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Cartea de fată după planul de învățământ e destinat: :.: 
- Îi manual pentru limba română în cl. IV, gimn. Prin mate;:':; 

de cunoştinţe tratat aci are să se încheie instrucțiunea, ra : 
cală a cursului inferior, căci în cursul superior dominează st: 
de literatură. 

Ca, la compunerea, ori-cărei cărți didactice, aşa şi lu îi 
rea, acestei cărți a trebuit să am cu deosebire în vedere w 2: 
cnm să tratez o materiă, relativ atât de grea, pentru de ar .---. 
şi interesantă şi accesibilă intelectualului unor școlari de 1! -.:: 
ani. Nu era pentru mine problema de-a da un sistem stieiii.c 
de linguistică comparativă şi de istoria limbei române ci ui-:s 
noţiuni elementare din aceste ramuri de științe, noţiuni, abe:!- 

pe cale empirică din fenomene cunoscute școlarilor. Căci ŞC ei 
din clasa IV., cari au învăţat pe lângă limba română: latina. :.. 
mana, trancesa, şi- maghiara, au un material destul de bog: + 
cunoştinţe pentru a, înţelege bine şi a studia cn drag aces 
substrat de noţiuni do linguistică şi pe basa. lui cursul elem +: 
de istoria limbii române. Şi eu n'aș. fi ayut curajiul a da, în 
mină această cărticică, dacă experiința, făcută de mine în: tă 
în anul şcolar trecut nu m'ar îndreptăţi a crede, că cu m: ai 
aplicată în ea pa bune căi am umblat. 

Ce priveşte fondul, m'am mărginit a lua de pe terenti i... 
guistic numai ce și cât era de neapărată trebuinţă spre înții. ţu- 
rea ființei, originii, nașterii, şi înrudirii limbii române. In gi: 
'mi-am pus toată silința să dau cunoștințe reale și câtdeş:i. 

teorii nesigure. Câte greutăţi a trebuit să întimpin în acu: 
direcție poată să 'şi închipue ori-cine, care cunoaşte rapol e 
de ştiinţă întrun oraş de provinciă, Ca toate acestea am ce. 
gerea, că în conflict cu starea, actuală a ramurilor de știinţ 
tate aci, nu am întrat. 

  

„Adevăr şi noi oameni suntem şi am putut şi areși ci a



— că am silit de în cât am putut să nu greşimi. (Test, noi. ; 
Bălgrad, 1648.) 

"O critică fle câ; de aspru asupra, încercă roirnele, dacă ea 

profita din ea numai un grăunte de învățătură, va fi primită + Și 

parte'mi cu cea mai sinceră recunoștință. 

Brass6, în Septemvrie 1894. 

Virgil Oniţiu. 
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| PARTEA |. | 
Fiinţa, originea și rudeniile 

limbei române.



$. 1. Despre imbă, i 
N 

Cea mai caracteristică, avuţie obștescă a unui popor, 
fie el cât de răspândit saii cât de concentr at, este limba 
lui, — limba, adecă acel complecs . de sunete arti- 
culate, prin cară omul își esprimă cugetările, simță- 
mintele și vrerile sale; pentru ca să le cunâscă și alții. 

Poprele: chiar se deosebesc deolaltă mai cu semă 
prin limba, pe care o vorbesc. Legile, datinele, religia, 
portul și firea a două popore de-ar fi chiar identice, - 
totuş dacă ele nu aii.o limbă comună, ne-am obicinuit 
a le privi ca două popâră deosebite. 

Așa d. e. alt popor este cel sârbesc, altul cel ro- 
mânese, deși afară de religia, care în mare parte este - 
comună la ambele, se mai găsesc multe datine comune; 
— causa este, i limba, pe care o vorbesc unii și 
alții, nu este aceeaşi. - 

Toţi cari vorbese în aceeași limbă moștenită 
dela părinți formeză, o naţionalitate deosebită, care mai 
totdeuna se mai și distinge de alte naționalități și. prin, 
firea, originea, datinele, portul deosebit. 

Se vede deci, de ce mare însemnătate este pentru 
oră-ce popor limba, pe care .o vorbesce. 

Limba este mijlocul de înțelegere între fiii ace- 
luiași popor, | 

limba este, prin care mai cu semă se deosebesce 

un popor de altul, - | 

| limba, este, pe care dacă o. schimbă cu alta, sci 
o pierde un popor, se șterge el însuși. „dintre popâre 

sâi se schimbă cu desăvârşire. 
Fiind decă limba un astfel de tesaur în viața po- 

“pârelor, e lucru firesc, dacă e atât de mare umărul
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acelora, cară o studitză, cari se întrâbă despre ființa, 
originea, viața și înrudirea limbilor. 

Sciința; care se ocupă cu studiarea limbilor din 
aceste puncte de vedere, se numesce linguistică, 
Și dedrece studiarea mulţimii nesferșite de limbi nu se 
pote face decât comparând nencetat însuşirile generale 
şi proprietățile “speciale. ale lor,. numele complet al 
acestui ram de sciință este: linguistica compa- 
rativă. . 

Din vastul imperiu al acestei sciințe noi ne vom 
ocupa în acestă cărticică cu o. parte de tot mică, 
numai cu atât, cât este neapărat de trebuință pentru 

„de-a put6 cunbsce ființa, originea, viața (istoria) și în- 
rudirile limbei nostre românesei. 

SAR 

Ș. 2. Intinderea geografică a limbei 
| române, 

Din cele spuse mai nainte urmeză, că limba ro- 
mânescă se vorbesce pretutindeni, unde sunt Români. 

In patria nâstră limba română se vorbesee peste mai 
“tote comitatele orientale ale țării, cu deosebire în : Maramu- 
reș, Bihor, Bichia, Cenad, Arad, Timiș, "Torontal, Caraș- 

„Severin, Huniad, Turda-Arieș, Sălagiii, Cojocna, Solnoc- 
„ Dobâca, Muriș-Purda, Alba înferioră, Bistrița-Năsăud, 
„Ternava mare și 'Pârnava, mică, Sibiiii, ăgăraș şi Bra- 
șov, în parte în Odorheiă, Ciuc și 'Trei-scaune.*) 

Afară de patria nâstră limba română se vorbesee 
“în Bucovina (Austria), în întreg regatul României, ca se 
vorbesce de Românii din Basarabia (Rusia), din Serbia, 
„din Bulgaria de nord, Macedonia (Pureia) și din Istria. 

* Afară de regatul României, în cele mai multe din 
ținuturile înșirate se află alătură cu Românii și alte națio- 

  

*) Numirile maghiare ale acestor comitate sunt: Mârmaros, 
“Bihar, Belkes, Csanâd, Arad, Temes, 'Torontil, Krass6-Szireny, 
Hunyad, Torda-Aranyos, Szilăgy, Nolozs, Szolnok-Doboka, Maros- 
Torda, Alsâfeher, Beszterezo- Nasz6d, Nagy și Ris-Kiilkiill6, Sze- 
ben, Fogaras, Brass6, Udvarhely, Csik și Hăromszek.
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nalități, cară vorbese alte limbi. Așa la noi: Maghiari, 
Germâni şi Serbi, în Bucovina Ruteni, în Basarabia 
Ruși, în Serbia Sârbi, în Macedonia și Bulgaria de 
nord Bulgani, Greci și Turc, în Istria „Croaţi şi - 
Italieni. . 

$. 3. Dialectele limbei române.! 

Vădurăm, că limba românescă, se: vorbesce . pe -un 
teritor atât de întins, încât contactul între Românii aşa de 
rislățiți n'a fost și nu pote să fie detot strîns, Acesta 
e pricina, că asămănând graiul Românilor din diferitele 
ținuturi vom găsi deosebiri unele mii mari, altele mai 
mică în limba românescă. | 

Asa d. e. Macedo-Românul ice: viza multe 
mușate lucie, — 6 Românii din părțile nostre. die : 
zedurâm multe frumoase lucruri. Noi dicem : 

omul bun, Gmenii buni, 
al omuhi bun, a âmenilor bună. 

Macedo-Rominii die : 
bunlu om, bunli Omina 
al buntu om a bunlor mini. 

Ei die: duțe (noi: duce), dulța (noi: dulce). Românii .: 
din comitatele Caraș-Severin și 'Timișora die: ceiul (= 
riul), chişior (= picior), călcâniă (= călcâit). Moldovenii . 
(ic: fetili (= fetele) și altele. | 

Vedem deci, că în limba românâscă sunt o mul- 
țime de deosebiri de graii. a 

Dacă cercetăm feliul acestor. deosebiri, observăm, 
că ele pot-să fie de 1 feluri: | Se 
„1. Deosebiri fonetice (deosebiri .de sunete: d. e. 
dulce, dulțe și dulşie); | E 

2. deosebiri morfologice (cari se refer” la, ;for- 
mele gramaticale, la declinare, conjugare, : ete., d, e. 
omlu și omul, lucruri și luere). ”
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3. deosebiri leesical- (deosebiră de cuvinte: d. e. 
frumos, mr. mușat) ; - 

4. deosebiri sintactice: (dcosebiri în întrebuințarea, 
şi așidarea vorbelor în proposițiuni; d. e. „tuncăa, 
seu va mi măritu sultu done va îi lau =— atuncă 

mă voi mărita și eii și ali. june 'mi voi lua). 
Dacă deosebirile aceste între graiurile aceleiași 

limbi sunt atât de numirâse și insemnate, încât graiul 
se presintă, cu totul deosebit la aud și forte anevoios 
de înţeles, atuncă acel graiii particular. din imperiul 
unei limbi se numesce dialect. 

Astfel de deosebiri mari leesicale, fonetice și mor- 
fologice (sintacsa e la noi încă puţin studiată) găsim 
între graiul Românilor din Macedonia, între al “celor 
din România și Ungaria: pe de o purte și între al celor . 

"din. Istria pe .de altă parte. De aceea dicem, că limba, 
“română are :3 dialeete: dialectul dacv-român (cela 
“al Românilor dela nordul Dunării), dialectul macedo- 
român și dialectul istro-român. | | | 

Deosebirile mai . mici și mai puţin numirose 
“în același dialect le numim provinecialisme. Așa, 

-- dicem d. es. că a dice „dulşte“ e un provincialism 
moldovenesc, bach“ e: ste) e un provincialism ungu- 
renesc, 

4 Probe din limba dialectelor. 

a. Macedo-Românu. 

Spre ilustrarea dialectului mr. servâscă urmă- 
toriul teest;: | | 

Mastorie a unui orb, 

| n orb: avea tru ună eoze*) di gradină a lui: 100: 
„di taliri "'ngrupată. 

4 = “sună ca 4 grecesc (un Î mai aspru)
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Viţinlu a lui ţi 1 vizu so. duțe ună noapte, lit 
disgroapă și lii lia. 

După puţine zile se duțe napoi orblu si veadă, 
sunt talirli nica acolo iu li apuse; ma cara se duse 
țiva nu află. 

Ași tru oară lii treci pretu minte. pre viținlu a. 
lui; ma, tora nu știe, cum si lii scoate dila el. 

Acolo iu să minduia, li 'cade aistu dolu tru minte. 
Se duţe la viținlu di ii zițe ași: avzi viţine bune, eu: 
viniu si te intrebu tră ună symvulie: eu am 200 di ta- 

„iri, Qumitate di aișți sunt tru sigur loc ingrupați și 
tora nu știu si ingrup și alanți tru ațel loc? 

E viținlu li zițe:: „acolo, « că este Joclu di aliumtra, . 
sigur. 

Tora ţi fațe siţinlu ? Curund duţe suta di taliri tru - 
„loclu di iu li disgrupă, cu minduirea, că după puțină 3 
oară va si află 200 di taliri. Ma cara află orbul napoi 
suta di. taliri și ii lo, climă viținlu di lii zise: cu tat 
aţea ţi eu esc orb, ma eu tora ma ghine : vizui di tine, 
ţi eşti cu doi oclii. 

ma = însă, dar, 
cara = dacă, 
jiva = ceva, 
ași = aşa 
pretu = prin, 
tru oară = de-odată   

Hote. 

Mastorie = meșteșugul, îs- | tora = acum 
[cusința. | se minduia = se cugeta, 

tru. = întru “plănuia, 
coze = colţ: dolu = apucătură, vicleșug, 
ji = ce, care auzi = audi! 
hi = îi Symvulie = sfat 
la = ia (a lua) le = și, €r 
nica == încă di aliumtra = de altminteni - 

si = să minduirea = planul, cugetul 
îu = unde “după puțină oară = în scurt 

[timp 
va si află = o să afle 
li lo = lu. - 
chimă = chicmă, 
esc = sunt | 
mă ghine = mai bine.
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Traducere. 

Iscusința unui orb. 

Un orb avea întrun colț de grădină 100 de taleri îngro- 

-paţi. Vecinul luy, care'l v&di, se duce (într')o nspte, îi desgrâpă 

:și îl ia. După puţine dile se duce înapoi orbul să vadă, sunt 

taleri! încă acolo, unde îl puse; însă dacă se duse, nimic (ceva) 

nu află. Așa 'de- odată, îi treci prin minte vecinul lui; dar acum nu 

scie, cum să-i scotă dela el. Acolo, cum (unde) se cugeta, îi vine. 

(cade) acestă apucătură în minte. Se duce la vecinul de îi dice 
așa: audi, vecinule bun, eu viii să te întreb de un sfat, euam: 

200 de tale; jumătate din aceștia sunt întrun loc sigur îngro- . 

- paţi şi acum nu sciă să îngrop şi ceilalți în acel loc? Er veci-: 

nul îl dice: acolo, că este locul de altminteni sigur. Acum ce 

face vecinul? Curând duce suta de taleri la locul, de unde îi 

desgropă, cu planul, că în scurţ timp o să afle 200 de taleri. 

Dar dacă 'şi regăsi orbul suta de taleri și-i luă, chiemă pe ve- 

cinul de în dise: cu tâte că ci sunt orb, dar ei acum vădui 

„mai bine decât tine, cate (ce) ești cu. doi ochi. i 

D. Istro-Românc. 

Dinu Crede, 
i A 

Io cred en Domnu Ciace, carle pote tot, carle fa- 
cut ceru și pemintu, Şi en Isu-Kerst filu a lui ens- 

„nascut Domnu a nostru, carle fost zecinit de sveti Duh, 
„nascut de Maria fete, curle fost muncit su Ponţie 

 Pilatu, mort, zecopeit, mersav în cer, sede na desne 
căace, carle pote tot, dende are veri za send celi să, 
și celi morți. lo: cred en sveti Duh, svete maia baser':-. 
jerstianske, svete companiie,: Odproste a nostru pec 

„Za vavec. Amen! 

N o te. 

ciace = tată “ sveti == sfint | 
en = în su = sub 

fiu = fi fete = -fecidiă 
eusnascut = unul născut mersav =— mers-au 

Zeciuit = conceput zecopeit = îngropat
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na desne = la drepta, maia = mumă, _ 
dende = de unde . companiile == societate, si-. 
za == pentru a, ca să, „ [mod, sobor: 
sendesc = osindesc, judec, | odprostesc, = iert . 

[condamn | vatec = în vecii vecilor. 

Traducere. 

Eu cred în Domnul Tatăl, carele pste tot (= e atotpu- 

ternic),: carele a făcut ceriul și pământul. Și în Isus Christos, 

unul născut fiu al Domnului nostru, care a fost conceput de: 
sfintul Duh, născut de Maria fecidră, care a fost muncit (tor-. 

turat) sub Pilat Ponţianul, mort, îngropat, a mers în ceri, șede: 

la drâpta tatălui, carele pste .tot, de unde arc să vină să judece- 

pe cet vii şi pe cel morți. Ei cred în 'sfintul sobor. Ertă-ne 

păcatul nostru. În vecii vecilor. Amin! - 

  

$. 5. Fonetica dialectului macedo-român. 

„După-ce ne-am făcut o icână cât de cât despre: 
dialectul macedo-român din piesa reprodusă în S-ul 
precedent, vom consemna în cele următâre unele dintre: 
principalele particularități ale acestui dialect. Vom în- 
cepe cu particularitățile fonetice, prin cari se deose- 

" besce macedo-româna mai mult de dialectul daco-român 
modern. | 

u. Vocal ismul, . 

Drom. Mr.) 
„petec poătic 
avere avere 
primăvară - primavedră: 

1. 6 lung și accentuat dr;, precum 'și a dr. pro-- 
venit din e latinesc sună în mr. ca cd; 

*) Drom și di. == daco-română; nr. = macedo-româniă. Ş 3 IN
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2.  € scurt'și neaccentuat trece mai totdcuna îni 
la mr., ca d. es. fetili (fetele), taliri. 

Drom.. Mr. 
“riul ariul 
român  -: arămân 
rușine : - arsune: 

3. cele mai multe cuvinte cu r inițial în dr. pri- 
mese -la Mr. un a „protetic“ (= pus înainte). 

_Drom. , Mr. 

- întrece - ntrec 
Întru . - ntru (tru): 

4. i sau î dr. la începutul cuvintelor compuse 
„cu în (în) în mr. se lapădă. 

Drom. OM, 
cunosc _ Gunoscu 
mult multu 

_Orz - ordu: 
5. “U final aqi dispărut din graiul dr. în mr. se 

„+ aude mai totdeuna, clar. 

5. Consonantismul,. 

Drom. Mr. 
june - (lone 
joc (loc 
frânge frândle: 

„1. şi ge-gi dr. sună în mr. d (= dz). 
Drom. Mr, 
Cinci : „ținţi 

| „- duce | duţe: 
2. ce ci dr. în mr. sună mai totdeuna ca 

„Mesţi, — de-aci și numele de Ținţari, ce s'a dat Ma- 
>. =sedo-Românilor.. a a 

“Drom. Mr, 
„lupă „Tuehi 

piele  .  chiale: 
3... pi dr. sună în mr. muiat în Chi.. 

| Drom. Mr 
îă e Îi 
cai „cală 
chiem. cliem: -
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4. inainte de i în formele flecționare în mr. 

ge păstreză și sună cu |y unguresc; — asemenea cele 
“mai multe vorbe ale nâstre cu chi (provenit din cl lati- 

nesc) în limba mr. sună ce eli. 

SO 

8. 6. Morfologia dialectului macedo-român. 
In limba mr. articulul masc. 2 se aude întreg, nu cu 

a. mut ca în limba dr., d.e. omlu, (omul), pangulu, (pa- 
iangenul), ficlu, caplu etc. 

În plural articulul mase în mr. are li (nu i ca 
în drom.), deci domnili (= domnii), azburili = arborii), . 
donli (= Juniă) etc. 

Comparaţiunea adiectivelor se face. cam ca 
și în drom. prin derivatele dela, agis latinese : ma 

” şi cama; — bunu, ma bunu,; cama bunu.: 

Numărnlele afară de abaterile fonetice sunt 
ca și în limba nâstră, d. e. dațe (10), trideți (30), sută 
(100), file?) (miie). | 

Pronumele de a II]. pers. în loc de el se mai 
aude la mr. şi în forma PESsu (= dânsul). 

Verbul în mr. are şi modul condițional, pe care 
dialectul dr. deja "l-a perdut: 

si călcarim, si călcarim ) -. 
si călcareși, si. călcareți ț: == dacă ași călca, etc. 
si călcare, si călcare | 

Viitoriul se formeză așa: 
va calcu, va calți, va calcă, 
va călcăm, va căleați, va calcă. 

Infinitivul îre dr. (d. e. facăre, mergăre) nu 
esistă la mr. ; ei au'-eare și la conjugaţiunea a Il. d.e. - 

băteare (=. batere). | 
Verbul ajutătoriii „a fi“ în rar, în pers. I. 

din sing. sună: escu, apoi: ești, easte, chim, chiți, 
suntu. i 

*) î = ny unguresc,
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„1. Ceva despre fonetica și morfologia 
dialectului istro- -român. 

Fiind “dialectul istro -român de mai puţină impor- 
tanță, amintim aci numai câte una dintre particulari 
tățile lui principale. 

Astfel în fonetică d. c. se deosebesce de celelalte 
dialecte, prin aceea, că nu are diftongul 6 (0a), ci în: 
locu-i pretutindeni numai 0, d.e. pote (= pote) și că. 
la Istro-Români n între două vocale în cuvintele de 

“origine latină sună totdeuna car (rotacism), d. e. veri 
_(= veni), mire (= mine), Rumeri (= Românii). 

| Din morfologiă amintim la verbe viitorul format: 
cu verbul ajutătorii „a ave“ în loc de „0 toli, cum e 
la noi; — d.e. are vai = va veni. 

  

_“$ 8. Lexicologia dialectelor române. 

Vorbele limbei române sunt după originea lor:: 

latine, slave și în parte mai mică grecescl, unguresci și. 
turcesc, 

Elementul latin și Slavie | e aprâpe în aceeași mt-: 
sură representat în dialectul daco-român şi macedo- 

român; dar daco-româna are multe: elemente maghiare, 
cari îi lipsese macedo-româneă, &r acâsta. mai multe 

"grecesci decât daco-româna; — un lucru, ce se esplică. 
prin posițiunea geografică a lor. Istro-româna e mai 
lipsită de aceste “elemente, dar»mai săracă în elemente 
latine .și forte bogată în elemente slave.  Istro-românii 
sunt împrejmuiţi “de: o mare de slavi. 

Dar: chiar. și în cuvintele de origine latină, sunt. 

multe deosebiri între aceste dialecte. 
Vom lua, „esemple din drom. ȘI macedo-română ȘI. 

- vom vede cum aceeași noțiune se esprimă. într'una, și 
întwalta cu alte cuvinte de origine latină sai cum a- 
celași cuvânt de origine latină are alt înţeles la noi 

şi altul la macedo-româșii: aa 
Si > 

[x 
. [i 

  

 



== 

Dr, .Alr, 
frigură Xiav ră (dela lat. febris) 

înțeleg. prindu 
număr - MISUT, 

Câteva esemple, din cari se vede,. că multe cu- 
vinte de origine latină s'aii păstrat la Macedo-români, 
pe cari. noi le- -am înlocuit cu altele, mal cu samă, 
slavice: 

Dr. Dr, 
struguri?) ante (dela „uva“) 

- bolnav nipotut (dela „ne+-potest“) 
slab. amagru (dela, macer“), 

Esemple contrare: 

Dr. 0 Ia 
înving *  nikisese (rec.)” 
vită, - prăvdu 
schimb alecsesc (er ec.). 

Ce privesce sinlacsa, acesta la noi încă. e atât de 
puţin studiată, încât aci nu putem da o icână a sin- 
tacscă dialectelor. 

9, Limba română a trebuit să îi fost _ 
odată una. 

Am vădut în cele de -mai nainte cât-de puţine: 
sunt deosebirile -între dialectele limbei române. Ele 

consună în celelalte legă ale: fonologici și morfologică — 
aprâpe cu desăverșire, Dacă cercetăm causa acestui 
fenomen, altă. causă nu ne este cu putință să găsim, 

“ decât că ele' odată trebue să fi fost un singur dialect,- 
o singură limbă, vorbită pe același „teritorii. 0 altă espli- | 

care-a acestei curi6se as stme&nără între niște- dialecte așa - 
depărtate de olaltă nică că se mai pote” inchipui, 

*) De. origine obscură. 

to
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Limba română deci a trebuit să fi fost vorbită, 
odată pe un teritorii mai restrius, vorbită întrun fel 
şi numai mărindu-se numărul Românilor și depărtân- 
du-se că în decursul timpului de-olaltă saii diferențiat 
tot mai niult dialcetele lor, pănă ce aii ajuns în starea 
de adi. Ă 

Când s'a întâmplat acâstă desfacere a limbii vechi 
xomâne în cele 3 dialecte cu siguranță nu se scie, dar 
la tot casul cu cel puţin 600 de ani înainte de asta”). 

  

$. 10,: Inrudirea limbilor; 

Comparând dialectul mr, îstr. și dr. între olaltă 
am scos la ivâlă principalele deosebiri între ele, casi, 
cum am vădut, nu sunt numărâse. Celelalte legi fone- 
“ice și morfologice corăspund aprope cu desăvârșire în- 
tre olaltă. Adecă — cu acele puţine escepțiuni — 

-. Macedo-românii și Istro-românii esprimă vorbele lor ca 

„şi noi, le declină, le conjugă ca și noi. Numai așa se 
esplică, cum de la cetirea tecstului macedo-român, și 
fără a mai fi audit ceva despre limba mr., am înițeles 
conținutul lui. 
| Am arstat în S-ul precedent, că mulțimea însuși- 
xilor comune între aceste 3 dialecte nu se pote esplica 
și înţelege altfel, decât numai admițând, că ele aii tre- 

_buit să fi fost odată un singur dialect, o singură limbă, 
Dialectele de adi deci sunt ca niște fice. ale lim- 

bei vechi daco-române, din care sait desfăcut. lile în- 

“tre olaltă sunt ea niște surori dulci. Daco-româna e 
sora cea. mai mare și voinică, macedo-româna sora me- 
zină, 6r istro-rom. sora cea mai mică și slăbuţă. 

*) Distinsul nostru istorie şi linguist. DI B. P. -Ilaşdeu 
ine, că acâstă desfacere a Românilor îa 3 (+) grupe sa întâm-. 

plat cam pe la anul 900, pe timpul năvălirii Maghiarilor, Nă- - 
“vălirea acâsta a risipit pe Românii aședați în părţile Pannoniei 
nordostice, (Românii din Ardel ai rămas pe loc), făcându-i pe -. 
unii să'şi ia calea înspre Balcani, pe alții înspre Bosnia şi Istria 
şi pe o altă grupă în Moravia. Primii ar fi strămoşii Macedo- 

. românilor, cek-lalți ai Istro- Românilor. (Moraro-românii sait stins. 
“în scurt timp după aședarea, lor în Moravia.) 
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Ele adi încă sunt așa de asemenea între: olaltă, 
încât oră-cine ușor .le pâte. recunbsce, numai să le audă.. 
De aceea ele adi încă formâză î impreună 0 singură limbă, : 
ale cărei dialecte sunt. 

Să ne inchipuim însă, că ele vor trăi câte-va sute 
de ani încă, una aci, alta departe de-aci și-a treia tot 
departe. Iicem, că ele vor mai fi vr'o 800 de ani des- 
părțite fără să so audă una pe alta, — ce se va în- 
templu în vremei! “acâsta? ii. - , 
Sea întâmpla; că cele» trei surori se vor schimba 

tot mai mult și mai mult; ele se vor deosebi tot în 
mai multe privințe, astfel încât dela o vreme om să 
fiă acela, care le va mai pute cunosce, că sunt surori 
dintro tulpină. Deosebirea va îi așa de mare, încât 
sora drom. nu va mai înțelege pe sora mrom., atunci 
mr, și dr. vor fi încetat de-a, fi dialectele limbei române, 
ci vor fi 2 limbi. deosebite, pite și cu numiri deosebite. 

„Dar cu tâte schimbările ce vor suferi, învățații tot 
vor sei arăta însușirile comune ale acestor 2 limbi 
nouă, căcă multe din vechile însușiri comune se .vor 
păstra în ambele. Și ast-fel că vor spune lumii, că aceste 
2 limbi, cari par a fi străine sunt 2 limbi suroră, cară 
odini6ră ati fost dialectele unci” limbi mame, și odată 
— fârte de: mult:— ai fost chiar un trup en mama. 
Ei vor dice atunci, că acele 2 limbi sunt înrudite între 
olaltă și că își trag originea dela limba vechiă daco-română, 
cure este limba lor mamă. - 

| Acesta este calea, pe care se pote constata inrudirea 
limbilor între olaltă. Adecă: 
1) se cercetăză” însușirile (particularitățile) limbilor, 
2) aceste aflate fiind, se asemenă între olaltă, 

3) se adună tste înguşirile comune și din aceste 
4) se constată înrudirea și gradul de rudeniă dintre 

acele limbi. - | 

- Cu cât însușirile comune vor fi mai numărâse! Și 
mai apropiate de-olaltă, cu atât. va fi și gradul de în- 
rudire al acelor limbi mai aprâpe; ele vor fi de es. în 
xaport de soră și frate, sati de mamă și fică, de bunică 
Și nepotă, ete. : Ă
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Bă cercetăzn și noi câteva, limbi fârte deosebite: de 

limba română și să vedem, nu este cumva, limba română 

înrudită cu ele și dacă da, în ce chip, de când esistă, 

“înrudirea lor, care “limbă le-a -a fost mamă, care bunică, 

și care strămoșă ? 

UL însuşiri comune în limba română, 
francesă, italiană, “spaniolă, poriugesă şi 
„= rheto-romană, - 

- Aruncând. o privire” asupra limbilor vorbite în. 
„Europa și căutând după puncte :de asemănare între ele 
și limba, română, vom găsi- multe aseminări de-aceste 

în limbile: francesă,. italiană, spaniolă, portugesă și 

'xheto-romană, (în. Engadin, o parte a Elveţiei). | 

“Vom aminti unele dintre cele mai însemnate, cer-: 

| cetând' esclusiv -numai elementele latinesci din ele, din. 

causă că tocmai în aceste elemente este mulțimea cea. 
mare & punctelor de asămănare. 

-1, Asămănări fonetice. 

| 2) d% latinesc înainte de € şi i trece în „7%; d. es. 
lat. medius: ital. mezzo, rom. med ;— lat. prandium: ital. 
pranzo, 70. pân ;—lat, hordleum: span. orzuelo, rom. orz. 

ă b) „cl“ latinesc trece în „chi“; d. es. lar. clarus: 
“ital. ehiaro, rom. chiar;—lat. auricla: ital. orechia, rom. 

- urechia. 
| 0) Y Y&- latineso clasic trece în „D“;: d. es. lat. 
vervex: ital. Derhice, rom. berbece, franc. brebis (6ic). | 

“pot asttel de fenomene fonetice comune sunt: în- 

| „moiarea, lui g 3 t înaintea, „vocalelor . ei și multe 
„altele. a i 

PE Asămtnări mortologice... 

“Amiritim aci şi “unele: dintre” cele . mai "insemnate 
fenomene moifologice. o -- - 
a) 'Tote limbile numite, se deosebesc de limba, lar 

„tină „clasică, „prin aceea, că au articul. Declinaţiunea în... 
„tote, se „face prin mijlocirea articululti. ta  
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O nică deosebire în privința articulului este numai 
în limba română, întru cât în tote celelalte limbi ar- 
ticulul este un cuvânt de sine, ce se pune înaintea nu- 
melui, 6r în ]. rom. este numai ca un sufies, ce stă 
lipit de sfârșitul cuvântului. D. es. ztal. la- casa, franc. 
Ja maison, în limba vechiă română: casa-a (acum prin 
€lidarea terminațiunei = „casa); ital. îl ră, franc. le 
xoi, ron. rege-le. | Se 

b) Comparaţiunea adiectivelor în tâte limbile numite 
se face nu prin suficse, ci prin circumscriere cu vorbe 
deriv ate dela latinescul „magis* sau „plust. D. es. 

rom.  .dulee,: mai dulce 
“span. dulce, mas dulce - 
ital. dolce, - piu dolce 
franc.  doux, . "plus doux, 

€). La conjugațiunea verbelor formele -simple formate 
prin suficse sunt fârte puține; cele mai multe timpuri 
se formeză prin circumscriere cu verbe ajutătăre, | 

Așa d. es. timpul perfect se esprimă în tâte Tim- 
bile numite cu ajutoriul participiului perfect şi a derivd- 

" zuluă lui habeo latinesc, d. es.: 

  

Tom, am, 8ă, a avut, — am, ați, aii avut; | 
îb. ho, „2ă, a avuto, abbiamo, avete, hanno avuto, . 
Jranc, ai, as, a eu, — avons, avez, ont eu.. 

3, Astmănări lecsice, 

În privinţa lecsicală tâte limbile amintite se dis- 
ting prin mulțimea, cuvintelor de origine latină, Aşa d. es. 
dat. civitas, rom, cetate, tul. cittă, frane. cite, span. suidad; 
dat.  vinum, rom, via, ital. vino, franc. vin; lat. bonus, 

“rom, bun,  -ital. buono, franc. bon ; lat. preliendere, rom, 
“prindere, ital, prendere, franc. prendre ; lat. tu, rom. tu, 
„dtal, tu, franc. tu; lat. tres, rom. trei, lat. tre, franc. trois. 

Dacă cercetăm mai. de-aprpe tesaurul lecsial al 
Jimbilor acestora, e interesant să vedem 2 lucruri: . 

1) că multe cuvinte, carăle găsim -și în limba, la- 
tină clasică în amintitele limbi de ag aă primit alt înje- 

„des, — șică.
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2) multe cuvinte se află în ele, cari sunt evident la- 

tin€, pe'cară limba latină clasică n le-a întrebuințat nică 
odată. Aceste două: puncte, sunt fârte însemnate pen- 
tru statorirea, originci limbilor numite. 

puncte. 
ad 1) În loc de vorbele latine clasice ddomus şi 

aedes (= casă) găsim în Îumba rom., ital., span. şi por- 
tug. vorba „casa“, care în latina clasică . însenina 0 
libăk. — În loe de lat. clasic îgnis (= foc) avem în 
rom.. for, ital. fuoco, span. Juego, franc. feu, — dela la- 
tinescul focus, care însc în limba clasică.nu. insemna, 
„foc“, ci „vatră“, - 

ad 2) Dela o vorbă de origine . evident latină: 

„manducare“ (= a duce cu mâna “a gură), care. însă 
nu se folosia de loc.în latina clasică, sau format vor- 
bele în rom. mâncare, ital, mangiare, franc, manger, — 

“În 1. lat. clasică se. dice numai „pes* (= picior) ; — în 
rom. picior, în ital. picoiuolo se derivă însă dela, diminu- 
tivul latinesc petiolus, er acesta în limba latină clasică 
nu se întelnesce de-loce. — Așa este rom. aramă, ital. 
ranc, frane. airaîn, span. aramhre dela o vorbă latină 

" aeramen“;, dar acesta în |. lat. clasică nu se găsesce. 
Latina clasică are numai forma: „aes, aeris*. 

  

$. 12. Limbite romanice. 
A y? . A EI : . 
În cele de mai nainte -ani însemnat unele dur 

multele astminări, ce se află între limba română, ita- 

liană, spaniolă - și francesă. Dacă ne-am întinde ceree- >. Spa 
tările mai departe, am găsi și în limba portugesă Și în 
cea rheto-română, tot atâtea. puncte de asămenare cu 
cele înșirate pănă “aci. Dar lucrul acesta ne mărginin 
a 7] constata numai „fără a ne opăci aci cu „dove- 
direa lui. - 

Pe basa csperiinţelor nostre de pănă acum trebue 

Să însemnăm * € câteva  esemple pentru ambele
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decă să tragem -conclusia, că aceste limbi trebue să fie: 
înrudite - între olaltă, că -cle odată aii fost dialectele 
unei și aceleiași limbi, și încă și mai nainte aii trebuit 
să fi fost „chiar o singură limbă. Și debrece tote pune- 
tele de asămănare se găsesc în materialul lor de: 
origine romană, ele ai și primit un nume comun în: 
sciinţă numindu-se: limbi romanice, : 

Prima, întrebare ce vom av6 să ososi ăm acum va . 
fi, să sciricim originea lor. Adecă să căutăm din ce: 
dialecte s'au născut linibile romanice, care le este: 
limba-mamă comună? 

| Înainte de ce am răspunde la, aceste interesante: 

întrebări, va trebui să .ne ocupăm eu deosebirea,. ce 
„este între o limbă literară și o Zimtă poporană. Fără. 
"de a cunâsce acestă deosebire, originea limbilor roma- 
nice nu se pote nici esplica nică înţelege. 

  

Lu o. . - 
13. Limbă poporană și limbă literară.. 

„La tote poporele culte esistă deosebirea între limbă: 
poporană și literară, înţelegendu-se sub limba popo- 
rană limba, de care se folosesee poporul de rind, fa 
sub limba literară, limba, în care vorbesce și tu deo- 
scbire scrie clasa cultă a acelui popor.. Cea, dintâi se 
numesce poporană, fiindcă ființa că e legată de poporul: 
de rind, a doua literară, fiindcă ființa că se legă de: 
„liter a“ serisă a celor culți, de: productele spirituale: - 
scrise ale cărturarilor. | 

Și- noi avem o limbă literară și una poporană. 
„Altfel vorbesce țăranul român, altfel Românul cu sciință 
de carte; deși e aceeași limbă pe care o vorbesc, totuș 
ca se deosehesce în multe privinţe, în gura unuia și 
a altuia. 

Câtă vreme un popor stând pe o treptă cultur ală 
mai înferiră n'a ajuns să 'și fieseze gândirile sale alese 

„în seris, adecă înainte de ce sar fi născut la el o samă
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-de Gmeni culți cu sciință de carte, — Zimba lui este 
numai una: cea poporană., Dar îndată ce înaintând în 
cultură poporul, se ridică o samă de 6meni aleși, cară 
își 16gă gândirile de serisâre și astfel le împărtășesc și 
altora, — se nasce în curând și limba literară, limba 
celor culți, limba scrierilor. Da 

“Lucrul se petrece astfel... - , 
Cel. ce su încercat de-a scrie mai ântâi așa, ca, 

„să fie cetit și să placă cele cetite în. cercuri cât: mai 
largă în popor, ucela s'a folosit se înțelege de limba 
poporană cunoscută lui, adecă de unul dintre dialec- 
tele saii graiurile provinciale ale limbei. întregi. 

 Berierea lui, în urma. genialității autorului, răspân-. 
“dindu-se îndânină şi pe alţii a'şi pune gândirile lor în 

Ă . | y iii: : > 

“scris. Aceștia însă ca să ajungă la trecerea, la care a, 
ajuns scrierea primului, vor scrie și ci tot în aceeași. 

. . - . 3 limbă, în același dialect, în același graiii provincial, — 
fiindcă acesta s'a dovedit a fi potrivit pentru de-a fi 
înțeles: de toți și. de-a se put€ esprima gândiri mai 
înalte cu el. 

Astfel cu timpul cci mai mulți, cari vor încerca să 
” . 4 o . ? . su . E 

„serie, vor serie în același -dialeet ca cel dintăi, care i-a: 
captivat prin scrierea sa?).. — În ședle 6răș nu se va 
învăța și vorbi decât tot numai,acest dialect cult, acest 
dialect al cărților: dialect literar. | ) - 

Primul stadiu deci al formării unci limbi literare este: 
că unul - dintre dialectele saă graiurile provinciale poporane 
devine dela -o vreme singur folosit în scrierile cărturarilor. 

Litera serisă are putere mare asupra limbei. Limba 
“poporană, care. în gura, poporului trăiesce în cea mai 
mare libertate, schimbându-se -în continuu cu fie-care 
generațiune de meni, — prin aceea, că ajunge a fi 
scrisă, devine legată, ficsă, puțin espusă schimbării. 

£*) Se înţelege, că în -acelaş timp de obiceiii se fac încer- 
cără de mai mulți, fără de-a sei unii de alțilș)asttel apar pri- 
mele scrieri. în diterite dialecte şi vor trece mulţi ani la mijloc, - 

“pănă va ceşi unul învingătorii peste celelalte: şi va deveni 
“dialect literar,- cr pe urmă limbă literară. Aşa s'a- întâmplat 

la noi Românii, după. cum vom ved6 mai târdiu. (v.P. II, $. 6.) -
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Dialectul literar față cu dialectul poporan este ca o 
„apă, pe care ai băltăcit-o, din viiă, șerpuitâre, varia- 
„bilă ce-a fost, ai prefăcut-o într'o suprafață, liniștită, | 
nemișeată :* stabilă. P6 când dialectul poporan șiruesce 
vesel înai departe, când se strimtă, când se lărgesce 
în cursul său, mai scade, mai cresce, încât la o mai 

mare depărtare, abia îl mai recunosti, că e aceeași 
apă, cu accea din lacul luciu și nemișcat al dialectului - 
literar. 

Cum se. esplieă puterea, acesta a scrierii în legarea 
“şi oprirea n loc a dialectului literar? | 

Etă, cum. “Toţi cei ce seriu-dintre urmaşi află, 
lumba scrisă a înaintașilor lor, pe acesta o învață şi o... 
priveșe de cultă și de singură potrivită a se scrie: în 
ea. Ore nu facem și noi în șcâlă tot aşa? Cetim pe 
Alecsandri, Odobescu, Slavică, 'c. Negruzzi ete., pen- . 
truca să ne îrisușim limba, lor,-pe care o ținem mai 
potrivită şi mai fiumosă. Astfel urmași după urmași | 
tolosese aprâpe neschimbat dialectul literar de dinain- 
tea. lor, care astfel devine . staționarii. Dar dialectul 
poporan în. același timp, nefiind legat prin scriere, s'a 
schimbat în continu în gura poporului, așa încât după, 
câteva suțe de ani dialectul literar -se deosebesce acum 
ca. limbă literară forte mult de tâte dialectele limbei 
poporane. Aceste sau schimbat forte, limba, literară 
puţin. | 

Câtă vreme dar limba literară se distinge prin sta- | 
| Vilitate, cea' poporană se caracterisâză prin variabilitate. 

Dacă tree mai multe sute de ani, pâte 1000 de 
ani, și: mai bine la mijloc, dela momentul nascerii unei: : 
limbi literare, — diferința între limba literară, și cea 
poporană — în urma. stabilității celei dintâi și a, marei 
variabilități ” a celei de_a doua — pâte să ajungă așa, 
de :mare, încât poporul de. rind. nu mai înțelege limba, 
cărturarilor să, ba chiar și. cărturarii trebue s'o în- 
veţe ca pe o limbă străină, ca 's'o înțelegă, şi să pâtă 

“serie în ea, O' limbă literară, ajunsă, pănă. ac se nu-. 
_mesce limbă m6rtă, — mortă,: pentrucă nu mai are 

un popor viiii, care s o vorbGscii. '
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Limba mortă apoi se pune mai curind oră mai 
târdiu la o parte, şi poporul își “face o nouă. limbă: 
literară din vr'un dialcet poporan al stu. 

Limbi mârte sunt d. es. limba latină, elină (an- 
tică), sanscrită, „ paleo- slavică și altele. 

$. 14. Originea limbilor romanice. 

Tote :cercetările nâstre făcute în $-ul: 11 asupra, 
însușirilorcomune ale limbilor.romanice ne-aii îndreptat la: 
fie-care pas atențiunea asupra unei legături ascunse, ce - 
este între aceste și limba Romanilor “de odiniora: între 
limba latină. Cu cât ne-am lărgi mai mult cercetările 

nostre asupra asemănărilor dintre limbile romanice, fiă 
acele de nâtură fonetică, fiă morfologică -saii lcesicală, 

cu atât. mai noindoidsă ne-ar apără legătura dintre 

limba, latină șI. tâte limbile romanice . de aq și cu atât 

mai sigură conclusiunea, că limbile romanice îr ebue să- fit: 
înmaidite cau limba vechiul popor roman. 

Trebue: să ajungem deci pebasa asemănările fă- 
cute la două constatări: 

1) că limdile romanice tate sunt înrudite între. olaită, 
2) că tâte limbile romanice sunt înr udibi și cu limba 

latină, aQi' o limbă mârtă. : 
Întrebarea, este acum, care este raportul lor de în- 

rudire între olaltă? Stai ele între olaltă în raportul 
“înrudirii dintre surori, sai în acela dintre mamă. Și 
„fică, saii într'alt raport de rudeniă? 

Cercetările amănunțite ale linguiștilor aii “condus 
ia resultatul, că limbile romanice. de adi, așa dar limbile: 

„italiană, română, Jrancesă, spaniolă, porbtgesă și rheto-ro- 

mană stai între Olalta în raport de surori, având t6te 
drept limbă. mamă: limba vechiului jpopor ro- 

Nan, din care s'aă desprins şi Sai desvoltat întru fiinţe 
deosebite. în decurs de vccui îndelungate. - ..: - 

Tot cercetările făcute asupra limbilor romanice,



— 97 — 

cu deosebire cele în privința schimbării înțelesului cu- 
-vintelor clasice latine și a întroducerii de vorbe: latine 
neesistente. în' limba latină clasică (v. $. 11,3, pet. 
1 și 2), — au arătat, că nu latina clasică este mama, 
din care s'au desprins limbile romanice de adi, ci lina 
latină poporană, . Deci limbile romanice sunt ficele -limbeă 
vechi Poporane a Romanilor. Din acâsta abia ne-aii ră- 
mas câteva urme slabe, cară înst tote dovedese adovă- 
xul afirmațiunii de”sus, - 

$. 15. Timpul. ŞI modul Zormărir limbilor 
3 romanice. - 

. 

: Limba latină poporană își avea și ca dialectele 
sale ca tot& limbile vii. Unele dintre aceste dialecte 
în “urma întinderii enorme a imperiului xoman de pe 
timpul din urmă al republiecă și începutul împărăției, 
sai îndepărtat forte de-olaltă prin colonisările facute 
pretutindeni de Romani. Caci așa era usul Romanilor. 
Ei îşi asigurati țările și poporele supuse prin 0 pază 
puternică “de coloniști, cari tot, odată: eraii propagatorii 

limbei și“ai culturii romane în acele ţări străine.: 
„Asttel se colonisâză de cătră Romani încă în see. 

“II. înainte de Christos /fispania, în secolul -L. a. Chr. 
Gallia și în see, Il. după Christos noua provineiă Dacia, 
cucerită definitiv de imperatul Traian la 10i după 
Chuistos. 

Coloniștii eraii de obicciii ds viță latină din Italia, 
sait astfel de str ăini, cari cunoseeaii limba poporană, 
latină. Aceștia, aducend decă cu sine limba latină po- 
porană,. în dialectul, pe care 7] vorbiai, continuaii a 71 
vorhi și m noua lor patriă.. Dar dialectele aceste” la 
tine în urma distanței mari geografice, “prin care 
erati. despărțite de- olaltă, precum şi în urma deosebi- 
telor infiuințe esterne, a deosebitului fel-de amestec cu 
alte limbi în Hispania; cu altele în Gallia, — s'a di-
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ferențiat tot mai mult între olaltă,. devenind tot atâtea, 
limbi poporane romanice. Limbile aceste poporane “și-aii 
păstrat pănă la un timp drept limbă literară pe cea 
latină, apoi după ce se deosebiră prea tare de ca,.o 
lăpădară, și trecând vâcurile de răstriște ale năvălirilor 
barbare, începură a 'și crea din sine limbile lor literare 
proprii. 3 o | 

„Astfel sa născut din amestecul limbei latine po- 
porane a coloniştilor romani cu elemente celtice și ibe- 
vice în- Hispânia limba spaniolă și portugesă, —: din 
amestecul cu elemente gallice și germanice în Gallia 
limba francesă, — din amestecul cu. elemente dacice, 
în Dacia: limba română. — Limba italiană este con- 
tinuarea dialectelor poporane latine - din Italia, cară 

-aii primit mai târdiu: în sine şi elemente gallice și 
germane. 

» Tote aceste s'aii petrecut cu deosebire 'în timpul: 
începutului erei creștine, așa încât limbile romanice de 
ai în sec. VII—IX după Christos ai trebuit să-fi 
fost deja formate. - 

$. 16.. Originea limbei latine, 
7 - - i . 

- Omenii de 'sciință totdcuna nemulțămiți cu con- 
statarea unor resultate” ulterisre numai din niște lucruri 

"și fapte. premerse cu mult înainte, — nu sai putut 
mulțumi nici pe terenul linguistic numai cu resultatele 
constatate asupra înrudirii limbilor romanice între olaltă 
pe de o parte și cu limba vechiă latină pe de altă parte, 
— ci cercând a pătrunde în: întunerecul unor vremi și 
mai. vechi, decât cele ale formării limbilor romanice, - 
"Și-aii pus întrebarea: bine, limba vechiă latină fica că- 
xei limbi este? se înrudesce ea cumva cu. vr'o altă, 
limbă vechiă? *- . „i .. . A: 1. . y- e : Și cercetările grele întroduse de linguiști” n'au .ră-- 
„mas fără .resultat. Ei ai găsit rudenii vechi de-ale
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limbei latine Și ne-ai indicat, şi limba, care a trebuit să fi 
fost limba ei niamă şi tot odată - limba străbună a mai 
tuturor limbilor vorbite adi în Europa. . 

Astfel din aseminările de tot soiul ce saii dove- 
dit că esistă între limba vechiă latină, grecâscă, san- 
scrită (din. India), persică, gotică (vechia germână), pa- 
leoslavică (vechia |. slavă) şi celtică sa  con- 
statat fără îndoială, că aceste limbi vechi, adi. "mârte 
tâte, ale căror fice mai. trăiesc. numai, aii fost între 
olaltă surori, tocmai aşa, precum surori între olaltă, 
sunt limbile romanice de adi. Fiind însă ele surori, ai 

„trebuit să “şi aibă și ele mama lor comună, din care 
Sai. desfăcut odini6ră, formând n mai întâi dialecte ȘI pe 
urmă limbi de sine. 

“Dar pe câtă vreme din tâte. limbile amintite: ni 
Vaii păstrat mai multe monumente pănă adi, monu- 
mente. de-acum 1500 pănă, în 3000 ae an, . pe - atunci 
din limba lor mamă nu ni sa păstrat nici o „urmă 
directă. 

“Limba. străbună a limbilor romanice de ai nu 0 
cun6scem. sistența, ci aparţine unor timpuri, a căror 
amintire din causa vechimii mar nu sa mai păstrat . 
“pănă adi, ea este o limbă preistorică -a unul popor. prei- 
storic. Limba, acesta străvechiă și poporul acela preistoric, 
care a vorbit-o şi care va,.fi trăit cu multe mii deani 

înainte de Christos, linguiștii aii numit-o limba arică 
primitivă, sait indogermană sai indoenropeană. Ea, 
este limba străbună, saii cum ge: numescd în lingui- „ 

stică: limba primitivă a acelei mari familii de limbă, - 
care se numesce familia limbilor arice sau : îndogermane, . . 

“familiă, din care face ȘI - limba nâstră românescă, 
parte, |
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ŞI Despre, Indogermanii cei preistorici. 

Am dis, că limba, primitivă indogermană nu ne 
este cunoscută. Ea aparţine unor timpuri, când nu se 
seria încă. Cu tote aceste noi din celelalte limbi vechi, 
“fice de-ale ei, pe cari le cunâscem, putem să ne facem 
o imagine despre ca și ce e și mai însemnat, putem 
să ne formăm o iconă chiar și "despre. starea culturală 
și socială a acelui popor străvechiii, care a fost proto- 
părintele marei familii indogermane. 

„Și aci vom av6 ocasiunea, să “vedem slujba cea, 
mare, ce pâte so aducă linguistica comparativă pentru 
istoriă, fiind ea singură în. stare să arunce cevaș lu- 
mină și asupra unor timpuri atât de. vechi, din cară 
de altfel mai nimie nu scini. 

Spre. arătarea feliului, cum pote s servi limba (cu a 
cărei studiare scim că se ocupă linguistica) drept mij- 

„loe de-a, cunbsce stări atât de vechi ale popârelor, din 
cari alte urme nu sau păstrat, vom lua un esemplu 
ușor, de înțeles. 

Bă dicem, că un străin nu scie nimic despre: po- 
porul românesc, dar apucă odată în mână un dicționariii 
al limbei vorbite de acest popor necunoscut lui. O 
simplă cercetare a tesaurului nostru leesical îl va Du 
mina deja în multe privințe. asupra Românilor... EL va 
afla d. es., că Românii (poporul de rînd) aii cuvintele: 
casă, plug, seceră, seceriș; strugure, „vin, cules, vită de 

„jug, plugariii, cioban, oicriii și din aceste va. trebui să 
concludă, că Românii nu sunt un popor sălbatic, care 
să se hrănâscă din vânat, din fructe de codru, fără 
aședăminte, vagabund, — ci că că sunt un popor așe- 
(at, agricultori. sal. viticultori, Smeni deprinși cu munca 
câmpului, căci de altfel nu ar av în limba lor vorbe 
pentru niște lucruri, pe cari nu le ai, nu le cunosc, 
saii nu le 'deplinese. 

tă dar că străinul curat numai din materialul 
Jecsical al limbei române "și-a putut face o ic6nă ge- 
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nerală despre starea de cultură, în care se află popo- 
rul românesc. ia 

Acesta, este calea, pe care studiând limbile poţi 
arunca 0 privire și în timpurile cele mai vechi. 

Comparându-se tesaurul lcesical al limbilor! vechi 
indo-europene, cari ai trăit secoli îndelungați despăr- 
țite de olaltă, fără ca poporele să aibă habar, că ele 
“sunt de aceeași origine, — vom regăsi la tâte unele: 
numiri de lucruri de acecași rădăcină comună. Aceste 
numiri atunci vor fi evident din tesaurul vechii leesical 
“al popârelor indogermane, rămase de pe-atunci, de pe 
când ele. încă nu sai: desfăcut de-olaltă ȘI risipit în 
lumea largă. li dacă aceste vorbe se adună la un loc, 
din ele ne putem forma o iconă despre starea, cultu- 
xală a Indogermanilor primitivă. | . 

Urmând acâstă cale linguiștii ai făcut câteva con-. 
statări fârte interesante în privința Indogermanilor pri- 
mitivă. - ia 

“În. chipul acesta s'a, constatat, că străvechiul po- 
„por “indogerman înainte 'de despărțirea, sa în Indi, Perșă, 
Elini, Latini, Germâni, Galli și Slavi, nu era încă un 
„popor agricultor, ci se afla pe trâpta culturală. a pă- 
„storilor, careveste inferiâră agriculturei.. Ferul ȘI meta 

lele peste :tot încă-i erati necunoscute și uneltele şi ar- 
„mele sale craii făcute din pttră, lemn. și 6se. Vechii 
Indogermani sciaii număra pănă cel puţin la 100. Din- 
„tre animalele de casă aveati deja îmblândite -vaca, ca- 
lul, Gia și cânele; locuințele lor eraii la început carăle 
făcute de ci înşişi, cu cari umblaii căutându'și cele mai 

„potrivite locuri de pășunat, mai pe urmă ședeaii în bor- 
dele și colibi. Fă sciaii împleti, târce și ţese lâna de 
Gie, făcându'și îmbrăcăminte din ca; trăia. sub con- 
ducere de clani (un fel de regi); aveai cunoscință de- 
spre un Dumnedeii mare și puternic, care stăpânesce 
peste tâte și.pe care ”] numiaii cu diferite numiri. Ă 

| -Etă o mică iconă culturală a acelui străvechi po- 
por, ic6nă, care s'a putut construi numai prin studia- 
xea limbilor. - - | |
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$. 18.. Gruparea limbilor. 

"Cercetările făcute de linguistica comparativă nu. 
S'aii mărginit numai asupra. domeniului: limbilor indo- 
germane, ele aii cuprins tâte limbile cunoscute de pe 
pământ (la număr vr'o 900). Mai dinadins aii fost stu- 
diate limbile din Europa și Asii. 

Resultatul acestor cercetări a fost, constatarea, că 
_ limbile acestor continente formâză după originea lor 
"4 mari familii (divisiunea genealogică): 
Şi 1) Familia chineză (înrudirile acesteia încă nu sunt 

| studiate) 
2) Luranică'sati ural-altaică 
3) p semită 
4) - arică (indogerinană). 
La familia ântâiă aparține. limba chinezescă, la cea : 

turanică între ultele limba maghiară şi turcescă, la cea 
“semită: limba arabă și jidovescă. Familia arică o cu- 

5 n6scem. 

visiunea,: morfologică) formeză trei grupe ' mari de 
limbi, 

Grupa. întâiă este a timbilor isolătâre; aceste es- 
“primă tâte relațiunile gramaticale cu cuvinte deosebite 
(isolat), nu ai sufiese, nu ai declinațiuni, nică: conju- 
gațiuni. Limbă îisolătore este cea chineză. D. es. „Jhin“ 
însamnă în limba; chineză „om, „kiai= mulţime ; dacă 
Chinezul vrea să dică: „(meni“, dice: „ghin Liaik două 
cuvinte de sine, pentru a artta aceea, ce noi esprimăm cu 

0 singură; vorbă declinată,” - . 

“Grupa a doua morfologică * este: a limbilor: agolu- 

tinantes).  Agglutinante sunt limbile turanice.: Aceste 

represintă o treptă mai înaintată, întru cât rădăcinele , 
de cuvinte; primesc suficse pentru - “de-a: esprinia rapor- 

> Dela vorba latinâscă „agutinaret (elutinum = clei), 

-a pi cu-eleiă, a înnădi. 

„Familiile aceste după structura lor gramaticală (ai- 
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turile logice dintre lucruri. Er sufiesele aceste nu se contopesc întrun întreg cu rădăcina, ci se înnădese nu- „mai, așa că rădăcina se pote despărți ori când ușor de 
sufics, fără ca să fiă supusă la schimbări. D. es. în limba maghiară: Hert-nel; = grădinci, kert = grădină ; nek = sufics; în altă espresie poţi lua sufiesul per, îl prefaci în rădăcină și-i adaugi alt sufies d. es. — em, nel-em == mie. Sufiesul se pâte deosebi tot-dtuna ușor „de rădăcină, âr acesta. nu se modifică aprope de loc: de dragul sufiesului. | 

Așa sunt limbile agelutinante. 
Familia limbilor semitice și indogermane formâză, a treia grupă morfologică, grupa limbilor Hiecsionare?), „Care este cea mai înaintată, La grupa acesta sufiesele sunt cu desăvârșire contopite cu rădăcina cuvintelor, așa încât cei ce vorbese aceste limbi habar n'aii, de “composiţiunea vorbei. Să luăm d. es. vorba românescă “porhiă“, ca s'a compus din rădăcina „Cc“ și. sufiesul „(aia dela at. „oc-ulust, Deja Romanii nu mai aveati consciința deoscbirii între rădăcina 00% Și sufiesul ul- terior ulus, cr noi cu atât mai puţin; „ochii“ ni se pare o singură vorbă simplii. e 

"Comparând aceste trei grupe mari de limbi nu e cu putință să nu venim la idea, că structură lor. gra- maticală represintă în realitate nu treci grupe cu totul disparate, ci numai trei stadii mari ale „aceluiași pro- ces de desvoltare: | ă RE stadiul “prim al limbilor celor mai vechi, în cari fie-care cuvânt trăia singur, de sinc, fără, ajutore 
străme,— a ai 

stadiul al doilea, când unele cuvinte slibese Și 
devin sufiese, pentru de-a se alza -cu alte cuvinte după, 
trebuință, — | i 

stadiul al treilea, când sufiesele își pierd tâtă. in- 
dependenţa și se cuntopesc înt'un întreg nedespărțit cu 
rădăcina cuvintelor, | “ 

  

*) Dela vorba latinâscă „hlectere, zi, zum“ = a în- covoia.
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Cu alte cuvinte linguiştii admit, că: odinidră, cu 

mii de ani înaintea Indogermanilor, limba lor străbună 

a putut să fie isolătâre, va fi devenit apoi agglutinantă 

şi pe urmă a ajuns fAcesionară; — şi de altă parte: 

că limba chineză de adi peste mii de ani pote să 

devină agglutinantă şi peste alte mii de ani, flec- 

sionară,. | | | 

"Astfel ni se impune şi pe terenul linguistic vecă- 

nica lege a desvoltării, care a produs totă mulțimea de 

variațiuni în lume și va continua a le spori pănă'n 

infinit... “ 
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$. l, Originea limbei române ȘI primele 
urme de limbă daco-latină.: 

Despre limbă românescă nici de cum nu pote: să fiă 
vorba înainte de, secolul II d. Chr, ci numai după 
timpul -acesta. Căci anul, în care cuceresce Traian: 

"Dacia definitiv, prefăcându-o -în provinciă romană, este 
anul 107 după Christos. Abia dar dela timpul acesta, 

„ începend pornese colonii „de pe tot rotogolul împărăției . 
romane“, pentru ca să se așede aci și să esploateze ho-. 
gățiile acestei noue și prea frumâse provincii, care se 

„ întindea, înspre ost pănă cătră graniţele. Moldovei, înspre .. 
“vest pănă la Murcş şi Tisa, Gr. la sud pănă la Olt și 
Dunăre. Ma a 

_ Între coloniștii aduşi erai Grecii. din Asia, mică, 
și "Traci, dar se vede, că cu timpul toți aceștia, îm- . 

- preună și cu Dacii rămași "și-au pierdut graiurile lor 
„particulare, primind Arept limbă de comunicaţiune în 
Dacia limba latină poporană sati „rustică“ a coloniștilor 

„romani. Acestă limbă latină rustică vorbită ântâi “de colo- 
niștiă romană, ma târdii de toță coloniștii Dacieă 'Traiane 
est: începelura limbei nostre românesc) a 

Că, limba, acâsta latină poporană din Dacia a tre | 
buit să împrumute unele și altele însușiri și vorbe dela, .. 
cele-lalte, -cară aii dispărut pe urmă, este evident. Pu- - 
tem ved6 și adi cum limbile vii influințâză una, asupra. 
celei-lalte, cum lasă urme una în cealaltă. Așa d. es. . 
mulți Roimâni,. cari aă trăit la un loc cu Maghiarii die. - 
hârdăă “(bute), harâng (clopot), -cocie (trăsură), ete, 
tot vorbe trecute. prin contact din limba maghiară înz 
tra nâstră. Așa vor fi trecut și în limba aceea rustică | 
din Dacia unele vorbe dacice, grecesci, a căror urmă, 

„ai însă după 1100 de ani s'a perdut. |
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Vorba e înst, că temelia, baştina limbei nâstre 
românescă este limba latină și anume acel „sermo ru-. 
sticus“ latin, care era vorbit în Dacia de coloniștii 
romani. 

Dialectul acesta pe la finea secolului al II a tre- 
buit să se fi lățit deju forte în Dacia întrâgă și pe la 
mijlocul sec. IL. d. Chr. să fi stîns mar de tot pe 
celelalte limbi din sînul coloniilor. 

În timp de'un secul și jumătate ea se. tot des- 

vltă, așa încât la mijlocul sec. III.. ea, trebuia să fii 
deja un graiii provincial destul de bine distins.de cele- 

„alte dialcete romanice, ea se putea numi dialect daco- 
- latin sai daco-roman, 

Că tote aceste nu sunt g6le presupuneri, se pâte 

dovedi și cu fapte, anume cu inscripțiuni ce sai. 
păstrat de pe timpul provinciei romane în Dacia 
-(107—274). | 

Așa între altele s'a găsit în băile vechi romane 
de aur dela Roșia o tablă cerată din anul 160 d. Chr., 
scrisă t6tă latinesec, conținând un contract de vândare 
şi cumpărare. Contractul este scris în limba latină, li- 
terară, care: era limba, scrisă a acelor timpuri; — dar 
între: martorii iscăliți se află și unul, care precum nu- 

- mele îl arată, era Grec, acesta nesciind limba, literară 
-: latină, s "a iscălit în limba, latină poporană a Daciei, pe 
"care trebuia s'o cunscă din contactul viii .de tote. 
dilele, în care trăia cu coloniștii romani ai provinciei. 

Etă iscălitura acestui. Grec: 
" „AMlezandrei Antipatri Secodo auctor segnai“ ; ceeace 

în Î. lat. clasică sar exprima așa: Alezandri Antipatri 
secundus auctor signavi. - să 
Din teestul citat recunâscem dialectul + poporan latin 

“din Dacia, vedem prima pornire spre formarea limbei 
„românescă. Așa, în vorba secodo se cunâsce tocirea 

lui s la sfârșitul masculinelor, ceeace este.o caracteri- : . 
stică- generală a limbei românesci; — dar și mai înte- 
xesantă este vorba segnai în loc de signavi; unde în 
silaba primă vedem € în loc de i, & pe-a doua șia 
treia silabă o vedem contrasă prin elidarea "lui y într'o Si
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singură, silabă; astfel, încât ori cine pote să recunâscă Ușor; 
că “cuvântul segnai cate întru tte identic cu cuvântul 
românesc de ai semnai; într'acesta numai & s'a aco- 
modat înaintea lui u, trecând în m, 

Alte. rămășițe vechi de limbă dacolatină, mai con- 
semnim în următorele, 

În niște inscripțiuni dela anul 167 se găsese cu- 
vintele: 

remasisse, abucrat, abere, ahitur um, în loc de: 
(re)mansissc, habucrat, habere, habiturun. . Fonetica. 
acestor cuvinte corăspunde pe deplin cu fonetica, lim- 
bei române; aşa și noi dicem: r&mas și nu râman:, a 
atE ȘI nu hard. n. 

O altă inseripţiune dice: 
Dommno et domnae Satrius Felix, în loc. de 

„ Domine et dominae Satrius Felix, — aci dar vedem: 
Crăș clar, cum dialectul daco-latin întradevăr. era în- 

„cepătura limbei române de adi, căcă și noi dicem nu 
- domin și domină, ci domn și dâmnă. 

Pe o statuă representând pe un băiat tînăr s'a.. 
"aflat indicarea scrisă: Primavera, o vorbă neclasică, 
în loc de „ver&, — dar identică cu „vorba nâstră. 
de adi primăcară. 

'Pote aceste dovedesc decă, e că în Dacia se " vorbia. 
limba latină întrun dialect poporan, care diferia în 
multe privinţe de latina clasică și care avea deja în. 
sine însuşirile principale ale limbei române de adi, a: 
cărei primă urdire o și  represintă, 

„2 Viaţa limbei. române după a. 214. 

Dacia devenită provinciă, . romană: la a: 107 a: Chr.. 
din nenorocire nu put să stee vreme mii îndelungată - 
sub stăpânirea binefăcătâre a imperiului roman. În tim- 
pul acesta, se încep năvălirile 6rdelor barbare, cari ve- 

„niaă potop din răsărit, amenințând cu nimicire : tâtă. 
„cultura romană.
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În secolul al III-lea după Chr. năvălesc asupra 
imperiului roman Goţii cu atâta vehemență, încât cea 
mai desperată apărare în contra lor părea a fi zadar- 
nică. Era prea întins imperiul roman, pentru de-a fi 
lesne apărarea imenselor sale hotare. | 

A 
. ku A - 1. Între astfel de împrejurări împăratul Aurelianus 

socoti să mai strîngă hotarele împărăției: sale de cătră 
nordost și la anul 274 did ordin legiunilor, ce se aflată. 
în Dacia, ca s'o părăsâscă și să trâcă în Moesia (Bul- 

- garia de -adi), care fiind îngrădită de Dunăre și Marca - 
- negră cra mai ușor de. apărat în contra barbarilor. Cu 

„ ocasiunea actsta s'aii retras din Dacia mulți și dintre 
cetăţenii ei, cu deosebire 6menii “avuţi,” orășenii, cară . 
într'o țară espusă barbarilor: ȘI neapărată de oști. nu 
„mai putenii să petrecă, e 

Dar dacă sati dus bogătanii și soldații, pustiă de 
locuitori totuș n'a putut să rămână Dacia. A trebuit 

„Să fi rămas aci țărănimea, adecă o parte din agricul-- 
tori și mai toți viticultorii, căci așa este firea popo- 
ului țăran aședat, cl nu'și părăsesce pământul iubit, 
de frica, unor: primejdii cât de mari, mai cu samă atuncă, 

„când trebuia să credă, :că acele primejdii -sunt tre- 
cătore. 

_Că viaţa acestei poporaţiuni mici rămase în Dacia ” 
Și după retragerea legiunilor romane, a trebuit să. fiă 

"“X6rte amărită și espusă la mari și continue primejdii, 
„'se pote ușor. înțelege. Căci de-acum Dacia devine bu- 
„levardul deschis' al barbarilor, prin care trec cu mică 
“Întreruperi în vreme de vo miie de ani nesfârșitele Li no „40 anl DBesterșitele „lor cete. Între astfel de împrejurări Dacolatinii rămași 
:aci aii trebuit:să părăsescă șesurile Arddlului ȘI să se re-.. 
tragă pe. la pâlele «munţilor, ale căror ăi, plaiuri și 
“poiene puteaii oferi scutințe naturale “pentru vremuri 
"de năvăliri. Orașele se” deşertară, ne mai rămânând din 

ele de: cât cenușă: caldă și pietri sfărmate de năvălitori. 
Er în spre munţi puținii locuitori sunt nevoiţi a se | 
„cupa în parte mâi mică cu. agricultura, dar mai cu 
samă cu păstoritul: . Astfel trăiesc 'străbuniă, noștri 'o 
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viață, de păstori pe platourile munților Carpaţi”), şter- 
gându-li-se din minte în vremea îndelungatelor vecuri 
negre: lumina, culturei romane de odinidră. 

Limba, ca cel mai fidel tova ăș al acestui popor 
muntean, a trebuit să împărtășescă, ca și la bine, așa, 
acum și la răi, sârtea poporului săi. - Din bogată ce 
fusese, a trebuit să sărăcescă și ca, din cultă, ce-a fost 
a trebuit să devină mai ordinară și ca, din orăşenâscă, 
ce-a fost, a trebuit să devină rustică. N pc 

Acesta este “timpul când limba daco-latină se formeză 
definitiv, când ea din limbă daco-latină devine limbă ro- 
mânecă, | n e 

Caracteristic este pentru formarea acesta a limbei 
vromânesci în privința. lecsicală faptul, că pierdendu-se 
cuvintele latine, cară . indicată ocupațiunile mai înalte 

„culturale și obiectele vieţii. orășenesci, — s'aii păstrat 
pe o scară forte întinsă cuvintele latinescă, cari indicat” 
ocupaţiunea păstorâscă și în parte pe cea agricolă. 

Astfel d. cs. sai păstrat pănă adi la noi -o mul- 
țime de termini. latini pe terenul ocupațiunilor păsto- 
resci, așa sunt: , E a | 

vilă, die, berbece, miel, boă, vacă, taur, func, junincă, 
vițel, capră, ied, porc, scrâfă, câne, caţel, cal, «pă ele. ; 

păstoriă, pecurariă, oierii ; a pusce, a mulge, a tunde, 
a adăpa ; e : 

lână, caș, chiag, lapte, €rbă, Jen, paie ;: | 
pășune; munte, ripă, vale, silhă (= pădure), staul, etc. 
“Mai puţine sunt cuvintele de origine latină păstrate 

pe terenul ocupaţiunilor agricole, un semn și acesta, 
că Românii s'au ocupat mai puţin' cu agricultura; — 

„astfel de vorbe sunt: | a 
- a'“ara; arătură, a stmena, a secera,  grâii, ord, 

pâne.. N e ae 

  

*) Date sigure rămase de pe atunci nu ay6ni despre acâsta, 
„dar din tâte împrejurările cunoscute concludonm, că probabil aşa Sai petrecut lucrurile. -- : a
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$. 3. Primele urme de limbă românescă 

în Moesia. 

_Alăturea cu dialectul dacolatin era lățit în Moesia 
un dialect frate cu cel din Dacia: dialectul moeso-latin. 
Acesta s'a desvoltat de sine din amestecul ' coloniștilor 

„latini cu “Traci și Greci și se va fi întărit mult prin _ 
emigrațiunea Dacolatinilor dela anul 274. 

Noi în istoria limbei române nu'l putem trece cu 
„ vederea fiind raportul lui atât de intim cu limba ro- 

“mâncscă de adi, încât unii istoriografi și linguiști cred 
chiar, că obârșia neamului. și limbei românescă “este de-a, 

se căuta pe termal drept al Dunării pănă pe la lito- 
valul mării adriatice (Roessler, Hunfalvy, Nethy), ecea 

ce însă nu este probabil. . 
Urmele rămase din acest. dialect sunt de natură 

de-a ne put€ permite să le numim primele urme ale 
limbei românescă. Ele se află păstrate în scriitorii bizan- 
tini și dateză din jumătatea a doua a sec. XI după 
Christos, 

Procopius, un -seriitoriii bizantin, care a trăit sub: 
- domnia lui Justinian (527—565) vorbind într'o carte 

a sa despre castelele zidite saii reparate de Justinian 
ne-a păstrat și unele numiri de, castele, cară după. tâtă: 
probabilitatea, sunt, românescă, așa d. es.: Sleptelasas 

“(= şepte-ease), Loupofantuna (= lupu-fântână), Gemel- 
N Jomounte (= Gemelo- munte). | _ 
"O altă urmă mai: interesantă ȘI mai ncindoidsă 
se găsesce la doi scriitori bizantini de pe la sferșitul secolu- 
lui VI. după Chr.: Theophanes şi Theophylactus 
Simocatta. Sunt cuvintele (la: "Fheophanes): 

torna, -torna fratre! er la Theophytact: 
retorna,: retorna fratre! 
Etă istoria acestor preți6se cuvinte. 

"Era la anul 580 după Christos. Chaganul Avarilor 
prăda cu oștirile sale imperiul bizantin. Doi ducă ro- 
mank Comentiolus și Martinus, ascunși eu "oștile lor în 
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Balcani: aii pornit să-i prăpădescă. În calea acâsta a 
lor se întemplă, că unui ostaș, care cra 'n avan- 
gardă, îi cade sarcina de pe cal; un alt ostaş din urmă 
observând acesta îi strigă să se 'ntOrne: pCre)torna (re)-. 
torna fratre“.. Audind soldaţii acest strigăt, în credința că 
cra comandă de "xetragere, fug cu toţii înapoi. 

Vorbele citate sunt evident cuvinte românesci din . 
limba Moesolatinilor, căcă 'Theophylactus nu uită să 
spună în istoxisirea sa, că cuvintele acele aii. fost ro- 
tite „în limba ținutului, i 

- Atât, despre limba română din Moesia. 

  

4. Inrîurirea slavă asupra limbei 
daco- -române. 

Pănă pe la sfrșitul secolului VI. limba daco-latină 
sa desvoltat de sine, ferită de “ înrîuriri -străine, 
căci deși barbarii treceaii în intervale când mai mari, 
când mai mici, prin Dacia, — ci se străcuraii peste 
șesurile că tot așa de iute, după cum veniaii. 

Dar în timpul amintit în părțile sudostice ale Da-. 
„cică, îndeosebi în: Moldova de adi și în Muntenia pănă 
ta Olt, se aședă un noii popor barbar, numeros și pu- | 

„ lernic, dar totuș cu o fire mai domlă și aplecata spre . 
agricultură, Slazit.. | 
"În decursul secolului VII -că se îutind în continu „ 
asupra aprope a întregului teritorii al Ducică, așa dar 
și prin Ardcl, adecă peste locurile, din cari o parte— 
în deosebi cele muntose — eraii ocupate de Români. 
„Slavii se vede a 'se fi împrietinit în curând cu 

Românii. Aceştia își părăsiră cu "'ncetul munții, se tra- . 
„seră tot mai mult la polele. lor și începură a se înde- - 
letnici mai tare și cu agricultura ŞI. a se amesteca cu: 

Slavii de pe şesuri. - 
Slavii deși aii trebuit să fie la număr neastmănat 

mai mulți decât Româriii, totuș trăinicia elementului
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romanie și “alipirea cătră limba strămoșescă și cătră 
deprinderile părintescă fură cu mult mai puternice în 
Români, Astfel nu numai că Românii nu 'și-aă perdut 
limba, și naționalitatea lor, adecă nu s'aii slavisat, ci 
tocmai din contra Slavii s'a românisat. Vor fi trecut 

_a bună samă vr'o 4—5.secoli la mijloc pănă su fi 
efectuit acestă contopire, fapt este, că în sec. XIV. deja 
Slavii sunt dispăruți din Arde], Muntenia și Moldova. 

„Se înţelege, că contopirea unui Popor străin atât 
de număros nu s'a putut întâmpla, fără de-a 'șă lăsa 
urmele sale pănă aci în limba românescă. ȘI mt ade- 

x&r nici una dintre “înviuririle străine, de cară a avut 

-parte limba românesea în decursul vecurilor următore, 

nu se pâte măsura nică pe departe cu mărimea influinței 

slave. 

„Dar e caracteristic: pentru limba română, că dacă 
-o cercetăm în acest punct, vedem, că totă acea enormă. 

influință, . slavă se mărpinesee. aprâpe exclusiv numai - 

asupra elementelor lezicale.. Ir mor Julogia limbei române . 
a rămas cu totul nealterată .tot.așa de romanică, ca 
și morfologia celoxlalte limbi romanice. - 
„s. Gum se esplică fenomenul acesta ? 

„Etă cum. - | 
| Scim din viața de tote “dilele, că două limbi în- 
vecinate sc. influințeză, reciproc. Nomânii, - cară locuese 
între Maghiară, primesc din limba acestora elemente . 

lexice, asemenea și Maghiarii din limba Românilor 
“ conlocuitori. D. es. Românii, cari petrec -în contact cu . 

“Maghiarii dice: „a-ţi clopul şi închide râputul când 
și: = „la- i pălăria ȘI închide „părta când et, — 
apoi „i șade allal peste deal“ = el. șade dinculo de 
del“ ; „&r-unii dintre Maghiari, e cară locuesc printre: Ro- 
mnânt (Ciangii) (ie: „meringya van a strâjeziba“ = sunt | 

- merinde în straiță, ete. 
"Din aceste esemple se vede, că tote imprumutările, 

ce 'și-i le face o limbă, dejă Jormală sunt de natură mai 
ales lexicală. Cuvântul străin întră ușor în limba ve- 
cină, dar imediat cea întrat se supune noului stăpân, 

-€r acest. noii stăpân este morfologia limbei, sunt for- 
„mele fleesionare, cari rămân, nealterat aceleş și cari 
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„la o limbă, formată deja nu se mai împrumută. — 
Astfel vedem în. esemplele citate cuvântul străin clop 
dela ungurescul lalap (= pălăriă) întrat ca provincia- 
Jism în Î, romi înescă, dar. declinat românesce și nici că 
ne putem. închipui o limbă românescă, în care sar pute 
dice „a klop“, „a klopnak“, sati „a pălăria-nal€. - 

Bepetăm deci că temelia une limbi sunt formule. ei 
Jlecsionure : morfologia și că acesta la o limbă deja formată, 

nu primesce forme străine gramaticale. 
Ce urmeză de-aci? o 
Urmeză, că, dacă morfologia limbei nâstre cu totă, 

înriurirea cea mare slavă a rămas curat romanică, 
atunci Limba română pe la an. 600, când vor fi început : 
Românii a se amesteca cu Slavi, a trebuit să fi fost deja. 
o limbă formată. 

Dacă însă a rimas cruțată morfologia limbei nostre 
de mortologiu limbei. slave, cu atât mai adâncă urme 

ni Sail păstrat: in limba nostră din vechia și marea 
înrîurire a limbei slava în tesaurul nostru lexical. 

| Etă-un mie conspect de cuvinte slavice din cele 
multe sute, pe cari le avem în limba nâstră:: dul, taină, 

“prinos,  sfînt, rai, prasnic, besnă;  — “prietin, 'rudeniă, 

tovarăș, jupin, cnez, sobor, bogat, voinic, terg, uliţă, dajdiă, 
rod, nărod.- slujbă; — noroc, graiă, grijă, cinste, vrajă, 

obraz, veselid, odihnă, vrâstă, poftă, papbă, ispravă, d6lĂ, 
 gâlcecă, obiceiă; — plug, grellă, răzor, țelină, miriște, snop, 

claie, căpiță, brazdă, slănină, etc. . a 

$. 5, Viaţa limbei române dela. 1300 pănă 
| la 1659. 

Influinţa slavii asupra limbei. române nu " nceteză 
cu disparițiunea poporațiunei slave din Muntenia, Ar- 
dl şi Moldova, ci ca se continuă și după accea în 
vreme de peste 300 de ani, dar în altă formă. 

Mai nainte înriurirea era pricinuită prin contac- 

tul viă şi dilnic și prin absorbirea Slavilor conlocui- 
.
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tori, adecă a fost o înriurire stverșită de. poporul de 
rînd asupra poporului de rind. 

Deși. Slavii ca popor ati dispărut, dar ci ati lăsat 
din instituțiunile lor culturale multe drept moștenire 
Românilor, cari cam pe la 1300 se constituesc în state 
mai mari, înființând. Muntenia și Moldova. Două dintre 

= . “principalele instituțiuni pentru o țară ai primit Ro-.. 
mânii drept moștenire dela Slavi la întemeierea noue- 
lor state române: organisaţiunea de stat și biserica, Cu 
acestea împreună a rămas Românilor și limba” vechiă 
slavă, care acum deveni limba oficială atât a statului, 
cât și a bisericii, în Ungaria, se înțelege numai a bi- 
sericiă. | - - 

În noii înființatele țări: române domnitorii își scriți 
decretele, își dai diplomele, aduce judecăţi; ţin consul- 
tări în afaceri de stat cu boierii tot numai în limba 
slavă; — în: bisericele române preoții cctesc evanghelia, 
lui Christos slavonesce, euntorii cântă texturi slavone, 
cărturarii învață, scrierea, și cetirea, slavonesee. - 

Astfel în timpul acesta limba slavonă deveni Ore- 
cum limba. literară a Românilor, o limbă litera că, din 
care însă poporul nu înțelegea nimic. Și a durat starea 
acesta, cum am mai dis, peste 300 de'ani. Ne "putem 
decă ușor imagina, că împrejurarea acâsta a trebuit să 
fiă și mai departe cu întiurire asupra limbei române, 
dar „că înviurirea acâsta era parte: de altă natură ca 
cea de mai. nainte, parte cu mult-mai slabă. 

Era de altă natură, pentrucă cei. direct ȘI mai pu-. 
ternic influințați prin limba slavonă a Statului și a bi- 
sericii aii fost și rămas cei din clasa cultă. Io înriurire, 
care atinge mai tare numai inteligența unui popor; este 
totdcuna mai trecătore, inai ușră, tindcă fiinţa unci 
națiuni, caracterul. ci, 'n'o 'constitue clasa cultă, es- 
pusă la multe înriuriră străine și schimbări, ci poporul, 

„care e cu mult mai tare, mai conservativ, 
În popor nu s'aii păstrat din acâstă înriurire slavă 

nică pe a decea parte atâtea urme, precum sai pă- 
strat din perioda precedentă. Cuvintele slave întrate în 

„xestimpul acesta în limba românescă se rapârtă mai tote” 
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la, viața de stat și la cea bisericâscă; astfel sunt nu- 
mirile de funcționari, ca: voda, vornic, postelnic, păhar- 
nic, vlădică, duhovnic, sfetnic, crisnic, ete., boier, cndz, cucernic, 
bogosluv, — apoi cuvintele: jertfă, ecteniă, cădelniță, vecer- 
niă, utreniă, spovedanie, post, prupovăduire, pomană, clopnt, mo- 
lite, cislov. mucenic, surd, pruznic, ete. Dar chiar şi dintre 
aceste multe cuvinte ai dispărut în dilele nâstre, fiindcă 
sai schimbat saii aă dispărut lucrurile, pe cari le în- 
semnasără, ori sai înlocuit cu cuvinte mai moderne. 

Dar dacă în popor n'a fost așa de mare înriurirea 
limbei literare slave, cu atât mai mare a fost acestă 
înriurire asupra limbei literare române, care în periodul 
acesta ne apare pentru prima-6ră în niște traduceri 
de cărți bisericesci făcute mai cu samă în decursul sc- 
colului al XVI. E 
„Acele prime teeste românesci, primele începuturi 
pentru viitârea limbă literară română, ne apar torte in- 
fluințate în t6te privințele de limba, slavă. Nu. numai 
mulțimea cuvintelor slave din ele, ci și aședarea sin- 
tactică a vorbelor imitiză limba slavonă, străină pen- 
iru noi. . 

„De pe la sferșitul sec. XVI. începînd se serie tot 
mai. mult românesce, tot mai mult și mai bine; Ro- 
mânii cu încetul încep a, se emancipa de sub influința 
Slavă și merg — sub presiunea reformaţiunei lui 
Luther și Calvin — pănă de-a seste 'din stat și din. 
biserică, limba slavă. Ac6sta se întîmplă în tâte țările 
locuite de Români cam în același timp:. între anii 
1630 —1650. . 

$. 6. Originea limbei literare române. 
Ne aducem aminte de deosebirea ce am stabilit 

între limbă poporană și limbă literară. Scim, că la în-. 
ceput popbrele se folosese numai de limba lor de tote 
dilele, care am numit-o limbă poporană. Basa uncă 
limbi literare se pune ' din momentul, când apar pri- 
mele scrieră ale unui popor. “Limba depusă în acele 

a
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seriei este începutul, din care se pâte desvolta cu 

timpul o limbă literară unitară pentru poporul întreg. 

Fiindcă primii scriitori înti'o limbă se folosese tot- 

dtuna în serierile lor de dialectul local, ce se vorbesce 

în părțile lor, -— de aceea trece mult timp la mijloc, 

pănă când ese învingător unul dintre cele-lalte dia- 

lecte 'serise, în care Sanii scris opurile cele mai de -va- 

lore, mai cu gust și de Gmeni mai luminaţi. Acest 

dialect ajunge cu timpul dialectul general al tuturor 

cărților scrise și astfel fiesându-se prin seris6re devine 

limbă htermă. N e 

Scim că tinipul dintre anii 1560 și pănă la a. 1650 

"este acela, în care. se pornesce mai din-adins la Români 

producerea de cărți scrise românesce,. Acesta, decă este 

timpul, în care trebue să căutăm originea limbei n6- 

ste literare, întrcbându-ne, din ce' dialect poporan "și-a, 

“luat ca începutul și în urma căror împrejurări a în- 

“ins cutare dialect, care ne este adi limbă literară, 

Dacă covcetăm literatura serisă a Românilor din - 

restimpul amintit, vom ved6, “că la început apar în 

“sexieră paralel și independent de-o-laltă 3 dialecte“): 

a) dialectul muntenesc, b) dialectul ardelen de. nordaest ŞI 

e) diulertul moldovenesc, - e - 

Caracteristica principală a acestor dialecte o cu- 

prindem în următorele : - | Ă 

a) dialectul veehiti muntenese se distinge prin 

păstrarea .ncinmuiată a labialelor b, p și f înainte: do. 

i, sait înaintea diftongului” ie; — d. es. fier (nu: 

iert), pierză (nu: „chăerzi“), a fi (nu a pi.) Altă ca- 

“racteristică a acestui dialect cra, că nu -avea sundtul 

d (dz), ci numai 7; „zice, nu pie; | 

“b) dialectul vechii ardelean de nordvest se 

caracteristză prin rotacisarea lui „m între 2 vocale, 

d. es. Dire = bine; Domireca = Duminecă; — acesta 

„se observă și adi în graiul provincial al Moților, cară 

die d. es. primă“, în loe de „inimă“. 

%) Cuvântul „dialect“ aci nu este de a se lua în înțeles strîns, 

dedrece deosebirile, după cum Yom ved6, sunt fârte puţine și mai 

cu samă numai fonetice Sunt de fapt trei, graiuri provinciale, 

nu trei dialecte. | 
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c) dialectul vechii moldovenesc păstrâză pe 
lângă z și sunetul d (dz) și are cele mai multe labiale 
mulate înainte de i și ie, ca d. es. ai (= a fi, 
ară (= fiară), . 

În dialectul muntenesc sunt scrise tote cărțile ti- 
părite la Brașov între unii 1560—1580, apărute mal 
cu samă sub ingrijirea diaconului Coresi. 

Dialectul ardelran de nurdvest se găsesce în așa nu- 
mitele fecste măhăcene din cedicele Sturza, un manu- 
script vechii din comuna Măhacii de lângă 'Purda, 
scris între anii 1580—-1619 de popa Grigorie din 
Măhaciii. 

_ Dialectul vechiii moldovenesc ni sa păstrat în di- 
ferite scrieri div prima jumătate a sec. XVII., precum 
sunt de es.. cronica lui Ureche, cărţile metropolitului 
Varlaam al Moldovii, și în documente publice. 

Atât numărul, cât şi ântâietatea după timp, precum 
și încâtva importanța cuprinsului lor, ati făcut ca ti- 
păriturile braşovene dela 1560 —1580 să asioure dela 
început o preponderanţă dialectului muntenesc, în care 
eraii ele scrise, față cu celelalte dialecte. 

Dar pănă la anul 1650 cu tâte aceste nici unul 
dintre dialecte nu devenise încă un dialect literar 

- general. Da 
| La a. 1648 apare la Albu-lulia, Testamentul moi 
cu întroducerea ieromonacului Silvestru din Muntenia, 
scris în dialcetul muntenesc cu' multă, frumuseță, "Ușu- 
rință şi claritate de stil. -  - 

Astfel cartea acâsta, întăresce. forte: mult dialectul 
 muntenese în literatură față cu celelalte dialecte. Dia- 
Jectul acesta devine tot mai general și în sfârșit după 
aparițiunea Bibliei mari de Bucurescă din anul 1688 
el își asigură stăpânirea că limbă literară a Românilor. 

Limba nostra literară de adi su desvoltul deci din 
vechiul dialect literar mnuntenesc,
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„1 Probe din dialectele vechi literare 

„române. a 

]. Dialectul muntenesc. 

a) (Din Psaltirea lul Coresi, 1577.) 

„ Tecstul Coresiun. 

" săinvie dumnezeu şi săse 
răsipescâ dracii lui. și să 
fugă de faţa lui cei ce nu 

"subeseii clu). 2. cumit 
piăare fumuli așa săpiarâ.. 

cumii topeştese cra de fața 
“focului, așa săpiară păcă- 
_toşii de fața zeului. 3. 5) 
der epții săse vesel6scâ săse 

bucure între zeulă, şi săse - 
îndulțescâ inveselie. 4, Găn- 
taţi zeului căntaţi numelu 

“lui. cale faceți cc. sue spre 
apuse. domnulii numelia lui 
și Ducurațivă întrânsii. 5. 

: turburâse de fața lui. tatăl 
săraciloriă, și județ vă- 

"“duolorii dumnezeu înloculii. 
s?ntii ali său. 6. zeulă 
duce unii cu cugete încasă. 
şi scoate ferecaţii cu băr-. 

bâţie. și așa ce. mănia ce. 
- via înmormente.. 7, doamne ' 

căndii eşiiai între oamenii 

“tăi. căndii trecţi înpustie. 
8. pământulii cutremurâse,. 

1) cl = acousativ fără pet ; 
_ 2) e „(dela lat, et) = și, €r. 

Traducerea moderni a Psaltivei. 

Sc6le-se D-dtu, risipescă-se 
dușmanii sci, şi să fugă de 
dinaintea lui ecă ce'l urăsc. 

așa să-i spulberi, cum se 

cului, 
giuiții de 

„așa să peră, 
dinaintea lui 

ge bucure și să laude înain- 

selescă în destttare, 4. Cân- 

numelui lui, 
celui ce călătoresce prin 
deserturi. „lahu“ 
mele lui și | 
înaintea luă, 5. Parinte al 
orfanilor ș 

așadă - pe: cei 
în familii, scâte „pe cei în- 
cătuşaţi la fericire ; 6r cei-ce 

al eșit înaintea “poporului 

1) psalmodiați = cântați   În psalmi, 

2. Cum se spulberă fumul, - 

topesce : câra înaintea fo- : : - 
„nele- 

D-qeii, 3. er cei drepți să, 

tea lui D-dcu, și să se ve- 

taţi lui D- deii, psalmodiaţi!). | 
faceți. calea. . 

este nu-. 
bucuraţi-vă 

i - judecător * al .. 
văduvelor st Dumnedeu | 

în sfintul stu lăcaș. 6..D- dei | 
“singuratiei Şi 

se abat. locuesc pe pământ - 
sterp. 7. Dumnedeule, când: * 

tăi, când ai pășit în pu- | 

 



și cerăulii pică. de faţa zeu-- 
lui sinainii. de faţa. zeului 
lu israilă. 9. ploae cu voe 

“înpărțiveri doamne dostoi- 
nicici tale. şi nu putu, 
ctu?)  sfrășișio. 10. viile 
tale viu întrânsu. gotovi- 

„ tai) cu duledța ta mâsec- 
riului5) doamne. 11, dom- 
nulii dede cuvântulii dulce 
spunii eu silă multă. 72. îm- 
păratul silnicii Yubitulai. cu 
frâmscț€ caseci săimparță 
folosii. 13. deea durmire 

„tu pre mijlocă de hotarii. 
arepile .porumbuli argin- 
tite și înmijlocii de ume- 
rele lui înlucire: de aurii. 
14. căndi înparte de ceriu 
împărații sprinsii. zăpădd- 

_ștese înselmonii. 15. „pă- 
dur6 zeului, pădure grasă. 
păduxt înkegată, pădure 

.grasă. 16. derepeevă ţare 
„pădurile înkegate, pădure 
"ce dulce vru zeuli. săvie 
întrânsâ. că domnulii întrâ 
pănă inoimplti) ete. 

3) etu (e + tu) = şi 
4 a gotovi. = a prepera 

pregăti. 

5) mdser (âcla miser. lat.) 
„strman, nenorocit, asuprit. | 

6) în cumplit (= în “com- 
-plet, dela lat. compleo=umplu,- 
împlinesc, încheid) = în sfâr-. 
și, în veci, DN 
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stiii, 6. cutremuratu-s'a pă- 

mentul, ceriurile înseși văr- 

satu-sati (în ape) inaintea 

lui D-deii,. chiar și Sinaiul - 
cutremuratu-s'a înaintea lui 

D-deii, D-deul lui Israil. | 
9. Cu plâie înbelșugată, . 
stropit- ai  D-deule moște- 

nirca ta și slabă fiind: ai 

intărit-o, 10. 'Purma ta lo. 
cu! (trăi) întrânsa, că când - 
era asuprită pregătit-ai bu- 

nurile tale: Dumnedeule: 
11. Domnul dă cuvânt, 
mare este oștirea vestitori- 

lor lui. 72. Lu audul li 
regii oştirilor tug și domna 

acasă împarte prada lor. 
13. Odichnit-aţi în staulele 
vâstre (str ălucind ca). ari- 
pele argintii ale porumbu- - 
lui și ca penişul lui, ce 
bate în verde. și auriii, 
14. Atumncea, când Atotpu- 
ternicul împrăsciând pe îm-. 
părații din ea, a înălbit (cu 
Osele lor) muntele Salmon.: 
15: Munte înalt ( este) mun-: 
tele Basanului, munte cu 
piscuri multe (este) mun- 
tele Basanului. 76. De ce 
priviţi: cu pismă munților. 
cu piscuri multe. la mun- 
tele, - (pe: :care) alesw'l-a,. 
D-deii (sie'și) de locuinţă? 
Da, Iehova va locui (pe el) 
în „etern! ! 

 



52 

b) (Din prefața Testamentului noii de Bălgead*) 1648) 

Predoslovie!) cătrâ cetitori. Cetitorilorii, întracastă 
sfn'tâ, carte, milâ “pace şi sănătate dela, "Tatal, . Dom- 

- nulă nostru Is. Chs. 
| Începeniia ceştii sfite cărți trehbuiaste să știți și să 

înțelegeți, despre e6ste lucruri carele sănt scrise pre săndu. 
1 "Acest testament lau inceput al izvodi?) Lrmo- 

nach Selivestru, den porunca și kelșugulii*) măriei sale?). 
și elit sau ustenit căt s'au putut. și curănd îi sau tăm- 

plat lui moarte. ară noi socotind şi luînd aminte gă- 
sitamii multă lipsă și greșiale în scriptura lui pentru 
neînțelesulii limbiei şi cărții greceşti, pentr'actia noi 

„ami începutii dintăiă alii posledui5) şi unde n'au fostii 
bine amii isprăvitii și amii împlutii și amii tocmitii diin 

cătăi ami pututi. "Ces) numai adasta.să știți, că noi 
nami socotitii numai pre un izvod?), ce toate. căte am 

putut afla grecești, şi sărbești și lătinești, carele au 
tostii izvodite de cărtulari*) mari înțelegători la carte 
grecască, lem cetită și lemii socotitii?), ce mai vărtosil - 
nâmi ținut: de izvodulii grecescii. 

2) Acasta încâ vom să știți, că noi în cestii 'Lesta- 
mentii întăăăi amit pusii șuma!0) la toate capetele și în șumă 
săntii stichuri, carele arată mai pre scurti lucrurile ce 
„săntii scrise -întracel cap, pentru să sâ afle mai înde- 
grabâ ce va vr6 să caute; și în toate capetele toato 

- soroacele!!) lemă pusi cu numării, pentrucă mai în 
-4oate limbile vedemiă că au acesti izvodii de scriu cu. : 

stichuri, pentru că foartei lesne a găsi indegrabă ce 
“veri vr6 să cauţi în numărul soroacelor. 

*) Alba Tulia, Gyulafeh6rviir. 
1) predoslosie = precuvântare, prebiță, 
2) « îzvodi = a traduce, 
3) belşug (dela ung. k6lts6g) == spese, chieltuială, 

1) este Georie lik6czy, domnitoriul Ardslului. 
% a posledui (slav.) = a urma pas de pas, i 

6) ce = ci, însă, dar 
î) izvod (șlav.) = traducere, copiă ! 
„S)-cărtulari == cărturari 
9) lemă socotiti — le-am considerat, nu le-am trecut ca 

„vederea; 10 „A , 
) suma — cunrinsul. sumariul.
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3) De atasta încâ vomii să ştiţi, că vedemii că 
unele cuvinte unii l6u izvodit întrun. ip, alții întralt, 
axă noi lemii lăsată cum ati fostii în izvodul greceseu, 
ăzăndă că alte limbi încâ le ținit așia, cumul!?) syna- 
goga, și poblicanii, ȘI gangrena, şi pietri scumpe, ca- 

| rele nu să știi rumânâste, ce sfintii nume de oameni, 
ȘI de lemne, și de veșmente, și altele multe, carele nu 
să ştiu rumâneşte ce săntii, noi încâ lemii lasati gre- 
căaşte pentru că alte limbi încâ Itu lăsatii așia. 

4) Acustu întâ ră rugămă să luaţi aminte, că rumănii 
na grăescă în toate țărăle întrun hip, încâ meci întro țară. 

toți întrun lip, pentraceia cu mevoe poale să scrie cineva 
să înțelegă toți, grindă ună lucru unii întrun hipă, alții. 
îmtraltă Ripă, at'5) veșmânt, au vase, au altele multe nu 
le numescă întrun hipăl. Vine știmă că cuviulele trebue să: 
fie ca banii, că banii acea sănt buni carii îmblă în toate: 
fărăle, așa şi cuvintele acdld săntii bune carele le înţelegi. 

"toți. și dereptă aceia nm silit de în căt am putut, să îz 
vodim aşia cum Si înțelegă toț. dară să!) nu voră înțelege: 
toți, nui de vina noastră, cei de vina cehia cdu răsfirat: 
rumănii pri întralte țără, de șau mestecat cuvintele cu alte: 
limbi, de nu grăesru toți ântrună hipă, 

- 5) Mai apoi!8) de toate rugăm pre cetitorii cești 
cărți sâ nu ne găudece numai “de câtii pănă nu vorii 
socoti izvoadele şi veţi afla pre ce cale ami îmblată. 
Adevă ării și noi. oameni săntem și am putut și greşi, 
săva.!0) că am “silită. de în cătă am putut să nu greșim.. 
Mai vărtosi de toate pr6 adasta nomi silit să ținen 
înțelesul duchului sfntă, că scriptura fări â înțelesii jaste- 
ca și trupulă fărâ sufletii.  Acasta poftimii dela tatălă 
dumnezău . .. Amin. 17) ! 

1) cumui; — completeză înțelesul așa: pct sunt d es- 
cuvintele următore.* - 

13) au = sau, ori 
14) să (lat. si) = dacă, 
15) mai apoi = la urmă, 
16) săva == deși, măcar, 
15) Scolariul să A dee sama la sfârşitul fccărul aliniat 

despre ce vreaii să dică editorii cărții.



c) (Din Viblia de Bucuresci 1688, cartea. Genesis, 
cap 1, v. 1—13.) 

Dumnezeiasca, scriptură v6ke și noaâ. Facor. cap 1: 

| 1. Denceput au făcut dmn'zău ceriulă și pămân-. 
"tul, 2. Iară pământul cră nevăzutii și netoemnitii, ȘI 

întuncrecii zăc€. desupra preste celui fără de fundii, și: 
Vhulă lui  dumnezău să purtă desupra apei. 3. Și zise 
A'mnezău să să facă lumină, și să făcii lumină, 4. Și 
ăzi d'mnezău lumina, că aste bună, și osebi Vmnezău 

între mijloculii luminii, și între mijloculti întunerecului. - 
5, Și numi d'mnezău lumina zio, și întuncreculit numi 

moapte: ȘI să făcii sară, și să făcă dimindţă _zăt una. 
6. Și zise Vmnezău: facă-se întăritură, în mijloculii apei, 

Și să pe osehitoare: între apă și între apă, și să -făcil 
așă, 1. Și făcă dumnezău: întăritura 2 și osebi dum- 
nezău “ntre mijloculii apei care era, suptii întăritura, și 

? 
ve “între mijloculii apei ce er d6supra întărituri. $. Și 
- numi d'mnezău întăritura, ceriu. și văzii d'mnezău că 

aste bine, şi. să făcti sară Și să făcă dimindţă, zi adoa. 
„Și zise: dumnezău: adune-se apa ce de supt. ceriu, . 

vitale a și -să. să ivâscă uscatulii. 10. Și numi 
dumnezău uscatul pământi. şi adunările apelor numi 
mări și văz dumnezău că aste bine. 11. Și zise 
dumnezău: răsară, pământulii buruiană de iarbă, sămă- 
nătore sămânță după fehu-șii și după asămănare-șii, și 
lemnii roditoriu făcând ro cadă, căruia, sămânța lui în-- 
tânsulii. după fâliu-șii pre pământii; și fu așia. 12. Și 

„scoase pământului , buruiană de iarbă săiniinătoare să- 
mânță dupre-fâliu și dupre asimănare, și lemnii “rodi- 

“toriu care face roadă, căruia sămânța lui într? ânsulii, . 
“dupre n6mii pre pământii; şi văz d'mneziu că iaste: 
bine. 13.: Şi. să făciu sani, şi s să făcă dimincţa, zi atreăa, 

Das. De 
- 2) întăritură =— Armament.



II. Dialectul moldovenesc. 

(Din cronica Jui Ureche; prima jumâtate 
a sec. AY IL.) 

* Predoslovie,l). 

Mulţi seriitori sau nevoit de au seris rândul și 
poveste ţii âlor și au lăsat izvod pre urmă, și bune ȘI 
răle să rămâe ficorilor și nepoțălor, să le ie "edle bune 

de învăţătură, iar edle răle ca să să poată feri, și să 
să socotesc, și celor bune să urmize. -Și alții piz- 
muind (2) și însămnând, și seriind, cum și cu Grigorie - 

Ureki, care den mila lui Dumnedău ȘI al Domnului: 
meu am fost Vornie Mare, cu multă nevoinți?) am ce- 7 
tit cărțile și izvo oadele, și ale noastre, și celor stră tine, . 
ȘI -am aflat cap și începătură moşilor?) "de unde au iz- 
vorât. în țară și sau înmulțât și sau lățit, ca să nu” 
să înece anii cei trecuți a toate țările; și “apoi să nu 
să poată ști ce s'au lucrat, să să asemine' yierelor și 
dobitoacelor celor mute și fără minte. Acela urmănd, 
şi măcar că să află și de alții însemnate lucrurile țărâi 
Moldovii, apucatu-m'am și cu 'a' scriere incepătura ȘI 
adaosuli) mai apoi şi scăderţi 5) care să, vede că au ve- 
nit în dilele noastre, după cum ai fost întăiule) țărăi 

- ȘI pământului nostru ă Moldovii. Că cum să tâmplă de 

4 sărg”) și -adaoge pohoiul apii, și Xară și de sărg scade 
și să împuţineză, așa sau adaos și Moldova, “care mai 

apoi de la alte țări s'au descălecat, și sau lățât de 
sărg și fără de zibavă. Acele - cercăind "le- -am indreptat 
cu nevoință, că nu numai letopisețul nostru, ce (= ci) - 
și cărți stri iine am cercat, ca să putem afla, adevărul, - 

“ca să nu mă aflu scriitor „de cuvinte deșarte, ce (=) de 

  

-1) Ortografia acestut teest este de mai târdiu, Cuprinsul tees- 

tului-să se espună de școlari proposiție de proposiție. 
'2) nevoință = zel, silință. 
3) cap și începătură moşilor — originea strămoșilor: | 

Lp. adaosul = mărirea. întărirea, sporul 

5) scăderd — decăderea, reducerea 

6) întăiul — începutul - 

1) de sărg (de sârg) = de grabă, iute, . ,
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drepte; că IGtopișetul%) nostru cel moldovenese așa serie 
de pe scurt, că nice de viața Domnilor care au fost 
toată cârma“) nu alâge,!0) ne cum lucrurile den liuntru 
să alâgă, și pe scurt scriind ȘI insemnănd de la inceput 
pănă la domnita lui Pătru Vod(ă) Rareș,!!) și sau stâns; 
că de aică încoace mau mai scris nimend. Nice este î 
să mirare, că scriitorii nostri n'au avut de unde strănge 

cărți; că de la locuitorii de 'ntăiu n'au aflat serisori, 
că nau lăsat, ca nește oamini ncașăzaț- și mai mult 
proști și necărturari, ce (= ci) și ei au seris mai mult 
den basne!?) și den povești, ce au audit unul de la al- 
tul. Ear scrisorile străinilor -seriu pre larg și de agiuns, 
care au fost răvnitori și gerbinţ nu numai ale sale să, 

„serie, ce (= ci) și cele străine, Și de acolo luănd multe, 
Și lipindu- le cu ale noastre vrâmi potrivind, și am scris 
acest litopiseţ, carele și de nu să va potrivi pela multe " 
locuri, cel ce va zi cu minte, g gândescu, că nu. mi va 
vinul că -de multe ori omul însuși cle ce vâde cu. 
okii săi nu poate. să le pue pe ind, „și multe amin- 
tâște, și au spune mai multe, au mai puţine. — dar 
ecle de demult și răsuflate de atăta vremi de ani! — 
Ce (= ci) eu cum am aflat, aşa am arătat. — Grigorie .: 
Urelu; Vornic mare. 

III. Dialectul ardelean de norâvest. 

(Fragment dintr'o predică scrisă de popa Grigorie din 
” Mănhaciii la 1619.) 

Fraţi dragi! Ascoltaţi sfănta iovanghelie, ce să 
grăiaște " domnieluru-vo oastre, ! de ' bine socotiți și loați 
amente ce grăiaște Domnedeu. - 

Domnu Is. Hs. așa disc să rugămu-ne, evanghelic: 
„întră întru celariulii tău Și închide ușa tat, 'Plăcova- 

8) letopiseț (slav.) = cronică. 
.9) cârma =— (aci): stăpânirea. domnia 

„10) alege = conţine, 
11) anul. 1541, pănă la care ajunge cronica slavonă a lui 

Macarie. 

12) busne == basme.
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nie,!) ce se dice înțelgere, așa dice: se te închidi 
într'ărema?) ta de toate cugetele lunici deșarte. — 
Evanghelie dice: „roagă-te Tatălui den ceriu în furișu3) 
ȘI tatăl tău va vedă în furiș, da-va ţie alavet.4) Ac 
dice: : Și Domnedeu va ved6 îrema5) ta fără 'de hiclen- 
șug”) ȘI da-va ție in vedere tuturoru. — Evanghelie: 
„roagi indu-vă să nu graiți rău, ca alte limbi pare-le 
amu că întru multe cuvente ale loru audiți voru fi ; nu 
ă asemărareți?) loru“. Așa dice: nu cu irema să cu- 
geți alte, c5) cu limba se grăeşti găndindu într'aiure, 
ca ceia fățarnicii, că nu vere dobindi. — E „anghelic: 
„ști Patălă vostru ce vară treboi, ainte încă. de cer- 

IE sotul?) vostru“, Ști Dumncdeu iinrima 10) ta, și înțelege - 
toate cugetele tale, șI vede toate fățările tale şi pleca- 
tul tău cite) încă de cuvăntul tău. — Evanghelie 
dice: pașa amu') să vă rugaţi voit. Voi, botedaţii ce 
seţi 13) în nomele "Tatălui și “Fiăului ȘI Dulului “sfintii; 
“să înțelegeți ce grăiți și ciret ) chemaţi intru agiutorăul 
tău, - de nu cu irima se nu: socotești ca cela înturecații, 
cee ce au înturecatu după casta lume deșartă, de nu 
voru se ințelegă biinrele !5) său, — ete. 

9 'Tlăcoranie (slav) = esplicare (tâlcuirei. — Sa se ob- 
serve cum tot. tecstul se compune din citate scurte din sf, serip- 
tură, esplicate imediat, 

-2) ărema (mai jos: îrenia) = inimă (rotacism! ; p— 
3) în furişu = în secret, în ascuns, în taină ; 
1) ciave == în realitate ; 
5) vedi nota 2. Îi 
6) hiclenşug (dela ung. hiitlenstg) — vicleniă, gând reservat, 

-7) ratacism,. 
5) e (dela lat. e) = și 
9) cerșotuil == rugarea, implorațiunea, 
10) v, nota 2. 
11) qite = înainte 
12) amu = acum | | 

- 15) seți == sunteți, (present, pers. 2. plur., del « fire), 
1%) v. nota 7. - 
15) v. nota 7.



8. Despre grafia vechiă română. 

'Pote cărțile vechi românescă serise şi tipărite în 

secolii: 16, 17, 18 şi la începutul secolului al 19-lea 
nu sunt scrise cu litere latine, că cu litere slave numite 
cirile. Grafia ciriliană ai împrumutat-o Românii dela 

Slavi, sub a căror: îndelungată influință scim că au 
stat. “Alfabetul cirilian își are numirea dela, sf. Ciril, 
care dimpreună cu Methodiu a tradus sf. scriptură în 
limba vechiă slavă încă în secolul al IX d. Chr. Ciril 
atunci. a combin: ut din alfabetul grecesc un alfabet deo- 

sebit slavie șI „acesta este alfahetul cirilian, „sau slovele 

cum șe mai numiau lă noi. 
| tă, acest alfabet cirilice completat! pentru tecbuin- 

"țele. grafiei române. 
A d az - a 
s :h - buche b ă 
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$. 9. Probe de grafiă ciriliană. 

1. Psalmul IX din Psaltirea Scheinnă, 

(Facsimil după manuscriptul dela sferșitul sec. XV.) 

ERA 
Pi 
„ver 

rd, dz crape zaț ftp | _7 
E pri16 SAE BAr n 1 ENY A 

mit ovi Ade bATTăA, - 
nereXpaţnaopa + „ui 
„Tg ISA AB TI 25 IX me 

sin 4 aj b n Yeni e Lasea 
Aaziță EpnarrriepS Ala 

_ pnaogh nout E» 164 

1844 ÎS, În ă 

Arză cimereoț, Â. 

  

        

CE SA Lea a Es UTA, - 
RA 

sui prnaarca E Noii, 

AA Aa E mac zitiăne 

Transcriere: D*V"U PRRCU ȘI ÎN — pârat. căn- 
tare şedere. 1. — Ferice bârbată ce nu — mârge la 
sfatul — necurațilori. și — pre 
nu stâ. și — la șederile pierdâto — riloră nu șede. 

„ce (= ci) în Legia d'mulu, învață 
1) — se duoa ȘI noaptia. — și „iva ca le“nu! râsă—di:. 

lăngâ eșitul ape — 
Notă. — însamnă sfârşitul unul rind din matuseript. 

calt pâcâto— șilorii 

— (întăiă cătecul, .
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Continuare) 

Es 16ovco fă CâLAâi 

Apt AA = sat pe 
BAAGy iaca ger, TToA 
ITI dă Ig ce E Atta 

Crr'& if o ALI AulA nEIca 
PA i AG ph tisâua «e, 
tca ToVAB E pA uciimil 
pazita dea ba Paz â, 

aaa o depta 

IPA TA il Sa AGiE ee, = 

re Spa i Ad 41 0ă e ET 
NUI erati A ca 

RE piano fă e o )]'& 

iti pitolrea det page 

not . aur rea Arte nic rc 

paie purriage > 

Tpanserieie: e.. co rodu' său di în — vremia sa, 

şi fru" — da lu' nu cade și toa — tă cătă se 
do — spâște. no (= nu) așa necu — rațilorii no așa. 
ce — ca pulberia ce o măto — ră Vântul deîn faţa—. 
pâmăntului. derep — tu acăa nu vuru învie ne — cu- 
rații la gudei. nece — pâcâtoşii în sfa — tu! derepți- 

- lori, că —— ști dmnu! cal derepţi — lori. ȘI cale. necu 
-— rațilorii piere. —



MU. Din tradiţiunile istorice ale lui Xoan Neculce”), 

0 CAMD AE GSBINTE. UE CANT AS3ITE AL Cat AH 04, A£ oa 

AENI BERI Ul GBTPRHI Uri „PH AETORICEULE HS CANT CKpICE; We cas 

CKpie ae ASR ACAHIE A ASI Greu hoAm AHaTE a. 

AOMiut Aaa Bofin. E 
o. | „Greban Boa uza 63 EBHA, CAS ANSEAT ca BAR 

aniacripea IlSrua,. aS pac B8 agssa Gredan Boa AniTp'Su 
BHpES AL MĂNTE, UE ECTE ABE AABHRCTIPE, ti SHAE 45 auiSuc 

- CREATA, „Aso 43 AST MIpICTOASA „NI OATAp, UI ECTi MSAT, 

A08 Ac BuAr: a Tpac IVRIVR: „pH AVRURCTIBE + nSc-a3 un npe Tpu ÎN 

BOIEpIHAUI AE â$ "Tpac, -Npe BATARSA-AE RON ti Npe AOL konit 

Ali Kacn; Acul Sat AS ERA3ST CHUEATA ETARSASI At tonu 43 a 
ÎaiST NOAPTA; . capu SnAe ai in3ăT ,CRUEATA SUS: ROMA AlH 

tacă 45 ÎBâST BAONOTHIA; cap Su RONA Ati Rata SIRS ch du. 

“AurpeSr ne Grean Boa im cu-i di Ka3ST CRUEATA ATP SH 
AFCASUIEA -it ce kiamn Gioni, sie CTE AHN ABH'ACTIDE - UI EC'TE 

chat Su CThAnN Ac NEâTph, Ul ŞIRY Chi Bit TRIST RANSA AROAO, 

AAp -MITpS AAEETp H5 ce spe; Sata OAMENI âUIA „NOBECTECKS =: 

 oeT-a3 un „BICEPIESUR AC AAN AHTpS ata AASutA, “U Ca$ 

PRCINIT HA, AE_AcA.. iu ata -aS OCT MKST AMURCTIpEA- . 
At dpSatoaci "TOT NS 45p NoAHTI SSrpataam, Aa MSAT 454 -.. 

- AC FNT 3S7pBBaAm, LUI Npe Ari ANSHTpS uri pe Alh dap, un 
asonepiTn KB NASMB:. 3IkS EBASPBpul CD di Boc un Cdbeuutue at tat 

” Mapi Uli eA€ Atu UI NOAIBANApS LUI Xepa TOT NpICHE Ac. apyiNT,- | 
"10 NE Spate cn ae di ASAT SH AGAtri Ul ch di ÎBRST- AATEAt Ac: E 
= E0IĂSTB, KApEAE AM ANSKAT LU NOI . E4p CTpIERHAS-ce- SH KAONOT: MAgE 

AA A BHBETIPE, UL ÎkBHA FRABI”piI RACNOTSA' 4 Acă Cap, 45 
„Se duteTe TOATE se ckp5 Atari căc „pH BAONOT Ra Cc it Mai Mapt. 

„*) Ioan Neculce: (născut pela sfârşitul sec. XVII, mort pela. 
1743) este unul dintre cei mai distinși cronicari. moldoveni, ale cărui 

 serieri se caracteriseză prin frumuseța deosebită a stilului. EL.a scris. 
“s»Letopiseţul“ Moldovei. dela 1662 pănă la 1743. În fruntea letopi- 

„ sețului se află o colecție fârte -interesantă de tradițiuni istorice (le- 
gende) sub titlul >0 samă de cutinte.* Din aceste am reprodus 
aci trei legende despre Stefan cel Mare.. n 

.
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5 i Grrepan Boat uta Su ANA Ca ERTST ES 
-Xperr SurSpSa npeSm a Su aa Bau, cap AeToniceuSa CKpIE Eh 
„CAS GaTST'aa Îilnee ne Giprr, 45 doc Km3ST RAASA. RS Grrezan 

| Boa „pH pncBciS; capra 5 ÎlSpius ANp9ASA raS AaTr KaASA Ai, 
un Hi5 ASTEA „pui pas „pui'naeta Gredau LOA ZiihA, OA MIK 
un aS ie IlSgruz ANpPOASA : AOAmMHE 5 Mm ROS ase O: MCRIAIU n 
Mn BIH-O AE TE CSE DE Ai uni Auiaansu! unu C'AS cSrr nps Am 
CSA Greau BOA mut a „NHKDAEKAT pe kaa; un AŞ ZIC 4TSu- 
“fa Griţanu hoam : cupa ÎlSprue! Ac 015 cămara €Ş ui 73, aTSu- 
isa ura ckimsa HSmene Al Îlăpris, Alogian.. un 25 AAT ASatut- 

„365. Ut 45 CKRAN4T AMRHAO, ui. A'a$ uui “ukST BOLp apmaul 
Mape npe lipraz, unu Arp auta ÎlSprur anpoaSa 45 pac 'Hea- 

„MSa Ghoaiaeptaop At 45 -ayiSHe As as OCT ui ACAtHI AIHTPS 
ANEA 844 . Aap ui anpozii aTSuur H5 spa At Catei nporţii Sat 

_EBHT A5SM,. Mi Epă TOT &AIOpI At BOlepi, tu NOPTIA Acp :epa 
AMEDDRAUA RS Ulaptanaar k5 BABANIUE . Auia "TprRăt uri AKSAM CA 
CE abat cASyI Ch cAS:KzacR' CTaNHSAGI, 1U1 CTANMHSA Ca ML 
ASeacia mpe cASrm au, 
a Grea F0Am ua ES RPRRA, ca AMAEADT Aa Bec: 
PIER-NITB'O ASA ALAUHEAUD 44 avrSprit, pa TprS pu 
acaSi, un cui “N DOATAApI Ad KSpiiiae ACMHELII e tpa- m: - 

_K&STE AE „AHCSA, 45 aS31T Su paac MADE AL OA CTpITRHA Ch 
“AABRTD BOI Aa NASr . ui AVORHAY-ce us OM CTE astaa ue ap 
ASAMIHIEA, „AHAATI 45. TpHANC AH TOATE Npiitai a Cha ra 
“CEACE'î DpE Ata OM Cu-A aAStD Aa Athebas ui A'ay aAaT: npe 

OM “AU cSe npe ana: DacaSiSasa, Kai At NATp3. vracăpi APhHA, Aa 
O MOBIAW E CE Flat at5M AMOBIAA AŞI [Ispuca; E NE dutA om . 
„MIE AA Hitata Ilăpuza . ui ASRBHAS-A pt asta om_aa Gredan,, 
Boa: A'A3 ANTpisaT Grigan Boam, ta a5 -ETpITAT Aula Tape, 

un “NEHTpS ue apa ASAN? EA 45 IC: 45 CTpITAT £A ch 
AASRE BOI A4-NAST, tul ap ASANHIRA, ET ECTE OM.Capat, ui 
NITP'aATe” Şiac W'aş BpST ApaTe-cnS- ch-i AEIE NASrSA, ui akSa 
ASAUHIRA t-4S Aa . Acu Grefan boa 43 abar nASrSA pare 
ASE stASI GOraT, Uli a'45 AaT dpâTeaŞI sea5i ebpat ca ii at. 

Note 

prisnă = candelă, lampă; - | 
spijă = brons; : - 
șarbanale cu cabanițe = un fel de pantaloni blăniți; | polimari = loc sfinţit, sacristie. e 

7
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II. Din fabulele lui D. Țichind6l.*) 

Alisa unit Ovypesa. | - 
Nisa ui OVpcBA, 45 nopuliT npiu nbAsSpe BBSTĂNAS- ui 

uita Aki neuTp3 dame; Atu 43 NTHMNBĂT AMĂHASi ou 
“fpR TĂNRp ulii rpăc, npe BĂpEAE OVHSA AE W NĂpTe,. 1ăp AA 
TSA AC 4AT% NÂpTE, Afcut A'AS Nipru, LU WAMOPĂT; ASnm 
aula BOA, CR-A „NIApTR A Adaw, ie RĂpEAE cool ASA 
„Oaneae AS ata rOa, th iESABTĂTE „Ni e nSuiin, Ku iee- 
RĂPEAE BOA CR-A. AUG TOT, ca$ -NTpir Sud Adpn a „NIENST 
Npe AĂUr ARHCSA A ce AMNMPĂ Wii A CE TBPZĂ Nhiih UE AŞ 
CABGIIT, Unit 45 RAŞST AMANAGIĂ îR0c Aa NAMĂNT . îrlpra Sark 
ER3ĂNAS-I pe tii aută AECORpUNIUIĂ REĂIA, “NET, „NET 45 Tpac 
“uEpGSa . «[lem ci B'R3ĂHA, awkeTa 45 zic -NTpE cite, aptă Atu- 
RĂMAS-cE : Vali! Xa! PS ueponouiiăi, uiti TPusnAGIiii Ac HAGI! 
tIT%, Wa natirpS aSane nSuun AE H5 NTEPASPRA- HĂNETEAE, ui 
Bia nSacTp; US aa BpST BSMBTĂTE, ARSAMA ABEM Heat Ed. 

ANR aTSpa. aa 
Ice rspăpi E unt ABKOANiA At Ae prsurrhuii aASue acSnpa 

CVaatetitaivp, av kcra cRurur (1 efavann) nperSTiinaark Ate- 
„nputtipe unii ne3Siipii, Arenăpre npe dpăuiii urii AnuTp'Su 'TpSn 
ui ip npiăTeniii set rosii . leii nesSuit! urii a 05 RAT e 
Mati MAT Ac 2ESAv ATĂTE, AERĂT TOT. Grpnir, REASINAS: ce, 
„ETpănSa leiwa, ovu dp ESRĂNT, RĂPSA, A£ 13p opună 
Wamenin, ape HOpoROuIĂ Ap. gin: RS mire 15 „Mea ep, ui 
KS ApENTĂTE, tacTe Mail MSAT tun Mali enSpunt, shui e 63 
sunerSeănTrăpk AS ASMHEZES, AE GÂT. “NTpirSa, KS HEApENTĂTE 
um KS BabeTta. Farina de diavolo, va. presto in semola, ÎS „p- 
MeAenuSne rpnaţit “SmeanTSpa 1 iraatenr cum, SUBÂNA £ FA d 
„Bia AĂBOASASĂ Ac rpăsn a kpue „N TRpĂUE, ii 1aph 2 KÂpE ES 

„ HEApEnTĂTE arcrmckiit, astna RS AĂLOASA pecui Bee. tari : RĂ- 
otae 55 cScuiinSpiae aaTopa 3a'bijie Racm, HY-ii Bwp Bitu He- 

„neuin -Nrp'ănca . flu ere aa ÎpSpii Ată CANT AphTĂTE LIN RO- 
HOCRSTE, RAT NS 1acre AF Anca pai AWSAT NENTpS AĂHCEAE. 

*) Dimitrie 'Ţichindel a trăit la începutul seculului de faţă 
a fost profesor la Arad şi a publicat la 1814 în Pesta o colec- 
ţiune de fabule,



— 65 — 

Misha uiti aare năenpii. 

flaerăn AS-uuti - năcepnae npe e$arsp aneriuie caŞ Apr, 
CaS CĂRTSIT, ka aa Bia mk uSauira ch ce aASne 'roaTe, tit 
diecue-năpk cu ce aphre ae “e € cura . Sita atSueii „NI epă 
PSUsitie A ce apnTă „| A64a ca «le pup let, NE TpS avka crpău- | 
rănAS-unii At TOATh nadca A€ nus, CAS. „MECT, UI CA Me. 
AcsiiT; ASnm abia 45 ger amă ATA hac WĂATE năcnpii ., 
Ala nâchpuae ESHOeRĂIIA, BURAEUSTSA ei, 43 BeuitT Aa Anca, 
Uli AuEnănA, a-uiit 3MSange diecue-năp-b mhuear, prhatăen ABB 

„uiSRn. 

"e arwk diecug. năpeae TOare (11. nare), Ateue rSuSae Me 
atesa aufcTiii FĂBSAii ue Ba cm Şi, AAA 2 d US ce apă arka 

„ue NS €, tutti a ce ddue tm ape, urka ue 3 ape . hm uSta-atată 
- A£ Watuie apk din 6cT, apa TănAS-ce N ditpk ca AA UER, 
us 4-ce ii CRIMBAT 6S nrkueae sapa. 

  

LLIGapesiii, unii RAeno'kaear. 

UIGapeniiiă 45 abadr WWApE- OVilAe AGaw. FAONOIŢ ae, ani 
"AASHĂNA, Bop, C'aS cnTSiir, enpe ue ap nsri; NTperSuună, 
Ha Ch A€ die cnpe Bșt ou oa5c; OvHSA 45 gue : km cn ae akue 
AA MAN AMĂpEAE AWp Aa rpSMă3i, CAS A£ KGaA, Caci fata W- 
Menie usii cm cSne. “lea ataii mdpe Adp, AA ERTÂRS a Să 
MSANDANT ad 'Touii neuTpS avi MiHCTE, urit tapmuită -NTp "aul; 
Ep: Le as ARNBAĂT Ac Aa Citne aul Watenie, HK năpk US ap n$- 
“pi; cm ce uekeka AHN răopn adbiph, Ha ch tiS-a ASAR Atâta 
„Mai npe cyp akS aer “A TâBA Ka ha AkRue Aa MOTORS 

" Racunt SAS AE CoSMĂZI „en IT AATA AMAN AMĂDE NEROE, K'n 
„HE Bă nitaterrk ch ce npiitaa Ac ah AMNHSHĂTR EBcneAltunie : En- 
Tpăniii THAT -Mpe “rit atat Tiinepi, apa auicTk Toni nS w 
Sp, iii &S 4SpmaănTSpiă -NTBpick, Kb cit A'k'Topia RTP 

Mali Măpiii Ap ui -Aâa'ra SĂHCTE Hit WAT Hui At RSA 
u5 w „BWp n$ue Aa cnâre, ua HS w „Bwp „Fbată,. suită auă 
“ASkpS Mdpe, Hăpeae HS'cm “ATi A Atu, Npe CHE HS-A Bivp: 
ASă . lie atuă CAS ABCĂT ASKpSA NAND Ad dAT COBOp. uit. Năt' 
ACTR3U. | .
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„$. 10. Întroducerea grafiei latine la 
o Români, i 

- După cum scim urme vechi din timpurile antice : 
ale. istoriei Românilor nu ne-ati rămas, pentru de-a put: 
proba, că Românii s'aii folosit odiniâră în seris de li- . 
terele latine. Acâsta se presupune „numai, dar nu s6: 
pâte dovedi. Sai a 

- Cea, mai vechiă încercare, de-a serie românesce cu! 
litere latine, despre care avem noi scire, este de :pe - 
la anul 1593—5, când marele logofăt “al Moldovei 
Luca Stroici. fiind esilat în Polonia, a seris la rugarca, 
unui învățat polon drept probă de limbă românâscă: : 
_„Zatăl nostru cu: litere latine. . 

„Etă cum a -scris Stroici: o A 
„Parintele nostru ce iesti în ceriu, 'Sioingashese numele 

feu: se vie inperegia ta, se fie voia tă, honiu ie în ceru -i 
assa ssi pre pemintu. Penia noastre segioase de noai astedei, 
Ssi arte nnae detoriile- noastre, cum ssi noi lesem deloy-. - 
niczilor nostri. Si nu aducze pre noi în ispite, ce. ne men- . 
fuiaste de fillanul. Le îe a ta „Înperecia ssi :putara ssi 

„cinstia în veczij vecilor, Ament. Da | 
n sec, următoriu (XVII) mai apar două catechisme, 

unul calvinese și altul romano-catolic, făcute de. străini, 
„cu intenția de-a abate pe Români dela religia, ortodoxă, 
— cari sunt scrise 6răş cu litere latine, | | 

"Cu îrcercarea de-a întroduce din noii grafia. la- 
tină la Români abia pe-la sfârșitul seculului trecut ai 

„început să se ocupe câţiva bărbaţi distinși” dintre 
„ Români, | - 

„ Prima încercare seri6să, de natura acâsta a făcut-o - 
marele învățat Samuil Micul sai Klain,. care la anul 
1150 edă împreună cu ilustrul George Șincai prima. 
gramatică a limbei române sub titlul: Flementa linguae 
Daco-romanae sive Valachicae, Vindolonae. a 

| În gramatica, acesta scrisă 'de altfel latinesce, cuvin-- 
tele și citatele românescă sunt tâte scrise cu litere la- 
tine și anume astfel, ca din chiar feliul cum este seris
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cuvântul, cetitoriul să pâtă observa -originea lui. Orto- 
grafia lui Micul-Klain este deci ort ogr: fii etimologică, 
pentru că ca, voiesce să releveze la scrierea fiecărui cuvânt 
totodată și originea, rădăcina, din -care el.se: derivă. 

De-aci încolo încercările de-a serie 'românesce cu 
litere latine se sporese din di ce merge. Și împreună, 
cu aceste încercări se ivesce acum tot mai grea Și mai 

seri6să cesliunea ortografiei, adecă .cestiunea: cum să se 

aplice grafia latină pentru sunetele limbel române? 
Chestiunea acesta era grea, fiindcă alfabetul latin 

nu avea semne suficiente pentru multe. sunete de-ale 
limbei române, cari în limba latină erai necunoscute. 
D. es. "pentru sunetele m, ai,-]], ui, alfabetul latin 
nu avea: semne deosebite. a 
"Poţi învățații noștri din jumătatea. primă, a secu- 
lului de față se nisuiaii a stabili ortografia română cu 
literele latine fără ajutor de semne.. Mat toți în timpul 

"acesta sunt; elimologiști. 
_ Aci trebue să amintim și de încercarea fa ăcută, în- . 
tre anii 1829—60 de a resolya greutățile ortografică prin 
un alfabet miest (cam ca alfabetul ruscse profan) con- 
stând parte :din litere latine, parte din. litere cirile ” 

“și numit alfabetul cizil. La întrodus mai ântăiii Joan 
Eliade Rădulescu (1802—18 12) la 1829 și "l-ai urmat în 
vreme de vr'o'30 de ani mar toți literați nostri. | 

La anul 1860 însă alfabetul pur latin devine pe- 
neral la noi, fiind ortografia folosită peste tot cea adi 
mologică, . pentru care mai niult stărue şi pe care o sta- 

bilesce învățatul canonic dela: Blaj Timoleiăt Cipariu 
(1805—1887) 

În dilele de adi direcțiunea etimologică în orto- 
grafia română a dispărut aprope cu desăve Crșire, făcend 
Ioe direcţiunei numite: Jonetice. 

Fonetiştiă die, să scriem cuvintele așa cum se pro- 
- nunţă, fără considerare la etimologia lor. Ei spre acest 
scop întroduc la scrierea, literilor latine nat. multe 
semne, spre a pute exprima tâte sunetele nâstre, Ast- 
fel spre a exprima sunetele: u și 17, et aplică luă s şi ţ 

e 
o
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câte o sedilă = ș, ș; pentru și. A întrodue circum- flecsul A și semnul scurțimii Y de-asupra vocalelor, 
d. es. â, a, | | 

Principalul representant al acestui fel de-a scrie 
românesce a fost D-l Titu Haiorescu (1840—), profesori 
la universitatea, din Bucuresei. 

„Principiile ortografiei fonetice find cu mult mai 
„lesnici6se. și deci mai practice s'a lățit în curând prin- 
tre Români, cu deosebire în România; de-acolo aiă tre- 
cut prin anii 70 și în patria nâstră. 

Ortografia de care nec folosim noi, nu este curat 
fonetică, ci numai de jumătate, de rece ține samă la scris de etimologia cuventului, însă numai între mar- 

„ginile cun6scerii limbei române, o | 
„= Pe câtă vreme fonetistul radical admite pentru ace- "lași sunet numai un singur semn grafic, ori de- unde Sar deriva acel sunet, pe-atunci noi admitem inaf multe 

semne grafice pentru același sunet şi scriem Gu acela, 
dintre ele, care corăspunde etimologică sunetului, €r 
etimologia o urmărim numai între marginele - limbei ro- 
mâne. Ponetistul radical, spre pildă, serie: „văzând, cîn-: tind, șăd“, căci pentru sunetul z folosesce numai un semn 
grafic, -pe z, — (noi: când pe 7, când po (|), 6r pentru 
A numai pe î (noi: când pe î, când pe î, când pe 6, după sunetul pur, din care scim că se derivă). Noi am 
scrie vorbele citate așa: „vădend, cântând, șăd.
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Ş. 11..Probă de grafiă „civilă“. 

"DOP DE EKbDADTOPIE 

IlpimeBapa aea "pepzie 

Kz kosinai aspie 

Mi-aă sosit Boios în papv, 

Dpsră-ina npimoBapb! 

II'aă 'adss sn due soape, 

- UPăn sin rniin de avkpimioape, 

_DP'aă ads O 5n% niinv 

Kă s'o skaade în ssmin. 
Anka, pide mi'nsepzeme:; 
Dop'n ssfaet se tpezeue. 

„IzBopautăi kspye'n sase 
Lli'mi adsue dop de kare. 

Danimi, dapimi apinioape 

-K'azd riasspi de kskoape, 
“ Dauimi apini snpintinere - 
K'asd raas de pîndanere.. .. . - 

“-Sw m» dsk în denvptape 

Meste» menpi nui neste mape. 
"Sr m» dsk în 4ămea "ntpear, 

. Ka o hasepe npibar». 

” -" Dsue-m'aul în ka16 15nrb, 
"- Dop sb nă ms mai ajsnrs! 

„ Dăne=m'am mi mau tot daue. 
"Dop Sb ns m» mai ansue! 

Notă; Pa 

„> „ Poesi6ra ae6ata este copiată din volumul I „Doine și Lă- 
„_Crimidre“ al operelor: lui . Vasilie Alecsandri. Volumul acesta, . 

apărut.“ în ediţia primă la anul 1853. în Paris,. a fost ti- 
părit întreg cu litere civile. 'Tot cu litere civile a apărut d. es.: 

- şi prima ediție a poesiilor lui Andreii 'Murăşani. . :
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$. 12. Probă de ortografiă etimologică. 

Reproducem aci o parte dintr'un articul scris toc-: „mai în cestiune de limbă și ortografiă de însuși Tino- teiă Cipariu.  (Archivu pentru filologia și istoria, 1867, nrul 2), - 

„ORTOGRAFPPA CUMU SH FI. | DR 
Spre stabilirea unci ortografic romane cu litere . latine, doua lucrure se ceru mai. în a-ante de tote, —- un'a ci se fia liusiora, — a, dow'a că se. fia dupa natura limbei roman6sci. - Intrebarea vene, că dein aceste doua, care e mai esentiale ? si în casu candu aru veni in conflictu intre .sene, câre deintru 'inse ar” veni se: se sacrifice celei. alalte ? - e a 

„.Fiendu scrierea unu ce practicu si miedilocu aflatu . pentru viati'a practica, numai pote. fi indoiela, cumu că omenii practici Yvoru se st& cu totu de adensulu pentru: puntulu celu mai -practicu: pentru liusioratate. Si fieiidu că omenii prâctiei sunt intru “una mesuraă, si - întru unu numeru cu multu mai mare decâtu teoreticii, '*. asia “venindu lucrulu la votare, nu. mai incape nece una indoicla, cumu că practicii, — cu liusioratatea; = voru triumfă, e tă E 
Si cu totu „dereptulu. Că ce, de ce scriemu?' si pentru ce s'a aflatu serisori'a ? de câtu pentru. că se. „ne sierbimu in usulu. dotidianuicu pen'a, cumu ne sier- „bimu cu limb'a — dein gura; si prein urmare intere- “sulu fia-caruia, dein noi este,. sesi castige una atare liu- sioratate, desteritate si liutiela, intru asta parte atât'a, tâtu se „piraia“ pen'a pre chartia, cumu „piraict limb'a, -. limbutiloru celoru buni de gura. ” DD 

pote că-si voru fi uitatu, macaru că nu e liertatu asi uită, cumu că, orice liusioratate si desteritate cere unu „ “esereitiu indelungatu, si că fori de atare esercitiu nece 
4 

Dă. Celi ce patronescu asta, teoria a „liusioratatei
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una desteritate, nece de pena nece de limba, nu se 
castiga; — atâta dein. partea practica. 

Înse si dein partea, teoretica totu asia stă lucrul. 
Câ se ajungemu mai curundu la liusioratate, se cere 
una sistema seau norma, atâtu de scurta si asia de 

liusora, câta numai se pote cere de la una sistema, 
— seau mai bene se nu se cera nece una sistema, foră, 
numai vre-o doue — trei regule, — seau fiendu că si 
“regule-le înca pot fi grele, ele înca se fia pre câtu se 
pote de liusiore; cu unu cuventu, tote se fia liusiore, 

- sistema, repule,. 'esercitiu ete. ete, asia cât dein liusiora- 
tate in afora numai esimu. 

Si in adeveru, dupa proverbiu: stultum est foare: 
per plura, quod fieri potest, per pauciora, — seau mai: 
romanesce: lenesiulu mai multu alerga, scumpulu mai 
multu resipesce. De. lene mare câ se nu fimu costrinsi 
a invetiă regule multe. si sistema grea, ne totu intor- 

_cemu giuru în pregiuru in tota vi iati” a, Si nu mai £ ajun- 

gemu la scopu; candu una resoluțiune barbatesca si 
mai prompta . decidendime: a ne apucă ford intardiare 
de luerulu si celu mai greu, ne face, se invingemu mai 
“curundu greutatile fia câtu de mari, deca numai nu 
_voru fi cu nepotentia; — decâtu spaim'a si fric'a de 
“greutati, si neresolutiunea urdita, dein acea spaima ne- 
Iarbatesea. ete, 

18. Limba română în sec.. x Şi XIX. 

 Scim- de. mai nainte, că la: sforșitul sec. XVII. 
dialectul muntenesc devine dialeet literar forte lăţit în- 

tre Români. 

"În sec. al XVIII limba română din principatele; 
dunărene a fost supusă €răş unei: mari influințe străine, 

imfluinții limbei grecesci, care încă, de -mai nainte a. 

venit în contact cu cea română prin mulțimea Fana- 

rioților immigrați și £ aşedaţi în. principate. n
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Limba grecâscă în România cra în sec. XVIII, 
aceea, ce fusese mai nainte limba slavă, adecă: limba 
oficială a statului, a bisericii și a societății culte, Se 
vede de-aci, că înriurirea,. ci deși mare, totuș n'a putut 
să fiă prea trainică, de Orece. limba poporului de rind 
a fost mai puțin alterată prin ca. Astfel în secolul tre- 
cut limba literară din România ni se presintă forte îm- 

| pestrițată cu -grecisme, 6r limba poporului de altă parte 
săracă şi mărginită numai la trebuințele vieții simple: 
țărăinesci. În Arde] și în Ungaria limba _poporană era 
tot așa ca și în România.: 

| Între astfel de împrejurări, când Gra redeșteptăriă 
sună și pentru Români, pe la, sfâr 'șitul seculului trecut 
ȘI începutul celui de. față, — bărbaţii mari redeșteptă- 
“tori Săsiră o limbă, care parte era încărcată, cu ele- 
mente străine, parte ceru cu mult preu- scracă, pentru 
de-a se: put6 folosi spre . lățirea unor “învățături mai 
înalte. - 

Ce cra de făcut? | 
„Două lucruri: 1) curățirea lime. de clevăentele 

străine netrebnice și 2) înlocuirea clementelor Sscose. cu 
alte_ elemente pure... 
o Cei dintâi seriitori redeşteptătoră; cană 'aii obser 
vat scăderile: limbei litevare a Românilor. dela, începutul, 
seculului de față, ati înţeles sub; curățirea limbei: în-. 
depăr tarea cu mcetul a clementelor nelatine din: ca și înlo- 

„_Guirea lor cu elemente scâse din limba latină, singurul” 
„„isvor "pur pentru venoirca - limbei. române, după pă- 

xerea lor. 
- Astfel -se începe pe terenul studiului limbei ro- 

mâne aşa numita, direcțiune puristă, ai cărei represen- 
tanți principali sunt:. Peri. Aaa, 4 “Treboniu' Dauriaiii 

“și Timateint Cipariu. - 
Puriștii aveati dreptul « să îmceree a: înbogăţi și cu- 

răți încâtva limba română, pentru de-a, o fiice mai aptă 
spre propagarea unor. idei: mai. înalte. Dar pe câtă: 
dreptate aveati de-a face acâsta, pe-atât „de mult ati 
greșit că, când ati credut, că, adue un folos. Românilor, 
daci scot jumătate din. vorbele înțelese. de toți și în- 

v



troduc tot pe atâtea alte vorbe neînţelese de mulţimea, 
Românilor. Sub mâna lor limba romândscă își pierde 
tot farmecul săi poetic, prin care se caracteriseză ȘI 
devine fără de vreme: un fel de limbă mârtă. — Pu- 
xiștii ajung la, cea mai mare trecere în Arde] şi în 

„decursul deceniului al VI. și al VII. al sec. de față sunt 
aprâpe singurii stăpâni pe terenul linguistic la noi. 

Dar și în contra lor, ca în contra ori cărei direc- 
țiuni greșite, se formâză o altă, direcțiune mai nouă și 
mai sănătosă, Număroșii bărbaţi distinși vădend, că pu- 
riștii fac de bajocură, cu latinismele lor limba română, 

„Pășesc pe față șii combat cu tâtă hotărirea. În fruntea - 
acestor contrari ai puriştilor stă D-l Titu Maiorescu, 

Maiorescu și partisanii lui die: e greșit a, crede, că, 
limba română cea adevărată are să fiă compusă numai 
din elemente latine; din contră, limba română are un 
tesaur lexical, a cărui basă este de origine latină, dar 
care .s'a înavuțit în decursul secolilor! prin miile de 
împrumutări din limbile străine, cu deosebire din limba 
slavă; a sote deci aceste elemente tâte din ca însamnă, 
a 0 ucide, a o face din românescă neromânescă, în- 
samnă, a înipinge limba română cu 1000 de ani înapoi. 
„Acesta este punctul lui de vedere în privința curățirei 
limbei. IRI Să Se 
„Ce privesce sporirea elementelor lexicale în limba 

literară, pentru de-a o face aptă spre propagarea idei- 
lor moderne, D-l Maiorescu îndrumă pe literați a se 

"adresa la popor şi-a căuta în limba poporului terminii 
potriviţi,- pe cară dacă-i găsesc, să-i întroducă neapărat 
în limba, literară, fiă -că de. origine latină, slavă, saii 

„ altă. Er în cas, că limba poporană nu ar dispune de 
termini de aceştia, atunci numai iterații să/şi iee re- 
tugiu la alte limbi. Dar pe când. puriștii împrumuta 
numai din limba latină, Maiorescu recomandă, spre acest 
scop în aceeași măsură și limba francesă, ca pe cea mai 
cultă și cea mai lăţită dintre surorile neolatine. 

Astfel în scurtă” vreme direcția nouă ese biruitâre N 
asupra puriștilor; literați noștri se pun pe studiul 
limbei poporane și împrospătâză limba „nOstră, literară
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cu elemente vii scâse din gura poporului. Poporul acum 
începe să înțelegă ceeace :seriu cărturarii lui și limba 
nâstră literară a devenit adi un adevărat și puternic mij- 
loc pentru lățirea culturei în poporul român. - 

  

2-A 

„14, Inchieiere și încă 0 vorbă. 

" Ajungtnă la sfârșitul obiectului, ce ne-am propus 
al cunâsce, să ariincăm din fuga ochiului o privire 
peste calea. ce am percurs pănă a ajunge aci. | 

- Mânecând dela importanța, pe care o are limba 
pentru. un popor, ne-am propus să, ne cun6scem limba, 

„nâstră ca ființă, origine, posiție între. celelalte limbi 
și pe scurt. istoria vieții. ei. Constatarea, înrudirii- dia- 
-ectelor: ci ne-a condus. la resultatul, că limba română... 

odată a fost. una, vorbită pe același teritorii, Am ară-: - 
tat. cum. din diferențiarea progresivă a, dialectelor se “ 
nasc. limbi nouă, despre - cari :dicem, că -sunt înrudite, - 
Am căutat rudeniile limbei române şi din: asemănările E. 

"= Bicute am constatat, că ea este înrudită, cu limba, fran-" 
cesă, italiană, spaniolă, portugesă și rhetoromană, : for= . - 
mând împreună cu aceste familia limbilor. romanice... 
cari sunt descendentele vechii limbi: poporane': latine. . - 
Cercetând rudeniile și originea acestei limbi an ajuns... 
să stabilim o înrudire. între multe limbi vechi, născute - 

- în, decurs de mii de ani prin diferențiare- dialecticală. 
din o limbă preistorică:. Îimba, primitivă arică.. 

- Am vădut după aceea. cum- studiul limbilor pâte : 
să arunce o radă de lumină 4 şi în timpurile preistorice, 
deslușindu-ne stiiră și fapte” atât. de “vechi, despre “cari 

„pe altă cale nu ne-am put€ câștiga cunoscințe. "Am! 
„închieiat în urmă partea linguistică comparativă prin... 
„aceea, că am indicat alăturea * cu familia arică și alte 
grupe de - limbi, vorbite mai cu samă în Europa 
și Asia, a 
În partea, a doua am cerea să arătăm modul for- 

mării limbei române, primele urme de limbă daco-latină,
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şi moeso-română, fasele prin cari a trecut limba n6- 
stră sub îndoita înriurire slavă, am căutat originea lim- 
bei n6stre literare, am arătat, care a fost grafia nâstră. 
vechiă și am amintit de curentele mai nouă în pri- 

„vința cultivării și scrierii limbei române, curente, por- 
nite alăturea cu întroducerea grafici latine la noi. | 

Ajunși aci mai avem o vorbă, Trebue să ne adu- 
cem cu 'recunoscință aminte de acei iluștri învtțați ro- 

mâni, cari prin neobosita lor muncă aii luminat multe 
părți întunecate în. cestiunea limbei române, ale căror 
studii aii făcut cu putință să ne cunscem atât de bine 
avutul nostru cel mai preţios: limba: Neuitaţii Clain, 
Șincai, Maior. şi Cipariă sati amintit în ŞŞ-iă precedenţi; 
că sunt, cari aii pus basa acestor fel de cercetări asu- 

- Dra Jimbeă n6stre. 
Dar cel mai distins pe terenul acesta, la noi este 

firă "ndoială D-l Bogdan Petriceicu /lașdeu (născut în 
Hotin, la 1838) profesor de linguistica comparativă, la uni- 
versitatea din București. și membru al academiei ro- - 
mâne de sciinţe. Studiile sale istorice, linguistice şi li- 
terare sunt: cel mai bogat magazin de descoperiri ȘI 
de cunoscințe reale pe: acest teren. Operele lui cele mai 
însemnâte,: cari i-aii făcut. nume european, sunt: - Cu- 

-“vente „den bătrună şi Magnum etymologicum Romaniae: două 
isv6re nesecate- a , cunoseințelor de limbă românescă. 

 



Cuprinsul. | 
- Partea ]. 
Viinţa, originea şi rudeniile limbei române, _ 

Prefaţă 
. 

Pagina 3. $. 1. Despre limbă. . e $. 2. Întinderea geografică a limbei române . 8. $. 3. Dialectele limbei române Pe ce 9 $. 4. Probe din limba, dialectelor , i + 10, “8. 5. Fonetica dialectului macedo-român . Pe 13, $. 6. Morfologia dialectului macedo-român . cc 1 $. 7. Ceva despre fonetica şi morfologia dialectului istro-român . . . 16. “Ş. 8. Lexicologia dialectelor române | . eee 16, $. 9. Limba, xomână a trebuit să fi fost odată una. e 17 $. 10. Învudirea limbilor, 18. Ş. 11. Însușiri comune în limba română, francesă, italiană, spaniolă, por- , “tugesă și rheto-romană, . . a. 90, Ş. 12. Limbile romanice... ,., Pe e 98, Ş. 13. Limbă poporană și limbă literară. „28, Ş. 14. Originea limbilor romanice . . A eee 86. $. 15. Timpul și modul formării limbilor romanice . 27 Ş. 16. Originea limbei latine .* Pa „+ 28. $. 17. Despre Indogermanii cel preistoric! . . . ee 80, “Ş$. 18. Gruparea limbilor. . . a 82, 

Partea II. | 
Istoria limbei române. 

Ş. 17 Originea limber române şi primele urme de limbă daco-latină. . 37, $. 2. Viaţa limbei roiâne după a. 274... ea 89, Ş. 3. Primele urme de limbă românescă în Moesia, |. . î ee e 42, 2 $. 4 Înriurirea slavă asupra limbei daco-române. , „.... „4, $.. 5. Viaţa limbei române dela 1300 Dănă la 1650... 43, -$. 6. Originea limbel literare Tomâne, „sa e 47 $. '7. Probe din dialectele vechi literare române, ... „ 50, $.- 8. Despre grafia vechiă română . e i 4 58 | "$. 9: Probe de grafiă ciriliană ea e 60, "8. 10. Întroducerea grafiei latine; la Români. |. 66, $. 11. Probă de grafii ocivilăe + PCI a. + 69. $. 12. Probă de ortografiă etimologică, „pc . „70, $. 13. Limba română în sec. XVIII IX, 7 Ş. 14. Închieiere și încă o tobă. cc. TĂ 

1 i N 

o arm. poeti e a e mr e a 
n LANT tra 

  
. ” Pg . [i aa ET ALEI 19 54


