten. : „n âncă anche, anco. 
nger, lomb. - __“ângeru - 7 “ Angelo 
ara, ten... aril 0 aia 

„arrâto, neap.. -. îndărttu  - . îindietro 
avento, calabr. : “avântu | incremento |, 

+ azza, ten. aţă, agiă - “aceia, filo 
- . baba, tergest. “babă . „ vecehia 

„_ *babală (a la) ven. alabubulea? disordinatamente 
„ batarâla, ven. - bătae de jocu: :  scherno 
“bine, bin, lomb. * „bine .-. „bene ” 

"bojven. o bou . buc: | 
*brâida, ferg. o... brazQă? poderetto .. 
„ca, neap. și sicil. .' -- ca a come . 
*cam, lomb. cam  . quasi, come - 
„catâr, zen. . „a căuta | - cercare ” E 

catro, chiog. patru | quattro . 
Ycenise, ven. . : cenușe „+ cinigia 
ceritsa, ten. - o cireşă e „ciliegia” 

child, terg. o. - . :  acilea qm 
chine, chin, Jomd.  _- câine cane: | 
00, ven., cu - con” 

„eblega, zen. „culcă _. edriea 
crucifissatu, cors. „crucificatu . .  crocifisso 

“cu, meăp. și sicil. - cu. 3 „con
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“curâr, ten... ROM. a curăța : ;. ITAL. mondare 
„curto, pen. o: e e“ scurtu i :cortg.: 
cusare,, chtogg. - - a cdse..-. ... 'cucire pu 

cusso, vea. . -“culeuşu? - : - cuceia N 
*desbafarâr, den. .. - “a desbăra.  . sparare;: sciorinare 
“descantăr, zen... a descănta -. . disincantare ” 
desfoiâr, zen... . : . a desfoia - «+ disfogliare:. 
desgiazzăr, ven. * a“ desghiăța - - „dighiaceiare. 
despetenâr, von, a despeptăna : _- spettinare 

": despoiâr, zen, Ia „a despoia ...:.. spogliare :- :. 
„„ dessedă, lomb. ..* “a deştepta . . - destare.... ...- 
-dine, lomb, dinţi denti .. i: 
dintra, sicil, - dintre „fra 

do, zen. e i două -...: due - 

„doi, piem, și lomb,!. . doi „due -. 
„doie, neap.:-- „. două - due. 
Domnedă, lomd. - 3 - Dumnegeu - „Domeneddio Ă 
dos, lomb. Na -. dosu. dosso - 

dreto, zen. -: "dreptu. „dritto- 
- dugâr, bellun, . „."ajuca -.. - -giuocare 
dui, lg: doi -.- due. 

_dumă, lomb. |. : numai . " soltanto .. a: .- 

eu, eiu, cors, cu. - io .. - 
fazza, men. faţă, fagiă  faccia- 
fin, pien. și ven. Aglae 

figă, con. Beâtu - n. fgato i 
„fo, von... Sa --fu 2 ai figlio : .-. 

fr dom ta lo i 
focu, sicil. şi cors, : -.. focu | fuoco 

fora, zen. n foră, aforă "  tuora - 

forte, zen: „_ forfece „». forbici: 
frunte, lig. .. . frunte „tronte 

_frunti, sic. frunte . _fronte 
__ fumegăr, zen... a fumega  ..  fumicare 
+ Egiăba (a), ven.. . de giaba - . - a bizzeffe-: 
o giugă, lomb. “a juca : . giuocare. 

*gora, lomb. a gură. golani 
“immarmorio, ten. - îminarinuritu istupidito 

impirâr, zen, a înșira -infilaro -- 
__ îndree, lomb. "- îndărâtu- „__ îmdietro ..: 

“intardigăr, zen. a întărdia, | tardare 

intr6go, chiogg.- .  . întregu - .-:: -  intiero. 
“lare, dellun. -. largu „ago. 

* lâssa, von... apă = Jăseia,
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licâr, ven.. 
loch, terg. 7. - 
Luni, vene 
macâr, vea. 

-“magări, m. multe dial. 
maister, lomb. 
mâncialu, şic.- 
mărmura,: calabr, 
Marti, zen.. -: 
mene, om: 
Mâreore, ven.. - 

„ mMestro, zen, : 

_miezo, neap. 
“mio, ven, 

moiâr, mogiir, -ven. 
: nora, sicil, . 

“mugâre, muicre, chiog. 
muicr, muger; ven. 
munte, Zig. 
muzza, terg. 

muzzicatu, sicil, . 
nimmu, cors. :: 

„nditeia, -piem; -. 
noma, chiog.: - - 
noua, terg. 2. 

nume, lg... :..- - 
6meni, .ven,. - - 
paussâr,.Dellun; -- . 
pe, neap. : 

pegola, zen. -. 
pine, pin, lomb. 

*pir6n, zen, +: 
„placa, vea. 
„plou terg. v. 
* ponga,' ven. 
„postu, en. i. 

pri, sicil, 

puârta, ferg. v..: 
„punte, lg, 
rasadre,  chiog. 

“ recusitira, ven,- 
remane, chsog. 

. Yronchizâr, vea, - 
rumegăr, en. 
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"ROM. a, licăi 
“locu. 
Luni: 

“a-măci 

E -măcaru. 

» meşteru | 

“mâucălu 

"- marmură, 

“Marţi 
mine, mene. 

“Mercuri . 

meșteru 

miezu 
. 

milă (geogr:) 
a moiă 

morăvuri 

muiere 

“muiere 

mun te | 

mâţă : 

“ mușcatu 
_“nime 

“--ndptea - 
numai 

nouă : 

„nume 
-omeni 

-a repausa | 
pe: 

pâcură: - 
“pâine 

pironu : 
-- placă 

- plouă. 
. pungă 
“poţi-tu -. 

pre, spre 

| portă 

punte”. 

răsătore 

recusătură 

remâne - 
-a răncheza 

a runiega 

„„. mastro' 

„ITAL. jeccare .- 

luogo - 
Lunedi : 
“ammaceare 
magari. (ncus,) 

mângialo = 
marmo 
Martedi 
me. i. 

Mercord!: a 

mastro, maestro . 

mezzo. - 
i miglio 

immollare- 

. costumi 

-moglie ” 
moglie 

- monte | 

-mucia, muscia. 
morsicato . 

niuno! 

notte 

soltanto * 
nuova, 

nome' 

uSmini 

e 

riposare! 
per . 
"pace. 
pane . 

““pernio . 

piastra e 

piove . ăi | 

gozzo, sacchetio' 
puoi tu. 
per - 
porta 

ponte' 
Tasoio * 

ricucitura 
rimane 

ronfare .. | 
rugumare



aalâta, zen. . 
sanca, ven.. 
sbraiă, lomb. 
scantinâr, en; 

_scetă, neap. ' o. 
schiupâr, bellun. 
scrizză, lomb. 
scrovaria, ten. 

" scuârza, terg.. v.. 
scurtâr, ven. -. 
sepur, lomb. . 

-sene, rom. . 
“860, ven. 

"ses, lomb. 
sgură, Lomb. 
siguru, cors.  - 
'sinte, lomb, *- 
sor, terg.. v, 

'sto, 'sta, ven. 7 

stralăci, sicil, - 
„straluse, lomb. 
stramană, ven. 

“ strambaria; zen. 
“strambită, zen. * 

strambo, ten. 

stranudâr, ven. 
straplantă, terg. v: 
stropâr, ven. 

struzi, ven. și lomb. 
strussiăr, . en. 
"stu, sicil, 

_ Svolâr, ven. 
„talpân, ven. ! .. 
„tene, rom. 

__tiara, terg, » 
„ târber, lomb. 

tot, dolon. 
trei, piem, 
tri, Bolon. 
tupă, cors. 
tutluna, Zomb. 

varza, ve, 
Venere, vea, 
vierme, peap.. 

- Rox. salată 
- „stângă 
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a sbiera 

"a'clătina? 
"a aştepta 
"a scuipa 
a scârțăi 

scrofăriă 

scorţă 

a scurta 

siguru 
sene, sine 

seu 

şăse 
'a sbura 

Sizuru 

simte 

 80Tă » 

stu, dstă 
străluce 
a străluci: 

destrămatu ? . - 

strămbăriă 

strămbătate 

_strâmbu.- 
a strănuta - 

“a străplănta: 
“a astupa: 
trude 
a se trudi 

-estu, stu 
a sbura 

talpă (la: pomi) 

tene, tine 

ţără 

-: turbure 

„totu. 

trei 

trei 

a astupa | 

| totu una 

varză 

Vineri 

_xierme 

ITAL, insalata 

manea 

gridare 
tentennare 

aspettare, : 

sputare i. 

scricchiolare 
porcheria . 
SCOrzA - 

_scortare 

sicuro 

si, se 

sego 

sei 

volare: 

sicuro 

- sente 

“suora ...'. 

"questo, questa 
”. straluce 

:: stralucere 

“sciamannato 

-- stramberia 
stranezza 

strano 
_sternutare 

„ trapiantare 
* otturare ” 

"-stenti ..- 

faticare! 

questo 
volare: 

toppo 
te. 

terra 

torbido 

tutto 

tre 

tre... 

otturare: 

tutt' uno 
SVorză | 

Venerdi 

verme. c



_Yoia, vogia, zen. : - . ROM. voce, voiă . . ITAL, voglia 
zap-terg zi nţapu n beceo 
Zioba, ven. Joi „+ Giovedi 

ziogo, ten. i jocu E giuoco . 

3 zoso ten. -: aa josu i sii giuso - 

ANALOGIE FONETICE. —C “dintalu din limba toscană în mai: multe 

| provincie din Italia de Norda sună ca ş stu 7 romănescu;. șa s. e. vorbele | 
"ghiaccio, braccio, laccio, cingue, “faceia, provincia (ghiagiă, bragiu, lagiu, cinci, 
fagiă, provinciă), otă-şi-cumu să fie. scrise, se citescu ghiagio, „bragio, laşio;, 

N ginguz, faşia, provingia.. 

a
 

i
 

i
a
z
 

L devine 7. în:mei multe vorbe romane, neapolet ană,. siciliane, veneţia- 
ne, lombarde și ligure. Exemple: er miere; er sore, carne sarata, omo feriice, 

"arma, tar, caramal, barcone, arbergo, ara, voreva,: galăfuru (mierea, sdrele, 
“carne sărată, omu ferice, inimă, vale, > eălimaru, balcon, birtu, aripă vrea, 
gardfă)., De | Pata 

- D'se scâmbă uncori în z,.ca s. e. cazăre, chiog. (a căd8). 
“Gl se află căteodată în locu de d, ca în unele pârţi din Romănia; s. e. 

ghiancu, sicil. în locu de Bianco (albu); ch câteodată stâ în locu de p, ca chiui 
sicil., în locu de piă (mai); şi în fine sunetulu silabelora tuscane 'gn, gne; . 

"gni, gno, gnu, precumu se întâmplă la Români de peste Carpaţi, pâte să'se 

dea lui n; astfelu dice Sicilianulu dugnu, în locu de duna (daru; ît. dono). - 
L se stinge “înaintea lui d mai desu în dialecte decâtu. în: limba, litera- 

“riă Exemple: foia, oio, maio, aio (ee oloiu, maiu, aiu; it, foglia, olio, 
maglio, aglio). ..-, 

A „pleonasticu, ce se întrebuinţăză așa desu la începutul: vorbeloru To- 
mănești, ca a- cestu, a-colo,. a- -tare s. e. |. este și. în. mai multe dialecte de o 
necesitate cufonică., Aşa.s; e. în Umbria se dice: artirare (a retrage; ît. ri- 

-tirare),. la: Roma: a.no "dice (nu dice; it. non dice), la Neapole: annomenare 

(a. numi; ii. nomiu are), în Piemontu: a Vă morta (a muritu;: it. & morta), la 

Chioguin: a ve parle; a ze un torente că vorbeşte; este + unu torentuj, it. vi 
-.parla; &'un torrente). . 

„Z în unele voube. se , adauge înaintea lui e precumu amu Sădutu î în vor 
bele neapoletane miezo, vierme (ît. mezzo, verme); iar în alte vorbe, ca în 

“cele lombarde Bin, chin, pin, sinte, înlocueşte pe e. său pe a. : Câteodată: i 
"este pleunasticu după. a tonicu, ca în. 'dialcetalu boloniesu: moi 'cantăin ; csa 
din | (îi. noi cantiamo; che facciamo). Altu nimicu nu face Românulu cându 

spune: faimă, înainte, câine, pâine, mâine” se. | 
n mai, multe; dialcete:o finalu din limba toscană. “este. înlocuitu de u.: 

Asttelu dice Sicilia inulu: lu paradisu, lu demptu, tu nostru disideriu (6. îl pu- 
radiso, il: Tempo, il nostro: „desiderio); Corsulu spune: datu, unu, vostru, pruni 
(E duto. uno,. vostro, pruno); Piemontesulu: lau leitu,- lu peccatu. (â. îl letto, 

„îl peceato);. Genovesulu: . li metallu, lu annu (it. îl metallo, anno). Forte 
desu acâstă substituţiune se: întâmpla. în mijloculu vorbeleru, precumu: purta 

UTP A 

a
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„core. (a purta; st “portare);: munte, disperaziuri, li. (munte, desperaținue; it, 
-monte, disperezione; durni, piem. (a dormi; ît. dormire); giagă, lomb. (a juca. 

it. giuocare).:. Dar şi u se întălnește transformatu în o, cându devine tonicu 
“în cursulu conjtigârii; aşa s. e. Sicilia nulu din înfinitivulu mariri (a muri; it, 
morire) scâte la. presentulu indicativului: dez moru (eu. moru; ît. muoio). A- 
câstă de: pe urmă scămbare nu este cu totula străină nici la limba toscană, 

„Ja drecari. „cuvinte u finalu, stu. curespundătorulu 0, pere în pronuncia- 
piane, precumu: toi, ven. în locu de vot0; oi, terg. v. în locu de ou. | 

Trunchierea vocaleloru, finale, care în limba toscană este întrebuințată 
“numai dreptu apocopd, devine o regulă mai multu stu mai puginu generală 
„fă dialectele piemontese, lombarde, emiliane, carnice și veneţiane. Cele pa- 
tru. dăntGiu familie se 'servescu de o asemenea trunchiere mai desu de- 

"câtu limba română, dar. cea de „pe urmă 0 întrebuinţăză într'anu modu' -mai 
“mărginitu,. Exemple: guand, stat, dit, piem: (cându, statu, disu; d. quando, 
stato, deţto); abiss, cap, curios, întreg, franzes, om, natural, mort, lomb. (abisu, 

„capu, curiosu, întregu, francesu, omu, naturalu, mortu; ît. abisso, „Capo, cu- 
rioso, intiero, francese, uomo, naturale, morto); caval, mâl, tot, bolon. (calu, 

„ou, totu; st. cavallo, male, tutto): did, gust, manz, piarsich, terg. v. (frumosu, . 
gustu, mânzu, piersică; ît. bello, gusto, manzo, pesca), vin, sen, camin, cor- 
don, canal, ven. (vinu, sînu, căminu, cordonu, canalu; îţ. vino, seno; camino, 
cordone, canale). 

O tonicu se pronunciă torte. deschisu, n nu numai în dialectele carnice, ci 
„şi în cele dela Neapole și dela Chioggia. Așa. e. se aude: 1nuorto, vuostro, 
- patuone, neap. (mortu, vostru, păunu; zf. morto, vostro, pavonc); puoco,_co- 

“muodo, chiog. (puginu, în ce modu;. îi. poco, come); puarta, scuarza,  terg. v. 
__(portă, scorță;- st. porta, scorza). “Asemenea și e are câteodată unu sunetu a- 

șa deschisu, încâtu se transformă în a la moaiă, multe dialecte: gondolierulu 

venețianu va spune: varza, arba, tara, sara, piara nimicu mai puginu de-. 
câtu Românulu cându glie: vârză, sârbă, fără, sără, piătră. 

„Dar ceea ce este și mai interesantu este. de a-vedă că sunetulu: litere- | 

„loru rumâne â, ă, £, & 6;.6, î nu este cu totulu necunoscutu “popbreloru ita- 

liane,  Pronunciarea mai multoru din aceste litere se pote . considera. ca. 0 . 
„tendenţă de a stinge şi de a închide pe vocală, și cam acesta o face Bolo- 
niesulu cându pronunciă strmzer în locu de strenzer (a strînge), a Ppids la? 
în locu de a te pidsela? (îţi place. cat); stu pescarulu dela Chioggia cându 

„ Spune: 'uncantao, umparao, untra de mi, în locu de incantao, împarao, întra - 

de mi (încăntatu, învățatu, între mine); său Piemontesulu dăcă dice: ce, | 

dme pari; lă staita m barca, a stă piantă, la va 'mpromătia, în locu de: 

“come, de me pari,. 8 staita în barca, ase l'ă piantă, la va impromătela 

(cumu, de alu meu tută, 'ea â fostu întțbarcă,.și Pa împlăntatu, o va promite); 
stu Sicilianulu ' dicându: lu nfernu, "n celu, *mbarcaii în locu de: lu 'infernu, 

„.du-celu, îmbarcari (infernulu, cerulu, a îmbărca); stu Pavesulu dicendu: Za 

fnestra dla bella, wdel în locu de: la fenestra della bella, vedello (fertstra 

amantei, a lu vede); stu înfne Corsulu când dice chiamânduri pentru chia-



mandovi (chiămânduv3). Câteodată sunetele despre cari este: vorba se potu 

privi. cu O contopire a mai multoru vocale; şi atunci aveniu nişte vorbe pro- 

nunciate :ca faura, î sau, î'taur, milan. (cit. fâra, i s6, i âr,—"0ră, ai soi, . 

ei voru); cantar, fana, scala, bolon. (cit. cantâr, fanâi, scâla — a cânta, feli- 

nara, scară); fămi, dătu, stiu, lig. (cit. fâmi, dâtu, stâtu — fâmi, datu, statu). 

" ANALOGIE GRAMATICALE, — Alterarea literiloru c şi g la termina- 

 țiunea plurală a “substantiveloru și adicetiveloru este comună dialecteloru și 

limbei literarie,. dar alterarea .lui 4, pe care' o însemntză onur. Academicu ro- 

mânu în dialectulu friulanu, este admisă, nu numai în celelalte dialecte car- 

nice,. ci și în mai multe vorbe din dialectele lombarde.. Asfelu se aude în 

gura Nilanesului: tutt şi tuce său tucci; quant şi quanc stu guanci; dent și 

dinc stu dinci; tant şi tanc stu tanci, unde este de observatu câ + finalu 

din aceste vorbe este.pronunciatu ca la Români forte scurtu și cam 'stinsu. 

Suprimerea literei. 2 înaintea lui ș, pe care o amu notatu mai susu, nu 

se face: numai în mijloculu vorbeloru,: dar și la silabele finale dela pluralu : 

__ca în romănește;.- şi. acestă proprietate, care se. află ca o simplă” escepţiune în 

““pugine: vorbe toscane, devine regulă generală în unele dialecte, precumu în 

„celu veneţianu, unde vedălo, agnâlo,. cavdle, anemal facu: vedei, agnei, cavai, 

- dnemai, De 
| Terminaţianile apelative române în ara şi omu le. aveau în cea mai 

nare parte a dialeeteloru, chiaru în vorbele unde Toscanulu le înlocuește 

„prin aio şi oo. - 
“Articululu el, “1 și lu, î în locu de: a stu d, este fărte « comunu în mai 

“multe provincie, şi nu este raru de a întămpina în dialectele siciliuno și nea- 

"puletune pe a în loculu femininului- la. 
La pronumele. personalu avemu: eu, icuj îu și eiu sic. şi. cors, (eu; ît, io); 

": mene, tene, sene, ron; meni, teni, seni, cors. (mins, tine, sine; it, me, te, se); a 

mia, a iia, sicil.: (inie, ție; it. a me, a te); elo, el, vea. (elu;.ît. egli), cari 
suntu vorbe necunoscute în limbagiulu toscanu. le, te, se; ve se întrebuin- 

„pză. mai în tote dialectele, nu numai unde le întrebuinţeză limba: cultă, ci 
și cându acâsta se servește de particelele” mi, ti, si ui. Îmi romănescu exi- 

„ste în gura Piernontesului cându Spune: a "m , da d annello (ni dâ inelulu; it, 

“mi dă P annello). a - Da - 
Dintre posesivele suntu de notatu: meu, meia, terg. v. (meu, mea; it, mio, 

mia); mei, sicil. (mei; LĂ nici); aneie neaj. (mele; it. mie); too, s00, tod, soa, toi 

soi, ven. (tâu, sâu, ta, sa, tâi, sti; it. tuo, suo, tua, sua, tuoi,' suoi); sc, milan, 

(sti; it. suoi), nostru," vostru, cors. (nostru, vostru; it. nostro, vostro). Și pro- 
“cumu 'Toseânulu: spunea mai "nainte: fr atelmo, moglielma (fratele meu, sugia 
nica), asemenea - spune: şi astăgi, „Neapoletanulu: patteto, mammeotă Cite 

mamă-ta). . . 

trebuințeză la infinitivu torma scurtată a Românului: acâsta:o face și Lom- 

bardulu, Piemontesulu, locuitorulu Emiliei, alu Umbriei, ! alu anticului Laţiu 
şi uneori chiaru Neapoletanulu. Nimieu anai comunu în Italia decâtă de: 

Câtu pentru conjugarea verbelor, nu este numai Friulanulu care” în-
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audi: “tărmă, senpă, taiă, câniă, maridă, az, pudii,. crede, dormi, seniă, MOT), 
. Presenbili: inidiiz iivului păstrăză: mai la tote dialectele în persâna IL. 4 

pluralului. litorălu; 'dni, ein, îm în loculu caracteristicei iam a toscaniloru, “pre- 
cumu: sondino, “saltcnao, portdtmo, seo, avemo, polemo,' facemu, videmu, cugghiemu, -: 
sentimo, murimu. (sunâmu, săltâmu, purtâmu, suntemu, avemu, putemu, facemu, 
vedemu, culegemu, șimțimu,. murimu; — st. soniame, saltiamo, portiamo, siamo, 

_abbiamo, possiamo, facciamo, vediamo,' cogliamo, sentiamo, moriamo). ” -: 
” “Imperfectulu din dialectulu sicilianu, în locu de terminațiunea ava, avano, 
„eva, ctano, are au, îu; s. ex. dunau, spuntau, afaceiau, ardiu,. ridiu (ăraiau 
iviau, înfăgişau, ardeau, râdeau), . 

Același dialectu termină în aru pe a III persână a plurilului dela per: 
 fectu,. ca: aristaru, spacaru (opriră, crăpară; ît. arrestarono, spaecarono); iar 

     

dialectilu lombardu și celu 'piemontesu termină. în! e persona. HI dela singu- . - 
laru, precumu:. cantă, tai (cânt, tăi6). m DE 

Pe mai-multu-ca-perfectulu indicativului romănescu, care în' privinţa: ter- 
minoţiuniloru corespunde cu trecutulu subiunetivului italianu, locuitorulu La- 

ţiului lu: întrebuinţăză și elu ca indicativu, şi qice-s. ex." cantassi, cantassi, 
E cantasse, cantassimo,. cantaste, cantassero (căntasem, căntaseși, căntase, cânta- 

semu, căntaseți,. „căntaseră). în . locu: de: cantai, cantasti, cant, cantamno, can- 

taste, cantarono. : 
La presentulu subiunetivului. locuitorulu dela Cuioggia: spune ca Ro- 

mânvlu cante, salte în locu: de canti, salti, și chiaru în locu de cantine, 
saltino pluralu. Di 

Usulu de'a întrebuința. la pluralu din: persâna TII terminaţiunea singu-. 
larului este forte comunu la mai multe dialecte, fie pentru modulu sbinativa 
fie şi. pentru celelalte. . - , RE . , E 

ntre formele ce se găsescu la verbe. neregulate” sintia derane de a î 
"citate unele ca acestea: sa chiogg. şi sicil. (su, suntu; zf. sono); sum; sun, sicil; 
sont, veron.; sun, ligi; sont, lomb. (suntu; t.. S0n0); eram, lomb.; ieriam, terg. v, 

(eramu; îi. eravamo);. estu, 'ven. (eşti-tu; it. sei tu); achiu, cors.; aiz, sieil. (așu; 
dt. ho); emm, lomb. (amu; if. abbinmo); hau, terg. v.. (pu; “it. haniio); '7oi, voio,. 
vogio,. ven. şi chiog. (voiu; ît. voglio); vorea, veur, Ismb. (vrea, voru;-ît. yoleva, 
vogliono); faga, lomb.: (facă; it. faccia); nassă, lomb. (născutu; ît. nato). 

„+ Alterarea vocaleloru causată din reacţiunea. silabeloru următore nu. este | 
foră exemplu la dialecte; așa s,. e, verbele toscane: nascere, dare, are, stare, 
cantare dau origine la formele provinciale: nesci, sicil.; dătu, fimi, fetu, .stiitu, 

- lig.ş cantiir, bolon. (naști, datu, fâmi, făcutu, statu; dt. nasci; dato, fammi fatto, stato).: 
PISIONOMIA COMPARATIVĂ A DIALECTELORU. — Ca să se vedă 

fguriadu îutr'o sintese drecare elementele: materiale și formale ce s'au ana-: 

lizatu până. aci, &că câteva pasaginri din dialectele - cele: mai principale îm=: 

preună « cu „traducerea loru, literală î în românește,
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    u' Piemontu, 
PI i. RET CUP 

«Tiitti me disu, -e ţiitti me stradisu — Che a mâridăss-si-trova "1 para= 
Toţi mi . dicu. şi toți. mistrădicu(repetu)că “a se mărita . se găseşte” para, 

disu. — E tantu tempu che sun maridatu, — E "1 paradisu nun ho. mai 
disulu, E atâtu timpu . câ suntu măritatu(însuratu),şi „paradisulu nu P am mai. 

“travatu.» | 
găsitu, 2 

„= «Oh seotă, “lo signor Conte, — Prestâ-me la vostra spa. = Oh aisi, 
- - Oh aseultaţi, domnulu. Conte, împrumutațimia vstră spangă.—.0Oh di, 

* “bela “Monfreina,'— Cosa mai na văli fa? = Voi taid 'na frascolina — Pâr - 
frumosa Monfreina, *  -ce: mai cu ca vei face? — Voiu' tăic-o  frunduliță - . spre. 

„fe ombra.. al me' caval. = Cuand la bela Pa'vu la speia, — Antălcăr: 
aface umbră laalumeu calu. — Cându. bella  aavutu .-spanga, - în' inima 

aia piantă.» | ca 
io a împlăntatu, . E - pr 

x 
Liguria. 

„«Oh che disperaziun P& mai” la mia, — -Avăi la lingua e nun pudăi- 
"Oh - ce  desperațiune 6 - mai a mea, „_aavd. limba şi unu  pută.. 

„parlare! — Passu davanti a la galante mia, — La vedu e nun la pussu saliitare.» 
-.Vorbi! .'-" Trecu. înainte la galanta mea, “o' vedu şi nu o putu' + saluta, 

«Stelle del 'cielu, fămi. d'iin favure; — F& cresce questa notte sctiissan- 
Stele - dela curu, facețimi o  favăre; | faceţi” creşte” acestă nbpte găse-deci 

ture; — Pregate ?n fangerin si metta i arc, —- Ch! u' vagga în cielu a 
ore; -. rugați  - unu ăngerelu să şi. pună: aripile,  : casă mergă în ceru a 

pi , 
trattener lefure.» -? DD i i 
întreține “orele. .: a m a Ei 

Lombardia. în 

«Note parli de quest mi come mi, — Ma tel disi de partde Domune- | 
| „Nu i vorbescuțde acâsta ca dela mine, :. dar io icu din parte de: Dumne- 

„dă — Ora: 'te lassi'mo' pensă . de ti. — Che speranza de veng, e che 
„7. Qeu;:  “acumu te' lasu : a cugeta ' detine (însuţi). ce. speranță de învinge, şi ce 

"impegn l6. — Chi el f& pont, e deslanz el scompari — Sbarlusend, che 
îndatorire este, ' . Aci elu făcă punctu, şi deodată. elu peri (din vedere) “ strălucindu, încâtu 

-Gofired .nol sa : comâ&; — L'8: in dubbi s'el strasenta-e 's'el :struve- 
Goifridu nu ştie  cumu; elu e : în dubiu dtcaelu  străsimte ' şi-dâcaelu  străvede - 

” : ” . , Pa . . | i . i 

da, — : . E cl fiega i ceuce” ch'el par ch'el'se desseda.» a nănaarai Ce Are o pac e „(decă soamăgeşta), şi şi frtcă  /ochii  încâtu pare că elu se deşteptă, 

,
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“ «Regordev ben che se in 'sta nostra vall —.- De lacrim o cholera - 

"Recordaţivăziibino 'căzdăcă în îstă anbstră vale de. lâcrămi stu choleră 

trovee on fivr, — Besogna guardi ben' de no schisciall: — L'8 '] primm amor.» 

“găsiți. o flore, cată-  aseferi bine de anu; o călca: este  primulu - amoru, 

Veneţia. 

«Dormi pur, bela, e dormi pur sicua, — Cho i m'a fato guardian de 

Dormi dar, bellă, şi. dormi sigură, : câ ei m'au făcutu guurdianu de - 

le to porte; — Ch i'm'a fato guardian de le to mura. — Dormi pur, bela, 
ale tâle porți; : - câ ci m'au făcutu guardianu de aitâi muri. Dormi dar, bellă, 

e dormi purssicura» Ea a 
şi dormi .. sigură. | A 

" «Oh Dio, che cielo che ze inuvolă, — Che par che vogia piover, . . 

Oh Dâu, ce ceru ce. este înnouratu, încâtu par. câ. vrea ploa, 

"e: po' passa! — Cussi fa lomo -co'P8 inamoră; — Ama la bela ' dona e 
“şi apoi trece!.. Aşa face 'omulu : cându e înamoratu; amă  frumosa . femee, şi 

. , - i - , | 7: - 

po' el la lassa.» | ” 
apoi eluo lasă : - ME a 

. : ÎN i 

- «No, siora -Dorotea, no, la me 'ereda a mi, — No L& cossa ben fata; 

Nu, dâmna Dorotea, nu, ca mă crălă pe mine. Nu.-e lucru bine făcutu; 

no la va ben cussi. — Se per i-so' înteressi qua el mario no pol star.—. 

nu merge bine așă. ' ” Dtcăpentruale stle interesuri aici bărbatulu nu pâte sta, 

- - _ . . eg - . , s - i 

Hu lamuger per “questo da farse criticar? — La „perdona, . se parlo cussi 

are  muierea pentru . jicâsta dea so face critica? Ta -erte (ertaţi), de vorbescu aşa 

col enor averto, — Chi stima so mario, cussi no vive certo.» 

cu inima deschisă, - cine stimă al sâu bărbatu, aşa nu trăeşte de siguru. 

„+ * -Mrieste (Dialectu vechiu)... 

.- „ . n ” . - - a. 

«-—Pergă po” no ghe n'astu plantă un altro nou? — Pergă micu 

- =Pentruce apoi nu ai. -plăntatu “unu .altu nou? — Pentru că al meu 

sior pare el diseua che bisogna spietă la: uita de un omis per - uede 

domnu: părinte dicea > câ-. trebue aşteptă vidța. de .unu omu - spre a vedă 

el fut del auliu nou. — El iera ben un tandân .tou. pare, come uiu, che 
fructulu măslinului nou. —. -Elu era bine unu prostu. al tâu părinte, că - viu, 

“Dio :. -ghe  bragis Panema soua! Se i soui “nechi . auessin pensă 

Dumnețeu săi înbrăţişeze anima sa! Dică ai sti vechi (străbuni) aru fi pănditu 

cuss), no gaueressen - mai  ui,. nă. nanchia  auliu, NC 01.» 

aşa marul niciodată vădutu nici âncă (măcaru) măslinu, nici oloiu.
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Laţiu. 
.«Palomba che * per Varia vai a volare, — Ferma, chă voglio dinte : 

ce prin acrulu mergi a sbura, - oprește, . câci „voiu aţi spune ” 

2 due parole: — Voglio : Levă una penna a le tue are, — Voglio scrive una 
“ două cuvinte" ! 

lettra - a lo „Mio amore.» , 

ou lua o  ptnă 

scrisore .la alu meu amora. 

brutte Taarmotte?, — „ Acussi ve piasse un 

din alo tăle bripi, | voiu 8 eri: 0 

cA no fa gente er Papa, a no! fa gnente?- A no fa gnente lui, 
nimicu „Papa, nu 

-“urite 

Nu face 

„măiinuțe? 

"face nimicu? 

uecidente, — 

Nu face nimicu D-lui, 

Come - _ fndiga 
Aşa  v'arulua unu accidentu (dumlaua), precumu fatigă 

“tutto' giorno e notte.» .. - 
totă 

nare. — 0ie! piglia sperienza della neve: -- 

diua gi  noptea, . 
, 

Neap ole. 

«Fenesta. vascia e patrona crudele,— Quante sospire m' aie: e: fatto iettarel—- 
Fertstra - ticălosă şi "domna crudelă, 

"MP arde “sto 
” "Mi arde îstă 

On 

core ': comm” a 'na cannela, : 

câte .. suspine, m' ai făcutu a scte! 

inima ca :.la o lumEnare, „bella, 

ia. | esperienţă „dela . ntuă: - ntua 

— Bella, “quanno te sento annome- 
cându - te simtu a numi, 

— La neve & fredda, e se fa ma- e 
rece, gi „se “face . “mă 

nare, — E tu, come si' tanti: aspra. e crudele? — Muorto' 'me vide, e non - 
Și tu, cumu eşti atâtu. aspră nui. 

"me vu! aiutare.» 
mă voeşti ajuta, 

şi crudolă? 

„Sicilia, 
, 

Mortua ' mă veţi,” şi .nu 

a—Vurria: sapiri cumu vi chiamati? = = Eu mi  chiamu Rusidda; chi. 
Voir aşu a şti cumu v5- chiămați? — Eu “mă chiamu “ Rusidda; ce 

_- vuliti? — Ca menti chi Rusidda si chiamati, — „Quaanu vi chiamu pirchi - 
„Yoiţi? —: Ca pe cândn (ee), Rusidda vă “chiămaţi, - cându vă chiamu: pentru ce 

: 
„mun sintiti? —— Aviti Pacqua, frisca, e 'un mi ni dati, — “Muriri mi faciti di. 
-nu: simţiţi? Aveţi . apa rece, "ci nu mi  dați,. muri mă faceţi de 

la siti; — Sunnu li Turchi, e mi hannu pietati; — E vui, erudili donna, * un 
sete;  suntu'* Turcii, şi-mi au „pictate; -: şi voi, crudela  dămnă, uu 

„mi n'aviti.» | “ 
mi aveţi. 

«Un pumu muzzicatu mi ittau, 
Unu mâru muşcatu mi aruacâ, 

Minei alu, disei, pri ' Pamuri miu;— 
lise, pentru amorulu meu; . Mâncălu,



N”
 

oa. 

“Aa nu fu pumu no, - ci mi dunau: — Fu ? na vaga "di focu chi m “ardiu.y »: 
Dar nu fu .mâru nu, ce mi : dedea: . fu''o - văpae de -focu .. ce îm! ardea. 

E Corsica. | a 

A lu paese ai Nazza — Eo ci i vogliu pantă. unu pruni, - — Perchă | 
La: satulu de Nazza eu voiu . plănta ” unu prunu, |. (pentru) ca * 

„di la nostra razză — "Un ci passi pii nissunu: — Perchă "un fânu tră nă | 
de a  nostră rasă (familie) nu trecâ - mai nici unulu: -pentrucă nu. fură trei nici 

quattru, — Ma sett oimini. contr” unu.» 
patru, _dar şpte Omeni în contra unuia. 

” a i . a i „ “ - . Ă ” 

„« Or magnate 'u vostru pane, — E biite 'u vostru vinu; — Noi di questu 
Acum mănecaţi | a vostră  pâne, şi bceţi alu vostru: vinu; noi din acesta : | 

'un ne bulemu, — Ma di lu bostru sanguinu,” — In bindetta di lu nostru, 
nu voimu, . . :dar de alu vostru sânge, „spre - răsbunare de alu Dostnip, 

Che Pavemu a lu strascinu.» 
„ce P avemu. a.lu -: tiri, 

“«Unn' & quellu paesacciu — Che tinia lu me”. cuginu? — Cu ellu ci - 
Und e acelu jinutu miserabilu „ce! ținea alu meu vru? Să i 

- scappi lu focu, — E nun ci. abiti piu nimmu.» - 
scape. (isbnenâscă) foculu, şi nu lu locutscă mai . nimeni, 

| YI. 
“Noi suntemu u de părere câ aru aduc cinevă unu mare serviciu literiloru 

române decă; lăr gindu fundulu tabloului aci întăgișatu, aru. compune unu glo- 
Bariu completu alu limbei române. comparate cu. limba liierariă și cu diale- - 
ctele poporului itulianu.  Acestu glosarin aru trebui să coprindă numai cuvin- 
tele comune la ambe părţi, și să le aşege, nu după ordinea alfabetică, ci: 
după afinitatea: rădgciniloru atributive grupate împreună cu. tote derivaţiunile , 
loru, urmărindu' astfelu planulu propusu de învățatulu Miller întru a prepara . 
clasificaţiunea morfologică a idiomeloru (*). Înfine, spre a completa o aseme- 
nea lucrare, aru trebui să se însogâscă, glosariulu cu unu întinsu tractatu' gra- 
maticalu elaboratu în “sensula: același! .: . 

" Resultatulu aru fi câ, numai, din despoiorea materialului adunatu depe. 
tote cantonele Italiei, s'aru pute reconipune mai tâtă limba română, încâtu . 
n'aru fi facilu cuiva să ne conteste tesa câ: Limba româna și limba italiană - 
suntu deopotrivă. productulu unei fusiuni a dialecteloru antice italiane fă- 
cutii după unu deosebitu „punctu de vedere și într-o, epocă deosebită. 

a 
N 

(£) Lectures on the Srcnce af Language by Max Miiller. London 1861 —1864. 

a
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„Si într adevâru, lăsându deocamdată la o parte: guestiunea despre ra: 
por turile genealogice ale limbei francese și spaniole, cari. în orice casu st- 

„mână cu. cea. română multu mai puginu decâtu italiana, nimeni nu este care 

-să nu pricăpă cumu că identitatea .atâtoru elemente . formale și  mate- 

riale, cari nu se găsescu în. limba latină, dar sau păstratu la ambe popbre 

chiaru după curmarea oricârui relațiuni între ele, arătă câ aceleași elemente 

existău la epocha separaţiunii, și erau pârţi : caracteristice ale limbagiului po- 

pularu, cu tăte că limba latină nu încetase âncă de a înflori. 

| Este prin urmare de prisosu . să combatemu âpiniunea unoru filologi, 

“cari, considerându tăte limbele romanice ca o simplă coruperea. ]atinităţii 
începută, la căderea Imperiului și consumată în Evulu Mediu, se sîrguescu 

de a face istoria transiţiuniloru fiecârui -cuvântu și fiecârii fexiuni latinești. 

"Dăcă anticele înonumente ale limbeloru italiote și espresiunile vulgare semă- 

nate în scrierile poeţiloru, şi mai alesu ale dramaturgiloru romani, nu: erau 

de ajunsu spre a convinge în sensulu, contraru pe acești învățați, de ce nu 

Sau uitatu mai cu dinadinsulu la limba ro mână, care e putea: singură să arunce, 

drecare lumină asupra problemei? 
Dar pr cexistența de care este vorba nu dovedeşte încă tătă, tesea enun- 

ciată; câci aru pute cineva să susțină. câ limba română (purificată de ele-. 
„mentele eterogene ce amu amintitu mai susu) nu este altu ceva decâtu limba 
„antică vulgară ce s'aru fi vorbitu cu o uniformitate drecare în totă Italia alâ- 
turea cu cea latină literariă, Acâsta, -decă nu: ne înșelâmu, este și părerea 
onorabilului Alexandrescu. | 

| Ca să fie limba română 'mai antică decâtu italiana, şi chiaru ca să: fi 
„existitu într'o stare mai multu decâtu rudimentală la epocha în care Romanii 
“au colonizatu țerile” Daciei, noi mavemu nici 0 dificultate: d'a o admite; câci 

Jipsa mai totală a dialecteloru și „uniformitatea limbei ce s'a conservatu în ! 

* deosebitele provincie române cari au rămasu despărțite cu începerea invasiu- 
niloru barbarice, precumu a fostu casulu Macedoniei, presupune câ limba ro-. 
mână era și constituită de mai "nainte; şi nici n'aru fi da credutu ca unifor- 
mitatea. în "vorbire să se fi întrodusu “după ce coloniștii s'au împrăștiatu pe:   unu teritoriu așa întinsu, şi pe cându ei n'aveau altă limbă scrisă și recu- 
noscută în institațiunile publice decătu numai limba latinescă. Dar despre | 
alta parte nimicu nu dovedeşte ca să se fi vorbitu unu limbagiu vulgaru omo- ! 

| genu și universalu în vechia patriă a legiovariloru: documientele ne lipsescu | 
-cu totulu în acestu' respectu, și o cercetare serupuldsă a dialecteloru -odierne | 
aru pută 'să aducă unu resulfatu cu totulu ! contraru, esplicându prin :cause | 

„anteridre (*) nişte proprietâţi esenţiale ale loru deosebite de proprietiţ îţile lim- 
bei române, și cari aru fi tostu eliminate, dtcă o limbă, analogă cu actsta aru | 
fi avutu o valăre  câtuși de puşinu universală, Die o 

"E, Spre lămnrirea acestui punctu. voru „A do mare utilitate cercetârile istorice ale danesului 
Mommsen şi frumosulu tractatu alu contelui G. Galvani: Sulle genti antichisaime dI- 
talia e sulle favelle loro innanzi Auguato ” , - a Da | 

a
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' Remâne-atunei să reducemu la uuu altu principiu unitatea primordială 
a limbei'române, adică 'să admitemu împreună cu concetățânulu. nostru Ve- 
gezzi-Ruscallu, câ limba acâsta are de fundamentu limbi castrense a Roma-. 
niloru adunaţi din tăte provinciele Imperiului, care limbă saru fi formatu prin 
combinarea graduală a. dialeeteloru. respective sub influența, limbei oficiale(*), 
„Câtu pentru limba italiană, ea nu putea pe atunci 'să existe decâtu în em 

„„brienu, până cându încetarea politică a Imperiului şi căderea latinitâţii lăs6 
pe dialecte să se ivâscă la lumină, le transtormâ și le .apropid între ele prin 
adoptarea: aceluia ce a devenitu piatra augulară a limbei italiane, va să dică 
prin adoptarea dialectului tosco-latinu. 3 ÎN o | 

Astfelu este facilu de a esplica şi causa asemănâriloru ce anu însem- 
„natu în totu discursulu nostru. Dialectulu tosco-latinu stmănă cu limba ro 
mână mai multu decâtu celelalte dialecte luate ficare în „parte, pentru, câ 

;. mai nainte de tdte este o combinare a tuturora, “precuniu a fostu la rândulu 
"su însăşi limba română, și apoi-pentru că elemwentulu tosco-latinu, adică ele- 

mentulu inetropolei trebuia să fi fostu predomnitoru în castrele Poporului-rege. 
lar, dăcă dialectele din Italia septentrională, și mai cu sâmă cele carnice (din. 
cari este dialeetulu friulanu),! se apropiă de limba romănâscă întrunu modu. 

- mai sensibilu decătu cele din! mi&dă-di, lucrulu se espiică, nu numai -prin 
presența deosebiteloru elemente celtice în armata romană, ci- și prin conti- 
guitatea geografică a ţeriloru subalpine ca provinciele de peste Adriatica. '. 

. Leetorulu care a binevoitu de a ne urma penă aici va recundște după 

po 

tote cele dise câtu este: de mare importanţa filelogică a limbei italiane 'pen- . - 
tru Români, și e converso a limbei române pentru Italiani: elu va fi descope- 
ritu modulu admirabilu prin care una dovedeşte și controltză pe alta; . va fi 
nevoitu înfine de a admite câ-unu studiu mai -profundu şi mai întinsu asupra 
“acestoru raporturi 'este nu numai de doritu, ci și: de o. neapărată trebuință 
într un momentu în care limba română tinde a lua o fisionomiă mai: decisă - 

"şi mai completă: d . . » A + - 

"Ansă, și acâsta o dicemu: cu mare părere de -râu, studiulu limbei îta- 
„liane, precumu este organizătu în Romănia, nu corespunde de locu “cu legi- 

timele dereri ale situaţiunii. a 
"Motivulu principalu nu este lipsa de simpatiă din partea Româniloru: 

dâcă o amu dice, ar fi o nedreptate din parte-ne, mai vîrtosu acumu, cându 
„o -Municipalitate română ne a icordatu o subvenţiune de 15,400 L. V. spre: -: i. ur... . ." o. N A . . . | A a- tipări unu Dicţionaru. Dar ecea ce împedică progresulu studieloru în acestu 
raportu este modulu.- prin care funcţiontză, cea mai mare parte din catedrele 

„de limbă.italiană, și rangulu ce i s'a fixatu în programele Instrucţiurei Publice, 

(5) Unu fenomenu analogu se observă astădi în armata italiană; care a începutu im aceşti ani din urmă a și forma unu limbagiu propriu prin contopirea dialecte oru, provineia-. 
, le combinate cu limba națională. * ” - : - 

 



; 

; pare de a fi tendința onorabilului Prof- Spinazzela, Limba română pote să se 

înnalțe. mareţulu edificiu alu instrucţiunii naţionale. . a 
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 Buoa-cuvi! înţă ne cânsiliă la tăcere „asupra punctului dăntâiu,: dar asu- 

pra celuilalt fiânc. peimisu de a ne opri unu minutu „mai "nainte de a în- 

cheia discursulu nostru. - [ 

„Catedrele de limba italiană,- ce “Bgurtză în budgetulu Statului. pentru a- 

nulu curentu suntu Î1, tâte facultative și stabilite numai pentru unele cur- 

--" suri din sedlele: secundare: suma ce le 'este afișată de abia se urcă; la o: cifră 

de 72,000 L. V. Limba francesă din contra este introdusă ca  obligatoriă în 

„tote clasele gimnasieloru și în mai multe cursuri din tote celelalte, scola se- 

cundare de ambe sexe; 0 catedră snperidre se află la facultâţi în București 

“şi alta la Iassi, și, "cifra onorarieloru se: sue până la 228.800 L. V, e 

Noi suntemu departe de a contesta însemnătatea - limbei francese într'o 

-epochă în: care limba acâsta s'a mai făcutu o limbă cosmopolită, şi” nâţiunea 

cure o vorbește pare câ se află la culmea civilizațiunii; dar ni se va permite 

"de a ne îndoi. despre oportunitatea, de' a: se da 'acestui studiu o mai mare 

“desvoltare în Romănia decâtu în .orice-altă parte. a lumii, sacrificândui chiaru 

studiulu limbei -române, câruia i sa reservatu până astăgi unu rangu subor- 

"dinatu. Estremitâţile suntu rele totdeauna, şi noă ni e frică ca spiitulu .de 

„ galomaniă care băntne societatea română să nu aducă cumu-va; peirea simţi- 
nântului naționalu, câci vitalitatea naţiuniloru stâ în proporțiune directă cu: 

elementele loru de originalitate. . 

Drept aceea-nici namu pretinde să se dea limbei italiane rolulu ce a 
„ jucatu până acumu limba francesă în România, su să'se adopteze pentru 
"perfecţionarea limbei române o metodă exagerată, de italisme, precumu ni se 

  
folosescă și de' italiana şi de francesa: dar. penirn acâsta are nici o necesi- 
tate de a se italianiza său. dea se înfrangiosi: ea, cată. să fie română mai 

„presusu de tăte, și studiulu-ei are,să fie-basă fundamentală pe care o să se 

Ori şi cumu să fie, ni.se pare câ limba italiană aru put& pre bine să 

“ figureze și ea. în facultatea de litere la Bucureşti și la Iassi, precumu f figurăză 
în celelalțe „Universităţi europene: cu acestă deosebire î însă, 'câ în acele. Uni- 

versitâţi ea este admisă numai în. vederea importariţei sălo” literarie, pe cându 

-“la Universitâţile române aru. avă și o. importanţă filologică și „naţională î în 

„ceea ce privește relaţiunile ei cu lzba "Țerei. : 

Şi dăcă aceia care dispunu de Instrucţinuea Publică n'aru împărtăși 

“umila nâstră opiniune, totuși ni se pare de recomandatu o altă ramură de 
studiu ce are o catedră propriă în cele mâi ilustre Universităţi străine, și cu 

tote acestea nicăirea, nu sari afla mai "bine aședată; decâtu în facultăţile ro-, 

mâne: voimu să dicemu știința comparativă a limbeloru romanice stu nco- la; 

_tine. La unu :asemenea -studiu limba, italiană . şi aru lua postulu ce i se cu: 
vine, şi împreună cu dânsa âru veni la cercetare subt' unu punctu de vede. 
re generalu și alte limbe, precum cea spaniolă, care, deşi. importantă pentru! 

filologia română, n'aru pută să aibă în Țâră.o catedră, deosebită. „Astfelu în-! 

- vățământulu predata i în scolele secundare pentru limbele română, italiană, fran
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cesă și latină aru isbuti la unu punetu culminantu, și de acolo aru' pleca ca. 
dela o basă mai sigură. oricine aru fi chiămatu a se :ocupa în specialu, cu 

“limba naţională. ., - - 
Tote ne:tacu a crede câ la acâstă' clasă n'aru lipsi, concursul junimei. 

studidse; câci junimea română este setbsă de ştiiuţă, și spiritulu celu mai în- 
„. trerindătoru fierbe în vinele: ei. Ceea ce trebuește mai multu nu este de-a 

o îndemna, ci de a o îndrepta. Şi mai presusu de tote cată să se nutrăscă 
cu studiuri seridse și solide, depărtându de dânsâ ceea ce este numai luxuosu, 

. ilusoriu şi superticialu. 
Pruncului care cere pâinesă nu i se dea scârpiuni, şi dăcă, tăta.. lumea 

se plânge în Romănia de viţiurile generaţiunii de fagiă, ferâscăse bine con 
„. ducătorii națiunii de a nu înlocui acestă geheraţiune coruptă prin, o altă ge-. 

_ neraţiune de șarlatani. | 

„ Câtu pentru noi, cari iubimu Țera acâsta și din causa şederii. nostre 
„“ îndelungate între Români, și pentru ondrea numelui latinu ce i este: comunu 

cu era nostră, nu putemu decâtu să invocâmu  asupra-i împreună cu poe- 
: tulu dela Venosa ocrotirea acelei. diviniţâți simbolice, . care, purcedându într! o' 

aureolă de radie iridescente, vine -să deștepte științele şi artele civilizatore, 
” vindecă rânile trecutului și prevestește gloria viitorului: . 

Augur, et fulgente decorus arcu 
| "Phoebus .acceptusque: novem Camoenis, 

Sa Qui salutari levat arte fessos 
„ Corporis artus;. | 

si Palatinas videt . cequus arces, - 

Remque Romanam, Latiumgue feliz, 
Alierum în „ustrum, meliusque : semper 

Proroget cevumn,. . 
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